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Előszó

A hadtudomány egészét átfogó Hadtudományi lexikon 1995-re  készült el a Magyar Had-
tudományi Társaság gondozásában. Ez a kiadvány a maga két kötetével, közel 1600 olda-
lon, összesen mintegy 4000 szócikkben feldolgozta a korszak releváns hadtudományi is-
meretanyagát.

A lexikon megjelenése óta több mint húsz év telt el, amely időszak alatt globális poli-
tikai, geostratégiai átrendeződések zajlottak le, továbbá óriási haditechnikai fejlődés ment 
végbe a világban, beleértve hazánk helyzetét is. Tagjai lettünk a NATO-nak  és az Európai 
Uniónak, ami alapjaiban változtatta meg a hadviseléssel kapcsolatos gondolkodásmódun-
kat és a hivatalos dokumentumainkat egyaránt.

Ezek a jelentős változások motiválták a Magyar Tudományos Akadémia Hadtudo-
mányi Bizottságát, a Magyar Hadtudományi Társaságot, a Honvéd Vezérkar Tudományos 
Kutatóhelyét, valamint integráló szerepkörben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtu-
dományi és Honvédtisztképző Karát, hogy folytatódjék a lexikon fejlesztésének a munká-
ja. A folytonosság iránti igényt azzal is demonstráltuk, hogy az új kötet megalkotásában, 
tiszteletbeli elnökként, részt vettek a korábbi lexikon szerkesztésében vezető szerepet ját-
szó kollégák is, akik a projekt során végig megosztották velünk az értékes tapasztalataikat.

A fejlesztő-, kutatómunka kereteit a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a KÖFOP‒2.1.2‒
VEKOP‒15‒2016‒00001 jelű „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című 
projekt biztosította, amelyben formálisan több mint 80 fő vett részt szerzőként, szerkesztő-
ként és adminisztratív segítőként. Valamennyiüknek ezúton mondunk köszönetet.

A szerkesztőbizottság krédója volt, hogy a megalkotandó Hadtudományi lexikon új 
kötete a régi, 1995-ös  kiadvány örököse kíván lenni, elismerve az elődök nagyszerű mun-
káját, mindazonáltal a tanúbizonyságát adva annak, hogy a korábbi lexikon tartalmi része-
inek jelentős hányada ma is valós értéket képvisel, továbbá az újonnan ki-, illetve átdolgo-
zandó szócikkekkel együtt a jelenkor hadtudomány iránt érdeklődő emberének is kapasz-
kodót jelent majd.

Fontosnak tartjuk leszögezni, valamint kihangsúlyozni, hogy a Hadtudományi lexikon 
új kötete nemcsak a korábbi lexikon köteteivel alkot egységet, hanem egy sor korábban pub-
likált, illetve megalkotott kiadvánnyal, adatbázissal, úgymint a Katonai terminológiai értel-
mező szótárral, (Zrínyi Kiadó, 2015) Katonai lexikonnal (Zrínyi Kiadó, 1985) és a Magyar 
Honvédség Terminológiai adatbázisával. E művek eltérő közelítéssel, illetve tartalommal 
tárgyalják az egyes hadtudományi, katonai fogalmakat és egymást kiegészítve adnak tel-
jesebb képet az érdeklődők és a kutatók számára egyaránt. Az előbb  említett, továbbá más 
számos hazai, valamint nemzetközi irodalmat használtak fel munkájuk során a szerzők.
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Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a lexikon címszavait a 3401:1981 számú szabvány 
alapján állítottuk ABC-sorrendbe. A szócikkekben A magyar helyesírás szabályai 12. ki-
adás előírásait alkalmaztuk.

A Hadtudományi lexikon új kötete tizenegy tematikus egységben (itt alfabetikus sor-
rendben): hadművészet; hadtörténet, hadművészet története; hadtudomány elmélete; humán-
politika, személyügy; katonai biztonság; katonai képzés, kiképzés, felkészítés, katonaszoci-
ológia, -pszichológia és -pedagógia; műveleti kiszolgáló támogató terület; műveleti támo-
gató terület; műveleti terület; védelmi igazgatás – hadijog; mintegy 4000 szócikkel készült.

A lexikon címszavai az adott a szócikk elején félkövér betűkkel kiemelten olvasha-
tók, kettősponttal (:) elválasztva a szócikktől.

Az adott címszó ismétlését a szövegben a tilde, vagyis egy hullámvonal (~) helyette-
síti, amelyikhez közvetlenül illeszkedik a toldalék.

Amennyiben egy címszó kifejtése egy másiknál szerepel, ebben az esetben nyíl (→) 
mutatja a definíció helyét. Továbbá a szócikk végén a szerző monogramját követően szin-
tén egy nyíl nyújt tájékoztatást arról, hogy az adott címszó mely konkrét és szűkebb tudo-
mányterülethez tartozik. Ezt dőlt betűs kiemeléssel jelöli a lexikon. Például: […] tervezé-
se, szervezése és végrehajtása. (X. Y.) → katonai vezetés

A szerkesztőbizottság, valamint a lexikon megalkotására összeállt konzorciumi tagok 
nem tekintik befejezettnek a munkát, úgy ítélik meg, hogy a hadtudomány folyamatos fej-
lődése, a hadviselés változó természete megköveteli a szünet nélküli fejlesztést és az idő-
szakonkénti felülvizsgálatot.

Reméljük, hogy a Hadtudományi lexikon új kötete – esetleges hiányosságai ellenére 
is – hasznos segítője lesz a hadtudomány művelőinek, továbbá értékes információkat nyújt 
azoknak is, akik e tudományág iránt érdeklődnek.

Szerkesztőbizottság



abszolút magasság: a terep egy adott pont-
jának a magassági alapszinttől a helyi füg-
gőleges mentén értelmezett távolsága. Mi-
vel a magassági alapszint jellemzően egy 
adott közepes tengerszinthez igazodik, ezért 
az ~ra a tengerszint feletti magasság kifeje-
zés is alkalmazható. Az ~ ismeretének hiá-
nyában a tereppontok közötti magasságkü-
lönbségek kifejezésére a relatív magasság 
is alkalmazható. (K. A.) → geoinformáci-
ós támogatás

abszorpció: a szorpció egyik formája. Ha 
az oldást kémiai kötés is kíséri, kémiai ~ról 
beszélünk; a folyamatban keletkező jelentős 
mennyiségű energia az ~s hő. A fiziológiá-
ban az abszorpció fogalmát gyakran a re-
szorpcióhoz hasonló értelemben használják, 
vagyis gőzöknek és gázoknak az élő szerve-
zetbe belégzését, a lenyelt folyadékok nyál-
kahártya-felületeken való felszívódását, il-
letve bőrfelületen való bejutását értik rajta. 
Sugárabszorpció során az elektromágneses 
és korpuszkuláris sugarak az anyagon át-
haladva legyengülnek, miközben a sugár-
zási energia más energiává alakul át. Az ~ 
során a sugárzási tér energiát veszít, míg 
a besugárzott közeg energiát vesz fel. Az így 
kapott többletenergia hővé vagy elektro-
mágneses sugárzássá alakul. Az anyag kor-
puszkuláris hullámtermészetű sugárzást el-
nyelő tulajdonsága az abszorpcióképesség: 
ez az abszorpciót előidéző folyamat hatáske-
resztmetszetével arányos. Az abszorpcióké-

pességet elsősorban a sugárzás energiája be-
folyásolja, mert ettől függ, hogy az ~ milyen 
folyamat révén jön létre. Az abszorpcióké-
pesség a magfotoeffektusban a rendszám ne-
gyedik hatványával, párképződéskor a rend-
szám második hatványával, a Compton-ef-
fektusban a rendszámmal arányos. Az ~s 
fok vagy képesség az abszorbeált és a beeső 
sugárteljesítmény hányadosa. Az ~s állandó 
az elnyelési tényező. Az ⁓s egységek az el-
nyelési tényezőn kívül az ~s együttható és ~s 
index. (B. T.) → ABV-támogatás

ABV egészségügyi ellenintézkedések: 
az ABV-védelem feladatrendszerének része-
ként végrehajtandó feladat. Az ~ ABV-kör-
nyezetben négy fő összetevőből áll: a) meg-
előző egészségügyi kezelés (immunizáció, 
megelőző gyógyszeres kezelés, a bőr ellen-
álló képességét növelő szerek alkalmazá-
sa stb.); b) egészségügyi ellenintézkedések 
(higiéniai rendszabályok, mozgáskorláto-
zás, karantén); c) sérültek ellátása ABV-kör-
nyezetben; d) kiürítés, kimenekítés. (B. T.) 
→ ABV-támogatás

ABV járműfedélzeti felderítő rendszer: 
képes radioaktív sugárzás, illetve mérgező 
és biológiai harcanyagok felderítésére, va-
lamint meteorológiai paraméterek mérésé-
re. A mért adatokat GPS helymeghatározó 
rendszer segítségével megjeleníti és tárolja. 
Ezek alapján a felhasználó különböző NATO 

A, Á
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kompatibilis CBRN-jelentéseket készíthet 
és továbbíthat. (B. T.) → ABV-támogatás

ABV Riasztási és Értesítési Rendszer 
(ABV RIÉR): gyors jelentést (tájékozta-
tást) ad az ABV-fegyverek alkalmazásáról, 
veszélyes ipari objektumok rombolódásá-
ról, a várható és valóságos szennyezések-
ről, a vegyi, sugárfelderítés és ellenőrzés 
eredményeiről. A jelentések továbbításra ke-
rülnek a parancsnoki jelentési rendszerben 
az alárendeltek és az elöljáró részére, vala-
mint azokat a szomszédos alegységek tájé-
koztatásul kapják. Minden jelentésnek sa-
játos tartalma van, a jelentési eljárás gyor-
sítása érdekében szabványjelzéseket (kódo-
kat) tartalmaz. Az ABV-riasztás és -értesí-
tés célja a csapatok időben történő riasztá-
sa a bekövetkezett ABV-csapásokról vagy 
eseményekről, valamint időszerű és pontos 
információ biztosítása a parancsnok részére 
az ABV-események hadműveletre gyakorolt 
hatásának értékeléséhez. Ehhez a STANAG 
2103 (ATP-45) szerinti hierarchikus ~t kell 
felépíteni, amelynek működése a különbö-
ző szintű ABV-központok együttműködésén 
alapul. A kapott információk alapján a kato-
nai szervezetek törzsei, parancsnokai megfe-
lelő döntést hoznak a személyi állomány vé-
delme, a technikai eszközök és a harcképes-
ség megóvása, valamint a kapott feladatok 
sikeres teljesítése érdekében. A parancsnok 
kötelezettsége, hogy a hadműveleti tervek 
kidolgozásakor vegyék figyelembe az ABV-
tervezési irányelveket, illetve az ABV-ese-
ményekről szóló információkat gyűjtsék ösz-
sze, értékeljék és cseréljék ki egymás között. 
(B. T.) → ABV-támogatás

ABV-védelmi támogatás: vegyivédelmi 
támogatás; az ~ a hadműveleti (harc) támo-
gatás szerves része, amely magában foglal-
ja: az ABV-védelem; a harctéri tüzek elleni 
védelem, valamint a köd- és füstképző esz-
közök alkalmazásának alrendszereit. A csa-

patok (erők) hadműveleti (harc)tevékeny-
ségének támogatását szolgáló azon alrend-
szereket foglalja magában, amelyeket a ve-
gyi, sugár- és biológiai harcanyaggal történt 
szennyeződés, ipari katasztrófák, nukleáris 
balesetek, valamint tüzek elleni védelem-
re alkalmaznak. Az ~ szorosan kapcsoló-
dik a tömegpusztító fegyverek elleni véde-
lemhez, egyes hadseregekben és egyes idő-
szakokban azzal azonos értelemben vagy 
együtt használt kifejezés. Alapfeladatai vál-
tozók. Általában idesorolják: az ABV-felde-
rítést (vegyi-, sugár-, tűz-, időjárás- és nem 
szakbiológiai felderítés); az ABV-mentesí-
tést (fertőtlenítés), továbbá az ~i feladatok 
végrehajtásához szükséges rendszabályokat. 
Az ~ körébe tartozik még az álcázó ködösí-
tés és egyes haderőknél a gyújtófegyverek 
(lángszóró, reaktív lángvetők, telepített tűz-
zárak) alkalmazása tüzek oltása, illetve lo-
kalizálása. (B. T.) → ABV-támogatás

ABV-fegyverek: az atom-, a biológiai és 
a vegyi fegyverek (tömegpusztító fegyve-
rek) gyűjtő fogalma, a NATO-ban  és az an-
gol nyelvterületű országokban CBRN. A tö-
megpusztító fegyverek megnevezés a máso-
dik világháborút követően alakult ki. A tu-
domány és technika fejlődésével nem zár-
ható ki, hogy újabb fegyverek, fegyver-
rendszerek léphetnek be a tömegpusztító 
 fegyverek körében, ezért jóval körülhatá-
roltabb az atom-, biológiai és vegyi (ABV-) 
fegyverek (az angol kifejezéssel CBRN-wea-
pons) megnevezés használata. A biztonság-
politikai szakértők által a jövőben komoly 
fenyegető tényezőként értékelt terrorizmus 
tárházában esetlegesen megjelenő ABV-esz-
közök töltő-, vagy harcanyagai, illetve tar-
tozékai okán új fogalom született: az ABV-
terrorizmus, illetve ezen belül a nukleáris 
terrorizmus. A nukleáris terrorizmus egyik 
fenyegető eszközeként jelölik meg számos 
kiadványban a radiológiai diszperziós esz-
közöket (RDE). Az RDE-k alkalmasak akár 
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hagyományos robbanóanyag, akár valamely 
fizikai hatás energiájának felhasználásával 
radioaktív anyagokat valamely intermedier 
közegbe diszpergálva környezetének jelen-
tős sugárszennyezésére. A harctereken is ve-
szélyeztető új elem (a nukleáris fegyverektől 
eltérő RDE) indukálta az NBC- (ABV-) fo-
galom újabb bővítését és áttérést a CBRN-
weapons megnevezés használatára. A tör-
ténelem folyamán elsőként a biológiai fegy-
ver jelent meg fertőzések, járványok okozá-
sa, ivóvizek megfertőzése stb. formájában, 
már az ókorban. Térnyerése azonban vi-
szonylag lassú volt. Az első világháborúban 
a német diverzánsok alkalmazták a biológi-
ai fegyvert. A két világháború között a japá-
nok szorgalmazták a fejlesztést, s a biológi-
ai harcanyagot a második világháború ide-
jén többször is bevetették. A biológiai harc-
anyagok arzenáljának kiteljesedése azonban 
csak a hidegháború időszakában következett 
be, vált tömegessé s az egész emberiségre 
veszélyessé. A bakteriológiai fegyver fej-
lesztéséről, gyártásáról, tárolásáról és meg-
semmisítéséről szóló egyezményt az ENSZ 
Közgyűlése 1971. december 10-én  elfogad-
ta, s azt 1972. április 1-jén  írták alá. A vegyi 
fegyvert tömegesen csak az első világhábo-
rúban alkalmazták először. Ezután intenzív 
fejlesztés és felhalmozás indult meg a na-
gyobb államokban. Ennek ellenére – a két 
világháború között – csak az olasz hadse-
reg alkalmazott vegyi fegyvert az abesszí-
nok elleni háborúban. A második világhá-
borúban ezt a fegyvert nem használták. Ezt 
követően legtöbbször és tömegesen az USA 
fegyveres erői alkalmaztak vegyi harcanya-
gokat, főleg a vietnámi háború idején, ahol 
1961 és 1969 között 51 ezer tonna lombtala-
nítószert és 7 ezer tonna mérgező gázt vetet-
tek be. Sor került a vegyi fegyver bevetésére 
az Irak és Irán közötti  háborúban is (1980–
1988). 1993. január  13-án  Párizsban nyílt 
meg 127 ország képviselőinek az a konfe-
renciája, amelyen betiltották a vegyi fegyve-

rek kísérleteit, gyártását és tárolását. A ma-
gyar nyelvű szakirodalomban az ~ elnevezés 
használatos, de az utóbbi időben a CBRN-
fegyverek megnevezés alkalmazása is elter-
jedt. (B. T.) → ABV-támogatás

ABV-védelem: azon intézkedések összes-
sége, amelyek célja az atom-, biológiai, ve-
gyi- és ⁓ekkel mért csapások, valamint a ve-
szélyes iparianyag-kibocsátások következ-
tében kialakuló veszélyek elleni védelem. 
Az ABV-védelmi műveletek során a fenye-
getettség értékelése a pontos aktuális, több 
forrásból származó felderítési adatok alapján 
történik. Az ~ megszervezése a parancsnok 
feladata, az alegységek, egységek tevékeny-
ségének minden oldalú támogatásának része. 
Végrehajtásáért a hadművelet során az adott 
katonai szervezet parancsnoka felel, munká-
ja során felhasználja a vegyivédelmi és más 
(egészségügyi, műszaki stb.) szakemberek 
és szakalegységek segítségét. A veszély el-
kerülése elsődleges, ez a csapás vagy kibo-
csátás előtti, alatti és utáni tevékenységet je-
lenti, amelyet a csapatok azért hajtanak vég-
re, hogy detektálják, azonosítsák, elkerüljék 
vagy minimalizálják a kezdeti és visszama-
radó hatásokat. Az egyéni, kollektív védel-
mi és veszteségcsökkentő intézkedéseket 
az értékelt fenyegetettségi szintnek megfele-
lően kell szervezni. Az ~ megvalósítása ér-
dekében ABV-védelmi rendszabályok (csa-
pás előtti, alatti és utáni óvórendszabályok) 
bevezetése, riasztási, távfelderítő, monito-
rozás rendszerek működtetése szükséges. 
A bevezetésre kerülő ABV-védelmi rendsza-
bályok a következők lehetnek: a) az ~, szak-
értő ABV-törzs és ABV-védelmi egységek 
korai riasztása és aktiválása; b) ABV-védel-
mi kiképzés felfrissítése; védelmi intézke-
dések időben történő elrendelése; c) fenye-
getettség folyamatos értékelése; egészség-
ügyi, felderítő-, mentesítőalegységek riasztá-
sa; d) meteorológiai helyzet, terepviszonyok 
felmérése. Csapás  esetén a nagy veszteség 
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megelőzhető: a) a személyi állomány fel-
készítésével; b) egyéni és kollektív védelmi 
intézkedések bevezetésével; c) az ABV-fe-
nyegetettség folyamatos értékelésével; d) ha-
tékony érzékelő, korai riasztási rendszer lét-
rehozásával. A megelőző rendszabályok be-
vezetése csökkenti az ABV-fegyverek cél-
pontjává válás valószínűségét, és mérsék-
li az ABV-események hatásait. Ilyenek: a) 
a műszakilag megerősített fedezékek alkal-
mazása, az eszközök letakarása; b) álcázás, 
rejtés, csapatok széttagolt elhelyezése, meg-
tévesztés; c) redundancia (többlet, tartalék 
képzése). A leghatásosabb rendszabály a ve-
szély és a szennyeződés elkerülése, mivel 
ez bármilyen más rendszabály szükségessé-
gét elhárítja. Az elkerülés magában foglal-
ja: a) a felderített ABV-szennyezettség meg-
jelölését; b) mozgáskorlátozás bevezetését, 
a pontos felderítési adatok alapján végzett 
útvonaltervezést; c) a veszélyes és szennye-
zett területen található erők áttelepülését biz-
tonságos körletekbe. A vegyi, biológiai és ra-
diológiai expozíció (és dózis) csökkentésé-
nek rendszabályai: a) a dózis minimalizálása 
az ALARA-elvnek megfelelően; b) a dózis 
nyilvántartása és az erők és eszközök váltá-
sa. Az ~ feladatrendszerét képezi a) az ABV-
felderítés; b) az ABV-riasztás és -értékesítés 
c) a fizikai védelem (egyéni, kollektív vé-
delem és anyagvédelem); 4. a veszélyhely-
zet kezelése (ABV-mentesítés); d) az ABV 
egészségügyi ellenintézkedések és az egész-
ségügyi támogatás. ~nek minden harcbiztosí-
tási terv szerves részének kell lennie. Annak 
érdekében, hogy növelje a túlélési képességet 
és a cselekvési szabadságot különösen, ha ve-
szélyes körülmények között folyik a művelet, 
az ABV-védelmi intézkedéseknek és képes-
ségeknek rugalmasnak, mobilnak, gyorsan 
telepíthetőnek és fenntarthatónak kell lennie. 
(B. T.) → ABV-támogatás

adat: 1. Az információ alapösszetevője, di-
gitális (számszerű) vagy karakter- (betű, 

írásjel) jellegű hordozója. Valamely vizs-
gálat, kísérlet, mintavétel eredményeként 
megállapított olyan tény, ismeret, amely-
nek további feldolgozásával tanulmányoz-
ható a vizsgált jelenség, így végső soron 
elősegítheti a döntés meghozatalát. Az el-
határozás alapjául szolgáló, számszerű vagy 
számszerűsített mutató, jellemző, tényező. 
Lehet állandó vagy változó. Az elsődleges 
~okat nyers ~oknak vagy kiírandó ~nak is 
nevezik. Ezeket az adatfeldolgozás (infor-
mációfeldolgozás) folyamán összesítik, tö-
mörítik, vagyis magasabb értékű informá-
ciókat állítanak elő belőlük. Az ~ jelentését 
gyakran a számítógépes ~okra redukálják. 
2. Az ~ az információ hordozója, a tények, 
fogalmak vagy utasítások formalizált ábrá-
zolása, amely az emberek vagy automatikus 
eszközök számára közlésre, megjelenítésre 
vagy feldolgozásra alkalmas. 3. Az ~ (data) 
az információ egyezményes jelrendszerben 
rögzített – továbbításra, értelmezésre, fel-
dolgozásra alkalmas megjelenési formája, 
reprezentációja. 4. Az információk alapve-
tően számszaki megjelenési formája (számí-
tástechnika). Hír vagy információ értelmez-
hető, lejegyezhető formája. Valakinek vagy 
valaminek a megismeréséhez hozzásegítő 
tény, részlet. Az ~ csak akkor használható 
fel, ha az adatforrás nincs veszélyeztetve. 
Az állambiztonsági szervek egyik legfon-
tosabb feladata gyors, pontos ~ok szerzése 
az ellenségről (információgyűjtés). Az ope-
ratív munka csak ellenőrzött ~okra építve 
végezhető. Tárgyra, fogalomra, állapotra 
vagy egyéb tényezőkre vonatkozó, ezeket 
leíró jelzők (számok, szavak) megjelenési 
formái. (N. I.) → híradó-informatika, in-
formációvédelem

adatátviteli idő: az az időtartam, amely fel-
derítőszervek irányított, tervszerű, céltuda-
tos tevékenysége és a különböző szenzorok 
(érzékelők) által egy adott adat észlelése és 
az észlelt adatnak az elemző asztalára (mun-
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kahelyére) való eljutásáig, az adatfeldolgo-
zás megkezdéséig eltelik. A felderítő rend-
szerek kialakításakor, a technikai fejlesz-
tések és a kommunikációs rendszerek fej-
lesztésekor törekednek a valós idejű felde-
rítés követelményeinek való megfelelésre. 
(H. H.) → felderítés

adatbányászat: a felhasználó által irányí-
tott, nagy adathalmazokban különböző al-
goritmusokkal végzett újszerű, értékes, ér-
dekes, nem triviális ismeretek, összefüggé-
sek feltárására irányuló tevékenység. Az ~ 
a statisztikától elhatárolódik, mivel a sta-
tisztika a strukturált adathalmazokból kép-
zett állapotleírás. Az ~ objektumai: struk-
turált adatok, ideértve az úgynevezett fél 
strukturált folyamjellegű adathalmazokat is, 
mint például a szenzorjel, a gráfok, a gének, 
a számítógépbillentyű-lenyomások, az in-
ternetböngészés, hang- és idősorok stb.; do-
kumentumok a szövegbányászathoz; álló-
képek a képanalízishez; hangfájlok a hang-
analízishez; videók a képfolyam-analízis-
hez. Az ~ot nevezik adatlefúrásnak, OLAP-
kocka készítésnek is (az On-Line Analytical 
Processing – OLAP a nagyméretű adatbá-
zisok szervezésének és a kapcsolati adatok 
támogatásának egyik módja), egyes terüle-
teit webbányászatnak, érzelemdetekciónak 
(szentimentelemzésnek), profilozásnak, gépi 
látásnak, biometrikus azonosításnak keresz-
telték el. (N. I.) → híradó-informatika, in-
formációvédelem

adatbázis: 1. Egy munkaterület adatkeze-
léséhez (főként az adatok tárolásához, köny-
nyű visszakereséséhez, a közöttük lévő kap-
csolatok feltárásához) szükséges adatok-
nak és az azok közötti kapcsolatoknak va-
lamilyen szempont szerint rendezett, logi-
kailag összefüggő egységekbe (blokkokba) 
szervezett gyűjteménye. (N. I.) → híradó-
informatika, információvédelem 2. Olyan 
egymással logikai kapcsolatban álló, egy-

ségesen értelmezhető strukturált felderíté-
si adatok összessége, amely a felhasználók 
jogosultságának függvényében lehetővé te-
szi az ~hoz való hozzáférést (betekintés) 
és az adatkezelést (szerkesztés). Ilyen ~ok 
lehetnek például az idegen haderőkre vo-
natkozó hadrendi listák. Az internetalapú 
technológiák és szabványok napjainkban 
általánosan használatosak az értékelt felde-
rítési információk előállítása és terjesztése 
során. Ez magában foglalja a művelettámo-
gató oldalakat, amelyek egy oldalon jelení-
tik meg a kapcsolódó, a felderítés által ké-
szített dokumentumokat és a műveleti infor-
mációkat. Az adatok, információk és felde-
rítési információk megosztását, terjesztését 
jelentősen elősegítik a modern eszközökkel 
felszerelt kommunikációs rendszerek, ame-
lyek tartalmaznak elektronikus megjelenítő 
képességeket. A tájékoztatás formáit, típu-
sait és a különböző felderítőjelentések, pro-
duktumok formai előírásait (NATO-) szab-
ványok tartalmazzák. A terjesztés szabályait 
a hatályos műveleti utasítások szabályozzák. 
(H. H.) → felderítés

adatbiztonság: az informatikai rendszerek-
ben az adatok kezelésének megfelelő minő-
ségét jellemző állapot. Az ~ három összete-
vőre, az integritásra, a titkosságra és a pon-
tosságra bontható. Az adatintegritás az ada-
tok épségének, hitelességének, jó minőségé-
nek, az adattitkosság az adatok korlátozott 
hozzáférhetőségének, bizalmas jellegének, 
az adatpontosság pedig az adatok szüksé-
ges mértékű valósághűségének megőrzése. 
Az ~nak önállóan is tárgyalható, jelentős te-
rülete az adatátvitel biztonsága, ez az adat-
átviteli vonalakon továbbított adatok épsé-
gének, hozzáférhetetlenségének, valódiságá-
nak megőrzését jelenti. Az adatátvitel biz-
tonságának, a számítógép-hálózatoknak, 
az osztott feldolgozás szerepének gyorsu-
ló térnyerésével együtt nőtt a jelentősége. 
Az ~ egy tágabb fogalomnak, az informati-
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kai rendszerek biztonságának, az információ 
erőforrásjellegéből fakadóan, kulcsfontossá-
gú részét képezi. Az ~ot különféle veszély-
források fenyegetik, ezek három csoport-
ba sorolhatók: megsemmisítés, módosítás 
és felfedés. A veszélyeztetés lehet véletlen 
vagy szándékos. A véletlen megsemmisítés-
hez sorolható veszélyforrások az adatvesz-
tést okozó szoftver-, hardver- és kezelői hi-
bák, a katasztrófák (tüzek, árvizek, szélvi-
harok, villámcsapások), valamint a kedve-
zőtlen környezeti hatások (elektromágneses 
kisugárzások, levegőszennyezettség és vib-
ráció). A szándékos megsemmisítés veszély-
forrásai a kiváltó okok szerint csoportosít-
hatók. Ilyenek lehetnek a személyes vagy 
gazdasági indíttatású szabotázs, a politikai 
(ideológiai) gyökerű terrorizmus. Ez utób-
bi megjelenhet diverzáns tevékenység for-
májában is. A módosítás mint veszélyforrás 
az informatikai rendszer valamely részének 
vagy működésének jogosulatlan megváltoz-
tatását okozó tevékenység. A véletlen mó-
dosítások közé sorolható veszélyforrások 
az adatintegritást megsértő szoftver hardver- 
és kezelői hibák. A szándékos módosítás ve-
szélyforrásai általában az adatok vagy az in-
formatikai rendszer működésének módosí-
tását célozzák. Az utóbbi többnyire feltéte-
le az előbbinek. Idetartoznak többek között 
a számítógépes csalások, a szolgáltatások 
jogosulatlan igénybevétele. Tulajdonképpen 
a már említett szabotázsok egy része, ame-
lyeknek nem a megsemmisítés a céljuk, is 
ebbe a csoportba sorolható. A felfedés mint 
veszélyforrás az informatikai rendszer ada-
taihoz jogosulatlanok hozzáférését okozó te-
vékenység. A véletlen felfedés veszélyfor-
rásai közé elsősorban a bizalmas adatok hi-
bás helyre juttatása, illetve jogosulatlanok 
számára esetleg hozzáférhető helyen ha-
gyása tartozik. A szándékos felfedés vagy 
a számítógépes kémkedés kétféle formában 
hajtható végre: behatolással és lehallgatás-
sal. Az informatikai rendszerbe való beha-

tolás az informatikai rendszer szolgáltatá-
sainak jogosulatlan személy általi igénybe-
vétele, a hozzáférési rendszer kijátszásával 
vagy megkerülésével. A jogosulatlan igény-
bevételre sor kerülhet egy jogosult személy 
akaratlan vagy szándékos közreműködésé-
vel is. Az informatikai rendszer lehallgatá-
sa az informatikai rendszer adatainak meg-
szerzése a rendszer szolgáltatásainak igény-
bevétele nélkül. A lehallgatás végrehajtható 
fizikai kapcsolat útján (például kábeles ösz-
szeköttetésről) és a nélkül (például vezeték 
nélküli összeköttetésekből és berendezések 
elektromágneses kisugárzásából). Az adat-
átvitel veszélyeztethető passzív és aktív mó-
don. Passzív módszer a lehallgatás, célja 
a nyilvános csatornán áramló (esetleg rejt-
jeles) üzenetek megszerzése. Aktív módszer 
az üzenetmódosítás, az üzenetek csatorná-
ból való kivonása, kicserélése, célja a hoz-
závetőlegesen ismert tartalmú üzeneteknek 
a támadó szempontjából kedvező módosí-
tása. A másik aktív módszer a megszemé-
lyesítés, amikor a támadó megpróbálja a le-
gális felhasználó szerepét eljátszani azért, 
hogy valamely más legális rendszerelem-
től információt csaljon ki. Az ~ veszélyez-
tető speciális veszélyforrások a számítógé-
pes vírusok. (N. I.) → híradó-informatika, 
információvédelem

adatfeldolgozás: a tárolt adatokon végzett 
műveletek összessége. Ha az ~t adatátviteli 
rendszerelemek egészítik ki, akkor távadat-
feldolgozásról beszélünk. Az adatfeldolgo-
zás leggyakrabban előforduló formái a valós 
idejű (real time) adatfeldolgozás, amelyben 
az adatok feldolgozása olyan gyors, hogy 
a kapott eredmények a folyamat irányításá-
hoz az adatbevitellel csaknem azonos idő-
ben állnak rendelkezésre. Katonai fegyver-
irányító rendszerekben általában ilyen for-
mát alkalmaznak. A másik formája a köte-
gelt, szakaszos (batch) adatfeldolgozás. Eh-
hez az adatokat összegyűjtik, és egy futta-
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tásban dolgozzák fel. A harmadik formája 
pedig az időosztásos adatfeldolgozás. Ek-
kor a rendelkezésre álló gépidőt időben el-
osztják a felhasználók között. A hozzáférés 
olyan gyors, hogy a felhasználó rendszerint 
nem is tudja, hogy időosztásos adatfeldolgo-
zásban vesz részt. Újabban megkülönbözte-
tik az adatfeldolgozást az információfeldol-
gozástól. Az adatfeldolgozás fogalmát az el-
sődleges úgynevezett nyers adatok feldolgo-
zására használják, az így kapott informáci-
ók további feldolgozását pedig információ-
feldolgozásnak nevezik. Nagyobb volumenű 
adatfeldolgozást számítóközpontokban vé-
geznek. (N. I.) → híradó-informatika, in-
formációvédelem

adatfeldolgozási menet: valamely szerve-
zet adatfeldolgozási rendszerében egy mun-
kafolyamatban, egymással logikailag, szo-
rosan összetartozó adatfeldolgozási műve-
letekben végzett tevékenység. Az ~ például 
egy kötelék személyi állományára vonatko-
zó adatok naprakésszé tétele, és a naprakész 
adatokból lista készítése. Az ~ek az adatfel-
dolgozási rendszerek alrendszerei. Az ~ jel-
lege alapján lehet kézi és gépi. A kézi ~eket 
manuális munkával emberek, a gépi ~eket 
elektronikus számítógépek végzik. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

adatfeldolgozási művelet: az adatfeldolgo-
zási menet része, összetevője, az adatfeldol-
gozási rendszer eleme. A szűkebb értelem-
ben vett adatfeldolgozás aritmetikai és lo-
gikai adatfeldolgozási műveletekből épül 
fel, a tágabb értelemben olyan ~ek is a ré-
szét képezik, mint az adatok gyűjtése, táro-
lása, kezelése, bevitele, kivitele, rendelke-
zésre bocsátása. Jellegük szerint, az adatfel-
dolgozási menethez hasonlóan, kézi és gépi 
~ek különböztethetőek meg. (N. I.) → hír-
adóinformatika

adatfeldolgozó rendszer: az ~ vagy infor-
máció-feldolgozó rendszer számítógépek, 
adatátviteli eszközök, programok, adatbázi-
sok (adatbankok) közös rendszerbe kapcsolt 
együttese. Rendeltetése valamely felhaszná-
ló intézmény, szerv, szervezet adatainak (in-
formációinak) feldolgozása gépi úton, gaz-
dagítása új értékekkel és naprakész állapot-
ban tartása. (N. I.) → híradó-informatika, 
információvédelem

adatfelhasználás: olyan adatkezelési eljá-
rás, amelynek során a felderítési adatoknak 
a meghatározott, törvényben rögzített cél 
érdekében történő igénybevétele történik 
a feladatnak leginkább megfelelő cselekvé-
si változat(ok), a döntés meghatározásához. 
(H. H.) → felderítés

adatforrás: az ~ok általában egy vagy több 
információt, illetve feldolgozatlan adatot 
szolgáltatnak. Az ~ok lehetnek adatszer-
ző szervezetek (ügynökségek, igazgatósá-
gok) is, amelyek általában feldolgozott ada-
tot (felderítési adatot) biztosítanak a felhasz-
nálók részére. Az ~okat az általuk alkalma-
zott adatszerzési eljárások, módszerek sze-
rint különböztetjük meg, amelyek lehetnek: 
emberi erővel folytatott felderítés, hangfel-
derítés, leképező (megjelenítő) felderítés, 
kisugárzás és jelfelderítés, radarfelderítés, 
rádióelektronikai felderítés, nyílt forrásból 
származó felderítési adatok és az ellenség 
felderítését elhárító tevékenységből szárma-
zók. (H. H.) → felderítés

adatgazda: annak a szervezeti egységnek 
a vezetője, ahová jogszabály vagy közjo-
gi szervezetszabályozó eszköz az adat ke-
zelését rendeli, illetve ahol az adat keletke-
zik. (N. I.) → híradó-informatika, informá-
cióvédelem

adatgyűjtés technikai úton: a felderítő 
adatgyűjtés olyan speciális  munkafolyamata, 
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amelynek folyamán a célszemélyt, annak la-
kását, más helyiségét, épületét, objektumait, 
postai küldeményét, hírközlő vagy azt he-
lyettesítő eszközön folytatott beszélgetéseit 
és küldeményeit különböző technikai (pél-
dául hangfelderítő) eszközzel, berendezéssel 
megfigyelik (ellenőrzik) es rögzítik. (H. H.) 
→ felderítés

adatgyűjtés: 1. Mért vagy mintavételezett, 
észlelt jelek, jelzések, tények, ismeretek 
meghatározott célú összegyűjtése, előfel-
dolgozása (előzetes rendezése) további ku-
tatások, fejlesztések irányának meghatáro-
zása, kijelölése céljából. 2. Nyílt vagy titkos 
eszközök igénybevételével végrehajtott, lep-
lezett vagy titkos munkafolyamat a konk-
rét, ellenőrzött tényeket tartalmazó infor-
mációk beszerzésére. Célja: ismeretszerzés 
az ellenségről vagy más operatív érdek ki-
elégítése. (N. I.) → híradó-informatika, in-
formációvédelem

adathalászat: az informatikai rendszerben 
illegálisan, rejtetten megbúvó szoftver által 
végzett adatgyűjtő és a rosszindulatú szoft-
vert az informatikai rendszerbe bejuttató 
számára adattovábbítást végző szoftveres 
tevékenység. Az ~ot többnyire a támadó ál-
tal valamely közismert intézmény (bank, 
kormányzat, biztosító, posta stb.) webhelyé-
nek klónozásával, annak nevében, az erede-
ti webhelycím alig észrevehető megváltozta-
tásával saját webhelycímmel ellátott, az in-
tézmény weblapjára teljesen hasonlító saját 
weblapján keresztül hajtja végre. A támadó 
a felhasználótól a hamis webhelyen valamely 
indokra hivatkozva (adategyeztetés, nyere-
ményjáték győztese stb.) személyes adato-
kat és jelszavakat kér be a megtévesztőként 
alkalmazott intézmény nevében. Az ~ elle-
ni védekezést a böngészők automatikusan, 
a gyanús webhelyek kiszűrésével is elvég-
zik, de a felhasználó is megfelelően véde-

kezhet. (N. I.) → híradó-informatika, infor-
mációvédelem

adathordozó: olyan fizikai közeg, amely in-
formáció tárolására alkalmas. Alapvető jel-
lemzői: az adatok rögzítésének módja, a tá-
rolt adatok elérhetőségének módja és az ~ 
kapacitása. Az ~k nagy része a kezelésüket 
végző berendezésből kivehető, önállóan tá-
rolható és szállítható. (N. I.) → híradó-in-
formatika, információvédelem

adatkérés: a feladatok teljesítéséhez szük-
séges adatok, dokumentációk megszerzé-
sére irányuló tevékenység. Az ~ történhet: 
saját szervezeten belül vagy bármely kül-
ső adatkezelési rendszerből. A nemzetbiz-
tonsági szolgálatok törvényekben szabályo-
zott módon egymástól adatot kérhetnek, il-
letve egymásnak adatot szolgáltatni kötele-
sek. A rendőrség, a rendőrség határőrize-
ti szervei, a vám- és pénzügyőrség, a bíró-
ság, az ügyészség és a büntetés-végrehajtási 
szervek a konkrét cél megjelölésével adatok 
igénylésére jogosultak. A nemzetbiztonsági 
szolgálatok ~e, adatbetekintése és adatszol-
gáltatása, illetve mindezek tartalma államti-
toknak minősül. (H. H.) → felderítés

adatkezelés: a felderítőszenzorok által meg-
szerzett adatokon végrehajtott bármely mű-
velet vagy műveletek összessége. Idetartozik 
az adatok szisztematikus gyűjtése, felvétele, 
rögzítése, alfanumerikus értékelése, rend-
szerezése, tárolása, továbbítása, megvál-
toztatása, felhasználása, lekérdezése, nyil-
vánosságra hozatala, összehangolása vagy 
összekapcsolása, zárolása, törlése és meg-
semmisítése, valamint az adatok további 
felhasználásának megakadályozása; fény-
kép-, hang- vagy képfelvétel készítése, sze-
mélyek beazonosítására szolgáló biometri-
kus adatok (például ujj- vagy tenyérlenyo-
mat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. (H. H.) 
→ felderítés
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adatkiszivárgás: olyan nemzetbiztonsági 
veszélyforrás, amely lényegében az elfedni 
kívánt adatoknak, információknak szerve-
zeten kívüli illetéktelen személyek részére 
történő tudomásra hozását, hozzáférhetővé 
tételét jelenti. Az adatok hivatalosan enge-
délyezett nyilvánosságra hozatalától eltérő 
és ellenőrizetlen módon történő kijutása ti-
toksértéshez, illetve más műveleti érdek sé-
relméhez vagy veszélyeztetéséhez vezethet.

adatközlő (-kérő) lap: a hadköteles sze-
mély, nyilvántartásba vételéhez szükséges 
adatok felvételére és az adatváltozások be-
jelentésére használatos – a hatályos Honvé-
delmi Törvény (Hvt.) végrehajtásáról szóló, 
kormányrendelettel rendszeresített – űrlap, 
formanyomtatványos, közérthető magyará-
zat. (H. L.) → védelmi igazgatás

adatrendszer: az adatok logikai szintű mo-
dellje, az adatfeldolgozási rendszer egy mo-
delleleme. Az ~ az információ-rendszer ál-
tal kifejezett, leképzett adatelemeket, adat-
csoportokat és természetes kapcsolataikat 
a már megtervezett feldolgozások és a ren-
delkezésre álló számítástechnikai szoftver-
környezet figyelembevételével foglalja ma-
gában. Az ~ önálló adatfájlokkal vagy adat-
bázissal valósítható meg. (N. I.) → híradó-
informatika, információvédelem

adatszerzés: a felderítőszervek irányított, 
tervszerű, céltudatos tevékenysége, amellyel 
felderítési adatokat (információkat), tárgya-
kat és dokumentumokat nyerhetnek. Adat-
gyűjtést mindenki folytat, ~t csak a felderí-
tőszervek. (N. I.) → híradó-informatika, in-
formációvédelem

adatszolgáltatás: meghatározott ismeretek, 
tények, változások rendszeres (meghatáro-
zott időben való) vagy alkalomszerű (rendkí-
vüli) jelentése vagy tájékoztató jellegű meg-
küldése az elöljáró vagy együttműködő szer-

veknek, parancsnokságoknak. A rendszeres 
~t a határidős jelentések táblázata alapján 
 továbbítják, rendszerint előírt jelentésfor-
mátumban vagy űrlapon. (N. I.) → híradó-
informatika, információvédelem

adatszolgáltatási kötelezettség: a hadköte-
lezettség egyik fontos eleme, részkötelezett-
sége. A hadkötelezettség magában foglalja: 
a tájékoztatási (az adatszolgáltatási), a be-
jelentési, a megjelenési és a szolgálati kö-
telezettséget. A hadkötelezettség teljesítése 
során, a honvédelmi törvényben meghatá-
rozott személyek, szervek és intézmények, 
a területileg illetékes hadkiegészítő szervek 
számára adatokat adnak át magukról, illet-
ve az érintett hadkötelesekről. (F. F.) → vé-
delmi igazgatás

adattár: 1. A törvényes előírásoknak megfe-
lelő, a titkosszolgálatok saját igényei szerint 
létrehozott, valamely szakmai tárgykörre 
vonatkozó, többnyire számítógépen feldol-
gozott – ellenőrzött, rendszerezett – adatok-
nak, információknak a gyűjteménye, amely 
lehetővé teszi az információ-rendszer vagy 
-alrendszer valamennyi tárolt adatának 
a visszakeresését. A adattárolás célja  lehet: 
átmeneti tárolás az adatátvitel megkezdésé-
ig, illetve tartós tárolás az adatbankba he-
lyezésig esetleges későbbi felhasználásra. 
2. Egy információs rendszer központilag tá-
rolt adatainak összessége, amely a rendszer 
számára elérhető (számítástechnika). (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

adattovábbítás: 1. (ált.) Az adat meghatá-
rozott harmadik személy számára történő 
hozzáférhetővé tétele. Harmadik személy-
nek a személyes adatok kezelése során adat-
kezelőnek, adatfeldolgozónak vagy érin-
tettnek nem minősülő személyek tekinthe-
tők. Az ⁓ az adatoknak ezen külső, harma-
dik személyek részére történő hozzáférhető-
vé tételét jelenti. Vagyis az adatfeldolgozó, 
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mivel nem harmadik személy, így nem mi-
nősül az ⁓ címzettjének. Az adatfeldolgozó 
az adatkezelő megbízásából, az adatkezelő 
érdekében hajt végre feladatokat. Az adat-
feldolgozó bizonyos értelemben alvállalko-
zónak vagy teljesítési segédnek tekinthető, 
aki az adatkezelő részére lát el meghatá-
rozott részfeladatokat. (G. I.) → általános 
2. a felderítési folyamat egyik kulcsfontos-
ságú eleme, amelynek során az adatot meg-
határozott személy vagy szervezet számára 
hozzáférhetővé teszik. (H. H.) → felderítés

adattovábbító rendszer: két vagy több, le-
vegőben, földön vagy vízen tartózkodó esz-
köz (állomás) közötti, meghatározott aktuá-
lis vagy korábban rögzített információ (repü-
lési adatok, légi helyzetkép, a repülő eszköz 
rendszerei működési adatai, pilóta nélküli re-
pülőgép rendszerek által rögzített képek, föl-
di mozgócél-felderítő rádiólokátorok adatai 
stb.) reális időben vagy utólagosan, titkosí-
tott formában történő automatikus továbbítá-
sa, illetve a kapott információ megjelenítése. 
Az ~ meghatározott (korlátozott) számú állo-
mások között működik. (H. H.) → felderítés

adatvédelem: 1. Mindazon tevékenységek 
és rendszabályok összessége, amelyeknek 
célja az adatbiztonság fenntartása, az ada-
tok szükségtelen vagy jogosulatlan törlésé-
nek, módosításának, illetve megismerésé-
nek megakadályozása. Az ~ az informati-
kai rendszerek védelmének részét alkotja. 
Az informatikai rendszerek védendő elemei 
a rendszer egészére kiterjednek. Az adato-
kon kívül magukban foglalják az eszköz-
rendszert, a működtetésben közreműködő 
személyzetet, a rendszer működtetési kör-
nyezetét, helyiségeket, kiszolgálóberendezé-
seket stb.). A védendő elemek két nagy cso-
portba sorolhatók, és ennek alapján a véde-
lem két területre bontható: a fizikai védelem 
az eszközrendszer, a személyzet és a környe-
zet biztonságára terjed ki, az adatvédelem 

pedig az adatokéra. A védelmi tevékenysé-
geknek három csoportja van. A veszélyek 
elkerülését célzó tevékenységek a veszé-
lyeztetés kockázatát, a bekövetkezés való-
színűségét csökkentik. A veszélyeket célzó 
tevékenységek a rendszer stabilitását nö-
velik; azt a küszöbszintet emelik, amelyen 
a veszélyeztetés már kárt okoz. A veszélyek 
mérséklését célzó tevékenységek a veszé-
lyeztetések kárait csökkentik; nem a bekö-
vetkezésre vagy a súlyosságra hatnak, ha-
nem a bekövetkezés utáni helyreállítást se-
gítik. Ezek között az ellenőrző tevékenysé-
gek feladata a kár bekövetkeztének miha-
marabbi felismerése, ugyanis ez csökkenti 
a helyreállítás költségeit. A helyreállító tevé-
kenységek feladata pedig a rendszer normá-
lis (eredeti) működőképességének visszaállí-
tása. Magyarországon az adatvédelem alap-
ját a nemzetközi egyezmények az ország-
gyűlés által elfogadott adatvédelmi törvény 
képezik. 2. Háttértárolók adatainak idegen 
illetékesség elleni védelme. Ez lehet jelsza-
vas beléptetés, biztonsági adatmentés (szá-
mítástechnika) (N. I.) → híradó-informati-
ka, információvédelem

adminisztratív biztonság: 1. Az ~ körébe 
tartozó szervezet a Nyilvántartó és a Kezelő 
Pont, amely a minősített adatot kezelő szerv 
olyan szervezeti egysége, amely a minősített 
adatot kezelő szervhez érkező vagy ott ke-
letkező minősített adatok nyilvántartásával 
kapcsolatos feladatokat hajtja végre, tevé-
kenységét a biztonsági vezető szakmai alá-
rendeltségében végzi. A Nyilvántartót üze-
meltető minősített adatot kezelő szerv létre-
hozhat a Nyilvántartó ellenőrzése alatt álló 
Kezelő pontot, amelynek feladatai a minő-
sített adatot kezelő szerv vezetőjének dönté-
se alapján megegyezhetnek a Nyilvántartó-
éval. Kezelő pont kizárólag a Nyilvántartó 
alárendeltségében hozható létre. A minősí-
tett adatot kezelő szervnél egyidejűleg több 
Nyilvántartó és Kezelő pont is kialakítható 
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és működtethető. A Nyilvántartó működte-
téséhez minimálisan két fő, a Kezelő pont 
működtetéséhez egy fő titkos ügykezelő ki-
nevezése, továbbá egy fő helyettesítéssel 
megbízott titkos ügykezelő írásban történő 
kijelölése szükséges. A Magyar Honvéd-
ség vonatkozásában a honvédelemért fele-
lős miniszter által vezetett minisztérium 
és a honvédelemért felelős miniszter köz-
vetlen alárendeltségébe tartozó, valamint 
a honvédség hadrendje szerinti szervezetek 
(a továbbiakban együtt: honvédségi szerve-
zet) esetén a Nyilvántartó és a Kezelő pont 
a működésüket biztosító katonai szervezet 
szervezeti egysége is lehet, amely a tevé-
kenységét a honvédségi szervezet bizton-
sági vezetőjének szakmai alárendeltségé-
ben végzi. A NATO Központi Nyilvántartó 
a honvédelemért felelős miniszter által ki-
jelölt honvédségi szervezetnek a NATO mi-
nősített adatok, az EU Központi Nyilván-
tartó a külpolitikáért felelős miniszter által 
vezetett minisztériumnak az EU minősített 
adatok országos szinten történő fogadására, 
elosztására és kezelésére kijelölt szerveze-
ti egysége. A NATO Központi Nyilvántar-
tó, valamint az EU Központi Nyilvántartó 
a Nemzeti Biztonsági Felügyelettől kapott 
tájékoztatás alapján kimutatást vezet a ha-
táskörébe tartozó külföldi minősített adatot 
kezelő szerveknél működő NATO, valamint 
EU minősített adatot kezelő Nyilvántartók-
ról és Kezelő pontokról. A NATO Közpon-
ti Nyilvántartó, valamint az EU Központi 
Nyilvántartó a nyilvántartóktól  kapott tájé-
koztatás alapján összesített kimutatást ve-
zet valamennyi hatáskörébe tartozó NATO, 
valamint EU „Szigorúan titkos!” minősíté-
si szintű külföldi minősített adatról és er-
ről minden év március 16-ig  írásban tájé-
koztatja a Nemzeti Biztonsági Felügyele-
tet. A NATO Központi Nyilvántartó, vala-
mint az EU Központi Nyilvántartó a minő-
sített adatot kezelő szervektől kapott tájé-
koztatás alapján minden év március 16-ig  

megküldi a Nemzeti Biztonsági Felügyelet 
részére az előző évben a minősített  adatot 
kezelő szervekhez érkezett vagy ott kelet-
kezett külföldi minősített adatok iratfor-
galmi statisztikáját minősítési szintenként 
és minősített adatkezelő szervenként ké-
szített bontásban. A NATO Központi Nyil-
vántartó a honvédelemért felelős miniszter, 
az EU Központi Nyilvántartó a külpolitiká-
ért felelős miniszter döntése alapján egyide-
jűleg Nyilvántartóként is működhet. Az ad-
minisztratív biztonság körébe tartozó doku-
mentumok a Nemzeti Biztonsági Felügyelet 
működésének, valamint a minősített adat ke-
zelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) 
Kormányrendelet VII. fejezete alapján a fő-
nyilvántartó könyvre, valamint a minősített 
adat kezelésére alkalmas iratkezelési segéd-
letekre bonthatók. Ebbe a körbe tartoznak 
ennek megfelelően: a Főnyilvántartó könyv, 
az Iktatókönyv, a Belső átadókönyv, a Kül-
ső kézbesítőkönyv, a Megsemmisítési jegy-
zőkönyv és a Kódcsere nyilvántartó könyv. 
2. A híradó-informatikai rendszerek bizton-
ságának egyik összetevője az ~, amely ma-
gában foglalja a védelem érdekében hozott 
szervezési, szabályozási, ellenőrzési intéz-
kedéseket, továbbá a védelemre vonatkozó 
oktatást. (A további összetevők a személyi 
biztonság, a fizikai biztonság és az ~. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

adriai alapszint: a Bécsi Katonaföldrajzi 
Intézet által az Adriai-tenger partján, Tri-
esztben, a Molo Sartorio mareográfján 1875-
ben  meghatározott középtengerszint ma-
gasságát alapul vevő, az Osztrák–Magyar 
Monarchia területén alkalmazott magassá-
gi alapszint. (K. A.) → geoinformációs tá-
mogatás

adszorpció: különböző fázisú anyagok 
érintkezési felületén tapasztalható jelenség, 
a szorpció különleges esete; amikor a fázis-
határon, az érintkezési tartományban vagy 
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más néven a határrétegben az egyes anyagok 
koncentrációja eltér a fázisok belsejében ta-
pasztalt értékektől, az ~ akkor is bekövetke-
zik, ha gázokat, gőzöket vagy folyadékokból 
a benne oldott anyagokat valamely szilárd 
anyaggal érintkeztetve a szilárd anyag eze-
ket adhézió (felületeknek a molekuláris von-
záson alapuló összetapadása) révén megkö-
ti. A fizikai felszívódás során kémiai reakció 
nem játszódik le. A kémiai ~t (kemiszorp-
ciót) kémiai átalakulás is kíséri. Az adszor-
beált anyag az adszorbátum, az adszorbeáló 
anyag az adszorbens vagy adszorbeálószer. 
Minél finomabb porítású az adszorbens, an-
nál nagyobb az ~s képessége. A nagy mo-
lekulájú, könnyen cseppfolyósítható gázok, 
például a klór és a foszgén jobban adszor-
beálódnak, mint a lényegesen kisebb mole-
kulasúlyú, nehezen cseppfolyósítható héli-
um, hidrogén és oxigén. A haditechnika te-
rületén a mérgező harcanyagok elleni véde-
lemben a gázálarcok szűrőbetétjeként hasz-
nálnak adszorbeáló anyagokat. Az ~t kísérő 
hőfelszabadulás az ~s hő. Az ~s erő megha-
tározó, mint például enzim- és  fermentreak-
ciókban, a narkózisban és a fertőtlenítésben. 
Az analitikában használatos a kromatográ-
fiás módszerek is ~s reakciókon alapulnak. 
(B. T.) → ABV-támogatás

aerodinamika: a hidrodinamika része, 
az áramló levegő, illetve más gázok törvény-
szerűségeit, az áramló gázban lévő test fe-
lületén ébredő erők keletkezését, változásait 
tanulmányozó tudomány. Lényegében csak 
a hangsebességnél kisebb sebességű áram-
lásokkal foglalkozik. A nagyobb sebesség-
gel áramló levegőben a törvényszerűségek 
lényegesen különböznek az ~ keretében ta-
pasztaltaktól, azokat a szuperaerodinamika 
és a hiperaerodinamika, illetve a gázdinami-
ka vizsgálja. Az ~ a repüléstan (aeronautika) 
egyik legfontosabb tudományága. Az ~ fő 
feladata a légi eszköz tervezésének segítése 
a légi eszközre, illetve annak elemeire ható 

áramlástani erők, nyomatékok meghatározá-
sával. A légi eszköz tervezésekor annak re-
pülési jellemzőit, tulajdonságait (~i terhelé-
sét, legnagyobb utazósebességét, csúcsma-
gasságát, fel- és leszállási jellemzőit, stati-
kai kiegyensúlyozottságát, stabilitását stb.) 
az úgynevezett ~i számítás keretében hatá-
rozzák meg. 1804-ben  George  Cayley ala-
pozta meg a levegőnél nehezebb testek repü-
lésével foglalkozó kísérleteivel az ~ elméle-
tét, ő alkalmazta először a szárnyak V állá-
sát, amely nagyobb stabilitást biztosít. Az ~ 
szerves részét képezi a korszerű járművek 
gyártásának. (Cs. J.) → légvédelem, légierő 
(műveletek, támogató műveletek)

affinitás: olyan kémiai tulajdonság, hajtó-
erő, amelynek hatására az elemek és vegyü-
letek új anyaggá egyesülnek. Az ~ két elem, 
illetve vegyület között annál nagyobb, minél 
több hő szabadul fel az egyesülési reakció 
során. A különböző elemek és atomcsopor-
tok közötti ~ annál nagyobb, minél ellenté-
tesebb elektrokémiai karakterük. Az ~ ob-
jektív mértéke az egyesülő elemek és vegyü-
letek potenciája. A termodinamikai ~ defi-
níció szerint: valamely reakció ~a egyenlő 
az egyensúlyon át vezető úton kapott ma-
ximális munkával, ezért az ~ úgy is defi-
niálható, mint valamely reakció maximális 
hasznos munkája. (B. T.) → ABV-támogatás

ágazati katonaföldrajz: a katonaföldrajz 
alkalmazott (gyakorlati) irányzatához tar-
tozik, idesoroljuk a katasztrófaföldrajzot, 
a haditengerészeti földrajzot és a hadiuta-
zások földrajzát. (S. K. K.) → katonaföld-
rajz

Ágh Attila (1941–): filozófus, politológus, 
egyetemi tanár. Az ELTE Bölcsészettu-
dományi Karán filozófia-történelem sza-
kon folytatott tanulmányokat, tagja volt 
az  Eötvös József Collegiumnak. 1964-től  
1980-ig  a MTA Filozófiai Intézetének volt 
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munkatársa. 1980 és 1986 között a Magyar 
Külügyi Intézet igazgatóhelyettese, meg-
bízott igazgatója, 1987–1989-ben  a Párt-
történeti Intézet tudományos tanácsadója. 
1990-től  a Budapesti Közgazdaságtudomá-
nyi Egyetem/Budapesti Corvinus Egyetem 
tanszékvezető egyetemi tanára. Jelenlegi 
kutatási területe a komparatív politikael-
mélet, különös tekintettel a közép-európai 
régióra és a nemzetközi viszonyok elmélete 
kapcsolódási pontjaira a demokrácia elmé-
letéhez és az EU külpolitikájához. Munkás-
sága a politikatudomány és a társadalomel-
mélet területéhez köthető. Hadtudományi 
vonatkozású műve az  1989-ben  megjelent 
Konfliktusok, háborúk című monográfiája, 
amelyben elkülönítette a második világhá-
borút követő időszak modern kisháborúinak 
négy típusát (új konvencionális háború; nem 
konvencionális háború; destabilizációs há-
ború; anómiás konfliktus). (F. B.) → hadtu-
domány elmélete

agresszió: 1. A latin „agressio” szóból 
ered, jelentése: támadás. A klasszikus de-
finíció szerint agressziónak nevezünk min-
den olyan szándékos cselekvést, amelynek 
indítéka, hogy – nyílt vagy szimbolikus for-
mában – valakinek vagy valaminek kárt, sé-
relmet vagy fájdalmat okozzon. A szándé-
kosság nem feltétlenül tudatos. Véletlenül 
okozott sérelmek mögött is állhatnak ag-
resszív motívumok. Az ⁓ egyszerre eszköze 
a rombolásnak és a pozitív értelemben vett 
önérvényesítésnek, ami a kiegyensúlyozott 
lelki élet kulcsfontosságú tényezője. Az ag-
resszív magatartás lehet továbbá védekező 
és támadó. (Megjegyzés: az ⁓, agresszivitás 
értelmezése lényegesen eltér tudományterü-
letenként, például a jog elítéli az agresszív 
viselkedést, a pszichológia a viselkedés hát-
térmotívumai szerint pozitív vagy negatív 
értelmezést ad. Lásd ENSZ-közgyűlés 1974. 
évi 3314. számú határozata.) (B. J.c) → ka-
tonapszichológia 2. A nemzetközi jog ⁓nak 

minősíti azt a helyzetet, amikor egy állam 
egy másikkal szemben erőt alkalmaz anél-
kül, hogy önvédelmi vagy egyéb jogilag iga-
zolható helyzetben lenne. Az ~ jogellenessé-
ge a modern nemzetközi jog egyik legalap-
vetőbb normája, és megelőzése az Egyesült 
Nemzetek fő célkitűzése. Már a Nemzetek 
Szövetsége alapokmánya is alapvető cél-
ként jelölte meg az ~ megelőzését, a máso-
dik világháború utáni jogértelmezés pedig 
azt önálló bűncselekményként, a béke elle-
ni bűncselekmények közé tartozónak tekin-
tette. Meghatározása az ENSZ Közgyűlésé-
től származik, amely 1974-ben  a 3314. szá-
mú határozatában állapította meg, hogy mi 
minősül ~nak. E meghatározás széles körű 
nemzetközi konszenzust tükröz, nem nem-
zetközi szerződés, ellenben a nemzetközi 
szokásjog hű megjelenítője. A definíció ~nak 
tekinti a fegyveres erőnek az ENSZ Alap-
okmány megsértésével elsőként való alkal-
mazását, majd példálózó listát ad az ~s cse-
lekmények különféle formáiról: invázió, tá-
madás, a terület bármilyen időtartamra való 
megszállása; bombázás; blokád; a másik ál-
lam fegyveres erőire való rátámadás; a má-
sik állam területén tartózkodó katonai erők 
bármilyen engedély nélküli felhasználása; 
terület átengedése ~ céljára; fegyveres ban-
dák vagy más csoportok küldése ~ elköveté-
se céljából, vagy az ebben való jelentős érin-
tettség. A határozat kitér az ~s háború meg-
határozására is, amely ~s cselekmények so-
rozatát jelenti – ezt a határozat nemzetközi 
bűncselekménynek minősíti, és egyéni bün-
tetőjogi felelősséget rendel hozzá. 2010-ben  
a Nemzetközi Büntetőbíróság statútumának 
módosításával az államok megalkották az ~ 
nemzetközi szerződésbe foglalt bűncselek-
ményi definícióját is, ennek alapján az ~ 
bűntettét az követi el, aki „egy állam poli-
tikai vagy katonai tevékenységére beosztá-
sánál fogva tényleges ellenőrzést gyakorolni 
vagy azt irányítani képes személyként” fele-
lős „olyan ~s cselekmény megtervezéséért, 
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előkészítéséért vagy végrehajtásáért, amely 
jellegénél, jelentőségénél vagy mértékénél 
fogva az Egyesült Nemzetek Alapokmányá-
nak egyértelmű sérelmét jelenti.” Bár ez je-
lentős előrelépésnek tekinthető a nemzetkö-
zi jog fejlődése tekintetében, egyelőre kér-
déses a hatása: egyrészt még részes államok 
mindegyike sem vállalta e rendelkezés köte-
lező jellegét, másrészt pedig egyelőre nyitott 
kérdés ennek az előírásnak az államok belső 
jogrendjébe történő beültetése. A nemzetkö-
zi jog az erő alkalmazásának két jogszerű 
módjára biztosít lehetőséget az ENSZ alap-
okmánya szerint: egyéni vagy kollektív ön-
védelem, valamint maga az ENSZ által jó-
váhagyott erő alkalmazása esetében, amire 
az Alapokmány VII. fejezet alapján hozott 
döntésre van szükség az ENSZ Biztonsági 
Tanács részéről. (L. T.) → hadijog

agressziós lánc: az ⁓ról a katonai kiképzés 
során beszélhetünk, de bármely hierarchi-
kus szervezetben is. Ebben az esetben ar-
ról van szó, hogy az agresszív, durva, bántó 
magatartás erős feszültséget, rossz érzelmi 
közérzetet vált ki abban, aki azt elszenve-
di. Ez az agressziós megnyilvánulás jöhet 
az elöljárótól, vezetőtől, de a munkahelyi 
kollégától, szakasztárstól is. Ez az agresz-
szív viselkedés feszültséget generál az el-
szenvedőtől, és arra indítja az egyént, hogy 
hasonló durva magatartással reagáljon, azt 
levezesse, azaz keres valakit a szakaszból, 
kollégák tagjai között olyat, akinél ezt kü-
lönösebb következmények nélkül megteheti, 
aki tehát nálánál is kiszolgáltatottabb, gyen-
gébb, vagy tőle valamilyen vonatkozásban 
függő helyzetben van, s így nem kell részé-
ről retorziótól tartani. Természetesen a dur-
va, agresszív bánásmódnak ez az újabb szen-
vedő alanya is megpróbál reagálni a durva 
bánásmód által keltett feszültségére, s eh-
hez további szenvedő alanyt keres. Ilyen mó-
don tehát a durvaság, az agresszió közvetí-
tődik, s kialakul egy folyamatosan működő 

⁓. Ez a lánc állandó jelleggel életben tartja 
a durva viselkedést, mintegy begyakorol-
tatja, szokásszerűvé teszi, megerősíti azo-
kat. Az ⁓ kialakulásának azonban van egy 
további, súlyos következménye is, amely azt 
az egyént fenyegeti, aki az ⁓ végén helyez-
kedik el, aki tehát nálánál gyengébbet, ki-
szolgáltatottabbat nem talál, s így társai dur-
va magatartása által benne keletkezett fe-
szültséget nem tudja reagálni, továbbadni. 
Az ilyen embert a folyton megújuló, reagá-
latlan feszültség pszichésen összeroppantja 
egy idő után, s olyan cselekvésre indíthatja, 
ami önmagára nézve káros, de társaira, cso-
portjára nézve is veszélyes lehet. Téves tehát 
az a hiedelem, hogy a durva, bántó bánás-
mód az egyént megpuhítja, megtöri. Rövid 
távon, látszólag, külsőleg valóban alkalmaz-
kodásra kényszeríti, de belülről elkeseredést, 
bosszúvágyat, feszültséget okoz. A parancs-
nokoknak, vezetőknek mindent meg kell ten-
niük a durva magatartásformák áthagyomá-
nyozódási folyamatának megszakítására, va-
lamint az ⁓ kialakulásának megelőzése ér-
dekében. Teendőjük ebben a vonatkozásban 
abban áll, hogy részben maguk mint jogi fö-
lényhelyzetben lévő, sőt ismeretbeli és infor-
mációs többlettel rendelkező személyek nem 
produkálnak, s így nem terjesztenek bántó 
viselkedéseket. (Sz. I.a) → katonapedagógia

agresszív figyelés: olyan nemzetbiztonsági 
módszer, amikor az érintett személyt (állam-
polgárt) Magyarország területén nyílt, zak-
lató jellegű figyelés alatt tartanak. Az ilyen 
megfigyelés célja lehet: pszichológiai nyo-
más, megfélemlítés, bűnözői csoportok, 
személyek bomlasztása, bűncselekmény-
tő1 való elrettentése, külföldi hírszerzői te-
vékenység akadályozása stb. (H. H.) → fel-
derítés

agresszivitás: a) Egyéni szinten ellensé-
ges megnyilvánulás, beállítódás másokkal 
szemben, amely verbális, illetve tettleges 
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konfrontálódás, támadás. Megnyilvánulá-
si formái lehetnek: kiabálás,  szitkozódás, 
rosszkívánságok, szándékos károkozás, 
rombolás, indulatos megnyilvánulás, táma-
dólagos fellépés. b) Közösségi szinten poli-
tikai, gazdasági, katonai, szociális és kultu-
rális téren jelenhet meg, ahol a hatalmi fö-
lény mindenáron történő megszerzése a cél 
a szemben lévő közösség, csoport, nemzet-
ség, nemzet rovására. Az agresszió igen szé-
les skálán jelenhet meg: a másik fél lejá-
ratásától az erőszakos, fegyveres támadá-
sig (háborúig) bezárólag. c) Vezetői szinten 
a közösségek tevékenységét (életét) vezető-
irányító személy vezetési stílusának meg-
nyilvánulása, amely az alárendeltek, mun-
katársak tevékenységének teljes körű irá-
nyítását, folyamatos elszámoltatását, ellen-
őrzését foglalja magában. Autoriter (tekin-
télyelvű) vezetés, ahol a vezető a saját aka-
ratát rákényszeríti munkatársaira. (C. O.) 
→ katonai vezetés

akadály: a mozgást, a manővereket korlá-
tozó, a terepen elhelyezkedő és természetes 
formájában megtalálható vagy pedig az em-
beri tevékenység eredményeként létrehozott 
tárgy, alakzat, képződmény és építmény, 
amelynek leküzdése különleges technikai 
eszközök vagy robbanóanyagok alkalma-
zását igényli. Természetes ~ a vízfolyás, tó, 
mocsár, laza talaj, meredek lejtő, erdő; mes-
terséges ~ az öntözőcsatorna, víztározó, mű-
velt-öntözött terület, növényi kultúrák, töl-
tés, bevágás. (K. Z.a) → műszaki támogatás

akadályelhárító csoport: az alegységek 
(zászlóalj, század) közvetlen mozgástá-
mogatása érdekében létrehozott szervezet. 
Alapvető feladata az alegységek részére 
az utak kitűzése és berendezése, az ellen-
ség által létesített műszaki zárak és a kü-
lönböző akadályok (kisebb csatornák, töl-
csérek, árkok) áthidalása, torlaszok eltávo-
lítása, illetve megkerülésük lehetővé tétele. 

Ereje, felszerelése a feladat jellegétől füg-
gően néhány műszaki és lövész (harckocsi) 
raj, aknamentesítő  eszközzel, tolólappal fel-
szerelt harckocsi, hídvető harckocsi és 100–
200 kg robbanóanyag. (K. Z.a) → műszaki 
támogatás

akadályfelderítés: olyan szakfelderítési te-
vékenység, amelynek folyamán felderítési 
feladat végrehajtására kijelölt felderítőszer-
vek a csapatok közvetlen mozgását megne-
hezítő körülmények, eszközök, berendezé-
sek (akadályok, műszaki zárak, rombolások 
stb.) felfedését, paramétereinek meghatáro-
zását, az akadályok kitűzését (megjelölését) 
hajtják végre. (H. H.) → felderítés

akadályozás: a tüzérség meghatározott 
időtartamig, olyan tűzsűrűséggel lőtt tüze, 
amely a cél aktív tevékenységét megnehe-
zíti, és ezáltal harcképessége a számottevő 
veszteség következtében érezhetően (észre-
vehetően) csökken. Az akadályozó tűz az el-
lenség tevékenységét megnehezíti. ~ esetén 
a csoportos célokban a veszteségokozás vár-
ható értéke 10–30%-ig  terjed. NATO STA-
NAG-ekben az a fogalom semlegesítés né-
ven ismert. (Sz. T.) → tüzérség

akadályozó tűz: lásd akadályozás (Sz. T.) 
→ tüzérség

akcióterv: egy konkrét program vagy tevé-
kenység tervezését foglalja magában. Ez a 
program (akció) általában rövid időtávra szól, 
a megvalósítása egy magasabb cél elérését tá-
mogatja. Ilyen egy behatárolt fegyveres tevé-
kenység, mint például egy vállalkozás, egy 
rajtaütés, egy lesállás, deszantolás, kime-
nekítés stb. terve. (C. O.) → katonai vezetés

akna (műszaki ~): a műszaki zárási gya-
korlatban alkalmazott, rendszerint burko-
latba helyezett robbanószerkezetek gyűjtő-
neve. Rendeltetése a működést kiváltó vagy 
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 célként választott (megfigyelt) földi, vízi 
vagy légi járművek megsemmisítése, moz-
gásképtelenné tétele, az élőerő elpusztítá-
sa, harcképtelenné tétele. Fő részei az ak-
nagyújtó (gyújtószerkezet), a robbanótöl-
tet és az aknatest. Az ~k többféle szempont 
alapján osztályozhatók. A működés kivál-
tása szerint lehet megfigyelt ~, amely a leg-
kedvezőbb hatás elérése céljából az irányí-
tó személy döntése szerinti időpontban rob-
bantható; az időzített ~ robbanásának idő-
pontját a telepítéskor, általában óraművel 
előre beállítják; az önműködő ~ pedig a cél-
tárgy (személy) valamilyen behatására rob-
ban. Az alkalmazási terület (közeg) szerint 
lehet szárazföldi vagy vízi~; a kettő közöt-
ti átmenet a deszant elleni ~. A szárazföldi 
~ lehet gyalogság elleni ~, harckocsi elleni 
~ (harcjármű elleni) és helikopter elleni ~. 
(K. Z.a) → műszaki támogatás

akna- és lőszerfelderítés (feld): olyan szak-
felderítési tevékenység, amely a feltétele-
zetten fel nem robbant hadianyagok észle-
lését, felkutatását, helyzetük megállapítá-
sát, megjelölésüket, gyors azonosításukat 
és az eredmények jelentését foglalja magá-
ban. Ezt a tevékenységet hadianyag felderí-
tésre kiképzett, (általában műszaki) szakem-
berek robottechnika alkalmazásával végzik. 
(H. H.) → felderítés

aknagyújtó: a különféle típusú, rendeltetésű 
és felhasználású aknák robbanását meghatá-
rozott külső hatásra kiváltó szerkezet. Az ~ 
a külső hatást érzékelve, a beépített csappan-
tyú, valamint gyutacs és detonátor működ-
tetésével robbantja az akna robbanótöltetét. 
Ha a külső hatás céltárgytól ered, önműkö-
dő, illetve ezen belül érintő vagy közelségi 
~ról, ha működtető személytől ered, időzí-
tett vagy megfigyelt ~ról van szó. A külső 
hatás jellegétől függően megkülönböztetnek 
nyomásra, húzásra, érintésre, mágneses in-
dukcióra, elektromágneses hullámokra, me-

chanikus rezgésre, vegyi hatásra, óraműves 
vagy egyéb időzítésre, valamint távirányí-
tással parancsjelre működő ~kat. Az ~val 
szemben alapvető követelmény a megbíz-
ható működés és az olyan egyszerű mecha-
nikus biztosítás, amely szállítás, kezelés, 
telepítés közben kizárja a véletlen robbanás 
lehetőségét. A korszerű ~kban előre beál-
lítható önmegsemmisítő vagy hatástalanító 
berendezés van beépítve, amely a megha-
tározott idő leteltével az aknát automatiku-
san felrobbantja vagy kikapcsolja. (K. Z.a) 
→ műszaki támogatás

aknák alkalmazásának korlátozottsága: 
a szárazföldi aknák, azaz mind a gyalogsá-
gi, mind a páncélosok elleni aknák haszná-
lata ma az 1980-ban  elfogadott Hagyomá-
nyos fegyverekről szóló egyezmény (teljes 
nevén: Egyezmény a mértéktelen sérülést 
okozónak vagy megkülönböztetés nélkül ha-
tónak tekinthető egyes hagyományos fegy-
verek alkalmazásának betiltásáról, illetőleg 
korlátozásáról) II. kiegészítő jegyzőköny-
ve alapján tilos. A II. jegyzőkönyv előírja 
az „előre megtervezett” aknamezők nyilván-
tartásának és a polgári személyek távtelepí-
tésű aknákról való tájékoztatásának kötele-
zettségét, kivéve azt az esetet, ha „a körül-
mények ezt nem teszik lehetővé”. E kitétel 
ugyanakkor gyengíti az egyezmény tilalmi 
erejét. Szakirodalmi érvek szólnak amel-
lett is, hogy az aknák a szokásjog alapján is 
tiltott eszközök, hiszen az tiltja olyan fegy-
verek alkalmazását, amelyek természetük-
nél fogva megkülönböztetés nélkül hatnak. 
1997-ben  Ottawában egy új egyezményt fo-
gadtak el a gyalogsági aknák alkalmazásá-
nak tilalmáról, amely megtiltotta a gyalog-
sági aknák gyártását, felhalmozását, átadá-
sát és azok használatát. Továbbá kötelezte 
a részes államokat, hogy az általuk telepí-
tett aknamezőket szedjék fel, és az aknák 
áldozatainak számára nyújtsanak támoga-
tást. (L. T.) → hadijog
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aknakifordító eke: az átjárónyitás és az ak-
namentesítés gépi eszköze, a harckocsi hom-
lokpáncéljára felfüggesztett, a lánctalpak 
előtt a laza talajba süllyeszthető szerkezet, 
amely a sávjába eső aknákat kifordítja és ol-
dalra kisodorja. Hátránya, hogy kemény, 
kötött, sziklás talajban nem alkalmazható, 
illetve nyomsávos átjárót nyit, csak a lánc-
talpak előtti sávot mentesíti az aknáktól. 
(K. Z.a) → műszaki támogatás

aknakifordító horog: az aknamentesítés 
és az aknafelderítés kézi eszköze, vékony, 
de erős kötélre rögzített kétágú fémhorog. 
Az ismeretlen típusú és gyújtószerkezettel 
szerelt aknák felszedése, eltávolítása során 
a végrehajtó katona a horgot az aknatestbe 
akasztja, majd az aknától biztonságos tá-
volságra eltávolodva, fekvő testhelyzetben 
a kötél meghúzásával az aknát az aknaágy-
ból kifordítja. Ha az akna felszedés elleni 
biztosítással volt szerelve, az elműködteti 
az akna robbanótöltetét. (K. Z.a) → műsza-
ki támogatás

aknakutató műszer: a műszaki felderítés, 
ezen belül az aknakeresés eszköze az ak-
nák jelenlétének és helyzetének meghatáro-
zására. A részben vagy egészben fémből ké-
szült szárazföldi, folyami és tengeri aknák 
felkutatására indukciós ~eket alkalmaznak. 
A fémtömeg a műszer szondájának állandó 
frekvenciáját elhangolja, s az ennek hatására 
kiváltott hang- vagy fényjel az akna jelenlé-
tére utal. A fémet nem tartalmazó aknák fel-
derítésére alkalmazott ~ek általában az egy-
más melletti eltérő (talaj és akna) anyag-
tömörséget érzékelik. A talaj és az idegen 
anyag (akna) hőmérsékletének különbségét 
érzékelik az infravörös fénytartományban 
működő ~ek. Az ~ek gépjárműre, harcjár-
műre, hajóra vagy légi járműre szerelhetők, 
illetve kézben tarthatók. Nagy kiterjedé-
sű elaknásított terület gyors és  áttekinthető 
felderítését légi úton végzik: a repülőgép 

vagy helikopter fedélzeti infraérzékelő mű-
szere a növényzet és a talaj bizonyos rend-
szer szerinti megbolygatása alapján kimutat-
ja az aknatelepítés vagy szórt aknásítás he-
lyét. (K. Z.a) → műszaki támogatás

aknamentesítés: az a tevékenység, amely-
nek során egy terepszakaszról vagy terület-
ről az ott található összes aknát eltávolítják. 
Az ~ a körülményektől függően történhet 
az aknák kézi erővel történő felszedésével, 
gépi eszközökkel (aknataposó henger, ak-
nakifordító eke, ütőhatású aknamentesítő 
eszköz), robbantással összpontosított tölte-
tek vagy különböző nyújtott töltetek (rövid 
nyújtott töltet, vontatható fűzött nyújtott töl-
tet) alkalmazásával, valamint az előbbi mód-
szerek kombinációjával. (K. Z.a) → műsza-
ki támogatás

aknamező: a robbanó műszaki zárak alap-
vető fajtája. Olyan, egy vagy több, azonos 
vagy különböző típusú, szórt aknásítással 
vagy kézi erővel, illetve géppel rendszer-
ben a talaj felszíne alá telepített vagy a fel-
színen elhelyezkedő aknát tartalmazó terep-
rész, amelynek alaprendeltetése a hagyomá-
nyos rrobbanóanyag-töltetű aknák robbaná-
sával az élőerő és a haditechnikai eszközök 
pusztítása, harcképtelenné tétele. Irányult-
sága szerint lehet gyalogság elleni ~, harcko-
csi elleni ~, valamint gyalogság elleni akná-
kat és harckocsi elleni aknákat is tartalma-
zó vegyes ~. (K. Z.a) → műszaki támogatás

aknamező-alaprajz: az aknamező 1:1000–
1:5000 méretarányban készített vázlata, 
amely tartalmazza a helyi tájékozódási pon-
tokat, a tájolóirányt, az aknamező határait, 
az aknasorokat és azok törését, a sorok kö-
zötti távolságot, az aknamezőn nyitva ha-
gyott átjáró helyét. Amennyiben koordi-
nátazsinórral történt az aknatelepítés, ak-
kor tartalmazza a koordinátazsinór csatla-
kozását, fektetési irányát és a zsinór rajzát 
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a  kifektetett szárnyzsinórokkal, a távolsá-
gok és szárnyzsinórok pontos méreteinek 
feltüntetésével. Vonalas rajzon itt kell ábrá-
zolni az aknák felszedés elleni biztosításá-
nak módját is (ha alkalmaztak ilyet). (K. Z.a) 
→ műszaki támogatás

aknamező bekötési vázlat: az aknamező 
és a környező terep 1:5000–1:10000 méret-
arányban készített vázlata, amely tartalmaz-
za az aknamező határvonalát, az aknamező 
sarokpontjainak bekötését a terepen és a tér-
képen is meglévő legalább két tájékozódá-
si ponthoz, a bekötések tájoló irányszögét 
vonásértékben és a tájékozódási pontok tá-
volságát méterben megadva, a tájékozódás-
ra alkalmas természetes és mesterséges te-
reptárgyakat, az ellenség tevékenységének 
irányát, valamint az északi irányt. (K. Z.a) 
→ műszaki támogatás

aknamező-törzskönyv: az aknamező te-
lepítésekor szabványos űrlapon elkészített, 
az adott aknamezőre és a telepítésére vo-
natkozó legfontosabb szöveges informáci-
ókat, adatokat, az aknamező bekötési váz-
latát, valamint az aknamező alaprajzát tar-
talmazó okmány. Rendeltetése megkönnyí-
teni, biztonságossá tenni az általunk tele-
pített aknamezők visszatelepítését, illetve 
azokon a felszedéssel történő gyors átjáró-
nyitást. A törzskönyvet a telepítést irányí-
tó parancsnok készíti el. (K. Z.a) → műsza-
ki támogatás

aknásítás: az aknatelepítés közkeletű elne-
vezése. (K. Z.a) → műszaki támogatás

aknaszóró berendezés: szórt aknamezők 
létesítésének eszköze, amelynek rendelteté-
se az aknák talajfelszínre történő gyors te-
lepítése közvetlenül a csapatok állásai előtt; 
a visszahagyott terepszakaszok aknásítása 
visszavonulás esetén; a veszélyeztetett szár-
nyak és a már telepített aknamezők közöt-

ti hézagok és a rajtuk lévő átjárók lezárása; 
az aknamezők mélységének és sűrűségének 
növelése; a védelembe betört ellenség meg-
állítása, akadályozása. A hordozható vagy 
járműre szerelt aknaszórók az aknák kiszó-
rását mechanikusan, illetve piropatron se-
gítségével végzik. (K. Z.a) → műszaki tá-
mogatás

aknataposó henger: az átjárónyitás és az 
aknamentesítés gépi eszköze, a harckocsi 
homlokpáncéljára felfüggesztett, a lánc-
talpak előtt a talajon futó, több, egymástól 
függetlenül mozgó, bütykös acélgörgőkből 
álló henger, amely tömegénél fogva az ak-
nákat taposással robbantja. Általában csak 
a nyomásra működő és az elektromágneses 
gyújtóval szerelt aknák mentesítésére al-
kalmas. Nyomsávos átjárót nyit, így össze-
függő vagy szélesebb átjáró létesítése ese-
tén lépcsőzetes elhelyezésben több eszközt 
alkalmaznak, vagy több menetben végzik 
az aknamentesítést. Harchelyzetben az átjá-
ró nyitását követően a harckocsi személyze-
te az ~t a harckocsiból való kiszállás nélkül, 
piropatron segítségével robbantja le a harc-
kocsiról. (K. Z.a) → műszaki támogatás

aknatelepítés: az aknáknak a talajban, a te-
repszinten vagy a vízben való olyan nyílt 
vagy rejtett elhelyezése, illetve a felszínre 
szórása, amely a céltárgynak vagy személy-
nek az akna hatósugarába hatolásakor kivált-
ja, lehetővé teszi annak működését. Az ~t 
végrehajthatják rendszerben vagy rendszer 
nélkül; eredményeképpen aknamező vagy 
aknacsoport jön létre. Szárazföldön az ak-
nát kézi erővel, gépek alkalmazásával vagy 
szórással telepítik. Aknatelepítő gépekkel 
nagyobb a teljesítmény, mert ezek az aknák 
élesítését, adagolását és rejtését önműködő-
en hajtják végre. A telepítő gépek lehetnek 
önjárók vagy utánfutóra szereltek. A víziak-
nákat aknarakó hajóval vagy levegőből való 
kiszórással telepítik. Az ~ korszerű mód-
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szere a szórt aknásítás vagy távaknásítás. 
(K. Z.a) → műszaki támogatás

aknatelepítő és -mentesítő eszköz: az ak-
nák talajszintre, talajba, vízbe, mederfenék-
re történő rejtett vagy nyílt elhelyezésére, 
illetve a telepített aknák felderítését köve-
tően a megsemmisítésükre szolgáló eszkö-
zök gyűjtőneve. Az aknatelepítés kézi vagy 
gépi eszközzel hajtható végre. Kézi eszköz 
a koordinátazsinór, amely az aknák tetszés 
szerint változtatható rendszerű, ugyanak-
kor nehezen felderíthető telepítését teszi le-
hetővé. Gépi telepítő eszköz az aknatelepí-
tő felszerelés utánfutón (vontatott aknate-
lepítő), az önjáró aknarakó, aknatelepítésre 
alkalmas tüzérségi eszközök, helikopter-
re, repülőgépre szerelt aknatelepítő beren-
dezések, valamint aknarakó hajó. Az akna-
mentesítés kézi eszköze a dobókörte, akna-
kifordító horog. Gépi aknamentesítő esz-
közök az aknataposó henger, aknakifordító 
eke és az ütőhatású aknamentesítő eszköz. 
(K. Z.a) → műszaki támogatás

aktív (önkéntes) tartalékos: az a tartalékos 
hadköteles, aki önként, szerződésben vál-
lalja meghatározott ideig (3–5 év vagy több 
évig) az intenzívebb kiképzést és a gyako-
ribb behívásokat (külföldi szolgálatot) is. 
Megkülönböztetünk részben aktív tartalé-
kost, aki meghatározott időszakokban szol-
gálatra készen áll. Passzív tartalékos az, aki 
különleges jogrend kihirdetése esetén tör-
vény alapján, rövidebb-hosszabb felkészí-
tés után lát el tartalékos katonai szolgálatot. 
(H. L.) → védelmi igazgatás

aktív állomány: ténylegesen szolgálatot 
teljesítő katona. Békeállomány, amely hi-
vatásos és szerződéses tiszti, altiszti ál-
lományból és aktivizált önkéntes védel-
mi tartalékosokból, önkéntes műveleti tar-
talékosokból és önkéntes területvédelmi 
 tartalékosokból áll. Az ⁓ tagjai az Altisz-

ti Akadémia, és az Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem (NKE) Ludovika zászlóalj hallga-
tói is. (H. L.) → védelmi igazgatás

aktív elektronikai zavar: az elektronikai 
zavarok olyan fajtája, amely előállításához 
külső energiaforrás igénybevétele szüksé-
ges. A külső energiaforrások egyen- vagy 
váltakozó áramúak, amelyek zavarásra tör-
ténő átalakítása az adott frekvenciatarto-
mányra harmonikus rezgések gerjesztésé-
vel, erősítésével és kisugárzásával történik. 
A hatékonyság növelése érdekében az így 
előállított jeleket különféle modulációs eljá-
rásokkal illesztik a lefogni kívánt jelfeldol-
gozó (vevő) rendszer jelstruktúrájához. ~nak 
tekinthetők a természetes úton létrejött zava-
rok is, függetlenül attól, hogy nem szándé-
kosan hozták őket létre az erre hivatott szer-
vezetek. (V. L.) → elektronikai hadviselés

aktív szakasz: a röppálya azon  szakasza, 
ahol a rakétaelven működő sorozatvető lő-
szerek és rakéták szilárd vagy folyékony haj-
tóanyagú menethajtóműve működik. Az ~ 
a kirepülési pontban kezdődik, és az égés-
végi ponton záródik. (Sz. T.) → tüzérség

aktív zavarás: a zavarási eljárások olyan 
fajtája, amely során a zavarandó elektronikai 
berendezésbe külső, általában kimondottan 
erre a célra épített vagy átalakított elektro-
nikai berendezéssel, összefoglaló nevén, za-
varó állomással juttatunk el zavaró hatású 
kisugárzást. Az ~hoz külső energiaforrásból 
származó energiát használunk fel. Az ~ tör-
ténhet kisugárzással vagy visszasugárzás-
sal. A kisugárzáshoz nem szükséges a lefo-
gandó jel megléte, míg a visszasugárzáshoz 
elengedhetetlen. Kisugárzott zavar állítha-
tó elő például a rádiózavaró állomásokkal, 
visszasugárzásos zavar pedig például a vá-
laszjel-, válaszimpulzus-zavarás, valamint 
a rádiógyújtó zavarás. (V. L.) → elektroni-
kai hadviselés
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aktivitás: folyamatos cselekvés, folyamatos 
ráhatás, fokozott tevékenység. Célja az el-
lenség vagy szemben álló fél tevékenysé-
gének akadályozása, semlegesítése, illetve 
szükséges mértékű pusztítása. A hadmű-
vészet egyik fontos elve, a siker elérésének, 
a kezdeményezés megszerzésének és meg-
tartásának, valamint a saját akaratunknak 
a szemben álló félre kényszerítésének nél-
külözhetetlen feltétele. Az aktívan végrehaj-
tott harctevékenységgel, a folyamatos csapá-
sokkal az ellenség (a szemben álló fél) meg-
fosztható a tervszerű, céltudatos, sikeres te-
vékenység lehetősségétől és megakadályoz-
ható a tevékenysége sikerének kiaknázását. 
Az ~ a támadás legfőbb elve. A védelemben 
az ellenség erőinek felőrlését, a saját terüle-
tek megtartását jelenti. Az ~ békeműveletek-
ben a folyamatos szerepvállalást, a műveleti 
területen lévő szereplők tevékenységére tör-
ténő ráhatást jelenti a válság, a konfliktus si-
keres megoldása érdekében. (T. J.) → szá-
razföldi műveletek

akusztikai felderítés: olyan adatszerzési el-
járás, amely a különböző hangfelderítő-be-
rendezések alkalmazásával, a nyert adatok 
feldolgozásával következtet a hangforrás tí-
pusára. A szárazföldi haderőnem vonatko-
zásában elsősorban a tüzelő tüzérségi löve-
gek, aknavetők felderítésére nagy erejű rob-
banások helyének megállapítására, szolgál, 
de akusztikus szenzorok is alkalmazható-
ak a mozgó haditechnikai eszközök felfe-
désére is. A hangfelderítő-rendszer tüzér-
ségi tűz helyesbítése is alkalmas. (H. H.) 
→ felderítés

akusztikus érzékelő: az érzékelő berende-
zések – szenzorok – azon csoportja, amelyik 
az akusztikus rezgések adott terjedési kö-
zegében a mechanikus nyomásváltozások-
ból valamilyen átalakítási eljárással általá-
ban villamos jeleket állít elő. A levegőben 

mikrofonnak, a vízben hidrofonnak, a föld-
ben geofonnak nevezzük őket. Az átalakítás 
elve lehet rezisztív (szénmikrofon), kapaci-
tív (kondenzátor mikrofon), induktív (dina-
mikus mikrofon), piezoelektromos (kristály 
mikrofon) elvű. A komplett ~ az átalakítás 
után rendelkezhet erősítő, analóg vagy di-
gitális jelfeldolgozó, jelrögzítő és egyéb ki-
egészítő berendezéssel, attól függően, hogy 
milyen rendszerben alkalmazzák. (V. L.) 
→ elektronikai hadviselés

akusztikus megfigyelés (feld): során olyan 
elektronikus berendezések kerülnek alkal-
mazásra, amelyek magukban foglalják az in-
formációgyűjtés céljára használt hangrög-
zítő és vevő, illetve továbbító eszközöket. 
(H. H.) → felderítés

akusztikus zavarás: a zavarási eljárások 
olyan csoportja, amely a mechanikus rez-
gések tartományában, néhány Hz-től  a 100 
MHz-es  tartományig fejthetik ki hatásukat. 
Az emberek ellen irányuló zavaró tevékeny-
ség a 20 Hz alatti infrahangokat, a 20 Hz –  
20 kHz közötti audio tartományt és a 20 kHz 
feletti ultrahang tartományt fogja át. Hatását 
tekintve az infrahangok dezorientációs, pá-
nikkeltő hatásúak, a hallható hangok tarto-
mányában a nagy hangerejű berendezések 
az elviselhetőséget meghaladó hangerejük-
kel fejtik ki menekülésre késztető hatásu-
kat, az ultrahangtartomány pedig szintén 
zaklató, idegi stimuláló hatással jár. Külön-
leges közeg a víz, a hidroakusztikus tarto-
mány, amely a víz alatt folytatott felderítő, 
azonosító, mérő és navigációs eljárásokat 
támadja a megfelelő akusztikus rezgések 
generálásával például a tengeralattjáróknál. 
Akusztikus zavaró eszközök támadhatják 
például a pilóta nélküli repülőgépek ult-
rahangos magasságmérő berendezéseit is. 
Az ~ hatásainak kiváltása esetében kulcs-
fontosságú a terjedési közeg fizikai visel-
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kedése az adott frekvenciatartományban. 
(V. L.) → elektronikai hadviselés

alá- és fölérendeltség: valamennyi szerve-
zetre, de különösen a katonai szervezetek 
struktúrájára kötelezően jellemző. A tár-
sadalmi szervezetekben kialakuló emberi 
kapcsolatrendszert az alá-fölérendeltségi 
viszonyok szabályozzák. Az ⁓i viszonyok, 
vagy más szóval a hierarchikus tekintélyvi-
szonyok alapvetően azt a funkciót hivatot-
tak szolgálni, hogy összehangolják a mun-
kamegosztási viszonyok alapján elkülö-
nült résztevékenységeket végzők munká-
ját. Az ⁓ elvének az a célja, hogy az egész 
szervezeten belül biztosítsa a hatáskörök 
kapcsolódásának folyamatosságát, amely 
a gyakorlatban annyit jelent, hogy minden-
ki a rangsorban felette állónak tartozik be-
számolással, az utasítás láncolatát követve 
(függelmi viszony). Az egyértelmű utasítá-
si és felelősségi jogkörök pontos, szabályo-
zása a szervezetben dolgozók számára biz-
tonságot ad, a hadseregben (és a rendvédel-
mi szervekben) megkerülhetetlen. A hierar-
chikus struktúrák demokratikus működése 
abban az esetben valósulhat meg, ha az alá- 
és fölérendeltségi helyzetek a tagok számá-
ra elfogadott és valamilyen előnyökkel jár. 
A katonák a szolgálatukat a Honvédség-
nél fennálló függelmi rendszerben teljesí-
tik. E rendszerben az a katona, akinek joga 
és kötelessége más katonák tevékenységé-
nek irányítása, elöljáró vagy felettes, akire 
pedig ez a jogkör kiterjed, alárendelt. (C. O.) 
→ katonai vezetés

alá-fölé rendeltségi viszony: a hierarchikus 
szervezetek irányításának egyik jellemzője 
az ⁓ szabályozottsága, ez az egyik legfőbb 
jellemzője a katonaiszervezetek működésé-
nek is. Az alá- és fölérendeltség kialakításá-
nak elve az, hogy az egész  szervezeten be-
lül biztosítva legyen a hatáskörök kapcsoló-
dásának folyamata. Az ⁓ok  meghatározzák 

az utasítási, valamint beszámoltatási jog-
köröket. A hierarchiában lejjebb levő sze-
mély/szervezeti egység beszámolási kötele-
zettséggel tartozik a felette állónak. Az alá- 
és fölérendeltség elve leszögezi, hogy nem 
szabad átlépni a szervezeti struktúrában 
meghatározott vonalakat (szolgálati út) vagy 
bármilyen más módon megsérteni a formali-
zált hierarchiát. Minél egyértelműbbek ezek 
a determiná ciók, a struktúra annál stabilabb. 
Természetesen az a struktúra, ahol szigorú-
an érvényesül a hatáskörök stabilitása, egy-
ben merev is. A hatáskörökhöz szervesen 
kapcsolódik a felelősség is, amely bizonyos 
funkciók ellátásának, bizonyos tevékenysé-
gek és feladatok elvégzésének kötelezettsé-
geként értelmezhető. A felelősség egyben 
azt is jelenti, hogy ha egy adott személy 
vagy szervezeti egység felelős egy adott 
feladat elvégzéséért, akkor számonkérhe-
tő rajta az adott cél elérése. (K. J.) → kato-
naszociológia

alacsony készenléti szint: a kötelékek azon 
kiképzettségi állapota, amely esetében egy 
évre vagy több mint egy évre van szük-
ség ahhoz, hogy kiképezzék és felkészítsék 
küldetése, harcfeladata – készenléti szol-
gálat vagy misszió – teljesítéséhez. Az ~ű 
kötelék – a békében meglévő állományá-
val – ugyanakkor képes a hazai támogatási 
műveletek, feladatok végrehajtására, a ka-
tasztrófákra és vészhelyzetekre való gyors 
és hatékony reagálásra. (V. F.) → katonai 
képzés, kiképzés, felkészítés

alacsonyabb beosztás: kisebb felelősség-
gel, szűkebb hatáskörrel és ennek megfe-
lelően alacsonyabb rendfokozattal, vala-
mint illetménnyel járó státusz. A tényle-
ges és tartalékos állomány esetén beosztás 
hiánya vagy átszervezés során nem elért 
rendfokozatának megfelelő beosztásba ke-
rül az érintett katona. A hivatásos állomány 
esetén illetménye meghagyása mellett kerül 



28

alacsonyvízi híd

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

⁓ba. A  rendvédelmi szerveknél a rendfoko-
zat címzetes jelzőt kap. Például c. őrnagy. 
A Magyar Honvédség önkéntes műveleti 
tartalékos állományában igen sok a rendfo-
kozattól eltérő beosztás. A hadkiegészítés 
a rendszerváltás előtt ismerte a „vegyes me-
netalegység” fogalmát, amelybe azok a tar-
talékosok tartoztak akiknek állománytábla 
szerinti beosztás nem jutott, de hadrendbő-
vítés vagy veszteségpótlás idején, szakkép-
zettségüknek, rendfokozatuknak megfele-
lő beosztásba kerültek. (H. L.) → védelmi 
igazgatás

alacsonyvízi híd: a helyszíni (szükség-) 
anyagokból készült hadihidak egyik alap-
vető típusa. Aljazata szerinti kialakítását 
tekintve az állóaljazatú hidak csoportjába 
tartozik. Jellemzője a korlátozott alkalma-
zási cél és időtartam, az egyszerű szerkezet 
és a gyors építhetőség. Az erős jégzajlást, 
a magas vízállást nem kell kibírnia, a ha-
józást nem kell lehetővé tennie. Általában 
a rendszeresített (katonai célokra gyártott) 
hadihídkészletek kiváltására építik. Alkal-
mazzák ezen kívül közepes és széles vízi 
akadályokon épített kombinált hidak része-
ként a partközeli sekélyebb vizeken. Az ~ fe-
délzetből és aljazatból áll. A fedélzet rönk- 
vagy gerendatartókra helyezett pallóburko-
lat, amelyet szegéllyel, korláttal és a nyom-
pályák szélességének megfelelően koptatóré-
teggel látnak el. Aljazatként leggyakrabban 
partfát, talpfásbakot, cölöpjármot és geren-
damáglyát alkalmaznak. Az ~ak általában 
egypályásak, 25 vagy 60 t teherbírásra ké-
szülnek, és váltakozó irányú forgalom lebo-
nyolítására alkalmasak. A híd pályaszéles-
sége 25 t teherbírás esetén 3,8 m, 60 t teher-
bírás esetén 4,2 m. Ritkán – ha egy időben 
mindkét irányban intenzív forgalmat kell le-
vezetni – kétpályás híd építésére is sor ke-
rülhet, amelynek teherbírása minden eset-
ben 60 t, a pályaszélessége 6,0 m. A hidak 

fesztávolsága ritkán haladja meg a 10 mé-
tert. Az építést speciális gépláncok és kisgé-
pek alkalmazásával gyorsítják meg, azonban 
az építési idő további csökkentése érdeké-
ben gyakran előregyártott hídszerkezeteket 
(fedélzeti nyompályablokkok) használnak, 
amelyeket a műszaki csapatok anyag-elő-
készítő és feldolgozó alegységei által létesí-
tett fűrésztelepeken készítenek el. (K. Z.a) 
→ műszaki támogatás

alájátszó csoport: törzsgyakorlások, harcá-
szati gyakorlatok során a foglalkozásvezetőt 
támogató ideiglenes törzs részleg, vagy al-
egység (ellenerő). Feladata a kiképzési célok 
elérése érdekében a gyakorlók részére szük-
séges információk, illetve helyzetek kialakí-
tása, ezzel még dinamikusabb (életszerűbb) 
tevékenységre való késztetés. (M. I.) → ka-
tonai képzés, kiképzés, felkészítés

alaki gyakorlás: a gyakorlati tevékenysé-
gek, a katonai kiképzési módszerek egyiké-
nek fajtája, amelyet az alaki kiképzés kereté-
ben a katonai alaki szabályok előírásai he-
lyes végre hajtásának megtanítása, begya-
korlása, valamint a jár tasságok és készségek 
kialakítása érdekében alkal maznak. (M. I.) 
→ katonai képzés, kiképzés, felkészítés

alaki kiképzés: katonai kiképzési ág, amely 
azokat a gyakorlati és elméleti tudnivaló-
kat tartal mazza, amelyeket minden katoná-
nak (köteléknek) el kell sajátíta nia a helyes 
viselkedés és magatartás, a szabályzatok-
ban előírt alaki-formai szabályok betartá-
sa, betartatása érdekében. Az ~ rendel tetése 
az alaki szabályzatban előírt fegyverfogá-
sok, mozdulatok, egyéni és kötelékmozgá-
sok, öltözködési, tiszteletadási előírások 
és egyéb ténykedések gyors végrehajtása, 
illetve rövid vezényszavakkal kiváltott tel-
jesítése. (M. I.) → katonai képzés, kikép-
zés, felkészítés
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álaktivitás: a képzés, kiképzés során ta-
pasztalható azon magatartás, amikor olyan 
személyek tüntetik fel magukat aktívnak, 
akiknek nincs meghatározott céljuk. Ezek-
nek a személyeknek a tevékenysége nem 
támaszkodik biztos ismeretekre. Az ~ fel-
ismerhető, amikor az oktatott feleslegesen 
ismétel, kerüli az állásfoglalást, feltűnően 
vesz részt a könnyű, lényegtelen feladatok-
ban, míg a lényegi, nagyobb erőfeszítést kí-
vánó feladatokat kerüli. Az ~ az egységes 
és következetes követelménytámasztással 
számolható fel. (V. F.) → katonai képzés, 
kiképzés, felkészítés

alapbiztosítás: katonai szervezet(ek) béke 
és háborús – személyi és technikai – lét-
számának különbségére, a hadkiegészítő 
parancsnokság(ok)on kiírt (biztosított) tar-
talékos hadkötelesek és nemzetgazdasági 
technikai eszközök összessége. Az ~ a ka-
tonai szervezet béke- és mozgósítási állomá-
nya közötti különbség. A pontos létszámot 
a beosztási könyv hiánya adja. Amennyiben 
a kiegészítendő katonai szervezet átcsopor-
tosítás útján kerül kiegészítésre, az ~ csök-
ken vagy el is maradhat. A kurrens katonai 
beosztások ~ára úgynevezett biztonsági há-
nyadot (BH) kell biztosítani. Ennek mérté-
ke (általában) az ~ 15–20%-a, a mozgósítási 
tartalék (MT) (korábban megyei tartaléknak 
hívták) 5%, amely csak végső esetben hasz-
nálható fel a katonai szervezet kiegészítésé-
re. Amennyiben nem használják fel, az MT-
állomány a központi tartalék állományába 
kerül. (H. L.) → védelmi igazgatás

alapelbírálás: a hadkiegészítő szervek ál-
tal kijelölt bizottság tevékenysége, amely – 
az adatszolgáltatási kötelezettség kere-
tében megküldött büntetőjogi adatok alap-
ján – a hadkötelesek behívhatóságának 
és beoszthatóságának első megítélését je-
lenti. Célja, hogy az adott évben katonai 
nyilvántartásba vett (a belépő évfolyam 

és az egyedileg nyilvántartásba kerülő) 
hadkötelesek katonai szolgálatra  történő 
 behívhatóságát – a  tájékoztatási (és adat-
szolgáltatási) kötelezettség keretében más 
szervektől megküldött (a büntetett előélet-
re, a kábítószer-élvezetre vagy alkoholiz-
musra stb. vonatkozó) adatok alapján elbí-
rálják. Ennek során az érintett hadkötelese-
ket a behívhatóság szerint minősítik, mégpe-
dig: minden katonai szervezethez, bármely 
beosztásba átadható hadköteles (jelölése 
nincs); meghatározott beosztásba nem he-
lyezhető (jelölése: B) hadköteles; csak külön 
intézkedésre behívható (jelölése: NB) had-
köteles. (F. F.) → védelmi igazgatás

alapfelület: a térképészetben alkalmazott, 
matematikailag megfogalmazható vonatko-
zási, avagy referenciafelület, amely a Föld 
valódi (fizikai) alakját helyettesíti, egyben 
a geodéziai számítások és térképrendsze-
rek alapját is képezi. A geodéziai eszközök 
és mérési eljárások fejlődésével számos ~ ke-
rült kidolgozásra az elmúlt két évszázadban, 
amelyek két csoportba, a vízszintes ~ekbe 
és a magassági ~ekbe sorolhatók. A víz-
szintes ~ek a különféle vetületi rendszerek 
és az azokra épülő térképi koordináta-rend-
szerek kialakítása során kapnak jelentőséget. 
Minél nagyobb a felmérendő, térképezendő 
terület, annál jobban közelíti meg a vízszin-
tes ~ (sík, gömb, forgási ellipszoid) a Föld 
valóságos fizikai alakját. A vízszintes ~ek 
a geoidhoz viszonyított helyzetük alapján 
is jellemezhetők, amelyet a geodéziai dá-
tum határoz meg. A hazai térképészetben 
jelenleg két eltérő vízszintes vonatkoztatási 
rendszer van érvényben. A védelmi jellegű, 
illetve nemzetközi együttműködést is igény-
lő térképészeti feladatokhoz a WGS-84 vo-
natkozási rendszer, míg a polgári térképészet 
számára a HD72 (Hungarian Datum 1972) 
került bevezetésre. A magassági ~ ismere-
te (magassági alapszint) a terep egyes pont-
jai abszolút magasságának meghatározása 
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során szükséges. (K. A.) → geoinformáci-
ós támogatás

alapirány: olyan irány, amely lehetővé te-
szi a meghatározott tüzérségi csoportosítás 
egységes tájolási rendszerben történő alkal-
mazását. Az ~t általában a tűztevékenység 
valószínű körzetének középvonalában jelö-
lik ki, és – a hálózati északi iránytól kiin-
dulva – irányszögben, kerek száz vonásban 
határozzák meg. (Sz. T.) → tüzérség

alapképzés: a 2012. január 1-jével megala-
kult Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtu-
dományi és Honvédtisztképző Kara a hazai 
felsőfokú honvédelmi képzés és tiszti után-
pótlás kizárólagos helyszíne. Elsődleges cél-
ja a honvédelem leendő és jelenlegi szemé-
lyi állományának magas színvonalú képzé-
se, alap-, mester- és doktori szinten. A kato-
nai felsőoktatás részét képező honvédtiszti 
alap- és mesterképzés a haza fegyveres szol-
gálatára és a parancsnoki feladatok ellátásá-
ra irányuló felkészítésre is kiterjed. A hon-
védtiszti ⁓re az a 18. életévét betöltött, de 
a felvétel évében 25. életévét be nem töltött, 
cselekvőképes, magyar állampolgársággal 
rendelkező személy vehető fel, aki a jelent-
kezők egészségi, pszichikai és fizikai alkal-
masságának szabályairól szóló rendeletben 
előírt alkalmassági követelményeknek meg-
felel. További feltétel, hogy a hallgató hozzá-
járul a honvédtiszti ⁓ tekintetében a nemzet-
biztonsági alkalmasságának ellenőrzéséhez, 
és vállalja a tisztjelölti szolgálati viszony lé-
tesítését és fenntartását az ⁓ idejére. A hon-
védtiszti ⁓re felvételt nyert személy az ösz-
töndíjszerződés megkötésével honvéd tiszt-
jelölti állományba kerül. Honvédtiszti ⁓ben 
ösztöndíjszerződés megkötése nélkül hallga-
tói jogviszony nem létesíthető, és nem tart-
ható fenn. A Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem Hadtudományi és Honvédtisztképző 
Kara az alábbi nappali munkarendű ⁓i sza-

kokat indítja: a) katonai logisztikai ⁓i szak 
(haditechnikai, hadtáp, katonai közlekedé-
si, illetve a katonai pénzügyi specializációk-
kal); b) katonai üzemeltetés ⁓i szak (híradó, 
katonai informatika, katonai repülőműsza-
ki, rádióelektronikai felderítő és elektroni-
kai hadviselés, illetve repülésirányító spe-
cializációkkal); c) katonai vezetői ⁓i szak 
(felderítő, harckocsizó, légvédelmi rakéta, 
lövész, műszaki, tüzér, illetve vegyivédel-
mi specializációkkal); d) nemzetbiztonsági 
⁓i szak (katonai nemzetbiztonsági speciali-
zációval); e) állami légiközlekedési. (I. A.) 
→ humánpolitika, személyügy

alapkiképzés: katonák, rendvédelmi szer-
vek tagjai részére előírt és kötelezően telje-
sítendő általános alapozó elméleti és gyakor-
lati felkészítés. Az ~ sikeres teljesítése a fel-
tétele a kötelékképzésben, illetve a speciális 
felkészítésekben való részvételnek. (M. I.) 
→ katonai képzés, kiképzés, felkészítés

alapkompetencia: 1. Az alapképességek-
ből kifejleszthető a környezetben egye-
dülálló szolgáltatás. Kompetencia (latin: 
„competo”) – valamire alkalmas, képes. 
Korábban az adott személy illetékességét, 
hatáskörét értelmezték, ma az érzelmi in-
telligencia oldaláról történő megközelíté-
sig vizsgáljuk. 2. Illetékesség, jogosultság. 
3. Szakértelem. Alap- vagy kulcskompe-
tenciák közé sorolható: a) a kommuniká-
ció – a számszerűsítési készség; b) a csoport-
munka, azaz az együttműködési készség; 
c) a problémamegoldó készség; d) a meggyő-
zés, azaz a kapcsolatépítés, kapcsolatfenn-
tartás; e) a nyitottság és elfogadás, toleran-
cia; f) a tanulás és teljesítmény fejlesztése; 
g) az alkalmazkodás. A kompetencia lénye-
ge, hogy megfelelés legyen a munkakör (sze-
rep) megkövetelte kompetenciák és az azt 
betöltő személy alkalmassága között. (C. O.) 
→ katonai vezetés



31

alaprendeltetés

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

alapozó-átmeneti, támogató fázis: a Ma-
gyar Honvédség ciklikus felkészítésének, 
kiképzésének három egymástól határozot-
tan elkülöníthető fázisaiból a készenlétet, 
a kiképzést és az alkalmazási szinteket te-
kintve sorrendben az első. Ebbe a fázisba 
tartoznak azok a katonák (tényleges és tar-
talékos), akik nem vesznek részt tevékenyen 
a kötelékkiképzésben azért, mert ismeret-
szintjük még nem elegendő a kötelékfelada-
tok begyakorlásához – alap- illetve szak-
alapozó kiképzésen vesznek részt –, vagy 
azért, mert tanfolyami (előmeneteli, át-, to-
vábbképző, szakmai céltanfolyam) képzés-
re, vagy más kötelékek kiképzésének tá-
mogatására vezényeltek, illetve szabadsá-
gon, rekreációs periódusban tartózkodnak. 
Ebbe a fázisba kerülnek azok a katonák is, 
akik további katonai szolgálatot nem vállal-
nak, felkészülnek a tartalékos katonai szol-
gálattal járó alapvető kötelmeikre, majd le-
szerelnek, illetve azok, akiknek egészség-
ügyi állapota időlegesen nem teszi lehető-
vé a kiképzésben történő részvételt. Az ~t 
a viszonylagosan magas személyi mozgás 
jellemzi a kinevezéseknek, az egyéni elő-
meneteli tanfolyamoknak, más kötelékek 
kiképzési támogatásának, a váratlan egyéni 
és csoportfeladatoknak, az egyéni (általános) 
harcfeladat szabványok szerinti kiképzés-
nek, a bevonulóknak és a leszerelőknek kö-
szönhetően. Ezekből következően az egyé-
nekre és az adott kötelékre ebben a fázisban 
az alacsony készenléti, kiképzési és az alap-
alkalmazási szint a jellemző. (V. F.) → ka-
tonai képzés, kiképzés, felkészítés

alappont: geodéziai méréssel meghatáro-
zott, egyértelműen megjelölt, állandósított 
és további földmérési munkálatokhoz al-
kalmas pozíció. Kialakítható már meglévő, 
állandó jellegű épületen, épületrészen (to-
ronyszerű építmény, hídpillér) vagy az alap-
pont fennmaradását biztosító,  mérésre és 
 irányzásra alkalmas tetszőleges helyen. 

A vízszintes és/vagy magassági vonatkozá-
si rendszerben meghatározott ~ok egy adott 
koordináta-rendszer terepi reprezentációi. 
Állandósítási és jelölési módjuk céljuktól 
és rendűségüktől függően változatos képet 
mutat (útburkolatba, illetve falba süllyesz-
tett csapok, tárcsák, keresztvéséssel ellá-
tott faragott kő- vagy betonoszlopok, tripó-
dok, állványos gúlák, vasbeton mérőtornyok 
stb). Az ~ok rendűségét létrehozásuk módja 
és pontossága határozza meg. A magasabb 
rendű ~ok ritkábban helyezkednek el, mint 
az alacsonyabb rendűek, a meghatározásuk-
ra alkalmazott geodéziai eszközök pontosab-
bak, a mérési eljárások hosszadalmasabbak 
és költségesebbek. A geodéziai ~ok összes-
sége a geodéziai alapponthálózat. Az állami 
alapponthálózatok kialakítása és fejlesztése, 
továbbá az állami ~ok létrehozása, védelme 
és állagmegóvása az adott állam térképésze-
ti tevékenységéért felelős intézményeinek 
egyik kiemelt jelentőségű feladata. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

alaprendeltetés: valamely szervezet létre-
hozásának céljából adódóan a vele szem-
ben támasztott követelmények összessége. 
Az ~ben meghatározott követelmény szabja 
meg a szervezet szervezésének, működteté-
sének, fenntartásának és fejlesztésének alap-
vető feladatait. Az ~ hatást gyakorol a szer-
vezet felépítésére, felszereltségére, ellátott-
ságára, feladat-végrehajtáshoz szükséges 
felkészültségére. Az ~ megfogalmazására 
a vonatkozó felső szintű szabályozás (példá-
ul törvény, parlamenti állásfoglalás, szövet-
ségi szabályozók – capability/képességmeg-
határozás) vagy össztársadalmi megegyezés, 
konszenzus – alapján, hivatalos okmányban 
(szervezeti és működési szabályzat, NATO 
capability, hadrend, hatályos műveleti eljá-
rások okmánya) való rögzítéssel kerül sor. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek A katonai 
szervezetek ⁓e az ország területének fegy-
veres védelme és az állam által felvállalt 



32

alapszint

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

nemzetközi kötelékekben ellátandó feladat, 
amely döntő többségében béketámogató mű-
veletekben realizálódik. Az országvédelem 
további funkcionális rendeltetés szerint cso-
portosítjuk, mint légierő és szárazföldi köte-
lékek, illetve vezetőszervek, harcoló, harctá-
mogató, harcbiztosító és kiszolgáló szerve-
zetek stb. (C. O.) → katonai vezetés

alapszint: a geodéziai magasságmérés alap-
ja, referenciafelülete, magassági alapszint 
(K. A.) → geoinformációs támogatás

alapszintköz: az a szintközérték, amelyet 
szintvonalas domborzatábrázolás során te-
reptérképi megjelenítésekor alkalmaznak. 
A topográfiai térképeken értéke függ az áb-
rázolt terep domborzati viszonyaitól és a tér-
képi méretaránytól. Az ~ csökkentésével 
a szintvonalak mennyisége növekszik a tér-
képen, a domborzat hangsúlyosabb megje-
lenítést kap, ugyanakkor a többi tereptárgy 
megjelenítése korlátozódik. (K. A.) → geo-
információs támogatás

alapszög-mérőállás: az alapirányba tá-
jolt tűzeszköz fordított iránya és a kisegítő 
cél között az óramutató járásával ellentétes 
irányban mért vízszintes szöget ~nak nevez-
zük. Az ~ a tűzeszköz oldalirányú alapállá-
sa, amiből kiindulva a tűzeszközt – a vezé-
nyelt oldal alapján – oldalban a célra kell be-
irányozni. (M. G.) → tüzérség

alárendelt: függőségi viszony. 1. Az a ka-
tonaszemély, aki valamely elöljáróhoz szol-
gálati beosztás, külön parancs vagy utasí-
tás alapján – akár ideiglenes jelleggel is – be 
van osztva. (C. O.) → katonai vezetés 2. 
Az ~ az, aki vagy ami felett irányítást gya-
korolnak. Mindazok személyek vagyszerve-
zetek, amelyek mások intézkedési joga alá 
tartoznak. Az ~ szervezet vagy személy kö-
teles végrehajtani a felette hatalmat gyakor-

ló (elöljáró) parancsát, intézkedését. (T. J.) 
→ szárazföldi műveletek

alárendeltségi viszony: katonák –  katonai 
szervezeteknek a szervezeti struktúrában 
elfoglalt, kölcsönös, függelmi viszonyá-
ra jellemző fogalom. Általában az elöljáró 
parancsnok, elöljáró szervezet egyben irá-
nyító, míg az alárendelt katona, szervezet 
az irányított, ami determinálja a létét, a tu-
lajdonságait és a környezethez való viszo-
nyát, ezzel kapcsolatrendszerét. A kapcso-
lat az a rendszerjellemző, amely a szerve-
zeti rendszer elemei közötti interakciókat, 
az együttműködést, az információáramlást 
befolyásolja. Függelmi kapcsolat: a formális 
(strukturális) kapcsolat jellemzője, pontosan 
meghatározott alá-fölé rendeltségi viszony. 
A parancsnok valamennyi alárendeltségében 
lévő szervezetet irányítja, ezért a kapcsola-
ti hatóköre teljes. Az utasítások, parancsok, 
intézkedések egyirányúak az alárendeltek 
vonatkozásában. Érzelmi kapcsolat: általá-
ban a személyek vagy csoportok között nem 
minden esetre kölcsönös, ezért hatóköre ki-
csi. Előjele lehet pozitív vagy negatív, ami 
befolyásolja az eredményességet, a minősé-
get. Szakmai kapcsolat: a szervezeti struk-
túrában meglévő kölcsönhatás, ahol a mun-
kavégzést a szakmai (sokszor nem formá-
lis) vezető határozza meg. Alapja a tudás 
elfogadottsága, ezért előjele pozitív. (C. O.) 
→ katonai vezetés

alattos: 1. Alárendelt. 2. Rangban (rendfo-
kozatban), beosztásban alacsonyabb helyze-
tű. (C. O.) → katonai vezetés

álcaleválasztás: a tartós védelmi építmé-
nyek föld védőrétegének leválasztására lőtt 
tüzérségi tűz. A tűzfeladat végrehajtása-
kor romboló és késleltetett állítású repesz-
romboló gránátokat alkalmaznak. (Sz. T.) 
→ tüzérség
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álcatakaró: az álcázás során alkalmazott 
mesterséges álcázó eszközök egyik alap-
vető fajtája a technikai eszközök, erődíté-
si építmények és objektumok ellenség vi-
zuális és optikai felderítése elleni rejtésére. 
Terjedelmesített poliészteranyagból, lánc-
kötött technológiával, a különböző terep-
viszonyokhoz való minél tökéletesebb al-
kalmazkodás miatt rendszerint többféle ki-
vitelben és különböző méretekben készül. 
Az ~ fontos tartozékai az alakmásító elemek, 
amelyek az álcázandó eszközre, objektum-
ra jellemző kontúrvonások megváltoztatá-
sát, eltorzítását könnyítik meg. A korszerű 
~k az anyaguk és speciális bevonatuk révén 
jelentősen csökkentik az álcázott eszköz hő-
kisugárzását, illetve hatásos rádiólokációs 
visszaverő felületét is. (K. Z.a) → műsza-
ki támogatás

álcázás: azoknak a rendszabályoknak és te-
vékenységeknek az összessége, amelyek cél-
ja megtéveszteni az ellenséget a saját csapa-
tok, a különböző objektumok személyi állo-
mányának és technikai eszközeinek valós 
mennyiségére, elhelyezkedésére, állapotá-
ra, tevékenységére és szándékára vonatko-
zóan. Az ~ alapvető módjai a rejtés (az áru-
ló jelek minimálisra csökkentése), a színle-
lés vagy utánzás (imitáció – az áruló jelek 
szándékos létrehozása, mutatása), a tüntető 
tevékenység (demonstráció – a tevékenység 
szándékos mutatása), valamint a félreveze-
tés (dezinformáció – ellenség megtéveszté-
se különleges módszerekkel). A tevékenység 
méretei alapján az ~ szintje lehet hadásza-
ti, hadműveleti és harcászati (csapat~). Az ~ 
hatékonyságát az időben, magas színvona-
lon és komplexen végrehajtott ~i rendszabá-
lyok biztosítják, amelyek lehetnek: szerve-
zési rendszabályok (széttelepítés, körletek 
váltása, a terep, a korlátozott látási viszo-
nyok kihasználása, hang- és fény~), műszaki 
rendszabályok (álcázó festés, a rendszeresí-
tett álcatakarók és a csapatok által készített 

álcák alkalmazása, színlelt építmények lét-
rehozása, utánzás műszaki eszközeinek al-
kalmazása, növényzet felhasználása, terep-
foltosítás), valamint technikai rendszabályok 
(füst, köd, pirotechnikai eszközök alkalma-
zása). (K. Z.a) → műszaki támogatás

álcázást észlelő fényképezés: olyan külön-
leges képrögzítő eszközökkel (infravörös 
tartományban működő eszközök) végrehaj-
tott képrögzítő eljárás, amelyet kifejezetten 
az álcázás felfedésére alkalmaznak. (H. H.) 
→ felderítés

álcázó zavar: a szándékosan előállított za-
varok azon fajtája, amely célja, hogy a valódi 
információt hordozó jelet, a valódi cél jelét 
elfedje, rádióberendezések esetében az el-
fedni kívánt jel detektálását, rádiólokációs 
felderítés esetén, az indikátoron való észle-
lését lehetetlenné tegye. Rádiók esetén ~ ha-
tás elérhető nagyszintű vivőkisugárzással, 
zajmodulációval, de akár kaotikus beszéd-
del, zenejellegű tartalommal, rádiólokátorok 
esetén az indikátort kivilágító zajzavarással 
vagy nagy kiterjedésű dipólfelhő létreho-
zásával. (V. L.) → elektronikai hadviselés

alegység: általában az egység kötelékén be-
lül tevékenykedő szervezetek vagy önál-
lóan működő, de az egységszintű kötelék 
képességeit el nem érő szervezet. A legki-
sebb állandó összetételű, fegyverzetű ka-
tonai szervezet. Összetételük szerint lehet-
nek összfegyvernemi, fegyvernemi és szak- 
~ek. Méretüket tekintve lehetnek zászlóal-
jak, századok, szakaszok, részlegek, rajok 
és tűzpárok. Az ⁓ek az adott kötelék ren-
deltetése, szervezeti felépítése szerint más 
megnevezést is viselhetnek. Lehetnek tü-
zérosztályok, ütegek, lövegrajok vagy harc-
kocsi-kezelőszemélyzet stb. is. A feladatok-
hoz kikülöníthető, létrehozható kikülönített, 
ideiglenes ~ vagy harccsoport. (T. J.) → szá-
razföldi műveletek
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alegységek összekovácsolása: az alegysé-
gek kiképzésének, harcfelkészítésének az 
a fontos eleme, mozzanata, amely a kato-
náknak és szervezetszerű alegységüknek 
a kötelékben végrehajtandó, összehangolt 
és hatékony tevékenységre történő felkészí-
tését célozza. Az ~ának feladatait alapvető-
en harcászati alaki és harcászati foglalko-
zásokon, harcászati gyakorlatokon, külön-
böző gyakorlások során és kötelék-lőgya-
korlat keretében hajtják végre (bevált gya-
korlat, gyakorlás). (M. I.) → katonai képzés, 
kiképzés, felkészítés

alegységkiképzés: minden fegyvernemnél 
és szakcsapatnál egyszerű szervezeti kere-
tek között (raj-, szakasz- és századkötelék-
ben) végrehajtott oktatási (az ismeretköz lés 
és a gyakorlás módszerével tanított) feladat. 
Az alap kiképzés eredményeként az adott 
alegység képessé válik a különféle (harci)
feladatok megoldására, önállóan és köte-
lékben. (M. I.) → katonai képzés, kiképzés, 
felkészítés

alegységparancsnok: a katonai szervezet 
vezetésére jogilag felhatalmazott, megha-
tározott kompetenciával rendelkező katona, 
aki az alárendelt alegység valamennyi erő-
forrásával gazdálkodik. Az alegység szerve-
zeti összetétele és funkciójának megfelelően 
és annak adekvát rendfokozattal felruházott 
tiszt vagy altiszt. (C. O.) → katonai vezetés

alföld: felszínforma, síksági domborzati tí-
pus. síkságnak nevezzük a földfelszín azon 
részeit, ahol a felszín relatív szintkülönbsége 
nem nagyobb 200 méternél és a térszín lej-
tése a 6 ezreléket nem haladja meg. A sík-
ságokat a tengerszinthez viszonyított hely-
zetük és keletkezésük szerint osztályozzuk. 
A tenger szintje és a 200 m-es  magasság kö-
zött elhelyezkedő síkság az ~. A 200 m-nél 
magasabban fekvő ~ a fennsík vagy plató. 
A tenger szintjénél mélyebben fekvő sík-

ság a mélyföld, depresszió. A tökéletes sík-
ságon a relatív szintkülönbség nem halad-
ja meg a 10 métert. A síkságok, medencék 
feltöltődésével, táblás térszínek tengerszint 
fölé emelkedésével és letarolásával jöhetnek 
létre. Folyami, tavi, tengeri, glaciális, vulká-
ni és eolikus feltöltés útján keletkezett síksá-
gokat különböztetünk meg. A tájjelleg sze-
rint lehet síkság, homokbuckás és hullámos 
vidék. Az ~ települései szétszórtan, nagy te-
rületen helyezkednek el. Magyarországon 
jellemző településtípus a tanya (szórt-, sor- 
és bokortanya), a falu, az óriásfalu és a me-
zőváros. Harcászati tulajdonságai attól függ-
nek, hogy nyílt, fedett vagy átszeldelt-e a te-
rep, sajátosságait az időjárás, a napszak 
és az évszak is befolyásolja. Az ~ön az uta-
kon kívül, a mellékterepen a manőverező 
képesség közepes vagy jó, amely kedvez 
a nagy gépesített kötelékekkel végrehajtott 
támadótevékenységnek. Kedvezőtlen a vé-
delem számára, mert a terep és a növényzet 
megnehezíti a légi és földi megfigyelés el-
leni rejtőzést és az álcázást. A védelmi had-
műveletek, harcok célja az ~ön elsősorban 
a támadó fél lassítása és a települések meg-
tartása. Magyarország ~i területei: Alföld, 
Kisalföld. (S. K. K.) → katonaföldrajz

algoritmus: 1. Legáltalánosabb értelem-
ben tervszerűséget jelent. Így egy megol-
dandó feladatot részletesen lépésről lépésre 
összeállítunk, akkor algoritmust készítünk 
egy adott cél elérésére. A lépéseket egyesé-
vel, pontos szabályok szerint hajtjuk végre. 
2. Egy adott probléma programtematikus 
megoldását jelentő, elemi lépések véges szá-
mú halmaza által alkotott műveletsor. (C. O.) 
→ katonai vezetés

alkalmasság: a katonai szolgálati viszony 
meghatározott egészségi, pszichikai és fi-
zikai ⁓i feltételek esetén létesíthető, illetve 
tartható fenn. Az állomány tagjának a ka-
tonai szolgálatra való ⁓on túl meg kell fe-



35

alkalmazásmenedzsment

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

lelnie a szolgálati beosztáshoz kapcsolódó 
egészségi, pszichikai és fizikai ⁓i feltéte-
leknek. Miniszteri rendelet határozza meg 
a szolgálati beosztásnak és életkornak meg-
felelő egészségi, pszichikai és fizikai ⁓i kö-
vetelményeket. A szolgálati beosztás betöl-
tésének további feltétele az egyes vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 
törvényben előírt vagyonnyilatkozat-téte-
li kötelezettség esedékességkori teljesíté-
se, a jogszabályban meghatározott nemzet-
biztonsági ellenőrzés alá eső munkakör-
ben pedig az állami élet és a nemzetgaz-
daság jogszerű működéséhez indokolt, va-
lamint – amennyiben szükséges – a nem-
zetközi kötelezettségvállalásokból fakadó 
biztonsági feltételeknek való megfelelés. 
Az egészségi, a pszichikai és a fizikai ⁓ot 
rendszeresen ellenőrizni kell. Ennek kere-
tében az állomány tagja köteles a szüksé-
ges felméréseknek, szűréseknek és vizsgá-
latoknak alávetni magát. (I. A.) → humán-
politika, személyügy

alkalmasságvizsgálat: a katonai szolgálatra 
való ~ során a hivatásos, szerződéses és ön-
kéntes tartalékos, honvéd tisztjelölti és hon-
védaltisztjelölti katonai szolgálatra jelentke-
zők, valamint honvédségi ösztöndíjas jelöl-
tek egészségi, pszichikai és fizikai vizsgá-
lata történik. A felvételi eljárás keretében 
végzett ⁓ az egyén általános képességeinek 
és különleges adottságainak megállapításá-
ra, illetőleg az adott személy által megpályá-
zott szakra (szakterületre) való alkalmassá-
gának vagy alkalmatlanságának elbírálása 
céljából. A vizsgálaton részt vesznek szak-
orvosok, pszichológusok, testnevelő taná-
rok és egyéb szakemberek. Az eljárás során 
az egészségi alkalmasság megállapítását kö-
vetően – a pályaképek, pályakövetelmények, 
pályatükrök ismeretében – különféle fizikai 
és pszichológiai vizsgálat, valamint szemé-
lyes beszélgetés útján a vizsgálatot végző 
csoport nagy valószínűséggel képes meg-

határozni az adott pályára, szakra, terve-
zett feladatokra való alkalmasságot, illetve 
ki tudja zárni azokat, akik a tervezett vagy 
megpályázott szakra alkalmatlanok. Kato-
nai szolgálatra az alkalmas, akinek nincs 
olyan egészségi, pszichés  elváltozása, beteg-
sége vagy fogyatékossága, amely a katonai 
szolgálat teljesítését kizárná, fizikai állapota 
megfelel a mindenkori követelményeknek, 
illetve a katonai szolgálat teljesítése során 
képes fenntarthatóan elviselni a szolgálat-
tal összefüggésben megnövekedett egész-
ségi, pszichés és fizikai kockázatot. ⁓okat 
kell végezni például időszakosan vagy so-
ron kívül az alkalmasság ellenőrzése cél-
jából, a külföldi katonai szolgálat teljesíté-
se előtt és után, az új beosztásba történő ki-
nevezést megelőzően stb. Az ⁓ot a Magyar 
Honvédség központi egészségügyi szerve-
zete végzi. (V. Z.) → katonai egészségügy 
(F. F.) → védelmi igazgatás

alkalmatlan személyiség: Carl G. Hem-
pel (1905–1997) német filozófus megfogal-
mazása szerint az ~eket az jellemzi, hogy: 
nem képesek megfelelően reagálni bizonyos 
intellektuális, érzelmi, társadalmi és fizikai 
ingerekre: a) alkalmazkodási és beilleszke-
dési nehézségekkel küzdenek; b) határozat-
lanok; c) ítélőképességük gyenge; d) fizikai-
lag és érzelmileg erőtlenek; jóllehet ha köze-
lebbről is megvizsgáljuk őket, nem találunk 
náluk szembetűnő fizikai vagy mentális fo-
gyatékosságokat. A katonai szervezetbe is 
bekerülhetnek ilyen zavarokkal küzdő egyé-
nek, akiknek felismerése lehet ugyan veze-
tői feladat, de szakszerű ellátásuk az egész-
ségügyi szervek hatáskörébe tartozik (pszi-
chológus stb.). (H. D.) → katonapedagógia

alkalmazásmenedzsment: az üzemelte-
tés, valamint a karbantartás folyamatainak 
irányítását, továbbá az alkalmazások folya-
matos verziókövetését és korszerűsítését je-
lenti. Az alkalmazásmenedzsment magában 



36

alkalmazkodás

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

 foglalja azokat az alapvető gyakorlatokat, 
technikákat és eljárásokat, amelyek szüksé-
gesek a vállalati és az adminisztrátori infra-
struktúra szem pontjából fontos alkalmazá-
sok optimális működéséhez, teljesítményé-
hez és hatékonyságához. Az ~ végső soron 
nem más, mint egy vállalati szintű infor-
matikai irányításszemlélet, amely személy-
re szabott, optimális teljesítményt igyekszik 
nyújtani a különböző gazdasági szervezetek 
számára. Akik ebben részt vesznek, az al-
kalmazás tulajdonosai: az üzletvezetők, akik 
az ~ révén figyelemmel tudják kísérni a ter-
melési folyamatokat, valamint a bevételeket 
és a kiadásokat. Az alkalmazás fejlesztői: 
azok a személyek, akik az alkalmazások fej-
lesztéséért, telepítéséért és karbantartásáért 
felelősek. Az alkalmazás felhasználói: en-
nek a csoportnak az ~ biztonságos, diszkrét 
és naprakész alkalmazásokat nyújt. Az ~ fo-
lyamatai közé tartozik: az alkalmazás frissí-
tése, szükség esetén cseréje, az alkalmazá-
sok összehangolása és az alkalmazások tel-
jesítményének javítása. (N. I.) → híradó-in-
formatika, információvédelem

alkalmazkodás: ⁓ alatt legtágabb értelem-
ben az emberi lénynek a külső körülmé-
nyekhez történő magatartási (viselkedési) 
illeszkedését értjük. A katona részéről ki-
emelt jelentőséggel bír az alkalmazkodá-
si képesség. 1. A haderő globális szerep-
vállalása miatt, mint természeti, mint tár-
sas életi, mint politikai szempontból, mint 
a kulturális viszonyoknak megfelelő, azaz 
ezekre alkalmas viselkedését értjük alatta. 
Konkrétabb értelemben a természeti viszo-
nyokhoz (az éghajlathoz, a talaj alkotásához, 
az állat- és növényvilághoz) fizikailag való 
megfelelés és alkalmas életmódot, a multi-
nacionális szervezetekben az a nemzetkö-
zi jogi és társas együttműködést, politikai 
vonatkozásban a lojalitást, kulturális szem-
pontból más népek szokásainak, hagyomá-
nyaik ápolásának, életmódjuk, viselkedésük 

elfogadását értjük. 2. A katona funkcioná-
lis szakterületének megfelelően más és más 
alkalmazkodási képességekkel kell rendel-
kezniük, amíg a repülő személyzetnek első-
sorban a gyors fizikai (éghajlati) hatásokhoz 
szükséges és képesnek kell lenni alkalmaz-
kodni, addig a szárazföldi erők katonáinak 
elsősorban a terepviszonyokhoz kell képes-
nek lenniük alkalmazkodniuk. Ennek követ-
keztében igen nagy jelentőséggel bír a kivá-
lasztásnál a fizikai, egészségi, állóképesség-
beli állapot, de ugyanúgy a kommunikációs 
készség, az együttműködési készség, a dön-
tési készség stb. (C. O.) → katonai vezetés

alkalmazói rendszergazda: az informati-
kai rendszergazda a kis- és közepes vállalat, 
intézmény, szervezet informatikáért felelős 
vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy ki-
helyezett informatikai szolgáltatásokat vég-
ző cégben első szintű támogatói feladatokat 
lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gya-
korlati) informatikai, hálózati ismeretei bir-
tokában részt vesz a munkahely infokommu-
nikációs hálózatának kialakításában és mű-
ködtetésében. Koncepcionális kérdésekben 
feladata elsősorban a döntések előkészítése, 
míg megvalósításban a koordináló feladatok 
ellátása. Együttműködik a rendszerszerve-
zőkkel, szoftverfejlesztőkkel. Felelősségi kö-
rébe tartozik a vállalatnál működő informa-
tikai hálózati eszközök, szerverek és mun-
kaállomások, továbbá az informatikai alkal-
mazások összehangolt működésének és fo-
lyamatos frissítésének biztosítása, amelynek 
révén hozzájárul a szervezet teljesítményé-
nek folyamatos növeléséhez, a szervezet cél-
jainak eléréséhez. (N. I.) → híradó-informa-
tika, információvédelem

alkalmazói szoftver: azoknak a progra-
moknak és a hozzájuk kapcsolódó dokumen-
tációknak az összessége, amelyek valamely 
felhasználói feladat megoldására készültek, 
megkülönböztetésül a rendszerszoftvertől. 
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Az ~ magában foglalja az informatikaalkal-
mazás egyes területeit támogató, általános 
célú programokat (programcsomagokat), il-
letve az egyedi programokat (programrend-
szereket). Az általános célú programcsoma-
gok közé tartoznak többek között a szöveg-
szerkesztő, a kiadványszerkesztő, a táblá-
zatkezelő, az adatbázis-kezelő, a rajzoló, 
a demonstrációs és a képfeldolgozó progra-
mok. Ezek az adott alkalmazási terület fel-
adatainak egy felhasználó vagy néhány által 
igényelt speciális igényre készültek. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

alkalmazott katonaföldrajz: a katonaföld-
rajz azon területe, amely az általános katona-
földrajzi elmélet, kutatási módszerek, vizs-
gálati szempontok, a feltárt összefüggések 
alapján hadászati, hadműveleti és harcászati 
vezetői szint részére a gyakorlati tervezés-
hez, szervezéshez szolgáltat adatokat, vala-
mint segíti a parancsnoki elhatározás meg-
hozatalát és a törzsek munkáját. (S. K. K.) 
→ katonaföldrajz

államépítés: az elmúlt évtizedekben egy-
re gyakrabban használt kifejezés és eljárási 
mód, amely a békeépítés integrált részeként 
segíti elő a komplex konfliktusok megnyug-
tató rendezését. Alapvetően a politikai, a fi-
zikai biztonsági és a gazdasági dimenziók 
élveznek prioritást az ⁓ során. Két megköze-
lítésben értelmezhető fogalom: 1. Külső sze-
replő: idegen ország, hatalom avatkozik be 
a gyenge, széteső vagy bukott állam intéz-
ményi rendszerébe, hogy felépítse, újraépít-
se, megteremtse annak működőképességét. 
2. Önerő, külső támogatással: az ország ala-
pozva a társadalom és az állam kapcsolatára 
önerőből hajtja végre azokat a fejlesztéseket 
és reformokat, korrekciókat, amelyek haté-
konyabb és működőképesebb, elfogadot-
tabb államot, kormányzást eredményeznek. 
E folyamatot külső szereplők is támogathat-
ják, de a nemzeti önerőé a prioritás. Az ⁓ 

célja a legitim, a hatékony, működő, stabil, 
önfenntartó és kiszámítható kormányzás, 
az állami funkciók ellátása képességének 
kialakítása, fejlesztése (például elvonás, el-
osztás, szabályozás és szankcionálás, külső 
és belső védelem stb.) (B. G.) → béketámo-
gató műveletek, CIMIC, műveleti környezet

állampolgári és honvédelmi ismeretek 
mint kiképzési ág: a katonai szolgálatot 
teljesítők általános katonai alapkiképzése 
keretében megjelenő kiképzési ág. Célja: 
megtanítani a katonáknak a jogállamiság-
gal (alkotmányossággal), a demokratikus 
államszervezettel, valamint a Magyar Hon-
védséggel, a honvédelemmel kapcsolatos 
alapvető ismereteket. Ennek keretében ma-
gában foglalja a Magyar Honvédség helyével 
és szerepével a magyar társadalomban, an-
nak rendeltetésével és feladataival békében 
és békétől eltérő (különleges jogrendi) álla-
potban, szervezetével, irányításával és veze-
tésével, a személyi állományával és a polgá-
ri ellenőrzésével (civil kontrol) kapcsolatos 
ismereteket. (D. Cs.) → katonai képzés, ki-
képzés, felkészítés

állandó (reguláris) hadsereg: az állam által 
törvényesen felállított, folyamatosan fenn-
tartott, törvények, rendeletek alapján, sza-
bályszerűen működő, központosított hadki-
egészítés útján nyíltan szervezett hadsereg, 
amely meghatározott létszámú személyi ál-
lománnyal és meghatározott mennyiségű ha-
ditechnikai eszközzel rendelkezik. A had-
sereg kiképzését, ellátási rendjét, a szemé-
lyi állomány életét és tevékenységi rendjét, 
törvényekben és szabályzatokban írjál elő, 
és centralizált vezetési rendszerrel valósul 
meg, ahol a katonaállomány egyenruhát vi-
sel. Az ⁓ általános hadkötelezettségen, il-
letve önkéntes katonai szolgálaton alapul-
hat. a) Az általános hadkötelezettségen ala-
puló hadseregben – annak gerincét biztosító 
önkéntes hivatásos és szerződéses állomány 
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mellett – döntő többségben állampolgári kö-
telezettségként hadköteles szolgálatot telje-
sítő sorozott állományból áll. Az általános 
hadkötelezettségre épülő hadsereg domi-
nánsan keretrendszerű, amelynek békében 
csak azt a részét tartják fegyverben, amely 
a készenléti, a  kiképzési feladatok megoldá-
sához és a mozgósítás feltételeinek a meg-
teremtéséhez szükséges. A feltöltésre terve-
zett haderő személyi állományának többsé-
ge kiképzett tartalékosként kerül bevonulta-
tásra mozgósítás útján. b) Az önkéntes kato-
nai szolgálatra épülő ⁓ben a vezetőállomány 
(tiszti) többsége élethivatásként nyugdíjazá-
sáig, a beosztott állomány többsége (szerző-
déses) 3–15 éves szolgálatot vállal. (C. O.) 
→ katonai vezetés

állandó állomány: a katonai szervezetek 
(béke-) feladatainak végrehajtására, tevé-
kenységének biztosítására, az állománytáb-
lában rendszeresített beosztásokban lévő 
személyek összessége. Az ~on belül meg-
különböztetjük: a hivatásos; a szerződéses, 
és honvédségi közalkalmazotti állományt. 
(H. L.) → védelmi igazgatás

állandó jellegű híradó-informatikai rend-
szer: békeidőszaki elhelyezési objektumok-
ban üzemeltetett, a békeidőszak és a külön-
leges jogrend feladatait támogató híradó-in-
formatikai szolgáltatásokat nyújtó híradó-
informatikai rendszer. (N. I.) → híradó-in-
formatika, információvédelem

állandó telepítésű híradó rendszer: az ál-
landó létesítményekben, épületekben, épít-
ményekben telepített, üzemszerű helyzet-
változtatási képességgel nem rendelkező 
híradó eszközök megnevezése. A név jel-
lemzően nem a típusra, hanem általánosan 
a telepítési mód jellegére, az üzemeltetés 
helyhez kötöttségére, az energiaellátás mód-
jára, a tartozékok és a készlet összetételére 
utal. Az átmenetileg helyhez kötötten üze-

melő, de helyváltoztatásra alkalmas eszköz-
ben (gépjárművön, hajón, repülőgépen, he-
likopteren stb.) telepített híradó eszközök 
a készletezésük és mozgékonyságuk válto-
zatlan volta miatt nem tekinthetők állandó 
telepítésű híradó eszközöknek. a stabil hír-
adó eszközök többsége konstrukciós kiala-
kítását tekintve megegyezik a mobil híradó 
eszközökkel, így hordozóeszközre telepítve 
mobil eszközként is üzemeltethető. A mobil 
híradó eszközök megkülönböztető megjelö-
lést tartalmaznak. (N. I.) → híradó-informa-
tika, információvédelem

állásépítő gépek: az erődítési munkák gyor-
sítását, a kézi munkák csökkentését elősegí-
tő föld- és kőzetmegmunkáló gépi eszközök 
(például árok- és fedezékásók, tológépek, lá-
dás földgyaluk, légsűrítők és pneumatikus 
munkaeszközök, gépi föld- és kőzetfúrók), 
de tágabb értelemben idesorolhatók a ki-
termelt anyagok és építőanyagok szállításá-
ra alkalmas különleges járművek is (döm-
perek, billenőplatós tehergépkocsik). Az ~ 
eredményesen alkalmazhatók a csapatok ál-
tal elfoglalt vagy a részükre kijelölt állások, 
terepszakaszok, körletek és vezetési pontok 
különféle építményei (figyelők, fedezékek, 
óvóhelyek) alapgödreinek, valamint a fegy-
verek és más technikai eszközök tüzelőál-
lásainak, fedezékeinek földkitermelési, kő-
zetmegmunkálási munkáira. Az ~ a műsza-
ki csapatok állományába tartozó állásépítő, 
erődítő és vezetési pont berendező alegy-
ségeknél vannak rendszeresítve. (K. Z.a) 
→ műszaki támogatás

álláspont: 1. A terepi tájékozódás során 
az a hely, ahonnan a környező terep jelleg-
zetességei megfigyelhetők, a vizsgált terep-
szakaszok szemrevételezhetőek. 2. Geodé-
ziai méréseknél a mérőműszer (például teo-
dolit) felállítási helye. Meghatározása olyan 
műveletsor szerint történik, amelynek ered-
ményeként az álláspont helye a mért és szá-
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mított eredmények alapján, a választott ko-
ordináta-rendszerben egyértelműen rögzít-
hető. (K. A.) → geoinformációs támogatás

állásvédelem (álló védelem): a harctevé-
kenység része ezen belül a védelmi harc te-
vékenységi fajta egyik formája. Az ~ olyan 
védelmi tevékenység, amelyet akkor alkal-
maznak, amikor a harctevékenység területe 
nem teszi lehetővé a mozgékony védelmet, 
vagy a harcterület egyes részeinek megtar-
tatása szükséges a harctevékenységek foly-
tatásához. Az ~ célja az ellenség részére ma-
ximális veszteségokozás, támadásának visz-
szaverése, a saját, a védendő terület megtar-
tása. (T. J.) → szárazföldi műveletek

álló cél: a célok a tüzérségi tűzhatás alatti 
helyzetük szempontjából állók és mozgók 
lehetnek. ~ok az ellenség azon objektumai, 
amelyek a tüzérségi tűzhatás kezdetén áll-
nak és pusztításuk befejeztéig manőverezés-
sel nem képesek kivonni magukat a tűzha-
tás alól. (Sz. T.) → tüzérség

állóaljazatú híd: a hadihidaknak – az alja-
zatkialakítás módja szerint – egyik alapve-
tő típusa, hídfedélzetét rögzített alátámasz-
tásokra (aljazatokra) építik. Készülhetnek 
rendszeresített (katonai célokra gyártott) 
vagy szükség- (helyszíni) anyagokból, esz-
közökből. A rendszeresített ~ak leggyakrab-
ban alkalmazott építőeszközei a különböző 
típusú hídrakó gépkocsik; a szükséganya-
gokból létesített hidak legfontosabb típusai 
az alacsonyvízi híd, magasvízi híd és víz 
alatti híd. (K. Z.a) → műszaki támogatás

állományarányok: az állományon belül, 
az azonos rendeltetésű tevékenységet vég-
ző személyek, állománykategóriák, csopor-
tosítások stb. közötti mennyiségi viszonyok. 
Az ~ mutatják a szervezetben: a parancs-
nokok és beosztottak; a tisztek, zászlósok, 
tiszthelyettesek és a legénységi állományú-

ak egymáshoz viszonyított mennyiségi álla-
potát; ugyancsak ezek mutatják meg a har-
coló, a harcbiztosító, valamint a  kiszolgáló 
stb. csoportosítások közötti arányt. Az ~ 
az adott szervezet alaprendeltetésétől füg-
genek, ezért szervezetenként eltérők lehet-
nek (H. L.) → védelmi igazgatás

állományba vétel: a szolgálati viszony léte-
sítése ⁓lel történik. Az ⁓ hivatásos katonák 
esetén állományba vételi okmánnyal, szer-
ződéses katonák esetén szerződéssel való-
sul meg. Az ⁓i okmány tartalmazza a szol-
gálati viszony kezdetét és jellegét, továbbá 
az első rendfokozatot. A szerződésnek tar-
talmaznia kell a szolgálati viszony kezde-
tét, jellegét, a tervezett első rendfokozatot, 
tiszti–altiszti–tisztesi rendfokozattól füg-
gően a vállalt szolgálati időt, a próbaidő ki-
kötését, az alapkiképzésen való részvétel 
követelményét, kezdő időpontját és időtar-
tamát, a közkatona vagy a szerződéses pá-
lyakezdő elfogadó nyilatkozatát az alapki-
képzés teljesítésének kötelezettségére vo-
natkozóan, és a Honvédség vállalását, hogy 
a közkatonát vagy a szerződéses pályakezdőt 
az alapkiképzés teljesítését követően kineve-
zi. A közkatona vagy a szerződéses pálya-
kezdő esetén a szerződésben rögzíteni kell 
azt az első szolgálati beosztást is, amelyben 
az alapkiképzés teljesítését követően a Hon-
védség a foglalkoztatását tervezi. Az állo-
mány tagját az ⁓t követően a munkáltatói 
jogkört gyakorló kinevezi az első rendfo-
kozatába és az első szolgálati beosztásába. 
A közkatona és a szerződéses pályakezdő 
kinevezésének feltétele az alapkiképzés tel-
jesítése. Az állomány tagja köteles igazol-
ni az állományba vételhez és a kinevezés-
hez szükséges adatokat és tényeket. (I. A.) 
→ humánpolitika, személyügy

állománycsoport: a Magyar Honvédség 
rendszere három ⁓ra épül: a tiszti, az altisz-
ti és a legénységi ⁓ra: a) tiszti ⁓ba  tartozik 
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a tiszti (hadnagy, főhadnagy, százados), 
a főtiszti (őrnagy, alezredes, ezredes) rend-
fokozatot viselő katona, továbbá az a hiva-
tásos katona, aki tábornoki rendfokozatot 
(dandártábornok, vezérőrnagy, altábornagy, 
vezérezredes) visel; b) altiszti ⁓ba tartozik 
az altiszti (őrmester, törzsőrmester, főtörzs-
őrmester) vagy a zászlósi (zászlós, törzs-
zászlós, főtörzszászlós) rendfokozatot vise-
lő katona; c) legénységi ⁓ba tartozik a köz-
katona (az a katona, aki rendfokozat nélkül 
teljesít szolgálatot – a szerződéses pályakez-
dő kivételével) és a tisztes rendfokozati cso-
portba tartozó (őrvezető, tizedes, szakaszve-
zető rendfokozattal rendelkező) szerződéses 
katona. (I. A.) → humánpolitika, személyügy

állománygyűlés: a honvédelmi szervezetek 
személyi állományának meghatározott cél-
lal megrendezett értekezlete, amely érintheti 
a szervezet teljes állományát (ünnepi megem-
lékezések), illetve állománykategórián ként 
(tiszti, zászlósi, altiszti, közalkalmazotti, 
szakszervezeti) tárgya lehet egy aktuális 
téma megbeszélése, megvitatása. Az utób-
biak keretében a parancsnokság vagy az ér-
dekképviseleti szervezet vezetése lehetősé-
get biztosít a vélemények kinyilvánítására, 
amely hozzájárulhat a szervezet hatékony-
ságának növeléséhez, a munkahelyi légkör 
javításához, a konfliktusok elkerüléséhez 
stb. (C. O.) → katonai vezetés

állományilletékes parancsnok: ⁓nak mi-
nősül a miniszter közvetlen alárendeltségé-
be tartozó szervezet, és a Honvédség kato-
nai szervezetének vezetője. Az állomány-
illetékes parancsnok munkáltatói jogköre 
az általa vezetett honvédelmi szervezet ál-
lományára, valamint a közvetlen alárendelt-
ségében lévő honvédségi szervezet vezető-
jére terjed ki. Állományilletékes parancs-
noki jogkört gyakorol: a) az általa vezetett 
honvédségi szervezet állománya tekinteté-
ben a honvédségi szervezet azon vezetője, 

aki nem szolgálati viszonyban áll; b) a hon-
védségi szervezet más helyőrségben telepü-
lő, oda kikülönített szervezeti elemének ál-
lománya tekintetében a szervezeti elem ve-
zetője, ha azt a honvédségi szervezet alapító 
okirata rögzíti; c) a szerződéses pályakezdő 
és a közkatona tekintetében az első szolgála-
ti beosztásba történő kinevezésig a tervezett 
szolgálati beosztás szerinti honvédségi szer-
vezet vezetője; d) a rendelkezési állomány-
ba tartozók esetében a honvédek jogállásá-
ról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes ren-
delkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. 
(VIII. 12.) HM-rendelet 3. § szerint kijelölt 
szolgálati elöljáró; e) az állományilletékes 
parancsnok tekintetében az elöljáró parancs-
nok; f) a miniszter által vezetett minisztéri-
um (HM) állománya, a miniszter közvetlen 
alárendeltségébe tartozó szervezet vezetője, 
továbbá a Honvéd Vezérkar főnök (HVKF) 
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet 
parancsnoka tekintetében a HVKF. Az ál-
lományilletékes parancsnoknak, az elöljá-
ró parancsnoknak, az MH Összhaderőne-
mi Parancsnokság (MH ÖHP) parancsno-
kának, a központi személyügyi szerv veze-
tőjének és a HVKF-nek  a munkáltatói jog-
köreit a miniszter, az állományilletékes pa-
rancsnoknak, az elöljáró parancsnoknak, 
a Magyar Honvédség ÖHP parancsnokának 
és a központi személyügyi szerv vezetőjé-
nek a munkáltatói jogköreit a HVKF, az ál-
lományilletékes honvédelmi szervezet sze-
mélyügyi szerve vezetőjének a munkáltatói 
jogköreit az állományilletékes parancsnok 
bármikor magához vonhatja. (I. A.) → hu-
mánpolitika, zemélyügy

állományilletékes, illetékesség: állomány-
illetékes parancsnoknak minősül a miniszter 
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet 
és a Honvédség katonai szervezeteinek ve-
zetője. Illetékesség a kinevezett szervezet-
vezető (parancsnok) alárendeltségébe utalt 
szervezet teljes egészére jogilag, területi-
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leg, szakmailag egyaránt kiterjed. Az állo-
mányilletékes vezető parancsnoki jogkört 
gyakorol. Így a katonai büntetőeljárásban 
az állományilletékes parancsnok jog- és ha-
táskörébe utalt parancsnoki nyomozás és pa-
rancsnoki fegyelmi jogkör gyakorlásának le-
hetősége, amely szakmai közege által válik 
hitelesítetté. Az illetékesség és a hatáskör 
nem esik egybe. Az illetékesség megköve-
tel megfelelő kompetenciát. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

állománytábla: az önálló hadrendi elemet 
képező katonai szervezet alapvető vezetési 
okmánya, amely rögzíti a szervezet hadren-
di megnevezését, részleteiben meghatározza 
szervezeti felépítését, személyi állományát, 
fegyverzetét, haditechnikai és főbb had-
felszerelési eszközeit, külön-külön a béke 
és a háború (M [mozgósítás]) időszakára. 
Az ⁓ szerint a katonai szervezetek általában: 
a) vezető; b) harcoló; c) harci műveleti támo-
gató; d) harcbiztosító; e) logisztikai támoga-
tó szervezetekből tevődnek össze. Az ~ eze-
ket részletezi, megjelölve a rendszeresített 
személyi állomány létszámát, és a főbb ha-
ditechnikai eszközök mennyiségét is. A sze-
mélyi állományra vonatkozóan megszabja 
továbbá: a) a beosztást és az azt jelölő kato-
nai szakképzettségi számot; b) a beosztással 
összefüggő katonai rendfokozatot és a be-
osztás ellátásához szükséges katonai vagy 
polgári iskolai végzettséget; c) a – megha-
tározott békeállomány csoportra – konk-
rét beosztáshoz rendelt illetményfokozatot. 
A haditechnikai eszközöket illetően tartal-
mazza a fegyverfajtákat, a haditechnikai 
és főbb hadfelszerelési eszközöket, azok tí-
pusait is. A személyekre, a haditechnikai 
eszközökre összesítő táblázatokat és egyéb 
más – az adott katonai szervezetre és az ál-
lományra vonatkozó – adatot is tartalmaz-
hat, mint például rendelkezést a beosztás 
 feltöltésére (például hadköteles vagy önkén-
tes katona; katona vagy pedig polgári sze-

mély) stb. Az ~ás eszközöknek és anyagok-
nak az adott szervezethez való beállításával 
egyúttal, részletesen meghatározzák a  béke- 
és a hadi szükségletüket is. Az egyes kato-
nai szervezetek ~jának jóváhagyása után, 
a feltüntetett szükségletek – az anyagi ter-
vezés és ellátás, a harcérték jelentés stb. te-
rületén – kötelező érvényűek. (F. F.) → vé-
delmi igazgatás

állományváltás: 1. ⁓ alatt ma a béketámo-
gató műveletekre vezényelt, kikülönített 
kontingensek váltását értelmezzük, amely 
a műveleti funkciótól függően 6–12 idő-
tartamú. Maga a váltásra általában kettő 
hét áll rendelkezésre, amelynek keretében 
az átadó kontingens a parancsnok vezetésé-
vel valamennyi feladatot, eszközt alkalma-
zásszerűen átad az átvevő kontingens meg-
felelő kompetenciával rendelkező katonái-
nak. Az átadás–átvételről részletes jegyző-
könyv készül és állománygyűlés keretében, 
a parancsnokok aláírásával (esetenként zász-
lóátadással) a vezényelt szervezeti elöljáró 
és a nemzetközi kapcsolati képviselő jelen-
létében történik. 2. Korábban az ⁓ a sorka-
tonai kiképzési időszakokhoz kapcsolódott, 
amikor a hadkötelezettséget teljesítő kato-
nák tartalékállományba kerültek, és az új-
onnan besorozottak megkezdték a katonai 
szolgálatukat, az alapkiképzésüket és szak-
kiképzésüket követő összekovácsolási gya-
korlatok befejeztével zárult le az ⁓. Ez köve-
tő időszaktól lehetett a szervezet hadra fog-
ható. (C. O.) → katonai vezetés

állomásoztatási körlet: a) az ~ az egyes 
katonai szervezet(ek) vagy haderő csopor-
tosítások részére olyan elöljáró által (gya-
korta ideiglenesen és a tényleges műveleti 
területhez közel, de annak részét nem ké-
pező) kijelölt és előzetesen műszakilag be-
rendezett, földrajzilag körülhatárolt terület, 
amelyet az érintett erők többnyire további 
harcászati-hadműveleti feladataik végre-
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hajtására való felkészülés céljából vesznek 
igénybe. b) az ~ egyes katonai szervezetek 
részére az alaprendeltetésből fakadó napi-
rend szerinti békeidőszaki feladatok végre-
hajtására, infrastrukturálisan állandó tar-
tózkodásra kialakított, saját vagy vásárolt 
őrzésvédelemmel rendelkező létesítményi 
komplexum. (Ny. M.) → műveleti logisztika

állóvíz: a földfelszín mélyedéseiben lévő, je-
lentős mennyiségű víztömeget ~nek nevez-
zük. Az ~ a szárazföldeken található önálló 
medencéjű víztömeg, amelynek nincs vagy 
csak folyóvizek útján, közvetett hidrológiai 
kapcsolata van a világtengerrel. Léteznek 
természetes és mesterséges ~ek. A tó zárt 
mélyedést kitöltő, nyílt vízfelületű ~. Fejlett-
ségi fokozata szerint lehet: tó, fertő, mocsár, 
láp. A tavak belső (endogén) és külső (exo-
gén) erők hatására keletkeznek. A tavakat 
osztályozhatjuk a kialakulásuk szerint: tek-
tonikus eredetű (krátertó, kaldera-tó, maar-
tó), glaciális tómedencék (jég felszínformá-
ló hatása), folyók által kialakított tavak (mo-
rotvatavak, holt medrekben kialakult tavak), 
szél által vagy hegyomlással elgátolt tavak, 
lagúnatavak (a tengertől teljesen elzárt, ki-
édesedett tavak). Gyakoriak a komplex gene-
zisű, több tényező együttes működésével ki-
alakult tómedencék is. Vannak természetes 
(tó, mocsár, láp) és mesterséges (tározó, bá-
nyató, halastó, horgásztó) tavak. A tómeden-
céket a talajvíz, források, gleccserpatakok, 
folyók és a csapadékvíz táplálják. A tavak 
vízháztartása (víznyereség-veszteség) sze-
rint lefolyásos és lefolyástalan tavakat kü-
lönböztetünk meg. Az ~ védelmi hadműve-
letek és harcok szempontjából kedvező, mert 
akadályozza a támadó fél szétbontakozását 
és mozgását. Magyarország jelentősebb ta-
vai: Balaton, Velencei-tó, Fertő-tó, Tisza-tó, 
Fehér-tó. (S. K. K.) → katonaföldrajz

allövedék: a nyílt élőerő és a páncélozott cé-
lok, műszaki építmények leküzdésére, vagy 

egyéb célra (világító, köd stb.) szolgáló ka-
zettás tüzérségi lövedékek részlövedéke. 
(Sz. T.) → tüzérség

álnokság és hitszegés: a hadijog tiltja azo-
kat a cselekményeket, amelyek elnevezése 
„~” és „~”. Ezeket az 1949-es  genfi egyez-
ményekhez csatolt 1977-es  I. Kiegészítő 
jegyzőkönyv 37, 38. és 39. cikke határoz-
za meg. A jegyzőkönyv 37. cikke alapján 
„Hitszegést képeznek azok a cselekmények, 
amelyek az ellenségben bizalmat keltve, 
őt – e bizalommal való visszaélés szándéká-
val – abban a hitben tarják, hogy a fegyve-
res összeütközésekre vonatkozó nemzetközi 
jogi szabályok alapján védelem illeti meg.” 
A 38. cikk példákat is hoz, kifejezetten ki-
emelve az Egyesült Nemzetek, a Vöröske-
reszt, Vörös Félhold, Vörös Oroszlán és Nap 
megkülönböztető jelvényeket, amelyek ál-
nok módon való használata az egyezmények 
súlyos megsértésének, azaz háborús bűncse-
lekménynek minősül. Ugyanilyen jogsértés, 
ha tárgyalási szándékot színlelnek fegyver-
szüneti vagy megadási zászló alatt, vagy ha 
a harcolók fegyvertelen, polgári személynek 
adják ki magukat. A 39. cikk megtiltja zász-
lók, katonai jelvények, jelzések vagy az el-
lenséges oldal egyenruhájának használatát 
a támadással egyazon időben, annak érde-
kében, hogy segítsék, illetve akadályozzák 
a hadmozdulatokat. Ám a jegyzőkönyv el-
határolja ezeket a cselekményeket a hadicse-
lektől, amelyek alkalmazása nem tilos. Hadi-
csel az, amely a hadviselőt félrevezeti, vagy 
meggondolatlan, hibás cselekményekre bír-
ja rá a hadijog sérelme nélkül, azaz nem kel-
tenek bizalmat az ellenségben a jogi védett-
sége tekintetében. Álcázás, csapdák, megté-
vesztő hadműveletek alkalmazása és a fél-
revezető adatok közlése, mind jogszerű ha-
dicsel. (L. T.) → hadijog

alrendszer: olyan elemcsoport, amely 
a rendszeren belül egyrészt mint elem vizs-
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gálható, másrészt önmaga is rendszert ké-
pez, rendszerként is felfogható. A rendszer 
⁓ek összessége. Az ⁓re ugyanazon általános 
jellemzők vonatkoznak, mint a rendszerre, 
amelyek a következők: a) mennyiségi (ele-
mek száma); b) minőségi (hatékonyságot ki-
fejező tényezők elemenként, ⁓enkénti szi-
nergiában); c) helyzeti (a környezetéhez való 
viszonya); d) strukturális jellemző (a rend-
szer elemeinek egymáshoz viszonyított meg-
határozott helyzete). Az ⁓ viselkedése lehet 
determinált (a környezeti hatásra meghatá-
rozott módon reagál) és lehet valószínűsé-
ges (különböző módon reagál a környezeti 
hatásokra). Az ⁓ struktúrája a rendszer ele-
mei közötti kapcsolatok, belső összefüggé-
sek, kölcsönhatások minőségileg meghatá-
rozott, viszonylag stabil rendje. Önálló állo-
mánytáblával rendelkező szervezet az egy-
ség (dandár), ⁓ei a zászlóaljak, osztályok 
stb. elemenként értelmezzük a századokat, 
ütegeket stb. Így tovább bonthatók, amikor 
az ⁓t rendszerként kezeljük, illetve az ele-
meket ⁓ként stb. (C. O.) → katonai vezetés

Al-Tabari: eredeti nevén Abú Muḥammad 
Aʿbd al-Raḥmān Ahḥmad al-Tabarī: való-
színűleg a Kr. u. 10. század második felé-
ben élt. Kora kitűnő íjásza volt, aki Horaszán 
és Irak íjásziskoláiban megismerte a legtöbb 
mester technikáját, és e hatalmas gyakorla-
ti tapasztalatból leszűrt tudással formálta ki 
saját szintézisét és alakította ki saját „stílu-
sát”, amelyet „eklektikus”, vagyis választá-
son alapuló iskolának neveztek. Két műve is-
mert az íjászatról, Az íjászatról szóló világos 
könyv (Kitāb al-wādih fi al-Ramī), amely-
nek első részében az íjászat jelentését elemzi 
és a Próféta szájába adott íjászattal kapcso-
latos hagyományokat idézi. A könyv fejeze-
tekre van bontva: először az íjászat eleme-
it, technikáit taglalja al-ÓabarÐ, majd áttér 
az eszközök, vagyis az íj és a vesszők tár-
gyalására, ahol részletes leírást ad a külön-
böző íjfajtákról, és az íj részeinek elnevezé-

seiről. Másik könyve Az íjászatról szóló tel-
jes könyv (Kitāb alshāmil fi al-Ramī), amely 
a legrégebbi és legrészletesebb fennmaradt 
összefüggő arab nyelvű értekezés az íjászat-
ról; ennek csupán egyetlen kézirata ismert, 
amely mindmáig kiadatlan. (N. L.) → had-
történet, hadművészet története

általános célú felhasználói szolgáltatás: 
(híradó-informatikai): több vagy minden al-
kalmazási terület, a felhasználók széles kö-
rének vagy egészének tevékenységét támo-
gató híradó-informatikai szolgáltatás. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

általános hadkötelezettség: széles körben 
használt (még a honvédelmi törvényben is 
szereplő), de a lényegét tekintve hibás kifeje-
zés, mert „általánosnak” inkább csak a hon-
védelmi kötelezettség mondható, ugyanis 
az ~ – tartalmánál fogva – csak szelektív le-
het. Például: a katonai szolgálatra nyilván-
valóan alkalmatlanokat (a mozgássérültek, 
vakok és gyengén látók, siketek stb.) nem, 
a nőket pedig általában nem terheli hadkö-
telezettség Magyarországon. (H. L.) → vé-
delmi igazgatás

általános katonaföldrajz: a katonaföldrajz 
helyét és szerepét a tudományok rendszeré-
ben, fejlődése törvényszerűségeit, a földraj-
zi tér és a biztonságot fenyegető természe-
ti, társadalomföldrajzi tényezők és a fegy-
veres küzdelem, esetleg a háború kapcso-
latait vizsgálja. (S. K. K.) → katonaföldrajz

általános környezet: a szervezetvezetés, 
szervezetelemzéshez elengedhetetlen egy 
a rendszerszemléleti megközelítés, felfogás 
alkalmazása, amely olyan komplex megkö-
zelítési módszer, amely a szervezeti vezetés 
szempontjából az úgynevezett 4E-elvet kö-
vetni a szervezet vezetési alkotóelemeinek 
együttes kezelése mellett. (C. O.) → kato-
nai vezetés
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általános vezető: önálló szervezeti egység 
vezetőjének általános ügyekért felelős he-
lyettese, jellemzően közszolgálati (önkor-
mányzatok, iskolák stb.) szervezetekben ke-
rülnek alkalmazásnak. Katonai szervezetek-
nél általában parancsnok általános helyettese 
titulust (megnevezést) alkalmazzák. (C. O.) 
→ katonai vezetés

altiszt: néhány haderőben a tiszthelyettes 
rendfokozati csoport megnevezése. A Ma-
gyar Királyi Honvédségben,  1924-ben  ugyan 
hivatalosan megszűnt (és helyette bevezetés re 
került a „tisztes”, valamint a „tiszthelyettes” 
megnevezés), de a katonai köznyelv megszo-
kásból még továbbra is a tiszthelyettes szino-
nimájaként használta; 2011-ben  újra beveze-
tésre került az ~i állománykategória. Az ~ 
egy gyűjtőnév, amelybe az őrmester, törzs-
őrmester, főtörzsőrmester valamint a zászló-
sok tartoznak. Érettségivel és OKJ-s altiszti 
(tiszthelyettesi) szakképzettséggel rendelke-
ző katona. 2011. november 15-én  megalakult 
(Szentendrén) az Altiszti Akadémia. (B. J.a) 
→ védelmi igazgatás

Altiszti Akadémia: a Magyar Honvédség 
(MH) Altiszti Akadémia (AA) a Honvéd Ve-
zérkar főnökének közvetlen alárendeltségé-
be tartozó, önálló állománytáblával rendel-
kező, dandár jogállású szervezete. Feladata 
a honvéd altisztjelöltek két éves iskolarend-
szerű képzése, a szerződéses katonák egy-
séges katonai alapkiképzésének, valamint 
a katonai át- és továbbképzéseknek a vég-
rehajtása. 2011. november 15-étől  működik, 
amikor is a korábbi MH Központi Kiképző 
Bázis megnevezése MH Altiszti Akadémia 
megnevezésre változott, és szervezetébe be-
olvadtak a Magyar Honvédség Kinizsi Pál 
Tiszthelyettes Szakképző Iskola oktatási te-
vékenységet nem végző (az adminisztratív, 
kiszolgáló és biztosító) szervezeti elemei. 
2012. július 31-én  az oktatási tevékenysé-
get végző szervezeti elemek (az oktatókat 

és szakoktatókat magukban foglaló szak-
csoportok) is integrálódtak. Az átalakítás 
befejezésével a Magyar Honvédség Altiszti 
Akadémia két meghatározó szervezeti ele-
me a Kinizsi Pál Altiszti Oktatási Osztály 
és a Mecséri János Kiképző Osztály lett. 
A Kinizsi Pál Altiszti Oktatási Osztály fe-
lelős az altisztek iskolai és tanfolyamrend-
szerű képzéséért, az altiszti és zászlósi állo-
mány előmeneteli és szakmai át- és tovább-
képzéseiért, továbbá nyelvi felkészítésükért. 
Az Altiszti Oktatási Osztály szolnoki kihe-
lyezett részlegén a légierő szakemberszük-
ségletét kielégítő iskolai altisztképzés folyik. 
A Mecséri János Kiképző Osztály szervezi, 
hajtja végre és ellenőrzi a Magyar Honvéd-
ség Bolyai altiszti állomány rajparancsnoki 
vezetői tanfolyamait, a Magyar Honvédség 
állományába felvételt nyert szerződéses le-
génységi állományú katonák, honvéd al-
tiszt- és tisztjelöltek alapkiképzését, vala-
mint a Magyar Honvédség állományában 
szolgáló, katonai végzettséggel nem ren-
delkező tiszthelyettesek és tisztek alapki-
képzését. Nemzetközi tanfolyamokat, kato-
nai testnevelési és katonai közelharcmód-
szertani foglalkozásokat, valamint terep-
vezetési gyakorlatokat hajt végre, emellett 
részt vesz az önkéntes műveleti tartaléko-
sok kiképzésében is. (I. A.) → humánpoli-
tika, személyügy

altruizmus: hajlam az önfeláldozásra, ön-
zetlen segítségnyújtásra másokért vagy jó 
ügyek szolgálatáért. Az altruista magatar-
tás saját kezdeményezésre történő segítség-
adás más emberek vagy közösségek szá-
mára. Az ⁓ tudományos fogalmának meg-
alkotása a 19. század elejére tehető, a foga-
lom eredete az olasz „altrui” (másik) szóra 
vezethető vissza. Eszerint az ⁓ az önzetlen-
séggel szinonim és az egoizmussal ellentétes 
ösztönt jelenti. Az ⁓ tehát olyan viselkedés, 
amely más hasznára van, önkéntes, szándé-
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kos, és tudatosan nem a cselekvő saját érde-
keit szolgálja. (B. J.c) → katonapszichológia

alveolus: egyrétegű laphámmal bélelt, 1/3–
1/5 mm átmérőjű tüdőhólyagocska. A szám 
szerint 300–400 millió ⁓ a 180–200 négy-
zetméternyi tüdőfelületen igen gyors, szin-
te pillanatok alatti felszívódást tesz lehe-
tővé az inhaláció útján szervezetbe került 
sugárzó, mérgező és fertőző anyagoknak, 
egyrészt a nagy szorpciós felület, másrészt 
az ⁓okat körülvevő gazdag kapilláris háló-
zat miatt; így a belélegzett radioizotópok, 
mérgek, mikróbák és toxinjaik közvetle-
nül a véráramba juthatnak. A tüdőn keresz-
tül mind a gázok, gőzök, mind a különbö-
ző jellegű aeroszolok könnyen felszívódhat-
nak; még az igen finom, sejtnedvekben alig 
oldható poroknak is van esélyük a bizonyos 
felszívódásra, bizonyos sejttevékenység (fa-
gocitózis) útján. Az ⁓ok képezik a mérgező 
harcanyagokkal kapcsolatos mérgezések ki-
alakulásában a legfontosabb támadási pon-
tot, a reszorpciós felületet. (B. T.) → ABV-
támogatás

Amerikai Egyesült Államok fegyveres 
erői: az Amerikai Egyesült Államok terü-
lete 9 833 517 négyzetkilométer, becsült né-
pessége (2017 nyarán) 326 626 000 fő volt. 
A 2017-es  évben nemzeti össztermék 19 390 
milliárd, egy főre bontva pedig 59 500 ame-
rikai dollár volt. Az ország az ENSZ BT 
állandó tagja. Tekintélyes nemzeti erőfor-
rásaira támaszkodva 2017-ben  az Ameri-
kai Egyesült Államok tartotta fenn a világ 
legütőképesebb fegyveres erejét, amelynek 
főparancsnoka a mindenkori elnök, 2018-
ban  Donald John Trump volt. A tényleges 
irányítás a Védelmi Minisztérium felada-
ta, amelynek alárendeltségébe a Védelmi 
 Minisztérium Hivatala, a Szárazföldi Had-
erőnem Minisztériuma, a Haditengerésze-
ti Minisztérium és a Légierő Minisztéri-
uma, illetve a minisztériumokkal azonos 

szinten álló Vezérkari Főnökök Egyesített 
Bizottsága tartozik. Az 1 348 400 fős ak-
tív és 857 950 fős tartalékos állománnyal 
(A szárazföldi haderő és a légierő tartalé-
kának egy része a Nemzeti Gárda állomá-
nyába tartozik.) rendelkező haderő fenntar-
tására Washington 603 milliárd dollárt köl-
tött a 2017-es  évben, ugyanakkor az összes 
védelmi célú kiadás meghaladta a 683 milli-
árd dollárt. Napjainkban az Amerikai Egye-
sült Államok rendelkezik a világ legfejlet-
tebb védelmi iparával. A fegyveres erőknek 
négy plusz egy haderőneme van. (A fegy-
veres erőkhöz sorolják a polgári feladatok-
hoz ellátó parti őrséget.) Létszámát tekint-
ve a legnagyobb szárazföldi haderőnem, 
476 250 aktív és 537 900 tartalékos katoná-
val. A haderőnem szervezetéhez nyolc had-
seregparancsnokság, három hadtestparancs-
noksággal, illetve tizenegy aktív, nyolc tar-
talék és két kiképző hadosztállyal. Fonto-
sabb haditechnikai eszközei: M1A1/A2 Ab-
rams harckocsi, Stryker páncélozott harc-
jármű család, M2A2/A3 M3/A3 Bradley 
gyalogsági harcjármű, M109A6/A7 önjáró 
tarack, M777 vontatott tarack, M142 HHI-
MARS rakéta-sorozatvető, AH64D/E Apa-
che harci helikopter, H-60 Black Hawk he-
likoptercsalád, CH–47D/F nehéz szállítóhe-
likopter, THAAD rakéta-légvédelmi rend-
szer, rendszer, MIM–104D/E/F Patriot nagy 
hatómagasságú légvédelmi rakétarendszer, 
M1097 Avenger kis hatómagasságú légvé-
delmi rakétarendszer. A haditengerészet ak-
tív állománya 323 950, tartalékos állomá-
nya 100 550 fő. Szervezetében két flotta-
körzet (atlanti- és csendes-óceáni), illetve 
hat plusz egy flottaparancsnokság, továb-
bá a Katonai Tengeriszállítási Parancsnok-
ság és a Tengerészeti Tartalékerő tartozik. 
(A tizedik f lotta a haditengerészet kiber-
hadviselési parancsnoksága.) A haderőnem 
eszközparkját – a tartalékban álló eszközö-
ket is beleszámítva – 68 nukleáris meghaj-
tású tengeralattjáró (14 ballisztikus rakéta-
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hordozó, 54 támadó), 107 nagy felszíni egy-
ség (11 nukleáris meghajtású repülőgép-hor-
dozó, 23 rakétafegyverzetű cirkáló, 64 raké-
tafegyverzetű romboló, 9 rakétafegyverzetű 
fregatt), 41 nagy partraszállító hajó (12 ro-
hamhajó, 27 dokk partraszállító hajó, 2 pa-
rancsnoki hajó) 245 különféle partraszállí-
tó naszád, 57 őrhajó és őrnaszád, 11 akna-
mentesítő hajó, illetve 186 különféle logisz-
tikai feladatokat ellátó hajóegység tartozik. 
A haditengerészeti légierő 98 600 fős, közel 
1900 merevszányú, 700 forgószárnyú és 90 
pilótanélküli repülőeszköze van. A légierő-
nek 322 800 aktív és 174 450 tartalékos ka-
tonája van. A haderőnemnek tíz parancsnok-
sága (űr-, globális csapásmérő, harci, csen-
des-óceáni, európai és afrikai, légi szállítá-
si, oktatási és kiképzési, különleges műve-
leti, anyagellátási, tartalék-, és tizenkilenc 
légi hadserege van. Eszközparkjába 4400 
merevszárnyú (egyebek mellett 160 nehéz-
bombázó, 1700 vadász és vadászbombázó, 
280 csata, 30 légtérellenőrző, 630 szállí-
tó és 460 légi utántöltő), 170 forgószárnyú 
és 420 pilótanélküli repülőeszköz tartozik. 
A nukleáris elrettentés zömét a légierő biz-
tosítja a nehézbombázók mellett 400 inter-
kontinentális ballisztikus rakétát tart szol-
gálatban. A tengerészgyalogság 184 400 fős 
aktív és 38 700 fős tartalékos állománnyal 
rendelkezik. A haderőnem három expedíciós 
erő (hadtest), három hadosztály (további egy 
tartalék), három expedíciós dandár és hét ex-
pedíciós egység felett rendelkezik. Főbb ha-
ditechnikai eszközei zömében megegyeznek 
a szárazföldi haderőnem által használtak-
kal. A tengerészgyalogság légiereje 34 700 
fős, szervezetében három aktív és egy tarta-
lék wing működik közel 600 merevszárnyú, 
500 forgószárnyú, 300 billenőrotoros és 70 
pilótanélküli repülőeszközzel. A parti őr-
ségnél 41 000 fős aktív és 6350 fős tartalé-
kos hivatásos állomány szolgál, illetve 8500 
polgári alkalmazott. Kilenc körzetparancs-
nokságban látja el szolgálatát, 160 őrhajóval 

és 80 támogatóegységgel, továbbá 50 merev-
szárnyú és 150 forgószárnyú repülőeszköz-
zel. Az ⁓ több mint 60 országban tartanak 
fenn állandó bázist, bázisokat. 2018 január-
jában jelentősebb amerikai kontingensek ál-
lomásoztak Japánban (40 000 fő), a Német 
Szövetségi Köztársában (37 000 fő), a Ko-
reai Demokratikus Köztársaságban (29 000 
fő), Afganisztánban (15 000 fő), Kuvaitban 
(14 000 fő), Olaszországban (12 000 fő), 
Irakban (9000 fő), az Egyesült Királyság-
ban és Katarban (8000–8000 fő), az Egye-
sült Arab Emírségekben, Bahreiben és Dzsi-
butiban (5000–5000–5000 fő), illetve Spa-
nyolországban, Törökországban és Jordániá-
ban (3000–3000–3000 fő). (K. F.) → tengeri 
hadelmélet, tengeri hadviselés

Amerikai Egyesült Államok Nemzeti 
Gárdája: az ország hadseregének egyik leg-
fontosabb tartalékereje. Nemzeti Gárda el-
nevezéssel először 1824-ben  New York ál-
lam gárdáját illették. 1903-tól  azonban már 
mindenhol ezt a titulust használták a milí-
ciákra. 1933-tól  a máig érvényes jogszabá-
lyok alapján ez az elnevezés kettős, állami 
és szövetségi irányítású tartalékos erőt je-
lent. A gárda az egyes államok területén 
a kormányzó, míg a fővárosban, valamint 
az Egyesült Államok határain kívül bevet-
ve az elnök vagy megbízottja irányítása alatt 
áll. Az USA minden tagállama rendelke-
zik saját nemzeti gárdával, emellett a spe-
ciális jogállású Columbia kerület, illetve 
Puerto Rico, az Amerikai Virgin-szigetek 
és Guam is fenntart ilyen saját erőt. Ez 54 
állami és szövetségi irányítás alatt álló ka-
tonai szervezet. Háború és veszélyhelyzet 
esetén az Egyesült Államok elnöke, Kong-
resszusa vagy védelmi minisztere rendelheti 
el az államok gárdáinak mozgósítását és al-
kalmazását. Az egyes államok kormányzói 
rendkívüli állapot bevezetésével egyidejűleg 
alkalmazhatják saját nemzeti gárdájukat ál-
lamuk határain belül. Erre leginkább a kü-
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lönböző természeti katasztrófák esetén kerül 
sor, amikor a vészhelyzet elhárításában, kö-
vetkezményeinek kezelésében, az áldozatok 
és a lakosság kimentésében, ellátásában van 
szükség a gárda katonáira, járműveire, erő-
forrásaira. A gárdisták döntő többsége civil 
munkavállaló. Ezt az állományt egészítik ki 
a teljes állásban katonai szolgálatot teljesí-
tő gárdisták, akik elsősorban a vezetés, il-
letve a kiképzés területén tevékenykednek. 
A nemzeti gárdák tagjainak ugyanolyan fi-
zikai és szellemi követelményrendszernek 
kell megfelelniük, mint a tényleges katonák-
nak, pilótáknak. A rendfokozatuk, a rendfo-
kozati jelzéseik is megegyeznek a hadsereg-
ben alkalmazottakkal, és a gárdisták éppúgy 
jogosultak minden olyan kitüntetésre, ame-
lyekre a haderő aktív vagy tartalékos tagjai. 
Emellett azonban az egyes államok saját ka-
tonai kitüntetéseket is alapíthatnak és ado-
mányozhatnak gárdistáiknak. Nemzeti Gár-
da 464 300 fő, tartalék 771 600 fő. Száraz-
földi Nemzeti Gárda: 355 900 fő; 1 páncélos 
hadosztály; 3 gépesített hadosztály; 17 tü-
zér dandár; 1 páncélos felderítő ezred. Légi 
Nemzeti Gárda: 108 400 fő; 2 bombázó szá-
zad; 4 vadász század; 33 közvetlen támoga-
tó század; 60 vegyes feladatú század. (C. O.) 
→ katonai vezetés

analitikus nyilvántartás: számviteli foga-
lom, amely részletes mennyiségi és érték-
beni nyilvántartást jelent. A főkönyvi köny-
velésben az analitikus könyvelés által ösz-
szegyűjtött, összesített adatok kerülnek fel-
adásra. Ezen feladások képezik az alapját 
a szintetikus könyvelésnek. Ebből követke-
zően az ~oknak szoros kapcsolatban kell áll-
ni a főkönyvi könyveléssel. A költségveté-
si szervek is kötelesek a kezelésükben lévő 
eszközökről és forrásokról, az ezekben be-
következő változásokról analitikus (rész-
letező) nyilvántartást vezetni. A vagyon-
ban bekövetkezett változások elszámolását 
a kettős könyvvitel szabályai szerint kell 

 végrehajtani. A nyilvántartást oly módon 
kell vezetni, hogy az minden esetben biz-
tosítsa a valóságnak megfelelően a honvéd-
ség vagyonában bekövetkezett változásokat 
időrendben, bizonylatokkal alátámasztva, 
ellenőrizhető módon, továbbá szolgáltasson 
információkat a különböző gazdasági tervek 
elkészítéséhez. (P. A.) → hadtáptámogatás

analóg híradás: olyan híradás, amelyben 
az átvitt jelek információtartalmát a jelhor-
dozó valamelyik fizikai jellemzőjének mé-
rőszáma hordozza, amely tetszőleges idő-
pontban egy folytonos tartomány bármely 
értékét felveheti. Az információt hordozó 
jel kódolás (digitalizálás) nélkül folyamato-
san modulálja a vivőhullámot, s a vétel he-
lyén egyszerű demodulálás után az eredeti 
visszaállítható. Analóg átvitelben a jelfor-
rásban keltett elektromos jel lefolyása ha-
sonló az információ forrás jelének a lefo-
lyásához, például a mikrofonban keltett be-
szédáram követi a hangnyomás változását. 
Az analóg (például távbeszélő) jelek átvitele 
analóg csatornán történik, amelynek minő-
ségét nemzetközi ajánlások rögzítik. A ka-
tonai híradásban csökkentett minőségi kö-
vetelményeknek eleget tevő analóg csator-
nákat is alkalmaznak. (N. I.) → híradó-in-
formatika, információvédelem

antidotum: lásd ellenméreg (B. T.) → ABV-
támogatás

anyagcentrikus hadikultúra: az ⁓ műve-
leti filozófiájának alapja az ellenség katonai 
potenciáljának védelmi hadműveletek vég-
rehajtásával történő felőrlése. A hadászati 
célok megvalósítása az ellenség kifárasz-
tásán keresztül érvényesül, amelynek meg-
valósításában elsősorban a légierő és a hadi-
tengerészet katonai képességei dominálnak. 
A sikereket a pusztító eszközök maximális 
bevetésével érik el és a haderőnemi csapa-
tok ezt követően hajtják végre manővereiket. 
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A  támadó tevékenységet csak nagy erőfö-
lény birtokában, a nagyobb kockázatvállalás 
elkerülése mellett valósítják meg. Az anyag-
centrikus hadviselés meghatározó jellemző-
je a nagymennyiségű haditechnikai anyag 
felhalmozásának, valamint alkalmazásának 
képessége. Az ⁓ alapvetően a brit és ameri-
kai katonai stratégiai gondolkodás eredmé-
nyeként alakult ki, és alapvetően a tengerek 
feletti hatalom birtoklását magukénak val-
ló államok hadikultúrája. (Sz. I.b) → hadtu-
domány elmélete

anyagfelhasználás: a katonai szervezetek 
tevékenységéhez és műveleteihez biztosí-
tott anyagok rendeltetésszerű felhasználá-
sát jelenti. Az ellátás során ⁓t alapvetően 
az érvényben lévő hadinormában és üze-
meltetési normában, illetve az érvényben 
lévő szakutasításokban szabályozzák. Ezek 
a szabályzók határozzák meg a feladatok tel-
jesítéséhez, egy adott munkamennyiség el-
végzéséhez, művelet végrehajtásához meg-
határozott műszaki és szervezeti körülmé-
nyek között milyen mennyiségű és minősé-
gű anyag használható fel. A mértékét alap-
vetően a meghatározott feladat, a művele-
ti környezet, a parancsnok követelményei, 
a szemben álló tevékenysége és képességei, 
a műveletek jellege tartalma és intenzitása, 
térbeli időbeli kiterjedése, az erők és esz-
közök összetétele és mennyisége, valamint 
a háború, művelet időszaka határozza meg. 
(H. A.) → műveleti logisztika

anyagi készlet: a haderő felszereléséhez, 
logisztika támogatásához és fenntartásá-
hoz alkalmazott minden anyag és (vagyon-)
tárgy, amely az ellátás alapját képezi. Az ⁓
ek lépcsőzése biztosítja a normál-, és külön-
leges jogrend időszaki, valamint a szövet-
ségesi tevékenységekhez szükséges anya-
gok felhalmozását, lépcsőzését és a várha-
tó felhasználáshoz igazodó csoportosítását. 

A felhasználás a rendelkezésre álló készle-
tekből történik, mértékét alapvetően a kato-
nai szervezetek valós igénye, illetve a hatá-
lyos hadi norma és üzemeltetési norma hatá-
rozza meg. Lépcsőzése igazodik logisztikai 
támogatási rendszer hierarchikus felépítésé-
hez, ezek alapján központi (stratégiai) had-
műveleti és harcászati (csapat), készleteket 
különböztetünk meg. A harcászati készleten 
a zászlóaljaknál és dandároknál (ezredeknél) 
megalakított készleteket kell érteni. A zász-
lóaljkészletek a századoknál, ütegeknél, gép- 
és harcjárművekben, tűzeszközök mellett, 
a személyi állománynál, illetve a zászlóal-
jak logisztikai szervezeteinél megalakított 
mobilizált ⁓ek. A dandár- (ezred-) készletek 
a dandár (ezred) logisztikai alegységeinél, 
az ellátó szervezetek megalakított, mobili-
zálható ⁓ek. A hadműveleti készletek össz-
haderőnemi, haderőnemi és más rendelteté-
sű haderőnemi szintű parancsnokságok alá-
rendeltségébe tartozó logisztikai egységei-
nél, mobilizáltan és stacioneren felhalmozott 
anyagok és technikai eszközök. A hadműve-
leti készletek a műveletek alatt a dandárok 
(ezredek) anyagi szükségleteinek kielégíté-
sére, utánpótlására szolgálnak. Nagyságát 
és megalakítandó szakanyagokat, technikai 
eszközöket a műveleti parancsnok határozza 
meg, forrása a központi (stratégiai) készle-
tek. Központi (stratégiai) készletek a haderő 
központi tárintézeteiben stacioneren felhal-
mozott és tárolt a veszteség- és utánpótlást 
biztosított anyagok és technikai eszközök 
(Központi Hadműveleti Készlet). Az egyes 
készletszintek nagyságát az érvényben lévő 
készletképzési elvek és utasítások szabályoz-
zák a közepes harcnapi felhasználási nor-
mák alapján (átlagos napi felhasználási ér-
ték, Day of Supply, DOS). Az átlagos napi 
felhasználási érték (DOS) a haderő anyagi 
szükségletének erőforrás számvetési alap-
egysége amely egy felhasználó részére kö-
zepes intenzitású műveleti napra számvetett 
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SI – Systéme International d’Unites – mér-
tékegységrendszerben kifejezett számot je-
lenti. (H. A.) → műveleti logisztika

anyagi szolgáltatás: az általános honvé-
delmi kötelezettség részeként a magán-
személy – állampolgárságára való tekintet 
nélkül –, továbbá a jogi személy, valamint 
a jogi személyiség nélküli gazdasági társa-
ság és személyegyesülés vagyoni szolgál-
tatásként – a honvédelmi törvényben meg-
határozott – gazdasági és ~ra kötelezhető. 
(H. L.) → védelmi igazgatás

anyagi-technikai biztosítás: a hadtáp- 
és a fegyverzettechnikai biztosítás szolgálati 
ágainak szervezeti és működési egységesíté-
sével jött létre. Az átszervezéssel kapcsola-
tos döntést 1989. december 1-jén  hozták nyil-
vánosságra. Az integrációs folyamat straté-
giai szinten 1990-ben  kezdődött, harcászati 
szinten 1991-ben  fejeződött be. Az anyagi-
technikai biztosítás a minden oldalú bizto-
sítás részét képezte, magában foglalta a ka-
tonai szervezetek hadműveletei és harcá-
val kapcsolatos tevékenységeinek anyagi 
és technikai, egészségügyi és közlekedési 
biztosítását. Stratégiai (hadászati) szinten 
a feladatrendszeréhez tartozott a nemzet-
gazdasággal szemben támasztott igények 
meghatározása, a rendelkezésre álló anya-
gok, eszközök és szolgáltatások felhaszná-
lásának tervezése. Az anyagi- technikai biz-
tosítás célja a katonai szervezetek a csapa-
tok hadianyag- és haditechnikai eszközszük-
ségletének meghatározása, kielégítése, ha-
ditechnikai eszközök hadrafoghatóságának 
és a személyi állomány harcképességének 
a fenntartása, a katonai közlekedési és szál-
lítási feladatok megszervezése és végrehaj-
tása. A célja egyben a hadászati, hadműve-
leti és a harcászati  vezetési és  végrehajtási 
szintek  feladatrendszerét is meghatározta. 
A NATO-csatlakozásra való közvetlen fel-
készülés időszakában az  anyagi-technikai 

 biztosítás helyét a  logisztikai támogatás vet-
te át. (H. A.) → műveleti logisztika

anyagmozgatás: hagyományos értelemben 
a társadalmi újratermelési folyamat min-
den fázisában előforduló, az anyagok, fél-
kész- és késztermékek, áruk kis távolságú 
helyváltoztatását célzó olyan tevékenység, 
amely nem jár együtt alak- vagy állapotvál-
tozással, és amely kézi munkával vagy spe-
ciálisan ezen tevékenységek végzésére ki-
alakított eszközökkel, gépekkel, berendezé-
sekkel, adott – elsősorban területi – korláto-
kon belül megy végbe. Korszerű értelmezése 
a rendszerszemléleten alapul, vagyis a mik-
rologisztikai rendszereken (például válla-
latok, áruelosztó központok, átrakóhelyek 
stb.) belüli anyagáramlást az anyagmozga-
tó rendszerek valósítják meg. Az anyagmoz-
gató rendszerek alapfunkciója a kis térbe-
li különbségek áthidalása, az anyagok, ter-
mékek helyváltozatása meghatározott fel- 
és lerakóhelyek között, emellett egyéb (pél-
dául gyűjtés, elosztás, osztályozás) felada-
tokat is elláthatnak. (F. R.) → közlekedési 
támogatás

anyagnem: az adott anyagok hasonló fizi-
kai tulajdonságai, felhasználási körülmé-
nyei és gazdálkodási, ellátási sajátosságai 
szerinti csoportosítása. Az ellátási felelős-
séget a különböző vezetési szinteken megta-
lálható ~felelős logisztikai szervezetek vise-
lik. Például hadtáp szakanyagok ~ei: élelme-
zési anyagok, ruházati anyagok, üzemanya-
gok, humán anyagok, térképészeti anyagok. 
A Magyar Honvédség logisztikai alapel-
vei szerint a csapattagozatot az ágazati mű-
ködés és ~felelősség jellemzi. Az ~felelősi 
funkciót a központi rendeltetésű logisztikai 
szervezet szakmai felelősei látják el. (P. Á.) 
→ hadtáptámogatás

áramforrás aggregát: belsőégésű motor-
ral meghajtott, elektromos energiát termelő 
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berendezés, a gépjárművek motorjától meg-
hajtott generátorok és dinamók kivételével. 
(V. R. L.) → haditechnikai támogatás

aránymérték: a térkép méretarányának gra-
fikus megjelenítése. A szabványos topográ-
fiai térképek kerettartalmának része (közvet-
lenül a méretarány-megjelölés alatt). Segít-
ségével az azonos terepi és a térképi hosszak 
megfeleltetése grafikus meghatározásokkal 
és hagyományos kartometriai eszközökkel is 
elvégezhető az adott méretarányban. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

arányosság: szervezési elv, amely a szerve-
zet (rendszerek különféle egységei, alrend-
szerei), erőforrásai közötti arányok fenntar-
tását, illetve változtatását hivatott szemelőtt 
tartani. Átfogó minőségszabályozás (Total 
Quality Contro – TQC) minőségmenedzs-
menti rendszer, amely a minőséget az egész 
rendszerfolyamat megvalósítása során hiva-
tott biztosítani. (C. O.) → katonai vezetés

arányosság elve: háborús helyzetben a ka-
tonai célok elleni jogszerű támadások ese-
tében mérlegelni kell az ~ének érvényesü-
lését, amennyiben járulékos károk, azaz ci-
vil veszteségek keletkezhetnek, vagy pol-
gári célpontok sérülhetnek meg. Ahogy 
az  1949-es  genfi egyezményeket módosító 
1977-es  I. Kiegészítő jegyzőkönyv megfo-
galmazza, a támadás tilos, ha az a vele elér-
hető közvetlen és konkrét katonai előnyhöz 
képest aránytalanul nagy polgári vesztesé-
geket, illetőleg sérüléseket okozhat, vagy 
ilyen kárt tehet civil létesítményekben. A ka-
tonai vezetők állandó kötelezettsége, hogy 
felmérjék a támadás következményeit, mér-
legeljék az elérhető katonai előnyökhöz ké-
pest. Az I. Kiegészítő jegyzőkönyv 85. cik-
ke megkülönböztetés nélküli támadásnak 
minősíti, ha előre tudható, hogy a polgári 
lakosságban vagy javakban szükségtelen 
kár fog esni, ami háborús bűncselekmény-

nek minősül. Ezt megerősíti a Nemzetközi 
Büntetőbíróság statútuma is. A polgári la-
kosság ellen irányuló szándékos támadások 
vagy az olyan területbombázások, amelyek 
természetüknél fogva nem tesznek különb-
séget katonai és polgári célpontok között, 
önmagukban is tiltottak, az ~ének vizsgá-
lata nélkül is. (L. T.) → hadijog

architektúra: 1. Eszköz (eszközrendszer) 
felépítési struktúrája, amely leírja a funkci-
onális elemeket, a kapcsolódásuk és a köz-
tük végbemenő kommunikáció rendjét, va-
lamint a rendszer globális működését. A szá-
mítógép architektúrája szoftverre és hard-
verre, ez utóbbin belül makroarchitek-
túrára és mikroarchitektúrára bontható. 
A szoftverarchitektúra a hardverlehetősé-
gekre épülő rendszerszoftverrel a felhasz-
náló számára jellemző és hozzáférhető tu-
lajdonságokat hozza létre. A makroarchitek-
túra a funkcionális egységek szintjének le-
írása, a mikroarchitektúra pedig ezen egy-
ségek áramköri elemekből való felépítését 
írja le. Az alkalmazói szoftver és a szoft-
verarchitektúra között a rendszerszoftver 
interfész (csatoló), a szoftver- és a hardver-
architektúra között a hardver-szoftver in-
terfész helyezkedik el. Ezeket szokás szoft-
verplatformnak és hardverplatformnak is 
nevezni. 2. A számítógép-~ az informati-
ka egy alapfogalma, ennek ellenére nincs 
általánosan elfogadott értelmezése. A szá-
mítástechnikában a számítógép-~ a számí-
tógép tágabb értelemben vett felépítésére 
vonatkozik. Magát a számítógép-~ kifeje-
zést az IBM-nél vezették be, a System/360 
család főkonstruktőrei (Amdahl és mások) 
használták először egy 1964-ben  megjelent 
cikkükben. A meghatározás szerint ez alatt 
„a számítógép azon felépítése értendő, ame-
lyet egy alacsony szintű nyelven programo-
kat fejlesztő szakembernek kell ismernie ah-
hoz, hogy korrekt programokat tudjon írni 
a gépre” (az időkritikus programoktól elte-
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kintve). Ez az értelmezés magában foglalja 
a regiszterek és a memória leírását, valamint 
a gép utasításkészletét, utasításszerkezetét, 
címzési módjait, az utasítások aktuális kó-
dolásának megadását, de nem tartalmazza 
a konkrét hardveres struktúrát (az imple-
mentációt) és az áramkörökben és összekap-
csolásokban használt technológiát (megva-
lósítást). A fogalom leírása az idővel tovább 
finomodott, mikor Bell és Newell 1970-ben  
bevezette a négyszintű értelmezést: áram-
köri szint, logikai tervezés szintje, a prog-
ramozás szintje és a processzormemória-sí-
nek szintje. Később a fogalmat kiterjesztet-
ték a funkcionális és a hardver specifikáci-
óra is. Az ~ gyakran a CPU belső struktú-
rájára vonatkozik (azaz az elektronikus kap-
csolókkal megvalósított, logikai kapuk) által 
végrehajtott logikai műveletek, és idetartoz-
hatnak a beépített interfészek (úgynevezett 
hardverszintű opkódok vagy műveletei kó-
dok, jelkódok), erőforrások (CPU, memória 
és esetleg az alaplap, perifériák) és a hoz-
zájuk használható szoftverek. (N. I.) → hír-
adó-informatika, információvédelem

arcvonal: 1. Az alaki szabályzatban megha-
tározott zárt rendben katonai kötelékek első 
sora. Az ~ban lévő tagok a jobbszárnyon 
lévő katonához igazodik, az ~hoz igazodnak 
a sorok és az oszlopok. 2. Az ~ (a harcérint-
kezés elülső vonala) a hadművelet, a harc 
megvívása során a hadműveleti felépítés-
ben vagy a harcrendben az élen tevékeny-
kedő kötelékek által egy adott időpontban 
elfoglalt, birtokba vett, konkrét tereppon-
tokkal meghatározható képzeletbeli terep-
szakasz. Az ~at a szabályzókban leírt kiin-
dulási helytől a végpontig a közbülső pontok 
rögzítésével kell megadni. A csapatok e pon-
tok alapján jelentik az elöljárónak az adott 
időben elért terület vagy feladat első  vonalát, 
a szemben álló féllel történő harcérintkezést. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

árvédelmi töltés: olyan, víztartásra mére-
tezett földmű, amely a terep fölé emelkedő 
árvíz szétterülését megakadályozza, és azt 
egy meghatározott sávra, a hullámtérre kor-
látozza. Lakott területeken és olyan helye-
ken, ahol nincs elegendő hely, az ~ helyett 
árvédelmi falat (támfalat) építenek. Az ~ 
méreteit, fizikai paramétereit (magasság, 
keresztmetszet, koronaszélesség, rézsűhaj-
lás, tömörség stb.) szigorú műszaki előírá-
sok határozzák meg. (K. Z.a) → műszaki 
támogatás

árvíz: a folyó vagy vízfolyás középvízi 
medrének partélét meghaladó, illetve a kö-
zépvízi mederből kilépő víz, amely a hul-
lámteret vagy a nyílt, nem védett árteret el-
borítja. Az ~ főbb okai a vízfolyás vízgyűjtő 
területén az átlagosnál nagyobb mennyiségű 
vagy rövid időn belül nagy intenzitású csa-
padék lehullása, illetve a vízgyűjtőben fek-
vő hótakaró hirtelen felmelegedés miatt be-
következő gyors olvadása. (K. Z.a) → mű-
szaki támogatás

árvízvédelem: az a vízügyi szakágazati te-
vékenység, amelynek célja az árvízvédel-
mi művek létesítése, fenntartása és fejlesz-
tése, továbbá az árvízvédekezés előkészíté-
se, lebonyolítása és az utómunkák elvégzé-
se. Főbb feladatai az árvédelmi töltések épí-
tése, szükség- és vésztározás kialakítása, 
a vízszállítás növelése a hullámtér bővítése 
és a növényzet gondozása révén, a lefolyás 
szabályozása a vízgyűjtőn, az árterek hasz-
nálatának jogi szabályozása, kárbiztosítás, 
előrejelzés és a nagyfokú szervezettséget 
igénylő árvízvédekezés. (K. Z.a) → műsza-
ki támogatás

aszimmetrikus fenyegetés: olyan fenyege-
tés, amely az ellenségétől eltérő eszközök 
és eljárások használatából fakad, és az ellen-
fél erősségeinek kijátszására vagy semlege-
sítése törekszik, annak gyengeségeit kihasz-
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nálva ér el aránytalanul hatékony végered-
ményt. az aszimmetria alapvetően a hadvi-
selők státusbéli különbségéből fakad. Az ál-
lam köteles jogilag szabályozott eszközök-
kel felvenni a harcot ellenfelével, ezért nem 
alkalmazhatja ugyanazokat a módszereket, 
mint a nem állami hadviselő (például fel-
kelő vagy terrorista). A szemben álló felek 
erőiben, eszközeiben, eljárásaiban és a stá-
tuszában meglevő különbségek együttes kö-
vetkezménye, hogy azok nem összemérhe-
tők. Az aszimmetrikus fenyegetés formái: 
a) az irreguláris harctevékenység; b) a fel-
kelés; c) a terrorizmus. (M. A.) → stratégia 
és doktrína

aszimmetrikus hadviselés (konfliktus): 
nem új kategória, de napjaink aszimmetriája 
nem (csak) a haderők közötti egyenlőtlensé-
get jelenti. Steven Metz és  Douglas V. John-
son II. meghatározása szerint: „A katonai 
és a nemzetbiztonsági területeken értelmez-
ve, az aszimmetria gyakorlatilag, a szem-
ben álló féltől eltérő cselekvési változato-
kat (műveleteket), szervezeteket és gondol-
kodási módot képvisel, abból a célból, hogy 
maximalizálja a saját előnyeit, és kiaknáz-
za az ellenség gyengeségeit, valamint meg-
ragadja a kezdeményezést, vagy nagyobb 
cselekvési szabadságot nyerjen. Az aszim-
metria lehet politikai-stratégiai vagy kato-
nai-stratégiai, illetve ezek kombinációja is.” 
A szerzőpáros szerint ez a gyakorlatban kü-
lönböző metódusokat, technológiákat, szer-
vezeti kereteket, időperspektívákat, illetve 
ezek különféle kombinációját jelenti, vala-
mint megragadható egy sor egyéb jellem-
ző segítségével. Ezek közül ki kell emelni, 
hogy az aszimmetrikus konfliktus (kvázi 
hadviselés) eltérő státusú hadviselők között 
zajlik; a hadviselők erőforrásai, képessé-
gei, lehetőségei, erős és gyenge pontjai ösz-
szemérhetetlenek. A legtöbb elemző egyet-
ért abban, hogy egy aszimmetrikus konf-
liktusban a gyengébb fél csak akkor érhet el 

sikert, ha rákényszeríti saját akaratát, azaz 
a harc folytatását az erősebb félre, miközben 
folyamatosan meg- és betartja saját elhatá-
rozását: a győzelem kivívását. Ennek érde-
kében az gyengébb felet, illetve tevékenysé-
gét az alábbiak jellemzik: a) szokatlan esz-
közök alkalmazása; b) minimális erőbefek-
tetés – maximális eredmény; c) kis erők, 
minimális bürokrácia; d) a szemtől szem-
beni küzdelem elkerülése; e) elhúzódó jel-
legű harcok. Larissa Deriglazova ‒ a téma 
kutatója ‒ azonosította azokat a tényezőket, 
amelyek az ‒ egyik oldalon ‒ erősebb fél ku-
darcához (azaz az erózióhoz), míg a másik 
oldalon a gyengébb fél sikeréhez vezetnek. 
Ezek alapján Deriglazova analitikus keret-
ként kidolgozott egy modellt az ⁓ok vizs-
gálatához. Ez az alábbiakat tartalmazza, il-
letve állítja szembe: A) az erősebb fél ku-
darcához vezető tényezők: a) nincs egyér-
telmű katonai győzelem; b) a közvélemény 
negatívan reagál a konfliktusokra; c) törés-
vonalak az erősebb hadviselő politikai elit-
jén belül; d) a konfliktus folytatása egyre 
költségesebb; e) negatív nemzetközi reak-
cióka konfliktusra; B) a gyengébb fél sike-
réhez vezető tényezők: a) nincs egyértelmű 
katonai kudarc; b) a közvélemény pozitívan 
reagál a konfliktusra; c) egység van a gyen-
gébb hadviselő politikai elitjén belül; d) erős 
külső szövetségesek támogatása; e) a gyen-
gébb fél céljai nemzetközi támogatást kap-
nak. (G. I.) → hadtudomány elmélete

asszertivitás: önérvényesítés, érdekeink ha-
tározott, magabiztos képviselete, anélkül, 
hogy ezzel másokat megsértenénk. Az ⁓ (ön-
érvényesítés) egy olyan tudatos viselkedés-
forma megválasztása, amelyben kialakítha-
tó az a tudatos belső erő, rend, amelynek se-
gítségével az egyenrangúság alapelvét szem 
előtt tartva az egyén képviselni tudja magát 
a kapcsolataiban, érvényesíteni tudja magát 
kommunikációjában. Szükség esetén külön-
böző technikákkal (csoporttréninggel) lehet 



53

áthatoló sugárzás

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

fejleszteni. Az ⁓ kialakítása önmagunkban 
olyan helyzetekben is segítségünkre lehet, 
amelyek környezetünket hátrányosan befo-
lyásolják, megakadályoznak bennünket ab-
ban, hogy önérvényesítően viselkedjünk. 
(B. J.c) → katonapszichológia

asztrogeodézia: a geodézia azon ága, amely 
az égitestek megfigyelésével és ennek ered-
ményeként a Föld alakjának és méreteinek 
pontos meghatározásával, alappontok és föl-
di alapponthálózatok kiindulópontjainak lét-
rehozásával foglalkozik. (K. A.) → geoin-
formációs támogatás

átadás-átvétel: minden szolgálati beosz-
tásra előírt tevékenység az ~, amelyet an-
nak minden területére kiterjedően úgy kell 
átadni, illetve átvenni, hogy a katonai szer-
vezet vagy munkaterület tevékenységében 
ne legyen fennakadás és az újonnan kine-
vezett (megbízott) személy zökkenőmente-
sen képes legyen folytatni a beosztással járó 
feladatok teljesítését. Az ~re az elöljáró pa-
rancsnoknak kell intézkedni, aki az átveen-
dő beosztás szintjétől, valamint az eszkö-
zök mennyiségétől függően meghatározza 
a tevékenység határidejét is. Az ~t elrende-
lő parancsnoknak zászlóalj- és annál maga-
sabb parancsnoki beosztás ~e esetén bizott-
ságot kell kijelölni. Ha a technikai felszerelt-
ség vagy más körülmények szükségessé te-
szik, századparancsnoki beosztás ~e esetén 
is lehet bizottságot kijelölni. Az ~ eredmé-
nyét jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet 
az átadó, az átvevő és a bizottság tagjai alá-
írnak. (P. A.) → hadtáptámogatás

átcsoportosítás: a csapatok csoportosításá-
nak átrendezése, illetve áttelepítése egyik 
körletből vagy terepszakaszról egy másik 
körletbe vagy terepszakaszra. Az ~ céljai le-
hetnek: egy már működő csoportosítás meg-
erősítése, átszervezése vagy új csoportosí-
tások létrehozása. Az ~ okai lehetnek: a tá-

madás sikerének kifejlesztése, az ellenség 
támadásának elhárítása, az erőkifejtés áthe-
lyezése más irányba vagy körzetbe, veszte-
séget szenvedett kötelékek újjászervezése, 
sikerkifejlesztő kötelékek, tartalékok pót-
lása stb. Méretétől függően lehet stratégiai, 
hadászati, hadműveleti és harcászati. A kö-
telékek stratégiai környezetben elfoglalt 
helye szerint lehet összhaderőnemi, hade-
rőnemi, összfegyvernemi és fegyvernemi. 
A stratégiai szintű ~t összhaderőnemi köte-
lékek hajtják végre rendszerint hadszíntéri 
elvárásoknak megfelelően. Hadászati szin-
tű ~ haderőnemi szervezetek hajtják végre 
összhaderőnemi környezetben. Hadműve-
leti, harcászati szintű ⁓ok összfegyverne-
mi, fegyvernemi és szakcsapatok valósítják 
meg összhaderőnemi vagy összfegyverne-
mi környezetben. Az ~ a stratégiai környe-
zet állapotához viszonyítva végrehajtha-
tó békében, válsághelyzetben, háborúban. 
A részt vevő erők hovatartozásának meg-
felelően a csapatok átcsoportosíthatók szö-
vetségi kötelékben és nemzeti kereten be-
lül. A végrehajtás módja szerint a rendsze-
resített eszközön, szállítással vagy kombi-
nált módszerrel. A csapatok ~ának sikere 
elérhető gondos tervezéssel, szervezéssel, 
a támogatások széles körű végrehajtásával, 
valamennyi típusú szállító eszköz hatékony 
alkalmazásával, gyors rejtett csapatmozgás-
sal, a kötelékek levegőből történő megbíz-
ható oltalmazásával, az erőmegóvás szabá-
lyainak betartásával, illetve végrehajtók fo-
lyamatos szilárd vezetésével. (T. J.) → szá-
razföldi műveletek

áthatoló sugárzás: az atomrobbanás egyik 
pusztító tényezője, az atomrobbanás kísérő-
jelenségeként fellépő, a robbanás pillanatá-
ban keletkező és néhány másodpercig tar-
tó gamma-, röntgen- és neutronsugárzás. 
Az ~tól az emberek, állatok megbeteged-
hetnek, az anyagok károsodhatnak. A káro-
sító hatás az ionizáló sugárzáson  alapszik. 
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Az emberi szervezet károsodása sugárbe-
tegségben nyilvánul meg. Hatásának értéke-
léséhez használt mennyiségi jellemző a su-
gáradag, ezt a szakirodalomban egyesek 
sugárterhelésnek nevezik. (B. T.) → ABV-
támogatás

áthelyezés: a szolgálati viszony módosítá-
sának egyik esete, amelyről az áthelyezéssel 
betöltendő szolgálati beosztáshoz rendsze-
resített rendfokozathoz meghatározott mun-
káltatói jogkört gyakorolja dönt. A munkál-
tatói jogkör gyakorlója áthelyezheti az állo-
mány tagját: a) azonos beosztásba; b) ala-
csonyabb beosztásba; c) rendelkezési állo-
mányba. Az azonos vagy az alacsonyabb 
beosztásba áthelyezés kérelemre is történ-
het. Az alacsonyabb beosztásba áthelye-
zéshez az állomány tagjának beleegyezése 
szükséges. Az azonos beosztásba áthelyezés 
és a rendelkezési állományba áthelyezés so-
rán az állomány tagja kérheti különös mél-
tánylást érdemlő egyéni érdekének figye-
lembevételét. Az állomány tagjának honvé-
delmi szervezetek között kérelemre történő 
azonos vagy alacsonyabb beosztásba törté-
nő áthelyezése esetén, a kérelmet a fogadó 
honvédelmi szervezet vezetője részére kell 
benyújtani, az állományilletékes parancsnok 
egyidejű tájékoztatása mellett. A kérelem-
ről a fogadó honvédelmi szervezet vezetője 
a kézhezvételt követő 30 napon belül dönt. 
E határidő indokolt esetben egy alkalommal, 
30 nappal meghosszabbítható. A fogadó hon-
védelmi szervezet vezetője az elutasításáról 
vagy elfogadása esetén a tervezett szolgála-
ti beosztásról 15 napon belül írásban tájé-
koztatja az állományilletékes parancsnokot. 
Ha a fogadó honvédelmi szervezet vezetője 
a kérelmet elfogadta, az állományilletékes 
parancsnok álláspontját személyi javaslati 
lapon küldi meg a munkáltatói jogkört gya-
korló részére. Ha a fogadó honvédelmi szer-
vezet vezetője az állományilletékes parancs-
nok nemleges javaslata ellenére is fenntartja 

áthelyezési szándékát, arról a szolgálati alá 
és fölérendeltség esetén a szolgálati elöljá-
ró, egyéb esetben a közvetlen közös elöljá-
ró parancsnok dönt. A szolgálati érdekből 
történő azonos vagy alacsonyabb szolgála-
ti beosztásba áthelyezés esetén a szolgálati 
viszony módosítására irányuló eljárás az ál-
lomány tagja részére a tervezett szolgálati 
beosztásról szóló tájékoztatással kezdődik. 
Pályázat útján szolgálati beosztás kizárólag 
áthelyezéssel tölthető be. (I. A.) → humán-
politika, személyügy

áthelyezés más jogviszonyba: a honvédek 
jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 
(Hjt.) lehetővé teszi, hogy az állomány tag-
jának szolgálati viszonya közalkalmazotti 
jogviszonyba, kormányzati szolgálati jog-
viszonyba, közszolgálati jogviszonyba vagy 
a fegyveres szervek hivatásos állományú 
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló tör-
vény hatálya alatt álló fegyveres szervnél 
fennálló hivatásos szolgálati jogviszonyba 
történő áthelyezéssel szűnjön meg. A Hjt. 
meghatározza, hogy az áthelyezés a Hon-
védség, az átvevő és az érintett között lét-
rejövő megállapodáson alapul, amelyhez 
a Honvédség hozzájárulását csak a Hjt.-ben  
meghatározott esetben tagadhatja meg. 
(I. A.) → humánpolitika, személyügy

átjáró kiszélesítés: a különböző akadályo-
kon, műszaki zárakon nyitott átjárók széles-
ségének szükséges mértékben történő meg-
növelése. Rendszerint robbantással vagy 
gépi eszközökkel, az időigénye miatt ritkáb-
ban kézi erővel végzik. Végrehajtására álta-
lában az ellenség közvetlen tűzhatásán kí-
vül elhelyezkedő átjáró esetén kerül sor, ha 
a csapatok és a technikai eszközök kétirá-
nyú mozgása vagy megnövekedett forgalma 
indokolja. (K. Z.a) → műszaki támogatás

átjáró: a saját vagy az ellenséges robbanó 
műszaki zárakon és nem robbanó műszaki 
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zárakon, illetve a természetes és mestersé-
ges akadályokon létesített olyan akadály-
mentes sáv, amelyen a saját csapatok sze-
mélyi állománya és technikai eszközei ve-
szélytelenül haladhatnak át. Az alkalmazott 
⁓nyitó eszközöktől és ⁓nyitási módszerek-
től függően az ~ lehet nyomsávos vagy ösz-
szefüggő. Általában egyirányú forgalmat 
tesz lehetővé a szélessége, de szükség ese-
tén az ⁓ével létirányú forgalomra is alkal-
mas lehet. Az ~ széleit, a bejáratát és kijá-
ratát a biztonságos áthaladás érdekében ki-
tűzik, táblákkal és jelzőfényekkel megjelö-
lik. (K. Z.a) → műszaki támogatás

átjárónyitás: a harcoló csapatoknak a moz-
gást gátló műszaki záron, természetes aka-
dályon, rombolt vagy veszélyes szakaszon 
való biztonságos áthaladási lehetőségének 
megteremtése céljából, korlátozott terület-
sávon végzett akadályelhárítás. Legelter-
jedtebb értelmezésben az aknamezőn az ak-
namentesített sáv létrehozása érdekében al-
kalmazzák. Az aknamezőkön az ~t az ak-
namentesítés eszközeivel végzik. A termé-
szetes akadályokon, a nem robbanó műszaki 
zárakon és a rombolt körzetekben az átjárót 
tolólappal, daruval felszerelt eszközökkel, 
robbantással vagy kézi módszerrel nyitják. 
A vegyi és sugárszennyezett terepszakaszo-
kon mentesítőanyagokkal, a felső talajréteg 
műszaki munkagépekkel történő eltávolítá-
sával vagy befedésével létesítenek átjárót. 
(K. Z.a) → műszaki támogatás

átkarolás: a támadó csapatok manőverének 
egyik formája, amellyel a végrehajtó kö-
telékek a védelemben lévő ellenség szár-
nyát vagy védelmének hézagjait kihasznál-
va az arcból támadó csapatokkal harcászati 
együttműködésben és tűzösszeköttetésben 
hajtanak végre. Célja, hogy az ellenség há-
tába kijutva csoportosítását megsemmisítse. 
Előnye az ellenség elszigetelése, szétdarabo-
lása más manőverhez viszonyítva kevesebb 

veszteséggel, rövidebb idő alatt teljesíthető. 
Az ~ végrehajtható vízszintesen vagy füg-
gőlegesen. (T. J.) → szárazföldi műveletek

átkelés: a csapatoknak az a tevékenysége, 
amelynek során az átlagos mozgás- és aka-
dályleküzdő képességét meghaladó aka-
dályon egy meghatározott rendben átjut-
nak. Az ~ az akadály jellegétől függően le-
het természetes, mesterséges, szárazföldi 
(például hágó), illetve vízi (például folyó). 
Az ~t az akadály jellegén kívül befolyásolja 
a rendszeresített és a rendelkezésre álló esz-
közök, valamint a végrehajtó erők mennyi-
sége és minősége. Amennyiben az akadályt 
az ellenséggel közvetlen harcérintkezésben, 
annak tűzhatása alatt kell leküzdeni, akkor 
erőszakos ~ről beszélünk. Az ⁓hez kijelöl-
hetnek átkelési helyeket, körleteket, körze-
teket, terepszakaszokat. Az ~t végrehajtó 
kötelékek megerősíthetők speciális – az ~t 
elősegítő – eszközökkel. (T. J.) → száraz-
földi műveletek

átkelés (vízi akadályon): általános értelem-
ben a csapatoknak az a tevékenysége, amely-
nek során a saját úszó eszközeiken, állandó 
jellegű átkelőhelyeken vagy a vízi akadály 
leküzdése időtartamára berendezett és fenn-
tartott átkelőhelyek átkelőeszközein megha-
tározott időben, helyen és sorrendben a vízi 
akadály egyik partjáról a másikra átjutnak. 
Az ~t elsősorban az akadály jellege, a ren-
delkezésre álló erők és eszközök mennyi-
sége, valamint a kialakult harchelyzet be-
folyásolja. Ha az akadályt az ellenséggel 
közvetlen harcérintkezésben, annak tűzha-
tása alatt kell leküzdeni, azt a vízi akadály 
erőszakos leküzdésének (erőszakos ⁓nek) 
nevezzük. A csapatok tevékenységük so-
rán akár az ~t, akár az erőszakos leküzdést 
alkalmazzák, a kialakult helyzettől, a vízi 
akadály jellemzőitől, valamint az átkelő-
eszközöktől és a berendezett átkelőhelyek 
típusától függően a vízi akadályon történő 
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 átjutást az alábbi módszerek valamelyikével 
vagy azok kombinációival hajthatják végre: 
deszant~, komp~, híd⁓ (hídátkelőhely), gáz-
ló~, jég~ (jégátkelőhely), illetve víz  alatti ~ 
(víz alatti átkelőhely). (K. Z.a) → műsza-
ki támogatás

átkelési grafikon: a vízi akadály erősza-
kos leküzdésének és az átkelésnek az egyik 
meghatározó okmánya. Olyan átkelési szám-
vetés, amelyben rögzítik az átkelési szaka-
szokat, valamint az átkelőhelyeket, átkelő-
helyenként az átkelőeszközök mennyiségét, 
az átkelőhelyek berendezésére kijelölt alegy-
ségeket, a csapatok átkelésének idejét és sor-
rendjét. A parancsnok ezen számvetés alap-
ján képes nyomon követni és vezetni a csa-
patok átkelését, illetve kellő időben tud be-
avatkozni és az átkelőeszközöket vagy az át-
kelő alegységeket átcsoportosítani. (K. Z.a) 
→ műszaki támogatás

átkelési szakasz: a vízi akadály és a kör-
nyező terep azon része, amelyet a csapatok 
részére a vízi akadály szervezett leküzdé-
se céljából jelölnek ki és rendeznek be. Szé-
lessége általában megegyezik az átkelő csa-
patok tevékenységi sávjának szélességével, 
mélysége néhány km-től  többször tíz km-ig  
terjedhet. Az ~on belül rendezik be az alá-
rendeltek ⁓ait, a különböző típusú átkelőhe-
lyeket, a megindulási terepszakaszt a vízi 
akadálytól 1–2 km-re  (megindulási hely-
zet felvétele esetén 100–200 m-re), a de-
szantátkelő-eszközök első fordulóinak be-
rakókörleteit 2–3 km-re, a víz alatti átkelést 
végrehajtó eszközök hermetizálási körle-
teit 5–6  km-re, a követő lépcső megindulá-
si körleteit, a túlsó parton lévő gyülekezési 
körleteket 1–2 km-re  a vízi akadálytól, illet-
ve a szabályozó terepszakaszokat, amelyek 
a csapatok meghatározott rendben és időben 
történő előrevonását segítik. Az ~t rendsze-
rint az elöljáró jelöli ki, esetenként azonban 
az adott kötelék parancsnoka is kiválaszt-

hatja saját tevékenységi sávján belül, ame-
lyet a szemrevételezés során a terepen pon-
tosítanak. Az ~t a vízi akadály erőszakos 
leküzdéséhez a vízi akadály azon részein 
célszerű kijelölni, ahol a partok viszonylag 
könnyen megközelíthetők, a terepnek jó ál-
cázási lehetőségei vannak, biztosítva van 
az ellenség tűzzel való pusztítása, lehetsé-
ges a csapatok gyors mozgása, manővere-
zése. Átkeléshez a vízi akadály azon sza-
kaszait kell kiválasztani, amelyek a lehető 
legrövidebb idő alatt, a legkisebb erő, esz-
köz felhasználásával küzdhetők le. (K. Z.a) 
→ műszaki támogatás

átkelésiszakasz-komendáns: az átkelés 
és a vízi akadály erőszakos leküzdése so-
rán az átkelési szakaszon szükséges általá-
nos rend fenntartása és az átkelés tervsze-
rű végrehajtása érdekében létrehozott szer-
vezet parancsnoka, aki általában a vízi aka-
dályt leküzdő magasabb egység parancsnok-
helyettese. Fő feladata a csapatok vízi aka-
dályhoz történő szervezett előrevonásának 
biztosítása, az átkelési szakasz átkelőhelye-
in és a túlparton a rend, valamint az álcázá-
si fegyelem betartatása. Elöljárója az átke-
lőhely-komendáns szolgálati személyeknek. 
(K. Z.a) → műszaki támogatás

átkelőeszközök: az akadályok, ezen belül 
is a vízi akadályok leküzdésének alapvető 
eszközei, amelyek lehetnek rendszeresített 
(katonai célokra gyártott) és szükség- (hely-
színi) anyagokból kialakított ~. A rendsze-
resített eszközök csoportját a csapattechni-
kai és a műszaki ~ alkotják. A csapattechni-
kai eszközökhöz az összfegyvernemi, fegy-
vernemi és szakcsapatoknál rendszeresített 
úszóképes harcjárművek, önjáró lövegek, 
vezetési pontok stb. tartoznak. Gumikere-
kes vagy lánctalpas futóművel rendelkez-
nek, a vízen történő mozgásukra külön vízi 
hajtómű vagy a futómű szolgál. Kialakítá-
suktól függően 0,5–2,0 m/s vízsebességig 
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alkalmazhatóak. Mint önálló deszantátke-
lésre alkalmas páncélvédett harceszközök, 
elsőként kezdik meg a vízi akadály erősza-
kos leküzdését. A műszaki ~ csoportjába 
a műszaki csapatok állományába tartozó de-
szantátkelő, pontonos hidász és hídépítő al-
egységeknél rendszeresített deszantátkelő 
eszközök, hadihídanyagok és a különböző 
típusú motor- és rohamcsónakok tartoznak. 
A szükség-~ a csapatoknál nem rendszere-
sített, az átkelés helyszínén vagy közelében 
található anyagokból, eszközökből összeál-
lított úszóeszközök: például különféle me-
goldású tutajok, polgári célokra használt la-
dikok, csónakok, kompok. (K. Z.a) → mű-
szaki támogatás

átkelőgépek: a műszaki gépek egyik cso-
portja, amelyek rendeltetése az élőerő, 
a technikai eszközök és anyagok átjuttatá-
sa a vízi akadályon. Fajtái: szalaghíd, amely 
egymás mellé kapcsolt pontonokból áll, a fe-
délzete az aljzattal egybeépített szerkezet. 
Gyorsan telepíthető, 40–60 t teherbírású ha-
dihíd építhető belőle. Önjáró komp, amely 
kétéltű jármű, a kompátkelés eszköze. A hid-
raulikus rendszerrel kinyitott félkompok 
a partközelben kapcsolódnak össze, a kész 
kompnak saját fel- és lejárója van. Rendelte-
tése a harckocsik és harcjárművek átszállí-
tása. Teherbírása általában 50 t. Lánctalpas 
úszógépkocsi, amely kétéltű jármű, a de-
szantátkelés eszköze. Rendeltetése a löve-
gek, tüzérségi vontatók, teher- és gépjármű-
vek, valamint az élőerő átszállítása, a teher-
bírása 10 t. Könnyűfémből vagy üvegszál-
erősítésű műanyagból készült rohamcsónak, 
amely alkalmazható deszantátkelés végre-
hajtására, cölöpöző és áthajózási kompok 
mozgatására, vízi őrség és mentőszolgálat 
ellátására. (K. Z.a) → műszaki támogatás

átkelőhely: a vízi akadály és a környező te-
rep azon része, amelyet a csapatok számá-
ra a vízi akadály leküzdése céljából kijelöl-

tek, és az alkalmazott átkelő- vagy a vízi 
akadályt leküzdő technikai eszközök kö-
vetelményeinek megfelelően előkészítet-
tek és berendeztek. A vízi akadály leküz-
dése során deszant~, komp~, híd~, gázló~, 
víz alatti ~, megfelelő jégviszonyok esetén 
jég~ rendezhető be. Az alkalmazásra kerü-
lő ~ek típusát, berendezésük sorrendjét alap-
vetően a vízi akadály leküzdési módja hatá-
rozza meg. Vízi akadály erőszakos leküzdé-
se esetén először a gázló- és deszant-, majd 
a komp- és víz alatti, végül pedig a híd~eket 
rendezik be. Átkelések alkalmával – amikor 
az ellenség tevékenységével nem kell szá-
molni – a gázló~ek mellett rögtön a legna-
gyobb átbocsátóképességű hídátkelőhelyet 
rendezik be. Az ~ek berendezését és fenn-
tartását alapvetően a műszaki csapatok ál-
lományába tartozó deszantátkelő, ponto-
nos hidász és hídépítő alegységek hajtják 
végre. Az ~ berendezése magában foglalja 
a vízi akadály és a terep műszaki felderíté-
sét, az utak és a vízi akadály aknamentesí-
tését az ~en belül, az ~hez vezető utak be-
rendezését, az átkelőeszközök le- és feljáró-
inak, be- és kirakóhelyeinek kitűzését, meg-
építését, a fordulópályák kijelölését, úszóak-
nák elleni védelmet biztosító berendezések 
telepítését, a komendáns-, mentő- és vonta-
tószolgálat megszervezését, az üzemeltetést 
biztosító személyi állomány részére szük-
séges fedezékek és óvóhelyek kiépítését, 
az álcázás és a harcbiztosítás megszervezé-
sét. Az ~ fenntartásának feladatai a csapa-
tok átkelési grafikon szerinti folyamatos át-
bocsátása, a vízi akadály folyamatos figye-
lése, állandó készenlét a személyi állomány 
és a technikai eszközök mentésére, a sérült 
átkelőeszközök leváltása, javítása, folya-
matos álcázás, készenlét az ~ áttelepítésé-
re, az átkelési módok váltott alkalmazásá-
ra. (K. Z.a) → műszaki támogatás

átkelőhely-komendáns: az átkelés és a vízi 
akadály erőszakos leküzdése során az átke-
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lőhelyen szükséges általános rend fenntartá-
sa és az átkelés tervszerű végrehajtása érde-
kében létrehozott szervezet parancsnoka, aki 
általában az átkelőhelyet berendező  műszaki 
alegységparancsnok. Fő feladata a komen-
dáns- és forgalomszabályzó őrsök felállí-
tása, az átkelőhelyen és a túlparton a rend, 
valamint az álcázási fegyelem betartatása, 
az átkelő csapatok tevékenységének irányí-
tása. Feladatait az átkelésiszakasz-komen-
dáns utasításai, illetve a vízi akadály leküz-
désének rendjére vonatkozóan kapott átke-
lési grafikon kivonata alapján hajtja végre. 
(K. Z.a) → műszaki támogatás

átképzés: a katonai kiképzés egyik formája, 
egy fegyvernem, szolgálati ág valamely be-
osztásra már felkészített katonájának alkal-
massá tétele más beosztásra vagy más fegy-
vernembeli, szakszolgálati feladat ellátására, 
más harceszköz kezelésére. Az ~t rendsze-
rint a haditechnikai eszközök típusváltása, 
új eszközök, eszközrendszerek, felszerelé-
sek beszerzése és rendszerbe állítása, to-
vábbá szervezeti változások indokolják. ~ről 
van szó akkor is, ha a hivatásos állományú 
személy valamely beosztásban megreked, 
szubjektív vagy objektív okból továbbfejlő-
dése nem lehetséges, ugyanakkor az adott 
beosztást kora vagy egészségi állapota miatt 
már nem képes betölteni. Ez esetben olyan 
~t kap, amellyel képessé válik a számára 
és a honvédség érdekeinek is megfelelő, ált. 
adminisztratív, ellátó, személyügyi, hadki-
egészítési beosztás betöltésére. Az ~t, ha 
harci technikai eszközzel áll összefüggés-
ben, rövidebb (néhány hetes) összevonással; 
ha az adott beosztásban megrekedt hivatásos 
katonáról van szó, többhónapos tanfolyam-
mal a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Had-
tudományi és Honvédtisztképző Kar Kato-
nai Tanfolyamszervező Hivatala szervezésé-
ben oldják meg. A tanfolyamot záró sikeres 
vizsgát követően az új képesítést igazoló bi-
zonyítvánnyal, a katonai szakképzettség új 

szakmai számával kerül az érintett személy 
új beosztásába. (CS. F.) → katonai képzés, 
kiképzés, felkészítés

átlagos tüzelőanyag-fogyasztás: 100 km-re  
vonatkoztatva adja meg a jármű tüzelőanyag-
fogyasztását. Kiszámításánál egy adott út-
szakasz alatt elfogyasztott tüzelőanyag-
mennyiséget (literben meghatározva) el 
kell osztani az adott útszakasz hosszával 
(km-ben  meghatározva) és az eredményt 
meg kell szorozni százzal. (V. R. L.) → ha-
ditechnikai támogatás

átláthatóság: demokratikus alapérték. 1. 
Magyarország Alaptörvénye szerint a köz-
ponti költségvetésből csak olyan szervezet 
részére nyújtható támogatás, vagy teljesít-
hető szerződés alapján kifizetés, amelynek 
tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint 
a támogatás felhasználására irányuló tevé-
kenysége átlátható. 2. A szervezetek műkö-
dését a transzparencia kell hogy jellemezze, 
ezzel megelőzhető minden visszaélés, a kor-
rupció, az erőforrások jogtalan használata. 
(C. O.) → katonai vezetés

átlőhetőség: a fedett tüzelőállásokban ~nek 
(legkisebb irányzékállásnak) nevezzük a lö-
vegek esetében az adott tölteten a legkisebb 
emelkedési szögnek megfelelő azon irány-
zékállást, amellyel történő tüzelés esetén 
a lövedékek a fedezőgerinc felett átrepül-
nek. (M. G.) → tüzérség

atomakna: az atomfegyver egyik típusa, 
a műszaki zárás nagy hatékonyságú esz-
köze, hadműveleti jelentőségű objektumok 
(hidak, völgyzáró gátak, viaduktok, alag-
utak) vagy irányok (szűk völgyek) rombo-
lására. Hatóereje ált. 1 t és 20 kt között vál-
tozik. Egyes típusai kis tömegük következ-
tében háton is hordozhatók, így diverziós 
feladatokra is alkalmasak. A töltet rádión 
vagy vezetéken távirányítással, illetve kés-
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leltetett gyújtóval robbantható. A hatás fo-
kozására az ~át aknakútba helyezik; ennek 
mélysége a töltet hatóereje. a megkívánt ha-
tás, a talajszerkezet és minőség szerint vál-
tozik, azonban a 20 megatonnát nem halad-
ja meg. Az ~ robbanásakor nagy mélységű 
és átmérőjű tölcsér keletkezik. A mélység, 
a szélesség, a tölcsér peremére kidobott laza 
talaj, valamint a sugárszennyezés következ-
tében nehezen leküzdhető akadály. (B. T.) 
→ ABV-támogatás

atomcsapás: az ellenség pusztítása atom-
fegyverrel. Az ~ a pusztítandó objektumok 
számától és az ehhez szükséges atomtöl-
tettől függően lehet egyes, csoportos és tö-
meges. Az. egyes ~t egy objektumra vagy 
objektumcsoportra, egyetlen atomlőszerrel 
(rakétával, bombával stb.) mérik, amelynek 
hatóereje elegendő a megkívánt pusztítás 
előidézéséhez. A csoportos ~t egyidejűleg 
több atomlőszerrel egy nagyobb vagy több 
objektum ellen alkalmazzák. A tömeges ~t 
sok atomlőszerrel egyidejűleg vagy rövid 
idő alatt váltják ki az ellenség egy vagy né-
hány csoportosítására, illetve más objektu-
maira. Az egyes, csoportos és tömeges ⁓t, 
(például a rakéta-⁓t): bármelyik haderőnem 
mérheti, de mérhetik a különböző haderő-
nemek egyesített erői is. (B. T.) → ABV-tá-
mogatás

atomerőművi reaktorbaleset:  nukleáris 
üzemzavar, radioaktív anyagok kibocsá-
tásával járó nukleáris üzemzavar, baleset. 
Az üzemzavar olyan esemény, amelyet 
a méretezett és beépített biztonsági rend-
szer könnyen kezelhetővé, elháríthatóvá 
tesz, az atomerőműben és környezetében 
a sugárzási szint az előírt értékeken marad. 
Üzemzavarokat kiváltó eseményeknek te-
kintik a primer és szekunder köri tranziense-
ket és a primer köri csőtöréseket. A hasadási 
termékek potenciális kiszabadulási feltéte-
le az aktív zónában termelt és a hűtőközeg 

által elvezetett hőmennyiség egyensúlyá-
nak megbomlása és ezáltal a  túlmelegedés 
 következtében a burkolat megsérülése. Ilyen 
primer köri események: globális reaktivi-
tás többletbevitele és az ezzel járó teljesít-
ménynövekedés; a teljesítménysűrűség he-
lyi torzulása az aktív zónában és az ezzel 
együtt járó teljesítménycsúcsok csökkent 
hűtőközegáram; megnövekedett hűtőközeg-
hőmérséklet; szekunder köri események: túl 
nagy gőzelvétel hőmérséklet- és nyomás-
csökkenései; túl kevés gőzelvétel; túl ala-
csony tápvízáram; túl magas tápvízáram. 
Komoly károk csak akkor következnek be, 
ha vagy a reaktor biztonságvédelmi rend-
szere, vagy az üzemzavari zónahűtő rend-
szerek működésképtelenek. Ez utóbbi eset-
ben a zónaolvadás elkerülhetetlen. A pri-
merköri csőtörések a szivárgási keresztmet-
szet szerint: nagy csőtörés (a legnagyobb át-
mérőjű cső), közepes csőtörés és kis csőtö-
rés. Ezek közül a legnagyobb mechanikus 
és termikus igénybevétellel a nagy csőtörés 
jár, mert a részlegesen kiürült reaktortartály 
újrafeltöltése, az ezt megelőző nyomáshul-
lámok és fűtőelem-túlhevülések károsodást 
okozhatnak, és a hasadási termékek kisza-
badulhatnak. Az üzemzavarok bekövetke-
zésének valószínűsége a tranziensek eseté-
ben 0,2 × 101 év, nagy csőtörésnél 10–6, kö-
zepes csőtörésnél 3 × 10–4, kis csőtörések-
nél  10–3/év reaktoronként. Az atomerőmű-
vek műszaki biztonsága a valószínű maxi-
mális üzemzavari szituációt is számításba 
vevő, előrelátó tervezés, a legkorszerűbb 
technikai kivitel, az automatizált üzemvitel, 
a kiépített többszörös automatikus védelmi 
és környezet ellenőrző rendszer mellett, ösz-
szehasonlítva más csúcstechnológiát alkal-
mazó üzemekkel, sokkal nagyobb. A nuk-
leáris biztonság – összefüggésben a műsza-
ki biztonsággal – hasonlóan magas szintű. 
Biztonságos a fűtőelemek tokozása, a reak-
torok nyomásállósága, a láncreakció szabá-
lyozása, az üzemzavar elhárítása, a sugár-
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védelem és környezet-ellenőrzés rendszere 
és az engedélyezett kibocsátás. Az ⁓ kiváltó 
oka lehet a méretezés során számításba vett 
földmozgásnál erősebb földrengés, illetve 
a tervezett vízszintnél magasabb árvíz, re-
pülőgép rázuhanása a contaimentre (szigete-
lőberendezésre) és felrobbanása, terrorakció, 
továbbá háborúban rakéta- vagy bombatalá-
lat. ⁓hez vezethet: az aktív zóna vízveszté-
se; a fűtőelemek szárazra kerülése; zónaol-
vadás; egy esetleges hidrogénrobbanás; re-
aktor- és contaimentsérülés. Az üzemzavari 
radioaktív-kibocsátás igen eltérő lehet a ki-
bocsátás helye, módja és mennyisége szerint. 
Történhet szabályozottan és tervszerűen, 
szabályozatlanul ütemesen, lö késszerűen, 
a kéményen keresztül vagy a sérült reak-
torcsarnokból, a hermetikus térből v. egye-
nesen a felrobbant reaktorból; lehet számít-
ható és mérhető, de lehet meghatározhatat-
lan, illetve mérhetetlen is. A kutató- és tan-
reaktorok üzemvitelében üzemzavart kiváltó 
esemény lehet: a fűtőelem-burkolat sérülé-
se; a fűtőelem vízfelszín alatti megolvadá-
sa; a fűtőelem szárazra kerülése és meg-
olvadása; az aktív zóna vízvesztése – szá-
razra kerülése, vagyis teljes zónaolvadás. 
A következmény üzemzavar, rendkívüli ese-
mény vagy baleset; ha radioaktív szennye-
ződéssel vagy kibocsátással jár, akkor nuk-
leáris üzemzavar, illetve nukleáris baleset. 
A kiváltó ok lehet: hűtőközegvesztés a pri-
mer körben; kétoldali feszültségkimaradás; 
a méretezettnél nagyobb erősségű földren-
gés, tűz vagy robbanás, repülőgép-kataszt-
rófa, terror-, illetve háborús cselekmény. 
(B. T.) → ABV-támogatás

atomeszközök elleni harc: atomfegyverek 
elleni harc; az atomfegyverek alkalmazását 
feltételező korábbi nézetekben a hadművé-
szet sarkalatos tétele. Az ellenség atomesz-
közeinek minden erővel való, folyamatos 
pusztítását jelenti. A fegyveres küzdelem 
egyik legfontosabb eleme, a hadászati, had-

műveleti-harcászati tevékenység fő jellem-
zője volt. Az ~ban minden haderőnem részt 
vett. A cél: az ellenség atomfegyvereinek, 
illetve az alkalmazásukat biztosító objek-
tumoknak és berendezéseknek folyamatos, 
fontossági sorrendben való megsemmisíté-
se, s ily módon az ellenség tömeges atom-
csapásainak meghiúsítása, a saját erőfölény 
megteremtése, a kezdeményezés megraga-
dása és megtartása volt. A küzdelem szintjé-
nek megfelelően az ⁓ magában foglalja a cél 
felderítését, pontos helyének megállapítását 
és megsemmisítését. A megsemmisítés esz-
közeit az atom- és hagyományos fegyverek, 
a repülők, a légi deszantok, a különleges al-
egységek és a csapatok támadótevékenysége 
jelentik. (B. T.) → ABV-támogatás

atomfegyver: nukleáris fegyver, tömeg-
pusztító fegyverfajta, megsemmisítő ké-
pessége az atommag-reakció közben fel-
szabaduló energia pusztító hatásán alapul; 
megjelenése gyökeres fordulatot idézett elő 
a hadászatban. A működésük lényegét je-
lentő reakciók típusa és sorrendje szerint 
az ~ek egy-, két- és háromfázisúak lehetnek. 
Az ~t az atommag-reakcióból eredően mag-
fegyvernek, a reakcióban részt vevő atom-
magrészecskék, protonok, neutronok közös 
neve nukleonok) alapján nukleáris fegyver-
nek, a kétfázisú ~t pedig a töltetként hasz-
nált hidrogénizotópok, illetve a reakcióhoz 
szükséges igen nagy hőmérséklet alapján 
hidrogén- vagy termonukleáris fegyvernek 
is nevezik. Az első egyfázisú ~t (az A-bom-
bát) a láncreakció-szerű atommaghasadás 
felfedezése alapján Manhattan-terv fedőnév 
alatt az USA-ban, Los Alamosban a R. Op-
penheimer vezette tudóscsoport dolgozta ki. 
Az 1942-ben  megkezdett munkálatok ered-
ményeként 1945 közepére három bombát ál-
lítottak elő. Az elsőt kísérletképpen robban-
tották fel az Új-Mexikó államban levő Ala-
mogordo kísérleti telepen 1945. júl. 16-án  
5 óra 30 perckor, a másodikat és harmadi-
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kat 1945. augusztus 6-án, helyi idő szerint 
9 óra 15 perc 30 másodperckor Hirosima 
és 9-én  11 óra 01 perckor Nagaszaki japán 
város felett. Egy bomba 20 kt hatóerejű volt, 
és 23,2 millió kWh energiát szabadított fel. 
A SZU-ban  1943-tól  I. V. Kurcsatov veze-
tésével végezték a kutatásokat. Az első kí-
sérleti robbantást 1949. augusztus 25-én  haj-
nali 5 órakor hajtották végre. Az egyfázisú 
~ben a felszabaduló energiát hasadóanyagok 
(a 233-as  vagy a 235-ös  tömegszámú izotóp-
ban feldúsított urán vagy a 239-es  tömegszá-
mú plutónium) láncreakcióba átmenő mag-
hasadása szolgáltatja. Annak érdekében, 
hogy a láncreakció a robbantás időpontjá-
ban induljon meg, a hasadóanyagokat vagy 
több részre osztva, (osztott töltetű ~) egyen-
ként kritikus tömeg alatt, vagy egy tömeg-
ben kritikus tömeg alatt helyezik el (impló-
ziós ~). A kívánt pillanatban hagyományos 
robbanóanyag felhasználásával a résztöltete-
ket összelövik, illetve az implóziós töltet fe-
lületén elhelyezett detonátorok nagypontos-
ságú felrobbantásával „összesűrítik azt”, így 
létrehozzák a láncreakció megindulásához 
szükséges kritikus tömeget. Az első kétfá-
zisú termonukleáris szerkezetet, a hidrogén-
bombát az USA-ba emigrált magyar szár-
mazású Teller Ede vezetésével szintén Los 
Alamosban dolgozták ki, és 1952. novem-
ber l-jén  az Eniweltok Atoll szigetegyüttes 
egyik korallszigetén robbantották fel. A rob-
bantás következtében a sziget eltűnt. A szov-
jet kutatók 1953. aug. 20-án  robbantották fel 
az első hidrogénfegyverüket. A kétfázisú ~ 
a következő reakcióegyenletek szerint mű-
ködik: D + D 3He + n + 3,2 MeV; D + D T 
+ H + 4,0 MeV; D + T 4He + n + 17,6 MeV. 
A képletben a  D–deutérium, T–trícium, 
H–hidrogén, He–hélium, n–neutron. Egy 
MeV (megaelektronvolt) 4,44 × 1020 kWh-
val  egyenértékű. Hogy a szükséges igen 
nagy hőmérsékleteket és nyomásokat (ter-
monukleáris fúzió) elérjék, a termonukleá-
ris bombában először egy közönséges atom-

bombát gyújtanak be. Ennek megfelelően 
a kétfázisú ⁓ben az első fázis köré fúziós 
töltetet (litium- és hidrogénizotópok vegyü-
lete) helyeznek el, ebben az első fázis rob-
banásakor keletkező hatalmas hőmérséklet 
hatására végbemegy az atommagok egye-
sülése, s a felszabaduló energia a sokszoro-
sára növekszik. A H-bomba a pusztító ha-
tását a hidrogénizotópok fúziós magreak-
ciója során felszabaduló hő és a keletkező 
légnyomás révén fejti ki, hatásának csupán 
az „üzemanyagként” beletöltött hidrogén-
izotópok mennyisége szab határt. Az első 
H-bomba robbanóereje 10 megatonna volt 
(egy megatonna = egymillió tonna trinitro-
toluol, TNT robbanóerejével egyenértékű), 
szabaddá váló energiája mintegy 700 Hiro-
simára ledobott bomba energiájának felelt 
meg. Az eddigi legnagyobb pusztító ere-
jű hidrogénfegyvert 1961-ben  a szovjetek 
próbálták ki, ennek hatása 60 millió tonna 
(60 megatonna) TNT kémiai robbanóanyag 
robbanóerejével egyezett meg. Az első há-
rom fázisú szerkezet robbantását az ameri-
kai szakértők végezték 1954. március 1-jén  
a Bikini-szigeteken. Számítási hibák mi-
att a robbantáskor nagy sugárszennyezés 
jött létre, s ennek többen áldozatául estek. 
Az esemény világméretű tiltakozást váltott 
ki. A háromfázisú ~ben harmadik fázisként 
közönséges, a természetben található össze-
tételű uránt alkalmaznak. Ez a láncreakció 
létrehozására, az első fázisban való felhasz-
nálásra ilyen formában nem alkalmas, a má-
sodik fázisban felszabaduló igen sok és nagy 
energiájú neutron hatására azonban ennek 
atommagjaiban is végbemegy a maghasa-
dás. A harmadik fázis szerfölött megnöve-
li az ⁓ pusztító és sugárszennyező hatását, 
a természetes urán felhasználása ugyanak-
kor jelentékenyen csökkenti a fajlagos költ-
ségeket. (B. T.) → ABV-támogatás

atomfegyverek elleni harc: atomeszközök 
elleni harc (B. T.) → ABV-támogatás
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atomfegyver-kísérletek: az atomfegyver 
létrehozására, fejlesztésére, működő kész-
ségének ellenőrzésére irányuló robbantások. 
Az atomfegyver feltalálásától a legtöbb rob-
bantási kísérlet 1986-ig  zajlott le. Az atom-
hatalmak 1986. január 1-jéig  – szovjet ada-
tok szerint – 1556 kísérleti robbantást haj-
tottak végre. Ebből 789-et (az összes kísérlet 
mintegy felét) az USA végezte el. Az ~ be-
szüntetésének legaktívabb kezdeményező-
je a SZU volt. Számos ilyen javaslatot tett, 
ezeket azonban a többi atomhatalmak eluta-
sították, leginkább a -moratórium ellenőriz-
hetetlensége, s a meglévő fegyverek alkal-
mazhatósága ellenőrzésének szükségessége 
okán. (B. T.) → ABV-támogatás

atomhatalom: nukleáris fegyverrel és a 
hoz závaló hordozóeszközökkel rendelkező 
ország. A második világháború után létre-
jött atomklub tagjai: az USA (1945), a SZU 
(1949), Nagy-Britannia (1952), Franciaor-
szág (1960) és Kína (1964). Az öt ~on kívül 
az 1980-as  évek végére, az 1990-es  évek ele-
jére számos ország ipari, tudományos-tech-
nikai és technológiai fejlettsége olyan szintre 
jutott, hogy képessé váltak atomfegyver elő-
állítására. A Közel- és Közép-Kelet, Észak-
Afrika országaiból Izrael, Pakisztán, India 
és Észak-Korea. Az atomfegyverek elter-
jedésének megakadályozására 1968. július 
1-jén  aláírták az atomsorompó-szerződést, 
amelyhez mintegy 130 ország csatlakozott. 
(B. T.) → ABV-támogatás

atomküszöb: az atomhatalmak közötti had-
viselés azon elméleti szintje, időpontja, moz-
zanata, amikor a felek valamelyike a hagyo-
mányos fegyverek alkalmazásáról áttérne 
az atomfegyverek bevetésére. Ezzel a had-
viselés új minőséget érne el, megkezdődne 
az atomháború. Az ~ átlépésének engedé-
lyezése a legfelső politikai, állami vezetés 
hatáskörébe tartozik. Az idevonatkozó el-
méleti tételek szerint az ~ annál magasabb, 

minél erősebb az adott ország vagy szövet-
ség hagyományos fegyveres ereje. (B. T.) 
→ ABV-támogatás

atomleszerelés: az atomhatalmak birtoká-
ban levő nukleáris fegyverek robbanófejei-
nek és hordozóeszközeinek korlátozására, 
csökkentésére, majd teljes megsemmisítésé-
re irányuló törekvés és tevékenységek soro-
zata. (B. T.) → ABV-támogatás

atomrobbanás bemérése: az atomrobbanás 
fő jellemzőinek, a robbanás módjának, idő-
pontjának, helyének, epicentrumának, ható-
energiájának meghatározása erre alkalmas 
eszközök, műszerek segítségével. Az ~ ada-
tai szolgálnak alapul a sugárhelyzet elsődle-
ges értékeléséhez, az atomfegyver pusztító 
hatásainak előrejelzéséhez. (B. T.) → ABV-
támogatás

atomrobbanás hatóenergiája: az atom-
robbanáskor felszabaduló energiának vala-
mely mértékegységben kifejezett számérté-
ke. Az ~t rendszerint a vele azonos robbaná-
si energiát szolgáltató hagyományos robba-
nóanyag (TNT = trinitro-toluol) tömegének 
mérőszámával jellemzik, ezt trotilegyenér-
téknek nevezik. Az egyenérték mértékegy-
ségéül a tonnát v, kilotonnát (kt) és a mega-
tonnát (Mt) alkalmazzák. Az atomtölteteket 
hatóenergiájuk alapján öt csoportra oszt-
ják: igen kis (1 kt-ig), kis (1–10 kt), köze-
pes (10–100 kt), nagy (100 kt–l Mt) és igen 
nagy (1 Mt fölött) hatóenergiájúakra. (B. T.) 
→ ABV-támogatás

atomrobbanás, nukleáris robbanás: az 
atomfegyver töltetét alkotó anyagok mag-
energiájának robbanásszerű, szabályozás 
nélkül végbemenő felszabadulása, sajátos 
jelenségek és pusztítás kíséretében. Az ~ 
folyamatában végbemenő elektromágneses 
sugárzások közül a gamma-sugárzás, továb-
bá a folyamatok közben szétrepülő atomma-
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gok az atomfegyver és a környezet anyagait 
felizzítják. Az így kialakult izzó gáztömeg, 
a tűzgömb a lehűlésig nagyon erős fényes, 
hősugárzás forrása. A tűzgömb gyors terje-
dése a környező anyagokban lökéshullámot 
indít el. A maghasadás folyamán keletkező 
radioaktív termékek és neutronok hatására 
indukált aktivitás, illetve hosszú időn át tar-
tó – sugárszennyezettség jön létre. Az ~ kí-
sérőjelenségei: felvillanás és tűzgömb, igen 
erős és éles dörej, jellegzetes (gomba vagy 
kúp) alakú felhő, viharos erejű levegőmoz-
gás és a földi robbanáskor keletkező tölcsér. 
Az ~ pusztító tényezői: lökéshullám, fény-
sugárzás, áthatoló sugárzás, visszamara-
dó sugárszennyezés és az elektromágneses 
impulzus. Katonai alkalmazás és értékelés 
szempontjából meghatározó az ⁓ hatóener-
giájának nagysága és a robbanás módjának 
megállapítása, ezekből együttesen az atom-
fegyver pusztító tényezőinek hatásaira lehet 
következtetni. Az ~ módjai: a) Légi ~ (ala-
csony légi). Az atmoszférában hajtják vég-
re olyan magasságban, hogy a tűzgömb ne 
érintse a föld (víz) felületét, de 10 km-nél 
nem magasabban. A légi ~ fő megsemmi-
sítő tényezői: lökéshullám, áthatoló sugár-
zás, fénysugárzás és elektromágneses im-
pulzus. Földi és légi célok megsemmisíté-
sére alkalmazzák; földi célok – lökéshul-
lámokkal való – megsemmisítéséhez a ma-
ximális hatást az optimális robbantási ma-
gasság megfelelő megválasztásával érik el. 
b) Magassági ~ (magas légi). A Föld tropo-
szférájának határánál magasabban (10 km 
fölött) végzik. Fő megsemmisítési ténye-
zők: lökéshullám (30 km magasságig), átha-
toló sugárzás, fénysugárzás 30–60 km ma-
gasságon (magaslégköri), röntgensugárzás, 
gázáramlás (a robbanási termékek szétrepü-
lése), elektromágneses impulzus, az atmosz-
féra ionizálása (60 km fölött). Az energiá-
nak a megsemmisítő  hatások  közötti eloszlá-
sa jelentősen függ a robbanási magasságtól. 
Légi célok megsemmisítésére és rádiótech-

nikai  eszközök zavarására tervezik alkal-
mazni. c) Földi ~. A föld felszínén (érintke-
ző) vagy fölötte olyan magasságban végzik, 
hogy a tűzgömb érintse a földfelszínt. Fő 
megsemmisítő tényezők: lökéshullám, fény-
sugárzás, áthatoló sugárzás, elektromágne-
ses impulzus, a terep radioaktív szennyezé-
se, szeizmikus hullámok a talajban. A földi 
~ jellemzője a robbanási tölcsér és radioak-
tív porfelhő képződése. Föld alatti és föld fe-
letti szilárd célok megsemmisítésére alkal-
mazzák. d) Föld alatti ~. A földfelszín alatt 
hajtják végre, a talaj kivetésével vagy anél-
kül. Fő megsemmisítő tényezői: a nagy tel-
jesítményű, szeizmikus hullámok a talaj-
ban. A talajkivetéssel járó föld alatti rob-
banás azonkívül lökéshullámmal és a te-
rep erős radioaktív szennyezésével is jár. 
Tölcsér és földkiemelkedés keletkezése jel-
lemzi, ezek nagysága a robbanás hatóener-
giájától, mélységétől és a talaj minőségétől 
függ. Különösen műszakilag megerősített, 
süllyesztett építmények megsemmisítésé-
re és akadályok létesítésére alkalmazzák. 
e) Víz fölötti ~. A víz felszínén (érintkező) 
vagy a fölött olyan magasságban végzik, 
hogy a tűzgömb érintse annak felszínét. Fő 
megsemmisítési tényezők: légi és víz alatti 
lökéshullám, fénysugárzás, áthatoló sugár-
zás, elektromágneses impulzus, a vízterü-
let és a parti körzet radioaktív szennyezése. 
Vízfelszíni célok és parti építmények meg-
semmisítésére alkalmazzák. f) Víz alatti 
~. Vízben, meghatározott mélységben vég-
zik. Fő megsemmisítő tényezői: víz alatti 
és légi lökéshullám, gravitációs és szeizmi-
kus hullámok a vízben, a vízfelület, a par-
ti részek erős radioaktív szennyezése. Víz 
alatti és felszíni célok, hidrotechnikai épít-
mények és más objektumok megsemmisí-
tésére alkalmas. (B. T.) → ABV-támogatás

atomrobbanási felhő: radioaktív felhő; 
a földi, légi, vízi, föld és víz alatti atomrobba-
nások egyik jellegzetes, külső  ismertetőjele. 
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Az ~ földi, alacsony légi és vízi atomrobba-
náskor gomba alakú. A felhő szára és feje 
földi és vízi atomrobbanáskor összeér, légi 
robbanáskor a kettő között hézag látható. 
Föld-, illetve víz alatti atomrobbanáskor 
a felhő kupola alakú. Az ~ színe földi és föld 
alatti atomrobbanás esetén sötét; a légi, vízi 
és víz alatti atomrobbanás nyomán világos-
szürke, illetve fehér felhő képződik. Koz-
mikus térségben ~ nem alakul ki. Az ~ból 
a terepre kihulló radioaktív anyagok ~nyo-
mot hoznak létre, a terep sugárszennyezett-
sége ezen jön létre, az atomrobbanás egyik 
pusztító tényezőjeként. Ez huzamosabb ideig 
(több hónapig) veszélyes az élő szervezetre. 
Gyakorlatilag csak a földi, föld alatti, vízi 
és víz alatti atomrobbanáskor lehet számol-
ni ~nyom létrejöttével. Alakja és mérete sok 
tényezőtől függ. Hossza az ~ mozgását elő-
idéző légáramlástói és a nukleáris fegyver 
hatóenergiájától függően, sík terepen elér-
heti a több ezer km-t, szélessége pedig en-
nek tizedrészét. Az ~ nyomon belül a su-
gárszint eloszlása nem egyenletes. A sugár-
szint az ~-nyom szélétől a tengely felé, illet-
ve a tengelyen az atomrobbanás centruma 
(epicentruma) irányában növekszik. A csa-
patok tevékenysége szempontjából a föld 
alatti és a földi atomrobbanás felhőnyoma 
a legveszélyesebb. ⁓ keletkezhet atomener-
getikai berendezések üzemzavarai, balesetei 
esetén is (például Csernobil) vagy izotóphul-
ladék-tárolók, szállítóeszközök sérülésekor, 
szennyeződött kísérleti terepeken stb. Ezek 
jellege és viselkedése azonban eltér az ~étől. 
(B. T.) → ABV-támogatás

atomsorompó-szerződés: a nukleáris fegy-
verek elterjedésének megakadályozásáról 
1968. július 1-jén  aláírt szerződés köznyel-
vi megnevezése. Az ~t az öt atomhatalom 
közül csak a SZU, az USA és Nagy-Britan-
nia írta akkor alá, s előírásaihoz csak ké-
sőbb csatlakozott Franciaország és Kína. 
Az ⁓ 1970. március 5-étől  lépett érvénybe. 

A szerződésben az atomfegyverrel rendel-
kező államok kötelezték magukat, hogy sem 
közvetlenül, sem közvetve technológia át-
adásával senkinek nem adnak át atomfegy-
vereket vagy egyéb nukleáris robbanószer-
kezeteket, illetve nem engedik át az ellenőr-
zést az ilyen fegyverek vagy robbanószer-
kezetek felett, s nem ösztönöznek más álla-
mokat ilyenek előállítására, megszerzésére, 
s a felettük való ellenőrzési jog elnyerésére. 
Az atomfegyverekkel nem rendelkező álla-
mok pedig kötelezték magukat, hogy nem 
fogadnak el ilyen fegyvereket és szerkeze-
teket, nem vállalják ellenőrzésüket, nem ál-
lítják elő azokat, nem kérnek és nem fogad-
nak el segítséget előállításukhoz. A szer-
ződés végrehajtását a Nemzetközi Atom-
energia Ügynökség szervei ellenőrzik. Az ~ 
meghatározta, hogy atomhatalomnak számít 
az az ország, amely 1967. május 1-jét meg-
előzően atomfegyvert állított elő és robban-
tott fel. (B. T.) → ABV-támogatás

atomtámadás: az atomfegyverek alkalma-
zási módja a háború kezdetén vagy folyamán. 
Az ~ fogalma az USA-ban  és a SZU-ban  
az 50-es  években alakult ki. Katonai teore-
tikusok nézete szerint több összpontosított 
atomcsapásból állhat és több napon át tart-
hat, a nukleáris töltetek alapvető készletének 
felhasználásáig. A globális méretű ~ során 
a főszerep a hadászati erőkre hárul: az in-
terkontinentális és közepes hatósugarú raké-
tákra, a nukleáris töltetű rakétával fölszerelt 
tengeralattjárókra és a hadászati repülőerők-
re; a háborús színtéren és a hadszíntereken 
a harcászati és a repülőgép-hordozó fedél-
zeti repülőkre. Az ~ veszélye a hidegháború 
megszűnésével lényegesen csökkent. (B. T.) 
→ ABV-támogatás

atomtöltet, nukleáris töltet: az atomfegy-
ver harci töltetéül szolgáló szerkezet; az ~ 
atomrobbanást létrehozó, hasadásra vagy 
fúzióra alkalmas anyagok, a robbanást meg-
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indító, hatásfokot növelő (szabályozó) szer-
kezeti elemek (robbanótöltet, neutronforrás 
és -tükröző stb.) és az ezeket magában fog-
laló köpeny együttese. A lejátszódó magre-
akciót tekintve a következő atom- (nukleá-
ris) töltetet különböztetnek meg: a) egyfázi-
sú ~ a robbanási energiát az 235U, 239Pu vagy 
a 233U hasadási láncreakciója szolgáltatja; 
b) kétfázisú ~ a robbanási energiát nagyobb 
részben (egyfázisú hasadási reakció által in-
dukált) termonukleáris reakció, a magegye-
sülés szolgáltatja hidrogénfegyver. Az ilyen 
típusú ⁓ben deutériumból és tríciumból fú-
ziós reakció révén hélium jön létre; c) há-
romfázisú ~ a következő fázisokon műkö-
dik: az 235U, 239’Pu vagy a 233U magok hasa-
dása (első fázis), termonukleáris töltet köny-
nyűmagjainak fúziója (második fázis), 238U 
magok hasadása (harmadik fázis). (B. T.) 
→ ABV-támogatás

atomvédelem, nukleáris védelem: az atom-
fegyvereknek a csapatokra és különféle ob-
jektumokra gyakorolt pusztító hatását elhá-
rító vagy legkisebbre csökkentő eljárások, 
rendszabályok összessége. Az atomfegyve-
rek tömeges rendszerbe állításával, elterje-
désével egy időben, az 1950-es  évek elején 
keletkezett katonai szakkifejezés. Tartalma 
az atomfegyverek pusztító hatásának meg-
ismerésével párhuzamosan változott. Mi-
vel eljárásaiban, rendszabályaiban sok a ro-
konvonás a más tömegpusztító fegyverfaj-
ták (például a vegyi és biológiai fegyverek) 
elleni védelemmel, az ~ köré épülve (azt al-
kalmazva és kiegészítve) jött létre a tömeg-
pusztító fegyverek elleni védelem ABV-vé-
delem. (B. T.) → ABV-támogatás

átszeldelt terep: avagy tagolt terep, a te-
repfajták meredek völgyoldalakkal, árkok-
kal, töltésekkel, csatornákkal, vízmosások-
kal, folyókkal sűrűn tarkított, változatos fel-
színű típusa, amely akadályozó tényezőt je-
lent a mozgásban és a szárazföldi  harcászati 

 tevékenységekben. (K. A.) → geoinformá-
ciós támogatás

áttelepülés: a csapatok hadműveleti, harc-
rendi elemeinek, valamint a támogatásuk-
hoz, vezetésükhöz települt pontok (például 
vezetési pont, ellátó pont), eszközök, kötelé-
kek, szervezetek szervezett, tervezett áthe-
lyezése egy másik települési helyre. Az ~ so-
rán fontos, hogy az azt végrehajtó szervezet, 
eszköz működésének folyamatossága bizto-
sított legyen. (T. J.) → szárazföldi műveletek

attitűd: 1. Pozitív és negatív viszonyulások 
összessége személyekkel, helyzetekkel, tár-
gyakkal, fogalmakkal kapcsolatos vonza-
lom vagy idegenkedés. Megjelenési formái 
közé tartoznak még a gondolatok és közös-
ségi-társadalmi megnyilvánulások, véle-
mények. 2. Komplex döntési rendszerek, 
érzelmek és cselekvési tendenciák állandó 
rendszere, amelyek egy cél elérése érdeké-
ben az egyént egy bizonyos módon való vi-
selkedésre késztetik. (B. G.) → béketámo-
gató műveletek, CIMIC, műveleti környezet 
3. Az ⁓ a (latin) „aptus” szóból származik, 
amelynek jelentése: valamire való alkalmas-
ság vagy megfelelés. A (latin) „aptitude” je-
lentése: aktivitásra való készültség szubjek-
tív vagy mentális állapota. Szociológiai ér-
telemben az ~ök az egyén gyors, azonnali 
reagálásai, amelyek során értékeket vesz ala-
pul. A szociológiában általában attitűdöknek 
nevezik a társadalmi mezben értelmezendő 
lelki folyamatokat, amelyek meghatározzák 
az egyének viselkedését a társadalomban. 
A szociálpszichológiában az ~ök olyan beál-
lítódások, amelyeknek kognitív (megismerő/
gondolati), affektív (érzelmi) és konatív (vi-
selkedéses) összetevői vannak. Az attitűdök 
mindig e három összetevő együtteseként ér-
telmezendők, azonban ezek az összetevők 
különböző hangsúlyokkal lehetnek jelen. 
Például a sztereotípia egy olyan attitűdként 
fogható fel, amelyben a kognitív összetevő 
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hangsúlyos. Az előítélet mint attitűd érzelmi 
hangsúlyú, a diszkrimináció pedig viselke-
déses. Az ~ök hasznosak az egyén  számára, 
különböző funkciói vannak, amelyek segí-
tik keletkezésüket, megerősítik fennmara-
dásukat. Az attitűdök fő motivációs funk-
cionális alapjai lehetnek: az énvédő funkció, 
az értékkifejező, az énmegvalósító funkció, 
az instrumentális, alkalmazkodási jellegű 
vagy haszonelvű funkció, az ismereti vagy 
gazdaságossági funkció. Az ~ök motiváci-
ós funkcióin kívül léteznek az ~ök infor-
mációfeldolgozást irányító funkciói is. Ezek 
a funkciók segítik az ~ök keletkezését, meg-
erősítik azok fennmaradását. (P. T.) → hu-
mánpolitika, személyügy 4. Az ⁓ valamely 
személlyel, emberek csoportjával, tárgyak-
kal, jelenségekkel, szituációkkal kapcsola-
tos értékelő beállítódás, olyan viszonyítási 
(vonatkozási) keret, aminek alapján az egyén 
véleményt alkot, értékel, viselkedik, cselek-
szik. Napjainkra az ⁓ az egyik legfontosabb 
fogalma a szociálpszichológiának, alapvető 
szerepet játszik a viselkedés egyéni és tár-
sadalmi modelljében, így szinte mindenes-
sé vált mind a pszichológusok, mind a szo-
ciológusok számára. Az ⁓ tapasztalat révén 
szerveződött mentális és idegi készenléti ál-
lapot, amely dinamikus vagy irányító hatást 
gyakorol az egyén reagálására. Az ⁓ átfogó 
fogalmához képest a „szociális attitűd” kö-
rülhatároltabb. A szociális attitűd rejtett haj-
landóság. Nem maga a nyílt viselkedés, ha-
nem annak élményháttere. Értékelő viszo-
nyulás, értékelő beállítódás, amely szervezi, 
szabályozza, a szociális valóság jelenségei-
nek megismerését, a rájuk irányuló viselke-
dést, mintegy irányt szab azoknak. A szo-
ciális attitűdök tanult prediszpozíciók (haj-
lamosságok) az egyéni élettörténet termé-
kei, a társadalmi környezet közvetítésével 
alakulnak ki. (K. J.) → katonaszociológia

áttörés: a védelem ⁓e. Arcból keskeny te-
repszakaszon az ellenség összefüggő, mű-

szakilag előkészített védelmének szétve-
résére indított támadó manőver, amelyet 
a hadművelet, harc során akkor alkalmaz-
nak, amikor nincs mód megkerülésre vagy 
átkarolásra. Az ~ célja a védelem hadműve-
leti, harcászati felépítésének és állóképessé-
gének megbontása. Az ellenség szilárd ösz-
szefüggő védelembe foglalt csoportosítá-
sa elleni támadás általában ~sel kezdődik, 
amelynek során az ellenség védelmének tel-
jes mélységére csapásokat mérnek. Kihasz-
nálják a tüzérség tűzcsapásainak eredmé-
nyeit, és valamennyi fegyver tüzével pusz-
títják az ellenséget, majd az összfegyverne-
mi csapatok az áttörési terepszakaszon rést 
ütnek a védelemben. Ezzel részekre darabol-
ják az ellenséget, kedvező feltételt teremte-
nek a sikerkifejlesztő kötelékeknek az el-
lenség védelmének mélységébe, szárnyaiba 
irányuló döntő manőverek végrehajtására. 
Az ellenség üldözésével, friss csapatok harc-
ba vetésével hadműveleti sikerré fejlesztik 
a harcászati eredményeket. (T. J.) → száraz-
földi műveletek

áttörési sáv: az áttörési terepszakasz meg-
hosszabbítása az ellenség mélysége felé. 
Az ~ mindkét oldalon tereppontokkal hatá-
rolt terület, amelyben az áttörési terepsza-
kaszon harcba vetett kötelékek a feladatai-
kat megoldják. Az ~ (szakasz, terepszakasz) 
az ellenség mélységében támadási sávvá 
szélesedik. (T. J.) → szárazföldi műveletek

áttörési szakasz: az ellenség védelmében 
kijelölt pontok összessége, ahol a támadó 
csapatok – a főerőkifejtésüket összponto-
sítva – áttörnek. Az ~ (terepszakasz) szé-
lessége általában függ az ellenség védelmé-
nek felépítésétől, kiépítettségének fokától, 
a rendelkezésre álló erő és eszköz mennyi-
ségétől és milyenségétől, a terepviszonyok-
tól. A hadműveleti, harcászati kötelékek ál-
talában egy szakaszon törik át a védelmet. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek
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attribútum adat: a térinformatikában a mo-
dellezés mélységét meghatározó és leképe-
zési alapegységhez (entitás) rendelt tulaj-
donságleíró adat. Az entitás geometriai tu-
lajdonságain (helyzet, méretek, eloszlás stb.) 
és kapcsolatin túl minden kiegészítő adat 
~nak tekinthető. (K. A.) → geoinformáci-
ós támogatás

átvizsgálás: egy olyan műveleti tevékeny-
ség, amely során egy személyt, egy terüle-
tet, egy létesítményt elemzésnek, keresés-
nek, kutatásnak vetünk alá. Célja a tevé-
kenység alá vontakról, adatok gyűjtése a to-
vábbi eljárásokhoz. A katonai műveletek so-
rán megjelenik erőmegóvási, kereső-kutató 
feladatok megoldásában. (T. J.) → száraz-
földi műveletek

audiovizuális eszközök: 1. Ismeretnyúj-
tás céljából rögzített hangok és képek, va-
lamint a közvetítésükhöz szükséges techni-
kai berendezések. Az ~ a kiképzési eszkö-
zök egyik csoportját alkotják, és a katonai 
kiképzés keretében alapvetően az ismeret-
közlés során alkalmazzák őket. Idesorolha-
tók a különböző képvetítő és hangtovábbító 
eszközök, mint például a diavetítők, írásve-
títők, episzkópok, valamint magnetofonok, 
 lemezjátszók és ezek különböző kombiná-
ciói (magnetofonnal vezérelt diavetítő, több-
féle visszacsatoló berendezés, az oktató-, 
konzultáló gépek sokfélesége.) Természe-
tesen ezeknek az eszközöknek a használati 
gyakorisága az idők folyamán jelentős vál-
tozásokon ment át. Az ~ fő didaktikai funk-
ciói a kép- és hanginformációk külön-külön 
vagy összekapcsolt adásával a szemléltetés, 
a bemutatás és ezzel a pontosabb, érthetőbb 
ismeretközlés, az ismeretek megszilárdítása, 
ellenőrzése, valamint a gyakorlás elősegíté-
se. Az ~höz szükséges kép- és hanginformá-
ciók kis helyen tárolhatók, gyorsan előhív-
hatók és ismét eltüntethetők. Ezzel segítik 
a figyelem összpontosítását, a szemléltetés 

 gazdaságosságát, és csökkentik a foglalko-
zási hely szemléltetőeszközökkel való zsú-
foltságát, a figyelem elterelését. Az ~ hatás-
módja: a didaktikai funkciókat előkészített 
információhordozók közvetítésével fejti ki. 
A kifejtett hatás azon alapul, hogy az em-
ber a látás útján kapott információkat jobb, 
az egyidejűleg látott és hallott információkat 
még jobb hatásfokkal képes felfogni, rög-
zíteni. A hatást a figyelem kényszerű össz-
pontosítása is fokozza. Az ~ alkalmazásá-
hoz megfelelő áramforrás, valamint kép- 
és hangerősségtől függően szabályozható 
elsötétítés, illetve a külső zajforrások kiszű-
rése szükséges. Az ~ alkalmazásának fontos 
feltétele, hogy a kiképzők jól ismerjék őket, 
és képesek legyenek célirányos használa-
tukra. Ügyelni kell az ~re kidolgozott anya-
gok felvételének technikai minőségére, a lé-
nyeges részek jó kiemelésére, és gondot kell 
fordítani esztétikailag is megfelelő elrende-
zésükre, a felvételekkel szemben elemi kö-
vetelmény a valóság hű ábrázolása. 2. Az ~ 
a szemléltető eszközök (taneszközök) azon 
csoportja, amely az információk felvételét/
befogadását a hallás (auditív) és a látás (vi-
zuális) segítségével együtt biztosítja. A több 
érzékszerv egyidejű bekapcsolása az isme-
retszerzés folyamatába hatékonyabbá teszi 
azt. (N. I.) → híradó-informatika, informá-
cióvédelem

audit: a latin eredetű „audiencia” (meghall-
gatás) szóból ered. 1. Irányítási rendszerek 
tanúsítása ISO, MIR, KIR, MEBIR, AS, TS, 
HACCP , UKAS Akreditáció Nemzetközi 
Tanúsítvány-ellenőrzési rendszer. 2. Legin-
kább használatos szervezeti ellenőrzés (kül-
ső szakértői), átvilágítás, amellyel elérhető-
vé válhat a fenntartható fejlődés programjá-
nak kialakítása, illetve a problémás terüle-
tek felszámolása. (C. O.) → katonai vezetés

autokratikus vezetés: lényegében tekintély-
elvű (autokratikus) vezetési stílus. Az au-
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tokratikus vezető a célok kijelölésében nem 
vonja be munkatársait. Egyedül hozza meg 
döntéseit, a döntés-előkészítés folyamatá-
ba ritkán enged be más kollégákat. Ritkán 
mutat hajlandóságot kompromisszumra, en-
gedményekre, irányítási módszerei az utasí-
tás és a parancsolás fogalmában nyilvánul-
nak meg. Lényegesnek tartja a precíz terve-
zést, szervezést, folyamatos az ellenőrzés, 
az elszámoltatás. Így világosan megfogal-
mazza az elvárásait a beosztottjaival szem-
ben, pontosan kiadja feladataikat. Tárgyila-
gos, inkább barátságtalan, távolságtartó at-
titűd jellemzi. A motiváció kevésbé jellem-
ző, a munkatársak között éles a versenyszel-
lem, s a minőség a legfőbb érték. Általában 
stresszes, feszült hangulat jellemző a mun-
kahelyre. (C. O.) → katonai vezetés

automatikus adatfeldolgozás: olyan ada-
tokkal folytatott művelet, amelynek során 
a felderítő adatforrások szenzorai által fel-
derített alapadatok meghatározott progra-
mozási elvek szerint működő informati-
kai eszközrendszerekkel történő átalakítá-
sa, transzformációja kerül végrehajtásra. 
(H. H.) → felderítés

automatikus adatkezelés: a felderítési ada-
tok meghatározott szabályok és algoritmu-
sok alapján programozott számítógépekkel 
végrehajtott adatkezelése. (H. H.) → fel-
derítés

automatikus követőrendszert elhúzó za-
var: olyan speciális zavarási eljárás, amely 
elsősorban az automatizált célkövetésre al-
kalmas, például légvédelmi rakétarendsze-
rek ellen alkalmazható. A követőrendszer 
lehet távolsági vagy szögkövető. A távolsá-
gi követőrendszert elhúzó zavar előállítása 
során a repülőgépről visszaverődő rádiólo-
kációs jelek egy fedélzeti válaszadó beren-
dezéssel elfedésre kerülnek, majd időben 
egyre inkább eltolva kerülnek kisugárzás-

ra, ami a rádiólokátoron távolságban hamis 
helyzetben történő távolságmérést okoz. Ne-
hézséget az jelent, hogy egy idő után a tá-
volsági felbontóképességgel meghatározott 
okból a valódi és a hamis céljel különválik. 
A szögkövető rendszert elhúzó zavar elő-
állítható oly módon, hogy a rádiólokátor 
antenna karakterisztikájának megfelelően 
változó teljesítménnyel kerül kisugárzásra 
a mesterséges visszavert jel, a berendezés 
válaszjele, ezzel nem a főnyalábon, hanem 
az oldalnyaláb irányában (is) megjelenik 
a cél jele. (V. L.) → elektronikai hadviselés

automatizálás: az ember által különféle te-
rületeken végzett vezetési (irányítási) funk-
ciók helyettesítése, felváltása a hatékonysá-
got növelő, részben vagy egészben önállóan 
működő (automatizált) eszközökkel. Az au-
tomatizálandó tevékenységtől függően be-
szélhetünk termelésautomatizálásról az iro-
dai munka ~áról vagy a vezetés ~áról. Az ~ 
különböző szinteken valósulhat meg. A rész-
leges ~ az adott tevékenységrendszer, folya-
mat egyes részeire terjed csak ki. A komp-
lex ~ a folyamat összes alapvető tevékenysé-
gére kiterjed, azonban egyes funkciókat to-
vábbra is az ember lát el. A teljes ~ techni-
kai szempontból a legmagasabb szint, ami-
kor az egész folyamat (technológia) az ember 
beavatkozása nélkül megy végbe. A bonyo-
lultabb folyamatok végrehajtására gépekből 
és automatákból álló összetett eszközrend-
szereket alakítottak ki. A folyamat komplex 
gépesítése és irányításának teljes ~a esetén 
automatikus rendszerről beszélünk. Ilye-
nek elsősorban az olyan technikai (terme-
lő-, fegyver-) rendszerek területén jöttek lét-
re, amelyek szigorúan megszabott program 
szerint működnek. A szervezetek irányításá-
ra a vezetés komplex gépesítésével és komp-
lex ~val kialakított automatizált rendsze-
rek alkalmasak, ezek a gépek előnyös tulaj-
donságain kívül az ember alkotókészségé-
re és problémamegoldó képességére is épí-
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tenek. Az ~ célja, hogy az anyag- (és/vagy 
energia-, és/vagy információ-) áramlás egy 
gépen vagy gépcsoporton, minél kevesebb 
emberi beavatkozást igénylő módon, egyen-
letes minőségben, az előírt költséghatékony-
sági feltételeket teljesítve, balesetmentesen 
menjen végbe. (N. I.) → híradó-informati-
ka, információvédelem

automatizált híradás: az automatikus mű-
ködésű hírközpontok és átviteli utak bo-
nyolult együttese; a csapatok meghatáro-
zott szervezetén és vezetési rendjén belül, 
címkódok felhasználásával lehetővé teszi 
az információk gyors, megbízható továbbí-
tását és kölcsönös cseréjét. Eszközei: az au-
tomatikus kapcsolóközpontok; a vezeté-
si rendszer hírközpontjai, a helyhez kötött 
és a mozgó vezetési pontok hírközpontjai, 
az átviteli utakat alkotó különféle vezetékes 
és vezeték nélküli híradó eszközök együt-
tese. Az ~ kialakításainak főbb elvei: a hír-
adás valamennyi fajtájának alkalmazása, 
az információgyűjtés, információfeldolgo-
zás és információtovábbítás folyamatainak 
~a, a hírrendszerek és központjaik auto-
matikus működése. Az információtovábbí-
tás az alkalmazott szervezéstechnikai mód-
szertől függően felosztható csatornakapcsolt 
(vonalkapcsolt), közleménykapcsolt és ve-
gyes alrendszerekre. Az átviteli utak csator-
náinak felhasználásával mód nyílik rá, hogy 
a tagállomások a prioritási kategóriájuknak 
megfelelő sorrendben, előzetes összekapcso-
lás után önműködően és állomásonként le-
gyenek kiszolgálhatók. A feladó tagállomás-
tól érkező közleményt a kapcsolóközpont 
besorolja és a címzett  mellékállomásnak 
továbbítja figyelembe véve az állomás pri-
oritását és a közlemény sürgősségi jelzését. 
Az ilyen rendszerekhez az információk idő-
ben egyenletesen oszlanak el, kedvezőbb 
a csatornák kihasználása. Lehetőség van 
többcímzésű közlemények egyidejű továb-
bítására. A különböző szintű vezetési  pontok 

között gépi (adatátvitelt) kapcsolat hozható 
létre. Az ilyen rendszerek mind az analóg, 
mind a digitális információcserét lehetővé 
teszik. (N. I.) → híradó-informatika, infor-
mációvédelem

automatizált tűzvezetési rendszer: a tü-
zérség ~e felderítő-, híradó-, adatfeldolgo-
zó és számítógép-technikai berendezések 
rendszere az automatikus tűzvezetés meg-
valósítására. Típustól függően a szigorúan 
vett tűzvezetés mellett számvetések elvégzé-
sét, lőszernyilvántartások vezetését, jelenté-
sek, parancsok kódolt továbbítását is lehető-
vé tesz. A Magyar Honvédségben korábban 
az Árpád ~t használták. (M. G.) → tüzérség

autonóm alkalmazású tüzérségi tűzesz-
köz: olyan, elsősorban önjáró alvázú tűz-
eszköz, amely korszerű ballisztikai célszá-
mítógéppel, navigációs berendezéssel és ál-
talában automata irányzó berendezéssel ren-
delkezik. A tűzeszköz kezelőszemélyzete 
a pusztítandó cél koordinátáit megkapva, 
a lőelemeket a tűzvezető ponttól függetle-
nül, önállóan képes meghatározni és kivál-
tani a tűzcsapást. (Sz. T.) → tüzérség

autoritás: tekintély, befolyás, a cselekvés 
joga felhatalmazás alapján. Az rendelkezik 
autoritással, aki felhatalmazást kapott va-
lamely cselekvésre. Rokon fogalmak: fenn-
hatóság, tekintély, hatalom. Minden olyan 
hatalomgyakorlás, amely erővel kényszerí-
ti másokra a saját akaratát. (C. O.) → kato-
nai vezetés

az állam nemzeti ereje: a kormányzat ren-
delkezésére álló összes erőforrás, amelyet 
felhasználhat a nemzeti érdekek érvényesí-
tésére. Ezek lehetnek diplomáciaiak, gazda-
ságiak, információsak és katonaiak. Mind-
össze öt (hét) adattal elég jól körülírható egy 
állam nemzeti ereje, amelyek rávilágítanak 
az adott ország hozzávetőleges érdekérvé-
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nyesítő képessége a nemzetközi rendszer-
ben. Ezek a népesség, a terület, a  nemzeti 
össztermék, továbbá annak egy főre eső ösz-
szege, a fegyveres erők létszáma, illetve 
a védelmi költségvetés és annak egy főre 
eső összege. A népesség az állam elsőszá-
mú erőforrása, amelynek – a területtől elte-
kintve – döntő befolyása van az összes töb-
bi képességére, hiszen a lakosság állítja elő 
a nemzeti összterméket, amelynek egy része 
biztosítja a védelmi költségvetést, s a fegy-
veres erők személyi állományát is az állam-
polgárok közül állítják ki. A népességen be-
lül fontos annak etnikai, vallási, illetve kor-
csoportok szerinti összetétele, iskolázottsá-
ga is. A terület (méret, illetve az ország dom-
borzata és vízrajza, földrajzi fekvése, éghaj-
lata) a természeti erőforrásokhoz – édesvíz, 
termőföld, ásványi nyersanyagok – való hoz-
záférést jelenti. A nemzeti össztermék mu-
tatja meg, hogy mekkora erőforrásokat tud 
szétosztani, felhasználni működése, alap-
feladatai ellátása érdekében. Mennyi jut 
érdekérvényesítésre, azaz aktív külpoliti-
kára, a fegyveres erőkre. Az egy főre eső 
nemzeti össztermék az államok fejlettségé-
nek, gazdasági teljesítményének egyik leg-
fontosabb mérőszáma, lényegében megadja 
a tudományos és technikai fejlettség, illet-
ve az oktatás színvonalát az adott országban. 
A fegyveres erők létszáma ‒ illetve szoros 
összhangban vele ‒, a védelmi költségvetés 
nagysága az érdekérvényesítés egyik legke-
ményebb formájában mutatja meg az állam 
képességeit. A nemzeti erő azonban termé-
szetesen több mint néhány adat és mérhe-
tő összetevők. Magában foglalja a polgárok 
önfeláldozását, az intézményrendszer ru-
galmasságát, a technológiai fejlettséget (tu-
dást), a nemzeti karaktert vagy más egyéb 
mennyiségi elemeket, amelyek meghatároz-
zák az állam teljes érdekérvényesítő képes-
ségét. A nemzeti erő felosztható materiális 
(érzékelhető/mérhető) és immateriális (nem 
érzékelhető) részre. A materiális részbe tar-

toznak a természet-, társadalom-, politikai 
és gazdaságföldrajzi jellemzők (fekvés, terü-
let, klíma, domborzat, nyersanyagok/termé-
szeti erőforrások, népesség, politikai rend-
szer és államszervezet, illetve gazdaság), 
a technológia, valamint a gazdasági fejlett-
ség, a fegyveres erők képességei, a diplomá-
cia/külkapcsolatok. Az immateriális részbe 
pedig az állami ideológia (politikai vagy val-
lási), a vezetés (vezetői képességek) – tágab-
ban fogalmazva az állami működés stabili-
tása –, illetve az úgynevezett nemzeti ka-
rakter sorolható. A nemzeti erő az az alap, 
amelyre az erőkivetítés támaszkodhat, már 
ha ez a „fundamentum” megfelelően stabil 
és rendelkezik olyan tartalékokkal, amelye-
ket egy adott ország a határain túl is képes 
felhasználni. (K. F.) → tengeri hadelmélet, 
tengeri hadviselés

az egészségügyi ellátás időnormái: a dokt-
rínában előírt maximális, a sérülés/sebesü-
lés bekövetkezte és az egészségügyi ellá-
tásnak egy adott szinten történő megkezdé-
se között eltelt idő. Klinikai evidenciák iga-
zolják, hogy az idő alapvető tényezője a ha-
tékony egészségügyi ellátásnak. A sérülés/
sebesülés és a megfelelő egészségügyi be-
avatkozás között eltelt időintervallum jelen-
tős kihatással van az ellátás általános kime-
netelére, beleértve az elhalálozás kockáza-
tát, a felépülés gyorsaságát és az esetleges 
maradandó egészségkárosodás fokát. Eb-
ből következően az ellátás időfaktora a be-
tegek túlélésének és felépülésének kritikus 
tényezője, ezért az időnormáknak való meg-
felelés az egészségügyi biztosítás tervezésé-
nek egyik sarkalatos pontja. Az egészség-
ügyi erőforrások elosztását és elhelyezését 
úgy kell megtervezni, hogy az lehetővé te-
gye a sérültek/sebesültek kellő időben tör-
ténő ellátását. A NATO-ban  jelenleg érvé-
nyes norma az úgynevezett 10–1–2 szabály, 
ahol a 10–Emelt szintű elsősegély. Azon-
nali életmentő beavatkozások megkezdése 
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egészségügyi kiképzésben részesült nem 
egészségügyi állomány, úgynevezett első 
ellátó katonák (first responders) által, akik 
képesek bizonyos életmentő eljárások elvég-
zésére (vérzéscsillapítás és légútbiztosítás) 
a lehető legrövidebb időn, de maximum 10 
percen belül. 1. Életbentartó beavatkozások. 
Emelt szintű, sürgősségi jártassággal ren-
delkező egészségügyi állomány (orvos, nő-
vér, szakápoló, paramedikus) által végzett 
olyan eljárások (Damage Control Resusci-
tation – DRC), amelyeket legkésőbb a sérü-
lést/sebesülést követő 1 órán belül meg kell 
kezdeni. A DRC egy komplex, rendszerszerű 
megközelítése az olyan súlyos traumás ese-
tek ellátásának, amelyek katasztrófális mér-
tékű vérzéssel, légúti és légzési, valamint ke-
ringési elégtelenséggel járnak. Idetartozik 
minden olyan eljárás – az azonnali életmentő 
technikák alkalmazásától a szükséges sebé-
szeti beavatkozásokig – amely a vérveszte-
ség minimalizálására, a szövetek maximális 
oxigénellátására és a végkimenetel optimali-
zálására irányul. 2. Sürgősségi sebészeti be-
avatkozás. Az elvárás az úgynevezett élet-, 
végtag- és funkciómentő sebészet (Damage 
Control Surgery – DCS) elvégzése a sérü-
lést/sebesülést követő 1, de legkésőbb 2 órán 
belül. A DSC egy olyan műtéti beavatkozás, 
amely során a végleges sebészeti megoldás 
halasztásra kerül, a beteg állapotromlásának 
megelőzése érdekében a vérzéskontrollra 
és a fertőzések megelőzésére fókuszál. Eze-
ket a műtéteket, miután a betegek élettani 
paraméterei azt lehetővé teszik, a későbbi-
ekben további sebészeti beavatkozások kö-
vetik. A 10–1–2 szabály kiemeli és hangsú-
lyozza a  sérülés/sebesülés helyszínén vég-
zendő azonnali beavatkozások fontosságát, 
azaz a vérzéscsillapítás és a légútbiztosítás 
minél korábbi megkezdését. Ennek érde-
kében kellő számú katonát kell kiképezni 
és a szükséges kompetenciákkal felruházni, 
hogy képesek legyenek az emelt szintű el-
sősegély végrehajtására, emellett biztosítani 

kell olyan, a kórház előtti ellátásban járatos 
egészségügyi állomány jelenlétét a katonák 
között, akik adott esetben képesek a sérül-
teket/sebesülteket életben tartani az egész-
ségügyi kiürítés szakembereinek kiérkezé-
séig. (K. I.) → katonai egészségügy

azimut: 1. Adott álláspontból a helyi észak 
és célpontra mutató irány között az óramuta-
tó járásával megegyező irányban mért szög. 
Három fő típusát a viszonyításul szolgáló 
északi irány alapján különböztetjük meg. 
Amennyiben az ~ meghatározása a földrajzi 
északhoz igazodik, úgy azt földrajzi ~nak, 
ha pedig a mágneses északhoz, úgy értelem-
szerűen mágneses ~nak nevezünk. A háló-
zati északtól mért ~ra az irányszög kifeje-
zés alkalmazható, de elfogadott a hálózati ~ 
megnevezés is. Az ~ szögértéke fok (perc, 
másodperc), illetve vonás mértékegységben 
adható meg. A vonás mértékegység hasz-
nálata során meg kell különböztetni a 6000 
(pars) és a 6400 (mils) köregységre történő 
felosztást. Az ~ a terepi tájékozódás felada-
tainak, valamint a hadrendi elemek (figye-
lőpont, tüzelőállás stb.) bemérésének, a mű-
szerek, tűzeszközök (lövegek, aknavetők 
stb.) tájolásának és a tüzérségi tűzvezetés-
nek fontos alapadata. (K. A.) → geoinformá-
ciós támogatás 2. A tüzérbemérésben kétfaj-
ta ~ról beszélünk, amennyiben a szögmérés 
kiinduló iránya a mágneses északi irány, ak-
kor mágneses ~ról, a valós (földrajzi, csilla-
gászai) északi iránytól kiinduló szögmérés 
esetén ~ról vagy földrajzi (csillagászati) ~ról 
beszélünk. (M. G.) → tüzérség

azimutmenet: a terepi navigáció sajátos for-
mája, amely a kiinduló és a célpont közötti 
menetet távolságok és azimutok által meg-
határozott töréspontok érintésével oldja meg. 
Az ~ megtervezésére és végrehajtására el-
sősorban éjszaka, ismeretlen terepen, rossz 
látási körülmények között vagy tájékoztató 
tereptárgyak hiányában van szükség, ha más 
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korszerű navigációs eszköz (GPS-vevő) nem 
áll rendelkezésre. Gyalogos ~ megtervezése-
kor a menetvonalat térképen vagy menetvo-
nalvázlaton azonosítható töréspontokkal kell 
rögzíteni. Meg kell határozni a töréspontok 
közötti irányszögeket és távolságokat a tér-
képi méretaránynak megfelelően, majd eze-
ket át kell alakítani a terepen kezelhető mág-
neses azimutokká és lépéspárban kifejezett 
hosszakká. Az értékeket a menetvonalváz-
laton is fel kell tüntetni. (K. A.) → geoin-
formációs támogatás

azonnali hatású projekt: CIMIC-szakte-
rületen használt fogalom. Alapvetően rövid 
távú az adott negatív, káros helyzetet gyor-
san befolyásoló beavatkozás, amelynek célja 
a szenvedés enyhítése, az élet és munkakö-
rülmények javítása, normalizálása, valamint 
a segítséget nyújtók elfogadásának erősíté-
se. Veszélyhelyzetekben a gyors beavatko-
zás és segítségnyújtás életmentő jellegű le-
het. Számos esetben sokkal inkább a gyor-
saság a hatékonyság mértékegysége, nem 
pedig a befektetett, felhasznált vagy átadott 
anyagi javak. (B. G.) → béketámogató mű-
veletek, CIMIC, műveleti környezet

azonosítás: a mai hadijogi szabályok meg-
követelik a harcolók azonosíthatóságát. En-
nek egyik célja, hogy el lehessen dönteni mi-
lyen bánásmód jár az illetőnek, legyen jog-
szerű harcos, a fegyveres erők tagja, vagy 
bárki, akár beteg, sérült, vagy ha fogságba 
esik. Bár az egyenruha viselése önmagában 
lehet jelzése annak, hogy az adott személy 
jog szerint harcosnak minősül, a hadijog sza-
bályai az egyenruhát nem tekintik abszolút 
bizonyítéknak, ahogy előfordulhat, hogy 
az összeütköző felek nem látják el a harcoló-
ikat vele. Ugyanakkor ez fontos kérdés, mert 
a konfliktusban részes felek nem kötelesek 
hadifogoly-jogállást biztosítani azok számá-
ra, akik jogellenesen vettek részt korábban 
az ellenségeskedésekben. Ma a fegyveres 

erők tagjai többségében „dögcédulaként” 
emlegetett azonosítókat hordanak maguk-
nál, amelyekre nézve az I. genfi egyezmény 
tartalmaz előírásokat, a halottak és a sebe-
sültek ⁓ának kötelezettségével kapcsolatban. 
A III. genfi egyezmény 17. cikke kötelezően 
előírja a konfliktusban részes felek számára, 
hogy igazolványt állítsanak ki azon szemé-
lyek számára, akik hadifogolystátuszra le-
hetnek jogosultak. Ez az adott személy ne-
vét, rendfokozatát, azonosító számát és szü-
letési időpontját tartalmazza, emellett szere-
pelhet rajta az illető aláírása, ujjlenyomata, 
fényképe is. Ezt az azonosítót a fogoly fel-
szólításra fel kell mutassa, de tilos tőle azt 
elvenni. Ezek az adatok – különösen a rend-
fokozat – ahhoz szükségesek, hogy eldönt-
hető legyen a foglyot megillető bánásmód. 
(L. T.) → hadijog

azonosított légihelyzetkép (Recognized 
Air Picture – RAP): egy adott légtérben 
tartózkodó, (elméletben) teljes lista a légi 
járművekről, amelyek mindegyike átesett 
az úgynevezett azonosítási eljáráson, amely-
nek során azonosítási kategóriába sorolják 
azokat (a szélső értékei az azonosítási ka-
tegóriáknak a barát vagy ellenség kategó-
ria), továbbá a céladatok kiegészítő informá-
ciókat is tartalmazhatnak, úgymint: a légi 
jármű típusa, járatszáma vagy repülési ter-
ve. Az információk származhatnak katonai 
vagy polgári rádiólokátoroktól, más polgári 
légiforgalmi szolgálatoktól, esetleg szövet-
séges vagy koalíciós nemzetektől, szerveze-
tektől. (Cs. J.) → légvédelem, légierő (mű-
veletek, támogató műveletek)

azonossági jegy: személyi igazoló jegy. 
A Magyar Honvédség katonai igazgatási 
és központi adatfeldolgozó szerve a honvé-
dek részére a katonai cselekmények idősza-
kában, valamint Magyarország területén kí-
vüli szolgálat teljesítése és nemzetközi szer-
ződés alapján teljesített szolgálat időszaká-
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ban az azonosítás és segítségnyújtás bizto-
sítása érdekében a személyi igazolójegy ki-
adása céljából e személyek adatait, továbbá 
társadalombiztosítási azonosító jelét, vér-
csoportját és RH-faktorát kezeli a szolgálati 
viszony kezdetétől annak megszűnését vagy 
megszüntetését követő 5 évig.A személyi 
igazolójegy tartalmazza a személyi igazoló-
jegy birtokosa nevét és a HUNGARY felira-
tot, és a személyi igazolójegy birtokosa vér-
csoportját és RH-faktorát. A Magyar Hon-
védség katonai igazgatási és központi adat-
feldolgozó szerve a személyi igazolójegyről 
annak kiadásától a szolgálati viszony meg-
szűnését vagy megszüntetését követő 5 évig 
nyilvántartást vezet. A genfi egyezmény 
alapján bevezetett – okmányértékű – lemez, 
a fegyveres erők háborús sérültjei és halot-
tai személyazonosságának megállapítására. 
A fémlemezből készült jegy mindkét felén 
szerepel a tulajdonos személyi száma, a vér-
csoportja és az ország neve. Jelenlegi funkci-
óját, formáját, tartalmát és kezelését az 1949. 
évi I. genfi jegyzőkönyv 16–17. cikkelyei 
szabályozzák, amelyeket Magyarországon 
az 1954. évi 32. törvényerejű rendelettel hir-
dettek ki. (B. J.a) → védelmi igazgatás

azonosulás: fontos fogalom a katonává vá-
lás, a katonai szocializáció folyamatában. 
A kifejezés a tanulás egy formáját is lefe-
di, amikor az egyén kiválaszt egy neki tet-
sző „modell”-személyt, és megpróbál olyan 
lenni, mint ő. A katona számára az elöljá-
ró, parancsnok elvárásainak való megfele-
lés a cél. Az ⁓ a katonapedagógiában nem 
más, mint valamely szuggesztív hatású pa-
rancsnok, egy vezetői magatartási modell 
követése. A parancsnokok azok, akik szug-
gesztív befolyással bírnak, és így magatar-
tási modellként szolgálhatnak a környeze-
tük számára. Ez a folyamat tudatos, hiszen 
az egyén kiválogatja azokat az értékeket, 
normákat, attitűdöket, amelyekkel azono-
sulni akar. Az ⁓ a modellkövetés magasabb 

szintje. Míg az utánzás esetében a modell 
cselekvéseit, az empátia segítségével a mo-
dell érzelmeit, hangulatait veszi át az egyén, 
addig az ⁓ a modell személyiségével (érté-
keivel, normáival, attitűdjeivel) való ⁓t je-
lenti. Az ⁓ során a szándékosan vagy spon-
tán választott elöljáróktól, parancsnokoktól 
átvett viselkedési minták a személyiségbe 
beépülve annak részévé válnak, így segíti 
elő a katonai viselkedéssel, attitűddel való 
⁓t. Nem szükséges, hogy a kiválasztott mo-
dellszemély valódi személy legyen, lehet 
ez történelmi személy, hadtudós stb. Be-
szélhetünk negatív ⁓ról, identifikációról is, 
ilyenkor a példa negatív, és ebben az eset-
ben teljesen ellentétes viselkedés váltható 
ki az egyénből. Amennyiben a parancsnoki 
modell agresszív, durva magatartásformákat 
mutat, akkor ilyen megnyilvánulásokat ter-
jeszt maga körül, és ezt veszi át a környeze-
te. (Sz. I.a) → katonapedagógia



Bacsányi Csicserics Miksa (1865–1948): 
a bécsújhelyi katonai akadémia elvégzése 
után a cs. és kir. 38. gyalogezredhez nevez-
ték ki hadnaggyá. A hadiiskola elvégzése 
után a vezérkarba osztották be. 1892-ben  
Kasanba küldetett az orosz nyelv elsajátítá-
sára. Az 1904–1905. évi orosz–japán hábo-
rúban mint az Osztrák–Magyar Monarchia 
katonai megbízottja Kuropatkin főhadiszál-
lásán tartózkodott. Itt szerzett tapasztalatait 
Az új tábori ágyúnk (Unser neues Feldges-
chütz) és Az ütközet (Die Schlacht) című 
munkáiban írta meg. (N. L.) → hadtörténet, 
hadművészet története

Bajtársi Egyesületek Országos Szövet-
sége (BEOSZ): önálló jogi személyiséggel 
rendelkező civil szervezet. Alapításának 
ideje: 1990. február 27. A ~ vezető szervei 
a küldöttgyűlés, az elnökség és a felügye-
lő bizottság. A ~ tagjai a régiókba tömörült 
tagegyesületek, tagszövetségek, a pártoló- 
és tiszteletbeli tagok. A ~ célja: a) a hazafi-
ság eszményére épülő hon- és rendvédelem 
ügyének támogatása; b) a tagszervezeteinek 
és azok tagjainak országos szintű érdekvé-
delme; c) a szolidaritás, a bajtársiasság tu-
datának erősítése. Céljai megvalósítása so-
rán együttműködik valamennyi, a ~ céljait 
elfogadó szervezettel és intézménnyel. Te-
vékenységei körébe többek között: a) kultu-
rális, ismeretterjesztő és szakmai rendezvé-
nyek szervezése, illetve lebonyolítása; b) is-
meretterjesztő kiadványok kiadása; c) pá-

lyázatok kiírása, kutatói programok finan-
szírozása; d) hagyományápoló programok 
támogatása, ösztöndíjak és díjak adomá-
nyozása tartozik. A fiatal generáció honis-
merettel, hazafias neveléssel összefüggő is-
meretterjesztését különböző rendezvények 
(például oktatások, táborok) szervezésével 
segíti. A hon- és rendvédelem széles körű 
megismertetése érdekében kapcsolatot tart 
állami-, önkormányzati-, továbbá más civil 
szervezetekkel, valamint a ~en kívüli szak-
emberekkel, magánszemélyekkel. Feladatai 
körében lehetőséget biztosít a honvédségi 
és rendvédelmi nyugállományúak szabad-
idős tevékenységének hasznos eltöltéséhez, 
valamint felméri és közreműködik a tagok 
segélyezésében, aktív részt vállal az elhunyt 
tagok hozzátartozóival történő kapcsolattar-
tásban. (S. J.) → humánpolitika, személyügy

bajtársiasság: a harc, a háború közegében 
az értékek leegyszerűsödnek, olyan katonai 
bázisértékekre, mint a ⁓, a testületi szellem. 
A ⁓ a hadseregben a katonákat összetartó ér-
zelmi – értelmi – cselekvési kötelék, a had-
műveleti területen a harcban való egymás-
rautaltság, a bajban való segítségnyújtás, 
a bajból való kimentés, vagy a bajtársról 
való végső gondoskodás. Ez a kötelék adja 
vissza a hadműveleti területen az emberi 
méltóságot (condition humaine). E fogalom 
első alakzata az ókori görög hadseregben 
 keletkezett (falanx), s az összetartozás át-

B
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törhetetlenségének képzetét erősítette min-
den katonában. (H. D.) → katonapedagógia

bakteriológiai háború: lásd biológiai há-
ború (B. T.) → ABV-támogatás

baktériumfegyverek eltiltása: az ENSZ 
Közgyűlésén 1971. december 10-én  elfo-
gadott egyezményen alapuló rendszabály, 
amelyet hetven ország képviselői 1972. áp-
rilis 10-én  egy időben írtak alá Moszkvá-
ban, Washingtonban és Londonban, s 1975. 
március 26-án  lépett hatályba. A megálla-
podás teljes neve: Egyezmény a bakterioló-
giai (biológiai) és toxinfegyverek fejleszté-
sének, gyártásának, tárolásának eltiltásáról 
és megsemmisítéséről. Az egyezmény hatá-
rozatlan időre szól, preambulumból és tizen-
öt cikkből áll. Az egyezményben részt vevő 
államok – többek között – vállalták, hogy 
soha, semmilyen körülmények között nem 
fejlesztenek, nem gyártanak, nem tárolnak, 
nem szereznek meg és nem tartanak olyan 
mikrobiológiai vagy egyéb hatóanyagot, va-
lamint toxint, amely nem kármegelőzési, 
védekezési vagy más békés célokra szol-
gál, bármilyen legyen is az eredete, előállí-
tási módja, fajtája és mennyisége; ilyen ha-
tóanyag, valamint toxin ellenséges célokra 
vagy fegyveres összeütközés esetén való al-
kalmazására szolgáló fegyvereket, felszere-
léseket és szállítóeszközöket. A modern ge-
netikai módszerek széles körű alkalmazása 
lehetővé tették a gyors és viszonylag olcsó 
azonosítását a kórokozóknak, de a genetikai 
fejlesztések alkalmazhatók a biológiai fegy-
verfejlesztéseknél is. A Biológiai és  Toxin 
Fegyver Tilalmi Egyezmény (Biological and 
Toxin Weapons Convention – BTWC) ha-
todik (2006-os) felülvizsgálati konferenciá-
ján megfogalmazódott az aggodalom az et-
nikai fegyverek gyártására és használatá-
ra vonatkozóan és azt az emberiség elleni 
bűncselekménynek nyilvánították. (B. T.) 
→ ABV-támogatás

baktériumháború: lásd biológiai háború 
(B. T.) → ABV-támogatás

balassagyarmati „csehkiverés”: 1919. ja-
nuár 15-én  a csehszlovák katonaság bevonult 
Balassagyarmatra. Az új hatalom képvisele-
tében megjelent a városban Bazovszky zsu-
pán, hogy átvegye a közigazgatás irányítá-
sát. Ez elkeseredést okozott főleg a tisztvise-
lői karban és a vasutasok között, akik az ál-
lásukat féltették. Megkezdődött az ellenállás 
megszervezése. 1919. január  29-én, hajnali 
4 órakor Bajatz Rudolf és Vizy Zsigmond 
századosok csapatai, kiegészülve a balassa-
gyarmati vasutasokkal, támadást indítottak 
a csehszlovák katonaság ellen. A vasútállo-
mást és a csehek őrposztjait sikeresen elfog-
lalták. A laktanya elleni támadás kezdetben 
sikeresen indult. Elesett a csehek parancs-
noka, Lanka Gusztáv főhadnagy, de zavar 
támadt a két támadást végrehajtó csapat kö-
zött és visszavonultak. A polgárság tovább 
folytatta a harcot és elhitették a csehekkel, 
hogy a magyar katonaság még mindig a vá-
rosban van. Végre délután fél kettőkor Balas-
sagyarmatra érkezett az iglói géppuskás tan-
folyam egysége, Kattaner Rudolf főhadnagy 
vezetésével. Telefonon azonnal felszólították 
a helyettes cseh parancsnokot a megadás-
ra, s ugyanakkor támadást intéztek a lak-
tanya ellen. Végül az ellenség megadta ma-
gát és hetvenöt cseh és szlovák katona esett 
az iglóiak fogságába. A hírre, hogy felsza-
badult a város, a többi magyar egység is tá-
madást indított az Ipolyt több helyen átlépő 
csehszlovák katonaság ellen, visszaszorít-
va őket a demarkációs vonal mögé. Az Or-
szággyűlés 2005-ben  Balassagyarmatnak 
a „Legbátrabb Város” („Civitas Fortissima”) 
címet adományozta. (N. L.) → hadtörténet, 
hadművészet története

balatoni védelmi hadművelet: a 3. Ukrán 
Front küzdelme 1945. március első felében 
a Velencei-tó–Balaton térségében kibonta-
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kozott német Tavaszi ébredés hadművelet 
megbuktatása érdekében, ami – a Bécsi tá-
madó hadműveletre való felkészüléssel pár-
huzamosan – március közepére, elkeseredett 
védelmi harcok eredményeként, sikerrel zá-
rult, elbukott a második világháború alatti 
utolsó német ellencsapása. E védelmi tevé-
kenység során minden korábbinál tovább-
fejlődött – egyebek mellett – a mozgó záró-
osztagok és a páncélelhárító tüzértartalékok 
hadművészete. Lásd folyamatos nagy mély-
ségű hadműveletek. (Sz. M.) → hadtörténet, 
hadművészet története

baleseti napló: alegységszintű baleseti nyil-
vántartás, amely tartalmazza a személyi ál-
lomány által elszenvedett balesetek alap-
adatait (a baleset időpontját; a sérült nevét, 
rendfokozatát, beosztását; a baleset helyszí-
nét; a baleset idején végzett tevékenységet; 
a sérülés megnevezését, a munkaképtelen-
ség vagy szolgálatképesség csökkenés va-
lószínűségének megállapítását; a bejelen-
tő nevét, rendfokozatát; a bejelentés idejét; 
valamint az állományilletékes parancsnok 
aláírását). (D. Cs.) → katonai képzés, kikép-
zés, felkészítés

ballisztika: a hajított testek, főleg a lövedé-
kek mozgásának törvényszerűségeit kutató 
tudományág. Tárgykörébe tartozik a lövés 
jelenségének és folyamatának – a célzással 
(irányzással) összefüggő – vizsgálata. A ~ 
felosztása a lövedék mozgásának fázisaival 
függ össze, belballisztikára és külballiszti-
kára osztható. (Sz. T.) → tüzérség

Balti-alapszint: a Balti-tengerhez tartozó, 
a Finn- és a Kronstadti-öblöt elválasztó Kot-
lin-sziget Kronstadt városának mareográf-
ján 1913-ban  rögzített középtengerszinthez 
viszonyított, a közép- és kelet-európai orszá-
gok térképészeteinek többségében egyezmé-
nyesen elfogadott magassági alapszint. Ma-
gyarországon 1953-ban  került bevezetésre. 

Használata mind a hazai polgári, mind a ka-
tonai térképészetben általános és kötelező. 
(K. A.) → geoinformációs támogatás

Baltikumi hadművelet: a Leningrádi, va-
lamint az 1–3. Balti Front, továbbá a Bal-
ti Flotta 1944. szeptember 14. és október 
21-e között – tengerhez szorítva a német 
Észak Hadseregcsoport harminc hadosztá-
lyát – visszafoglalta Észt-, Lettországot, to-
vábbá Litvániát. Lásd folyamatos nagy mély-
ségű hadműveletek. (Sz. M.) → hadtörténet, 
hadművészet története

baranta: a magyar kultúrkörből szárma-
zó mozgásokra felépített harcművészeti stí-
lus. A ~ középkori, kora újkori és a hagyo-
mányokon alapuló megújuló modern tartal-
makkal egyaránt rendelkezik. A stílus alap-
jait az egykori szentendrei Kossuth  Lajos 
Katonai Főiskolán Vukics Ferenc rakta le, 
aki 1991-ben  kezdte meg gyűjtőmunká-
ját, és 1996-ban  hozta létre az első ~csapa-
tot és a Baranta Mozgalmat. A mozgalom 
2005–ben hozta létre országos sportszö-
vetségét. Az Országos Baranta Szövetség 
a European Traditional Sports and Games 
Association (Európai Tradicionális Spor-
tok és Játékok Szövetsége) magyar tagszer-
vezete. A stílus mozgásrendszerét, kiképzé-
si, nevelési és közösségi elveit a hagyomá-
nyos magyar kultúrkörből (fegyveres tán-
cok, küzdelmi gyermekjátékok, népi küz-
delmi sportok) és az erre épülő – Karácsony 
Sándor munkásságával és a népi írók tevé-
kenységével összefüggő – megújított társas-
lélektani modellre építi. A ~ szűkebb érte-
lemben a magyarság jellemző jegyeit magán 
viselő önálló harcművészeti stílus, tágabb 
értelemben életfilozófia. A ~ célja a ma-
gyar harci testkultúra és játékkultúra ku-
tatása, gyakorlása, oktatása, kiemelkedően 
magas  színvonalra emelése, a hagyományok 
felelevenítése, a személyiség és a közössé-
gi szerveződés fejlesztése, Magyarország 
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és a  magyar műveltség népszerűsítése, a ma-
gyar fiatalok hazaszeretetre, nyitottságra ne-
velése. A stílus elnevezése az alapító gyer-
mekkorához kötődik. Vukics Ferencet gyer-
mekkorában egy pati csordás figyelmeztet-
te ostorozás, botforgatás oktatása közben: 
„Most még csak elbarantáltok, csak nehogy 
böllenködés lögyön a vége…” A barantások 
eszközös harccal (kés, szablya, bot, lándzsa, 
fokos, íj, karikásostor), pusztakezes harccal 
(népi birkózások, önvédelem, állóharc, föld-
harc), csoportos harci eljárásokkal, magyar 
táncokkal, népi játékokkal és a vidéki élettel 
kapcsolatos gazdálkodási ismeretekkel egy-
aránt foglalkoznak. (V. F.) → katonai kép-
zés, kiképzés, felkészítés

barát-ellenség felismerő (Identify Friend 
or Foe – IFF): általánosságban egy észlelt 
személy, tárgy vagy jelenség baráti vagy el-
lenséges jellegének bármilyen tevékenység-
gel vagy eszközökkel történő megállapítá-
sa. Ez olyan különféle eszközökkel történ-
het, mint vizuális azonosítás, elektronikus 
lekérdezés, a repülési tervvel történő egye-
ző cselekvés, az akusztikus információk-
ból nyert adatok beazonosítása, viselkedé-
si jellegzetesség és/vagy ellenséges termé-
szetű akció végrehajtása. Itt: olyan elektro-
mágneses kisugárzásokat alkalmazó rend-
szer, amelyre egy saját erők által hordozott 
eszköz automatikusan – például impulzu-
sok kibocsátásával válaszol, és így megkü-
lönböztethető az ellenséges erőktől. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támoga-
tó műveletek)

Basta, Giorgio (1550–1607): Dél-Itáliába 
menekült, albán családban született, Roc-
caforzatában. Zsoldosként harcolt Német-
alföldön és Franciaországban. 1590-ben  be-
lépett II. Rudolf császár hadseregébe, ahol 
csakhamar a tábornokságig vitte. 1598-ban  
a császár megbízottjaként Erdélybe ment 
a  Báthory Zsigmond lemondását követő za-

varok lecsillapítására. Miriszlónál szétver-
te a havasalföldi-kozák sereget a velük har-
coló székely csapatokat. 1599-ben  a feje-
delemségre törekvő fiatal Báthory András 
bíborost megölette. 1601. augusztus 3-án  
Vitéz  Mihály havasalföldi vajdával együtt 
Goroszlónál megverte Báthory Zsigmond 
seregét, és nem sokkal később megölette 
 Vitéz  Mihály vajdát is. Ezután a maga kezé-
be ragadta az hatalmat. Uralma alatt Erdély 
a legkegyetlenebb zsarnokságnak volt kitéve, 
aminek Bocskai István felkelése vetett vé-
get. 1604-ben, a király Erdélyből visszahív-
ta és Bocskai ellen küldte, akit 1604. novem-
ber 14-én   Osgyánnál, majd november 24-én  
Edelénynél megvert. 1606-ban, amikor meg-
kötötték a törökkel a zsitvatoroki békét, ⁓ ki-
lépett a hadseregből. Három hadtudományi 
műve jelent meg. A tábornagy (II maestro 
di campo generale) című könyve 1606-ban  
jelent meg. Hat részből áll: a) a tábornagy-
gyal szembeni követelmények; b) a hadjá-
rat megszervezése; c) a menet végrehajtása, 
beszállásolás és a táborozás megszervezése; 
d) a várostrom előkészítése; e) a falak elle-
ni roham végrehajtása; f) a csata megvívá-
sa. A könnyűlovasság vezetése (Governo del-
la cavalliera leggera) című műve 1612-ben  
jelent meg. Hangsúlyozza a könnyűlovas-
ság alkalmazásának fontosságát felderítésre 
és rajtaütésekre. A könyv négy fejezetében 
ír a tisztek és katonák toborzásáról, a felvo-
nulás és a menetek megszervezéséről, a be-
szállásolásról, valamint a táborozásról, végül 
a lovasság harctéri alkalmazásáról. Mindkét 
művét németre és franciára is lefordították. 
A császárhoz írott egyik emlékiratában ál-
landó magyar hadsereg felállítását szorgal-
mazza, zsoldoshadseregek helyett. Halála 
után jelent meg A tüzérség vezetése (Del go-
verno dell artiglieria) című könyve. (N. L.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

bázis objektum: katonai tevékenységek 
színhelyéül szolgáló műtárgyak és létesít-
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mények gyűjtőfogalma. A létesítmények-
ben folyó tevékenység irányulhat a kato-
nai művelet előkészítésére, annak logisz-
tikai támogatására, az egészségügyi ellá-
tásra vagy a kiképzésre. Ideértendők azok 
az épületegyüttesek is, amelyek a katonai 
tevékenységek vagy folyamatok elemzésé-
nek vagy kikísérletezésének a helyszínei. 
Ennek megfelelően bázisobjektum helyszí-
ne lehet például egy laktanya a hozzá tar-
tozó gyakorló és lőterekkel, valamint ki-
szolgáló-, és támogató létesítményekkel, lo-
gisztikai bázis, reptér vagy akár kórház is. 
Az országvédelmi műveletekben részt vevő 
erők logisztikai támogatásának egyik módja 
a kijelölt bázisobjektumok alkalmazása. Ezt 
a módszert akkor alkalmazzák, ha a bázis-
laktanya elhelyezkedése nem teszi lehetővé 
a folyamatos támogatás végrehajtását. Eb-
ben az esetben az ellátási-utánpótlási rend-
szer működtetése érdekében valós logiszti-
kai képességgel rendelkező bázisobjektumot 
jelölnek ki, vagy rendeznek be. A végrehaj-
tás alatt a bázislaktanya rendszerére támasz-
kodnak, vagy önálló logisztikai támogatási 
rendszert működtetnek. A bázisobjektum ál-
talában az alkalmazási körzet hátsó határán 
jelölik ki. Működését a hadműveleti szintű 
logisztikai szervezetek biztosítják, a köz-
ponti ellátási-utánpótlási rendszerbe történő 
integrálása a központi rendeltetésű logiszti-
kai szervezetek felelőssége. Alapvető feltétel 
a bázisobjektum infrastrukturális képessé-
geinek (szabad ellátási, közműkapacitások, 
telepítésre, raktározásra felhasználható te-
rület stb.) ismerete. Ezeknek az adatoknak 
a beszerzéséről a logisztikai felderítés alatt 
gondoskodni kell. A ~ kijelölésénél az aláb-
bi szempontokat kell figyelembe venni: meg-
felelő alap infrastrukturális hálózat meglé-
te; a működésnél felhasználható logisztikai 
létesítmények; raktározási lehetőségek; al-
egységek elhelyezésére alkalmas épületek; 
ellátási-utánpótlási rendszer szempontjából 
fontos közlekedési csomópontok megléte; 

közegészségügyi, higiéniai feltételek meg-
léte. (B. J.b) → műveleti logisztika

bázisfeltételek: a gyakorlatok végrehajtá-
sához szükséges alapvető tárgyi feltételek 
(gyakorlótér, lőtér, vezetési pálya stb.), vala-
mint a szükséges kiszolgáló személyzet ösz-
szessége. (M. I.) → katonai képzés, kikép-
zés, felkészítés

bázisjármű: egy úgynevezett járóképes al-
váz, ahol a járóképes elnevezés azt takarja, 
hogy az alváz a rászerelt motorral és hajtó-
művel elindulni is képes. A ~ több külön-
böző felépítménnyel is felszerelhető, így al-
kalmazási lehetősége széles körű. (V. R. L.) 
→ haditechnikai támogatás

bázisvonalas belövési eljárás: a NATO ko-
alíciós műveletekben alkalmazott belövési 
eljárás. A ~ lényege, hogy a figyelőpont ko-
ordinátája nem ismert, vagy a figyelő vala-
milyen okból nem akarja megadni azt a tűz-
vezetőpontnak. A cél irányszögét bázisvo-
nalnak használva, ehhez képest adja meg 
a figyelő a tűzvezetőpontnak a szükséges 
javításokat. Ezt a belövési eljárást a földi 
és a légi figyelők személyzete is alkalmaz-
hatja. (Sz. T.) → tüzérség

becsapódás: tüzérségi éleslövészeten alkal-
mazott kifejezés. A ~t a tűzalegység tűzve-
zető központja a lőtáblázati röpidő figye-
lembevételével, a tényleges ~t megelőzően 
5 másodperccel korábban jelenti a figyelő-
nek a robbanópont könnyebb azonosítása 
céljából. (Sz. T.) → tüzérség

becsapódópont: a röppálya metszéspontja 
a torkolatszinttel. (Sz. T.) → tüzérség

becsapódószög: a torkolatszint és a röppá-
lyához a becsapódópontban húzott érintő ál-
tal bezárt abszolút szög. (Sz. T.) → tüzérség
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Bécsi döntések: a 2. Ukrán Front Dunától 
északra, míg a 3. Ukrán Front a Balaton-
tól északra és nyugatra mért 1945. március 
15. – április 13-i  csapásaival befejezte ma-
gyarországi hadműveleteit, és birtokba vet-
te az osztrák fővárost. E harcok során ápri-
lis 12-ére  Magyarország területének utolsó 
négyzetméterein – Rábafüzes-Hegyvidé-
ken – befejeződött a háború. Lásd folyama-
tos nagy mélységű hadműveletek. (Sz. M.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

Bécsi Katonaföldrajzi Intézet: (k. k. Mili-
tärgeographisches Institut, 1899-től  K.u.K.) 
elődje a Milánóban 1800-ban  alapított Hadi-
törzs (Deposito della guerra) és a Napóleon 
által 1802-ben  létrehozott Katonaföldrajzi 
mérnöktörzs (Corpo militare degl’ Ingegneri 
Geografi) volt. Feladata az 1814-ben  osztrák 
fennhatóság alá került Lombardia és Velen-
ce tartományok feltérképezése volt. Katona-
földrajzi Intézet (Istituto geografico milita-
re) néven 1818-ban  ujjászervezték és a Bé-
csi Vezérkar alá rendelték. Az intézet 1839. 
január 7-én  Bécsbe költözött, és egyesült 
a vezérkar Topográfiai-litográfiai Irodájá-
val. 1840. január 1-jén  kezdte meg működé-
sét ~ néven. Alaprendeltetése térképművek 
és egyéb térképészeti anyagok előállítása 
volt a hadsereg számára, de tevékenyen be-
kapcsolódott a nemzetközi tudományos élet-
be is, Európa legnagyobb térképészeti, ka-
tonaföldrajzi intézete volt, amely egyesítet-
te a Habsburg Birodalom összes geodéziai, 
topográfiai, kartográfiai munkáját. Ez az in-
tézet végezte Magyarország topográfiai tér-
képezését az Osztrák-Magyar Monarchia 
felbomlásáig. (S. K. K.) → katonaföldrajz

becslő előkészítés: olyan lőelem meghatá-
rozási mód, amelynél – elsősorban a gyors 
tűzmegnyitás miatt – a lövészet előkészítését 
csak részben vagy becsült adatok birtokában 
hajtják végre, ezért minden esetben szüksé-

gessé válik a cél közvetlen belövése. A ~t ál-
talában az aknavető kötelékek parancsnokai 
alkalmazzák. (Sz. T.) → tüzérség

beékelődés: a támadónak a védelembe való 
behatolása, korlátozott mélységű előretöré-
se, amelyet a védő két vagy három oldal-
ról körbefogva megállított illetve megállí-
tani, elszigetelni szándékozik, a támadó vi-
szont áttöréssé igyekszik kifejleszteni. (T. J.) 
→ szárazföldi műveletek

befogadó nemzeti egészségügyi támogatás 
(Medical Host Nation Support – MedHNS): 
egy megegyezés a NATO és/vagy a hozzá-
járuló nemzetek és a befogadó nemzet kor-
mánya között, amelyben – a katonai külde-
tés végrehajtásának megkönnyítése érdeké-
ben – elfogadják, hogy a NATO vagy más 
idegen erők működhetnek, vagy áthaladhat-
nak egy adott ország területén. A hadszín-
téren rendelkezésre álló egészségügyi erők 
forrásának, mennyiségének és minőségé-
nek ismerete nagyon fontos a haderő által 
 felállítandó egészségügyi szervezet képes-
ségének meghatározásához. Minél több be-
fogadó nemzeti támogatás áll a haderő ren-
delkezésére, annál kisebb erőket kell a hoz-
zájáruló nemzeteknek biztosítani. A ⁓on 
keresztül beszerezhető erőforrások maguk-
ban foglalják: a) a kiürítő eszközöket (légi, 
földi, tengeri) mind hadszíntéren belüli, 
mind pedig hadszínterek közötti kiürítésre; 
b) minden szintű egészségügyi ellátást, de 
különösen a Role 3 szintű ellátás biztosítá-
sát; c) az egészségügyi logisztikai támoga-
tást, beleértve a gyógyszerek, a fogyóesz-
köz, az egyszerhasználatos eszközök, va-
lamint a vér- és vérkészítmények biztosítá-
sát; d) az alapvető, nem egészségügyi jellegű 
támogatást, ideértve épületek biztosítását, 
víz- és energiaellátást, a hulladék eltávolí-
tást, mosodai szolgáltatást, munkaerő biz-
tosítását stb. (S. L.) → katonai egészségügy
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befogadó nemzeti támogatás: a műveleti 
kiszolgáló támogatás béke-, háborús vagy 
válságidőszaki(jellemzően logisztikai) for-
mája, amelyben egy adott ország területén 
művelet(ek) végrehajtása céljából ott tartóz-
kodó vagy átvonuló más nemzetbeli fegyve-
res erők és/vagy rendvédelmi szervezetek 
polgári és katonai logisztikai szükségletei 
az érintett állam nemzeti erőforrásai bázi-
sán kerülnek kielégítésre. (Ny. M.) → mű-
veleti logisztika

befolyásolás: hatásgyakorlás. a) Egyik sze-
mély hatást gyakorol a másik személyre, cse-
lekedését irányítja. A személyközi befolyá-
solás olyan jelenség, amikor egy személy 
egy másik személyre attitűdváltozást, illet-
ve viselkedésváltozást eredményező hatást 
kíván gyakorolni. b) A vezetés meghatáro-
zó eleme. A szervezeti célok elérése érde-
kében a vezető hatást (befolyást) gyakorol 
munkatársára (alárendeltjére). Ennek szá-
mos formája van, mint a motiváció, a közös 
cél, érdek felimertetés stb. (C. O.) → kato-
nai vezetés

begyakorlás: azoknak a kisalegység szintű 
készségeknek a kifejlesztésére szolgáló ki-
képzési eljárás, amelyek nélkülözhetetlenek 
az összetartó, összekovácsolt, egységesen 
tevékenykedő alegységek kialakításához. 
A ~ok olyan helyzetekre irányulnak, ame-
lyek azonnali reagálást követelnek, automa-
tikus cselekvést igényelnek. A ~ok során ki-
alakított készségek szinten tartása, fenntar-
tása folyamatos, rendszeres gyakorlást igé-
nyel. A ~ok olyan szabványeljárások, szab-
ványosított tevékenységek, amelyek össze-
kötik a katonák egyéni feladatait a kötelék 
feladataival szakasz szinten és az alatt. Szá-
zad szinten és a felett a különböző rendsze-
rek szinkronizálása és integrálása a külde-
tés, az ellenség, a saját csapatok tevékenysé-
gének, a terep, a rendelkezésre álló idő ala-
pos elemzését igénylik. A ~ok lehetnek harci 

~ok és kezelőszemélyzet szintű ~ok. A har-
ci ~ok olyan kisalegység szintű (kezelősze-
mélyzet, csoport, részleg, raj, szakasz) tevé-
kenységek, amelyek nem igényelnek döntés-
hozatali folyamatot. A harci ~ok jellemzői: 
minimális parancsnoki utasítást (jelek, ve-
zényszavak), vagy parancsnoki utasításokat 
egyáltalán nem igényelnek; a tevékenységek 
sorrendben történő végrehajtása kritikus 
a harc sikeres kimenetele és az élet megóvá-
sa szempontjából; szakasz és attól alacso-
nyabb szinten alkalmazzák őket; kiképzés 
útján elsajátított készségszintű reagálások 
az ellenség tevékenységeire és/vagy a pa-
rancsnokok parancsaira, utasításaira, jeleire. 
A kezelőszemélyzet szintű ~ok olyan kollek-
tív tevékenységek, amelyeket egy fegyver-
rendszer, haditechnikai eszköz kezelősze-
mélyzetének teljesítenie kell az adott esz-
köz szakszerű, hatékony és eredményes ke-
zeléséhez. Ezek a tevékenységek kiképzés 
útján kifejlesztett készségszintű reagálások 
egy adott ingerre (parancs, jel, vezényszó, 
helyzet). (V. F.) → katonai képzés, kikép-
zés, felkészítés

behatolás: valamely területre vagy anyag-
ba történő erőszakos (engedély nélküli) be-
lépés, bejutás. A ~ lehet ideiglenes (rövid 
idejű), vagy hosszan tartó. 1. Országvéde-
lemben (határőrizet területén) az államha-
tár olyan tiltott átlépése, amelynek elkö-
vetője szándékosan vagy gondatlanságból 
megy át a másik ország területére, majd tér 
onnan vissza (határsértés). A ~ ténye függet-
len attól, hogy azt fegyveresen vagy fegy-
vertelenül, szolgálati közegek vagy  polgári 
 személyek, ellenséges szándékkal vagy 
a nélkül követték el. A ~ súlyosabb esete 
valamely ország fegyveres megtámadása, 
területének elfoglalása. 2. Katonai művelet 
területén a ~ az ellenség területére, védel-
mébe védett objektumába való bejutás harc-
cal vagy a nélkül. 3. Haditechnikai értelem-
ben a lövedéknek egy adott anyagba való 
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 bejutása. ~i  mélység: az  átlépést vagy a terü-
letre való betörést végrehajtó kilőtt lövedék-
nek a céltárgyban (anyagban) megtett távol-
sága. Ez utóbbi függ a fegyver űrméretétől, 
a lövedék típusától, a végsebességtől, a be-
csapódás szögétől és az adott célanyag szi-
lárdságától. (T. J.) → szárazföldi műveletek

behívás, bevonulás: a ⁓ra tervezhető létszá-
mot, a katonai szolgálat időtartamát, a kato-
nai szolgálatra való ~ időpontjait a honvéd-
elemért felelős miniszter rendeletben álla-
pítja meg, a hadköteleseket fogadó katonai 
szervezeteket pedig a Honvéd Vezérkar fő-
nöke jelöli ki. A hadkötelesek ~ behívópa-
ranccsal történik, amelyet a katonai igazga-
tás területi szerve a behívottnak kézbesít. 
A ~ra kerülőket a katonai igazgatás terüle-
ti szerve a Honvédség szervezeteinek igé-
nye alapján választja ki a katonai szolgálat-
ra alkalmas hadkötelesek közül. A fegyver 
nélküli katonai szolgálat teljesítésére enge-
délyt kapott hadköteles katonát a jogerős 
határozatot követő 15 napon belül szolgá-
latra be kell hívni. Nem hívható be katonai 
szolgálatra az a hadköteles, aki 18. életévét 
nem töltötte be, annak betöltéséig, aki ka-
tonai szolgálatra alkalmatlan, aki saját ház-
tartásában három vagy ennél több kiskorú 
vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha vagy 
nevelt gyermek eltartásáról gondoskodik. 
E rendelkezés alkalmazása szempontjából 
nevelt gyermek az, akit a hadköteles leg-
alább egy éve tart el saját háztartásában, aki 
a vele közös háztartásban élő állandó ápo-
lásra vagy gondozásra szoruló egyenes ági 
rokonát vagy házastársát, élettársát egyedül 
ápolja, gondozza, aki a vele közös háztartás-
ban élő kiskorú gyermekét egyedül tartja el, 
akit országgyűlési, európai parlamenti vagy 
helyi önkormányzati képviselőjelöltként, 
polgármesterjelöltként, kisebbségi önkor-
mányzati képviselőjelöltként nyilvántartás-
ba vettek vagy megválasztottak, a jelöltsége, 
vagy mandátuma, megbízatása fennállásá-

ig, aki meghagyásban részesült, aki a Hon-
védség és a rendvédelmi szervek hivatásos 
vagy szerződéses állományú tagja, akinek 
közös háztartásban élő házastársa katonai 
szolgálatot teljesít, továbbá, aki a korábban 
hatályos szabályok szerint a polgári szolgá-
lat időtartamát már teljesítette, aki potenci-
ális hadköteles annak az évnek december 
31-től, amelyben 40. életévét betölti aki ki-
képzett tartalékos a hivatásos katonai szol-
gálat felső korhatárának betöltésétől. (F. F.) 
→ védelmi igazgatás

behívóparancs: a hadköteles sor-, illetve 
tartalékos katonai szolgálatra való bevonulá-
sát elrendelő hivatalos okmány. A ~ot névre 
szólóan küldi ki a bejelentett lakóhely sze-
rint illetékes hadkiegészítő parancsnokság 
a tervezett behívás előtt. A ~ elleni enge-
detlenség bűncselekmény, ezért a hadköte-
les ellen, ha nem tesz eleget a ⁓nak, bünte-
tőeljárást kell indítani. Bevonulási parancs: 
a tartalékos állományú hadköteles szemé-
lyeknek általános, nyílt mozgósítás esetén 
történő bevonulását elrendelő okmány. A be-
vonulási parancs – eltérően a ~tól – a tartalé-
kos katonánál lévő hivatalos közokirat, ame-
lyen feltüntetik életbe léptetésének rendjét, 
idejét. Az életbe léptetését (idejét) általában 
a tömegtájékoztató szervek útján rendelik 
el. (F. F.) → védelmi igazgatás

beilleszkedés: szociálpszichológiai, peda-
gógiai értelemben használt kifejezés, a ka-
tonai szolgálat szempontjából rendkívül fon-
tos magatartásforma. A ~ pozitív jelentésé-
ben azt a folyamatot jelöli, amelynek során 
a személy az új környezetbe, új viszonyok 
közé kerülve hozzájuk alkalmazkodva azo-
nosul a környezet feltételeivel, kívánalma-
ival. Az azonosulási folyamat eredménye-
képpen a közösség aktív részesévé, a közös-
ség által befogadott taggá válik. A ~ felté-
tele a megfelelő alkalmazkodási adaptációs 
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képesség, ennek hiányában a ~ sikertelen. 
(P. T.) → humánpolitika, személyügy

bejelentési kötelezettség: a hadköteles be-
jelenteni tartozik, ha gyermekeinek száma, 
polgári szakképzettsége (például gépjármű-
vezetői engedély megszerzése,foglalkozá-
sa (beosztása, munkaköre), iskolai végzett-
sége, sorozását követően az egészségi álla-
pota a katonai szolgálatra való alkalmassá-
gát érintően megváltozik, továbbá a katonai 
szolgála félbeszakításának oka megszűnt, 
idegennyelv-ismeretet tanúsító bizonyít-
ványt (közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga) 
szerzett. A kötelezettsége teljesítésére kép-
telen hadköteles helyett a közeli hozzátarto-
zó vagy a törvényes képviselő tehet bejelen-
tést. (F. F.) → védelmi igazgatás

békezárolt gépjárműtechnikai eszköz: 
a meglevő állományból a mozgósítási zá-
rolt és a kiképzési csoportba nem sorolha-
tó gépjárműtechnikai eszköz, amely korlá-
tozottan vehető igénybe. Mozgósítási zárolt 
besorolású mindazon, a béke szükségleten 
felüli eszköz, amely a hadiszükséglet biz-
tosítására került kiadásra. Kiképzési (rend-
szeresen igénybe vehető) eszköznek nevez-
zük a katonai szervezet mindennapi szol-
gálati, kiképzési, szállítási tevékenységét 
és gazdasági kiszolgálását biztosító gépjár-
műtechnikai eszközt. (V. R. L.) → haditech-
nikai támogatás

békeépítés (peacebuilding): a konfliktus 
vagy a háború utáni rendezést, valamint 
az érintett térség visszavezetését jelenti 
a normális hétköznapokba. Azokat a támo-
gatási, újjáépítési eljárásokat, továbbá poli-
tikai, gazdasági, szociális és katonai rend-
szabályokat foglalja magában, amelyekkel 
megakadályozható a konfliktus újbóli ki-
robbanása, illetve, amelyek lehetővé teszik 
a béke megszilárdítását, a bizalom és a jó-
lét érvényre juttatását, továbbá a gazdaság 

helyreállítását. A ⁓ műveletei közé tartozik 
a kormányzás támogatása, a törvényesség 
és a rend helyreállításában való közreműkö-
dés, a választások előkészítésének felügyele-
te, a fegyverek begyűjtése, a közigazgatási, 
egészségügyi, oktatási intézmények, vala-
mint szolgáltatások újjászervezése, továb-
bá a szétrombolt infrastruktúra újjáépítése. 
(G. I.) → hadtudomány elmélete

békefenntartás (peacekeeping): az Egye-
sült Nemzetek Szervezete (ENSZ) által meg-
határozott elvek alapján – ENSZ katonai és/
vagy rendőri, valamint polgári rendőri sze-
mélyi állomány bevonásával – végrehajtott 
béketámogató művelete, amelynek kereté-
ben csak önvédelemre alkalmas könnyű-
fegyverzettel rendelkező erőket (kéksapká-
sok, kéksisakosok) telepítenek a két szemben 
álló fél közé. A művelet – amelynek alapvető 
célja a nemzetközi béke és biztonság megőr-
zése – során a konfliktusban érintett összes 
fél beleegyezésével figyelik és elősegítik 
a békeegyezmény végrehajtását, a szemben 
álló felek szétválasztását, továbbá lefegyver-
zését, az incidensek megelőzését, a konszo-
lidáció megerősödését, valamint a törvényes 
rend helyreállítását és a rehabilitáció (újjá-
építés) megvalósítását. (G. I.) → hadtudo-
mány elmélete

békefenntartó erők: az ENSZ tagállama-
inak a Biztonsági Tanács rendelkezésé-
re  bocsátott katonai kontingensei. A béke- 
 fenntartó erők felállításáról, összetételé-
ről a Biztonsági Tanács – az állandó tag-
jainak egyhangú szavazata alapján – hatá-
roz. Ez a szerv határozza meg a pénzügyi 
 fedezetet, az  államoknak a költségekből való 
részesedését is. A ⁓ a fegyveres konfliktu-
sok megelőzésére és beszüntetésére, a fegy-
verszüneti megállapodások végrehajtásá-
nak megfigyelésére, a szemben álló csapa-
tok szétválasztására, – a humanitárius segít-
ségnyújtás keretében – segélyek eljuttatásá-
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ra  alkalmazzák. Sapkájuk, illetve sisakjuk 
alapján képsapkásoknak vagy kéksisakosok-
nak is nevezik őket. A békefenntartó erők 
állományában eddig több ötven ENSZ-tag-
állam delegált erőket. (G. I.) → hadtudo-
mány elmélete

békehadrend: a békében fenntartott katonai 
szervezetek csoportosítása, szervezeti, vala-
mint alárendeltség szerinti tagozódása. A ~ 
a mozgósítási (hadi, háborús) hadrend béké-
ben meglévő része. Összetétele függ: a meg-
alakulásához szükséges feltételektől; a bé-
keidőszakban adódó feladatoktól; az állam, 
gazdasági lehetőségétől; továbbá a várható 
ellenség háborús felkészültségétől és hábo-
rús készségétől. A ~ben olyan (katonai) szer-
vezetek is szerepelnek, amelyek nem a hábo-
rús hadrend követelményei szerint működ-
nek, hanem a békeidőszak különböző kato-
nai, gazdasági, igazgatási, gyógyító stb. fel-
adatainak megoldásában vesznek részt. A ~ 
katonai szervezetei (csapatok) eredeti szer-
vezetükkel térnek át a háborús tevékenység-
re, vagy kiegészülnek (feltöltésre kerülnek), 
illetve egyes szervezetek állományát, felsze-
relését csökkentik, másokat pedig megszün-
tetnek. (H. L.) → védelmi igazgatás

békehiány: a békében rendszeresített lét-
szám meglévő hiánya. Általában a sorkato-
nai szolgálatból, a szolgálati idő letelte előtt 
leszerelő hadkötelesek által „okozott” – bé-
kében rendszeresített, de – a következő bevo-
nulásig feltöltésre nem kerülő „üres beosz-
tások” összességének megnevezése (kato-
nai szakzsargon). Békeszükséglet: a csapa-
tok, intézetek, parancsnokságok stb. béke-
szervezetének megalakításához, működésé-
hez és fenntartásához, személyi állományuk 
élet- és munkafeltételeinek megteremtésé-
hez, a mindennapi élet folytatásához, va-
lamint a kiképzéshez, illetőleg a haditevé-
kenységre való zavartalan áttéréshez nél-
külözhetetlen személyi, haditechnikai esz-

közök és anyagi javak összessége. A honvé-
delmi törvény alapján a magyar honvédség 
létszámadatai 30 évre titkosíthatóak. Felol-
dást a vezérkar főnöke adhat. (H. L.) → vé-
delmi igazgatás

békeidőszak: a hatályos jogszabályok kor-
látozások nélküli érvényesülésének idősza-
ka, amikor a különleges jogrend egyik kü-
lönleges állapota, időszaka (avagy a köz-
igazgatásban inkább használt korábbi ter-
minológia szerint: „minősített időszaka”) 
sincs kihirdetve. A ⁓ a védelmi igazgatás 
felkészülésének időszaka. Ekkor az állami 
vezetés, a fegyveres erő és a rendvédelmi 
szervek tevékenységével, a gazdaság moz-
gósításával, az ország területének védelmi 
célú előkészítésével és a lakosság védelmé-
vel kapcsolatos feladatköröket alkotja meg. 
Ebben az időszakban történik a feladatok 
megtervezése, a megoldásukra való felké-
szítés és elhárításuk gyakorlása. A honvéd-
ség egésze és az egyes katonai szervezetek 
az éves kiképzési, felkészítési és egyéb ter-
veik alapján végzik napi tevékenységüket. 
(G. I.) → hadtudomány elmélete

békekikényszerítés (peace enforcement): 
az ENSZ meghatározása szerint valame-
lyik ellenszegülő hadviselő fél arra törté-
nő kényszerítése, hogy az ENSZ Biztonsá-
gi Tanács követeléseinek eleget tegyen. Lé-
nyegében az ENSZ Alapokmánya VII. fe-
jezetében foglalt akciók végrehajtása kato-
nai erők és eszközök alkalmazásával. Erre 
az államok közötti katonai konfliktus esetén 
vagy egy adott országon belül olyan helyzet-
ben kerülhet sor, amikor az állami intézmé-
nyek működésképtelenné váltak, és humani-
tárius okok ezt szükségessé teszik. Az ENSZ 
felhatalmazása alapján, az akciók maguk-
ban foglalják a hadműveleti terület megha-
tározását, az erők szétbontakozását, a szem-
ben álló felek közötti ütköző zóna kijelölé-
sét és létrehozását, a felek szétválasztását, 
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 illetve lefegyverzését, továbbá a törvényes 
rend helyreállításának elősegítését. Mivel 
az érintett felek (vagy akár az egyik fél) nem 
jutnak konszenzusra vagy annak helyreállí-
tására, továbbá a felek (vagy akár az egyik 
fél) nem egyeznek bele a béke érdekében ho-
zott viszonylag békésebb diplomáciai, gaz-
dasági vagy katonai szankciók alkalmazá-
sába, ezek a műveletek kényszerítő jellegű-
ek. ⁓re harci tevékenységek végrehajtására 
is alkalmas jelentős erőfölénnyel bíró, táma-
dó jellegű katonai erőket jelölnek ki. (G. I.) 
→ hadtudomány elmélete

békeprogram: 1992-ben  az ENSZ főtitká-
ra, Boutros Boutros-Ghali által összeállított, 
a Békeprogram című dokumentum foglalja 
egységbe a világszervezet békéért folytatott 
erőfeszítéseinek megjelenési formáit, típusa-
it. a) A preventív diplomácia olyan tevékeny-
ség, amelynek célja, hogy megakadályozza 
a felek közötti viták keletkezését, a meglévő 
viták konfliktusba átcsapását és korlátozza 
a konfliktus továbbterjedését. A preventív 
diplomácia megfelelő alkalmazásával csök-
kenthető a feszültség és megakadályozható 
annak válságba, konfliktusba való átcsapása, 
illetve hatékonyan segítheti a továbbterjedés 
megakadályozását. Típusai: bizalomépítő in-
tézkedések, ténymegállapítás, korai előre-
jelzés, megelőző felvonulás, demilitarizált 
övezetek. b) A béketeremtés olyan tevékeny-
ség, amelynek az a célja, hogy rávegye az el-
lenséges feleket a megállapodásra, elsősor-
ban olyan békés eszközök útján, amelyeket 
az ENSZ Alapokmányának VI. fejezetében 
elődeink lefektettek. Típusai: világbíróság, 
enyhítő segítség, szankciók és különleges 
gazdasági problémák, katonai erők alkal-
mazása, békebiztosító egységek. c) A béke-
fenntartás az ENSZ közvetlen beavatkozása 
a helyszínen mindeddig az összes érintett fél 
egyetértésével, rendes körülmények között 
az ENSZ katonai és/vagy rendőri és gyak-
ran polgári állományának felhasználásával. 

A békefenntartás olyan eljárás, amely kiszé-
lesíti a lehetőségeket a konfliktus megaka-
dályozása és a béke megteremtése terén. d) 
A konfliktust követő békeépítés olyan tevé-
kenység, amelynek az a célja, hogy felismer-
jék és támogassák azon szervezeteket, ame-
lyek a béke megszilárdítására és megerősíté-
sére törekszenek, egyszóval, hogy elkerüljék 
a konfliktus ismételt kiújulását. A békeépí-
tés, a béketeremtő és a békefenntartó tevé-
kenységek sikerének megszilárdítása és ki-
teljesítése érdekében szükséges. Olyan me-
chanizmus kiépítését, eszközök alkalmazá-
sát jelenti, amelynek célja a kölcsönös biza-
lom, a gazdasági fellendülés és a jólét meg-
teremtése a konfliktus újbóli kitörésének 
elkerülése. (B. G.) → béketámogató műve-
letek, CIMIC, műveleti környezet

bekerítés: támadó tevékenység. Az ellen-
ség erőinek, eszközeinek, objektumainak 
teljes, illetve részenkénti körülzárása, más 
erőktől való elszigetelése, mozgási szabad-
ságától való megfosztása, majd a bekerített 
erők semlegesítése, végleges megsemmisí-
tése vagy harcának beszüntetésére, meg-
adásra kényszerítése céljából. A ~ rendsze-
rint a támadás, az ellencsapás, az ellenlökés 
végrehajtása közben, több irányban végre-
hajtott gyors, sikeres előretörés esetén át-
karolás, vagy megkerülés eredményeként 
jön létre. A ~ lehet harcászati, hadműveleti 
vagy hadászati. A hadtörténelemben a ⁓sel 
történő megsemmisítésének az iskolapéldá-
ja a  cannaei csata (Kr. e. 216) (T. J.) → szá-
razföldi műveletek

bekerítésben vívott harc: a védelmi harc-
tevékenység egyik formája, amit a saját csa-
patok elszigetelve, a főerőktől elvágva, a tá-
madó csapatoktól körülzárva hajtanak vég-
re. Kialakulhat a védelmi harc megvívá-
sa, a késleltető tevékenységek halogatás, 
 visszavonulás, harcból való kivonás végre-
hajtása közben. Céljai lehetnek a bekerített 
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terület végsőkig való megtartása; az ellen-
ség erőinek, eszközeinek lekötése, pusztítá-
sa; a bekerített csoportosítás szétdarabolá-
sának megakadályozása és kedvező feltéte-
lek megteremtése a kitörés végrehajtásához. 
A bekerítésben folytatott harctevékenység 
fő jellemzője a terület megtartására irányu-
ló, az ellenséggel közvetlen harcérintkezés 
megszakítása nélkül folytatott szívós, fo-
kozott harctevékenység. Sikere döntő mó-
don a parancsnok kezdeményező, kocká-
zatvállaló készségétől és határozottságától, 
a csapatok állóképességétől és szívósságá-
tól, a harctevékenységek meglepetéssze-
rű, aktív végrehajtásától, valamint az erők 
és eszközök manővereztetésétől függ. A be-
kerítés során a bekerített kötelékek szilárdan 
tartják a bekerített területet és akadályozzák 
a bekerítés arcvonalának szűkítését. A beke-
rítésbe került erők parancsnokának amolyan 
nagyságú terület megtartására kell töreked-
nie, amelyen biztosítható a széttagolt elhe-
lyezés és a harcrendi elemek jelentős részé-
nek az ellenség közvetlen tűzhatásának, il-
letve lehetősség szerint a tüzérségi tűzhatá-
sának körzetén kívülre kerülése. A ⁓ sikeres 
végrehajtása biztosíthatja a kitörés feltéte-
leinek megteremtését. (T. J.) → szárazföl-
di műveletek

bekerítésből történő felmentés: a bekerí-
tett csoportosítás kiszabadítása az ellenség 
gyűrűjéből. A ~t a felmentő csoportosítás 
határozott, lehetősség szerint több irányból 
mért csapással hajtja végre. A felmentést, 
amennyiben arra lehetősség van a bekerí-
tésből való kitöréssel összehangoltan, a ki-
törő erőkkel együttműködésben kerül vég-
rehajtásra. Lehetőség szerint a felmentés 
a szárazföldi csapatok más haderőnemi kö-
telékekkel együtt működésben hajtják vég-
re. (T. J.) → szárazföldi műveletek

bekerítésből való kitörés: lásd kitörés 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

békeszervezet: 1. A katonai szervezetek 
békeidőszaki struktúrája, amely biztosítja 
a különleges jogrend bevezetését, az állam 
által felvállalt béketámogató műveletekre 
történő felkészülést és azok ellátását, va-
lamint a honvédelmi törvényben meghatá-
rozott kiegészítő feladatok teljesítését. A ⁓ 
magában foglalja annak tagozódását, a szer-
vezeti elemek megnevezését, csoportosítá-
sát, mennyiségét, elhelyezését. 2. Szervezési 
alapokmány, amely pontosan meghatározza 
a humán erőforrás számát, kompetenciáját, 
eszközeit és az alkalmazásra tervezett ha-
ditechnikai eszközök mennyiségét. (C. O.) 
→ katonai vezetés

békeszerződés: a volt hadviselő felek és más 
érdekelt hatalmak között létrejött nemzetkö-
zi jogi érvényű megállapodás, amely a hábo-
rút lezárja, s a felek között megszünteti a ha-
diállapotot. Megteremti a békés kapcsolatok 
kialakításának alapját, de vezethet – igaz-
ságtalan békekötés esetén – új háború elő-
készítéséhez is. (B. J.a) → védelmi igazgatás

béketámogató műveletek vezetése, döntési 
rend: békeműveleteit és válságkezelő misz-
szióit főként az ENSZ, a NATO, az Európai 
Unió, az Európai Biztonsági és Együttmű-
ködési Szervezet (EBESZ), valamint a nem-
zetközi koalíció vezeti. A Magyar Honvéd-
ség külföldi bevetésének döntési jogköre 
megoszlik a Kormány és az Országgyűlés 
között. A NATO és az Európai Unió mű-
veleteiben történő szerepvállalásról a Kor-
mány, más nemzetközi katonai fellépéséről 
pedig az Országgyűlés határoz. A konflik-
tusok területén a békefolyamat támogatása 
érdekében alkalmazott műveletek a béke-
támogató műveleteknek. A béketámogató 
műveletek közé tartozik a békefenntartás, 
a békekikényszerítés, a béketeremtés, a bé-
keépítés, a konfliktusmegelőzés és a huma-
nitárius műveletek. A béketámogató műve-
letek többnemzeti összhaderőnemi alkalmi 
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harc kötelékek (Combinet Joint Task Force 
– CJTF) keretében kerül megszervezésre. 
Egy adott hadművelet vezetésére, irányítá-
sára többnemzeti összhaderőnemi parancs-
nokságot szerveznek. A szervezet és veze-
tés egyaránt moduljellegű, feladatfüggő. 
A szervezet vezetésének a munkájában csak 
azon államok katonai vezetői vesznek részt, 
akik az adott béketámogató műveletekben 
erőket ajánlanak fel, és abban tevőlegesen 
is részt vesznek. A CJTF HQ – CJTF pa-
rancsnokságának általános felépítése: CJTF 
törzse az alapvető vezetési, irányítási funk-
ciókat ellátó szervekből épül fel, amelynek 
állománya állandó, és ideiglenes elemek-
ből épülhet fel. Az állandó állománya: a) 
a parancsnoki csoport (a parancsnok köz-
vetlen alárendeltségébe tartozó személyek, 
törzsek); b) a koordinációs törzs alapvető 
funkcionális szervei (CJ1–CJ6); c) a több-
nemzetiségű látogató iroda (CVB). A hely-
zet és a feladatok függvényében kiegészíthe-
tő: a) CJ8-cal és CJ9-cel; b) politikai tanács-
adóval; c) ENSZ-összekötővel; d) EBESZ-
összekötővel; e) jogi tanácsadóval; f) EU-
összekötővel; g) a „nem kormányzati szer-
vezetek” (Non Goverment Organisations 
– NGO) koordinátoraival; h) a tömegtájé-
koztatás elemeivel (Public Information Of-
fice – PIO). A politikai döntéshozatal me-
chanizmusa: a nemzetközi, globális konf-
liktus katonai megoldására alkalmazott bé-
ketámogató műveletekre a felhatalmazást 
(felkérést) nemzetközi szervezet az ENSZ, 
a regionális (európai) problémák kezelésé-
re az EBESZ ad felhatalmazást, mandátum 
formájában. A mandátumban a nemzetkö-
zi szervezetek meghatározzák a katonai erő 
alkalmazásának jogszerűségét és módját, 
a cselekvési szabadságot és korlátait, vala-
mint a stratégiai célt és az elérendő eredmé-
nyeket. Amennyiben a felkérés a NATO-hoz 
érkezik, akkor az Észak-atlanti Tanács tár-
gyalja azt, és konszenzus alapján hoz dön-
tést. Miután döntés születik a béketámoga-

tó bevetésről, az nem jelenti automatikusan 
azt, hogy a döntésben résztvevő tagállamok-
nak abban tevőlegesen is részt kell vállal-
niuk. A béketámogató műveletekben való 
rész vétel a tagállamok szuverén döntésének 
függvénye. Békeműveletekben való NATO-
részvétel feltétele: a) a politikai irányelvek 
világos rendszere és az ellenőrzés feltétele; 
b) világos és egyértelmű feladatmeghatáro-
zás, a tevékenység befejezésének feltételei 
a kritériumokkal, a végkifejlet lehetőségé-
vel és a folyamatos ellenőrzési lehetőséggel; 
c) az érintettek hozzájárulása, beleegyezé-
sük az intervencióhoz; d) a tagállamok ön-
kéntes részvétele a végrehajtásban; e) a jog-
szerűséget az ENSZ-vagy EBESZ-felha-
talmazás biztosíthat. Az Észak-atlanti Ta-
nács – a politikai döntését követően – szán-
déknyilatkozat formájában felhatalmazza 
a Katonai Bizottságot a feladat végrehajtá-
sára, illetve a terv kidolgozására. A szán-
déknyilatkozat tartalmazza: a) a mandátu-
mot; b) a feladatot; c) az elvárt eredményt; 
d) a politikai irányvonalat; e) a célmeghatá-
rozásokat és korlátozásokat; f) a végrehajtás 
cselekvési szabadságát és korlátozásokat; g) 
viszonyulást a konfliktusban részt vevő fe-
lekhez és a válságterületen lévő más politi-
kai és katonai szervezetekhez; h) kritériu-
mokat a feladat végrehajtásához; i) a végre-
hajtásban részt vevő erők kivonását vagy vál-
tását. A Katonai Bizottság az MC 327 számú 
dokumentumában fogalmazta meg a NATO 
béketámogató műveletekben való részvéte-
lének keretfeltételeit. A Katonai Bizottság 
ajánlásokat fogalmaz meg az Észak-atlanti 
Tanács számára a katonai tevékenységre vo-
natkozólag. Az Ajánlás tartalmazza: a) a ka-
tonai célmeghatározást; b) az alkalmazás 
elgondolását; c) a konfliktusban részt vevő 
 felekkel való  konfrontáció  szabályait és azok 
indoklását; d) az  alkalmazásra  tervezett erők 
és eszközök felsorolását; e) az alkalmazás 
pénzügyi fedezetét; f) az együttműködés 
rendjét a végrehajtásban részt vevő nem 
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 NATO-országok csapataival és egyéb po-
litikai, katonai és polgári szervezetekkel. 
Az Észak-atlanti Tanács az ajánlások figye-
lembevételével dönt. A NATO által alkal-
mazott alapelvek a béketámogató művele-
tek során: a) a vezetés egysége: az adott ka-
tonai tevékenységben részt vevő valameny-
nyi fél részéről elengedhetetlenül megjelenik 
a nemzeti jelleg a végrehajtás módjában, de 
az egységes központi elgondolásból lebon-
tott és egyben egyeztetett (jóváhagyott) fel-
adatrendszer elvárt végrehajtása garantál-
ja a vezetés egységét; b) a cselekvés egysé-
ge: a cél eléréséhez vezető közös út szüksé-
gességét jelenti a katonai, a katonai, a pol-
gári segélyszervezetek közötti együttműkö-
désben; c) a pártatlanság: alapelve szerint 
egyik felet sem részesíti előnyben a műve-
letbe felkért békerésztvevő, vagy nem vi-
seltetik egyik fél iránt sem előítélettel; d) 
a konfliktusban érintett felek hozzájárulá-
sa: a konszenzus, a megegyezés, a békülési 
szándék biztosítja a tevékenység végrehajtá-
sát és célszerűségét; e) hitelesség: a feladat 
végrehajtásában, elvégzésében érintett és ér-
dekelt erőknek hitelt érdemlőnek kell lenni-
ük, a feladatokban, a szabályszerűségben, 
a pártatlanságban stb.; f) átláthatóság: a bé-
keműveleti koncepciónak, a tevékenység-
nek világosnak és egyértelműnek kell len-
nie, hogy ne veszélyeztesse a sikert, a felek 
érdekeit; g) az erőszak alkalmazása: – csak 
a beavatkozási szabályoknak és a nemzetkö-
zi jognak megfelelően, kellő mérlegelés után, 
a lehető legbiztonságosabb körülmények kö-
zött, a minimális erő alkalmazásával a leg-
kisebb környezeti kár okozása mellett tör-
ténhet; h) biztonság: a részt vevő erők oltal-
mazásának és önvédelmének megszervezé-
se a parancsnok legfőbb feladata, de a civil 
szervezetek védelméért is a katonai erőket 
terheli a felelősség; i) rugalmasság: – az esz-
kaláció lehetőségével számolva, biztosítani 
szükséges a részt vevő erők mozgékonysá-
gát, eszközökben, ellátásukban, felszerelé-

sükben a függetlenséget úgy, hogy külső se-
gítség nélkül is képesek legyenek mindenkor 
feladataik ellátására; j) mozgásszabadság: 
a mozgás bármilyen korlátozása közvetle-
nül negatív befolyással van a feladat és a be-
vetés hitelességére – mert a gyors és hatá-
rozott cselekvés meghatározó a probléma-
megoldásában; k) a katonai és a polgári erők 
együttműködése: a siker záloga. Az elvek-
nek a helyzethez illesztett és adekvát alkal-
mazása biztosíthatja a konfliktus megoldá-
sának lehetőségét. (C. O.) → katonai vezetés

béketámogató műveletek: olyan összetett 
tevékenységek, amikor egy régióban vagy 
egy országban a békéért és a biztonságért, 
az emberi jogok tiszteletben tartásáért, vagy 
a függetlenség megőrzéséért – a politikai 
szervezetek által – hozott döntések megva-
lósítása érdekében katonai erőket és eszkö-
zöket, diplomáciai, továbbá humanitárius 
szervek bevonásával alkalmaznak. A ⁓ vég-
rehajtásával elérhető, hogy a kikényszerí-
tett vagy a vállalt békeállapot egy térségben 
fenntartható legyen. A műveletek célja lehet 
egy adott térségben a béke megőrzése, az or-
szágok önrendelkezési jogának biztosítása, 
a személyek személyi szabadságának garan-
tálása, továbbá a demokratikus rend fenntar-
tása és feltételeinek biztosítása. Az ENSZ 
és Európai Biztonsági és Együttműködési 
Szervezet (EBESZ) műveletei magukban 
foglalják a megelőző diplomáciát (konflik-
tusmegelőzést), a béketeremtést (ez a konf-
liktus utáni tevékenység), a békefenntartást, 
(ez a konfliktusok megelőzése vagy a válság 
elmélyülésének megakadályozására irányu-
ló tevékenység), a békekikényszerítést, a bé-
keépítést (ez a konfliktusok megelőzésére 
irányuló tevékenység), illetve a humanitári-
us akciókat (segítségnyújtás). (G. I.) → had-
tudomány elmélete Típusai: a) békefenntar-
tás (peacekeeping): az ENSZ Alapokmány 
VI. fejezete értelmében, az érintett felek 
beleegyezésével végrehajtott tevékenység. 
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A békefenntartás célja, hogy lehetővé tegyék 
az érintett felek által elfogadott békeegyez-
mény megvalósulását; b) békekikényszerítés 
(peace enforcement): az ENSZ Alapokmány 
VII. fejezete alapján hajtják végre, amely-
nek célja, fenntartani vagy újra megterem-
teni a békét még akkor is, ha bármely érin-
tett fél beleegyezése hiányzik; c) konfliktus-
megelőzés (conflict prevention): általában 
az ENSZ Alapokmány VI. fejezete alapján 
hajtják végre, amely magában foglalja a dip-
lomáciai kezdeményezéstől az erők megelő-
ző telepítéséig minden tevékenységet, amely 
segít megakadályozni, hogy a viták fegyve-
res konfliktusba csapjanak át, illetve tovább 
terjedjenek. A konfliktusmegelőzés össze-
tevői: a tényfeltáró missziók, konzultáció, 
az előrejelzés, a kivizsgálás, a megfigye-
léstípusú technikák alkalmazása; d) béke-
teremtés (peacemaking): olyan diplomáci-
ai tevékenység, amelynek célja a konfliktus 
rendezése, tűzszüneti és gyors békeegyez-
mény megteremtésével, amely magában fog-
lalja: a jószolgálati tevékenységet, a közvetí-
tést (mediation), a békéltetést, a diplomáciai 
nyomásgyakorlást, az elszigetelést, a szank-
ciók alkalmazását; e) békeépítés (peacebu-
ilding): olyan politikai, gazdasági, szociá-
lis, katonai intézkedések, amelyeknek cél-
ja elősegíteni a konfliktus utáni rendezést 
és a kialakult politikai rendszer stabilizá-
lását. Olyan mechanizmusok alkalmazása, 
amelyek segítenek felismerni és támogatni 
azokat a szervezeteket, amelyek hozzájárul-
nak a békés konszolidációhoz, megelőlege-
zik a bizalmat és a jólétet, támogatják a gaz-
dasági újjáépítést. f) humanitárius művele-
tek (humanitarian operations): olyan tevé-
kenység, amelynek célja, az emberi élethez 
elengedhetetlenül szükséges feltételek biz-
tosítása, a szenvedések enyhítésén fáradozó 
civil szervezetek támogatása, illetve a velük 
való együttműködés. (B. G.) → béketámo-
gató műveletek, CIMIC, műveleti környezet

béketeremtés (peacemaking): az egymás-
sal szemben álló ellenséges felek megegye-
zésre bírása, alapvetően olyan békés eszkö-
zökkel, amelyekről az ENSZ Alapokmányá-
nak VI. fejezete rendelkezik. A ⁓ olyan dip-
lomáciai (esetlegesen megelőző katonai) te-
vékenységsorozat, amelyet a konfliktus ke-
letkezése után folytatnak, amelynek a célja 
a tűzszünet vagy a gyors békés elrendezés 
megteremtése. Magában foglalhat olyan te-
vékenységeket, mint a jószolgálati külde-
tés, a közvetítés, az egyeztetés, a kibékítés, 
illetve a diplomáciai nyomásgyakorlás, to-
vábbá az elszigetelés vagy szankciók alkal-
mazása. A megelőző katonai akciót a kato-
nai erő demonstratív felvonultatása jelenti. 
(G. I.) → hadtudomány elmélete

békevezetés: a katonai szervezetek tervsze-
rű, szervezett, dominánsan jogilag szabályo-
zott eljárásrendje, amely a parancsnoksá-
gokfunkcionális munkarendszerében való-
sul meg. A ⁓ az Alaptörvény, a honvédelmi 
törvény, miniszteri rendeletek, szabályza-
tok, parancsok, utasítások előírásai alapján 
megvalósuló vezetési rend, ahol a szervezet 
célrendszerének törvényes megvalósításá-
ért a mindenkori szervezeti vezető a fele-
lős. A parancsnokok és törzsek olyan céltu-
datos tevékenysége, amely az alárendelt csa-
patok tevékenységének megtervezését, meg-
szervezését, folyamatos irányítását végzi 
a kitűzött célok elérése érdekében. A ⁓ cél-
ja az alaprendeltetés realizálása. A ⁓ a ka-
tonai szervezetek  fegyveres küzdelemre, 
 béketámogató műveletekre történő felké-
szülését, vezetését, az állami válságkeze-
lés kormány által meghatározott feladatai-
nak megoldását és a szervezetek zavartalan 
 működését hivatott biztosítani. A ⁓ olyan 
vezetői tevékenység, amely permanensen 
 ismétlődő folyamatként, ciklikusan, egy-
re magasabb szinten realizálódik. A célok 
kitűzésével, a döntéshozatali folyamattal, 



89

belövés

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

a feladatok folyamatos teljesítésével, az alá-
rendeltek irányításával, ellenőrzésével és ér-
tékelésével valósul meg. (C. O.) → katonai 
vezetés

belépő évfolyam: hazánkban, a honvédel-
mi törvényben rögzített hadköteles kort el-
érő, katonai nyilvántartásba kerülő fiatalok 
(hadkötelesek) gyűjtőneve. A törvény sze-
rint a hadkötelezettség a 17. életév betölté-
sekor kezdődik, a katonai nyilvántartásba 
vételre pedig az ezt kővető év elején – ko-
rábban sorozással – kerül sor. Például 1998-
ban  a ⁓ot, az 1981-ben  született fiatalok ad-
ták. Az 1985-ben  született férfi fiatalok be-
hívására már nem került sor. (H. L.) → vé-
delmi igazgatás

belgrádi hadművelet: a szovjet, jugoszláv 
és bolgár erők – Tolbuhin marsall irányítá-
sával – 1944. szeptember 28. – október 21-e 
között 320–600 km széles arcvonalon, 200 
km-es  mélységben előretörve, felszámolták 
a német „Szerbia” hadműveleti csoportot, 
lelassították az „E” Hadseregcsoport észa-
ki irányú kivonását, birtokba vették Belgrá-
dot és kedvező feltételeket teremtettek a 3. 
Ukrán Front számára, hogy majd november 
7–9-én  Batina–Apatin térségében átkelve 
a Dunán, Magyarország területére lépjen. 
Lásd folyamatos nagy mélységűhadműve-
letek. (Sz. M.) → hadtörténet, hadművé-
szet története

Belorussziai (Bagratyion) hadművelet: 
az 1. Balti, valamint az 1–3. Belorusz Fontok 
hadműveletei 1944. június 23-a  és augusz-
tus 29-e között az 1,2 millió fős német Kö-
zép Hadseregcsoport 250–270 km mélységű, 
szilárd védelmi rendszerének felszámolásá-
ra. A Polock–Orsa–Mogiljov–Bobrujszk–
Mozir–Kovel vonalról kiindulva – Belorusz-
sziát alapvetően  felszabadítva – kijutottak 
a Riga-dél–Lublin szakaszon a Visztulá-
hoz. Lásd folyamatos nagy mélységűhad-

műveletek. (Sz. M.) → hadtörténet, hadmű-
vészet története

belőtt elemek: a cél vagy rögzítőpont be-
lövésének befejezésekor kapott lőelemek. 
A célokra vonatkozóan ezek képezhetik 
a hatástűzelemeket. (Sz. T.) → tüzérség

belőtt javítások: a belövés során kiszámí-
tott, illetve a rögzítőpontok létesítését (be-
lövését) követően meghatározott oldal és tá-
volságjavítások összessége. (Sz. T.) → tü-
zérség

belövés: 1. A lőfegyverek lőszabatosságát 
ellenőrző munkafolyamat. A tevékenység 
során a lőfegyvert lőpadon, illetve a lőté-
ren belövő állványon, fekve, feltámasztva, 
esetleg rögzített állapotban a fegyvermester 
vagy a legjobb lövő a normál lőviszonyok-
hoz leginkább közelítő körülmények között 
ellenőrzi. Az ellenőrzés célja, hogy megál-
lapítsa, megfelel-e a középső találati pont 
helyzete és a lövedékszórás az előírt nor-
máknak. Ezek a normák az adott fegyver 
lőutasításában megtalálhatóak. Általános-
ságban a lövés pontos, ha a középső talála-
ti pont a cél középpontjától nem tér el job-
ban, mint a lőtávolság ezredrészének a fele, 
a szórás pedig nem haladja meg a lőtáblá-
zat szerint előírt normákat. A fegyver ~énél 
az irányzékállás rendszerint az adott fegyver 
harcban legtöbbször alkalmazott lőtávolsá-
gának felel meg. A lőtávolság pisztolyoknál 
15–50 m, géppisztolynál 50–100 m, a töb-
bi fegyverfajtánál 100 m. Az egyes lövéssel 
leadott négy lövés és – automata fegyverek 
esetén – a sorozattűzzel leadott 8–10 lövés 
lehetővé teszi, hogy helyes megállapításo-
kat tegyünk a fegyver lőszabatosságát ille-
tően. Az ellenőrzést egyes lövésekkel kezd-
jük, majd sorozattűzzel folytatjuk. A fegy-
ver ~e a lőeredményeket döntően befolyá-
solja, ezért a használatban lévő fegyverek 
lőszabatosságát folyamatosan ellenőrizni 
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kell. A fegyverek lőszabatosságát ellenőr-
zik, amikor a fegyver az alakulat készletébe 
kerül, a lövészetek megkezdése előtt, olyan 
alkatrész javítása vagy cseréje után, amely 
a lőszabatosságot befolyásolhatja, illetve ha 
a lövés közben megállapítható, hogy a fegy-
ver a lőszabatosság követelményeinek nem 
felel meg, a középső találati pont eltérése 
esetén, és ha a szórás nagyobb a megenge-
dettnél. (V. F.) → katonai képzés, kiképzés, 
felkészítés 2. A tüzérség és hajótüzérség ese-
tében a legpontosabb hatástűzelem-megálla-
pítási mód, amely során a célra meghatáro-
zott kezdőelemekkel kezdik a tüzelést, majd 
a robbanópontok célhoz viszonyított eltéré-
seinek megállapítása alapján, előírt szabá-
lyok alkalmazásával kiszámítják a javításo-
kat a cél hatástűzelemeinek meghatározása 
érdekében. A cél közvetlen ~e akkor alkal-
mazható, ha a tűz váratlanságának nincs je-
lentősége, vagy nincs más mód a hatástűz-
elemek megállapítására. A ~ nagy hátránya, 
hogy a végrehajtásakor tüzéralegység köny-
nyen felderíthető és tüzérségi ellentűzzel 
pusztítható. (Sz. T.) → tüzérség

belövési módok: a célok belövése során al-
kalmazott, alapvetően a rendelkezésre álló 
tüzérfelderítő-eszközök technikai lehetősé-
gei által determinált eljárások és módsze-
rek összesége. Hazai viszonylatban a mért 
eltérések (MEA) és a robbanópontok elője-
leinek megfigyelése alapján (REMA), míg 
az A ARTY P–1 NATO STANAG szerint 
a koordinátahálós és a lézertávmérős ~at al-
kalmazzuk. (Sz. T.) → tüzérség

belövőlöveg adatainak felhasználása: a tü-
zérosztály(ok) által alkalmazott hatástűz-
elem-megállapítási mód, amely során a rög-
zítőpontok létesítése (belövése) során meg-
határozott távolsági és oldaljavításokat – bi-
zonyos számítások elvégzése után – az azo-
nos űrméretű és típusú lövegekkel szerelt 
ütegek meghatározott térbeni és időbeni kor-

látok között felhasználnak a célok hatástűz-
elemeinek megállapítására. A belövőlöveget 
az osztály valamelyik vezérlövege (ellenőrző 
löveg) közül jelölik ki. (Sz. T.) → tüzérség

belövőlöveg: a tüzérosztály ~e rendsze-
rint az egyik tüzérüteg vezérlövege, amely 
egyben az osztály ellenőrző lövege. (Sz. T.) 
→ tüzérség

belső arcvonal: a bekerítést végrehajtó csa-
patoknak a bekerített ellenség körül létreho-
zott, azzal közvetlen harcérintkezésben lévő 
erők elülső vonala. Rendeltetése a bekerített 
ellenség elszigetelése, erők elvonása a beke-
rítés belsejéből, az ellenség szétdarabolására 
és megsemmisítésére irányuló tevékenység 
feltételeinek megteremtése. (T. J.) → száraz-
földi műveletek

belső ballisztika: a lőporégés, a gáznyo-
más, valamint a csőben mozgó lövedék ál-
tal megtett út és az elérhető sebesség közöt-
ti összefüggéseket vizsgáló tudományág. 
A törvényszerűségek feltárásakor rendsze-
rint arra keresnek választ, hogy a lövedék 
mozgása és az égési űr növekedése a lőpor-
égés és a gázfejlődés folyamatát menyiben 
módosítja. (Sz. T.) → tüzérség

belső ellenőrzés: független, tárgyilagos bi-
zonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, 
amelynek célja, hogy az ellenőrzött szer-
vezet működését fejlessze és eredményes-
ségét növelje, az ellenőrzött szervezet cél-
jai elérése érdekében rendszerszemléletű 
 megközelítéssel és módszeresen értékeli, 
illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irá-
nyítási és belső kontrollrendszerének haté-
konyságát. (C. O.) → katonai vezetés

belső PR: (internal Public Relations [PR]): 
tevékenység tervszerű és tartós  erőfeszítés 
azért, hogy egy szervezet és környezete kö-
zött a vélemény és a viselkedés befolyásolá-
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sával kölcsönös megértést, jóakaratot (good-
will) és támogatást építsen és tartson fenn. 
PR feladata: a) a kapcsolatok kiépítése, fenn-
tartása; b) a katonai szervezeteken belüli 
kommunikáció, tájékoztatás, sajtóközlemé-
nyek, sajtótájékoztatók, propagandaanya-
gok, tájékoztató fűzetek készítése; c) nyilvá-
nosság, média előtti megjelenés; d) szerve-
zeti image építése. (C. O.) → katonai vezetés

belső töltet: a robbantandó objektumhoz 
viszonyított helyzetétől függően a robba-
nótöltetek belső és külső töltetek lehetnek: 
~ek mindazok, amelyek a rombolandó ob-
jektum bármely szerkezetének belsejében 
helyezkednek el. Az ilyen töltetek indítá-
sát (gyújtását) lehetőleg a töltet geometriai 
középpontjában kell végrehajtani. (K. Z.a) 
→ műszaki támogatás

bemérés: a (felderítési) feladatokban (felde-
rítő adatgyűjtési tervben) meghatározott cé-
lok, objektumok (tüzérségi eszközök, harc-
járművek, tengerfelszíni vagy tengerfelszín 
alatti eszközök, földi telepítésű adócsopor-
tok, rádiólokációs eszközök, robbanópontok 
stb.) derékszögű koordinátájának, tenger-
szint feletti magasságának, irányszögének, 
helyszögének meghatározására irányuló, kü-
lönböző felderítő technikai berendezések-
kel végrehajtott adatszerzési tevékenység. 
(H. H.) → felderítés

bemérő- és adószignál-felderítés: speciá-
lis bemérési feladatrendszer. Olyan tudomá-
nyos technikai adatszerzés, amelyet az ér-
zékelő eszközökből kinyert adatok kvanti-
tatív és kvalitatív elemzéséből kapnak azzal 
a céllal, hogy azonosítsák bármely, az adott 
forrásra (rádióállomás vagy sugárzást kibo-
csátó eszköz) jellemző azonosítási, megkü-
lönböztetési jegyeket ezzel elősegítve az így 
már korábban felderített eszközök továb-
bi azonosítását, bemérését. (H. H.) → fel-
derítés

benchmarking: nem más, mint egy folya-
mat, amely során a vállalat különböző funk-
cionális területeinek módszereit, folyamata-
it és eredményeit összevetik egy vagy több 
más hasonló funkciójú szervezet jellemző-
ivel, annak érdekében, hogy fény derüljön 
a racionalitási, valamint minőség- és tel-
jesítménynövelési lehetőségekre. Fontos, 
hogy a ⁓ot ne keverjük össze a hagyományos 
szervezeti összehasonlítással, amikor annak 
eredménykimutatásait vizsgáljuk, vetjük 
össze. (C. O.) → katonai vezetés

beosztás: a szolgálati beosztás az állomány 
tagja és az önkéntes tartalékos katona által 
betöltött munkakör. A szervezet felépítése, 
rendszeresített beosztásai, összesített lét-
számadatai a szervezet munkaköri jegyzé-
kében, illetve állománytáblájában kerülnek 
rögzítésre. A béke rendszeresített beosztás 
a békeidőszakban a honvédségi szervezetek, 
valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szol-
gálat (KNBSZ) és a Kratochvil Károly Hon-
véd Középiskola és Kollégium munkakö-
ri jegyzékében, illetve állománytáblájában 
a feladatok ellátásához szükséges katonai 
beosztás vagy polgári munkakör. A betöl-
tött beosztás a munkaköri jegyzékben vagy 
állománytáblában rendszeresített azon be-
osztás, amelyhez valamely foglalkoztatási 
jogviszonnyal személy köthető, az üres be-
osztás a munkaköri jegyzékben vagy az ál-
lománytáblában rendszeresített azon beosz-
tás, amelyhez foglalkoztatási jogviszonnyal 
személy nem köthető. A hadi rendszeresített 
beosztás a hadkötelezettség bevezetését kö-
vető időszakban a Magyar Honvédség (MH) 
hadrendjébe tartozó MH katonai szerveze-
tek és a KNBSZ hadi állománytáblájában 
szereplő, az alaprendeltetés szerinti felada-
tok ellátására rendszeresített beosztás, be-
leértve az önkéntes tartalékos beosztásokat 
is. A Magyar Honvédség engedélyezett be-
osztásainak számát a Magyar Honvédség 
részletes bontású létszámáról szóló 35/2013. 
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(V. 16.) OGY határozattal az Országgyűlés 
határozza meg. Ez a honvédségi szervezet-
nél békében rendszeresíthető, legnagyobb 
engedélyezett létszámkeret, amely nem tar-
talmazza az önkéntes tartalékosok és a Ma-
gyar Honvédség rendelkezési állománya 
rendszeresített beosztásainak számát. (I. A.) 
→ humánpolitika, személyügy

beosztásba helyezés: a személyi állomány 
tagjának kinevezése egy meghatározott 
munkakör betöltésére a katonai szervezet 
állománytáblájában rendszeresített beosz-
tásba. (CS. F.)

beosztási követelménytáblázat (BKT): el-
sősorban a (sor-) katonák – a legénységi ál-
lományú katonák – által betöltendő beosz-
tásokra készült – táblázatos formában meg-
jelenített – elvárások, feltételek gyűjtemé-
nyes kiadása. A ~ célja volt meghatároz-
ni azokat a legfontosabb (szakmai) köve-
telményeket, amelyek alapján biztosítható, 
hogy a csapatoknál rendszeresített sorkato-
nai beosztásokba csak olyanok kerüljenek, 
akik a beosztással járó szolgálati és kikép-
zési kötelezettségeket képességeik és kész-
ségeik alapján, egészségük károsodása nél-
kül tudták teljesíteni. A ~ szigorúan titkos 
minősítésű – 00-ás  – volt. (H. L.) → védel-
mi igazgatás

berakóállomás: a berakókörlet része, a szál-
lítmányok berakására kijelölt vasútállomás, 
repülőtér, helikopter-leszállóhely vagy kikö-
tő. A ⁓on rendszerint több állandó vagy ide-
iglenes berakóhelyet rendeznek be, amelyek 
megfelelő rakodókkal, áthidaló és összekötő 
lemezekkel, az anyagok átrakásához és rög-
zítéséhez szükséges eszközökkel szerelnek 
fel. Vasúti szállítás vonatkozásában a kato-
nai csapat- és anyagszállítmányok beraká-
sának végrehajtására alkalmas állandó vagy 
ideiglenes jelleggel kijelölt, megfelelően be-
rendezett vasúti létesítmények és egyéb terü-

letek együttesen. A berakóhelyet kijelölhetik 
és berendezhetik vasútállomáson, nyílt vo-
nalon vagy saját célú vasúti pályán. (Sz. G.) 
→ közlekedési támogatás

berakókörlet: 1. Speciálisan katonai kö-
vetelményeknek megfelelően előkészített 
és berendezett terület, ahol a katonai szer-
vezetek, csapatok személyi állományának, 
technikai eszközeinek, anyagainak szállító-
eszközre történő tervszerű és szervezett be-
rakása történik. A ⁓ magában foglalhat né-
hány berakó repülőteret, helikopter-leszálló-
helyet, vasútállomást, kikötőt, berakás előt-
ti várakozási körleteket és egyéb, a berakási 
művelethez kapcsolódó, illetve szükséges te-
rületeket, valamint ezeket összekötő utakat 
és vasútvonalszakaszokat. (Sz. G.) → közle-
kedési támogatás 2. A csapatok vasúti szállí-
tásához kijelölt, a szállítmány tervszerű be-
rakását lehetővé tevő, egy vagy kettő vasúti 
állomást, berakás előtti készenléti körletet, 
útvonalat, berakás előtti várakozási körletet 
és vasúti vonalszakaszt magában foglaló te-
rület. A ~ben az erőmegóvás érdekében fe-
dezékeket, az oltalmazást biztosító eszkö-
zöknek állásokat, álláskörleteket rendeznek 
be. A ~ erőmegóvási feladatait (például fede-
zőbiztosítást), a berakóhelyre vezető előre-
vonási menetvonalak berendezését az adott 
kötelék parancsnokának útmutatója, illet-
ve döntése alapján szervezik meg. A csapa-
tok a ~ben széttagoltan a szállítmányoknak 
megfelelő csoportosításban, berakó helyre 
történő előrevonás menetrendjében, a be-
rakás előtti várakozási körletben a berakás 
sorrendjében helyezkednek el. 3. A csapa-
tok légi és vízi szállításra vagy deszantolás 
végrehajtására élőerői repülőgépekbe (heli-
kopterekbe), átkelő deszant eszközökbe való 
beszállására, a harci-technikai, a technikai 
és az anyagi eszközök berakására kijelölt 
terület.  Magábn foglalhat néhány repülőte-
ret, leszállóhelyet vagy deszant berakó he-
lyet. A ~ forgalmának irányítását a komen-
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dáns szolgálat keretében szervezik és a ka-
tonai rendészeti (katonai rendőri) erők hajt-
ják végre. (T. J.) → szárazföldi műveletek

berendezett út: a katonai közúti közleke-
désben egy olyan út, amely mind a használa-
ti prioritások, mind a forgalom irányítása te-
kintetében, térben és időben leszabályozott. 
Az ilyen út használatához még egyedülálló 
gépjármű esetében is kötelező a közlekedési 
engedély. (Sz. G.) → közlekedési támogatás

berlini hadművelet: az 1–2. Belorusz, va-
lamint az 1. Ukrán Front támadása a né-
met főváros és körzete ellen 1945. április 
4. – május 8-a  között, amelynek során ápri-
lis 24-re  bekerítették mind a frankfurt–gu-
beni, mind a berlini német csoportosítást; 
ugyanezen a napon Torgaunál találkoztak 
az Elba nyugati partjára kijutott szövetsé-
ges erőkkel; április 30-án  Mihail Alekszeje-
vics Jegorov és Meliton Varlamovics Kanta-
rija őrmesterek – Alekszej Propokevics Be-
reszt hadnagy vezetésével – kitűzték a Győ-
zelem Zászlaját a Reichstagra, majd május 
9-én  – röviddel éjfél után – a német fegyve-
res erők képviselői aláírták a fegyverletéte-
li okmányt. Lásd folyamatos nagy mélysé-
gű hadműveletek. (Sz. M.) → hadtörténet, 
hadművészet története

besorolás: 1. A járművek, alegységek ter-
vezett rendben való felsorakozása menetosz-
lopok, illetve menetrend megalakítása cél-
jából. A ~ra rendszerint menet vagy előre-
vonás megkezdése előtt kerül sor. A ~ vég-
rehajtásához besorolási pontot jelölnek ki, 
amelyre az alegységek a meghatározott idő-
ben, éllel a menetrendnek megfelelő alak-
zatban besorolnak. A ~i pontokat a menet-
vonalakon vagy a rájuk vezető utakon jelö-
lik ki, úgy hogy biztosítsa a menetoszlopok 
megalakítását. Az élen menetelő kötelék ~i 
pontja és megindulási pontja általában egy-
be esik. 2. A hivatásos, a szerződéses (a to-

vábbszolgáló), honvédségi köztisztviselői 
és közalkalmazotti állomány beosztási illet-
ményfokozatának (kategóriájának) a megál-
lapítása. 3. A csapatok különböző készenléti 
fok szerinti csoportosítása. (T. J.) → száraz-
földi műveletek

beszabályozás: rendszerint a mechanikus 
és az optikai irányzó berendezéssel rendel-
kező kézifegyverek és toronyfegyverek be-
lövését megelőző ellenőrző feladat. A ~ – hi-
degbelövő csövek alkalmazásával – a fegy-
verek csőtengelyének és az irányzék optikai 
tengelyének egymáshoz viszonyított beállí-
tását jelenti. A ~ végrehajtható egy meghatá-
rozott távolságban lévő pontra (távoli irány-
pont, távoli kisegítő cél). Ekkor az irányzé-
kot és a fegyvereket ugyanarra a pontra kell 
állítani. A ~ végrehajtható az adott fegyver-
hez, toronyfegyverhez speciálisan készített 
beszabályozó lap használatával is. A fegy-
verek és az irányzék beállítási pontjainak 
egymáshoz viszonyított helyzete minden 
fegyver és toronyfegyver esetében egyedi 
adatnak számít. A konkrét adatok az adott 
fegyver törzskönyvében találhatóak. To-
ronyfegyverek esetén a ~ menete mindig 
egy bázisfegyverhez viszonyítva történik. 
A fegyverek ~át olyan javítások után kell 
elvégezni, amelyek az irányzáshoz tartozó 
szerkezetek megbontásával jártak (irány-
zék bölcső, összekötő rudazat stb.), vala-
mint a fegyverek vagy fegyvercsövek cse-
réje esetén, illetve a találati pontok sziszte-
matikus eltérése vagy túlságosan nagy szó-
rása esetén. (V. F.) → katonai képzés, kikép-
zés, felkészítés

beszélgetés (megbeszélés): olyan oktatási 
módszer, amelynek alkalmazása során a fog-
lalkozásvezető kérdések felhasználásával 
vezeti el az oktatottakat új ismeretek meg-
értéséhez, kérdések segítségével rendsze-
rezi, ismételteti, ellenőrzi a tanult anyagot. 
Az oktatott és az oktató között  állandóan 
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fennálló kontaktus révén a foglalkozásve-
zető rendszeres visszajelzést kap az okta-
tottól, így egyedi jellegű igények szerint le-
het haladni. Az oktatottak új szempontokat 
vihetnek a feldolgozás menetébe, miközben 
folyamatosan tevékenyek maradhatnak, ma-
guk jöhetnek rá a megoldásra. A módszer 
gyakori sikerélményt nyújt, jelentős a mo-
tiváló hatása. A ~ első formáját Szókratész 
görög filozófusról, a „szókratészi módszer-
nek” is nevezik, vagy másként „bábáskodás-
nak”. A feudalizmus idején jelent meg a má-
sodik formája, a katekizáló módszer. A két 
világháború között szinte egyeduralkodó 
volt az újonnan kifejlesztett kérdve kifejtő 
módszer. A ~ legkorszerűbb formája a heu-
risztikus módszer (heuriszkó = fölfedezek, 
megtalálok). A ~nek három lényeges alkotó-
eleme, eljárása van: a strukturálás (beveze-
tő), a kérdezés és a visszacsatolás (a fő kér-
dések kifejtése), valamint az értékelés (zár-
szó). A ~ anyagának forrásai: az oktatott sze-
mélyes tapasztalatai; a megelőző megfigye-
lések; az előzetesen olvasott anyag; az adott 
foglalkozáson bemutatott kísérlet; az oktató 
elmondott példájának elemzése; két jelen-
ség, tény összehasonlítása. (V. F.) → kato-
nai képzés, kiképzés, felkészítés

beszervezés: a fedett módszerekkel végre-
hajtott adatszerzési munkafolyamat része. 
A ~ célja, hogy a szolgálat tagja a rendelke-
zésre álló ellenőrzött adatok, információk 
birtokában rábírja, megnyeri a beszervezen-
dő személyt a szervezetszerű titkos együtt-
működés vállalására. A ~ mint rábíró-meg-
nyerő tevékenység, általában anyagi, illet-
ve nemzeti, hazafias, érzelmi alapon nyug-
vó megállapodás; egyfajta együttműködé-
si szerződés a titkosszolgálat és a megálla-
podást vállaló között. Az így beszervezett 
személy a szolgálat tagjává válik, és ellen-
szolgáltatásért vagy ellenszolgáltatás nélkül 
előre meghatározott információszerzési fel-
adatokat hajt végre. A ~t általában a titkos-

szolgálatok hivatásos állományú tagjai a ve-
zetőik engedélyével hajtják végre. A beszer-
vezett személyeket szokás informátornak ne-
vezni és a kapcsolat fenntartása során fedő-
nevet használni. (H. H.) → felderítés

beszivárgás: az alkalmazásra tervezett fel-
derítőszervek ellenség mélységébe történő 
kijuttatásának egyik módszere. A ~t a csa-
pat és mélységi felderítőszervek az ellenség-
gel való közvetlen harcérintkezés vonalában 
hajtják végre. A ~ végrehajtása előtt a meg-
indulási helyről (MH) gondosan fel kell de-
ríteni az ellenség peremvonalát és a perem-
vonal elé telepített műszaki zárrendszert. Ezt 
a feladatot nappal, lehetőség szerint jó látási 
viszonyok között kell végrehajtani. A feladat 
során pontosítani kell a rajállások, szakasz-
támpontok, századtámpontok helyét, vonal-
vezetését; állásokban, támpontokban, a hé-
zagok lezárására elhelyezett tűzeszközöket; 
figyelők, célfelderítő lokátorok és más fel-
derítőeszközök települési helyét; peremvo-
nalban, hézagokban telepített műszaki zára-
kat; bejutás irányát; tervezett átjutás irányá-
ba eső fedett és holttereket. Ezt a felderítési 
feladatot a ~ végrehajtásának megkezdéséig 
folyamatosan kell folytatni. A megindulási 
helyről folytatott felderítéssel párhuzamosan 
a parancsnoknak együttműködést kell szer-
veznie annak az alegységnek a parancsno-
kával, ahonnan a ~ végrehajtását megkez-
dik. Az együttműködés megszervezésekor 
pontosítani kell: a ~ pontos helyét és irá-
nyát, idejét; a saját műszaki záron való átjá-
ró nyitási helyét, jelzését, időtartamát; az el-
lenség műszaki zárrendszerén történő átjá-
ró nyitási helyét; az alegység tevékenységé-
nek rendjét, ha a felderítőszervet az ellenség 
felfedi; a felderítőszerv érdekében lőtt tüze-
ket, azok jelzéseit; a kölcsönös felismerési 
 jeleket, jelzéseket. Az együttműködés meg-
szervezése után a felderítőszerv begyakorol-
ja a ~  feladatait, lehetőleg olyan területen, 
amely leginkább hasonlít a valóságos terü-
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letre. A feladat végrehajtásakor a felderítő-
szervet alcsoportokra bontják. Ha az ellen-
ség a felderítőszerv tevékenységét még az-
előtt felfedi, hogy az bejutott volna az el-
lenséges műszaki záron, a felderítőszerv-
nek a fedező-biztosító erők tűztámogatása 
mellett vissza kell térnie a saját csapatokhoz. 
(H. H.) → felderítés

beszivárgási ösvény (folyosó): az az útvo-
nal, irány, sáv, amelynek mentén a felderí-
tőszervek egy a felderítési feladat végrehaj-
tása szempontjából fontos körzetbe, a terep 
adottságait maximálisan kihasználva, rejtve, 
észrevétlenül hatolnak be. Ez a tevékenység 
a mozgékonyságra kedvezőtlenül hathat (le-
csökken a sebesség: néhány száz méter órán-
ként). (H. H.) → felderítés

betegáthelyezés: a sérültek vagy betegek 
egyik egészségügyi ellátó helyről a másik-
ra, egészségügyi felügyelet mellett történő 
kiürítése, szakosított egészségügyi kiürítő 
eszközökkel. (V. Z.) → katonai egészségügy

betegek hadszíntéren tartásának irány-
elve: a tervezhetőség érdekében hozott pa-
rancsnoki döntés, amely megszabja azt 
a maximális időtartamot (napokban szá-
molva), ameddig a betegek/sérültek a gyógy-
kezelés, lábadozás vagy szolgálatba történő 
visszahelyezés érdekében a hadszíntéren 
tarthatók. Magyarázat: Amennyiben a fel-
épülés várhatóan tovább tart, mint a beteg/
sérült hadszíntéren tartásának irányelve ál-
tal megszabott időtartam, akkor őt a had-
színtérről ki kell üríteni, amint szállítható-
nak nyilvánítható. (V. Z.) → katonai egész-
ségügy

betegségek és nem harci eredetű sérülések 
(Disease and Non Battle Injuries – DNBI): 
technikai jellegű megítélése a hadművelet 
megkezdése után a haderőn belül várható, 
nem harceredetű betegségek és sérülések 

valószínűsíthető értékének, amely napi vi-
szonylatban kerül megállapításra. A bete-
gek és nem harci sérülések arányának a nö-
vekedése figyelhető meg a világ különböző 
részein folyó hadműveletek során. Bár bé-
keidőben és műveletek során jelentkezik, 
mégsem valószínű, hogy a műveleti ará-
nyok tükrözik a pontos békeidős arányokat. 
Ennek oka az eltérő környezet, felkészülés, 
és a feladatokra alkalmas állomány kiválo-
gatásából és alkalmazásából adódó különb-
ségek. A számvetés felelőssége az egészég-
ügyi szolgálaté, amely ezt a feladatot a tör-
ténelmi tényekre, a környezeti hatások elem-
zésére és a katonai foglakozás – egészség-
ügyi kockázat elemzésekre támaszkodva 
végzi. Az elfogadható számvetés elkészíté-
se érdekében az egészségügyi tervezőknek 
figyelembe kell venni a tevékenység szint-
jét és természetét, az akklimatizációt, a mű-
veletben részt vevő állomány kiképzettsé-
gi szintjét és életfeltételeit. (S. L.) → kato-
nai egészségügy A történelmi és jelenkori 
forrásokból származó adatok elemzése le-
hetővé teszi az együttműködő egészség-
ügyi és a műveleti törzsek számára a had-
műveletre vonatkozó provizórikus betegség 
és nem harci sérülési érték (arány) megál-
lapítását. Ez egy technikai jellegű megíté-
lése a nem harci eredetű betegségek és sé-
rülések valószínűsíthető értékének, amely 
a hadművelet megkezdése után a haderőn 
belül várható. A betegség és a nem harci sé-
rülési érték napi viszonylatban kerül megha-
tározásra. Ez az érték küldetésfüggő és di-
namikus, összefügg a tevékenység termé-
szetével és szintjével, az akklimatizációval, 
a telepített személyzet kiképzési és életkö-
rülményeivel. Egy átfogó és mindenre ki-
terjedő DNBI-elemzés alapot kell biztosít-
son a preventív egészségügyi rendszabá-
lyok megalkotásához, beleértve az ajánlott 
immunizációs és kemoprofilaktikus irány-
elveket és a csapatok ilyen jellegű egész-
ségügyi képzését. Szintén a DNBI-elem-
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zés a meghatározó tényezője a hadszíntéren 
szükséges egészségügyi források nagysá-
gának és képességének meghatározásának. 
(K. I.)  → katonai egészségügy

Szervezeti
szint

Zászlóalj
Dandár

Hadosztály
Hadtest

Hadsereg

BC
arány
20,5%
6,9%
3,0%
1,4%
1,0%

DNBI
arány
4,1%
1,4%
0,6%
0,3%
0,2%

Össz.

24,6%
8,3%
3,6%
1,7%
1,2%

Harci veszteség szerkezeti megosztása

Halott

17% 8% 58% 17%

Fogoly, 
eltűnt

Harci 
sérült

Harci 
stressz

Napi össz-személyi veszteség és a harci veszteség 
szerkezeti megoszlása az AD 85-8 szerint

betörés: 1. Védett területre (peremvonalba, 
védőkörletbe, támpontba, védőállásba, köz-
vetlen harcterületre stb.) való kisebb jelentő-
ségű behatolás, amely még nem került elre-
teszelésre, és amelyet a támadó kiszélesíthet, 
kimélyíthet és ezzel áttöréssé is fejleszthet. 
2. Egy agressziót végrehajtó-végrehajtó ál-
lam behatolása egy másik állam területére. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

bevált gyakorlat: elméletek, elvi tételek, 
harcászati-hadműveleti eljárások valós kö-
rülmények közötti többszöri sikeres alkal-
mazása. (M. I.) → katonai képzés, kikép-
zés, felkészítés

bevezetett tapasztalat: tapasztalati úton ki-
kísérletezett cselekvés, eljárás elméletének, 
rendjének leírása és a felhasználók közötti 
megosztása. (M. I.) → katonai képzés, ki-
képzés, felkészítés

big data: fogalma alatt azt a komplex tech-
nológiai környezetet (szoftvert, hardvert, 
hálózati modelleket) értjük, amely lehetővé 
teszi olyan adatállományok feldolgozását, 
amelyek annyira nagyméretűek és annyira 
komplexek, hogy feldolgozásuk a meglévő 
adatbázismenedzsment-eszközökkel jelen-
tős nehézségekbe ütközik. Leegyszerűsítve 
a ~ mint fogalom a nagyon nagy mennyisé-
gű, nagyon nagy sebességgel változó és na-
gyon változatos adatok feldolgozásáról szól. 
Fontos technológiai trend napjaink egyik 
legfontosabb „buzzwordja”. A ~ nem egy 
konkrét technológia, hanem régi bevált és új 
technológiák szintézise. Ezek a technológi-
ák együttesen képesek biztosítani hatalmas 
mennyiségű, változatos adatnak elfogadha-
tó idő alatti feldolgozását és kezelését. Biz-
tosítják a valós idejű kiértékelést és ameny-
nyiben szükséges, a megfelelően gyors rea-
gálást. A ~ három meghatározó jellemzője, 
angolul a 3 V (Volume, Velocity és Variety) 
a nagyon nagy adatmennyiség, a nagyon 
gyors adatfeldolgozás és nagyon változatos 
adatok. (N. I.) → híradó-informatika, infor-
mációvédelem

bináris vegyi lőszer: a vegyi lőszerek egyik 
típusa. A ~eket két, kevésbé toxikus, eltérő 
összetételű (külön tartályokban elhelyezett) 
vegyülettel töltik meg: a lőszerben a célba 
juttatás befejező fázisában (a robbanás pil-
lanatában) katalizátorok hatására a kétkom-
ponensű anyag szintetizálódik, és létrejön 
a mérgező harcanyag. A ~eket kifejlesztet-
ték tüzérségi lövedékként, bombaként és ra-
kéta-robbanófejek tölteteként. A ~ek tölte-
te a nagy toxicitású V-típusú mérgező harc-
anyag vagy szarin. A ⁓ek gyártása, tárolása 
nem igényel különleges biztonsági intézke-
déseket. A ~eket egyes  szakközleményekben 
biner vegyi lőszernek is nevezik. 1993. janu-
ár 13-án  Párizsban 39 ország képviselői alá-
írták az egyezményt a vegyi fegyverek kifej-
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lesztésének, gyártásának,  felhalmozásának 
és használatának tilalmáról, valamint meg-
semmisítéséről. Az egyezményt 1993 ja-
nuárjában nyitották meg aláírásra Párizs-
ban, és 1997. április 29-én  lépett hatályba. 
Az aláíró részes államok vállalják, hogy 
semmilyen körülmények között sem fejlesz-
tenek ki, gyártanak, szereznek meg, bármely 
más módon halmoznak fel, tartanak meg 
vegyi fegyvert, adnak át közvetlenül vagy 
közvetve vegyi fegyvert bárkinek, használ-
nak vegyi fegyvert; kezdeményeznek bár-
mely vegyi fegyver alkalmazására irányu-
ló katonai előkészületet, működnek közre, 
az egyezmény által, a részes államok szá-
mára tiltott tevékenység folytatására. (B. T.) 
→ ABV-támogatás

biológiai fegyver: a tömegpusztító fegyve-
reknek (ABV-fegyverek) az a fajtája, amely-
ben mikroorganizmusokat megfelelő eszkö-
zökkel juttatnak a célterületre, emberek, ál-
latok és növények elpusztítására. Harci al-
kalmazásuk során a célterületre juttathatók, 
aeroszol formában, rakétákkal, bombákkal. 
tüzérségi lövedékekkel vagy aeroszol gene-
rátorokkal. A ⁓ a biológiai harcanyag a célba 
juttató szerkezettel együtt. ⁓nek tehát az em-
beri, állati, növényi szervezetek megbete-
gítésére szolgáló élő kórokozókat (vírusok, 
baktériumok rickettsiák, baktérium-spó-
rák, mikroszkopikus gombák), ezek toxin-
jait, továbbá az ezekkel fertőzött rovarokat 
és állatokat, valamint ezek közvetlen alkal-
mazási eszközeit nevezzük. (B. T.) → ABV-
támogatás

biológiai fegyverek tilalma: a biológiai 
fegyverek kis mennyiségű hatóanyag fel-
használásával tudnak sok ezer áldozatot 
okozni, valamint hatásuk nem irányítható 
célzottan a jogszerűen támadható katonai 
személyekre, ezért a hadijog szabályai til-
tottnak tekintik azok alkalmazását. Ezekkel 
a fegyverekkel szemben védtelensége okán 

a polgári lakosság a legkiszolgáltatottabb. 
Az 1975-ben  hatályba lépett ~ elleni egyez-
mény (BWC) tiltja az ilyen fegyverek kuta-
tását, fejlesztését, gyártását, felhalmozását 
vagy megszerzését. Az egyezmény hason-
lóképpen tiltja olyan eszközök fejlesztését 
is, amelyek kifejezetten ilyen fegyverekhez 
szükségesek. Ez a szerződés az ilyen fegy-
vereknek csak a tartásával foglalkozik, ám 
azok harctéri alkalmazását már korábban, 
először az egyébként a vegyi fegyverekkel 
is foglalkozó 1925-ös  genfi jegyzőkönyv til-
totta meg. Ennek alapjának pedig a „mérge-
ző” fegyverek vagy anyagok eltiltására vo-
natkozó szokásjogi erejű norma tekinthető, 
amelyet először az 1899-es  és az 1907-es  
hágai egyezmények elfogadása során kodi-
fikáltak. (L. T.) → hadijog

biológiai felderítés: a szakfelderítés (ABV-
felderítés) részeként a biológiai fegyverek el-
leni védelem egyik eleme. Eltérően a vegyi 
és sugárfelderítéstől, a ~ bonyolult és hosz-
szadalmas folyamata (betegségek lappangá-
si ideje, az ismeretlen kórokozók azonosítá-
sának laboratóriumi munkálatai stb.) spe-
cifikussá teszi e szaktevékenységet. A ~t 
a parancsnokok, a törzsek, az egészségügyi 
és a felderítőszolgálat erői szervezik, irányít-
ják, s az e célra szervezett felderítőszervek 
azt minden helyzetben, folyamatosan vég-
zik. Eközben megállapítják az ellenség bio-
lógiai fegyvereinek milyenségét, mennyisé-
gét, alkalmazásának előkészületeit, tényét, 
helyét, idejét, a fertőzés jellegét és mérté-
két. A felderítőszervek megjelölik a fertő-
zött területek határait, s a felderített adato-
kat jelentik az értékelő-intézkedő szervek-
nek, törzseknek. Ezek értékelik a már érvé-
nyesülő és várható hatást, értesítik a veszé-
lyeztetett csapatokat és lakosságot, intézked-
nek a védelemre, majd a veszélyeztetettség 
elmúltával a védelmi rendszabályok rész-
leges vagy teljes megszüntetésére. A nem 
szakbiológiai felderítésben részt vesznek 
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a vegyi védelmi csapatok kötelékébe tarto-
zó vegyi és sugárfelderítő szakalegységek is. 
Feladatuk a veszélyeztetett körzetben a le-
vegőből, talajból, vízből, tárgyak felületéről 
minták vétele, majd továbbításuk az egész-
ségügyi szolgálathoz. A biológiai harcanyag 
aeroszol detektorok kialakításuktól függő-
en lehetnek általános veszélyt vagy specifi-
kus ágenst detektálók. A detektorok hatás-
fokát befolyásolja elhelyezésük és érzékeny-
ségük. A biológiai harcanyagok felderítésé-
nek fontos eszközei: távfelderítő-berende-
zések (például LIDAR), automata kimutató 
eszközök, mintavétel (mintavevő felszere-
léssel), gyors kimutató tesztek (biológiai 
jelzőkészlet), laboratóriumi elemzés. (B. T.) 
→ ABV-támogatás

biológiai felderítőrendszer: a katonai fel-
derítőrendszer egyik alrendszere. Ez az al-
rendszer hivatott a biológiai felderítés bonyo-
lult és hosszadalmas (betegségek lappangá-
si ideje; ismeretlen kórokozók azonosításá-
nak laboratóriumi munkálatai, ezek átfutási 
ideje) szaktevékenységének végrehajtására. 
A biológiai felderítést a parancsnok, a tör-
zsek felderítéssel foglalkozó elemei tervezik, 
szervezik a biológiai szakfelderítési felada-
tokat végrehajtó szervezetek bevonásával. 
(b) Olyan gép- (harc-) járműre telepített in-
tegrált felderítőrendszer, amely képes bioló-
giai harcanyagok kimutatására, elemzésére, 
az adatok infokommunikációs eszközökön 
történő továbbítására. (H. H.) → felderítés

biológiai háború: baktériumháború; bak-
teriológiai háború; a biológiai fegyverek 
alkalmazásának elsősorban a nyugati szak-
irodalomban, valamint publicisztikában 
használatos megnevezése. Az első világ-
háborúban a német diverzáns ügynökök al-
kalmaztak ~t, a két világháború között pe-
dig a japánok, majd a második világhábo-
rúban az USA-ban  is fellendült a kísérIeti 
munka – bevezetésére szórványosan a ko-

reai és állítólag a vietnámi háborúban ke-
rült sor. Az 1972. április 10-én  140 ország 
által aláírt és 1975. március 26-án  életbe lé-
pett, a Biológiai és Toxin Fegyver Tilalmi 
Egyezményt (Biological and Toxin Wea-
pons Convention – BTWC) teljesíteni kívá-
nók vállalták, hogy nem fejlesztenek, állíta-
nak elő és raktároznak, vagy még megelőző, 
védelmi, valamint békés céllal sem szerez-
nek be az indokoltnál nagyobb mennyisé-
get a tömegpusztító fegyverek ABV-fegy-
verek és azok alapanyagainak ezen típusai-
ból. (B. T.) → ABV-támogatás

biológiai harcanyag: olyan mikroorganiz-
mus – vagy az általa termelt toxin –, amely 
az emberek, állatok vagy növények megbe-
tegedését, illetve egyes anyagok károsodását 
okozza. Különféle eszközökkel célba jutta-
tott vírusok, baktériumok, gombák és mik-
robiológiai eredetű toxinok (Botulin toxin, 
Saxitoxin, Ricin, Palytoxin). A ~ot aeroszol 
formában, élelmiszer, ivóvíz, víznyerő he-
lyek szennyezésével, továbbá fertőző forrás-
ként alkalmas állatok, illetve fertőzés átvi-
telére alkalmas vektorok (közvetítők) útján 
alkalmazhatják. A ⁓ok hatásspektruma igen 
széles. Jó néhányuk a hadseregek személyi 
állománya és a polgári lakosság ellen fel-
használható a humán patogén, egyes képvi-
selői az emberek mellett állatokat egyaránt 
képesek betegíteni, ugyanakkor a zoopato-
gén, illetve fitopatogén kórokozók alkalma-
zása kifejezetten a mezőgazdasági állatállo-
mány, valamint étkezési vagy takarmányo-
zási céllal termelt monokultúrák ellen kép-
zelhető el. (B. T.) → ABV-támogatás

biológiai védelem: ABV-védelem; a ⁓ a bioló-
giai fegyver pusztító hatásának  meg előzését, 
illetve minimalizálását célozza. Rendsza-
bályai szorosan kapcsolódnak az egészség-
ügyi támogatáshoz, a csapatok, valamint 
a  lakosság egészség- és járványvédelméhez, 
illetve az állategészségügyi és növényvédel-
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mi rendszabályokhoz. Legfontosabb rend-
szabályai: a biológiai  felderítés, a higiéniai 
megelőző rendszabályok; a járványvédelmi 
rendszabályok; a fertőtlenítés, rovarirtás 
és rágcsálóirtás. A biológiai fegyver hatá-
saiból adódik, hogy igen bonyolult feladat. 
A biológiai fegyver alkalmazása után a lap-
pangási idő néhány órától napokig is eltart-
hat, ez már azt a veszélyt is magában rej-
ti, hogy ezeknek az anyagoknak és eszkö-
zöknek észlelése előtt (anélkül, hogy a vé-
dekezést megkezdenék) nagy területeken 
alakulhatnak ki a járványok. Tehát a bio-
lógiai fegyverek alkalmazásának észlelése 
és a ⁓ rendszabályainak bevezetése bizonyos 
esetekben jelentős késéssel valósulhat meg. 
(B. T.) → ABV-támogatás

bipolaritás: (bizt.) szervezetre vagy rend-
szerre jellemző olyan tulajdonság és álla-
pot, amely kétpólusú alkotóelemből áll. ~ 
állt fenn például a nemzetközi biztonság te-
rén, amikor a két egymást kiegyensúlyozó, 
domináns pillérre, a NATO-ra  és a Varsói 
Szerződésre támaszkodott. (H. J.) → had-
tudomány elmélete

biztonság- és védelempolitikai alapel-
vek: a rendszerváltozás után az új bizton-
ság- és védelempolitikai irányvonal kiala-
kítása érdekében az Országgyűlés ~et dol-
gozott ki. Az alapelvek az ország védelmére 
kidolgozott honvédelmi politikai célok, el-
vek és iránymutatások összessége. Az Alap-
elvek jogforrásjellegét tekintve országgyű-
lési határozati formát öltenek, amely nem 
bír törvény erejével, de politikai konszen-
zussal való elfogadása miatt meghatározó 
a biztonság- és védelempolitika formálá-
sában. Először, 1993-ban, a parlament még 
külön–külön Biztonságpolitikai alapelveket 
és Honvédelmi alapelveket fogadott el. 1998-
ban  azonban már összevontan fogalmazták 
meg az alapelveket, amelyet az Országgyű-
lés A Magyar Köztársaság biztonság- és vé-

delempolitikai alapelvei címen, a 94/1998 
(XII. 29) számú országgyűlési határozattal 
fogadtak el. A döntés mögött a megváltozott 
nemzetközi és hazai helyzet, az új bizton-
sági kihívások, kockázatok és fenyegetések 
közötti összefüggések felismerése, a küszö-
bön álló NATO-csatlakozás feladatai, illetve 
a terminológia szövetségi követelményekkel 
való harmonizálásának követelménye állt. 
A ~ a biztonság- és védelempolitika vezető 
politikai dokumentuma, amelynek ország-
gyűlési jóváhagyása a honvédelem ügye fe-
letti konszenzust fejezi ki. Az országgyű-
lési állásfoglalás hosszú távra – deklaráltan 
10–15 évre – határozza meg a magyar biz-
tonság- és védelempolitika célját, felfogá-
sát, eszközrendszerét (külpolitika, gazda-
ságpolitika, védelempolitika). A politikai 
dokumentum az ország védelmét a nemze-
ti önerőre, az euro-atlanti partnerségre, va-
lamint a nemzetközi együttműködésre épí-
ti. Jelentősége elsősorban abban van, hogy 
„beemelte” a NATO-t az ország katonai vé-
delmi rendszerébe, továbbá alapját képezi 
a biztonsági és katonai stratégiák kidolgo-
zásának. Az Alapelvek szellemében és elő-
írásai alapján valósult meg az alkotmány 
és a sarkalatos törvények módosítása, illetve 
2010 után az alaptörvény és az új honvédel-
mi törvény kidolgozása. A ~ rövid, 17 cikk-
ből álló dokumentum, amely széles bizton-
sági (politikai, katonai, gazdasági, környe-
zeti, jogi és információs technológiai) felfo-
gással tárgyalja a biztonságpolitika céljait, 
pilléreit és szakpolitikai eszközeit, a bizton-
ság és a katonai védelem elveit és a fejlesztés 
irányait. Az iránymutatás részben elavult, 
hiszen az euro-atlanti csatlakozást elértük, 
a NATO-nak  1999-ben, az EU-nak  2004-
ben  lettünk tagjai. A többi értékalapú cél 
(szuverenitás, biztonság, stabilitás, gazda-
sági prosperitás stb.) továbbra is érvényes, 
időtálló, legfeljebb a prioritási sorrendet le-
hetne pontosabban „beállítani”. A bizton-
ság és védelem pillérei nem változtak, bár 
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a szövetségi tagságok lényegesen javították 
Magyarország biztonságát. A nemzetközi 
együttműködés rendszerében beállt kedve-
ző változások (például a Visegrádi Csoport 
munkájának fejlődése, különböző EU bel-
ügyi szervek munkájában való részvétel) to-
vább erősítették Magyarország biztonságát 
(nemzeti erő + nemzetközi együttműködés). 
Bár a nemzeti önerő forrásai nem változtak 
(állami és gazdasági szervezetek, bizton-
sági-védelmi szervezetek, állampolgárok), 
Magyarország biztonsági szektorában lé-
nyeges szervezeti és képességfejlesztési vál-
tozások zajlottak le 2010 után. A szakpoliti-
kai eszközök sem változtak, de ma már nem 
elegendő csak három területről, a külpoliti-
káról, a gazdaságpolitikáról és a védelempo-
litikáról beszélni. A külső és belső bizton-
ság átfedése, összefonódása miatt (például 
terrorizmus, migráció, nemzetközi bűnö-
zés) az eszközpolitikai rendszert feltétlenül 
ki kell egészíteni a belügyi, a katasztrófavé-
delmi, a titkosszolgálati, az energiapolitikai, 
az információs technológiai és környezeti 
szakpolitikákkal. A mai változó és bizony-
talan világban összkormányzati együttmű-
ködésre van szükség annak érdekében, hogy 
az ország meg tudjon birkózni az új kihívá-
sokkal, kockázatokkal és fenyegetésekkel. 
Nem vitás, hogy Magyarország biztonsági 
helyzete is megváltozott: migráció, terroriz-
mus, regionális biztonság (szomszéd Ukraj-
nában gyakorlatilag háború zajlik), kiber-
biztonság, nemzetközi bűnözés kerülhetnek 
az öt legveszélyesebb jelenségek közé. A do-
kumentum a hon védelmét négy alapelv sze-
rint kívánja biztosítani: a) szövetségi tagság; 
b) együttműködés; c) visszatartás; d) véde-
lem. Ezek a ~ nem változtak, a „megfelelő 
visszatartó képesség kiépítése” a NATO-
tagság után csak finomodott a lépcsőzetes 
válaszadás képességével, de nem került ki 
a biztonságpolitikai eszközök közül. Az el-
múlt két évtizedben bekövetkezett változá-
sok miatt szükség van a dokumentum felül-

vizsgálatára, meg kell hagyni az Országgyű-
lés azon jogát, hogy meghatározza a bizton-
ság- és védelempolitika jövőbeni koncepci-
óját, legfontosabb elveit. (Sz. Z.) → bizton-
ság- és védelempolitika

biztonság: a fogalom a latin „securitas” ki-
fejezésből származik, amely egy félelem 
vagy aggodalom nélküli állapotot jelent. 
A ~ számtalan definíciójában közös az, hogy 
a fenyegetettség hiányát vagy kivédésének 
képességét jelenti. A ~ leggyakoribb tárgya 
és viszonyítási pontja az állam, amely ak-
kor tekinthető biztonságosnak, ha hatékony 
védelmet nyújt a létét, függetlenségét és te-
rületi integritását kívülről vagy belülről fe-
nyegető veszélyekkel szemben. A ~gal szá-
mos diszcíplína foglalkozik, a politikatu-
domány, a nemzetközi kapcsolatok elméle-
te, ⁓elméletek vagy a hadtudomány régóta 
tanulmányozzák a problémakört. A realiz-
mus klasszikus elmélete szerint a nemzet-
közi rendszer legfőbb szereplői és formálói 
az államok, amelyek az anarchikus rend-
szerben önérdekek érvényesítésére töreksze-
nek, haszonmaximalizáló és hatalomerősítő 
magatartást követnek, hogy a ⁓ot és a túl-
élést maguknak biztosítsák. A neorealista 
megközelítés az államok viselkedését már 
nem az emberi természetből magyarázza, 
mint a klasszikus realizmus, hanem a nem-
zetközi rendszer struktúrájából. A realiz-
mus legfőbb képviselői Hans J. Morgenthau 
(1904–1980), Georg F.  Kennan (1904–2015), 
Kenneth N. Waltz (1924–2013) és John J. 
Mearsheimer (1947–). A liberális gondol-
kodók abból a feltételezésből indulnak ki, 
hogy az észszerű viselkedés a nemzetkö-
zi kapcsolatokban olyan intézményi refor-
mokhoz vezethet, amelyek kedveznek a bé-
kés és igazságos folyamatoknak. A liberális 
iskolák a demokratikus béke, az „okos” ha-
talomgyakorlás és a  nemzetközi gazdasági 
együttműködés kérdéseit vizsgálják. Leg-
ismertebb szerzői közé tartoznak Joseph 
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S. Nye  (1937–),  Robert O.  Keohane  (1941–) 
és Michael W. Doyle (1948–)  tartozik. 
A  konstruktivizmus szerint objektív való-
ság nem létezik, az állami/nemzeti érde-
kek percepciókon alapuló konstrukciók, a ⁓ 
észlelése befolyásolható. A konstruktivista 
biztonságelméletek felfedezései közé tarto-
zik a ⁓ szektorális felfogása, a regionális ⁓i 
komplexum elmélete vagy a „biztonságia-
sítás” problémaköre. Legismertebb képvi-
selői a koppenhágai iskolához tartoznak: 
Barry Buzan (1946–), Ole Waever  (1960-) 
és Jaap de Wilde  (1957–). A biztonságel-
méletek olyan diszciplína, amely a nem-
zetközi kapcsolatok elméletének témakö-
reit ⁓i szempontból vizsgálja, olyan teóri-
ákat és modelleket alkot, amelyekkel köny-
nyebben megérthető a nemzetközi politika 
(például a kölcsönös elrettentés modelljének 
viszonya a hatalmi egyensúlyhoz). A má-
sodik világháború után a ~ sokáig azonos 
volt a katonai ⁓gal, a ⁓i olló nem katonai 
szára csak a hetvenes évektől kezdett meg-
nyílni. A domináló katonai ⁓ a nemzetközi 
kapcsolatok elméletében legfőképpen a ka-
tonai szembenállás, a fegyverkezés, a nuk-
leáris elrettentés és az erőkivetítés problé-
máit vizsgálta. A kétpólusú világra jellemző 
realista felfogás az államokat önálló entitá-
soknak tekintette, amely „kollektív javakat” 
nyújtott a polgárainak, beleértve a ~nak ne-
vezett „közjószágot”, amelyek közül a leg-
fontosabb a külső támadásoktól való véde-
lem volt. A katonai ⁓ot nyújtó kötelezettsé-
ge ma is megvan az államnak, mert ha nem 
képes polgárait megvédeni, akkor veszély-
be kerül szuverenitása, működőképessége, 
biztonsághiány lép fel, ami teret ad a nem 
állami szereplőknek a ⁓i vákuumba történő 
behatolásra és a destruktív tevékenységre. 
Ezért a ~ vagy a ~ hiánya mindig összefüg-
gésben van az állam erejével, kormányzási 
képességével. A hidegháború után a ~ fogal-
ma folyamatosan bővült, kiterjedése széle-
sedett és mélyült. A ~ot ma átfogóan értel-

mezzük, amely magába foglalja a katonai, 
politikai, gazdasági, a társadalmi és a kör-
nyezeti ⁓ot. A ⁓i helyzet változása miatt 
a ~ egyes szektorainak tartalma is folya-
matosan változik: a gazdasági ⁓ból például 
kivált (önállósult) az energia⁓, a pénzügyi 
⁓, a műszaki-technológiai ⁓, a természeti 
erőforrásokkal foglalkozó ⁓ (natural secu-
rity) és a kiber⁓. A társadalmi ⁓ területén 
belül sok helyen megerősödött a kulturális 
⁓, az egészségügyi ⁓ stb. területe. Az álla-
mi ~ felett egyre fontosabbá vált a regioná-
lis és globális ⁓, mert a nemzetállamok már 
önállóan nem képesek mindenfajta ⁓ szol-
gáltatására (például környezetvédelem, ki-
ber⁓, erőforrás⁓) Az állami ~ alatt fontossá 
vált a kisebbségek, egyes társadalmi csopor-
tok ⁓a, valamint az egyén, az emberek hu-
mán ⁓a. A fogalom szélesedéséhez nemcsak 
a ⁓i szektorok gyarapodása, hanem a nem-
állami szereplők, nem kormányzati szerve-
zetek, a közvélemény (média) megjelené-
se is hozzájárult. Az elmúlt évtizedekben 
többször úgy tűnt, hogy a katonai ⁓ háttér-
be szorul a többi szektor mellett, azonban 
az események visszatérően azt bizonyítják, 
hogy a katonai ⁓ megőrizte fontos szerepét 
a kibővített biztonságfelfogásban. A kato-
nai erő azért marad továbbra is nagy fon-
tosságú téma a nemzetállamok kormányza-
ti politikájában, mert egy állam és a társa-
dalom ⁓a azonnal meggyengül egy katonai 
vereség esetén. 2014-es  év tragikus esemé-
nyei (orosz intervenció Ukrajnában, az Isz-
lám Állam sikeres területfoglalása Szíriában 
és Irakban) ma is visszaigazolják az elmé-
leti tétel helytállóságát. A fegyveres erők-
nek azonban nemcsak olyan képessége van, 
hogy megvédje az országot a külső támadás-
tól, de felhasználhatók külpolitikai eszköz-
ként (a repülőhordozót a szakirodalom csak 
90 000 tonnás diplomáciának nevezi), to-
vábbá belső védelmi célokra is (terrorizmus 
elleni harc, katasztrófavédelmi feladatok, 
határvédelem, civil hatóságok  támogatása 
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stb.). A haderők valóságos feladatai meg-
jelennek kormányzati politikában, nemze-
ti ⁓i és katonai stratégiákban, doktrínák-
ban, jogszabályokban, kifejeződnek katonai 
költségvetésekben és a haderő-fenntartási 
és fejlesztési célokban. A ~nak kettős ter-
mészete van, lehet objektív és szubjektív is. 
Objektív értelemben a megszerzett értékek 
elleni fenyegetést méri, szubjektív értelem-
ben a félelem hiányát, hogy ezek az értékek 
nem lesznek megtámadva. A ~ e kettős fel-
fogása nagy mozgásteret ad az államoknak 
az objektív és szubjektív felfogás befolyáso-
lására, amit sokszor biztonságosítás útján ér-
nek el. A szekularizálás egy olyan helyzetet 
teremtő folyamatot ír le, amikor a kormány 
vagy más politikai szereplők egy bizonyos 
eseményt egzisztenciális ⁓i kérdésként ke-
zelnek, függetlenül attól, hogy reális vagy 
nem reális félelmekről van szó, annak ér-
dekében, hogy sürgős, rendkívüli intézke-
désekkel e veszélynek vagy fenyegetésnek 
véget vessenek. (Sz. Z.) → biztonság- és vé-
delempolitika

biztonságföldrajz: mindazon földrajzi, ka-
tonaföldrajzi tényezők összességét vizsgál-
ja, amelyek egy adott térség biztonsági rend-
szerét és környezetét befolyásolják, valamint 
a nemzetközi kapcsolatait meghatározzák. 
Az új típusú veszélyek, kihívások, valamint 
ezek nemzeti biztonsági súlyának változása 
újszerű elemző szemléletet feltételez, mivel 
a biztonság több tényezőből tevődik össze. 
A ~ dinamikus időbeli és térbeli jelleggel, 
különböző biztonsági szintekkel (egyéni, 
nemzeti, regionális, globális) és dimenzió-
val rendelkezik, amelyeket a politikai, tár-
sadalmi gazdasági, katonai és környezeti té-
nyezők összessége határoz meg. (S. K. K.) 
→ katonaföldrajz

biztonsági felderítés: olyan szakfelderítő 
tevékenység, amely a kémkedés, a szabo-
tázs, a felforgató vagy a terrorista tevékeny-

séget folytató, illetve ezzel gyanúsítható el-
lenséges szervezetek vagy egyének szándé-
kainak, képességeinek a felfedésére, meg-
határozására irányuló tevékenység. (H. H.) 
→ felderítés

biztonsági szektor reform (Security Sec-
tor Reform – SSR): a biztonság létfontossá-
gú az állam, illetve a kormányzás létezése, 
valamint hatékonysága, a jog érvényesülé-
se és a gazdasági fejlődés szempontjából. 
A biztonsági szektor egy komplex rendszer 
amely magában foglalja a katonai, a rend-
őri, a büntetés-végrehajtási erőket, a kor-
mány más fegyvere szervezeteit, nemzetbiz-
tonsági szolgálatokat, a határőrséget, az ál-
lam által támogatott félkatonai szervezete-
ket és milíciákat, az állam szolgálatában álló 
biztonsági és katonai magánvállalkozásokat. 
A ⁓ja magában foglal minden olyan saját 
vagy külső segítségen (más ország) alapuló 
erőfeszítést, programot, tervet, intézkedést 
és intézményt, amely elősegíti a biztonsá-
gos környezet kialakítását, a törvényesség, 
valamint a polgári jogok maradéktalan gya-
korlását. (B. G.) → béketámogató művele-
tek, CIMIC, műveleti környezet

biztonsági távolság: a lövedékek (aknák, 
bombák, különböző töltetek) várható legkö-
zelebbi becsapódásától (robbanásától) szá-
mított azon távolság, ahol a saját csapatok 
vesztesége az alkalmazott eszközök pusztí-
tó hatását is figyelembe véve, már nem va-
lószínű. A ~ értékeit a saját csapatok védett-
ségétől, a lövedék (töltet) pusztító hatásától 
és a feladatok végrehajtásának körülmé-
nyeitől függően határozzák meg. A lőtávol-
ságnak (hatótávolságnak) a ~ megállapítá-
sára gyakorolt befolyása egyrészt a veszte-
ségokozó hatás, másrészt a előkészítési mó-
dok pontossága és a lövedékszórást jellem-
ző középső hibák változó értékeiben mu-
tatható ki. A ~ értékeit a hazai lőszabályzat 
 tartalmazza. Az ISO-szabvány szerinti lő-
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táblák esetében ezek az értékek lövedéktí-
pus alapján a típuslőtáblázatokban rögzítet-
tek. (Sz. T.) → tüzérség

biztonságpolitika: a kül- és belpolitika ré-
sze, amely a nemzeti biztonság elleni erő-
szak megakadályozásával foglalkozik átfogó 
értelemben. ~ a kormány komplex szakpo-
litikája, amely magában foglalja a ~i célok, 
stratégiák, eljárások, eszközök és cselekvé-
sek összességét. A ~ hagyományosan külső 
és belső biztonság feladatkörével foglalko-
zik. A külső ~ az ország függetlenségét, szu-
verén államiságát, területi épségét biztosí-
tását, továbbá a béke és a nemzetközi stabi-
litás fenntartását szolgálja. A belső ~ a bel-
ső stabilitást, a politikai, polgári és emberi 
jogok teljes érvényesülését, a lakosság élet-, 
vagyon- és szociális biztonságát, a kritikus 
infrastruktúra védelmét, az ország ellenálló 
képességének növelését jelenti békeidőszak-
ban, konfliktusban és különleges jogrendi 
helyzetben egyaránt. Tekintettel arra, hogy 
ma a külső és belső veszélyek és fenyegeté-
sek összefonódnak, hibrid jellegűvé válnak, 
a ~ „kettős meghatározottsága” egyre in-
kább elhalványul, az átfogó ~ és a széles ér-
telemben vett honvédelmi politika szinonim 
fogalmakká válnak. A külső és belső bizton-
ságért felelős szervek intézményi különálló-
ságát a nemzetközi elmélet az átfogó meg-
közelítés (comprehensive approach) elvének 
és gyakorlatának bevezetésével kívánja haté-
konnyá tenni. Ezért ma már egyre nehezebb 
fenntartani a realista felfogás szerinti „ma-
gas politika” („high politics”) és „alacsony 
politika” („soft politics”) közötti különbsé-
get, hiszen egy ország és társadalom biz-
tonságának fenntartása már nemcsak külső 
egzisztenciális veszélyektől és fenyegetett-
ségektől függ. Ma már egy ország túlélését 
államcsőd, terrorizmus, nemzetközi bűnö-
zés vagy rossz kormányzás is veszélyeztet-
heti. Ezért a hagyományos ⁓i (katonai biz-
tonság) felfogás mellett az átfogó biztonság 

megvalósításában egyre nagyobb szerepet 
játszanak azok a közpolitikák, amelyek el-
engedhetetlenek egy állam és társadalom si-
keres működéséhez, de mégsem közvetle-
nül az egzisztenciális túléléshez tartoznak. 
Különösen így van ez a kisebb katonai erő-
vel rendelkező országok esetében. A ~ leté-
teményese és meghatározó referenciapont-
ja az állam, amely legitimitásával, erőforrá-
saival, végrehajtó hatalmi eszközeivel min-
den szektorban meghatározó szerepet játszik 
a biztonság megvédésében. A jól működő 
állam szuverenitásának, nemzeti érdekei-
nek képviseletével, valamint együttműkö-
dési képességének érvényesítésével regio-
nális és globális biztonsági szinten (globá-
lis, regionális, nemzeti, társadalmi kisebb-
ségi csoport, egyén) is fontos szereplő le-
het. Az állam mellett azonban a nemzetközi 
szervezetek, gazdasági szereplők, nem álla-
mi szervezetek és az állampolgárok is részt 
vesznek a biztonság fenntartásában. Ma-
gyarországon a ~ koordinálását a Külgaz-
dasági és Külügyminisztérium (KKM) vég-
zi, amely közvetlenül összehangolja a tárcák 
és kormányzati szervek biztonsággal kap-
csolatos tevékenységét. A Honvédelmi Mi-
nisztérium (HM) elsődlegesen a külső biz-
tonságért felel (az ország védelme, magyar 
katonai hozzájárulás a nemzetközi művele-
tekhez), még ha az utóbbi években rendé-
szeti típusú feladatokban (terrorizmus elle-
ni harc, határvédelem) is részt vesz. A belső 
biztonság feladatai (rendvédelem, kataszt-
rófavédelem, nemzetbiztonság, kiberbiz-
tonság) a Belügyminisztérium hatáskörébe 
tartozik. A gazdasági biztonságért, a kriti-
kus infrastruktúráért, a humán biztonságért 
az illetékes tárcák a felelősek. A különleges 
jogrendi feladatokra való felkészülést, a vé-
delmi igazgatás felkészítését a Miniszter-
elnökség irányítja. A ~i feladatok koordi-
nálását a Nemzetbiztonsági Kabinet végzi, 
amelynek munkáját kormányhatározat (je-
lenleg 1308/2011 (IX.6.) Korm. határozat) 
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 határozza meg. A Kabinet ~i javaslatokat 
dolgoz ki, előkészíti a biztonsági témákkal 
kapcsolatos kormányüléseket, megtárgyal-
ja a nemzetbiztonságról készült jelentése-
ket, valamint koordinálja a kiemelt feladato-
kat (terrorizmus elleni harc, határvédelem). 
A Kabinetet a miniszterelnök vagy valame-
lyik biztonságért felelős miniszter vezeti 
(jelenleg belügyminiszter, miniszterelnök-
helyettes), tagjai a belügyminiszter, honvé-
delmi miniszter, külgazdasági és külügymi-
niszter, az igazságügyi miniszter és a Mi-
niszterelnöki Kabinetiroda vezetője. A Ka-
binet állandó jelleggel operatív munkacso-
portot (például nemzetbiztonsági munka-
csoport) működtet. Az ülésekre – a témától 
függően – meghívást kaphatnak más tárca-
vezetők, a honvédség, a rendvédelmi szervek 
és a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetői. 
A ~ fogalma Magyarországon a rendszer-
változás időszakában jelent meg (Bognár 
Károly, Mórocz Lajos). Fejlődését az önálló 
nemzeti ~, majd a szövetségi tagság bizton-
sági követelményei befolyásolták. Az 1990-
es  években a ~t az Országgyűlés (OGY) ál-
tal elfogadott alapelvek, az új évezredben 
pedig nemzeti biztonsági stratégiák vezé-
relték. Bár az első hivatalos ~i dokumentum 
(11/1993 /III.12/ OGY határozat a Magyar 
Köztársaság ~nak alapelveiről) már nincs 
érvényben, de az ott kialakított iránymu-
tatások (a biztonság oszthatatlan, Magyar-
országnak nincs kialakított ellenségképe, 
a biztonság komplex felfogása, nemzetkö-
zi együttműködés a biztonság és stabilitás 
fenntartásában stb.) a későbbi szakpoliti-
kákban is megjelentek, és ma is érvényesek. 
A második ~i OGY határozat pedig – a biz-
tonság átfogó jellegéből kiindulva – már ösz-
szevontan tárgyalta a biztonság és honvé-
delem alapelveit, és ma is érvényben lévő 
dokumentum (94/1988 /XII. 29/ OGY ha-
tározat a Magyar Köztársaság biztonság- 
és védelempolitikájának alapelveiről). Az új 
évszázad ~i szabályzói már a szövetségi kö-

vetelményeknek megfelelő formában jelen-
tek meg. A kormány – a bekövetkezett nem-
zetközi és hazai változásoknak megfelelő-
en – 2002-ben, 2004-ben  (már az Európai 
Uniós tagság is megjelenik) és 2012-ben  
fogadott el nemzeti biztonsági stratégiát 
a ~ irányítására és cselekvő megvalósításá-
ra. A ~ diszciplínává válását mutatja, hogy 
az NKE Biztonságpolitikai Szakkollégium 
önálló szakportált (http://biztonsagpolitika.
hu/) működtet 2004-től, az NKE Stratégiai 
és Védelmi Kutató Központ pedig 2008-tól  
önálló folyóiratot ad ki Nemzet és biztonság. 
Biztonságpolitikai Szemle címmel. (Sz. Z.) 
→ biztonság- és védelempolitika

biztosítás: katonai olyan rendszabályok 
és tevékenységek összessége, amely végre-
hajtásával megóvható vagy a feladat végre-
hajtásához kedvező helyzetbe hozható egy 
kötelék, illetve megnehezíthető az ellenség 
erői és eszközei saját csapataink elleni al-
kalmazásának hatása. A ~ szintjétől függő-
en lehet: hadászati, hadműveleti vagy har-
cászati. Rendeltetése szerint lehet: fedező-, 
hadtáp-, szakbiztosítás. (T. J.) → szárazföl-
di műveletek

biztosítási öv: védelemben a peremvonal 
előtt a biztosító erők számára feladat-végre-
hajtásra kijelölt terület. A ~ létrehozásának 
céljai: a) a védelem szilárdságának növelése; 
b) az ellenség szándékának felfedése, megté-
vesztése, lassítása; c) a közvetlen harcterüle-
ten lévő erők részére időnyerés. A ~ a főbb 
megközelítési és járható irányokban fekvő, 
jól védhető terepszakaszokat foglal magá-
ban, amelyeken nem összefüggő rendsze-
rű állások, védelmi csomópontok (század-, 
szakasztámpontok) vannak. A terepszaka-
szok mélységben tagoltan, egymástól meg-
felelő távolságra húzódnak lehetővé téve 
az erők fedett visszavonulását. Az állásokon 
belül alegységtámpontokat létesítenek, a te-
repet műszakilag berendezik, és műszaki zá-
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rakkal kiegészítik. A ~ hátsó területén ren-
dezik be az előretolt állások, harcelőőrsök 
körleteit. A ~et jó manőverező képességű 
és  páncélvédett előrevetett osztagok szállják 
meg. Az előrevetett osztag önálló védőkör-
letekben, század- és szakasztámpontokban 
véd úgy, hogy le tudják zárni a legfontosabb 
irányokat és az ellenség számára legkedve-
zőbb terepszakaszokat. Szükség esetén a vé-
delem peremvonala elé 6–8 km távolságra 
előretolt állás hozható létre. Azokon a sza-
kaszokon, ahol előretolt állást nem létesíte-
nek az első lépcső zászlóaljak peremvona-
la elé 2 km-ig  terjedő távolságra harcelőőrs 
küldhető ki. (T. J.) → szárazföldi műveletek

biztosító erők: a főerőkből kikülönített erő, 
amelynek feladata az ellenség feltartóztatá-
sa, késleltetése, szétzilálása, megtéveszté-
se valamint a főerőkre gyakorolt közvetlen 
behatás megakadályozása. Feladatát figye-
léssel, felderítéssel, védelemmel, támadás-
sal, illetve ezek kombinációjával oldja meg. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

biztosítószeg: a tárolás, szállítás és a telepí-
tés vagy élesítés technológiai folyamata so-
rán az aknagyújtó vagy más gyújtókészülék 
vétlen elműködtetésének, élesítésének meg-
akadályozására szolgáló, általában kézzel el-
távolítható egyszerű biztosító mechanizmus. 
(K. Z.a) → műszaki támogatás

blokád: 1. (német) Elszigetelés, körülzá-
rás, ostromzár, bekerítés. 2. Háborúban va-
lamely állam területének vagy területe egy 
részének, illetve fontos létesítményének 
körülzárása főként külkereskedelmi kap-
csolatának erőszakos megszakítása abból 
a célból, hogy ily módon kényszerítsék bi-
zonyos követelések elfogadására. A kato-
nai ~ lehet szárazföldi, tengeri, légi és ezek 
kombiná ciója. 3. Békében, a nemzetközi vi-
szályokban a jogsértés viszonzásának, to-
vábbá az agressziónak egyik sajátos formá-

ja. A ~ lehet politikai-diplomáciai, gazdasági 
vagy katonai. Békében a blokád alkalmazá-
sa a nemzetközi jog szerint kimeríti a zsa-
rolás, az erőszakos beavatkozás fogalmát. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

blokírozás: katonai műveleti, illetve rend-
őri csapaterős harceljárás, amellyel meg-
akadályozza a kutatás alá vont területről 
 személy(ek), csoport, kisalegység kijutását, 
kitörését, valamint a lezárt területre ille-
téktelenek bejutását. A terület összefüggő-
en és nem összefüggően blokírozható, nem 
összefüggő a ~, amikor a terep nem min-
den irányba teszi lehetővé a lezárt területre 
való bejutást, illetve az onnan történő kitö-
rést, vagy amennyiben nem áll rendelkezés-
re elegendő erő az összefüggő zárási terep-
szakasz kialakítására. A ~t szakasz-, szá-
zad- vagy zászlóaljszintű alegységek hajtják 
végre. Harcrendje záró csoportból és a tar-
talékból áll, továbbá magában foglalhat szi-
getelőcsoportot vagy önálló szolgálati cso-
portot (csapda, leshely, ellenőrző-áteresztő 
pont). (T. J.) → szárazföldi műveletek

blokkolás: egy kötelékkel egy kijelölt te-
repszakasz megtartása. Céljai: megakadá-
lyozni az ellenséget egy terület elérésében, 
illetve előnyomulását egy adott irányban, 
vagy megközelítési útvonalon. A ~ tarthat 
a saját erők ⁓i területen való áthaladásáig, 
más harctevékenységre való áttérésig vagy 
meghatározott ideig. (T. J.) → szárazföldi 
műveletek

Bolero művelet: az amerikai kötelékek át-
szállítása Nagy-Britanniába, a normandiai 
partraszállás végrehajtására. Lásd Overlord 
hadművelet. (Sz. M.) → hadtörténet, hadmű-
vészet története

Bolyai János Honvéd Műszaki Akadé-
mia: a Ludovika Akadémia II. Főcsoportból 
1939-ben  létrejött tanintézet, ahol műszaki, 
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híradó-, fogatolt vonat-, páncélműves csa-
patokhoz, a folyamerőkhöz és a számvevő-
séghez képeztek tiszteket. 1940-ben  felállí-
tották az alantostiszti tanfolyamot, a tovább-
szolgálatot vállaló és a hivatásos tisztikarba 
törekvő tartalékos tisztek részére. 1941-től  
visszakerült a gépkocsizó és a fogatolt vo-
natosztályok tisztjeinek kiképzése is. A há-
borús szükséglet következtében 1943-ban  
már csak kétéves volt az Akadémia, 1944-
ben  pedig mindössze 14 hónapos képzést 
kaptak a hallgatók. A tanintézet októberben 
Jánosházára települt át, ahol a felsőbb év-
folyamot november 15-én  avatták fel, majd 
1945 januárjában az Odera menti Wanderer 
táborba kerültek (Wittenberg). Áprilisban, 
gyalogmenetben indultak tovább déli irány-
ban. Május 2-án  a csapatzászlót Sankt Veit 
község római katolikus plébániáján helyez-
ték el, majd rövid időn belül amerikai fog-
ságba estek. A volt „Bolyaisok” képviselői 
1990. december 14-én  adták át a hazahozott 
csapatzászló a jogutód Bolyai János Katonai 
Műszaki Főiskola képviselőinek. (Sz. M.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola: 
1967 és 2000 között a Magyar Honvédség 
haditechnikai eszközeit üzemeltető vagy 
üzemben tartó, valamint gazdálkodó (ellátó) 
szolgálatának tisztjeit képező felsőoktatási 
intézmény, amely légvédelmi-rakétatechni-
kai, lokátortechnikai, híradó-, rádióelektro-
nikai, rádióelektronikai-felderítő, fegyver-
zeti, páncélos- és gépjárműtechnikai, közle-
kedési, vegyivédelmi, informatikai, hadtáp-, 
pénzügyi és gazdálkodási szakokra képzett 
tiszteket. A főiskolai oklevél tiszti képesítési 
szintje – a szak jellegétől és a tervezett tisz-
ti beosztás követelményeitől függően – szá-
zad-, üteg-, rendszer-, javítóalegység-, komp-
lexum-, alközpont- vagy ellátó-szállítóal-
egység-parancsnok, továbbá rendszerszer-
vező, egységszolgálat-főnök (htp.), gazdál-
kodási vagy pénzügyi tiszt volt. A tiszti ké-

pesítéssel egyidejűleg az 1991–92. tanévtől 
beiskolázott hallgatók – a fegyvernemmel, 
szolgálati ággal rokon polgári szakirány-
nak megfelelő – polgári (villamos, gépész, 
közlekedési, vegyész, informatikai) üzem-
mérnöki, illetve pénzügyi üzemgazdászi ké-
pesítést és oklevelet kaptak. A képzési idő 
négyéves volt (nyolc szemeszter). A képzési 
időből 4–5 hónapot – évfolyamonként dif-
ferenciált céllal és időtartamban – gyakorló 
csapatszolgálatban töltöttek a hallgatók. A ~ 
élén a főiskolaparancsnok állt. Az oktató-ne-
velő munka szervezeti egységei a tanszékek 
voltak, élükön a tanszékvezető főiskolai ta-
nárokkal (docensekkel). A ~ vázolt alapte-
vékenységén kívül végezte – a már felsorolt 
szakokon – a tartalékos tisztjelöltek öthóna-
pos elméleti-gyakorlati kiképzését, a kétéves 
időtartamú hivatásos tiszthelyettesi iskolai 
képzést, továbbá a főiskolán végzett hivatá-
sos tisztek posztgraduális, tanfolyamrend-
szerű továbbképzését. A ~ különböző céltan-
folyamokat, idegen nyelvi tanfolyamokat is 
szervezett és vezetett, a mindenkori szabad 
kapacitása függvényében. Megjegyzés: a ~ 
jogelődje az 1939 és 1944 között működött 
Magyar Királyi Honvéd Bolyai János Mű-
szaki Akadémia, az 1949 és 1956 között mű-
ködött – érintett Fegyvernemi Tiszti Isko-
lák, az 1957 és 1967 között fennállt Egyesí-
tett Tiszti Iskola technikai és hadtáptagoza-
tai, valamint a Zalka Máté Katonai Műszaki 
Főiskola. A politikai rendszerváltást követő 
reformfolyamatok hatást gyakoroltak a ma-
gyar felsőoktatás rendszerére, így a katonai 
felsőoktatási intézményekre is, amelyek kö-
vetkezményeként 1996. szeptember 1-jével 
azok kiváltak a Magyar Honvédség szerve-
zetéből. Megalakult a Zrínyi Miklós Nem-
zetvédelmi Egyetem. 2000. január 1-jével 
a ~ integrálódott a Zrínyi Miklós Nemzet-
védelmi Egyetembe mint ~i Kar, majd 2004. 
szeptember 1-jével mint Bolyai János Ka-
tonai Műszaki Kar. A Zrínyi Miklós Nem-
zetvédelmi Egyetemet a 2011. évi CXXXII. 
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törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem-
be integrálta, létrehozva annak Hadtudomá-
nyi és Honvédtisztképző Karát, amelynek 
 intézetei vették át a korábbi karok feladata-
it. (K. Z.b) → hadművészet

botlódrótos akna: a gyalogság elleni ak-
nák egyik fajtája. A kifeszített botlódrót(ok) 
meghúzása következtében robbanó repesz-
hatású aknaként pusztító hatását körkörösen 
vagy meghatározott sávban szétrepülő repe-
szek által fejti ki. A botlódrót és az akna rej-
tése érdekében általában az aljnövényzettel 
benőtt terepen alkalmazzák. (K. Z.a) → mű-
szaki támogatás

bőrvédő eszköz: az egyéni védőeszközök 
egyik fajtája, a testfelületet a mérgező harc-
anyagok, ipari és egyéb mérgek cseppjei, 
aeroszoljai, gőzei, radioaktív porok, vala-
mint biológiai aeroszolok ellen védi meg. 
A ~ök a védési mechanizmus alapján izolá-
ló és szűrő típusúak. Az izoláló típusú ~ök 
az egész testfelületet hermetikusan elzár-
ják a környező levegőtől; viselésük éppen 
a bőrfelület hermetikus elzárása (a bőrlég-
zés és a kiválasztási folyamat gátlása) mi-
att fiziológiai nehézségeket és nagyobb fizi-
kai megterhelést okoz, különösen nagyobb 
külső hőmérsékleten. A szűrő típusú ⁓ök 
az izolálókhoz képest lehetővé teszik a bőr-
légzést, így viselésük kevésbé veszi igénybe 
a szervezetet; működésük adszorpciós és ke-
miszorpciós elven alapul. Megkülönböztet-
nek még egyszeri és többszöri használatú 
~öket. A ~öket a légzőszerveket védő esz-
közökkel együttesen lehet hatásosan alkal-
mazni. (B. T.) → ABV-támogatás

brainstorming: ötletbörze, ötletroham: 
a munkatársak bevonásának a szakismere-
teik és tapasztalataik kiaknázásának egyik 
eszköze; egy probléma megoldásával kap-
csolatos kötetlen ötletgyűjtés, majd a ka-

pott ötletek rangsorolása. (C. O.) → kato-
nai vezetés

brainstorming (ötletbörze) típusú érte-
kezlet: akkor sikeres, ha: a) összegyűjt-
jük (elfogadjuk) mindenkinek a javaslatait; 
b) az ötletbörze során senkinek nem enged-
jük meg, hogy kommentárokat fűzzön egy-
egy felvetéshez; c) az ötleteket építsük egy-
másra – a ⁓ lényege, hogy beindítja a részt-
vevők fantáziáját; d) minden ötletet jegyez-
zünk fel (lehetőleg egy táblára, hogy min-
denki lássa), amennyiben később szelektál-
juk azokat, akkor a negatív ötleteket vegyük 
külön; e) hagyjuk, hogy a résztvevők osztá-
lyozzák az ötleteket, amellyel kezdetét ve-
szi a problémamegoldó folyamat. A felve-
tett ötletek értékelésére legjobban ajánlható 
a szavazásos módszer. Lényege: a) szavaz-
tassunk meg minden egyes felvetést (a sza-
vazatok mellé húzzunk rovásokat, így tart-
suk nyilván melyik mennyi szavazatot ka-
pott); b) a kapott szavazatok alapján limi-
tálja a csoport, hogy mennyi felvetéssel kí-
ván a továbbiakban érdemben foglalkozni; 
c) értékelje a megmaradt felvetéseket majd 
a legtöbb szavazatot kapott felvetések közül 
a csoport döntse el, hogy melyiket akarja ki-
vitelezni és miért, keressék meg a javaslat 
erősségeit és gyengeségeit. Egyre több pa-
rancsnok, katonai vezető alkalmazza inno-
vatív kérdések megválaszolása céljából ezt 
a módszert. (C. O.) → katonai vezetés

brizáns robbanóanyag: a robbanóanyagok 
egyik csoportja, amely nagyobb teljesítmé-
nyű és kevésbé érzékeny a különböző kül-
ső behatásokkal szemben, mint az iniciá-
ló robbanóanyag, ezért gyakorlati alkalma-
zásuk viszonylag veszélytelen. Szekunder 
robbanóanyagnak is nevezik, mert robba-
násuk kiváltására leggyakrabban a gyuta-
csok töltőanyagát is képező iniciáló robba-
nóanyagokat alkalmazzák. Általában tiszta 
állapotban, de néha más ~ok keverékeként is 
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alkalmazzák. Teljesítménye szerint magas, 
közepes vagy alacsony hatóerejű robbanó-
anyag lehet. (K. Z.a) → műszaki támogatás

budapesti hadművelet: a 2. Ukrán Front 
1944. október 29-én  indított hadművelete, 
a magyar főváros menetből történő birtok-
bavétele érdekében. A harcok elhúzódása 
következtében december 20-án  bekapcso-
lódott a hadműveletbe a 3. Ukrán Front is 
azzal a feladattal, hogy Malinovszkij mar-
sall erőivel együttműködésben, a Dunántú-
lon hozza létre Budapest bekerítésének nyu-
gati-déli belső és külső arcvonalát. A közös 
erőfeszítések eredményeként 1945. február 
13-án  fejeződött be a hadművelet a Hitler ál-
tal erőddé Festung Budapest nyilvánított fő-
város ellen. Lásd folyamatos nagy mélységű 
hadműveletek. (Sz. M.) → hadtörténet, had-
művészet története

Budapesti Katonatanács: forradalmi tes-
tület. Eleinte a 11-es  katonatanács nevet vi-
selte, amelyet tagjainak száma után kapott. 
Az olaszországi arcvonal összeomlása után, 
1918. október 25-én  alakult meg a közös 
hadsereg magyar altisztjeiből, közlegénye-
iből, Oroszországból hazatért tisztekből, 
s amelynek vezetője Csernyák Imre repü-
lőszázados volt. Gyakorlatilag a Nemzeti 
Tanács kiegészítő részeként működött, cél-
ja a hadsereg forradalmasítása, a (reakciós-
nak, ellenforradalminak vélt) parancsnokok 
ellenőrzése, illetve (csakúgy, mint a Nem-
zeti Tanácsnak) Károlyi Mihály gróf mi-
niszterelnöki kinevezésének elérése. Ülé-
seit a Budapesti Tudományegyetem Termé-
szettudományi Karának Múzeum körúti ud-
varában, a Gólyavárban tartották. Hamar 
kommunista befolyás alá került, s a vidéki 
katonatanácsokhoz hasonlóan rendszere-
sen fegyveres tüntetéseket szervezett, ame-
lyekkel általános zűrzavart keltett. Bolse-
vik módszerek felhasználásával bontották 
meg a hadsereg fegyelmét, s bomlasztották 

fel a haderőt. 1919. április 14-én  szűnt meg 
a Hadügyi Népbiztosság rendelete alapján. 
(F. S.) → hadtörténet, hadművészet története

bukott állam: az olyan állam, amely nem 
tudja ellátni alapvető funkcióit, nem tudja 
biztosítani az alapvető közszolgáltatásokat 
és közellátásokat a korrupció, a hibás ve-
zetés, a bűnözés és az erőszak, a népirtás, 
a háború miatt. Az instabilitás és a gyenge, 
elégtelen kormányzás, a központi akarat hi-
ánya vagy gyengesége az alapvető jellem-
zője a ⁓oknak. Más megközelítésben az ál-
lam, amely elvesztette ellenőrzését a terüle-
te felett, elvesztette az erőszak alkalmazá-
sának monopóliumát, elveszítette legitimitá-
sát a társadalom és az állam kapcsolatában, 
nem képes a nemzetközi kapcsolatait alakí-
tani az a ⁓. Az alapvető különbség a bukott 
és széteső állam között az hogy a ⁓ban az in-
tézményi rendszer szétesett, a kormány elve-
szítette legitimitását és hatáskörét, valamint 
elvesztette az erőszak alkalmazásának mo-
nopóliumát. (B. G.) → béketámogató műve-
letek, CIMIC, műveleti környezet

bulletin: távközlési és meteorológiai infor-
mációt tartalmazó meteorológiai közlemény. 
(K. A.) → geoinformációs támogatás

Búr háború: Dél-Afrikában, a búr köz-
társaságoktól északra, egészen a Zambezi 
mellékéig új angol gyarmat alakult ki  Cecil 
 Rhodes vezetése alatt, amit a búr köztár-
saságoktól a Jó Reménység foka válasz-
tott el. Az angolok arra törekedtek, hogy 
az egymással szövetségben álló Transzvál 
és  Oranje köztársaságokat is a fennható-
ságuk alá vonják és az oda bevándorló an-
golok polgárjogot nyerhessenek. Bár Krü-
ger transzváli elnök engedékenységet mu-
tatott, de az angolok kihívó magatartása 
következtében 1899-ben  kitört a háború. 
 Kezdetben angol csapatok visszaszorultak 
és a búrok behatoltak Natalba és a Jó Re-
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ménység foka gyarmataira is. Amikor Ang-
lia egész hadseregét mozgósította, megfor-
dult a kocka, és 1900 elején felmentették 
Ladysmith  városát az ostrom alól és Piet 
Cronjé tábornok Paardebergnél fogságba 
esett. Márciusban French tábornok elfog-
lalta Oranje köztársaságot, majd szeptem-
berben lord  Roberts meghódítottnak jelen-
tette ki Transzvált is. A búrok gerillahábo-
rút folytattak a hódítók ellen, és csak 1902 
május 21-én  kötötték meg a békeszerződést, 
amely biztosította a búrok polgári, illetve 
nyelvhasználati jogát, de Transzvál a délaf-
rikai angol gyarmatúnió tagja lett. (N. L.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

búvárfelszerelés: a műszaki anyagok közé 
tartozó anyagcsoport; a búvármunkák bo-
nyolultságának és jellegének megfelelő, 
a végrehajtandó feladatra alkalmas olyan 
felszerelés, amely lehetővé teszi a búvár aka-
dály nélküli légzését, megvédi a káros kör-
nyezeti hatásoktól, valamint veszély esetén 
biztosítja önmaga és társa számára a men-
tést. Idesorolható a könnyűbúvár- és nehéz-
búvár felszerelés, búvárállomás, búvárkomp. 
(K. Z.a) → műszaki támogatás

búvárkiszolgáló gépek: a műszaki gépek 
csoportjába tartozó olyan kiegészítő beren-
dezések, amelyek a búvárok felkészítését, 
gyógyítását, a búvárfelszerelések folyama-
tos használatát biztosítják. Idesorolható pél-
dául a rekompressziós kamra, elektromos 
hajtású légsűrítő, nagynyomású levegőszűrő 
és a nagynyomású búvárpalacktöltő komp-
resszor. (K. Z.a) → műszaki támogatás

Bülow, Adam Heinrich Dietrich von (1757–
1807): 1757-ben  született a von  Bülow bárói 
család falkenbergi birtokán, a poroszorszá-
gi Altmarkban. 1773-ban  a család hagyo-
mányait követve junkerként belépett a po-
rosz királyi hadseregbe. A rendszeres kato-
nai szolgálat nem nagyon volt ínyére, viszont 

lelkes olvasója volt Jean Charles de Folard 
lovag (1669–1752) és más francia katonai 
szakírók munkáinak, odaadó híve volt Ro-
usseaunak is. A porosz, majd a németalföl-
di hadseregben teljesített szolgálata után egy 
időre felhagyott a katonai pályával, színész 
lett, majd Észak-Amerikába utazott, 1794-
ben  tért vissza Európába. Ettől kezdve egy-
más után jelentek meg hadtudományi írá-
sai, amelyben élesen bírálja a korszerűtlen 
hadügyet és feldolgozza a napóleoni hábo-
rúk hadművészeti tapasztalatait. 1806-ban  
jelent meg Az 1805-öshadjárat katonai és 
politikai megvilágításban, amiért a porosz 
kormány vád alá helyezte és száműzte. A ri-
gai várbörtönben fejezte be életét. ⁓ egyi-
ke a legtöbbet vitatott katonai teoretikusok-
nak. Felismerte a változásokat a stratégia 
és a hadkiegészítés területén. A tömeghad-
seregek és a támadáson alapuló hadművé-
szet híve. A matematikai szabályok szintjére 
redukálta a XVIII. század nagy tábornoka-
inak munkásságát, hadseregeit légüres tér-
ben mozgatta, tekintet nélkül a kölcsönha-
tásokra. Jellemző, hogy a támadó stratégia 
legfontosabb kérdésének a hadműveleti vo-
nal és az operatív bázis kapcsolatának ge-
ometriai törvényszerűségeit tartja. A had-
műveletek célja szerinte nem az ellenség 
haderejének szétzúzása, hanem a raktárai-
nak megszerzése: „A raktár a hadsereg szí-
ve, amely ha megsérül, szétbomlik a hadse-
reg.” A háború vezetését nem művészetnek 
tekinti, mint a korábbi teoretikusok többsé-
ge, hanem tudománynak, amelyben a mate-
matikához hasonló törvényszerűségek ural-
kodnak. ⁓ nagy érdeme viszont, hogy nyo-
matékosan rámutat a katonaföldrajz, a te-
rep jelentőségére a hadászati tervezésben. 
A modern taktika megalapozója. Lelkes híve 
volt azoknak a francia forradalmi hadsereg 
tábornokai által alkalmazott oszlopharcá-
szatnak, amelyet portyázó elővédek fedez-
nek. ⁓ szerint a csatákat az előhadak nyerték 
meg. Legfontosabb munkái: A szövetségesek 
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hadműveleti terve az 1794-es  hadjáratban, 
Az újabb katonai rendszer szelleme, Henrik 
porosz herceg hadjáratainak kritikai törté-
nete, Milyennek kell lennie az új harcászat-
nak?, Az 1805-ös  hadjárat katonai és poli-
tikai megvilágításban. (N. L.) → hadtörté-
net, hadművészet története

bürokrácia: mint szervezeti jelenség meg-
határozó leírása Max Weber nevéhez köthe-
tő, alapmunkájában a bürokratikus szerve-
zet számos jellemzőjét említi, amelyek kö-
zül a legfontosabbak: a) személytelenség; b) 
hierarchia; c) szakosodás munkamegosztás 
speciális szakértelem alkalmazása; d) sza-
bályszerűség; e) aktaszerűség. A felsorolt 
jellemzők semmiképpen sem azon feltéte-
lek, amelyeknek egy szervezetnek meg kell 
felelni ahhoz, hogy racionálisan működjön. 
Az ideáltipikus racionalitás egyfelől kizárt, 
mert nem robotok, hanem emberek dolgoz-
nak a szervezetben. Az emberek előrelátása, 
szaktudása, egyéb képességei korlátozottak, 
személyiségük, környezetük, érzelmeik stb. 
pedig befolyásolják cselekedeteiket. Más-
felől a bürokratikus hatalom (ideáltipikus 
esetben) kizárólagosan az adott pozícióban, 
adott szabályok szerint adható parancsok-
hoz kötődik. Ez utasítások, parancsok vég-
rehajtására pedig azzal motivál, hogy nem 
teljesítésük valamilyen szankciót von maga 
után. Ezzel szemben teljesen más típusú le-
gitimitásról van szó akkor, amikor szakem-
ber utasításának, a szaktudás elismerésének 
jeleként engedelmeskedünk. Vagyis az ide-
áltípus ismérvei szerint a szaktudáson ala-
puló hatalom és a bürokratikus hierarchia 
adott pozíciójából eredő hatalom nem kiegé-
szíti, hanem kizárja egymást. (K. J.) → ka-
tonaszociológia

bürokratikus értékrendszer: alapvető ér-
téke a status quo szilárd fenntartása, a min-
denkori viszonyok formalizálása. Az egyént 
a ⁓ voltaképpen a „hivatali” végrehajtás gya-

korlata által megkívánt képességekre szű-
kíti le. Az emberi viszonylatok szolgálati, 
szabályzati jelleggel, elidegenedetten mű-
ködnek. A viselkedésformákat a formalizált 
(hivatali) szerepek betartásának szükségle-
te határozza meg, a szabály és tekintélykö-
vetés, amely a szervezet érdekeit szolgálja. 
A szabályokhoz való merev ragaszkodás, 
illetve a szabályok betartásának elsődleges 
igénye keresztezheti a szervezet céljainak 
a megvalósulását. Az értékrendszer egyik 
központi értéke a rang. A hatalmi viszo-
nyok rögzülésével pedig a tekintély válik 
a másik központi értékké. Így ezek lesznek 
az emberi törekvések központi céljává min-
den erősen centralizált intézményrendsze-
rű, kiterjedt hivatali apparátussal rendelke-
ző társadalomban is. A rend fegyelmi köve-
telményei az értékrendszer alapvető értékei 
közé tartoznak. A szertartásosság, a formai 
jegyek jelentősége általános viselkedéssza-
bályzókként működnek. A ⁓ embereinek jel-
lemző életvitelbeli merevségeihez ez a szer-
tartásosság is hozzátartozik. (K. J.) → ka-
tonaszociológia



Caesar, Gaius Julius (Kr. e. 100–44): ró-
mai államférfi és hadvezér. Már negyvenes 
éveiben volt, amikor első ízben állították se-
reg élére. Üstökösszerű katonai pályafutása 
során az eszményképével, Alexandroszé-
val (Nagy Sándoréval) azonos értékű hódí-
tásokat ért el. Hadjáratait gyors hadmozdu-
latok, a cél elérésében tanúsított szívósság 
jellemezték. Célként tűzte maga elé, hogy 
elsőként kel át a Rajnán és hatol be Britan-
niába. Gallia meghódítása során hozta létre 
azt a katonai erőt, amelynek révén hatalom-
ra juthatott Rómában. Veterán légiói szinte 
legyőzhetetlennek bizonyultak a csatatéren. 
Személyes bátorságával, a katonáival való 
törődéssel megszerezte hűségüket és meg-
becsülésüket s így sikerült tapasztalatlan lé-
giókból csatákban győztes sereget formál-
nia. Nagy újító és alkalmazó volt, sikere-
it maximálisan kiaknázta. Midőn a szená-
tus és consultársa, Pompeius ellene fordult, 
49-ben  átkelt a Rubicon folyón és seregével 
Róma ellen vonult. Elűzte Pompeiust, akire 
48-ban  Pharsalosnál mért döntő vereséget. 
Kleopátra királynő oldalán beavatkozott az 
egyiptomi trónviszályokba (47), így Egyip-
tom is függő helyzetbe került Rómától. Fi-
ává fogadta és örökösévé tette unokaöcs-
csét, Gaius Octavianust (neve később Julius 
 Caesar  Octavianus, majd Kr. e.  29-től  Au-
gustus). 44-ben  örökös diktátor lett, amely 
miatt a benne a köztársaság ellenségét látó 
összeesküvők Brutus és Cassius vezetésével 
meggyilkolták. A gall háborúról és a Pom-

peius-pártiakkal vívott polgárháborúról írt 
művei a hadtudomány klasszikus forrásai 
közé tartoznak. (F. B.) → hadtudomány el-
mélete

Cannae hadművelet: Szerbia német csa-
patok általi megszállása 1944 márciusában 
a Tito-partizánerők felszámolására. Emel-
lett, ezen kötelékek egy része – a Margaret-
he-hadművelet keretében – részt vett Ma-
gyarország déli irányból történő megszál-
lásában. (Sz. M.) → hadtörténet, hadművé-
szet története

Carnot, Lazare Nicolas (1753–1823): 
a francia forradalmi hadsereg legjelentő-
sebb katonai szervezője és irányítója. Pol-
gári családból származott. Apja jegyző volt. 
1775-ben  lépett be a hadseregbe. Műszaki 
tiszti iskolát végzett Mézières-ben. 1783-
ban  mérnökszázados, több algebrai, geo-
metriai és mechanikai tanulmány szerzője, 
amikor – noha kiváló képességekkel ren-
delkezett – alacsony származása és szelle-
mi függetlensége miatt katonai előmenetele 
megtorpant. 1791-ben  mint meggyőződéses 
köztársaságpártit a Törvényhozó Gyűlés-
be választották, 1793 után a Konventnek is 
tagja lett. 1795 őszén tagja lett a Direktóri-
umnak és lényegében a francia forradalmi 
hadsereg első számú vezetője lett. Ő nevezte 
ki Bonaparte Napóleon tábornokot az Itáliai 
hadsereg főparancsnokává. Munkája előbb 
Svájcba, majd a Német-római Birodalomba 

C
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szólította, a Brumaire 18-i  fordulat (1799. no-
vember 9.) után visszatért Franciaországba, 
ahol Napóleon kinevezte hadügyminiszter-
ré és a Tribunátus tagjává. Ezt a mandátu-
mát 1807-ig, a nemzetgyűlés feloszlatásáig 
megtartotta. Napóleon császárrá koronázá-
sát követően, eltávolodott a politikától, éle-
tét ismét a matematikának, valamint a ka-
tonai elméletnek szentelte. 1814-ben, ami-
kor Napóleon visszatért Elba szigetéről, is-
mét a császár szolgálatába állt, ő biztosítot-
ta Antwerpen védelmét. A „Száz nap” alatt 
belügyminiszter lett és grófi címet kapott. 
A waterlooi vereség után előbb I. Sándor 
orosz cár adott neki menedéket, aki tisztelet-
beli altábornaggyá nevezte ki, majd Magde-
burgba vonult vissza és csak a tudományok-
nak élt. Kiváló matematikus volt, az anali-
tikus geometria megalapozója. Euklidész 
legtöbb tételéről kimutatta, hogy azok át-
fogóbb tételek speciális esetei. A trigono-
metriában ⁓ tétele egy tetszőleges három-
szög és a köré írható kör egyes hosszmére-
tei között ír le összefüggést. 1796-ban  fel-
vették a Francia Tudományos Akadémia 
tagjai közé. Carnot-körfolyamatnak hívják 
az ideális hőerőgép reverzibilis körfolyama-
tát. Nevéhez fűződik a folyadékok mecha-
nikájában a csővezeték hirtelen bővülésekor 
keletkező energiaveszteség a Borda-Carnot 
veszteség empirikus összefüggésének meg-
fogalmazása. A hadművészetről és elsősor-
ban a hadseregszervezésről alkotott elkép-
zeléseit világos és szakszerű helyzetjelen-
téseiből, valamint a vezénylő tábornokok-
nak küldött utasításaiból ismerhetjük meg. 
A taktika szintjén helyesen látta a csatárlánc 
és az oszlopharc jelentőségét. Hadászati el-
veiben a támadó háborút helyezte előtérbe, 
de még a XVIII. század elveit vallotta, ami 
felesleges manőverekkel és az erők szétta-
golásával járt. A hadtudományban a hadse-
regszervezés területén alkotott maradandót 
az „amalgám” rendszerrel, amelyben a sor-
ezredeket összeolvasztották a nemzetőr-

séggel és az általános védkötelezettség be-
vezetésével. Főbb hadtudományi munkái: 
Vauban marsall dicsérete (Éloge de Mr. le 
Maréchal de Vauban, 1784), Emlékeztető 
a Haditanács részére az erődített helyek 
tárgyában, amelyeket le kell rombolni vagy 
fel kell hagyni avagy azon kérdéskör vizs-
gálata: Előnyös-e Franciaország királyá-
nak, hogy erődített helyek vannak az állam 
határain? (Mémoire présenté au Conseil de 
la Guerre au sujet des places fortes qui doi-
vent être démolies ou abandonnées, ou Exa-
men de cette question: Est-il avantageux au 
Roi de France qu’il y ait des places fortes 
sur les frontières de ses États?, 1789), Erő-
dített helyek védelme. A műszaki hallgatók 
képzésére összeállított kiadvány (De la dé-
fense des places fortes. Ouvrage composé 
pour l’instruction des élèves du Corps du 
Génie, 1809). (N. L.) → hadtörténet, had-
művészet története

Carol- (Károly-) vonal: a magyar határ 
mentén 1937–1940-ben  épült román erőd-
vonal. (Sz. M.) → hadtörténet, hadművé-
szet története

cél: jövőbeni állapot meghatározása. A jö-
vőbeni állapot elérésérének szándéka, aka-
rata. 1. Lehet egyéni, szervezeti, társadalmi-
szintű elérni kívánt állapot. 2. Katonai ter-
minológiában a cél olyan ellenséges objek-
tum, amelyet saját erőink eszközeivel kívá-
nunk megsemmisíteni, lefogni vagy éppen 
zavarni. Küldetés – misszió (C. O.) → ka-
tonai vezetés

célérdekeltségi terület: az elsődleges felde-
rítési követelmények alapján meghatározott 
olyan terület, amelyek folyamatos megfigye-
lésével olyan felderítési információ nyerhe-
tő, amely a megfigyelés útján szerzett ada-
tok feldolgozásának eredményeként, hozzá-
járul a feladat teljesítéséhez szükséges dön-
tések meghozatalához. (M. G.) → tüzérség
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céljelentés: a tüzérségi célokat felderítő 
részleg, szerv vagy állomás által a tüzér-
ség harc- és tűzvezetéséhez küldött jelen-
tés, amely a cél felderített adatait (jelleg, 
koordináták, méret) tartalmazza. (M. G.) 
→ tüzérség

cél mélysége: a tüzérségi célok méretének 
azon összetevője, amit a célnál a saját csa-
patoktól az ellenség irányába mérünk. A ~ét 
méterben fejezik ki. (M. G.) → tüzérség

cél méretei: a célok szélességben és mély-
ségben értelmezett tulajdonsága, ami a ~t 
adja meg. A ~t méterben határozzuk meg. 
A ~ szélességből és mélységből áll, különle-
ges típus a kör alakú cél, amelynek méretét 
a sugarával adjuk meg. (M. G.) → tüzérség

cél térképtávolsága: a kezdőpont (a löveg 
csőtorkolata) és a cél vetületi pontja közöt-
ti vízszintes távolság. A ~ának meghatáro-
zása grafikusan (térkép, tervtábla, tűzveze-
tő műszer segítségével) vagy számoló eljá-
rással (geodéziai feladatok megoldása, szá-
mítógép) történhet. Belövés során a kezdő 
irányzékot általában a ~ alapján határozzák 
meg. (Sz. T.) → tüzérség

célátadás és -átvétel: a harcoló és harc-
támogató csapatok olyan együttműködési 
és támogató tevékenysége, amelynek követ-
keztében a felderített célobjektumok meg-
semmisítése, lefogása, illetve zavarása ér-
dekében a felderítési adatok (koordináták) 
megjelölésével átadják azon kötelékek ré-
szére, illetve azok átveszik, amelyek azt ké-
pesek elérni és leküzdeni. (C. O.) → kato-
nai vezetés

célazonosítás: a célfelderítés végrehajtásá-
nak azon fázisa, amikor meghatározásra ke-
rül a már felderített objektum saját (baráti), 
idegen (ellenséges) vagy semleges jellege, 
valószínű (várható) tevékenységének jelle-

ge az ellene foganatosítandó rendszabályok 
időben történő kiadása érdekében. (H. H.) 
→ felderítés

célcsoport: 1. A tüzérségi célok egyik faj-
tája, olyan többszörös cél, amely olyan kettő 
vagy több egyes célt foglal magában, ame-
lyeket egy időben szükséges pusztítani. 
A ~ot betű/szám kombinációval vagy kód-
névvel jelölik. (M. G.) → tüzérség 2. Befo-
lyásolásra vagy más lélektani műveleti tevé-
kenység végrehajtására kiválasztott egyén 
vagy csoport. (B. G.) → béketámogató mű-
veletek, CIMIC, műveleti környezet

célcsoportelemzés: befolyásolásra vagy 
más lélektani műveleti tevékenység végre-
hajtására kiválasztott egyén vagy csoport 
érdekrendszerének, illetve értékrendjének, 
szokásainak és hagyományainak, vallásá-
nak, továbbá hitvilágának, viselkedésének, 
valamint magatartásának elemzése és ér-
tékelése. A ⁓ célja, annak meghatározása, 
hogy a tervezett befolyásolás milyen hatást 
eredményez, illetve milyen eszközök, üze-
netek, jelképek, szimbólumok felhasználá-
sával lehet azt elérni. (B. G.) → béketámo-
gató műveletek, CIMIC, műveleti környezet

célfelderítés: 1. Egy adott célnak a rendel-
kezésre álló fegyverrendszerek hatékony 
alkalmazását lehetővé tevő, elegendő rész-
letességet biztosító észlelése, azonosítása 
és pontos helymeghatározása. Megjegyzés: 
bármilyen adatforrásból származó felderíté-
si információ, amelyek célkezelési célokra 
kerülnek felhasználásra. (H. H.) → felderí-
tés 2. A tüzér felderítés azon része, amely 
a tüzérségi célok felderítésével, azonosítá-
sával, helyzetüknek és tulajdonságaik meg-
határozásával valamint osztályozásával fog-
lalkozik. Egy cél vagy célkomplexum alko-
tóelemeinek részletes leírása, pontos hely-
zetének megállapítása, sebezhetőségének 
és relatív fontosságának meghatározása is 
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része. A céltervezési folyamat alapjául szol-
gál. (M. G.) → tüzérség

célfelderítési adatok: a célok felderítése so-
rán, a célok előremetszésével, megfigyelésé-
vel és számításokkal keletkező adatok, ame-
lyeket a felderítőszervek mérnek, számolnak 
és rögzítenek. A ~at feldolgozzák és a meg-
felelő szervekhez eljuttatják. (M. G.) → tü-
zérség

célfelderítési napló: olyan harci okmány, 
amelyet a tüzét felderítőerők használnak. 
A ~ban rögzítenek minden adatot, amit 
a célról felderítettek (például irányszög, tá-
volság a figyelőből, cél jellege), vagy amit ki-
számoltak (koordináta, cél mérete). (M. G.) 
→ tüzérség

célfelderítési távolság: az adott típusú fel-
derítőeszközre jellemző távolság, amelyen 
belül az képes az ellenséges célokat érzé-
kelni és az eszközre jellemző fajtájú adatok 
mérésére. (M. G.) → tüzérség

célirányosság: vezetési elv, amely szerint 
a szervezet egésze meghatározott célok el-
érését hivatott szolgálni, így minden tevé-
kenységnek erre kell irányulnia, a célokat 
nem szolgáló tevékenységeket törölni kell. 
(C. O.) → katonai vezetés

céljegyzék: a katonai felderítés által előál-
lított, a műveletek folyamán folyamatosan 
frissített táblázat, amely a valós (több forrás-
ból megerősített) vagy feltételezett célokat 
jeleníti meg a különböző szintű katonai szer-
vezetek tájékoztatása és tűztámogatási fel-
adataik tervezése, végrehajtása érdekében. 
Megjegyzés: a célpontok priorizált jegyzé-
két, amelyet az egyesített erők parancsnoka 
jóváhagyott és karbantart, összhaderőnemi 
elsőbbségi ~nek nevezzük. Az összhade-
rőnemi műveleti területen katonai jelentő-
sége miatt figyelembe vett, kiválasztott, de 

nem jóváhagyott célpontoknak megalapo-
zott jegyzékét összhaderőnemi ~nek nevez-
zük. (H. H.) → felderítés

célkitűzés: egyértelműen meghatározott el-
érendő végpont. A katonai szervezetek tevé-
kenységi rendszerei ⁓ből állnak. A szervezeti 
⁓ olyan tervezett tevékenységi rendszer, ame-
lyet egy kívánt cél elérésének érdekében aka-
runk megvalósítani. A ⁓eket helyüktől, sze-
repüktől, fontosságuktól, funkcióiktól függő-
en kategorizálhatjuk. a) fő ⁓: átfogó, a teljes 
szervezeti céltevékenységet, annak fejlődését 
döntően befolyásoló, jövőbeni globális álla-
potváltozását megvalósítani kívánó tudatos 
fejlesztés, átalakítás. A transzformáció kö-
vetkezménye egy magasabb szintű minősé-
gi, illetve mennyiségi állapot elérése. (Például 
a haderő béketeremtő képességének kompa-
tibilissá tétele.); b) elsődleges ⁓: a szervezet 
azon funkciójának fejlesztése, amely a fő ⁓t 
hivatott (elsődlegesen) támogatni, biztosítani. 
(Például: a jogszabályrendszer kidolgozása.); 
c) létfontosságú ⁓ek: a szervezet működését 
szolgáló, azt biztosító erőforrások (humán, 
információ, eszköz, szolgáltatás, pénz) ren-
delkezésre állása; d) működési ⁓ek: a meg-
valósítás folyamata, irányai, akciói, üteme-
zése, időbeosztása; e) képzési ⁓ek: a humán 
erőforrás megnyerése, majd átfogó, illetve 
speciális felkészítése, a csapat összekovácso-
lása. (C. O.) → katonai vezetés

célkonzisztencia: célállapot, szervezeti cél-
rendszer. 1. Katonai szervezeti vonatkozás-
ban lényegében azt jelenti, hogy a fenntart-
ható fejlődés pilléreit lefedő alaprendeltetés 
fejlesztését szolgáló célok hogyan jelennek 
meg a szervezet különböző szegmenseiben, 
és azok annak érdekében milyen mértékben 
konvergálnak. 2. Feladatmeghatározás so-
rán az erőkifejtés, illetve az erőösszponto-
sításában jelenik meg úgy, hogy nem az esz-
közöket, hanem azok hatását koncentráljuk 
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az adott területre, ellenséges erőre. (C. O.) 
→ katonai vezetés

célkoordinátor: irányítható rakéták, kor-
rekciós/irányítható légibombák irányítófe-
jének általános megnevezése. A ~ (önirá-
nyitófej) feladata a cél által kisugárzott vagy 
a célról visszaverődött jelek alapján a cél 
pillanatnyi helyzete és az önirányítófej ten-
gelye közötti szögeltérésből adódó hibajel 
meghatározása. Ezt követően pedig a hiba-
jelből a kormányberendezés működtetésére 
alkalmas vezérlőjelek kialakítása. Az irányí-
tási módszer függvényében megkülönböz-
tetünk: aktív, félaktív, passzív rádió; pasz-
szív infravörös; félaktív lézer-~t. Az irá-
nyítási rendszereket lásd az irányítható ra-
kéta címszó alatt.) (Sz. L.) → haditechnikai 
támogatás

célközpontos vezetés: megegyezéses ered-
ménycélokkal való vezetés (MEV), (Ma-
nagement by Objectives – MbO) a teljesít-
ményértékelésnek az a technikája, ahol a fel-
adatok meghatározásának és a motiválás-
nak az eszköze is. A ⁓ során a teljesítmény-
értékelésnek a vezető és beosztottja együtt 
tervez, szervez, kommunikál. A parancs-
nok (vezető) nem a múltbeli eseményeket 
értékeli, hanem a jövőbeli teljesítmény-kö-
vetelményeket fogalmazza meg. Az értéke-
lő és az értékelt közösen jelöli ki az elvárá-
sokat, lehetőleg számszerűen, hogy később 
mérhető formában is ellenőrizhessék a telje-
sítményt. (C. O.) → katonai vezetés

célkutatás: általánosságban egy adott cél 
felderítésére szervezett detektálási tevé-
kenység, amely a felfedési (cél észlelési) fo-
lyamat megkezdésétől a célmegkapásig, il-
letve a folyamatos célmegfigyelés megkez-
déséig tart. (H. H.) → felderítés

céllista: olyan összegző harci okmány, 
amely a célok fontos adatait (például cél-

szám, jelleg, koordináta, méret) és a célok 
pusztításával kapcsolatos fontosabb adato-
kat (végrehajtó alegység, lőszer, különleges 
igény) tartalmazza. A tüzérségnél a ~kon 
szerepeltetik a tájékozódási pontokat is. 
(M. G.) → tüzérség

célmegjelölés: 1. (hdm–hc.) Szárazföldi 
és haditengerészeti tüzérségi tűztámoga-
tásban a) a megfigyelő/bemérő tájékoztatása 
vagy a cél megjelölése érdekében tűzcsapá-
sa kérése egy meghatározott helyre; b) vilá-
gító lövedékek által a célon létrehozott op-
timális fény pillanatának jelentése. (H. H.) 
→ felderítés 2. (ált.) A felderített célok meg-
mutatása másik személynek vagy alegység-
nek a cél egyértelmű azonosítása, esetleg ké-
sőbbi pusztítása céljából. A cél megjelölése 
a célt felderítő által történik. Célt megjelöl-
ni lehet tájékozódási pontokhoz viszonyítva 
(általában szóban), a figyelő helyzetéhez vi-
szonyítva poláris koordinátákkal (irányszög 
és távolság), jól látható hatású lőszertípussal 
(például fényjelző lőszer, fehérfoszfor grá-
nát), vagy a koordinátájával, de kifejezetten 
~re szolgáló eszközökkel is, például lézerrel 
vagy infravörös mutatópálcával (pointerrel) 
is. (M. G.) → tüzérség

célmegsemmisítés: valamely célpontnak 
olyan mérvű sérülés okozása, hogy az képte-
len legyen rendeltetésszerű feladatának telje-
sítésére. 1. (légierő) A légierő a földi egysé-
ges csoportos és területi célokat és a tengeri 
egységes csoportos és területi célokat rom-
bolja, lefogja, illetve dezorganizálja. Rom-
bolásnál megsemmisül a csoportos földi 
célhoz tartozó elemi célok legalább 50%-a  
(tengeri célnál 70%-a); lefogásnál harckép-
telenné válik a csoportos földi célhoz tarto-
zó elemi célok legalább 50%-a  (tengeri cél-
nál 50%-a); dezorganizálásnál (gyengítés-
nél) üzemképtelenné válik a földi csoportos 
célhoz tartozó elemi célok legalább 50%-a  
(tengeri célnál 30%-a). 2. (tábori tüzérség) 
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Egyes célok kisméretű, többnyire egy elem-
ből álló, önállóan elhelyezkedő célok, ame-
lyeknek tüzérségi tűzzel való pusztításához 
általában közvetlen (vagy a célhoz közeli) ta-
lálat szükséges. Csoportos célok: (tüzérség) 
meghatározott méretű területen elhelyezke-
dő egyes célok összessége, amelyeknek kü-
lön-külön, egy időben való pusztítása nem 
lehetséges, vagy nem célszerű. A sebezhe-
tőség szempontjából homogén (egyszerű, 
azonos tulajdonságú elemi célokból álló) 
és heterogén (különböző nemű, egymástól 
elütő értékű) csoportos célokat is megkü-
lönböztetnek. A tábori tüzérség hatástűz-
nél csoportos célok esetén megsemmisítés-
nél min. 50%-os  (NATO 30%-os); lefogás-
nál min. 30%-os (NATO  10–30%-os); aka-
dályozásnál 10–30%-os; zavarásnál max. 
10%-os  (NATO 10 %-os) veszteséget okoz. 
A veszteség anyagi-technikai biztosítás 
szempontjából azoknak a technikai eszkö-
zöknek az összessége, amelyeket a harccse-
lekmények folyamán sérülés vagy meghibá-
sodás miatt a harcrendből időlegesen, tartó-
san vagy véglegesen ki kell vonni. A vesz-
teség lehet visszatérülő vagy vissza nem 
térülő. A visszatérülő veszteséghez azok 
az eszközök sorolhatók, amelyek kis-, kö-
zép- vagy nagyjavítás után újból alkalmaz-
hatók. A vissza nem térülő veszteség cso-
portjába a megsemmisült vagy javíthatatlan-
ná vált technikai eszközök tartoznak. (T. A.) 
→ haditechnikai támogatás

célok osztályozása: a tüzérség céljait ha-
tékony kezelésük érdekében osztályozzák 
(csoportosítják). A ~át értékük, pusztításuk 
fontossága, elhelyezkedésük, méretük, pusz-
tításuk tervezett rendje, a tüzérségi tűz ered-
ményének megfigyelhetősége, a célok tűz-
zel szembeni védettsége és a tűzhatás alat-
ti helyzetük alapján hajtják végre. (M. G.) 
→ tüzérség

célok számozása: a tüzérségi célokat a tűz-
támogató szervek a könnyű azonosíthatóság 
és az egyértelmű hivatkozás érdekében cél-
számmal látják el. Célszámot csak tűztámo-
gató szerv adhat. Egy célnak csak egy cél-
száma lehet. A célok száma hatjegyű, két be-
tűből és négy számból áll. Az első betű a cél-
számot adó alegység hovatartozásának or-
szágát adja meg (például Magyarország a Q 
betűt használja), a második betű a dandár 
(önálló alegység) jele. Az első szám a cél-
számot adó szerv önálló alegységen belüli 
helyét, míg a második szám az azon belüli 
helyet jelöl (például 1. zászlóalj, 1. század). 
Az utolsó két számjegy a célszámot adó tűz-
támogató szerv által felderített és/vagy meg-
számozott célok sorszáma, 01-től  99-ig. Pél-
da a célszámra: QB1011. (M. G.) → tüzérség

célponthoz igazodó műszaki zár: a harc 
folyamán repülőgépekkel, helikopterekkel, 
rakétákkal vagy tüzérségi tűzeszközökkel 
kijuttatott szórt aknamezők, amelyek nagy 
távolságból is lehetővé teszik a célpontok 
közvetlen támadását, így a manőverező vagy 
körletben elhelyezkedő csapatokat is. A ~ak 
alkalmazásának feltételeit a naprakész fel-
derítési adatok, a rendelkezésre álló eszkö-
zök, valamint a gyors reagálási idő képe-
zi. Az ilyen típusú műszaki zárak alkalma-
zásának célja, hogy veszteség okozásával 
megtörjék az ellenség lendületét és meg-
akadályozzák a második (követő) lépcsők 
gyors és akadálytalan harcba vetését. A zá-
rak főbb célpontjai általában a páncélos csa-
patok, a vezetési pontok, valamint a tűztá-
mogató harcrendi elemek. (K. Z.a) → mű-
szaki támogatás

célprogram: hasonló típusú céloka – több 
azonos jellegű célt (például tüzérségi ellen-
tűzprogram) magában foglaló célegyüttes 
(például mind figyelőpont). A program lövé-
se kezdődhet egy előre meghatározott idő-
pontban, hívásra vagy egy adott esemény 
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bekövetkezésekor. Grafikusan nem jelölik, 
a ~okat tűztáblázatok tartalmazzák. (M. G.) 
→ tüzérség

céltervezési folyamat: a tűztámogatás ter-
vezésének része, amely biztosítja a tüzér-
ség céljainak azonosítását és hatékony pusz-
títását. Első lépése a felderítő erőforrások 
és a felderítési igények meghatározása. A ~ 
öt fő lépésből áll. Első a célok azonosítása, 
a felderítési adatok sokféle forrásból érkez-
hetnek, a céltervezők kiválasztják az igé-
nyeknek megfelelő célokat. Második a cé-
lok elosztása, amiben a pusztítandó célokat 
elosztják, ahol a főerőkifejtés elsőbbséget 
élvez. Harmadik a megfelelő tűzeszközök 
kijelölése a pusztításhoz, ennek során va-
lamennyi tűztámogató eszközt figyelembe 
kell venni. Negyedik a cél pontosítása, ki-
egészítő felderítésre támaszkodva folyama-
tosan követni kell a célok helyét (visszacsa-
tolás az azonosításhoz), Ötödik lépés a célok 
pusztítási felelősségének elosztása, az elsőd-
leges és másodlagos felelősség meghatáro-
zása. (M. G.) → tüzérség

célvonal: 1. A csőtorkolat középpontját 
a céllal összekötő egyenes. 2. A tüzelőál-
lást és a célt összekötő, képzeletbeli egyenes 
vonal. A belövés és a hatástűz megfigyelé-
se és javítása, elsősorban a technikai felde-
rítőeszközök (tűzeszköz-felderítő lokátor, 
tűzhelyesbítő helikopter, hangfelderítő al-
egység stb.) alkalmazásakor a ~on történik. 
(Sz. T.) → tüzérség

célzóna: a harcmezőt az arcvonaltól való, 
az ellenség mélysége irányában mért távol-
ság alapján ~kra osztják fel. A ~ák jelölé-
se betűkkel történik. Az A zóna az arcvo-
naltól 5 km-es  mélységig terjed. B1 zóná-
ról  5–20 km-es  távolságig beszélünk, míg 
B2 a 20–40 km-es  távolságig terjedő terü-
let jele. A C zóna 40–60 km-ig, a D zóna 
 60–150 km-ig  terjed. (M. G.) → tüzérség

célzott (pontszerű) zavarás: az aktív elekt-
ronikai zavaró tevékenységek olyan fajtá-
ja, amikor a zavarni kívánt berendezés jól 
meghatározott, ismert frekvencián működik, 
és a hatékony lefogása céljából nagy zavar-
jel teljesítménysűrűséget kell biztosítani, ek-
kor a zavaró jel közel azonos sávszélesség-
gel koncentrálódik a zavarandó jelre. Elő-
nye, hogy energetikailag magas hatékonyság 
érhető el, ugyanakkor hátránya, hogy min-
den egyes lefogandó rendszerre önálló zava-
róállomás szükséges, amely az elektronikai 
hadviselési eszközök korlátozott mennyisé-
ge miatt általában nem biztosítható. (V. L.) 
→ elektronikai hadviselés

centralizáció – központosítás: a vezetés, 
irányítás, a hatalom, a feladatok és az erő 
egy helyen történő összpontosítása a (fel-
sővezetés) jellemző. A közigazgatás olyan 
rendszere, amelyben a helyi intézmények 
a központi szerveknek vannak alárendelve. 
Ennek következtében az alsóbb szintű szer-
vezetek működése a centrális (központosí-
tott) irányító (elöljárói) szervezetnek van-
nak alárendelve, annak utasításait kötelesek 
végrehajtani, a vezetési struktúra kialakítása 
és a szervezeti erőforrás-függőségük követ-
keztében egyaránt. A centralizált vezetés-
re jellemző a központból vezérelt informá-
ciós műveletek, és így a tervezés, a döntés, 
az irányítás és ellenőrzés elöljárói szinten 
konvergál. A szervezeti struktúrát tekintve 
a centralizáció a lineáris (katonai), a lineá-
ris törzskari szervezetek működését jellem-
zi, amelyet a vezetés egysége, az egysze-
mélyi vezetés, az egyértelmű vezetési lánc 
és a vezetés-irányítás integráltsága támogat. 
(C. O.) → katonai vezetés

champagne-i csaták: Első („Téli”): a Reims 
térségében 1915. február 16. – március  20-a  
között zajlott küzdelemben a franciák egy 
8x2 km-es  területnyereségért 240 000 halot-
tal „fizettek”, szemben a németek 45 ezres 
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veszteségével. Második („Őszi”): az Arras 
és Reims közötti térségben 1915. szeptem-
ber 22-én  indított 50–70 órás pergőtüzet kö-
vetően 25-én  támadásba lendült szövetséges 
erők mindössze a németek első állását tud-
ták áttörni, mivel a beérkező tartalékok ok-
tóber 30-án  indított támadásával november 
3-ára  visszaállították az eredeti arcvonalat. 
E harcokban a franciák mintegy 70 000 ha-
lottat és ugyanennyi sebesültet, míg a né-
metek 45 000 halottat és 25 000 foglyot ve-
szítettek. (Sz. M.) → hadtörténet, hadmű-
vészet története

Chastise (Büntető) művelet: a brit  Királyi 
Légierő (RAF) 1943. május 16–17-i  támadá-
sa a német duzzasztóműgátak ellen. (Sz. M.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

ciklogram: a munkaszervezés olyan hagyo-
mányos tervezési és ütemezési eljárása, ahol 
a tevékenységek egy derékszögű koordiná-
ta-rendszerben kerülnek ábrázolásra, amely-
ben a vízszintes tengely az időt, a függőle-
ges tengely a tevékenység százalékos ké-
szenlétét ábrázolja. Az egyes ütemvonalak 
állandó feladatmennyiség és egyenletes erő-
forrásszint szint esetében egyenesek, irány-
tangensüket a folyamat sebessége határozza 
meg. Ha az előrehaladás során az egységnyi 
időre jutó feladat mennyisége nő, úgy vál-
tozatlan erőforrásszint esetében a folyamat 
végrehajtási sebessége csökken, a ~os ütem-
tervben az ütemvonal laposabb lesz, míg fel-
adatcsökkenés esetében a folyamat sebes-
sége növekszik, így az ütemvonal merede-
kebb lesz, az ütemvonalban törés keletkezik. 
Az erőforrásszint változása hasonló módon 
okozhat törést az ütemvonalon. A ~os ábrá-
zolási forma módot ad a folyamatok térbeni 
és időbeni aktuális helyzetének bemutatásá-
ra. (K. Z.a) → műszaki támogatás

Citadella hadművelet: a német szárazföldi 
erők 1943. nyári hatalmas hadművelete a 170 

km szélességben és 200 km mélységben ki-
épített szilárd, összefüggő nagy mélységű 
szovjet hadászati védelem (Kurszki kiszö-
gellés) északi (Orjol) és déli (Belgorod) né-
met csoportosítás összehangolt csapásával 
való felszámolására, a Központi és a Vo-
ronyezsi Front szétzúzására, valamint a si-
ker északkelet-keleti irányú kifejlesztésé-
re. A hatalmas erőkkel végrehajtott csapás 
északon és délen is bizonyos sikereket ért 
el, amelyeket azonban felszámoltak a szov-
jet ellencsapások. (Sz. M.) → hadtörténet, 
hadművészet története

civil kontroll: 1. Azt az elvárásrendszert, 
politikai és intézményi működési normát je-
lenti, amelyet a társadalmi fejlődés a fegy-
veres erők polgári irányításaként és ellen-
őrzéseként épített ki. A polgári ellenőrzés 
egyértelmű politikai kontrollt jelent, a fegy-
veres erők demokratikus kontrolljáról szól-
va elsősorban a politikai intézményrendszer 
és a katonai vezetés egymás közti viszonyá-
ra összpontosít. A ⁓ a civil-katonai kapcso-
latok tárgyköréből egy területet emel ki, 
és ezt mint hatalmi viszonyt vizsgálja első-
sorban intézményi és normatív szempont-
ból. A vizsgálódási kör általában egy-egy 
ország honvédelmi felsőirányítása szerke-
zeti és működési sajátosságaira összpon-
tosít. (K. J.) → katonaszociológia 2. Civil: 
polgári személy. Általában azon személyek-
nek a közhasználatú elnevezése, akik nem 
tartoznak valamely fegyveres szerv állomá-
nyába. A törvényhozó és a végrehajtó hatal-
mi szervek viszonyát meghatározó ténye-
ző, a fegyveres erőnek a társadalom részé-
ről megnyilvánuló felügyelete, a parlamen-
táris demokrácia elengedhetetlen tartozé-
ka. A polgári ellenőrzés rendszerének mű-
ködése esetén a fegyveres erő a társadalom 
szerves részeként tevékenykedik, érdekeik 
pedig nem helyezhetők a társadalom érde-
kei fölé. Napjainkban igen fontos ⁓ a milic-
típusú szervezeteknél érvényesül a gyakor-
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latban legjobban. A védelem tervezői, szer-
vezői és forrásbiztosítói, egyben  végrehajtói 
és felhasználói is a rendszernek. A milic-
rendszer személyi kiegészítése lehet önkén-
tes alapú és lehet a hadkötelezettség elvein 
nyugvó. (B. J.a) → védelmi igazgatás

civil környezet: a civil szereplők által ki-
alakított politikai, etnikai, vallási, gazdasá-
gi, kereskedelmi, infrastrukturális és köz-
igazgatási hatások függvényében állandóan 
változó élettér. (B. G.) → béketámogató mű-
veletek, CIMIC, műveleti környezet

civil szereplők: gyűjtőfogalom, amely ma-
gában foglalja a társadalom meghatározott 
rétegeit, a civil környezet kialakítását meg-
határozó civil érdekek képviselőit, illetve 
a civil tevékenységet, szolgáltatásokat koor-
dináló egyének, közösségek, illetve csopor-
tok összességét. Megjegyzés: nem tartoznak 
a ⁓ körébe a nem állami és az állami szervek, 
a civil szervezetek, valamint a helyi lakosság 
képviselői. (B. G.) → béketámogató műve-
letek, CIMIC, műveleti környezet

civil szervezet: 1. ~nek tekintjük a civil tár-
saságot, a Magyarországon nyilvántartásba 
vett egyesületet – a párt kivételével –, vala-
mint az alapítványt. A ~ működésének föld-
rajzi kiterjedése lehet helyi, területi, orszá-
gos és nemzetközi. A helyi ~ működési te-
rülete a székhely (illetve telephelyek) tele-
pülésére vagy annak egy részére korlátozó-
dik. A területi működés a helyi kiterjedést 
meghaladja, de nem éri el az országos szint 
követelményeit. Az országos működésű ~ 
legalább hét megyében végez tartós tevé-
kenységet. Nemzetközi kiterjedés esetén a ~ 
több országban fejti ki tevékenységét. A ~ 
működése felett az ügyészség gyakorol tör-
vényességi ellenőrzést, amely nem terjed ki 
olyan ügyekre, amelyekben egyébként bíró-
sági vagy közigazgatási hatóság jár el. A ~et 
a törvényszék veszi országosan egységes, 

elektronikus, közhiteles nyilvántartásba, 
az ott szereplő adatok bárki számára ingye-
nesen hozzáférhetők. A ~ a létesítő okirat-
ban megfogalmazott cél megvalósítása érde-
kében vagyonával önállóan gazdálkodik. ~ 
nem alapítható elsődlegesen gazdasági-vál-
lalkozási tevékenység folytatására. ~ javá-
ra adománygyűjtő tevékenység folytatható, 
amely azonban nem járhat az adományozók, 
illetve más személyek zavarásával, a sze-
mélyhez fűződő jogok és az emberi méltó-
ság sérelmével. (S. J.) → humánpolitika, sze-
mélyügy 2. A ⁓ek széles körű felelősséggel 
rendelkeznek, amelyek magukban foglalják 
a humanitárius segítségnyújtást, az emberi 
jogok, a kisebbségek, menekültek, hontala-
nok védelmét, a jogi segítségnyújtást, egész-
ségügyi ellátást, újjáépítést a mezőgazdasá-
gi, oktatási, művészeti, tudományos és álta-
lános célú projektek finanszírozását. Meg-
jegyzés: a ⁓ közé tartoznak az alapítványok, 
egyesületek. (B. G.) → béketámogató műve-
letek, CIMIC, műveleti környezet

civil ügyek (Civil Affairs – CA): alapvetően 
az USA fegyveres erőiben alkalmazott kato-
nai kifejezés, amely szerint az aktív és tarta-
lékos csapatok speciális szervezete, kikép-
zése, felkészítése és felszerelése alkalmassá 
teszi őket a civil-katonai feladatok és tevé-
kenységek ellátására. (B. G.) → béketámo-
gató műveletek, CIMIC, műveleti környezet

civil ügyek művelet (Civil Affairs Opera-
tion – CAO): a civil ügyek erői által végzet 
katonai tevékenység annak érdekében, hogy: 
a) erősítsék a katonai erő és a civil hatósá-
gok közötti kapcsolatot ott, ahol a katonai 
erő jelen van; b) építsék ki és tartsák fenn 
az együttműködést más nemzetközi, kor-
mányközi, nem kormányzati szervezetek-
kel, a helyi lakossággal és szervezeteivel, 
valamint a magánszektorral; c) alkalmazzon 
olyan speciális képességeket, tudást, eljá-
rást, amelyekkel a helyi kormányzat  jelenleg 
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nem működő funkcióit és feladatait is el tud-
ja végezni. (B. G.) → béketámogató műve-
letek, CIMIC, műveleti környezet

civilizációs katasztrófa: a ~ kategóriába 
az ipari, környezeti, közlekedési, a mező-
gazdasági tevékenységgel összefüggő, gaz-
dasági, politikai okokra visszavezethető, 
egyéb civilizációs és háborús katasztrófa 
sorolható. Emberi tevékenységgel függ ösz-
sze, kialakulása hátterében helytelen em-
beri beavatkozás, mulasztás, szándékosság, 
technikai hibák, esetleg valamilyen véletlen 
esemény következménye áll. Ebbe a kate-
góriába tartozik a nukleáris erőművekben, 
az iparban és az üzemekben bekövetkezett 
szerencsétlenség, tűzvész, tűzeset, közleke-
dési katasztrófa. A háborús esemény, a ter-
rorista cselekmény, a szegénység és a bű-
nözés is ~ának tekinthető, mivel az ember-
életben, anyagi javakban okozott vesztesé-
gek és a társadalom erkölcsi hanyatlása sú-
lyos működési zavarhoz vezethetnek. Köz-
vetett módon a természeti erők (földrengés, 
árvíz, tűzvész, villámcsapás, szélvihar) is 
előidézhetik ezek bekövetkezését. (S. K. K.) 
→ katonaföldrajz

civil-katonai együttműködés (Civil-Mili-
tary Cooperation – CIMIC): 1. Az a te-
vékenység, amely kiépíti és fenntartja 
az együttműködést a parancsnok és a ka-
tonai műveletek civil környezetét alkotó 
különféle civil szereplők (helyi lakosság, 
nemzeti és nemzetközi, kormányzati és nem 
kormányzati szervezetek és ügynökségek 
képviselői) között a támogatott parancsnok 
küldetésének eredményes végrehajtása ér-
dekében. 2. (EU-kategória) (EU Civil-Mili-
tary Cooperation – EU CIMIC): az EU ál-
tal vezetett válságkezelő műveletek katonai 
szervezetei és a civil szereplők (az EU-n kí-
vüli) közötti együttműködés és koordiná-
ció. Az EU-szervezeteken kívüli civil sze-
replők fogalomba beletartoznak a lakosság, 

a helyi kormányzat és hatóságok, a nemzet-
közi, nemzeti, nem kormányzati szerveze-
tek és ügynökségek. (B. G.) → béketámo-
gató műveletek, CIMIC, műveleti környe-
zet 3. A műveleti (hadműveleti, valamint 
 harc-) támogatás egyik fajtája. A tevékeny-
ség tartalma – amely a katonai erő és a ci-
vil lakosság kapcsolatát fedi le különbö-
ző viszonyok között – hozzátartozik a had-
erőhöz, illetve a katonai tevékenységekhez. 
A mai fogalom nemzetközi szóhasználat-
ban néhány évtizede honosodott meg; a hi-
vatalos szóhasználatban is több definíciója 
létezik. A NATO-elvek szerint azon intéz-
kedések és erőforrások összessége, amelyek 
elősegítik az együttműködés kialakulását 
a NATO-parancsnokok és a nemzeti pol-
gári, továbbá katonai hatóságok, valamint 
a civil lakosság között, a NATO-csapatok 
jelenlegi, vagy tervezett alkalmazási terü-
letein. A CIMIC lényege kiépített és fenn-
tartott koordináció, illetve együttműködés 
a támogatott parancsnok küldetésének ered-
ményes végrehajtása érdekében. A civil-ka-
tonai együttműködés jelenti azon eszközö-
ket és módszereket, amelyek felhasználá-
sával a parancsnokok létrehozzák, továbbá 
folyamatosan fenntartják a hivatalos kap-
csolatokat – a felelősségi területükön mű-
ködő – nemzeti hatóságokkal, lakossággal, 
a különböző nemzetközi, illetve nem kor-
mányzati szervezetekkel. A CIMIC-szer-
vezet koordinálja a civil környezetet érin-
tő tevékenységeket, illetve kiépíti, valamint 
fenntartja az együttműködést a parancsnok 
és a katonai műveletek civil környezetét al-
kotó különféle civil szereplők (helyi lakos-
ság, nemzeti és nemzetközi, kormányza-
ti, továbbá nem kormányzati szervezetek, 
ügynökségek képviselői) között a támo-
gatott parancsnok céljainak, küldetésének 
eredményes elérése érdekében. Az Ameri-
kai Egyesült Államokban ez a tevékenység 
a NATO-standardtól kissé szélesebb tarta-
lommal és a „Civil Affairs” szervezeteiben 
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zajlik, amelyek az  általános együttműködés-
nél szélesebb amerikai  érdekérvényesítési 
tevékenységeket is magukban foglalnak. 
Az Egyesült Nemzetek Szervezete huma-
nitárius műveletei és békefenntartó tevé-
kenysége során alkalmaz CIMIC-képessé-
get, amelyeket összefoglaló néven „civil-mi-
litary coordination”-nek, azaz civil-katonai 
koordinációnak neveznek. A Magyar Hon-
védségben a CIMIC-képesség 2003-ban  jött 
létre, amikor is megalakult a Magyar Hon-
védség Civil-katonai Együttműködési Köz-
pont. (K. J.) → katonaszociológia

civil-katonai együttműködés funkciói: 
a CIMIC-képesség a parancsnok és a kül-
detés támogatása érdekében végzett rendel-
tetését három fő funkciója: a) a civil kato-
nai kapcsolattartás; b) a haderő támogatása, 
c) a civil környezet támogatása útján való-
sítja meg. (B. G.) → béketámogató művele-
tek, CIMIC, műveleti környezet

civil-katonai együttműködés funkcioná-
lis szakértő: speciális szakértelmük révén 
a műveletek teljes vagy egy meghatározott 
időszakában segítik a civil-katonai együtt-
működési törzsek és alegységek tevékenysé-
gét a feladattól függően változó létszámban 
és szakterület szerint. Közreműködésükre 
szükség lehet az előkészítés, az értékelés 
vagy a tervezés időszakában éppúgy, mint 
egy konkrét tervezett projekt megvalósítá-
sa során. Szakértői területek: a) közügyek; 
b) civil infrastruktúra; c) humanitárius se-
gítségnyújtás; d) gazdaság, kereskedelem; 
e) kulturális ügyek. (B. G.) → béketámo-
gató műveletek, CIMIC, műveleti környezet

civil-katonai együttműködés kapcsolat-
tartási szervezeteinek és módszereinek 
megvalósulásai: az összekötői feladatok, 
a kapcsolattartás mint a CIMIC egyik fő 
funkciója több a Magyar Honvédség rész-
vételével zajló műveletben is megjelent. 

Ezek az alábbiak: a) összekötő tiszti cso-
port (Liaison Officer Team – LOT): az EU-
FOR Bosznia-Hercegovinai műveletében 
látja el a kapcsolattartást a civil környezet-
be települve, illetve látogatásokkal. b) ösz-
szekötő és megfigyelő csoport (Liaison and 
Monitoring Team – LMT): a NATO Koszo-
vói (KFOR) műveletében látja el a kapcso-
lattartást a civil környezetbe települve, il-
letve látogatásokkal. c) műveleti/összekötő 
csoport (Mission Team/Liaison Team – MT/
LT): a NATO afganisztáni (ISAF) műveleté-
nek tartományi újjáépítési csoport (Provin-
cial Reconstruction Team – PRT) elemeiben 
látja el a kapcsolattartást alapvetően látoga-
tások alkalmával. (Megjegyzés: a PRT hár-
mas feladatrendszere, amelyeket más szer-
vezetekkel közösen hajt végre: kormányzat 
támogatása, gazdasági újjáépülés támoga-
tása, hozzájárulás a fizikai biztonsághoz.) 
(B. G.) → béketámogató műveletek, CIMIC, 
műveleti környezet

civil-katonai interakció: 1. A kommuni-
kációra, tervezésre és koordinációra épü-
lő tevékenységek összessége, amely szerint 
a NATO katonai szervezetei mind a NATO-
műveletek, mind pedig a felkészülésben részt 
vesznek a nemzetközi és helyi nem katonai 
szervezetekkel és így kölcsönösen növelik 
a válsághelyzetekre adott válaszintézkedések 
hatékonyságát. 2. A civil szereplők és a kato-
nai erők érdekeinek, valamint tevékenységei-
nek egymásra gyakorolt hatásainak összessé-
ge. 3. A ⁓k a civil szereplők érdekeinek és te-
vékenységeinek, valamint a katonai érdekek, 
illetve tevékenységek egymásra gyakorolt 
hatása. A NATO-ban  mind a négy döntésho-
zói szinten (a politikai döntéshozatal szint-
je, a katonai stratégiai szint, műveleti szint, 
harcászati szint) meghatározásra kerülnek 
a civil-katonai kölcsönhatást olyan módon 
befolyásoló teendők és eljárások, amelyek 
az elvárt végállapot elérését segítik elő. Fő 
cél, hogy a válságok kezelése során a kívánt 
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végállapot elérése érdekében a civil szerep-
lők működjenek együtt a szövetséges erők-
kel. (B. G.) → béketámogató műveletek, CI-
MIC, műveleti környezet

civil-katonai koordináció: (ENSZ-kategó-
ria); 1. A humanitárius vészhelyzetek keze-
lése során alapvető fontossággal bír a közös 
célok elérése megvalósítása során a párbe-
széd és az interakció a részt vevő katonai, 
illetve civil szereplők között a humanitári-
us alapelvek védelme, valamint érvényesí-
tése, a versengés elkerülése, a következet-
lenség csökkentése érdekében. 2. Az ENSZ 
integrált (multidimenzionális) missziók ka-
tonai szervezetei törzseinek egyik funkció-
ja, amely megvalósítja a kapcsolatot a műve-
let katonai és civil szereplői között. Továb-
bá a saját ENSZ-misszió támogatása érdeké-
ben megvalósítja a kapcsolattartást azokkal 
a humanitárius és fejlesztési szervezetekkel 
és szereplőkkel is, akik szintén a művele-
ti területen tevékenykednek. (B. G.) → bé-
ketámogató műveletek, CIMIC, műveleti 
környezet

civil-katonai művelet (Civil-Military Ope-
ration – CMO): a parancsnok és a katonai 
szervezet által végrehajtott tevékenységek 
egyike, amelyet a civil ügyek katonai szer-
vezetei vagy más kijelölt katonai erők vé-
geznek, hogy kialakítsák, fenntartsák, be-
folyásolják és hasznosítsák a helyi lakosság-
gal és intézményeikkel, szervezeteikkel ki-
alakított kapcsolatokat. E tevékenységi kör 
hozzájárul az adott ország és régió stabilitá-
sának kialakításához és megszilárdításához. 
(B. G.) → béketámogató műveletek, CIMIC, 
műveleti környezet

civil-katonai műveleti központ (Civil-Mi-
litary Operation Center – CMOC): eseti 
szervezeti forma, amelynek sem a mérete 
sem az összetétele előre nem meghatáro-
zott, mindenkor a körülmények, a poten-

ciális partnerek és a feladatok alapján ke-
rül kialakításra. Alapvetően hadműveleti 
szinten létrehozott küldetésorientált alkal-
mi szervezet, amelynek célja, hogy a kato-
nai szervezetek, a civil szereplők, kormány-
zati, nemzetközi, nem kormányzati, regio-
nális- és kormányközi szervezetek, helyi la-
kosság és hatóságok közötti kapcsolatokat 
fenntartsa és koordinálja a szereplők erőfe-
szítéseit. (B. G.) → béketámogató művele-
tek, CIMIC, műveleti környezet

Clausewitz, Carl von (1780–1831): porosz 
katonai teoretikust a világ legnagyobb hatá-
sú katonai gondolkodójaként tartják számon. 
Clausewitz 12 éves korában került a porosz 
hadsereg állományába, porosz és orosz olda-
lon végigharcolta a forradalmi és napóleoni 
háborúkat. Berlini tanulmányai alatt megis-
merkedett Scharnhorsttal és Gneisenauval, 
akik mellett részt vett az 1806-ban  induló 
katonai reformok kidolgozásában és végre-
hajtásában. 1812-ben  orosz szolgálatban har-
colt Clausewitz, ahol közeli és alapos képet 
kapott a franciák ellen küzdő orosz parti-
zánok tevékenységéről. 1818 és 1830 között 
a berlini Kriegsakademie igazgatója volt, 
majd az 1830-as  lengyel felkelés hírére moz-
gósított porosz hadsereg vezérkari főnöke 
lett. Orvosai szerint „idegroham”, felesége 
szerint szívgyengeség végzett vele. A had-
járatokban szerzett tapasztalatait, azokkal 
kapcsolatban kialakult gondolatait folya-
matosan rögzítette, amelyeket a háborúk 
után egy összegző munkában kezdett ösz-
szefoglalni. E szintetizáló, a modern had-
ügyet áttekintő alkotáson haláláig dolgozott, 
de befejezni nem tudta. Halála után, 1832-
ben  felesége és barátai adták ki a befejezet-
len A háborúról (Vom Kriege) című művét, 
mely a mai napig meghatározza a katonai 
gondolkodást. A háborúról vallott nézetei-
nek értelmezése a hadtudományi kutatások-
nak egyik központi kérdése. (F. B.) → had-
tudomány elmélete
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Copperhead művelet: Montgomery tábor-
nagy hasonmásának 1944. július 25–27-i  
utazása Gibraltárra és Algírba azzal a cél-
lal, hogy látszólagos távollétével megtévesz-
szék a német hadvezetést a nyugat-európai 
partraszállás idejéről és helyéről. (Sz. M.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

Corbett, Julian (1854–1922): brit haditen-
gerészeti történész és teoretikus. Leghí-
resebb műve az 1911-ben  megjelent Some 
Principles of Maritime Strategy (A tengeri 
hadviselés néhány elve), amelyben a hadi-
tengerészet fő feladataként a tenger, a ten-
geri közlekedés biztosítását jelölte meg. Rá-
mutatott a haditengerészeti erő blokád során 
történő alkalmazásának közvetett, anyaghá-
ború jellegű hatására, valamint más haderő-
nemekkel való együttműködésének fontos-
ságára. Művei megírása során felhasználta 
Clausewitz és Jomini műveit, valamint to-
vább fejlesztette Mahan tengeri elméletét. 
(F. B.) → hadtudomány elmélete

Corporate (Közösségi) hadművelet: brit 
művelet 1982 májusában, a Falkland-szi-
getek felmentésére. Lásd Rosario hadmű-
velet. (Sz. M.) → hadtörténet, hadművé-
szet története

Crossbow (Számszeríj) hadművelet: ame-
rikai–brit légi hadművelet a nagy hatótá-
volságú fegyvereket kutató-fejlesztő, gyár-
tó és szállító összes német üzem, valamint 
rakéták (V–1,–2) kilövőhelyei ellen. Eredeti 
fedőneve Bodyline volt, amit 1943. novem-
ber 15-én  változtattak Crossbowra. (Sz. M.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

Czetz János, a teljes nevén Czetz, Juan Fer-
nando (1822–1904): 1829-ben  a kézdivásár-
helyi Nemzeti Katonai Nevelőintézetbe ke-
rült. 1834 októberében alapítványi helyet 
nyert a bécsújhelyi Theresianumba. 1842-
ben  az osztrák hadsereg első osztályú had-

nagya lett. Pályakezdő tisztként a 62. (Wac-
quant-Geozelles) sorgyalogezred 3. zászló-
aljához került. Pályája kezdetén azzal szem-
besült, hogy a magyar nyelv csak nehezen 
követi a katonai terminológiát, ezért gyűjtő 
és rendszerező munkába fogott. 1843-ban  je-
lent meg a Magyar hadnyelvtan című köny-
ve. 1844-ben  főhadnaggyá léptették elő. Át-
került a Budapesten állomásozó II. zászló-
aljhoz zászlóaljsegédtisztnek, majd vissza 
Erdélybe, Gyulafehérvárra. 1847 májusától 
Bécsben, a császári és királyi táborkarnál 
szolgált. A Katonai Térképészeti Intézetbe 
került, tökéletesítette a térképrajzolását, csil-
lagászati számításokat végzett, széles körű 
gyakorlati tapasztalatokat szerzett. Lefor-
dította németre Fényes Elek Magyarország 
leírása című, 1847-ben  megjelent kétköte-
tes munkáját. 1848 júniusában már Pesten 
a minisztérium indulási és elhelyezési osz-
tályán teljesített szolgálatot, majd az Orszá-
gos Honvédelmi Bizottmánynál lett katonai 
fogalmazó. Októberben a vezérkari őrnagy-
gyá előléptetett Czetzet Erdélybe küldték. 
Baldacci Manó honvédtábornok, az észak-
erdélyi magyar csapatok parancsnokának 
táborkari főnöke lett, akinek leváltása után 
ideiglenesen az erdélyi csapatok vezetésé-
vel bízták meg, amelyeket újjászervezett. 
Ezt követően az új parancsnok, Bem  József 
altábornagy táborkari főnöke lett, egyben 
kinevezték alezredessé. Az 1849. február 
9-ei piski ütközetben jelentős szerepe volt. 
Az erdélyi hadjáratban mutatott kiváló telje-
sítményéért előbb ezredessé, május 8-án  tá-
bornokká nevezték ki. A szabadságharc bu-
kása után Erdélyből Magyarországra, majd 
Bécsen keresztül Hamburgba menekült. 
1850 nyarán Párizsban csatlakozott a Tele-
ki László által vezetett emigrációs bizottság-
hoz. Részt vett a Savoyai Alpokban, a Genf 
és  Annecy közötti vasútépítésen, és köz-
reműködött a Mont-Cenis-i  vasút tervezé-
sében. 1859. március 12-én  feleségül vette 
 Basilia Ortiz de Rosast, az  emigrációban 



124

Czetz János

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

élő argentin elnök unokahúgát. Hamburgban 
kiadták német nyelven Bem erdélyi hadjá-
ratairól szóló jegyzeteit, amely elsőként je-
lent meg a szabadságharcról írott művek kö-
zül. 1860-ban  elhagyta Európát, június 14-
én  érkezett meg Buenos Airesbe. Kezdetben 
földmérő munkát végzett, az Azul környéki 
földbirtokok felmérésével foglalkozott. Ké-
sőbb a Katonamérnöki Osztály parancsno-
kává nevezték ki ezredesi rendfokozattal. 
Mitre elnök a műszaki csapattest felállítá-
sával bízta meg. Feltérképezte a brazíliai, il-
letve a paraguayi határvidéket, elkészítette 
Santa Fe város vasútvonallal történő össze-
kötésének terveit Esperanza és San Germi-
no vidékével. Czetz a cordobai Topográfiai 
Intézetben dolgozott. Részt vett a Colegio 
Militar létrehozásának előkészítő munkála-
taiban, kinevezték az iskola igazgatójának. 
Négy évig, 1874. május  24-ig  állt az inté-
zet élén. 1874-ben  Concepción del Urugua-
yba költözött. 1875-ben  a Topográfiai Inté-
zet elnökének nevezték ki. Utasítást adott 
a provincia összes kerületének kataszteri 
felmérésére, amely Argentínában az első 
ilyen munka volt. 1883-ban  Buenos Aires-
ben a Topográfiai Intézetben mérnökként 
helyezkedett el, ahol ismét földmérő mun-
kát végzett. 1884-ben  megalapította az Aca-
demia Militart, emellett kinevezték a had-
sereg vezérkara IV. osztályának főnökévé. 
1893-ban  az Andok tanulmányozására vo-
natkozó indítványt terjesztett a kormány elé. 
1895-ben, az argentin hadsereg ezredeseként 
ment nyugdíjba. 82 éves korában halt meg. 
1904. szeptember 7-én  katonai tiszteletadás 
mellett helyezték örök nyugalomra Buenos 
 Aires Recoleta temetőjében.

Czetz János dombormű a Plaza Hungríán,  Buenos 
Aires, Argentína (Fotó: Tóth Gergely)

1969. október 10-én  a Colegio Militar de 
la Nación alapításának 100. évfordulóján 
a hamvait átszállították és az iskola kápol-
nájában helyezték el. Tevékenységét Ma-
gyarországon, Erdélyben és Argentínában 
is nagy becsben tartják. A Fővárosi Ör-
mény Önkormányzat 2017. május 29-én  
Czetz  János-díjat alapított, amelyet a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi 
és Honvédtisztképző Karán végzett legered-
ményesebb honvéd tisztjelöltnek adomá-
nyoz. (S. K. K.) → katonaföldrajz



családbarát munkahely: olyan munkaerő-
megtartó, illetve foglalkoztatásnövelő in-
tézkedések összessége a munkaadó részé-
ről, amelyek segítségével az igyekszik olyan 
körülményeket biztosítani a munkavállaló 
részére, amellyel segíti a munka és a ma-
gánélet megfelelő összeegyeztetését. Ezt 
az Európai Unió társadalmi nemek közötti 
egyenlőségi politikáját meghatározó alapdo-
kumentum (A nők és férfiak egyenlőségéről 
szóló útiterv 2006–2010 – Roadmap for equ-
ality between women and men 2006–2010) 
is kiemelt cselekvési területként határozza 
meg. Főként a női munkavállalók részére je-
lent nagy segítséget, ha ⁓en dolgozhatnak, 
mivel így könnyebben  vállalhatják a rájuk 
rótt tradicionális társadalmi szerep betelje-
sítését a munkavállalás mellett. Magyaror-
szágon 2000-ben  az akkori Szociális és Csa-
ládügyi Minisztérium (SZCSM) a Magyar 
Agrárkamarával, a Magyar Kézműves Ka-
marával, valamint a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamarával közösen hagyományte-
remtő szándékkal hirdette meg a „Család-
barát Munkahely Díj” pályázatot. A pályá-
zat értelmében az alábbi témakörök kerül-
nek az egyes munkahelyek esetében moni-
torozásra: a) munkaidő – különböző munka-
időmodellekből való választás lehetősége; b) 
képzés – a munkavállalók alkalmazkodóké-
pességének megteremtése; c) GYES, GYED, 
GYET utáni visszatérés a munka világá-
ba; d) gyermekintézmények – megőrzésük, 
fenntartásuk és korszerűsítésük; e) munka-

vállalói juttatások; f) munkahelyi bizton-
ság – munkavállalói jogok, egészségmeg-
őrzés stb. Bár a Családbarát Munkahely Díj 
elnyerése hozzájárul a munkáltató verseny-
képességének megőrzéséhez, illetve a mun-
kaerő megtartásához, a pályázatok elbírálá-
si szempontjai nem feltétlenül esnek egybe 
az érintett munkavállalók igényeivel. Való-
színűleg ez is okozta a díj népszerűségének 
csökkenését. A Magyar Honvédségen belül 
is léteznek törekvések a munka és magán-
élet összeegyeztethetőségének megteremté-
sére. (M. J.) → humánpolitika, személyügy

Csalány Géza (1848–1907): a magyar ka-
tonai gondolkodás, ezen belül a katonaföld-
rajz úttörő alakja. A tatai piarista-convictus 
tanulója volt, majd Hainburgba, a császári 
és királyi hadapródiskolába került 1859-ben. 
1863-ban  a bécsújhelyi katonai akadémia 
hallgatója volt. 1866-ban  (porosz–osztrák–
olasz háború) a hadi események miatt so-
ron kívül hadnaggyá avatták, és a kassai 34. 
magyar gyalogezredhez került. A kiegyezés 
után a megalakuló Magyar Honvédség köte-
lékében szolgált. A bécsi hadi iskolát 1878 
és 1880 között végezte el. 1880-ban  honvéd 
századosi ranggal a Ludovika Akadémiára 
kerül, ahol a tisztképző és tiszti tanfolyamo-
kon földrajzot, hadi földleírást és hadásza-
tot tanított. A Ludovika Akadémia után csa-
patbeosztások következtek. 1891. november 
1-jén  alezredessé léptették elő, s a honvédel-
mi minisztérium I. osztályának vezetője lett. 

Cs
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Az 1890-es  évek első felében a nagykanizsai 
20. gyalogezred, 1897-ben  a nagyszebeni 76. 
honvéd gyalogdandár parancsnoka volt. Rö-
vid, lugosi szolgálat után a szegedi II. hon-
védkerület parancsnoka volt. Ferenc József 
1900. május l-jén  vezérőrnaggyá, majd 1905. 
május 5-én  altábornaggyá léptette elő. Sze-
gedről áthelyezték Budapestre az I. hon-
védkerület parancsnokának. 1907. március 
13-án  kelt rendeletében Ferenc József „Lip-
pai” előnévvel nemességet adományozott 
neki. 59 éves korában halt meg. Tudományos 
munkássága a Ludovika Akadémián eltöltött 
évekhez kapcsolódik. Legfontosabb munkái: 
a hadi földleírás rövid elmélete. Tansegédlet 
a m. kir. honvéd törzstiszti és felsőbb tiszti 
tanfolyam használatára; A magyar államte-
rület hadi földleírása; Az aldunai medencze 
hadi földleírása; Harcászat a csapattiszt szá-
mára; Harcászat. A m. kir. honvédségi Lu-
dovika-Akadémia szab. állam. tisztképző 
és egyévi önkéntes tanfolyam számára. Tan-
könyvei katonatisztek nemzedékeiben ültet-
te el a haditevékenységek földrajzi szemlé-
letét. (S. K. K.) → katonaföldrajz

csapás alóli kivonás: a csapatok és az esz-
közök gyors áttelepítése az ellenség által 
mért csapás, illetve a csapás veszélye ese-
tén, olyan területre, körzetbe, körletbe, ál-
lásba, ahol az ellenséges csapás hatása ke-
vésbé érvényesül. ~nak minősül a csapatok, 
az eszköz meghatározott időközönként vég-
rehajtott körlet, illetve állás váltása. (T. J.) 
→ szárazföldi műveletek

csapás: a harc tartalmának egyik eleme, 
amely az ellenségben történő veszteségoko-
zásra, az ellenség szétzúzására, megsemmi-
sítésére irányuló harctevékenység. A ~ fegy-
verek tüzének, valamint a csapatok erői-
nek és eszközeinek térben és időben ösz-
szehangolt, célobjektumokra mért egyide-
jű vagy egymást követő ráhatása. A ~ si-
kerének alapvető feltétele a tűz, a mozgás 

és a vezetés tökéletes egysége. A tűzcsapá-
sok előkészítik, kísérik, biztosítják és teljes-
sé teszik a manővererők harcának sikerét. 
A korszerű eszközök lehetőséget nyújtanak 
a ~ok váratlan, precíz és hatékony végrehaj-
tására, ezáltal a siker gyors elérésére. A ma-
nőver- (élő-) erővel mért ⁓ történhet arcból, 
az ellenség szárnyából és hátából valamint 
ezek kombinációjával. A technika fejlődésé-
vel megjelent az elektronikai hullámokkal, 
illetve hackertámadásokkal mért ~. Ameny-
nyiben tömegpusztító fegyverek alkalma-
zásával kerül végrehajtásra a ~, a fő formá-
ja vegyi, vagy az atomfegyver alkalmazása 
lehet – amíg az ilyen töltetekkel rendelke-
ző országok ezt a lehetősséget fenntartják. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

csapásmérő csoportosítás: támadásban, il-
letve védelemben az ellencsapás, ellenlökés 
végrehajtásakor a fő feladatot megoldó, an-
nak sikerét garantáló, a fő erőkifejtés irá-
nyában csapásmérésre kijelölt és a csapás-
hoz megfelelő hadműveleti felépítésbe, il-
letve harcrendbe csoportosított erők és esz-
közök összessége. A ~ létrehozásával lehe-
tővé válik a hatékony mélységi tevékenység, 
a gyors előretörés a kitűzött cél minél előbbi 
teljesítése. A ~ létrehozását a súlypontkép-
zés elve követeli meg, amely szerint ahhoz, 
hogy döntő helyen és időben fölénybe ke-
rüljünk, az ellenséggel szemben a rendelke-
zésre álló erőket a megoldandó feladatoknak 
megfelelően kell csoportosítani. A ~ba tar-
tozik az első lépcsőben és a követő lépcső-
ben tevékenykedő erők zöme (állományában 
a sikerkifejlesztő összfegyvernemi kötelék-
kel, a tüzérséggel, a légvédelmi oltalmazó 
kötelékkel stb.), valamint az esetek többsé-
gében az összfegyvernemi tartalék is. (T. J.) 
→ szárazföldi műveletek

csapat: 1. Tervszerűen létrehozott szervezet 
szükségletek kielégítése céljából. 2. A hon-
védelmi rendszer keretében a haderőnemek, 
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a fegyvernemek és a szakcsapatok katonai 
(fegyveres) feladatok ellátására létrehozott, 
szervezett önálló alegységeinek, egysége-
inek, magasabbegységeinek összefoglaló 
megnevezése. Az önállóan szervezett ⁓ok 
vezető szervekkel. harcoló, harctámogató, 
harcbiztosító és logisztikai alárendeltekkel 
rendelkeznek. A haderőnemekhez soroljuk 
a szárazföldi, a légierő és a haditengerésze-
ti kötelékeket. Magasabbegységekhez a had-
osztályokat, hadtesteket stb. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

csapatélet: a katonai szervezeteknél a sze-
mélyi állomány foglalkoztatására tervezett, 
szervezett felkészítés, amely magában fog-
lalja a kiképzést, a szolgálati elfoglaltságot, 
a kulturális és irányított szabadidőt. (C. O.) 
→ katonai vezetés

csapatfelderítés: a katonai felderítés egyik 
fő neme, amelyet melyet az ellenség harcá-
szati mélységében, elsődlegesen a manőver 
erők állományából (gépesített lövész, harc-
kocsi, tábori tüzér stb.) kijelölt szervezetsze-
rű vagy ideiglenesen létrehozott alegység-
szintű felderítőszervekkel hajtanak végre. 
Megjegyzés: a ~ lehet egy olyan harcfeladat, 
amelyet azért hajtunk végre, hogy vizuá-
lis megfigyeléssel vagy más felderítő (aktív 
és passzív) módszerekkel információkat sze-
rezzünk az ellenfél vagy a potenciális ellen-
fél tevékenységéről és erőforrásairól, vagy 
pontosítsuk az adott terület meteorológiai, 
vízrajzi, vagy földrajzi jellemzőivel kapcso-
latos adatainkat, alapvető feladta lehet még 
a szemben álló fél várható tevékenységének 
(szándékának), a fenyegetettség mértékének 
megállapítása. (H. H.) → felderítés

csapathagyomány: a katonai közössé-
gek – a hadsereg egészétől az alegységig 
terjedőleg – életében hosszabb időszak alatt 
kialakult és nemzedékről nemzedékre szál-
ló felfogás, szokás, rend, mindennapos te-

vékenységi formák tudatos ápolása, amely 
az adott közösség életét megkönnyíti, meg-
szépíti. A ~ magában foglalja az egyete-
mes és a magyar hagyományok egy részét, 
ugyanakkor a katonai közösségek tapaszta-
latait, értékátadásait jelenti. Ezért állandó 
kölcsönhatásban, hol harmóniában, hol pe-
dig konfliktusban van a változásokkal. A ~ 
valójában a felhalmozott múltbeli élmények, 
tapasztalatok átadása, ami lényegesen tá-
gabb fogalom, mint a csapatmúzeum vagy 
az emlékszoba létesítése. Értelmi és érzelmi 
elemeket tartalmaz, amelyek csak együtte-
sen képesek pozitív hagyományok erősíté-
sére. (P. T.) → humánpolitika, személyügy

csapatkiképzés: a csapatoknál és a kikép-
zési bázisokon folyó oktató, felkészítő te-
vékenység. Ennek során az egyéni felké-
szítés és a kötelékek felkészítése komplex 
rendszerben történik. A ~ magában foglal-
ja a harckészültségi feladatokat a harctevé-
kenységek és a békeműveletek végrehajtásá-
hoz, valamint a katasztrófavédelmi felada-
tokhoz szükséges elméleti és gyakorlati tu-
dást, jártasságot és készséget. (M. I.) → ka-
tonai képzés, kiképzés, felkészítés

csapatmozgás: a csapatoknak kijelölt cél-
lal, különböző módon végrehajtott, terve-
zett, szervezett helyváltoztatása. A helyvál-
toztatás történhet egy körletből egy másik 
körletbe, vagy kijelölt terepszakaszra. Úgy 
kell megtervezni, hogy a csapatok időben 
és harcképességüket megőrizve érkezzenek 
ki a részükre kijelölt helyre. A ~ végrehajt-
ható menettel, illetve vasúti, légi és vízi szál-
lítással vagy ezek kombinációjával. A ~ok 
tervszerű és szervezett végrehajtása meg-
követeli a hozzáértő előkészítést a személyi 
állomány és az anyagi-technikai gondos fel-
készítését, a csapatok magas szintű kikép-
zettségét. A csapatoknak állandóan készen 
kell lenniük a ~ok végrehajtására az ellenség 
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várható különböző behatásai alatt is. (T. J.) 
→ szárazföldi műveletek

csapatmunka: egymást kiegészítő képessé-
gekkel rendelkező kisszámú emberek cso-
portja, akik egy teljesítményhez kötődő cél 
érdekében elkötelezték magukat, ugyanak-
kor kölcsönösen elszámoltathatónak tartják 
önmagukat. A honvédelmi tevékenység si-
kere a katonák együttműködésével biztosít-
ható. A különböző katonai feladatok sikeres 
megtervezése, megszervezése és megva-
lósítása a közös munka eredménye, amely 
a törzsek és az alegységek együttműködé-
sén, összekovácsoltságán alapszik. A csapat 
kialakítása, a csapatmunka sikere tréninge-
ken, a törzsvezetési gyakorlatokon, az al-
egységek, egységek kiképzésén, a katonák 
elkötelezettségén alapszik. (C. O.) → kato-
nai vezetés

csapatmúzeum: a katonai alakulat megala-
kulásától a legutóbbi időkig terjedő időszak 
emlékeinek megörökítésére berendezett ki-
állítóhely. Az érvényes törvények szerint 
hivatalosan nem illeti meg a múzeum ki-
fejezés, de a köznapi nyelvben általánossá 
és elfogadottá vált. (P. T.) → humánpoliti-
ka, személyügy

csapatnem: a haderőnemen belül azonos 
fegyvernemhez, illetve szakcsapathoz tar-
tozó, azon belül pedig rendeltetés és sajátos 
fegyverzet szerint elkülönülő katonai erő. 
A sajátos rendeltetés és fegyverzet sajátos 
szakharcászatban (kiképzés) és esetenként 
szervezeti felépítésben is tükröződik. A ~ek 
a harctevékenységek fokozódó sajátos fejlő-
désének, az államok gazdasági lehetősége-
iből következő szükségszerűségének, illet-
ve a katonai eszközök specializációjának 
köszönhetően jöttek létre. A lövészcsapa-
tok esetében megkülönböztethetünk gépe-
sített, gépkocsizó, könnyű, rangertípusú lö-
vészeket stb., mint ~eket, ugyanakkor em-

lítést érdemel a korábban fegyvernemként 
létező lovasságon belül kialakult – egyet-
len magyar eredetű – ~, a huszárság. (H. J.) 
→ hadtudomány elmélete

csapatok előrevonásának tüzérségi támo-
gatása: a támadás tüzérségi támogatásában 
a tüzérségi pusztítás négy fő időszakának 
egyike. Amennyiben a támadást a saját csa-
patok mélységből történő előrevonása elő-
zi meg, úgy a főerők tervszerű, szervezett 
előrevonásának biztosítása, harcképességük 
megóvása érdekében végrehajtásra kerül a ~. 
A ~ legkorábban a csapatok megindulásával 
egy időben kezdődik, és tart a roham tüzér-
ségi előkészítés kezdetéig. A tábori tüzérség 
ellentűz végrehajtásával pusztítja az ellen-
ség felderített tömegpusztító fegyvereit, so-
rozatvető és tüzérütegeit, amelyek pusztítani 
képesek az előremozgó csapatokat: az általá-
nos tűztámogatás keretében pusztítja az el-
lenség dandár- (ezred-) és magasabb szintű 
vezetési pontjait, elektronikai harc- és fel-
derítőeszközeit, továbbá a saját repülők te-
vékenységének irányaiban lévő légvédelmi 
eszközeit. A feladatok végrehajtásába első-
sorban az ellenséggel közvetlen harcérint-
kezésben lévő csapatok tüzérsége, továbbá 
az általános támogató és az általános támo-
gató, megerősítő tüzérosztályok kerülnek 
bevonásra a szükséges mértékben. Ez utób-
biak tűzfeladataikat lehetőség szerint ideig-
lenes tüzelőállásokból hajtják végre. (M. G.) 
→ tüzérség

csapatok felváltása: harchelyzetben az el-
foglalt állások, körletek, terepszakaszok 
tervezett átvétele és átadása. Végrehajtják 
átcsoportosításkor, az ellenséggel közvet-
len harcérintkezésből indított támadásnak, 
megindulási körlet elfoglalásakor, védelem-
ben, harcból való kivonáskor. A ~ának rend-
jét az elöljáró parancsnok határozza meg. 
A  felváltásban részt vevő csapatok törzsi 
 közösen dolgozzák ki és szervezik meg 
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a váltás rendjét és feladatait. A váltáskor 
átadják a az elfoglalt állásokat, körleteket, 
terepszakaszokat; az ellenségre vonatkozó 
értesüléseket; a terepre, a tűzrendszer meg-
szervezésére és vezetésére, a műszaki be-
rendezésre és zárakra, a vezetés és híradás 
megszervezésére vonatkozó adatokat stb. 
A felváltott kötelékeket gyülekezési körle-
tekbe kivonják ezek a továbbiakban a meg-
szabott feladatok szerint tevékenykednek. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

csapatok harci lehetőségei: a kötelékekre 
jellemző mutatók, amelyek a csapatok har-
ci erejére és haditechnikai eszközeinek al-
kalmazhatóságára vonatkoznak. A ~nek ösz-
szetevői: a) a fegyverek mennyisége és mi-
nősége; b) a kötelék feltöltöttsége, a kikép-
zettségének színvonala, harci tapasztalata; 
c) a parancsnoki állomány és a törzsek mi-
nősége, a vezetés technikai biztosítottsága; 
d) az anyagi eszközök állapota, a velük való 
feltöltöttség. (T. J.) → szárazföldi műveletek

csapatok légi szállítása: a szállítás a csa-
patmozgás azon fajtája, amikor az alegysé-
gek, egységek helyzetváltoztatásukhoz kül-
ső segítséget veszik igénybe. A ⁓ a száraz-
földi erők csapatmozgásának egyik módja, 
a csapatoknak egyik körletből a másikba 
történő szervezett, légi szállítóeszközök fel-
használásával végrehajtott helyváltoztatása. 
(Sz. G.) → közlekedési támogatás

csapatok tömegpusztító fegyverek elleni 
védelme: ABV-védelem; fogalom  tartalma, 
rendszabályai az elmúlt évtizedek során 
többször változtak (B. T.) → ABV-támogatás

csapatpróba: nevezzük azt, a várható fel-
használásnak, alkalmazásnak megfelelő, 
vagy azt legjobban megközelítő körülmé-
nyek közötti vizsgálatot, amely annak meg-
állapítására irányul, hogy a rendszeresítésre 

tervezett gépjárműtechnikai eszköz megfe-
lel-e a tervezett szolgálati feladatok szerin-
ti alkalmazási követelményeknek. A ~ meg-
kezdésére csak a sikeresen befejeződött ha-
ditechnikai ellenőrző vizsgálat után kerülhet 
sor. A ~át minden esetben a hadfelszerelés 
egészére tekintettel kell végezni, azonban 
már rendszeresített eszközön végrehajtott 
modernizáció, fejlesztés, átalakítás, illet-
ve új típusváltozat esetében az korlátozód-
hat a változásokkal érintett részfeladatokra. 
(V. R. L.) → haditechnikai támogatás

csapatszállítás: a katonai erők csapatmozgá-
sának egyik módja, a csapatoknak az egyik 
körletből a másikba való tervszerű és szer-
vezett, nagyobb távolságú helyváltoztatása, 
amelyet különféle szállítóeszközök és közle-
kedési alágazatok (közúti, vasúti, légi, vízi) 
felhasználásával hajtanak végre. A csapat-
mozgások formáját döntően az a tény be-
folyásolja, hogy várható-e ellenséges tevé-
kenység a mozgás-mozgatás során. Ameny-
nyiben nem várható ellenséges tevékenység 
úgy egyes komponensek, amennyiben ellen-
séges tevékenység várható a mozgatások so-
rán, úgy komplex harcképes kötelékek köz-
lekedtetése, szállítása történik. A katonai 
szervezetek szállítása a katonai és a polgári 
szállítókapacitások egyesítésével kerül vég-
rehajtásra. A ⁓ a szállító erőket, eszközöket; 
a szállítási módokat; a rakodó alegységeket, 
tevékenységeket; a közlekedési infrastruktú-
rát; valamint a mozgást irányító alegysége-
ket, műveleteket magában foglaló rendszer. 
(F. R.) → közlekedési támogatás

csapatszállítmány: katonavonatban (ha-
jón, repülőgépen) elszállításra kerülő ka-
tonai szervezet (intézmény), egy vagy né-
hány alegység, rész (különítmény vagy pe-
dig egyes esetekben haditechnikai eszközök) 
 sorozata vagy összessége. (F. R.) → közle-
kedési támogatás



130

csapatszolgálat

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

csapatszolgálat: alegységeknél, egységek-
nél, magasabbegységnél meghatározott be-
osztásban szolgálati feladatot ellátó katona. 
(C. O.) → katonai vezetés

csapattájékoztatás: nem széles körben el-
terjedt fogalom, amelynek célja a művelet-
ben részt vevő vagy bármilyen formában 
érintett katonai erők állományának diffe-
renciált tájékoztatása a tervezett és végre-
hajtott feladatokról, eseményekről és törté-
nésekről, aktuális információkról. A lélek-
tani hadviselés eszközeit, infrastruktúráját 
használja (audió-, videó és nyomtatott mé-
dia), de az üzenetek megfogalmazása a pa-
rancsnok, a személyügyi és a csapatjólét-
szolgálatok feladata. (B. G.) → béketámo-
gató műveletek, CIMIC, műveleti környezet

csapattiszt: alegységeknél, egységeknél, 
magasabbegységnél beosztásba kinevezett, 
szolgálati feladatot ellátó tiszti rendfoko-
zattal rendelkező katona. (C. O.) → kato-
nai vezetés

csapatvezetés: a parancsnokok és törzsek 
osztatlan személyi felelősségén alapuló azon 
tevékenysége, amely meghatározott, eléren-
dő célkitűzések teljesítése érdekében biz-
tosítja a szervezetszerű és a támogató erők 
műveleteinek előkészítését és vezetését. A ⁓ 
mindenekelőtt akaratérvényesítés és aka-
ratmegvalósulás folyamataként nyilvánul 
meg. A ⁓ a katonai vezetés szűkebb terüle-
te, a csapatok fegyveres küzdelemre és bé-
ketámogató műveletre történő felkészítését 
és a műveletek vezetését foglalja magában. 
A parancsnokok és törzsek olyan céltudatos 
tevékenysége, amely az alárendelt csapatok 
tevékenységének megtervezését, megszer-
vezését, folyamatos irányítását végzi a ki-
tűzött célok elérése érdekében. A ⁓ olyan 
parancsnoki tevékenység, amely állandóan 
ismétlődő folyamatként, ciklikusan, egyre 
magasabb szinten realizálódik. A célok kitű-

zésével, a döntéshozatali folyamattal, a fel-
adatok folyamatos teljesítésével, az aláren-
deltek ellenérzésével, irányításával, és érté-
kelésével valósul meg. A ⁓ben döntő ténye-
zővé válik a reagálási idő minimalizálása. 
Ez pedig a szárazföldi, a haditengerészeti 
és a légierő integrált vezetési rendszerében 
valósítható meg, amelyben döntő jelentőség-
gel bír az automatizáltság foka, a döntéstá-
mogató rendszer hatékonysága. A NATO ve-
zetés-irányítás a C4ISR-rendszeren alapul, 
amely a: a) Command – vezetés, parancs-
noklás; b) Control – irányítás; c)  Communi-
cation – kommunikáció; d) Computer – szá-
mítógép; e) Intelligence – hírszerzés, felde-
rítés vagy közvetlen úton történő informá-
ciószerzés; f) Surweillance – felügyelet, el-
lenőrzés, őrizet; g) Reconnaissance – fel-
derítés, megfigyelés, közvetlen kikémlelés 
elemeit foglalja magában. (C. O.) → kato-
nai vezetés

csapatvonat: a gyalogság, a lovasság és a tá-
bori tüzérség közvetlen szükségletei fede-
zésére szervezetszerűen beosztott eleség-, 
födeles és markotányos kocsik: a lovasság 
szerszámkocsijai; a tüzérség az utászok sze-
relékkocsijai, valamint és a tartalék lovak 
alkotják. Tagozódása: ütközetvonat, mál-
havonat. (Sz. M.) → hadtörténet, hadművé-
szet története

csapatzászló: a hazához, a nemzethez, az 
eskühöz és a csapathoz való kitartó hű-
ség, valamint a bátorság, a katonai becsü-
let és a bajtársiasság jelképe, az adott kato-
nai szervezetet önmagában is megtestesítő 
szimbólum. Kifejezi a nemzet és fegyve-
res erői összetartozását, a katonákat a haza 
önzetlen szolgálatára és önfeláldozó védel-
mének kötelezettségére emlékezteti. A csa-
patok zászlói a hajdani tábori jelképekből 
fejlődtek ki, a 9. században már mai alak-
jukban használták. Eredeti rendeltetésük 
a menetirány (a roham irányának) kitűzése 
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volt, ezért többnyire a csapatok előtt vitték. 
Minden csapatnak megvolt a maga zászla-
ja, amely az együvé tartozást, a hozzá igazo-
dást jelképezte. A seregek nagyságát a zász-
lók száma alapján is mérték. A hadra kelt 
seregnek volt egy főzászlója is, ezt a főpa-
rancsnok (fővezér) sátra előtt tűzték a föld-
be, menet közben külön kocsin vitték. A régi 
igazságszolgáltatásban a ~nak külön szerepe 
volt; ha a katonát a ~ hegyével meglökték, 
az becstelenségét hirdette, feje feletti lobog-
tatásával rehabilitálták. A ~ hegyével lefelé 
fordítása a lázadásnak, lehajtása a megadás-
nak volt a jele. A Magyar Honvédség ⁓ra jo-
gosult katonai szervezetei a dandár, az ez-
red, az önálló zászlóalj (osztály) és a velük 
azonos jogállású katonai szervezet. A koráb-
ban nem említett katonai szervezet részére ⁓ 
adományozására a Honvéd Vezérkar főnöke 
javaslatot tehet. A ⁓ átadása a nemzeti, ál-
lami és katonai ünnepek alkalmával, ünne-
pélyes keretek között történik. A ⁓t külön 
szabályok szerinti katonai tiszteletadás illeti 
meg. A csapatzászlóra elismerésként ünne-
pélyes alkalmakkor a honvédelemért felelős 
miniszter vagy a Honvéd Vezérkar főnöke 
zászlószalagot köthet. A ~t a katonai szer-
vezet alkalmazása során, továbbá menetben 
a parancsnok (vezető) által meghatározott 
módon, katonai rendezvényen zászlókísérő 
szakasz által kell őrizni, egyéb esetben pe-
dig a katonai szervezet törzsének körleté-
ben, a megfelelő tiszteletet kifejező körül-
mények között kell tárolni. A ~ megőrzésé-
ért a parancsnok felelős. A katonai szerve-
zet megszűnése esetén a ~ a kijelölt jogutód 
szervezetre száll. Ha nincs kijelölt jogutód, 
a ⁓t az arra illetékes szervezet részére (je-
lenleg a HM Hadtörténeti Intézet és Múze-
um) részére megőrzés végett át kell adni. 
A Magyar Honvédség hadihajói az állami 
felségjog jelzésére hadilobogót használnak. 
A hadihajók árbocjelvénye az árbocszalag, 
a rangidős parancsnoki lengő és a miniszte-

ri lengő. (P. T.) → humánpolitika, személy-
ügy (C. O.) → katonai vezetés

csapdacél: elektronikai hadviselésben al-
kalmazott olyan egyszeri alkalmazású, 
elektromágneses energiát kisugárzó esz-
köz, amelyet a harci technikai eszközökből 
juttatnak ki önvédelmi céllal. A ~ a kijutta-
tását követően az elektromágneses kisugár-
zással célokat imitál, amelyek eltérítik a kö-
zeledő rakétákat. A ~ elsősorban repülőgép-
fedélzetről juttatható ki, de alkalmazható 
hajók önvédelme érdekében is. A ~ alkal-
mazását tekintve lehet kilőhető, kidobható, 
vagy a védendő harci technika után vonta-
tott. (K. L.b) → elektronikai hadviselés, ki-
berhadviselés

Császári és Királyi Hadügyminisztérium 
Országleíró Irodája (Landesbeschreibung 
Bureau des K. und K. Generalstabes): az iro-
da Bécsben működött, és a vezérkar munká-
ját segítette. A katonaföldrajzi adatok gyűj-
tését, értékelését, amelyek áttekintést adtak 
a természeti és társadalmi környezet hatásá-
ról, a fegyveres küzdelem megszervezésére, 
a vezérkar hatáskörébe utalták. Szoros kap-
csolat alakult ki a térképészet és a katona-
földrajz között. Az iroda a szárazföldi had-
erők részére kijelölt hadszínterek (északnyu-
gati, délnyugati, déli és északkeletiterületét 
dolgozta fel és írta le katonaföldrajzi vonat-
kozásait. A hadszínterek leírása és értékelé-
se térképen történt. Az iroda számos segéd-
letfajtát adott ki: katonai földrajzi segédlet, 
hadműveleti segédlet, egyes katonai szem-
pontból különösen fontos területek részletes 
segédletei, folyóleírások, vasúti tábori se-
gédletek, a külföldi erődítések részletes le-
írása, az európai államok haderőire vonat-
kozó segédletek, katonai statisztikai hadise-
gédletek és a tengerpart hadi leírása. A ka-
tonaföldrajzi segédletek a hadszínterek vi-
szonyainak rövid ismertetésére szolgáltak. 
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Az alábbi információkat nyújtották: határok, 
általános beosztás; domborzat, terepfajták; 
terepfedezet, járhatóság, útviszonyok; átte-
kinthetőség; vizek; éghajlati és egészség-
ügyi viszonyok; közlekedési eszközök (vas-
utak, utak, szállítóeszközök); népességi, te-
lepülési és közigazgatási beosztás; igény-
be vehető segélyforrások; ivóvízviszonyok; 
erődítések; rövid hadtörténelmi példák, a te-
rületen lezajlott fontosabb hadjáratok és csa-
ták ismertetése; pénz, mérték, súly, időszá-
mítás (ha eltérő); a források és a szakiro-
dalom felsorolása. A hadműveleti segédlet 
a háborús előkészületek és a katonai haszná-
lat szempontjából fontos információkat tar-
talmazó haditérkép volt. A térkép tartalmaz-
ta a közlekedési hálózatot, vízi akadályokat, 
hidakat, fontos és kedvező átkelőhelyeket, 
bel- és külföldi erődítményeket és akname-
zőket, sziklaakadályokat, karsztos területe-
ket, szőlőterületeket, rizsföldeket, vizenyős 
talajt, vízben szegény területeket a fontosabb 
ivóvízforrások megjelölésével. A részletes 
hadisegédletek a hadműveleti segédletek ki-
egészítő részei voltak. Olyan adatokat tar-
talmaztak, amelyek az adott területen a harc 
szervezésére és megvívására hatással voltak. 
Nagyon értékesek a folyamleírási segédletek 
is, amelyek mindazokat a vizeket tartalmaz-
ták, amelyek folyásuk, vízhozamuk, a med-
rük állapota miatt nem gázolhatók át. Sze-
repeltek benne azon kisebb vizek, amelyek 
völgye vagy mellékterepe növelte a folyó 
akadályjellegét. Ezen segédleteknek óriási 
jelentőségük volt. Elkészítésükhöz nélkü-
lözhetetlenné vált széles körű földrajzi is-
meretekkel rendelkező szakemberek bevo-
nása, mert a földrajzismeretet csak megfele-
lő katonai szemlélettel és tudással párosítva 
tudták hasznosítani. Az iroda állományába 
szakképzett geográfus is tartozott. Az első 
világháború előtt már minden haderő széles 
körben alkalmazta a katonaföldrajzi ismere-
teket. Felismerték, hogy a segédletek nyil-
vánosságra hozatala veszélyes következmé-

nyekkel járhat, mert az elkészített értékelé-
sek részletesen bemutatják az adott országot 
vagy területet, amelyből a gyenge pontok-
ra, adottságokra lehetett következtetni. En-
nek következménye a katonaföldrajzi mun-
ka titkosítása volt. A titkosítás, a nyilvános-
ság hiánya azonban akadályozta a fejlődést, 
szűkítette a kutatók körét és növelte a szub-
jektív döntések és következtetések lehetősé-
gét. (S. K. K.) → katonaföldrajz

csatárlánc: a gépesített lövész- (gyalog-, 
gépesített gyalog-) szakasz, század gyalog-
harcrendjének egyik alakzata támadásban, 
ahol a katonák egymástól 6–8 m (8–12 lépés) 
távolságra, vonal alakzatban helyezkednek 
el. A ~ lehetővé teszi a lövész katonák (csa-
tárok) számára a terep kihasználását, a ha-
tékony tüzelést, és hozzájárul az ellenség 
tűzhatásának csökkentéséhez. A ~ a 19. szá-
zad végén és a 20. század elején váltotta 
fel a korábbi zárt alakzatot a puska tech-
nikai tökéletesedése, elszaporodása okán 
megnövekedett tűzhatás ellensúlyozására. 
A 19–20. század fordulóján a támadásban 
valamennyi európai hadseregben a gyalog-
ság harcrendjének alapvető formájává vált. 
A ~ban a lövészek (csatárok) kezdetben sű-
rűbben helyezkedtek el. A géppuska meg-
jelenése a harcmezőn a lövészek (csatárok) 
közötti tér- és távköznövekedéshez vezetett. 
Az első világháború kezdetén a ⁓ban a lö-
vészek (csatárok) közötti távolság nem volt 
nagyobb két lépésnél; ez a háború folyamán 
négy-öt, a háború végén hat lépésre növeke-
dett. A második világháborúban lövészek 
(csatárok) között 6–8 lépés, vagyis 4–6 m 
volt az irányadó távolság. (T. J.) → száraz-
földi műveletek

csatlakozási pont: a terep könnyen azono-
sítható pontja, ahol két az ellenség leküzdé-
sében részt vevő baráti erő érintkezik egy-
mással. Amennyiben az egyik erő helyben 
marad, akkor a ~ot ott jelölik ki, a moz-
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gásban lévő erő útvonala metszi a helyben 
 maradó kötelék biztosító erőit. Két mozgás-
ban lévő köteléknél ott jelölik ki, ahol két kö-
telék megközelíti egymást. (T. J.) → száraz-
földi műveletek

cselekvési változat: egy lehetséges meg-
oldása az azonosított problémának. A ⁓ok 
kidolgozásánál alkalmazott lépések segít-
ségével a törzs képes lesz a változatokat lé-
pésről lépésre elemezni és összehasonlíta-
ni, miközben mindvégig szem előtt tartják 
a parancsnoki szándékban, illetve utasítás-
ban meghatározottakat. A ⁓ok kidolgozása 
alatt a tervezők folyamatosan figyelik és fel-
használják a korábban megfogalmazott prob-
lémát, a küldetést, a parancsnoki szándékot, 
a tervezési útmutatót, valamint minden más 
olyan elkészült okmányt, amelyet a feladat-
tisztázás során már elkészítettek. A ⁓ kiala-
kításánál figyelembe kell venni mind a had-
műveleti, mind a harcászati követelménye-
ket. A későbbiekben elfogadott ⁓ válik a pa-
rancs megírásakor a művelet elgondolásává. 
A parancsnok részvétele a ⁓ kidolgozásában 
segíti a tervezőket, hogy a rendelkezésre álló 
időt kihasználva egy rugalmas, ugyanakkor 
átfogó változat szülessen. Az idő megtaka-
rítása céljából a parancsnok korlátozhatja 
a kidolgozandó változatok számát, ezzel el-
érve, hogy a meghatározottak szerint eljárva 
nem kell új lehetőségeket felfedezni. Azon-
ban minden készülő ⁓ esetén figyelni kell 
az alábbi követelményekre, hogy a változa-
tok maradéktalanul megfeleljenek ezeknek: 
a) megvalósíthatóság – egy ⁓ akkor megva-
lósítható, ha a katonai szervezet rendelkezik 
mindazon erőforrásokkal, amelyek biztosít-
ják, hogy a feladat meghatározott helyen, 
a rendelkezésre álló időben  végrehajtható; 
b) elfogadhatóság – akkor elfogadható egy 
⁓, ha a hadműveleti, harcászati előnyök (si-
ker) arányban állnak az előre jelzett techni-
kai és személyi veszteséggel; c) alkalmas-
ság – mindegyik ⁓nak megnyugtatóan bi-

zonyítania kell, hogy összhangban van a pa-
rancsnok szándékával, valamint útmutató-
jával; d) megkülönböztethetőség – minden 
⁓nak markánsan el kell térnie a többitől. 
Ilyen eltérések lehetnek a végrehajtásra ke-
rülő manőverek, a harccsoportosítás, a vég-
rehajtás napszaka, a tartalék alkalmazásának 
rendje, az erő-eszköz elosztás terén; e) tel-
jesség – az elkészített ⁓nak választ kell ad-
nia a következő kérdésekre: ea) hogyan tá-
mogatja a döntő művelet a küldetés sikerét; 
eb) hogyan támogatja a támogató művelet 
a döntő művelet sikerét; ec) hogyan segí-
ti a kiszolgáló művelet a támogató és döntő 
műveletet; ed) milyen támadó, védő, bizto-
sító és civil támogató feladatok kerülnek ki-
alakításra; f) elvégzendő feladatok és feltéte-
lek a siker érdekében. A jól felépített ⁓ min-
dig figyelembe veszi a soron következő harc-
tevékenység követelményeit is, rugalmasan 
kezeli az előre nem látható tevékenységek, 
események bekövetkeztét. A ⁓ kidolgozása 
során a parancsnok és törzse folytatja a koc-
kázat elemzését, figyelmét azokra a veszé-
lyekre összpontosítva, amelyek a küldetés 
sikerét befolyásolhatják. A törzs a változa-
tok kidolgozása során folytatja a harcmező 
felderítő előkészítés és más eddig elkészült 
dokumentumok felülvizsgálatát is, és be-
dolgozza azokba a szükséges frissítéseket. 
(K. Z.b) → hadművészet

csillagászati azimut: a csillagászati északi 
irány (valós észak, földrajzi észak) és a te-
reptárgy között, az óramutató járásával 
megegyező irányban mért vízszintes szög. 
(M. G.) → tüzérség

csomó: a sebességmérés egyik mértékegy-
sége, amely elsősorban a légi és tengerésze-
ti navigációban, valamint a meteorológiában 
használatos. Bár alkalmazását a Nemzetkö-
zi Mértékegységrendszer (Système Interna-
tional d’Unités – SI) nem támogatja, hasz-
nálata megengedett és elfogadott az említett 
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alkalmazási körökben. A nemzetközi gya-
korlatban az angol eredetű kn (knot) rövi-
dítést alkalmazzuk. Egy csomóval haladva 
egy óra alatt egy tengeri mérföld (1852 m) 
tehető meg, ami az ideális gömbnek tekin-
tett Föld felszínén egy ívperc hosszúságnak 
felel meg egy adott délkör mentén. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

csoport: az emberi társadalomban, az em-
berek tevékenységeik zömét társas for-
mában, valamilyen ⁓ kötelékében végzik. 
A szociológia csoportnak nevezi az egyé-
nek olyan együtteseit, amelyeket bizonyos 
közös ismérvek jellemeznek, kötnek össze. 
Megkülönböztetünk informális (elsődleges) 
⁓okat (társadalmi kiscsoportok) és formális 
(másodlagos) ⁓okat (társadalmi nagycso-
portok, szervezetek). Az elsődleges infor-
mális csoportokat mindenekelőtt az jellem-
zi, hogy spontán jönnek létre, és olyan kis 
taglétszámmal rendelkeznek, hogy minden 
csoporttag számára adott a szemtől szem-
beni kapcsolat lehetősége mindenki más-
sal. Ezeknek a kapcsolatoknak a kialakulá-
sában különösen nagy szerepük van az ér-
zelmi tényezőknek. A másodlagos formá-
lis csoportok, amelyeknek létesülése több-
nyire a csoporton kívüli tényezőktől, külső 
akaratelhatározástól függ. A formális cso-
port a társadalmi intézményhálózat szerves 
része, a társadalom funkcionális alapegysé-
ge, amely a társadalmi munkamegosztásban 
konkrét szerepet tölt be. Ilyen ⁓ok lehetnek 
például a különféle szervezetek, intézmé-
nyek – közöttük a hadsereg – és azok ki-
sebb-nagyobb alrendszerei, belső csoport-
jai. Mivel azonban a formalizált vagy intéz-
ményesült struktúrával rendelkező másodla-
gos csoportokban is kialakulnak a nem for-
malizált kapcsolatok, ezeken a ⁓okon belül 
is megfigyelhető az elsődleges informális 
csoportok létrejötte. A ⁓hoz tartozás szem-
pontjából megkülönböztetünk tagsági és vo-
natkoztatási csoportokat. A vonatkoztatási 

csoportok azért fontosak, mert befolyásolják 
az egyén személyiségének alakulását, hatás-
sal vannak társadalmi magatartására, érté-
keinek és nézeteinek formálódására. (K. J.) 
→ katonaszociológia

csoportdinamika: a csoporton belüli in-
formális kapcsolati viszonylatok változá-
sa, a csoport belső szerkezetének átalakulá-
sa. Egyben a csoportfolyamatokat vizsgáló 
pszichológiai irányzat (K. Lewin) is, amely 
a csoportot mint funkcionális egységet te-
kintve például a tagok közötti kapcsolato-
kat, azok ok-okozati rendszerét kutatja, il-
letve a csoportlélektani ismeretek gyakorla-
ti alkalmazását szorgalmazza többek között 
a munkahelyeken. A ⁓ azon a tényen ala-
pul, hogy az emberi együttlét mindig létre-
hoz a jelenlevőkben egyfajta többletfeszült-
séget, hiszen valamilyen hatást próbálunk 
gyakorolni a másik emberre, és persze ő is 
hat ránk. A csoportban a tagok interakcióba 
kezdenek, kapcsolatokat hoznak létre, kom-
munikálnak, együttműködnek, amelynek 
hatására megváltozik a csoport, de megvál-
tozik maga a személy is. (Megjegyzés: a ⁓ 
elveit, tanulságait, tapasztalatait a pszicho-
lógia, szociológia, antropológia, politikatu-
domány, oktatás, szociális ellátás, az üzlet 
és a kommunikáció terén is hasznosítják.) 
(B. J.c) → katonapszichológia

csoportfőnökség: a honvédelmi tárca szak-
területi stratégiájának, szakterületi dokt-
rínájának kidolgozása, a megvalósítással 
kapcsolatos döntések előkészítése, a straté-
giához és doktrínához kapcsolódó oktatá-
si, felkészítési követelmények kidolgozása, 
a szükséges szabályozók kiadása. Honvéd 
Vezérkar csoportfőnökségei (2018): a) HVK 
Felderítő Csoportfőnökség; b) HVK Had-
erőtervezési Csoportfőnökség; c) HVK 
Hadműveleti Csoportfőnökség; d) HVK 
Híradó, Informatikai és Információvédel-
mi Csoportfőnökség; e) HVK  Logisztikai 
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 Csoportfőnökség; f ) HVK Személyzeti 
 Csoportfőnökség. (C. O.) → katonai vezetés

csoportos célok: azon meghatározott mére-
tű területen elhelyezkedő – meghatározott 
méretű tűzkörletbe foglalt – egyes célok, 
amelyeknek külön-külön, egy időben törté-
nő pusztítása nem lehetséges, vagy nem cél-
szerű. Tulajdonképpen földrajzilag integrált 
célsorozat-koncentráció. (Sz. T.) → tüzérség

csoportos célra önállóan vezetett tűz: 
olyan kisméretű csoportos álló célra üteg-
gel, vagy tűzszakasszal, megosztott irány-
zással vezetett tűz, amelynek pusztításá-
hoz – a tüzelés célkitűzésének elérésé-
hez – az üteg (tűzszakasz) tűzképessége is 
elegendő. (Sz. T.) → tüzérség

csoportos döntéshozatal: a csoportos dön-
téshozatal lehetővé teszi a megalapozot-
tabb információellátást. A döntés folyama-
ta: a) a döntési helyzet felismerése; b) dön-
tés-előkészítés; c) döntési változatok kidol-
gozása; d) döntés = választás; e) döntés vég-
rehajtása (utasítás, parancs, rendelkezés, 
szervezés); f) ellenőrzés (visszacsatolás). 
A csoportos döntések a demokratikus szabá-
lyok alapján lehetnek egyszerű vagy abszo-
lút többségűek. A csoportos döntés előnyei: 
a) a csoport ismeretanyaga nagyobb; b) több 
megoldási lehetőség merül fel; c) szélesebb 
körű az elfogadottsága; d) több szempontú 
az értékelés. Negatívumai lehetnek: a) a ve-
zetők manipulálják a csoportot; b) alkalmaz-
kodás történhet az átlaghoz; c) rivalizálás le-
het a csoporton belül; d) kompromisszum-
ra törekvés; e) döntési felelősség hiánya; 
f) csoportok érdekérvényesítése könnyebb. 
Katonai szervezetek vonatkozásában min-
dig a parancsnok (vezető) dönt. Ebből adó-
dóan a felelősséget is ő viseli. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

csoportos foglakozás: a tisztek, honvéd 
tisztjelöltek kiképzésének egyik formája, 
amelyet tanteremben vagy terepen térkép, 
illetve terepasztal felhasználásával vezet-
nek le. Rendeltetése a kiképzendők vezető- 
és irányítóképességének fejlesztése, továbbá 
az, hogy egy-egy harcászati helyzet alapján 
minél tökéletesebben sajátítsák el az elméle-
ti ismereteket, illetve szerezzenek jártassá-
got az elmélet bonyolult helyzetekben való 
alkalmazásában. A ~ összekötő láncszem 
az elméleti foglalkozások és a gyakorlatok 
között. A ~ közben a résztvevők rendszerint 
önállóan vagy közösen ugyanazt a munkát 
végzik. A ~okat néha a hadijáték elemeivel 
is kiegészítik. Ilyenkor a kiképzendők kü-
lönböző szolgálati személyek szerepében 
ténykednek. (V. F.) → katonai képzés, ki-
képzés, felkészítés

csoportos harcrend: a harckocsik megje-
lenését követően kialakult harcrend, ami-
kor a gyalogalegységek a harckocsik ol-
talmát kihasználva nyomulnak előre, majd 
a harchoz szétbontakozva, minél szorosabb 
együttműködést valósít meg a két fegyver-
nem. (Sz. M.) → hadtörténet, hadművészet 
története

csoportos kutatás: a kooperatív oktatási 
módszerek egyik formája, amelyet Izrael-
ben dolgoztak ki. A résztvevők által alakí-
tott 2–6 fős csoportok közös tervezést, ku-
tatást folytatnak. Az egész közösség által 
feldolgozott anyag egy résztémáját választ-
ja ki a csoport, s ezt tovább bontva egyéni 
feldolgozás következik, majd összeállítják 
a csoportbeszámolót, amelyet az egész kö-
zösséggel ismertetnek. (V. F.) → katonai 
képzés, kiképzés, felkészítés

csoportos tanulás – egyéni vetélkedő: a ko-
operatív oktatási módszerek közé tartozó el-
járás. A csoportmunka után minden csoport 
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egy-egy tagja vetélkedik egymással (a leg-
jobbak az első, a kevésbé jók a második, 
az azt követők a harmadik stb. asztalnál, ha-
sonlóan, mint a sakkversenyeken). Minden 
vetélkedő csoportban a tagok a helyezésük 
alapján pontszámot kapnak, amivel növe-
lik csoportjuk eredményét. A leggyengéb-
ben teljesítő személy is a maximális pont-
számmal járulhat hozzá csoportja eredmé-
nyéhez, ha a vele azonos színvonalúak kö-
zött első helyezést ér el. (V. F.) → katonai 
képzés, kiképzés, felkészítés

csoportos tanulás: a kooperatív oktatási 
módszerek egyik formája, amely a tanu-
lók (4–6 fős) kiscsoportokban végzett te-
vékenységén alapul. Az ismeretek és az in-
tellektuális készségek fejlesztésén túl ki-
emelt jelentősége van a szociális készsé-
gek, együttműködési képességek kialakí-
tásában. A ⁓ egyéniteljesítmény-módszer 
esetében a tanulók négyfős heterogén cso-
portban dolgoznak a kiképző által tartott 
bevezető foglalkozás után. Arra töreksze-
nek, hogy a csoport minden tagja jól felké-
szüljön a közös munkát követő egyéni be-
számolóra. A beszámolón nyújtott teljesít-
ményt minden kiképzendő korábbi teljesít-
ményéhez viszonyítják. Az egyes tagok által 
ily módon kapott pontok összege adja meg 
a csoport teljesítményét jelző pontszámot. 
Az oktatói bevezető foglalkozás, a csoport-
ban végzett gyakorlás és a beszámoló együtt 
általában 3–5 órát vesz igénybe. A módszer 
elsősorban a pontosan definiált, egy helyes 
megoldást igénylő feladatok megoldásakor 
eredményes. Az egyénivetélkedő-módszer 
csak az értékelés módjában tér el az előző-
től. A két módszer közös sajátossága, hogy 
a csoport céljainak elérése csak akkor le-
hetséges, ha minden résztvevő elérte a kitű-
zött célokat. A csoportos értékelés azt jelen-
ti, hogy a csoportnak el kell érnie egy bizo-
nyos teljesítményt. Ez nem jelent vetélkedést 
a többi csoporttal. Lehetséges, hogy mind-

egyik csoport eléri a kívánt szintet a rendel-
kezésére álló idő alatt, de lehet, hogy egyik 
sem. Az egyéni felelősség abból fakad, hogy 
a csoport sikere minden egyes résztvevő 
teljesítményétől függ. Ez arra is sarkallja 
a tagokat, hogy segítsék egymást, biztosít-
sák, hogy mindenki jól felkészüljön a be-
számolóra vagy a vetélkedőre. Az egyenlő 
esély a sikerre azt jelenti, hogy a kiképzés-
ben részt vevő személy a saját viszonylagos 
fejlődésével tud hozzájárulni a csoport ered-
ményességéhez. (V. F.) → katonai képzés, ki-
képzés, felkészítés

csúszó (pásztázó) zavarás: az aktív elekt-
ronikai zavaró tevékenységek olyan fajtája, 
amely során egy keskenysávú, az egység-
nyi frekvenciasávra nézve magas szintű za-
varó jelet széles frekvenciatartományon be-
lül periodikusan mozgatnak. Ha elégséges 
sebességgel mozog, „csúszik” a lefogandó 
frekvenciatartományon belül, akkor a ve-
vőkészülékek szempontjából szinte folya-
matosnak tűnik a zavarás, miközben ener-
getikailag jóval hatékonyabb zavarás érhető 
el, mint a széles sávú (záró) zavarás esetén. 
A nagy szintű, csúszó zavarjel hatással le-
het a vevőkészülékek automatikus erősítés-
szabályozó áramköreire (Automatic Gain 
Control – AGC) is, mert a nagy szintű jel 
erősítéscsökkentést vált ki, és a normál erő-
sítés csak egy bizonyos idő után áll vissza, 
amikorra egy újabb söprés bekövetkezhet. 
(V. L.) → elektronikai hadviselés



dandár: fegyvernemek, szakcsapatok, lo-
gisztikai kötelékek alegységeiből létreho-
zott harcászati színű magasabbegység. A ~ 
típusát a rendeltetése határozza meg. En-
nek megfelelően megemlíthetünk összfegy-
vernemi, fegyvernemi, szakfeladatot és ki-
szolgálói feladatot végrehajtó ⁓okat. A harc 
megvívása szempontjából ezek lehetnek har-
ci, harci támogató vagy harci kiszolgáló ~ok. 
Az összfegyvernemi ~okat fő haditechni-
kai eszközük típusától függően nehéz (lánc-
talpas, gyalogsági harcjárművel felszerelt), 
közepes (gumikerekes, páncélozott szállító 
harcjárművel rendelkező), könnyű (gépko-
csival, tehergépkocsival ellátott) ⁓oknak ne-
vezzük. A ~ok megnevezését a benne rend-
szeresített fő feladatokat végrehajtó alegy-
ségek (fegyvernemi, szakcsapat) alapján ne-
vezzük el lövész, harckocsizó, tüzér stb. ⁓
nak. A gépesített lövész (harckocsi) ~ok 
ezek alapján szárazföldi erő összfegyver-
nemi, harcászati magasabb egységei. A lö-
vész ~ állományokban 3–5 lövész- és harc-
kocsi- (manőver-) zászlóalj, támogató tüzér-
osztály, esetenként páncéltörő osztály, mű-
szaki zászlóalj, légvédelmi, felderítő vegyi 
védelmi (harci támogató) és logisztikai (har-
ci kiszolgáló támogató). A ~ élén a dandár-
parancsok áll, munkáját a dandártörzs segí-
ti. (T. J.) → szárazföldi műveletek

Davidov, Denisz Vaszilevics, eredeti írás-
sal Дени́с Васи́льевич Давыдов (1784–
1839): orosz költő és hadtudós. Tatár gyö-

kerekkel rendelkező nemesi család sarja. 
1807-ben  Bagratyion szárnysegédjeként vett 
részt a Napóleon elleni háborúban. 1808–
1809-ben  Finnországban, 1809–1810-ben  
az orosz–török háborúban harcolt. 1812-
ben  partizán egységet szervezett és vezetett. 
Osztagával több sikeres vállalkozást hajtott 
végre. 1813-ban  Kalisznál részt vesz a szá-
szok leverésében, majd 1827-ben  az orosz–
perzsa háborúkban. Verseinek kedvelt témá-
ja a huszárok zabolátlan életének megjelení-
tése. Katonai elméletek terén Szuvorov kö-
vetője. Több hadtudományi és hadtörténeti 
munka szerzője. Megírta visszaemlékezéseit 
azokról a csatákról, amelyekben részt vett. 
Több munkájában foglalkozik az 1812-es  há-
borúval: A fagy verte-e szét a francia had-
sereget 1812-ben?, Az 1812. esztendő parti-
zántevékenységének naplója, A partizánte-
vékenység elméletének tapasztalata. (N. L.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

D-Day (D-nap): 1944. június 6-a, a norman-
diai partraszállás kezdete.Lásd Overlord 
hadművelet. (Sz. M.) → hadtörténet, had-
művészet története

DDM: lásd digitális domborzatmodell 
(K. A.) → geoinformációs támogatás

De Gaulle, Charles André Joseph Marie 
(1890–1970): 1890. november 22-én  Lille-ben  
született. Francia államférfi, katona és politi-
kus, dandártábornok. Irodalomtanár apjától 

D
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hazafias és vallásos nevelést kapott, tizenki-
lenc évesen jelentkezett a Saint Cyr-i  katonai 
főiskolára (1912) és Párizsban felsőfokú tisz-
ti iskolát végzett (1924). Részt vett az első vi-
lágháborúban. Kétszer sebesült meg a front-
vonalban, a verduni csata idején fogságba 
esett, s hiába próbált többször is megszök-
ni, csak a német fegyverletétel után nyer-
te vissza szabadságát. Ezután parancsnoki 
és törzskari beosztásokat kapott, katonape-
dagógiával is foglalkozott. 1932–1936 között 
a Nemzetvédelmi Állandó Bizottság legfel-
sőbb haditanácsának a titkára. Néhány kato-
nai elméleti munkát írt, amelyekben kifejtet-
te újszerű nézeteit: a jövőben csak egy moto-
rizált, stratégiáját mozgékony páncélos ala-
kulatokra alapozó hadsereg lehet ütőképes. 
Felismerte az elkövetkezendő háború manő-
verjellegét, továbbá a gyalogsággal és a lé-
gierővel együttműködő páncélos erők alkal-
mazásának szükségességét. 1932-ben  jelent 
meg a hivatásos hadseregről szóló könyve 
(Vers l’armée de métier), 1938-ban  kiadott 
művében pedig Franciaország és a hadsereg 
viszonyát elemezte (La France et son armée). 
1940 májusában a Somme folyónál lezajlott 
harcokban a 4. páncéloshadosztály parancs-
noka volt. Franciaország összeomlása előtt, 
június 5-én  lett a hadügyminiszter helyet-
tese. Londonban megalapította a „Szabad 
Franciaország” mozgalmat. 1944 júniusában 
⁓ a Francia Köztársaság ideiglenes kormá-
nyának elnöke lett. A francia V. Köztársa-
ság megalapítója, s első közvetlenül válasz-
tott elnöke volt 1962-től. Kormányzati cik-
lusa alatt függetlenedett Algéria és számos 
egyéb francia gyarmat Franciaországtól. 
Erre az időszakra estek az országszerte ki-
alakuló diáklázadások és a tömegsztrájkok. 
Nagy hatású szónok volt, s kitűnő memoá-
rokat írt a francia ellenállási mozgalomról. 
Az 1969. április 27-i  népszavazás eredmé-
nyeként másnap lemondott elnöki tisztségé-
ről és visszavonult vidéki házába. 1970. no-

vember 9-én  hunyt el. (N. L.) → hadtörté-
net, hadművészet története

Debreceni hadművelet: lásd Tiszántúli 
hadművelet. (Sz. M.) → hadtörténet, had-
művészet története

decentralizált vezetés: a feladat, a cél telje-
sítéséért a felelősség oszthatatlan, de a jog-
köröknek az alárendeltekhez való delegálása 
és azok felelőssége a tevékenységért, az elöl-
járó parancsnok szándékának a támogatása 
érdekében megfelel a decentralizáció elvé-
nek. A decentralizáció biztosítja az aláren-
delt parancsnokok kezdeményezésének ki-
bontakozását, segíti az időbeni döntésho-
zatalt. A parancsnokok élve a lehetőséggel, 
kihasználják a cselekvési szabadságot, bi-
zonyos jogköröket (döntés) időlegesen lead-
nak. A jogkör leadása nem mentesíti a veze-
tőt a felelősségtől és a feltételek biztosításá-
tól. (C. O.) → katonai vezetés

deklináció: lásd mágneses elhajlás (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

dekontaminálás: lásd sugármentesítés 
(B. T.) → ABV-támogatás

delegálás: kiad, átad, megbíz. Vezetőként 
feladatokat adunk ki a munkatársainknak, 
de amikor a saját felelősségi körünkbe tar-
tozó feladatok egy részét vagy egészét ad-
juk ki, akkor delegálunk. A ⁓ lehet időleges, 
illetve folyamatos. A folyamatos feladattal 
történő megbízás célszerű írásban rögzíte-
ni. Bizonyos feladatok a parancsnok részé-
ről nem delegálhatók, mint személyi ügyek-
ben a döntés, pénzügyi ellenőrzés stb. (C. O.) 
→ katonai vezetés

délkör: a hosszúsági kör régies megneve-
zése. Azon pontokat összekötő vonal a Föld 
felszínén, amelyről az égbolton látszólago-
san mozgó égitestek legmagasabb pozícióju-
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kat érik el a horizont felett. (K. A.) → geo-
információs támogatás

délszláv háborúk: a volt Jugoszlávia hat 
tagköztársasága között 1991–1999 között – 
különböző időkben és résztvevőkkel – folyó 
fegyveres küzdelem. (Sz. M.) → hadtörté-
net, hadművészet története

demilitarizálás: egy állam vagy szervezet 
katonai jellegű intézményeinek, építménye-
inek (hadiipari potenciáljának) megszünte-
tése, fenntartásuknak megtiltása, valamint 
katonai erejének kivonása, lefegyverezése, 
vagy leszerelése egy meghatározott terüle-
ten alapvetően a nemzetközi egyezmények 
alapján. Célja csökkenteni a katonai konf-
liktusok, fegyveres összetűzések keletke-
zésének lehetőségeit, s növeli a térség la-
kosságának biztonságérzetét. A fegyveres 
konfliktusban érintett államok nemzetkö-
zi szerződéssel vagy egyezménnyel meg-
állapodhatnak demilitarizált övezet vagy 
fegyvermentes övezet létesítésében. (H. J.) 
→ hadtudomány elmélete

demobilizáció: a ⁓t mint tevékenységi fo-
lyamatot kétféle irányból közelíthetjük meg, 
mégpedig: a katonai tevékenység végrehaj-
tása és az ország egészének (jog, gazdaság 
stb.) működése oldaláról. Vagyis, máskép-
pen fogalmazva: a ⁓ fogalmi tisztázása so-
rán eljutunk egy szűkebb (katonai) és egy 
tágabb (társadalmi) értelmezéshez, azaz ha 
kimondottan csak a katonai szervezetekre 
háruló feladatok alapján vizsgáljuk a kér-
dést (ekkor jutunk el a ⁓ szűkebb értelmezé-
séhez), ilyenkor eltekintünk a külső (a kato-
nai szervezetekre is ható) tényezőktől; más-
részt az adott ország egészének működése 
oldaláról is áttekinthetjük a problémakört 
(ez a tágabb értelmezés), amikor a nemzet-
gazdaság, a közigazgatás (az állami élet) 
háborús működésének megváltoztatásáról 
(a békeállapotra történő visszaállítás folya-

matáról) beszélünk. Természetesen a való-
ságban a ⁓ szűkebb és a tágabb értelmezé-
sét szinte nem is lehet külön-külön kezelni, 
hiszen egy hadviselő (jelen esetben a há-
ború, a fegyveres konfliktus végéhez elér-
kező) országban ezernyi szállal kötődnek 
egymáshoz a fegyveres erők és a (nemzet)
gazdaság (az állami élet egyéb) feladatai. 
A ⁓s tevékenységet ha kimondottan csak 
a katonai szervezetekre háruló, a csak ka-
tonai szervezetek által elvégzett, megvalósí-
tott feladatok alapján közelítjük meg, akkor 
a következőképpen definiálhatjuk: a katonai 
szervezetek háborús hadrendről békehad-
rendre, háborús szervezetről békeszervezet-
re és hadiállományról békeállományra való 
visszatérésével összefüggő tevékenységso-
rozat, amely során: a) leszerelnek a tarta-
lékos hadkötelesek; b) a hadiállomány a bé-
keszervezetnek megfelelően átcsoportosí-
tásra kerül a békebeosztások feltöltése ér-
dekében; c) a keretként átadottak vissza-
kerülnek az eredeti, illetve a keretátadásra 
intézkedő elöljáró által meghatározott be-
osztásokba; d) a haditechnikai eszközöket 
és az anyagi készleteket – a békeszervezet-
nek megfelelően – részben a katonai szer-
vezeteknél konzerválják és zárolják, részben 
pedig a raktárakba és tárintézetekbe vonják 
vissza további tárolás céljából; e) a nemzet-
gazdaságból átvett technikai eszközöket, 
anyagokat, objektumokat visszaszolgáltat-
ják tulajdonosaiknak; f) a katonai szerve-
zetek áttérnek a békenyilvántartási, ellátási, 
elhelyezési, biztosítási és kiképzési rendre. 
A ⁓s tevékenységnek az ország egészének 
működése oldaláról való megközelítése ese-
tén – ha a fegyveres erőkön kívül eső, az ál-
lami (gazdasági) élet egyéb szereplői által 
elvégzett, megvalósított feladatok alapján 
közelítjük meg, akkor – a következőképpen 
definiálhatjuk: a hadiállapot szükségletei-
nek, kielégítésére (ellátására) átállított álla-
mi élet (a közigazgatás), valamint a nemzet-
gazdaság (az ipar, a kereskedelem, az infra-
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strukturális hálózat) – kiemelten a fegyve-
res erők működését meghatározó hadiipari 
termelés – át- (vissza-) állítása a békeálla-
potnak (az ország békeállapotban jelentkező 
szükségleteinek) megfelelően. Ennek során: 
a) megszüntetik a rendeleti úton történő köz-
igazgatást; b) visszaállítják a békeidőben al-
kalmazott jogszabályokat; c) csökkentik (le-
állítják) a hadiipari termelést; d) bevezetik 
a békeidőszakban megszokott kereskedelmi 
tevékenységet; e) visszaadják a polgár inf-
rastruktúrát a gazdálkodó szerveknek stb. 
(H. L.) → védelmi igazgatás

demonstráció: 1. A szárazföldi csapatok te-
vékenysége szempontjából a harctevékeny-
ségek (támadó tevékenységek) egyik fajtája. 
Katonai erővel végrehajtott, olyan fenyegető, 
erőszakos cselekményre készséget mutató 
tevékenység (felvonulás, gyakorlat), amely 
az erő fitogtatásával igyekszik eredményt 
elérni. A ~t általában annak az államnak 
a határához közel eső térségben folytatják, 
amelynek a politikájára erőszakos nyomást 
akarnak gyakorolni (erődemonstráció, erő-
fitogtatás). 2. Régies értelemben az ellenség 
félrevezetését célzó hadmozdulat. A harcte-
vékenységek során alkalmazott megtévesz-
tő, félrevezető célzatú átcsoportosítás, amely 
viszonylag könnyen felderíthető. 3. Szemlél-
tetés, azaz olyan szemléletes oktatási mód-
szer, amelynek során a tanulmányozandó 
tárgyak, jelenségek, folyamatok észlelése, 
elemzése történik. A bemutatás segítségével 
történő tanítás a legáltalánosabb és legősibb 
oktatási módszer, amelyet már az iskolák 
megjelenése előtt a családi, később a szak-
mai nevelésben, oktatásban is alkalmaztak 
és jelenleg is alkalmaznak. A ~ a természet-
tudományok, a zene, a művészetek oktatá-
sában, az egyes mesterségek fogásainak, 
az idegen nyelvek elsajátításában egyaránt 
jelentős szerepet tölt be. 4. A tudás bemuta-
tása. Megszerzett tudás, meglévő vagy meg-
tanult képesség bemutatása mások előtt an-

nak bizonyítására, hogy az valóban meghoz-
za a kívánt eredményt. 5. Tudományos tétel 
bizonyítása, vagy eredmény bemutatása ok-
tatási vagy bizonyítási célból. 6. Különvéle-
mény hangoztatása. Egy csoport vagy egyén 
olyan cselekedete, amikor saját (a többség-
től eltérő) véleményének vagy külön köve-
telésének ad hangot. Ez lehet politikai és/
vagy gazdasági indíttatású, bizonyos elő-
nyök megszerzésére törekvő megmozdulás 
vagy tüntetés. (V. F.) → katonai képzés, ki-
képzés, felkészítés

demoralizáció: erkölcsi bomlasztás, hanyat-
lás, a fegyelem felbomlása, elerkölcstelene-
dés. A hadseregre vonatkozólag bátorság- 
és bizalomvesztés. A ⁓ erkölcsi elvadulás, 
szétrombolja az együttélés hagyományos, 
elfogadott formáit. A demoralizálás, a pszi-
chikai hadviselés, a folyamatos stressz meg-
rendíti a személyi állomány küldetésébe ve-
tett hitét, csökkenti elszántságát, bátorságát, 
akcióképességét és pánikot okozhat. (C. O.) 
→ katonai vezetés

depriváció, deprivációs szorongás: szó 
szerinti jelentése: valamitől való megfosz-
tottság. A ⁓ interdiszciplináris fogalom, ér-
telmezése függ attól, hogy mi a ⁓ tárgya. 
Szociológiai, szociálpolitikai értelemben 
elsősorban a szegénység, szegregáció foga-
lomhoz kötődik, a pszichológia viszont el-
sősorban a szenzoros, valamint az érzelmi ⁓ 
következményeivel foglalkozik, amely jelen-
tős hatással van a személyiség alakulására, 
a szocializációs folyamatokra. A ⁓, bármitől 
való megfosztottságot is jelent, szorongást 
generál, amely, ha túlságosan erős, elhúzó-
dó hatású neurotikus tünetekhez, többek kö-
zött depresszióhoz, szociális beilleszkedési 
zavarokhoz vezet. A szociális ⁓ súlyos ön-
értékelési zavart okozhat, amely rendellenes 
vagy kóros kompenzációs mechanizmust 
generálhat. Szociális  megfosztottság miatti 
érzelmi ⁓t  okozhat többek között a szemé-
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lyes szabadság elvesztése, a kényelemtől 
való megfosztottság, a fokozott gyanakvás 
és az ebből eredő indokolatlan (kényszeres) 
ellenőrzés és szabályozottság. (B. J.c) → ka-
tonapszichológia

destruktív magatartás: latin eredetű szó, 
eredete: a „destructivus” (romboló), „dest-
ruo” (lerombol) de- (le-) + struo (épít) sza-
vakból. Általános jelentése: valamely közös-
ség, munkahely tevékenységét, tevékeny-
ségi rendjét bomlasztó, züllesztő személy 
vagy magatartás. A DSM-IV (betegségek 
nemzetközi osztályozása) Antiszociális sze-
mélyiségzavarként írja le, amelyben a leg-
jellemzőbb viselkedési tünetek: ingerléke-
nyek, agresszívak, alacsony a frustraciós to-
leranciájuk, impulzívak, hiányzik az előre-
látásuk, gyakoriak az erőszakos viselkedés-
módok. Nem vállalnak rendszeres munkát, 
pénzügyi kötelezettségeiknek nem tesznek 
eleget, családjukkal sem képesek melegebb 
kapcsolatokra, gyakran agresszívak a csalá-
don belül is. Hiányzik a bűntudatuk, nem ta-
nulnak a kudarcaikból, mindenért másokat 
hibáztatnak. (B. J.c) → katonapszichológia

deszant elleni akna: a folyó- és állóvizek, 
valamint tengerek part menti sekély szaka-
szainak vizére vagy a mederfenékre telepí-
tett, vízben is működő akna. Rendeltetése 
a vízi akadályon átkelő vagy partraszálló 
úszó technikai eszközök megsemmisítése, 
működésképtelenné tétele. A lebegőakná-
kat közvetlenül a vízfelszín alá, az úszóak-
nákat a vízfelszínre telepítik. A hagyomá-
nyos harckocsi elleni akna is alkalmazható 
~ként a megfelelő vízhatlanítást követően 
a mederfenékre telepítve. (K. Z.a) → mű-
szaki támogatás

deszant: egy konkrét harci feladat megol-
dása érdekében ideiglenesen létrehozott ka-
tonai alakulat, amelyet különlegesen kép-
zett, illetve a feladatra külön felkészített 

katonákból állítanak össze. Fázisai a de-
szantolási eszközre történő berakás, a szál-
lítás és a különböző módon történő kirakás. 
A feladat jellegétől és a szállítási módtól füg-
gően megkülönböztetünk légi (ejtőernyős, 
földi vagy kismagasságból kirakott) és ten-
geri ~ot. Továbbá ~nak nevezzük a harcjár-
művekben, vízi akadály leküzdésénél speci-
ális eszközökkel szállított állományt, techni-
kai eszközt. (T. J.) → szárazföldi műveletek

deszantátkelés: a vízi akadály leküzdé-
sének egyik alapvető módja, amely során 
a csapatok saját úszóképes harcjárművei-
ken, a műszaki csapatoknál rendszeresített 
vagy a helyszínen található szükség-átke-
lőeszközök alkalmazásával az erre a célra 
berendezett deszantátkelőhelyeken jutnak 
át a vízi akadály egyik partjáról a másikra. 
~re rendszerint a vízi akadály erőszakos le-
küzdése alkalmával kerül sor. Célja előké-
szíteni, biztosítani a főerők részére a vízi 
akadály szervezett leküzdését, a túlsó par-
ton az ellenség visszaszorításával lehető-
vé tenni további átkelőhelyek berendezését, 
üzemeltetését. A ~ végrehajtása az erősza-
kos átkelés folyamatának megfelelően két 
mozzanatra bontható. Az első mozzanatban 
a lövészalegységek kelnek át a saját páncé-
lozott úszóképes harcjárműveiken egy vagy 
több hullámban. A túlsó parton való meg-
kapaszkodásuk után második mozzanatban 
a műszaki csapatok deszantátkelő-eszközei-
vel berendezett deszantátkelőhelyeken foly-
tatódik a ~. Az ellenség túlsó parton törté-
nő visszaszorítása függvényében kerül sor 
a kompátkelőhelyek és hídátkelőhelyek be-
rendezésére. (K. Z.a) → műszaki támogatás

deszantátkelőhely: a vízi akadály és a kör-
nyező terep azon része, amelyet a csapa-
tok számára a vízi akadály leküzdése cél-
jából deszantátkelésre kijelöltek, és az al-
kalmazott átkelőeszközök vagy a vízi aka-
dályt leküzdő technikai eszközök jellemzői-
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nek megfelelően előkészítettek és berendez-
tek. Rendeltetése az előrevetett kötelékek 
és az első lépcsőben tevékenykedő lövész-, 
harckocsizó- és tüzéralegységek vízi aka-
dályon történő gyors átjutásának lehetővé 
tétele. A ~et az úszóképes harcjárművek 
és a műszaki csapatok állományába tarto-
zó deszantátkelő-eszközök részére rendezik 
be. A lövészalegységek részére kijelölt ~lyel 
szemben alapvető követelmény, hogy a harc-
rend megváltoztatása nélkül, széles arcvo-
nalon tegye lehetővé a vízi akadály leküz-
dését. Berendezését a lövészalegységek hajt-
ják végre, szükség esetén műszaki megerősí-
téssel. A lövészalegységek harcát támogató 
harckocsik, lövegek, aknavetők, esetenként 
a személyi állomány átszállítására műsza-
ki deszantátkelő-eszközökkel berendezett 
~et létesítenek. Egy ilyen átkelőhelyen be-
lül a vízi akadály szélességétől függően 1–2 
fordulópálya rendezhető be, fordulópályán-
ként 2–6 üzemelő eszközzel. Berendezését 
és fenntartását a műszaki csapatok deszan-
tátkelő alegységei végzik. Az előkészítés 
és berendezés magában foglalja a vízi aka-
dály és a terep műszaki felderítését, a ~en 
belüli utak és a vízi akadály aknamentesí-
tését, az oda- és elvezető utak berendezését, 
a le- és feljárók előkészítését (a meredekség 
nem haladhatja meg gumikerekes eszközök 
esetén a 10–15°-ot, lánctalpas eszközök ese-
tén a 15–20°-ot), a be- és kirakóhelyek kitű-
zését, a fordulópályák kijelölését, az úszóak-
nák elleni védelmet biztosító berendezések 
telepítését, a komendáns-, mentő- és vonta-
tószolgálat megszervezését, az üzemeltetést 
biztosító személyi állomány részére szüksé-
ges fedezékek és óvóhelyek kiépítését, az ál-
cázás és a harcbiztosítás megszervezését. 
(K. Z.a) → műszaki támogatás

deszantcsapatok: az ellenség mögöttes te-
rületein meglepetésszerűen bevetett, külön-
leges harcfeladatokkal megbízott gyorsrea-
gálású speciális katonai szervezet, amelyek 

a szervezet összetételétől függően határo-
zott ideig képes önálló harctevékenységre. 
A célterületre történő kijuttatási mód sze-
rint  légi-, tengeri, harckocsi- és kombinált 
⁓ különíthetünk el. Nagyságuk és funkci-
ójuk alapján hadászati, hadműveleti és har-
cászati célokat teljesíthetnek. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

deszantelhárítás: a tengeri és légideszant-
hadműveletek megakadályozását, a deszan-
tok felszámolását célzó erőmegóvási intéz-
kedések és gyakorlati tevékenységek összes-
sége. A ⁓ az egyik legbonyolultabb védelmi 
jellegű tevékenység. A tapasztalatok szerint 
a második világháborúban a ~ mint védelmi 
jellegű tevékenység elmaradt a támadó jel-
legű deszanthadműveletek fejlődésétől. Bi-
zonyíték erre, hogy a tervezett deszant-had-
műveletek túlnyomó többsége eredményes 
volt. A deszantok elleni hadműveletekben 
általában mindhárom haderőnem egységei 
részt vettek. Ellentevékenységet igyekeztek 
kifejteni a tengeren, a szárazföldön és a le-
vegőben egyaránt az ellenség deszanterői 
berakásának, szállításának és kirakásának, 
valamint harctevékenységének megakadá-
lyozására. E tevékenység főbb összetevői 
voltak: a) a szárazföldi csapatok védőállá-
sainak a megerősítése; b) a tűzrendszer meg-
szervezése; c) aknamezők és egyéb műszaki 
zárrendszerek telepítése a tengeren, az érin-
tett partszakaszon és az utakon; d) a felde-
rítés és folyamatos figyelés megszervezése; 
e) a légideszant-elhárításban csapatok ellá-
tásának folyamatos biztosítása. A ~ folya-
matát két alapvető módszer alkalmazása 
jellemezte: a) amikor a ~ feladatát alapve-
tően a haditengerészetre és a légierőre bíz-
ták, s ezek még a deszantalakulatok berakási 
körleteiben és a szállítási útvonalakon mért 
csapásokkal igyekeztek a deszantolást meg-
akadályozni; b) amikor a berakási körzet-
ben és útvonalakon szórványos  csapásokkal 
csak gyengíteni igyekeztek a deszant ere-
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jét, és az  alapvető  megsemmisítő csapást 
a deszant kirakásakor az adott partszaka-
szon, illetve a kidobás-kirakás körzetében 
mérték. Napjainkra a légideszantok elleni 
műveletbe a haderőnemekkel összhangban 
részt vesznek a berakó körlet felderítésében, 
megjelölésében és pusztításában a különle-
ges műveleti kötelékek is. (T. J.) → száraz-
földi műveletek

detektálás: az a céltudatos felderítő tevé-
kenység, amely különböző korszerű felderítő 
eszközrendszerek alkalmazásával a látható 
és a nem látható tartományban a célok, ob-
jektumok, jelek, jelzések észlelésére, felfe-
désére irányul. (H. H.) → felderítés

deviancia: latin eredetű a „deviate” szóból 
származik, amely eltérést, elhajlást jelent. 
Az előbbi gondolatok mentén a devianciát 
úgy határozhatjuk meg, mint olyan normák-
nak, normarendszereknek a megszegését, 
amelyeket egy közösség vagy társadalom je-
lentős része elfogad, tehát a deviáns viselke-
dések olyan cselekvésformák, amelyek nem 
felelnek meg egy adott társadalom vagy cso-
port többsége által vallott normáknak és ér-
tékeknek. Az, hogy mit tekintenek „deviáns-
nak”, legalább olyan nagy változatosságot 
mutat, mint a különböző kultúrákat és szub-
kultúrákat egymástól megkülönböztető nor-
mák és értékek. Sok olyan viselkedésformát, 
amelyet egy adott összefüggésben vagy cso-
portban pozitívan értékelnek, mások negatí-
van ítélnek meg. Az adott társadalom nem 
minden norma megszegését tekinti deviáns-
nak. Leginkább a jogi és az erkölcsi normák 
megszegései kötöttek szankciókhoz. Fontos, 
hogy nem csak negatív értelemben kell ke-
zelni az általánostól eltéréseket. A társadal-
mat, tudományt, művészeteket előrevivőkre 
korukban sokszor deviánsként tekintettek. 
Ha a társadalom elismeri, hogy az emberek-
nek lehetnek eltérő értékei, törekvései, ak-
kor helyet kell találnia olyan emberek vagy 

embercsoportok számára, akik nem tartják 
magukat a többség által követett normák-
hoz. A történelem során azok, akik jelentő-
sen előrevitték adott területek fejlődését, sok 
esetben magukon viselték a deviáns bélyeget 
is. (K. J.) → katonaszociológia

deviáns szubkultúra: olyan szubkultúra, 
amelynek tagjai a társadalom többsége vagy 
adott szervezet által elfogadottól alapvető-
en eltérő értékeket vallanak. A szubkultú-
ra nincs elszigetelve a társadalomban vagy 
a szervezetben jellemző kultúrától, csak bi-
zonyos mértékben behatárolt. A szubkultú-
rák általában megelégszenek az ellenállás 
szimbolikus formáival, stílust meghatározó 
tevékenységekkel (öltözködés, beszéd, nyelv, 
kitűzők, jelképek). A szubkultúrák a valaho-
vá tartozás igényét szolgálják, az önazonos-
ság, a „mi”-tudat megélésére adnak lehető-
séget. A szubkultúrában a másságról is szó 
van, a valahová tartozás és a valahová nem 
tartozás határainak kijelöléséről. A csoport-
másságban lehetőség van a szubkulturális 
válaszok kidolgozására a domináns kultúra 
válaszainak alternatívájaként. A szubkultú-
ra keletkezésére nagy esély van a hátrányos 
helyzetű kisebbségekhez tartozó csopor-
tokban, valamint a generációváltás akadá-
lyai esetén a fiatal korosztályokban. (K. J.) 
→ katonaszociológia

dezinfekció: fertőtlenítés, valamilyen szeny-
nyező vagy fertőző forrásból az emberi test-
felületre került biológiai hatóanyagok eltá-
volítása és hatástalanítása. A ⁓ természete-
sen vonatkoztatható a ruházatra, a személyi 
és technikai felszerelésre, tárgyra és a fertő-
zött emberi környezetre, minden infekciós 
felületre, ahonnan inhaláció vagy inkorporá-
ció útján a szervezetbe megbetegedést okozó 
mikroorganizmusok (baktériumok vagy to-
xinjaik, rickettsiák vagy vírusok) juthatnak. 
A ⁓ a fogalmat konkrétan a kórokozók eltá-
volítására és megsemmisítére, toxinjainak 
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elbontására használják, a betegséget hordo-
zó és terjesztő rovarok és férgek (vektorok) 
elpusztítására a dezinszekció a fertőzést hor-
dozó rágcsálók irtására a „deratizáció” kife-
jezést alkalmazzák. A fertőtlenítést fizikai 
és kémiai módszerekkel, személy esetében 
fertőtlenítő oldatos vagy oldószeres lemo-
sással, fürdetéssel, ruházat, felszerelés ese-
tében. (B. T.) → ABV-támogatás

dicséret: erkölcsi megbecsülés, más értéke-
inek vagy teljesítményének gesztussal vagy 
szóval való elismerése. Skálája a biccentés-
től a tapson át a nyilvános szóbeli ⁓ig ter-
jed. A pedagógiában és az emberi kapcso-
latokban általában fontos, hogy a tényleges 
értékek megkapják elismerésüket. A ⁓ az er-
kölcsi nevelés egyik eszköze, módszere. Lé-
nyegében nem egyéb, mint ösztönzés, azaz 
a jónak, helyesnek ítélt cselekedet kellemes 
következménye, magatartás- és tevékeny-
ségszabályzó. Az átlagot meghaladó, magas 
szintű teljesítményt, cselekedetet elismerés 
illeti meg. A parancsnok és a katonai közös-
ség teljesítmény-értékítéletének egybe kell 
esnie, ami ösztönzőleg hathat a teljes szer-
vezet fegyelmére, teljesítményére. Általában 
két változata alkalmazható, egyrészt a tevé-
kenység folyamatában, másrészt a tevékeny-
ségi folyamatot lezárva. Az első változatban 
főként ösztönző funkciót tölt be, a második 
esetben visszamenőlegesen és tartósan erő-
síti meg a pozitív magatartás- és tevékeny-
ségi formát. (C. O.) → katonai vezetés

differenciált kiképzés: a haderők anyagi 
erőforrásaihoz idomuló, a prioritások tá-
mogatásának elvére épülő kiképzési for-
ma. Még a gazdaságilag legerősebb álla-
mok hadereje sem rendelkezik elegendő erő-
forrásokkal ahhoz, hogy minden katonáját, 
kötelékét egy időben a legmagasabb szin-
tű műveleti készenlétre képezze ki. A kö-
telékeket éppen ezért műveleti készenlétük 
szerint differenciálni szükséges, amelyhez 

szinkronba kell hozni, hozzá kell illeszteni 
a differenciált képességi és kiképzési szin-
teket. A magas műveleti készenlét magas 
fokú kiképzési és alkalmazási szintet kö-
vetel. A Magyar Honvédség rendelkezésére 
álló erőforrásokat, kiképzési tevékenysége-
ket is ennek megfelelően kell szinkronizál-
ni. A kiképzés főerőkifejtése azokra a köte-
lékekre összpontosul, amelyeknek egy adott 
időszakban magas fokú készenlétet, képes-
séget és kiképzési szintet kell elérnie. Prio-
ritásokat kell felállítani és a kiképzésnek tá-
mogatnia kell ezeket a prioritásokat. Ahhoz, 
hogy a prioritást élvező kötelékek teljesíthes-
sék az előírt követelményeket, nagyobb mér-
tékű kiképzési támogatásra, a rendelkezés-
re álló erőforrások nagyobb mértékű kiuta-
lására van szükségük, ami azt vonja maga 
után, hogy más kötelékek csak alacsonyabb 
szinten lesznek képesek kiképzést folytatni. 
Ily módon kell a kiképzést szinkronba hoz-
ni a Magyar Honvédség számára elrendelt, 
meghatározott műveleti (missziós és készen-
léti) feladatokkal. A prioritást élvező kötelé-
kek kijelölése általában – különösen a szá-
razföldi haderőnem vonatkozásában – cikli-
kus alapon történik, éppen ezért, a Magyar 
Honvédség Gyakorlatok és Kiképzési Ren-
dezvények Programja, a különböző szin-
tű kötelékek kiképzési terveinek tükrözni 
kell az aktuális és az előre látható készen-
léti (műveleti, missziós) státuszt támogató 
és a műveleti terület sajátosságait figyelem-
be vevő kiképzési programokat. Az egyéni 
kiképzés során is hasonló elveket kell követ-
ni, hiszen a kötelékeket egyéni beosztásokat 
betöltő katonák alkotják, és a szükségletek 
feletti kiképzés olyan erőforrásokat von el, 
amelyeket más fontosabb kiképzési rendez-
vényekre lehetne fordítani. (V. F.) → kato-
nai képzés, kiképzés, felkészítés

digitális domborzatmodell (Digital Ele-
vation Model – DEM; Digital Terrain Mo-
del – DTM): a terep domborzati sajátosságait 
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leíró digitális modell, amely – a digitális fel-
színmodellel ellentétben – nem tartalmazza 
a földfelszínen található egyéb természetes 
és mesterséges tereptárgyakat, csak a fel-
szín főbb geomorfológiai jellemzőit, illetve 
azok digitális adatait. Felépítését tekintve 
számos típusa ismert, amelyek közül a leg-
elterjedtebbnek a négyzetes rácshálómodell, 
más néven raszteres adatmodell mondható. 
A rácshálómodellekben minden rácselemsa-
rokpont rendelkezik a földfelszín megfelelő 
pontjának abszolút magasságra vonatkozó 
adatával. A Magyar Honvédség térképészeti 
alapellátásban nem lévő, de külön engedély 
alapján igényelhető legnagyobb felbontású, 
országos kiterjedésű hazai ~ a DDM–10, 
amelynek négyzetes rácselemmérete víz-
szintes értelemben 10 méter. A ~ek másik 
jellemző típusa az úgynevezett TIN-mo-
dell, azaz a szabálytalan háromszögelt háló-
zat (Triangulated Irregular Network – TIN). 
Felépítését illetően vektoros adatmodell, en-
nek megfelelően a földfelszín sajátosságai-
nak jellemzésére jóval rugalmasabban és ki-
sebb tárolási háttérkapacitás igénnyel alkal-
mazható. A ~ek a terepről létrehozott legel-
ső komplex digitális térinformatikai adatbá-
zisok. Jelentőségük a földfelszín követésére 
alkalmas robotrepülőgépek megjelenésével 
növekedett meg az 1970-es  évektől kezdő-
dően, az 1990-es  évektől pedig egyre szé-
lesebb körben kezdték el alkalmazni a föld-
felszíni rádiójel-sugárzások hullámterjedé-
si viszonyainak vizsgálatához. Napjainkban 
minden tereppel kapcsolatos védelmi célú 
feladatban kiemelkedő jelentőséggel bír-
nak a ~ek, így terepjárhatósági vizsgálatok 
során, vízzel történő elárasztás modellezé-
si feladataiban, szárazföldi célpontok meg-
semmisítésének szimulációs gyakorlataiban, 
hírösszeköttetés tervezésében, rádióelekt-
ronikai harc (felderítés, zavarás) sugárzási 
modellezésében, ABC-fegyverek hatásfok-
modellezési és a szennyező anyagok terje-

dési vizsgálataiban. (K. A.) → geoinformá-
ciós támogatás

digitális felszínmodell (Digital Surface 
Model – DSM): a terep felszíni sajátossá-
gait leíró digitális modell. A digitális dom-
borzatmodellektől eltérően nemcsak a dom-
borzati tényezőket foglalja magában, hanem 
minden lényeges földfelszíni tereptárgy ma-
gassági adatát is. A ~ek kiterjesztik a digi-
tális domborzatmodell elemzési lehetősége-
it a terep beláthatósága valós viszonyainak 
és a terepjárhatóság egyéb akadályozó té-
nyezőinek figyelembevételével, továbbá le-
hetővé teszik az optikai mellett az elektro-
mágneses összelátást befolyásoló terepi té-
nyezők részletes elemzését is. A ~ek mind-
ezek mellett alkalmasak a harcmező virtuá-
lis modellezéséhez szükséges háromdimen-
ziós valósághű megjelenítésre, a digitális 
képanyagok tartalma és a tereptárgyak va-
lós felszíni formái kombinálásával. A ~ek al-
kalmazásánál az egyik legnagyobb kihívást 
a tereptárgyak változékonysága jelenti. Mi-
vel a terep legállandóbb eleme a domborzat, 
így a digitális domborzatmodelleknél ilyen 
jellegű problémába nem ütközünk. Ezzel 
szemben mind a természetes, mind a mes-
terséges tereptárgyak jellemzői különböző 
mértékben változnak az idő múlásával. Ezek 
a változások megkövetelik a ~ek időről idő-
re történő aktualizálását annak érdekében, 
hogy a védelmi célú felhasználás során a te-
rep valós összetevőiről szerezzünk ismere-
teket. (K. A.) → geoinformációs támogatás

digitális geodéziai pontjegyzék (DGP): 
Magyarország vízszintes alapponthálóza-
tának katonai felhasználásra is alkalmas di-
gitális térképészeti adatbázisa, amely tartal-
mazza a vízszintes geodéziai alappontháló-
zat terepen megtalálható, mérésekre és tá-
jékozódásra alkalmas összes alappontját, 
azok részletes műszaki leírásával, helyszín-
rajzával. A ~ létrehozásának célja a terep 
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 szabatos felméréséhez megfelelő geodéziai 
alapot szolgáltatni, a tájékozódási feladatok 
pontosságát és hatékonyságát növelni, na-
vigációs és bemérő eszközök hitelesítését 
biztosítani, haditechnikai eszközök tájéko-
zását lehetővé tenni. A ~ alkalmas továbbá 
különféle keresési műveletek végrehajtásá-
ra pontazonosítók és koordinátaértékek alap-
ján. A geodéziai pontjegyzék Magyarország 
területére vonatkozólag jelenleg mintegy 58 
ezer pont adatait tartalmazza, azok geodézi-
ai pont azonosítójával, rangúságával, védő-
berendezéseik leírásával, magassági adata-
ival, továbbá földrajzi, UTM és EOV koor-
dinátáival, valamint MGRS azonosítójával. 
(K. A.) → geoinformációs támogatás

digitális híradás: Olyan híradás, amelyben 
az információ tartalmát időben diszkrét ál-
lapotok halmazából álló digitális jelek kép-
viselik. A digitális jeleket a folyamatosnak 
tekintett (analóg) jelnek rendszerint egyen-
lő időközökben végrehajtott mintavétele-
zésével, majd az amplitúdójával arányosan 
a véges számú intervallumok egyikébe so-
rolásával, kvantálásával) és kódolásával ál-
lítják elő. A kódolás után következik a jel 
átvitele, az alkalmazott számrendszertől 
függően, két- vagy többállapotú impulzus-
sorozatok formájában. A ~ előnye az ana-
lóg rendszerekkel szemben a jobb minőség, 
a viszonylagos érzéketlenség az interferen-
ciazavarokra, zajokra. Ezt az átviteli úton el-
helyezett ismétlők (regenerátorok) teszik le-
hetővé, az átvitt impulzusok hullámformá-
jának helyreállításával. A digitális alapcsa-
torna általában 64 kbit/s bitsebességű, ami 
4 kHz sávszélességű analóg telefoncsatorná-
val egyenértékű. A primer digitális sávszé-
lesség 2,048 Mbit/s. Ezt 32 alapcsatorna al-
kotja, ebből 30 beszédátvitelre szolgál, egy 
szinkronizáláshoz, egy pedig jelzésátvitel-
hez szükséges. A magasabb átviteli sebessé-
gek az európai digitális hierarchiában több 
2 Mbit/s sebességű rendszer összefogásából 

jönnek létre. (N. I.) → híradó-informatika, 
információvédelem

digitális jelfeldolgozás: az adatfeldolgo-
zás a jelfeldolgozás közös része, amely a fi-
zikai mennyiségek változásának megfelelő 
elektronikus jeleket komplex módon, diszk-
rét időben és diszkrét amplitúdóval dolgoz-
za fel. A korszerű rádiólokátornak szinte 
minden egységében megtalálható. Fejlő-
désére jellemző, hogy a régebbi elektroni-
kai eljárások alkalmazásával a műveletvég-
zés ideje (lényegesen) meghaladta az adat-
mozgatások idejét. Ekkor a Neumann-struk-
túra megfelelt a gazdasági optimumnak. 
1991-ben  a 0,2–3 µm-es  CMOS-eszközök 
(Complementary Metal-Oxide Semiconduc-
tor, komplementer fém-oxid félvezető) ará-
nyoscsökkentés-tényezője alkalmazásával 
és különleges műveleti algoritmusok (példá-
ul szorzás-akkumulálás, párhuzamosítás) al-
kalmazásával a műveletvégzés ideje rendkí-
vüli mértékben csökkent, viszont a sínrend-
szerek átviteli sebessége (méreteik és sok-
pontos terheléseik miatt) alig javult. Ezzel 
felborult a Neumann-struktúra. Az új gaz-
dasági optimumot a síneken (buszokon) levő 
adatforgalom növelése jelenti. Mivel ez egy 
sínen nem oldható meg, több (sok) sínt kell 
alkalmazni, s ez a Harvard-struktúrához ve-
zet. Rádiólokáció szempontjából jelentősek 
a különlegesen nagy teljesítményű VLSI-
adottságokat (Very Large Scale Integration, 
nagyon nagy mértékű integrálás) használó 
konkurens jelfeldolgozási struktúrákra pél-
dául a szisztolés, adatfolyam- vagy hullám-
front tömbrendszerek. Néhány alkalmazási 
területen a DSP-k (Digital Signal Processor, 
digitális jelfeldolgozó processzor) művelet-
végzési sebességével szemben támasztott 
kritériumok átfedhetik egymást. (Például 
egy bonyolult belső struktúrájú adójeleket 
alkalmazó szonár berendezés jelfeldolgo-
zásisebesség-igénye akkora lehet, mint egy 
 egyszerű  adójelű impulzusüzemű rádiólo-
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kátoré.) A digitális jelfeldolgozó processzo-
rok katonai alkalmazásának a legfontosabb 
előnye (hasonló analóg megoldásokhoz vi-
szonyítva), hogy az SP-k minimális hard-
verkiegészítéssel flexibilissé, szoftverúton 
adaptálhatóvá tehetők. A DSP-k alkalma-
zásának egyetlen jelentős akadálya a véges 
adatfeldolgozási sebességből adódó frekven-
ciakorlát, amely napjainkban egyre nagyobb 
frekvenciák felé tolódik el. (N. I.) → híradó- 
informatika, információvédelem

digitális képanyag: 1. A légi fényképek; űr-
felvételek vagy a spektrum különböző tar-
tományaiban távérzékeléssel kapott elektro-
nikus képek, illetve analóg képek raszteres 
digitalizálásával átalakított adatállományok 
együttes elnevezése. Szűkebb értelemben 
a távérzékelés műholdrendszereivel kapott 
képek: az amerikai LANDSAT MSS (Mul-
tispectral Scanner), LANDSAT TM (The-
matic Mapper), a francia SPOT (P), SPOT 
(XS), az AVHRR (Advanced Very High Re-
solution Radar) és a katonai felderítő-kép-
alkotó rendszerek, ez utóbbiak harcászati-
ak, SR–71, U–2, KS–14A felderítőrepülők 
(USA), illetve a stratégiaiak: KH–11 és KH–
12 műholdak, Lacrosse radar-műhold (USA). 
A ~ feldolgozását elektronikus képkorrelá-
cióval oldják meg. A digitális képfeldolgo-
zás (Digital Image Processing – DIP) esz-
közeit a fotogrammetriában is alkalmazzák. 
Katonai célokra az aktív és passzív vizuá-
lis, infra- és optikai érzékelők képanyagát 
kombinálva is fel lehet dolgozni. A képtar-
talom értelmezésével foglalkozik a fotoin-
terpretáció. Ez az ábrázolt objektumok kü-
lönböző képi jellemzői alapján végzi az ob-
jektumok szelektív szétválasztását. Egyik 
amerikai rendszere az ATARS (Automa-
tic Tactical Analysis and Recognition Sys-
tem), melyet az USA-beli közös interpretáló 
állomás (Joint Services Interpretation Stati-
on – JSIS) üzemeltet. Ennek tábori változata 
is üzemel. A ~ alkalmazási területei: kato-

nai GIS (Geographical Information System, 
földrajzi [geoinformációs] rendszer) létesí-
tése, változásérzékelés harcászati felderítés 
és térképezés céljából, terepjelleg kategori-
zálása (például terepelemző rendszer), spe-
ciális katonai tematikus térképezés (például 
perspektív képek készítése repülőszemély-
zet részére, szimuláció és kiképzés, kontin-
gensek és esélyek tervezése). Az így feldol-
gozott képanyag terjeszthető digitális for-
mátumban vagy térképként, színes, színes-
infra képként. Alkalmazható hadműveleti 
és felderítőfeladatok támogatására, a kont-
raszt és felbontóképesség függvényében. 
A ~ kimenetváltozatai: digitális kép „ráve-
títve” digitális domborzatmodellre (DDM) 
(szimuláció, küldetéstervezés), mestersé-
ges terepmodell, agyterület analízise félau-
tomatikus képkeresés segítségével (felderí-
tés), tematikus térképek készítése, meglévő 
térképek felújítása, más érzékelők adatai-
val kombináltan – a hadműveleti előkészí-
tés értékét növelve – a tábori térképész ala-
kulatok az analóg térkép hátuljára rámásol-
ják, térképpótlóként terjesztik. Elektronikus 
kép (képanyag) gyűjtőfogalom tárgyak áb-
rázolására, amit elektronikus vagy optikai 
módszerekkel filmre rögzítenek, vagy más 
közegen, képernyőn jelenítenek meg. Digi-
tális képnek nevezik a képelemekből (ango-
lul: pixel) összeálló képet, amely speciális 
elektronikus érzékelőben keletkezik, vagy 
analóg (fotografikus) képek raszteres szken-
nelésével hozható létre. Az említett három 
képalkotó (felderítő, polgári rendeltetésű 
távérzékelő) műhold mindegyike a spekt-
rum több sávjában (Multispectral Scanner 
System – MSS), illetve azon belül is a hőki-
bocsátás sávjában módszeresen fényképezi 
a Föld felszínét. A francia rendszer pán kro-
matikus és többsávos érzékelőkkel van fel-
szerelve. Mindhárom eredetileg ~okat ké-
szít, amelyek földi vevőállomáson alakít-
hatók át látható képekké. A képanyag értel-
mezését katonai szemszögből a felderítő- és 
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térképészszolgálatok is elvégzik (katonai 
fotóinterpretáció). A digitális képfeldolgo-
zás magában foglalja azokat a műveleteket, 
amelyek fényképekkel és képanyaggal vé-
gezhetők számítógéprendszerben. Lényegé-
ben megjavítják a kép olvashatóságát (felde-
rítés) és geometriai pontosságát (térképezés). 
Számítógépes grafika: a számítógép kime-
neti információinak szemléltetése képi for-
mában (kijelzőn, printeren, plotteren), szem-
ben a táblázatos, szöveges eredményekkel. 
Egyaránt vonatkozik a vonalas, jelkulcsos 
térkép rajzolatára és bármilyen számítógép-
pel szerkesztett rajzra (szemben a térképke-
reten kívüli adatokkal). (N. I.) → híradó-in-
formatika, információvédelem 2. A térké-
pészetben és a térinformatikában a távér-
zékelés korszerű eszköztárával létrehozott 
raszteres térképi adatállományok, amelyek 
a gyakorlatban jellemzően különböző digi-
tális légi fényképek, űrfelvételek, LIDAR, 
SAR és egyéb radarfelvételek formájában je-
lennek meg. A leképezési hullámtartomány 
szélességének és összetettségének (például 
infra-, multi- és hiperspektrális felvételezés) 
változtatásával a földrajzi tér olyan sajátos-
ságai is kimutathatóvá válnak, amelyek alap-
vető jelentőségűek a terep képalapú felderí-
tésének eljárásaiban (IMINT). A képfelvé-
telezési eljárás eredményeként közvetlenül 
létrejött nyers ~ot különböző képfeldolgozá-
si eljárások alá kell vetni annak érdekében, 
hogy rendelkezzen mindazon radiometriai 
és geometriai jellemzőkkel, amelyek a to-
vábbi térképészeti, felderítési és térinfor-
matikai célú felhasználást lehetővé teszik. 
A képfeldolgozási eljárások alapját a fotog-
rammetria eszköztára biztosítja. A képkor-
rekciókkal módosított ~okhoz a felhaszná-
lók digitális környezetben jellemzően vala-
mely georeferált szabványos raszteres kép-
formátumban juthatnak hozzá, vagy hagyo-
mányos kialakítású fotótérkép-formátum-
ban. (K. A.) → geoinformációs támogatás

digitális térkép: a digitális térképészeti 
adatbázisok grafikus reprezentációja, meg-
jelenítése, illetve a földrajzi tér valós vagy 
virtuális leképezését lehetővé tevő digitális 
adatállomány. A ~eket a hagyományos (ana-
lóg) térképektől megkülönböztető lényeges 
tulajdonságjegyek: a) a földrajzi tér jellem-
ző adatai, beleértve az alkalmazott vonatko-
zási rendszerek (geodéziai alapfelület, ma-
gassági alapszint, vetületi rendszer, koordi-
náta-rendszer) és a megjelenítés elkülönül-
nek, ezen adatokat már nem a megjelenítés 
hordozza; b) a megjelenítés méretaránya he-
lyett az adatsűrűség válik meghatározóvá; c) 
a megjelenítés felülnézeti és vetületi ábrázo-
lása már nem alapkövetelmény, az ábrázo-
lás dinamikusan változtatható. A ~ek ese-
tében az adatok strukturált módon, jellem-
zően digitális térképészeti adatbázisban tá-
rolódnak, míg a megjelenítés külön eszkö-
zök és módszerek révén dinamikusan alakít-
ható ki. A hagyományos (analóg) térképek 
a térképi adatok tárolását és reprezentációját 
azonos felületen, a térkép hordozóanyagán, 
statikus jelleggel valósítják meg. A ~ek for-
mátumukat illetően lehetnek raszteres, vek-
toros és hibrid jellegűek. A digitális térké-
pészetben és a térinformatikában gyakor-
lati alkalmazhatóságukat adatcsereszabvá-
nyok teszik lehetővé, amelyek nemzetközi 
környezetben a NATO-tagállamok számára 
megfogalmazott szabványosítási egyezmé-
nyekben öltenek testet. Ezek közé tartozik 
a digitális felszínmagasság adatformátum 
(Digital Terrain Elevation Data – DTED) 
és a digitális térképészeti információs cse-
reszabvány (Digital Geographic Informat-
ion Exchange Standard – DIGEST). (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

digitális térképészeti adatbázis: a föld-
rajzi tér adatainak strukturált, elemzések-
re kész halmaza, a térinformatikai modell-
alkotásban a fizikai modell megtestesítője. 
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 Szerkezeti felépítését, adatszervezési meg-
oldásait illetően a felhasználás igényeihez, 
valamint a földrajzi tér modellezésének cél-
jaihoz igazodva számos eltérő változata lé-
tezik. A Magyar Honvédség egyik legfon-
tosabb, külön engedéllyel igényelhető (alap-
ellátásban nem lévő) ~a az 1:50 000 méreta-
rányú topográfiai térképek digitalizálásával 
létrehozott DTA–50 (Digitális Térképésze-
ti Adatbázis 1:50 000), amely térképművet 
az 1990-es  évek átfogó térképészeti moder-
nizációs programja részeként hozott létre 
a magyar katonai térképészet. A digitális 
topográfiai alaptérképek a forrásanyagként 
szolgáló papírtérképek után kapták jelzet-
számukat, így az 1:200 000 méretarányú 
topográfiai térképek digitális megfelelője 
a DTA–200. A katonai térképészet moder-
nizációs programjának részeként jöttek létre 
az alábbi digitális térképművek is: a) digi-
tális geodéziai pontjegyzék (DGP); b) digi-
tális domborzatmodell (DDM); c) raszteres 
térképi adatállományok (RTA). Kidolgozás 
alatt áll továbbá a DITAB–50 digitális to-
pográfiai adatbázis, amely a hagyományos 
kartográfiai alapokon megalkotott DTA–50 
átdolgozott, a mai térinformatikai szemlé-
letnek megfelelő korszerű változata. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

digitalizált katona: az elektronizált kato-
na vagy ~ olyan elektronikai és informa-
tikai eszközökkel felszerelt katona, akinek 
az eszközei számítógép-hálózatba kapcsolva 
működnek. Ezek az eszközök hozzájárulnak 
a katona érzékszerveinek digitálisan történő 
kiterjesztéséhez, a katona kommunikációs 
(adatátviteli) eszközei segítségével a harc-
téri hálózatba bekapcsolható, helyzete, tevé-
kenysége, fizikai állapota folyamatosan nagy 
pontossággal monitorozható, valamint szá-
mára a harctérről szóló digitális információk 
biztosíthatók, növelve ezzel az egyén mint 
harcos helyzetismeretét. (K. L.b) → elektro-
nikai hadviselés, kiberhadviselés

Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR): 
az államilag elismert felsőoktatási intézmé-
nyekben felsőfokú diplomát szerzettek köré-
ben folytatott, empirikus, országos adatfel-
vétel, amely a diplomát szerzettek szakmai 
előmeneteléről, munkaerőpiaci érvényesü-
léséről és a képzés utólagos megítéléséről 
nyújt információt. A hazai rendszerszin-
tű adatgyűjtés jogi alapjait a felsőoktatás-
ról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény ha-
tározta meg, amelynek rendelkezéseit ké-
sőbb a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 
évi CCIV. törvény megerősítette. A kötelező 
intézményi adatszolgáltatás a jogviszonyban 
álló hallgatók, valamint az egy, három és öt 
éve abszolutóriumot szerzettek körében egy-
séges módszertannal és kérdőívvel végre-
hajtott önkéntes, online kérdőíves vizsgálat 
alapján történik. A pályakövetési vizsgála-
tok eredményeit legalább évente a felsőokta-
tási intézmény honlapján kell nyilvánosságra 
hozni. (S. J.) → humánpolitika, személyügy

dipólszóró (kivető) berendezés: a repülő-
eszközök fedélzetén elhelyezett olyan szer-
kezet, amely a dipólvisszaverők kiszórás 
előtti tárolására és a légkörbe való kijutta-
tására szolgál. A ~ elektromechanikus, pne-
umatikus vagy pirotechnikai elven működő 
automatikus kivető berendezés, amely a re-
pülőeszközbe integrálható, vagy függesztett 
konténerben helyezhető el. (K. L.b) → elekt-
ronikai hadviselés, kiberhadviselés

dipólvisszaverő: a passzív szándékos rádió-
elektronikai zavarok előállításának egyik 
eszköze, amely rezonáns, fél hullám hosszú-
ságú fémfóliából, fémezett papírból vagy fé-
mezett üvegszálakból készül. A ~t a ffelde-
rítő és rávezető rádiólokátorok elleni zavar-
felhő előállításával a repülőeszközök pasz-
szív rádiólokációs álcázására, illetve ha-
mis célok imitálására használják. A ~ nagy 
mennyiségben fedélzeti dipólszóró berende-
zésből (konténerből) szórják ki, amelyeket 
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a légköri turbulencia oszlat szét a légtérben. 
A ~ méretét úgy határozzák meg, hogy adott 
frekvencián a hatásos visszaverő felületük 
minél nagyobb legyen, illetve kis süllyedé-
si sebességük miatt minél tovább a levegő-
ben tartózkodjanak. A szétszóródott dipól-
felhő a rádiólokátor indikátorán fénylő pon-
tok sokaságaként jelentkezik, ami a keskeny 
sávú zajzavarok hatásával mutat hasonlósá-
got. Eredményeképpen a mögöttes légtérben 
mozgó repülőgép az indikátoron nem lesz 
látható. (K. L.b) → elektronikai hadviselés, 
kiberhadviselés

direkt szekvenciális spektrumkiterjesz-
tés: a spektrumkiterjesztési eljárások olyan 
fajtája, amikor a továbbítani kívánt digitális 
jelsorozatot az adóoldalon egy nála legalább 
egy nagyságrenddel nagyobb sebességű ál-
véletlen jelsorozattal összeszorozzák, majd 
ez a jel kerül a modulátorra és az adóberen-
dezéssel kisugárzásra. A vevőoldalon a vett 
digitális jelfolyamot ugyanazzal az álvélet-
len jelsorozattal megszorozva visszakapjuk 
az eredeti adatjelet. A folyamat leglényege-
sebb része az álvéletlen jelsorozat előállítá-
sa szinkronban mind az adó, mind a vevő-
oldalon. A spektrumkiterjesztés az eredeti 
jel spektrumához képest azért jön létre, mert 
a nála nagyságrenddel nagyobb frekvenciájú 
„szórókód” spektruma jóval szélesebb. En-
nek köszönhetően az adó által kisugárzott 
spektrumban a jel energiaszintje lecsökken, 
adott távolságból már a spektrum természe-
tes zajszintje alá is kerülhet. (V. L.) → elekt-
ronikai hadviselés

direktíva: irányelv, irányadó szempont, út-
mutatás. Általános irányadó utasítás, ame-
lyet felsőbb szerv, parancsnokság, magasabb 
vezetői jogkörrel rendelkező személy ad ki 
a hatáskörébe tartozók részére. A katonai ⁓ 
kategorizálható hadműveleti (háborús) tevé-
kenységre, béketámogatási feladatok meg-
oldására és támogatására, valamint a had-

erő békeidőszaki felkészítésére. A direktí-
vák írásban kerülnek kiadásra. A hadműve-
letre vonatkozólag a hadművelet/harctevé-
kenység előkészítését, elérendő célját, főbb 
műveleteit és támogatási rendszerét foglalja 
magában. A béketámogató műveletekre vo-
natkozó ⁓ magában foglalja a felhatalmazá-
si kereteket, műveletek céját, előkészítését, 
állományát, felkészítését, a feladatok meg-
oldásának feltételeit, módját, együttműkö-
dés és támogatásának rendjét, részleteiben 
a vezetés, a felderítés, a műveletek, a civil 
kapcsolatok stb. A békeidőszaki ⁓ alapvető-
en a NATO különböző doktrínáira alapozva 
és a Nemzeti Katonai Stratégiából kerül le-
bontásra középtávú fejlesztési célként, ame-
lyek Szárazföldi, Légierő, Kiképzési, Lo-
gisztikai doktrínaként kerülnek megjelení-
tésre. (C. O.) → katonai vezetés

diszkrimimáció: (latin) biztonságpolitikai 
értelemben egy vagy több országnak a szo-
kásostól eltérő és hátrányos megkülönböz-
tetése. Célja rendszerint az érintett országok 
vezetésének befolyásolása, rábírás, szándé-
kainak, magatartásának megváltoztatásá-
ra. A ~ bekövetkezhet politikai-diplomáciai, 
gazdasági-kereskedelmi, vám- és pénzügyi, 
közlekedési stb. területeken. A ~ megjelené-
si formái változatosak, például politikai-dip-
lomáciai kapcsolatok korlátozása vagy szü-
neteltetése, szállítási, kereskedelmi, közle-
kedési tilalmak bevezetése vagy a kapcso-
latok csökkentése, vám- és pénzügyi kor-
látozások, a lakosság egyes csoportjaival 
szemben alkalmazott megkülönböztetés, jo-
gainak korlátozása stb. A ~ rendszerint csak 
akkor éri el célját, ha szervezetten, az álla-
mok többségének bevonásával alkalmazzák. 
(P. T.) → humánpolitika, személyügy

diszpécserpont: a közúti komendáns szol-
gálat ⁓ja a katonai gépkocsiutakon fo-
lyó – az útforgalmi tervekbe foglalt – kato-
nai közlekedés, valamint az alárendelt köz-
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úti komendáns szervek és alegységek veze-
tésére, irányítására és ellenőrzésére hivatott 
szerv. A ⁓ személyi állománya tevékenysé-
gét az adott útszakaszra kiadott útforgalmi 
tervkivonat alapján végzi, és az alábbiakra 
terjed ki: a) ellenőrzi a katonai gépkocsi-
úton közlekedő járműoszlopok, járművek 
közlekedésének jogosságát; b) szükség ese-
tén járműoszlopok, járművek félreállításá-
val, egyéni járművek oszlopba sorolásával 
szabályozza a forgalmat; c) a forgalom meg-
szakadása esetén intézkedik az akadály el-
hárítására, a forgalom mielőbbi megindítá-
sára, illetve tartalékútvonalra irányítására. 
Intézkedési jogköre kiterjed a katonai gép-
kocsiúton közlekedő katonai és polgári jár-
művekre és az azokon utazó személyekre. 
(Sz. G.) → közlekedési támogatás

diszperzió: ABV-csapásból vagy esemény-
ből származó folyadék, gőz, szilárd v. gáz 
halmazállapotú vegyi, biológiai vagy radio-
aktív anyag szétterjedése a környezetben. 
(B. T.) → ABV-támogatás

DITAB–50 (Digitális Topográfiai Adat-
bázis, 1:50 000 méretarányú): a digitális 
térképészeti adatbázisok legújabb, állami 
alapadatbázisnak minősülő hazai változata. 
Adattartalma az 1:50 000 méretarányú to-
pográfiai térképekkel feleltethető meg. A ~ 
egységes, topológiailag rendezett vektor for-
mátumban (vektoros térképi adatállomány) 
tartalmazza a földfelszín síkrajzi és dombor-
zati elemeit, továbbá a névrajzi adatait. Ki-
fejlesztője, a Magyar Honvédség Geoinfor-
mációs szolgálata (GEOSZ) szerint a ~ al-
kalmas: a) honvédelmi célú feladatok térin-
formatikai igényének biztosítására; b) köz-
igazgatásban való felhasználásra; c) orszá-
gos és regionális térinformatikai rendszerek 
térképi alapjainak létrehozására; d) a terep 
domborzatának ábrázolásával, modellezé-
sével kapcsolatos igények kielégítésére; e) 
területi, illetve az általános műszaki terve-

zésre; f) a nemzeti téradat-infrastruktúra 
alapjainak biztosítására; g) állami topográ-
fiai térképek előállítására. (K. A.) → geoin-
formációs támogatás

diverziós felderítőcsoport: általában had-
műveleti vagy hadászati mélységben felde-
rítési és diverziós feladatok végrehajtása cél-
jából alkalmazott, különleges műveleti ké-
pességekkel rendelkező legfeljebb szaka-
szerejű felderítőszerv. A hadműveleti-har-
cászati ~ a nem hagyományos hadviselés-
re felkészített, fegyveres konfliktus idején 
vagy azt megelőző időszakban bevetésre 
szánt, átszivárogtatással, átdobással (ejtőer-
nyővel történő kijuttatással), hátrahagyással 
telepített (kijuttatott) nyolc – tizenkét főből 
álló modern haditechnikai eszközökkel fel-
szerelt csoport. Megjegyzés: küldetését rej-
tetten hajtja végre. A ~ feladata a hírszer-
zésen túl irányulhat: állami, katonai veze-
tési pontok rejtett meglepetésszerű megtá-
madásával a vezetés működőképességének 
gyengítésére, megbontására, bénítására; ka-
tonai szempontból fontos ipari, energetikai, 
közlekedési hírközlési, infokommunikációs 
objektumok, raktárbázisok (létfontosságú 
rendszerek, kritikus infrastruktúrák) rom-
bolására; menetet végrehajtó csapatok, után-
pótlást végrehajtó szállítmányok akadályo-
zására, támadására, tönkretételére; a nagy 
pontosságú felderítő és csapásmérő rendsze-
rek földi telepítésű elemeinek megtámadá-
sára, működésképtelenné tételére, késlelteté-
sére, megsemmisítésére; kiemelt fontosságú 
objektumok vonatkozásában célmegjelölési 
feladatokra; hadifoglyok kiszabadítására; 
a lakosság körében végzett felforgató tevé-
kenységgel elégedetlenség, pánik szítására; 
lázadás szervezésére, az együttműködésre 
hajlandókból fegyveres ellenálló csoportok 
szervezésére, kiképzésére. A ~ok alkalma-
zását hadműveleti-hadászati szinten össze-
hangolják a különleges erők alkalmazásával. 
(H. H.) → felderítés
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divizionális szervezet: nagyfokú önálló-
sággal rendelkező (kvázi autonóm) szerve-
zeti egység, (például hadosztály). Munka-
megosztás tárgyi elvű, illetve régiók szerint 
tagolják a szervezetet. A szervezeti szintű 
feladatok és célok érvényesítése érdekében 
az irányítási, a koordinációs és az ellenőr-
zési tevékenységet központi egységek lát-
ják el. Központi feladat: a források elosz-
tása, a tevékenységek pontos elhatárolása, 
a hatékonysági kritériumok kidolgozása, el-
lenőrzése. A ⁓ előnye, hogy a divíziók szint-
jén óriási helyismeret, szakmaismeret hal-
mozódik fel, ami jól megalapozhatja az itt 
hozott döntéseket, és jól szolgálja az egész 
szervezet érdekeit (elsősorban expanziós 
törekvéseit és hosszú távú céljait). Lehe-
tőség van a divíziók számára a pontos cél-
meghatározásra a szervezeti célok tükrében 
és teljesítményre ösztönző felelősségi és ér-
dekeltségi rendszer kialakítására. A straté-
giai és az operatív feladatok szétválasztha-
tók, a központ a stratégiai jellegű felada-
tokra koncentrálhat. Az átalakítási problé-
mák nem az egész szervezetet, hanem csak 
az egyes divíziókat érintik (rekeszelő ha-
tás). A divíziókból viszonylag könnyen ki-
választhatók olyan felső vezetők, akik ál-
talános vezetési tapasztalattal rendelkez-
nek. Hátrányai: nehéz a stratégiai és lokális 
célok és feladatok integrálása. A divíziók 
nagy önállósága lehetőséget ad arra, hogy 
a szervezeti célokkal szembefordulva vagy 
azokat megkerülve saját érdekérvényesíté-
süket előtérbe helyezzék. Ez a ⁓ meggyen-
gülését eredményezheti. A divíziókban pár-
huzamosságok alakulnak ki, ami fölösleges 
kiadásokhoz és létszámnövekedéshez vezet-
het. (C. O.) → katonai vezetés

Dnyeperért vívott csata: lásd kurszki ál-
talános támadás. (Sz. M.) → hadtörténet, 
hadművészet története

dobókörte: az aknamentesítés és az akna-
felderítés kézi eszköze. Körte alakúra esz-
tergált keményfa, amelynek egyik végében 
négy darab, fémből készült visszahajló kam-
pó, a másik végében fémfülecs található. 
A fémfülecsbe kötik a vékony, de erős do-
bókötelet. A botlódrótos aknák felderítése-
kor vagy megsemmisítésekor a végrehaj-
tó katona a kötél szabad végét fogva eldob-
ja magától a ~ét, majd fekvő testhelyzetben 
a kötél segítségével maga felé húzza. Hú-
zás közben a kampók az akna botlódrótjába 
akadva működésbe hozzák az aknagyújtót. 
(K. Z.a) → műszaki támogatás

doktorandusz: a volt szovjet típusú tudomá-
nyos képzést felváltó, angolszász változatban 
(PhD) részt vevő hallgató. (Sz. M.) → had-
történet, hadművészet története

doktori iskola: az egyetemeken a PhD-kép-
zést szervező, irányító szervezet. A Nem-
zeti Közszolgálat Egyetem Hadtudomá-
nyi és Honvédtisztképző Karán két iskola: 
a Hadtudományi, illetve a Katonai Műsza-
ki Doktori Iskola működik. (Sz. M.) → had-
történet, hadművészet története

doktrína: 1. Elgondolások, tanok rendszere 
egy tudományterületen (a latin „tudás, tan, 
tanítás, elv, szabályrendszer” szóból szár-
mazik). Például a pszichológia tudományá-
ban René Descartes (1596–1650) gondola-
tai („gondolkodom, tehát vagyok”) nyomán 
Wilhelm M. Wundt (1832–1920) alkotta meg 
az introspekció (önmegfigyelés, önreflexió) 
~ját. 2. A vallástudományban a vallási elő-
írások, javaslatok kodifikált és az egyház 
által promulgált (mint Istentől kinyilatkoz-
tatott igazság) gyűjteményét szintén ~ának 
hívják. Ilyen ~ az Isten megismerhetőségé-
ről szóló ~, más néven dogma. 3. A külpoli-
tikában politikai irányelveket vagy irányel-
vek gyűjteménye, amelyek alapján egy adott 
párt, politikai mozgalom, ország vagy egy 
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vezető egy bizonyos politikai helyzetet ke-
zel, illetve arról vélekedik, szintén ~ának 
hívják. Előzményének az 1923-ban  közzétett 
úgynevezett Monroe-elv tekinthető, amely 
szerint az amerikai kontinens nem válhat 
az európai gyarmatosító hatalmak terjeszke-
désének célterületévé. A második világhá-
ború után elfogadott irányelveket már ~ák-
nak nevezték. Ezek a ~ák általában jelentős 
állami vagy politikai vezetők fontosabb be-
szédeiben, nézeteiben vagy téziseiben je-
lentek meg. Ha ezek a szónoki szempontból 
jelentős, de politikai stratégiai szempontból 
laza szerkezetű beszédek, továbbá az abban 
megfogalmazott követelmények és irányel-
vek összekapcsolódnak, valamint rendszert 
alkotnak, akkor valóban joggal nevezhető 
politikai ~ának. Ilyen ~ például a Truman- 
(1947), Eisenhower- (1957), Nixon- (1969) 
vagy Brezsnyev- (1968) és Putyin-doktrína 
(2014). Nem hagyható figyelmen kívül ter-
mészetesen az sem, hogy ezek – a minden 
szempontból jelentős – politikai ~ák hatás-
sal vannak (voltak) az adott kor katonai ~ára 
is, hiszen a katonai ~áknak e politikát kell 
fegyveres erők alkalmazása szempontjából 
alátámasztani. A politikai életet meghatá-
rozó nézetek ilyen kifejezései meghatáro-
zó módon befolyásolják a védelempolitikát 
és a katonai ~ákat is. A Magyar Honvéd-
ségben a ~ szót kizárólag katonai értelem-
ben használják, sem tudományos, sem po-
litikai jelentésben nem használatos. (M. A.) 
→ stratégia és doktrína

doktrínális vázlat: olyan méretarányos gra-
fikus okmány, amely azt mutatja be, hogy 
egy adott katonai szervezet a rendelkezé-
sére álló erőkkel, eszközökkel a műveleti 
tér hatásainak figyelmen kívül hagyásával 
egy-egy katonai műveletet, harctevékeny-
séget a rá vonatkozó katonai doktrína vagy 
harcszabályzat alapján miként hajthatja vég-
re. A ~ot a felderítő törzsek használják fel 
a szemben álló fél cselekvési változatainak 

elemzése folyamán, a fenyegetettség megál-
lapítása érdekében. Megjegyzés: a fenyege-
tettség értékelése magában foglalja a fenye-
getés jellegének megfogalmazását, a szem-
ben álló fél doktrínájának ismeretét, a mű-
velet végrehajtásának módszerét, és megha-
tározza a fenyegetés doktrínális cselekvési 
változatát. A fenyegetés elemzésének ered-
ménye egy vázlat vagy egy vázlatsorozat, 
amely megmutatja az egyes cselekvési vál-
tozatok során a szemben álló fél szétbonta-
kozási és harcászati alkalmazási lehetősé-
geit, például a magasabbegység támadását, 
az egységek elhelyezkedését, a védelmi mű-
veletek során stb. (H. H.) → felderítés

dombortérkép: a térképek típus szerinti 
osztályozása alapján a különleges térképek 
csoportjába sorolható térképszerű, plaszti-
kus kifejezőeszköz. Funkcióját tekintve a te-
rep domborzatának szemléletes megjelení-
tését szolgálja. Kartometria meghatározá-
sokra (koordináták, helyazonosítók, távol-
ságok és irányok levételére, illetve felraká-
sára) nem, vagy csak korlátozott mértékben 
alkalmas. A ~ek kialakításának fő indoka, 
hogy a hagyományos térképi ábrázolások 
a terep domborzatát jellemzően csak valami-
lyen absztrakt-tematikus (például magassá-
gi izovonalak, azaz szintvonalak) ábrázolás-
móddal vagy annak plasztikusságát fokozó, 
kiegészítő grafikus eljárással (rétegszínezés, 
árnyékolás, anaglifia stb.) tudják kifejezni, 
ami különösen a tagolt és átszeldelt terep 
felszínének tanulmányozását nehezíti meg. 
A ~ek ezzel szemben a térképi adathordo-
zó felület síkjából a valós terepi viszonyok-
nak megfelelő kiemelkedésekkel fejezik ki 
plasztikusan a terep domborzati viszonyait. 
A ~ lényegi különbsége a terepasztalokhoz 
és a terepmakettekhez képest a nagy pél-
dányszámú sokszorosítási lehetőség és a te-
rep térképszerű megjelenítésének szaksze-
rűsége. A terepasztalok és a terepmakettek 
általában egy vagy csak néhány példányban, 
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jellemzően nagy méretarányban, készülnek. 
Esetükben nemcsak a terepi domborzat, de 
minden lényeges tereptárgy is plasztikusan 
jelenik meg. A ~ek készítésénél ezzel szem-
ben csak a domborzati viszonyok kifejezé-
sére törekednek, a terep többi sajátosságait 
hagyományos térképi ábrázolással fejezik ki. 
Közös vonásuk azonban, hogy a magassá-
gi méretarány legalább 1,5–3-szor nagyobb 
a vízszinteshez képest. Enélkül a makett, 
illetve a ~ kiemelkedései nem elég kifeje-
zők. A ~ek korai változatai meghatározott 
vastagságú és adott szintsíkoknak megfe-
lelő műanyag lapok szintvonalak mentén 
történő kivágásával, majd ezek lépcsőzetes 
modelljének összeállításával és gipsz vagy 
más anyagból készült pozitív vagy negatív 
nyomóformák kiállításával készültek. Erre 
a nyomóformára került az a térképi tartal-
mat már hordozó, hőre lágyuló műanyag lap, 
amely vákuum és melegítés révén vette föl 
a profil alakját. Napjainkban számos korsze-
rű technológia áll rendelkezésre a dombor-
zati makett kialakítására (CNC-marás, 3D-s 
nyomtatás stb.), amelyek révén a ~ek jellem-
zően továbbá is termikus vákuumtechnoló-
giával sokszorosíthatók. (K. A.) → geoin-
formációs támogatás

domborzat (földfelszín – relief): a Föld szi-
lárd kérgének (litoszféra) és vízburkának 
(hidroszféra) felülete, a felszíni formák ösz-
szessége a Föld felszínén. Négy alapvető fel-
színi formát különböztetünk meg: alföld, 
dombság, középhegység és magashegység. 
A belső erők által kialakított nagy formákat 
(makro relief), például hegységek, domb-
ság, síkság és a külső erők által létrehozott 
kis formákat (mikro relief) különböztetünk 
meg, amelyek a lepusztulási és felhalmo-
zódási folyamatok eredményei. A katonai 
szempontból ~nak a földfelület egyenet-
lenségeinek (terepidomainak és tereptár-
gyainak) összességét nevezzük. (S. K. K.) 
→ katonaföldrajz

domborzatábrázolás: a terep domborzatá-
nak érzékletes és kartometriai kiértékelésre 
alkalmas megjelenítése. A korszerű digitális 
megjelenítő eszközök elterjedéséig csak va-
lamilyen kompromisszumos (absztrakt kar-
tográfiai, tematikus) ábrázolási megoldással 
lehetett a domborzati viszonyokat hitelesen 
visszaadni. A napjainkban elterjedt térinfor-
matikai rendszerek és alkalmazások a digi-
tális domborzatmodellek révén tetszőleges 
megjelenítési és értékelési feladatok ellátá-
sára alkalmasak. A kartográfia eszközeinek 
és módszereinek fejlődésével számos dom-
borzatábrázolási módszer jött létre a térké-
pészetben, amelyek közül meg kell említe-
ni Magyarország első fennmaradt, a 16. szá-
zadban kiadott térképén, a Tabula Hunga-
riae-n, avagy Lázár-térképen alkalmazott, 
meglehetősen elnagyolt, de kifejező halmos 
~t, továbbá az első katonai felmérések térké-
pein is felbukkanó pillacsíkos ~t. Ez utób-
binak a 18. század végén továbbfejlesztett 
és meghatározott szabályok alapján kidol-
gozott változataival a második és a harma-
dik katonai felmérések térképein találkoz-
hatunk. Mivel a csíkozásos domborzatábrá-
zolás a névrajzi megírások olvashatóságát 
a meredekebb hegyoldalak esetén jelentő-
sen megnehezítette, a korabeli térképészek 
a domborzat más kifejezésmódjaival is kí-
sérleteztek. A nyomdatechnológia fejlődésé-
vel a 19. század elejétől lehetővé vált a szín-
fokozatos és az árnyékolásos ~ alkalmazása 
a terep tagoltságának érzékeltetésére, a tere-
pi magasságok pontosabb meghatározásával 
pedig a metrikus kiértékelésre is alkalmas 
szintvonalas domborzatábrázolás nyert te-
ret, amelynek meghonosítása a hazai térké-
pészetben Tóth Ágoston honvéd ezredes ne-
véhez fűződik. A mérőszámos (kótált) ~sal 
kiegészülő szintvonalas  domborzatábrázolás 
ma is részét képezik topográfiai térképeink-
nek. (K. A.) → geoinformációs támogatás



155

douhetizmus

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

dombság: ~nak a 200–500 méter tszf. ma-
gasságú felszíni formát nevezzük. Főbb jel-
lemzői: közepes lejtőszög 20°, 100–120 m 
relatív magasság, az épített utak emelkedé-
se 10%, jó manőverezési lehetősége. Ked-
vez a védelemnek, mert a terep kellő védel-
met nyújt, alkalmas a csapatok szétbontako-
zására, a tüzelőállások elhelyezésére, rejtett 
megközelítési lehetőséget biztosít, az álcá-
zás és megtévesztés, az utakon kívüli ma-
nőverezés lehetőségei is jók. Magyarország 
~ai: Somogyi-dombság, Zalai-dombság, 
Gödöllői-dombság, Etyeki-dombság, Vasi-
Hegyhát, Kemeneshát, Fertőmelléki-domb-
ság, Felső-Őrség, Tolna–Baranyai-dombvi-
dék, az Észak-Magyarországi-középhegység 
⁓ai. (S. K. K.) → katonaföldrajz

Douhet, Giulio (1869–1930): hadosztálytá-
bornok, olasz katonai teoretikus. Tüzérmér-
nöki tiszti iskolát, majd vezérkari akadémiát 
végzett. 1912–1915 között egy repülőalegy-
ségnek volt a parancsnoka, majd 1915 má-
jusában hadosztálytörzsfőnöknek nevezték 
ki. Ebből a beosztásából a Főparancsnok-
ság bírálása miatt leváltották és börtönbün-
tetésre ítélték. 1918-ban  került vissza a had-
seregbe, majd a fasizmus uralomra jutását 
követően 1922–1923-ban  a légierő irányító 
központjának volt a parancsnoka. Ezekben 
az években kialakította híres elméletét (két 
részben – 1921-ben  és 1927-ben  – megje-
lent művének címe: A légiuralom (Il domi-
nio dell’aria), amely szerint a légierő képes 
az ellenség hátországi objektumainak, ipa-
ri és politikai központjainak a rombolásá-
val, a lakosság ellenállásának a megtörésé-
vel eldönteni a háború kimenetelét. Úgy vél-
te, hogy a kis létszámú szárazföldi és hadi-
tengerészeti erők feladata a háború kezdeti 
időszakában a határvédelem, majd a légierő 
által térdre kényszerített ellenséges ország 
megszállása. Douhet elméletének voltak tá-
mogatói, s ez az elmélet képezte a Német-
ország katonai vezetői által kidolgozott vil-

lámháborús tervek alapját is, és tükröződött 
az USA és Nagy-Britannia bombázórepülői 
harci alkalmazásának elméletében és gya-
korlatában is. A légiuralom-elmélet egyes 
elemei már a második világháború alatt is 
beigazolódtak, de összességében az elmé-
let nem állta ki a próbát. A technika, a lé-
gierő és a pusztítóeszközök tökéletesedésé-
vel a gyakorlatban mindinkább megközelí-
tették azt, amelyet Douhet 50–60 évvel ko-
rábban kidolgozott. Az elméletet leginkább 
az 1990–1991-es  öbölháborúban a szövet-
ségesek, főleg az USA légierejének alkal-
mazása igazolta, amikor a feladatok jelen-
tős részét a légierő oldotta meg, s ezzel lé-
nyegében térdre kényszerítette az ellenséget. 
(F. B.) → hadtudomány elmélete

douhetizmus: Giulio Douhet olasz tábor-
nok által az első világháború tapasztalatai 
alapján kidolgozott, a jövő háborújellegére, 
a légi hadviselésre, a légi uralomra, a had-
erő felépítésére, a légierő szerepére és szer-
vezetének kialakítására, továbbá a légvéde-
lemre vonatkozó nézetek összessége. A má-
sodik világháborúban a ~ a katonai hadásza-
ti koncepció alapját képezte. Ez az elmélet 
azonban sem a második világháborúban, 
sem az azt követő kis háborúkban nem nyert 
megdönthetetlen bizonyítást. Az Irak elleni 
úgynevezett I. öbölháborúban a szövetsége-
sek légiereje Douhet elméletének megfelelő-
en alkalmazta a légierőt, amely hadviselési 
mód sikeresnek, a háború kimenetelét eldön-
tő tényezőnek bizonyult. Hasonló jelenséget 
figyelhetünk még meg az 1999-es  Koszovó, 
illetve a 2011-es  Líbia elleni szövetséges lé-
giháborúkban is. Azokban a konfliktusok-
ban, ahol a szemben álló fél súlypontjai jól 
körülírhatók, a légierő döntő szerepet tölt-
het be, a felkelők elleni műveletekben, ge-
rilla harcmodorral szemben azonban ke-
vés hatékonysággal képes fellépni, elhúzó-
dó tevékenységekre kell számítani. (Cs. J.) 
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→ légvédelem, légierő (műveletek, támo-
gató műveletek)

dózis: adag, egy meghatározott mennyiség, 
a kémiai gyakorlatban méregadag, az orvo-
si gyakorlatban gyógyszeradag, a sugárterá-
piában sugáradag, fizikai értelemben az io-
nizáló sugárzások hatásainak jellemzésére 
használatos fogalom. Az ionizáló sugárzás 
fajtája szerint: alfa-, béta-, gamma-, rönt-
gen- és neutron~t, illetve vegyes ~t, a ha-
tás alapján fizikai ~t és biológiai ~t külön-
böztetnek meg. A fizikai ~ lehet besugárzási 
vagy elnyelt ~. A besugárzási ~ az ionizáló 
sugárzás erősségére jellemző mennyiség, 
mértékegysége: coulomb per kilogramm, 
jele: C/kg. 1 coulomb per kilogramm olyan 
állandó intenzitású ionizáló sugárzás besu-
gárzási ~a, amely 1 kilogramm tömegű le-
vegőben összesen 1 coulomb töltésű, azonos 
előjelű iont hoz létre. (A korábban haszná-
latos R röntgen egység átszámítása: 1 R = 
2,58 × 10–4 C/kg. Az elnyelt sugárdózis (D) 
valamely besugárzott anyag által elnyelt io-
nizáló sugárzási energia mértékét meghatá-
rozó mennyiség. Mértékegysége: 1 J/1kg = 
1 Gray [Gy]. 1 gray az a sugáradag, amelyet 
1 kilogramm tömegű anyag elnyel, ha vele 
állandó intenzitású ionizáló sugárzás útján 
1 joule (J) energiát közlünk. (A korábban 
használt mértékegysége: RAD, átszámítása: 
1 rad = 10–2 Gy). Egyenérték~: amikor a su-
gárzási teret különböző típusú, illetve eltérő 
wR súlytényezőjű sugárzások alkotják, ak-
kor valamely ionizáló sugárzásnak az em-
ber szervezetében létrehozott egyenérték 
dózisán a mennyiséget értjük, ahol T: szö-
vet vagy szerv; R: a sugárzás típusa és mi-
nősége; wR: a sugárzási súlytényező; DT,R: 
a T szövetben vagy szervben elnyelt dózis 
átlagértéke. Mivel a sugárzási súlytényező 
dimenzió nélküli szám, az egyenérték dó-
zis egysége energia/tömeg jellegű mennyi-
ség, de ennek külön nevet adnak: SI egysé-
ge a Sievert (Sv). Mértékegysége: 1 J/1kg 1 

Sievert [Sv]. [H] = 1 Sv = 1 Gy (ha wR = 1) 
Effektív ~: az emberi test összes szöveté-
re vagy szervére (T) vonatkozó, súlyozott 
egyenérték dózisok (HT) összege, ahol wT a 
T szövet vagy szerv súlytényezője, wR az 
R típusú sugárzás súlytényezője, DT,R az R 
sugárzástól származó, T szövetben vagy 
szervben elnyelt dózis átlagértéke. Az effek-
tív dózis egysége a Sievert (Sv). A szervezet 
várható sugárkárosodásának mértéke szem-
pontjából egy-egy szervnek vagy szövetnek 
a besugárzása kisebb, vagy nagyobb jelentő-
ségű lehet. HT: a szervben az átlagos dózis-
egyenérték WT: a szövet sugárérzékenysége. 
Szerv/WT: ivarszervek: 0,20; vörös csont-
velő: 0,12; vastagbél: 0,12; tüdő és gyomor: 
0,12; emlő: 0,05; máj: 0,05; nyelőcső: 0,05; 
pajzsmirigy: 0,05; bőr: 0,01; csontfelszín: 
0,01. Az ionizáló sugárzások időegységre 
vonatkoztatott hatása a ⁓teljesítmény; radio-
aktív anyag esetén arányos az anyag aktivi-
tásával, pontszerű sugárforrás esetén pedig 
fordítottan arányos a távolság négyzetével. 
A radioaktív sugárforrás aktivitása a radio-
aktív anyag azon tulajdonságára jellemző 
mennyiség, amely kifejezi, hogy a radioak-
tív agyag atommagjai a bomlás során mi-
lyen mértékben alakulnak át. Mértékegysé-
ge a Becquerel, jele a Bq. 1 becquerel olyan 
radioaktív sugárforrás aktivitása, amelyben 
1 másodperc idő alatt 1 bomlás következik 
be. (B. T.) → ABV-támogatás

döntés: általános emberi tevékenység, de 
a parancsnok, a vezető munkájában kiemel-
kedő helyet foglal el, és így a szervezeti te-
vékenységben, a szervezet életében megha-
tározó szerepet játszik. A ⁓ a vezetői tevé-
kenységben azért tölt be centrális szerepet, 
mert annak meghozataláig a kommuniká-
ció és a tervezés mint funkció a folyamat 
részeként azt hivatott előkészíteni, majd a ⁓ 
meghozatalát követően minden más vezeté-
si és szervezeti tevékenységnek annak rea-
lizálását kell szolgálnia. A ⁓ek szerepe, je-
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lentősége nap mint nap nő, mert a felada-
tok komplexitása, a globalizáció, a rendkí-
vül gyors technikai, technológiai változások 
adekvátan megkövetelik a reagálóképesség 
fejlesztését és a reakcióidő minimalizálását, 
mert a konfliktusok gyors megoldásával le-
het a versenyképességet, az egyensúlyi hely-
zetet fenntartani. A helyes ⁓i eljárások, mód-
szerek kidolgozása, elsajátítása, alkalmazása 
rendkívül javíthatja a vezetői munka haté-
konyságát, a szervezet eredményességét. Ezt 
a tevékenységet ma már széles körben támo-
gatják különböző informatikai eszközrend-
szerrel, amelyek segítenek reálisabbá tenni 
a vezetési folyamatok elemzését, modellezé-
sét, de továbbra sem helyettesítik a vezetői 
munkát, a személyes, emberi tevékenységet. 
A matematikai módszerek, a fejlett progra-
mozási eljárások kétségtelenül hozzájárul-
nak a vezetői ⁓ek tartalmának, minőségé-
nek, realitásának alaposabbá tételéhez, de 
továbbra sem fogják a vezetői empátiát he-
lyettesíteni. A vezetői elvárás egyre inkább 
eltolódik a szervezet által megoldandó fel-
adat pontos megfogalmazásának, az igények 
állításának irányába. A fejlett informatikai 
eszközrendszert felhasználó specialisták ál-
tal kidolgozott variánsok közül a vezetésnek 
képesnek kell lennie felelősségteljesen ki-
választani a legoptimálisabbat. A ⁓nek szá-
mos értelmezése, megközelítése létezik. Így 
megkülönböztethetünk tágabb és szűkebb 
értelmezést. A tágabb értelemben az egész 
⁓i folyamat e fogalomkörbe tartozik, míg 
megkülönböztethető a szűkebb értelmezés, 
amely szerint ⁓ maga a választás, tehát maga 
a mozzanat. A tágabb értelmezéshez tarto-
zik minden olyan ⁓i tevékenység, amelyet 
a vezető hatáskörébe utalnak: az alárendelt-
ségébe tartozó szervezetek ⁓einek elvi irá-
nyítása és felülvizsgálata, valamint a hatás-
körét meghaladó kérdésekben és ügyekben 
javaslatok készítése a felsőbb szervek szá-
mára. (C. O.) → katonai vezetés

döntésmegvalósítási modell: a) az utasítás 
modellje: a tervezett változtatást hatalom-
mal, adminisztratív szabályokkal kell meg-
oldani. Elegendő tehát a végrehajtást elren-
delni és a változtatást végrehajtják. Az ab-
szolút hierarchikus szervezetekben a végre-
hajtás lépéseit aprólékosan, részletes utasítá-
sokban meghatározva és ellenőrizve a vég-
rehajtás eredményes lehet; b) platonikus 
modell: arra a feltételezésre épül, hogy ok-
tatással és racionális érveléssel az érintettek 
rábírhatók a tervezett változtatások megva-
lósítására; c) prófétai modell: lényege a sze-
mélyes meggyőzés és motiválás kizáróla-
gos erejébe vetett hit. Sokszor az utasításos 
modell kiegészítője; d) konverziós modell: 
a változásban érintettek részvételére épít. 
Demokratikus modellnek tekinthető. (C. O.) 
→ katonai vezetés

döntéselmélet: a vezetés és szervezés tu-
dományos ismeretrendszerének centrumá-
ban a döntések tudományos alapú megho-
zatalának elősegítése dominál. A ⁓ által tár-
gyalt eszközök és módszerek a döntésho-
zónak lehetőséget biztosítanak arra, hogy 
a tudomány legmodernebb eljárásait fel-
használja a döntés meghozatalában. Ilyen 
döntéstámogató modellek lehetnek a mate-
matikai, informatikai, csoportos eljárások, 
operációkutatás, valószínűségszámítás stb. 
A ⁓i rendszer nem egységes, különböző ⁓i 
irányzatokat használ fel, illetve foglal ma-
gában. A ⁓i irányzatok a különböző isko-
lákhoz, tudományokhoz kapcsolódtak. Így 
a logikában a döntés egy kijelentés igazának 
vagy hamisságának megállapítását jelenti, 
és ebben az értelemben ez is választás. Vá-
lasztani kell aközött, hogy igaz-e, vagy ha-
mis a szóban forgó kijelentés. A filozófiá-
ban a döntések szoros kapcsolatban vannak 
az igazsággal és a boldogsággal. A közgaz-
daságtudományban minden döntés a legna-
gyobb hasznosságra való törekvést céloz-
za. A szociológia és a pszichológia  szerint 
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a  kvantifikálható értékek mellett vannak 
olyan értékek is, amelyek a hasznosság ma-
ximális érvényesülésében a piacon eltérést 
okozhatnak (szokások, bürokrácia, verseny, 
tekintély stb.). Az egyének a csoportok dön-
téseikben különböző motivációk hatásá-
ra (informális kapcsolatok, protekcioniz-
mus stb.) eltérnek az utilitás elvének érvé-
nyesítésétől. A pszichológia – az előzőkön 
túl – vizsgálja, hogy a választásra kénysze-
rülő ember hogyan viselkedik a különböző 
döntési szituációkban, milyen lélektani té-
nyezők segítik, illetve gátolják őt az optimá-
lis döntés kialakításában. A szociológiának 
pedig az az elsődleges feladata, hogy prog-
nosztizálja, elemezze és értékelje a dönté-
sek társadalmi csoportokra gyakorolt hatá-
sát. Szociálpszichológiai megközelítés alap-
ján a döntés nem egyszerűen az alternatívák 
közötti választás, hanem olyan folyamatot 
jelent, amelyben az egyén vagy a csoport tu-
datosan keresi a célt, megpróbálja meghatá-
rozni a kiválasztásra kerülő lehetséges alter-
natívákat, cselekvéseket és azok várható kö-
vetkezményeit, és a tudatosság mellett jelen 
van az akarat, amely a döntéshozót motivál-
ja. A ⁓ alapkategóriái: a döntések lehetnek 
ösztönösek és tudatosak. A tudatos döntések 
elkülöníthetők tapasztalati alapú és tudomá-
nyos alapú döntésekre. Az ösztönös dönté-
sek: lényegében előre determinált döntések 
csoportjába tartoznak, így nevezhetők azok 
automatikus változatainak, illetve alapdön-
téseknek is. Az automatikus döntések alap-
ját az ösztönösség – ember vonatkozásá-
ban általában a biológiai ösztönösség – ké-
pezi. Társadalmi szinten az automatizmus 
a konvencionális döntésekben jelenik meg 
(hagyományok motiváló szerepe, jogi sza-
bályozottság stb.). Az automatikus dönté-
seknél az adott szituációban nincs kiélezett 
döntési helyzet, a döntés feltételei sem érzé-
kelhetők. Az ösztönös döntéseket elsősorban 
a programozottság jellemzi, amely többsé-
gében más körülmények között (elsősorban 

máskor) jön létre. A tudatos döntés esetén 
az azt meghozó személy maga választja meg 
a módszert, eszközt, és teljes szerepkörrel 
vesz részt a kiélezett helyzetű – többségé-
ben programozatlan – döntésben. Tapasz-
talati alapú döntések a döntéshozó a koráb-
bi tapasztalataira alapoz, amelyeket első-
sorban azon döntések meghozatala során 
szerzett, amelyek tudományos alapon nem 
vagy kevésbé voltak kezelhetők. Az ilyen 
döntés elsősorban a tekintélytiszteleti elvre 
épül, amely mások tekintélyére való hivat-
kozásra, illetve a saját tekintély hangsúlyo-
zására alapozódik. A tapasztalati döntések 
másik csoportjába sorolható a véletlen vá-
lasztás alapú döntés, amelyiknél az intuíció 
a meghatározó. Ezt a döntést elsősorban ak-
kor célszerű alkalmazni, ha nem rendelke-
zünk kellő mennyiségű információval. A ⁓i 
irányzatok a különböző tudományos alapú 
megközelítések, szemléleti módok alapján 
alakultak ki. A ⁓i irányzat lényege, hogy 
középpontjában a tudományos alapú dön-
tések kialakítására fókuszálnak. Lényegé-
ben három domináns irányzatot különíthe-
tünk el: a) A normatív vagy előíró irányzat 
a döntés technikáját igyekszik tökéletesíte-
ni. Alapgondolata, hogy minden döntési szi-
tuációnak van helyes és általánosan elfoga-
dott megoldása. Technikailag modellek ki-
alakításával, azok matematika felhaszná-
lásával jutnak el a helyes döntési változat-
hoz. b) A leíró irányzat a döntéshozatali fo-
lyamatok sajátosságait vizsgálja az emberi 
szubjektum és az azt behatároló környezet 
relációjában. c) A döntéstámogató irányzat 
a leegyszerűsítő eljárások kiküszöbölését, 
a kreativitás növelését tűzi ki célul, egység-
ben kezelve a problémát, a modellt és a dön-
téshozót. Legfőbb alapelve a döntéselemzés, 
amely a helyzet többirányú megközelítését 
és sok szempont alapján történő értékelését 
követi. A normatív ⁓i irányzat a racionális 
normatív döntések meghozatalának elősegí-
tését támogatja. Ennek érdekében határozza 
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meg a döntési alapmodellt és a döntési fo-
lyamat logikáját. (C. O.) → katonai vezetés

döntés-előkészítés: a döntési helyzet (prob-
lémafeltárás) felismerésével, majd célke-
reséssel, értékelemzéssel (funkció – költ-
ség), célelemzéssel és a célok meghatározá-
sával veszi kezdetét. Ezt követi a céloknak 
megfelelő információgyűjtés, csoportosítás 
és elemzés. Az információelemzésből levont 
következtetések alapján cselekvési változa-
tok kidolgozása adott kritériumok és kocká-
zati tényezők figyelembevételével. A dön-
tési (a cselekvési) alternatívák összevetése, 
előny-hátrány elemzés, majd a döntéshozó 
személy, testület előtti előterjesztés. Kato-
nai szervezetek vonatkozásában ezt a folya-
matot elhatározásnak nevezik, amely nem 
egészen adekvát a döntéssel. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

döntési alapmodell: az alapmodell elemei: 
a döntéshozó olyan személy vagy szerv, aki 
vagy amely jogosult a döntés meghozatalá-
ra, vállalja annak következményeit, azaz fe-
lelősséget vállal azért. A döntéshozó a cél el-
éréséhez vezető útról hoz elsősorban döntést. 
Ez a sajátos felhatalmazás biztosítja, hogy 
a teljes szervezet működését, jövőbeni álla-
potát befolyásolja. A döntés kifejezi a dön-
téshozónak a szervezetben elfoglalt helyét, 
hatalmi pozícióját – ez a személy többnyire 
a vezető, illetve vezetőtestület, de bizonyos 
döntések átruházhatók területi felelősök-
re, adott funkcionáriusokra behatárolt jog-
körrel. A stratégia meghatározásával a cél-
hoz vezető út, annak módja és eszközeinek 
alkalmazása tisztázódik. Azaz a szervezeti 
erőforrások adott helyzetben, adott cél ér-
dekében történő legoptimálisabb kihasz-
nálását kell magában foglalnia. A stratégia 
szabályozható változókból szerkesztett terv. 
A változók döntéshozó által módosítható ér-
tékek. A tényállapotok a szervezet környe-
zetének elemeinek együttesét alkotják, ame-

lyek függetlenek a szervezettől, a stratégiá-
tól, a döntéshozótól. A tényállapotok kör-
nyezeti feltételként jelennek meg, amelyre 
a szervezet nem képes hatást gyakorolni, 
így csak felmérni lehet. Tények, amelyek 
a döntéshozó által befolyásolhatatlan válto-
zókat tartalmaznak. Ezek jellegüknél fog-
va külső körülmények által meghatározot-
tak, a szabályozás csak közvetett úton le-
hetséges. Tényállapotok lehetnek: a) biztos 
események, amelyek bekövetkeznek P = 1; 
b) lehetnek események, amelyek nem követ-
keznek be P = 0; c) bizonytalan események, 
amelyek nem ismertek P = ?; d) valószínű-
séges (sztochasztikus) események, amelyek 
eseményrendszert alkotnak, és páronként 
kizárhatják egymást P = 0 – 1. A következ-
mény a stratégia és a tényállapot együttes 
hatásának eredménye. A döntés állapotá-
ban a következménnyel mint lehetőséggel 
foglalkozunk, és aszerint értékeljük, ahogy 
az adott tényállapothoz való viszonyában 
bekövetkezett. Ez megjelenik az előrejel-
zésekben, amelyek a figyelembe vett tény-
állapotok és alkalmazott stratégiák együt-
tes hatásának bekövetkezési valószínűségét 
prognosztizálják. (C. O.) → katonai vezetés

döntési fa: grafikus megjelenítési forma, 
amely lehetővé teszi a döntési lehetőségek, 
a bekövetkező események, azok valószí-
nűségei és a kimenetek (eredmények) lo-
gikai kapcsolatainak egyszerre történő át-
tekintését. A ⁓ a cselekvési lehetőségeket 
és az eseményeket időbeli (kronologikus) 
sorrendben, balról jobbra haladva tünteti 
fel. A döntési csomópontokat négyzetekkel, 
az események bekövetkezését körökkel jelö-
li. A csomópontokból kiinduló ágak (tevé-
kenység- és eseményvillák) jelzik az egyes 
döntési lehetőségeket (akciókat) és a ter-
mészeti állapotokat (eseményeket). Az ese-
mények bekövetkezésének valószínűsége-
it az eseményvillák ágaira kell írni. A vég-
ső villákhoz kapcsolódnak az adott  döntési 
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 alternatívához, eseményláncolathoz tarto-
zó kimenetelek, azaz a döntési következmé-
nyek. A természeti állapotoknak egymást 
kölcsönösen kizáróknak és teljes körűeknek 
kell lenniük. Az eseményváltozókat folyto-
nosságuk ellenére is diszkrét változókként 
célszerű kifejezni. A valószínűség becslé-
sénél a személyes meggyőződés a mérvadó. 
(C. O.) → katonai vezetés

döntési folyamat: döntési helyzet felismeré-
se – információgyűjtés és -feldolgozás – cél-
kitűzés – tervezés – modellek alkotása – cse-
lekvési változatok (alternatívák 1. … n.) ér-
tékelése, összevetése – döntés – a kiválasz-
tott cselekvési változat részletes kidolgo-
zása és megvalósítása – ellenőrzés, érté-
kelés – tapasztalatok feldolgozása. (C. O.) 
→ katonai vezetés

döntési fölény: az információs fölény ered-
ményeként kialakuló műveleti fölényténye-
ző, amelynek lényege, hogy a kialakult hely-
zet kezelésére és a katonai műveletek végre-
hajtására vonatkozó megalapozott, objektív 
és releváns saját oldali döntések meghoza-
tala gyorsabb, mint a szemben álló félé. A ~ 
azt jelenti, hogy a saját döntési ciklus ide-
je a szemben álló fél döntési időciklusához 
képest rövidebb, tehát a szemben álló fél-
nél gyorsabb a saját oldali információszer-
zés, helyzetértékelés, döntés és feladat-vég-
rehajtás. Ez alapján a ~ birtokosa előbb jut 
a katonai művelet végrehajtásának fázisába, 
aminek következtében képes a kezdeménye-
zést megragadni, valamint akaratát folyama-
tosan rákényszeríteni a szemben álló félre. 
(H. Zs.) → elektronikai hadviselés, infor-
mációs műveletek

döntési osztályok, döntési kritériumok: 
a szervezet környezetének értékelése során 
megállapított tényeket hasznosságuk (érté-
kük) alapján kategorizáljuk biztos, bizony-
talan, lehetetlen és sztochasztikus értékcso-

portokba. Ezek alapján tudunk kialakítani 
⁓at. A döntési kritérium olyan rendező elv, 
előírás, amely meghatározza, hogy a dön-
tésre vonatkozó információkat hogyan hasz-
náljuk fel a cselekvési változatok közötti vá-
lasztás, azaz a döntésünk során. A) biztos 
körülmények közötti döntés: a) alapvetően 
csekély helyzet értelmezhető biztos döntés-
ként, bár ezekben a szituációkban is érvé-
nyes, hogy a cselekvési változat és a tényál-
lapot nagy száma jellemző, amelyből az op-
timumot keressük az értékek maximumával 
vagy az értékek minimumával, mert érvé-
nyesítendő döntési kritérium lehet a maxi-
mum kritérium (a lehető legnagyobb ho-
zamot biztosító stratégiát keressük) vagy 
a minimum kritérium (a lehető legkisebb 
ráfordítást preferáljuk); b) amikor a tényál-
lapotok bizonytalanságától eltekinthetünk, 
meghatározható a korlátozott racionalitás 
körülményei között a bekövetkező egyetlen 
lehetséges tényállapot; c) matematikai eljá-
rások támogatják a szélsőértékek keresését, 
itt az analitikai modellekre ajánlott támasz-
kodni; B) kockázatos körülmények közötti 
döntés: ebbe a kategóriába tartozik a döntés, 
ha ismerjük a tényállapotok bekövetkezésé-
nek valószínűségeit. Ha a valószínűségek-
nek szerepük van a döntésben, akkor a dön-
téshozó általában az optimális várható érték 
alapján dönt (maximum vagy minimum); 
C) bizonytalan körülmények közötti döntés: 
bizonytalan döntési helyzet akkor alakul ki, 
amikor csak felsorolni tudjuk a véges számú 
tényállapotokat, de az információk hiányá-
ban nem tudjuk megadni a tényállapotok be-
következésének valószínűségét. A bizonyta-
lanság a szélsőértékek között található, azaz 
a strukturált és a  strukturálatlan szituáció 
között. A strukturálatlanság esetén jellemző 
az információhiány, nem ismerjük a tényál-
lapotot és a cselekvési  változatok következ-
ményeinek értékét sem. Ezek a döntési szi-
tuációk sajátosak, újszerűek, így a döntés-
hozónak nehéz helyzete van, mivel nincs ki-



161

döntnök

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

alakult metodikája annak megoldására. Ezt 
a strukturálatlan döntési szituációt progra-
mozatlan döntésnek nevezzük, ahol a megol-
dásban meghatározó lesz a vezető kreativitá-
sa, az intuíció, a tapasztalata és a heuriszti-
kus problémamegoldó eljárás. A bizonytalan 
döntések osztályában a döntési kritériumok 
nem egzaktak, meghatározó a döntéshozó 
beállítódása, a kockázatvállaló képessége. 
A döntést azonban mégis a döntéshozó ál-
tal választott kritérium determinálja, mivel 
az adekvát az általa képviselt célrendszer-
rel, értékrenddel, több kritérium esetén pe-
dig a közösen elfogadható döntés vállalha-
tó: a) Laplace-kritérium: alapfeltételezése, 
hogy a különböző tényállapotok bekövetke-
zése nem ismert, úgy kell cselekedni, mint-
ha mindegyik valószínűség egyenlő lenne. 
b) Maximax kritérium: lényege, hogy min-
den lehetséges stratégia esetében a legjobb 
eredményt kell vizsgálni, és a legjobbak kö-
zül a legjobb eredményt adó alternatívát 
kell választani. Maximin kritérium – Abra-
ham Wald-féle döntési szabály, amely szerint 
felül kell vizsgálni a stratégiákkal, a cselek-
vési változatokkal kapcsolatos következmé-
nyeket, majd a legrosszabb kimenetelűek kö-
zül kell kiválasztani a legjobbat. c) Minimax 
kritérium: a lehetséges stratégiák közül azt 
kell kiválasztani, amelyiknél a legrosszabb 
eredmény a legkisebb, ahol a cél az elmara-
dó haszon minimalizálása. d) Hurwicz-kri-
térium: átmenetet képez a maximin- és ma-
ximaxelv között. Alkalmazásánál az úgyne-
vezett optimizmus-koefficiens segítségével, 
0-tól  1-ig  terjedő skálán mérik a döntéshozó 
optimizmusát. Azt a stratégiát kell válasz-
tani, ahol ez az összeg maximális. (C. O.) 
→ katonai vezetés

döntési pont: a harcterületen egy esemény, 
egy terület, egy vonal vagy egy pont, ahol 
a tervekben foglaltak szerint, illetve a had-
műveleti (műveleti) parancsnak megfelelő-
en befolyás gyakorolható a feladat végre-

hajtásra. A ~ nem jelent döntési kényszert 
a parancsnok számára, csak jelzi, hogy mi-
kor, hol célszerű vagy szükséges a végre-
hajtás sikere, az ellenségre és a saját csapa-
tokra gyakorolt hatás maximalizálása miatt 
a műveletbe beavatkozni. (T. J.) → száraz-
földi műveletek

döntési táblázat: alternatíva – cselekvés. 
Költség – erőforrásigény. Haszon – várható 
kimenet 1. … n. (C. O.) → katonai vezetés

döntési tényállapot: a tényállapotok a szer-
vezet környezetének elemeinek együttesét 
alkotják, amelyek függetlenek a szervezet-
től, a stratégiától, a döntéshozótól. A tény-
állapotok környezeti feltételként jelennek 
meg, amelyre a szervezet nem képes hatást 
gyakorolni, így csak felmérni lehet. Tények, 
amelyek a döntéshozó által befolyásolha-
tatlan változókat tartalmaznak. Ezek jelle-
güknél fogva külső körülmények által meg-
határozottak, a szabályozás csak közvetett 
úton lehetséges. Tényállapotok lehetnek: 
a) biztos események, amelyek bekövetkez-
nek – P = 1; b) lehetnek események, amelyek 
nem következnek be – P = 0; c) bizonytalan 
események, amelyek nem ismertek – P = ?; 
d) valószínűséges (sztochasztikus) esemé-
nyek, amelyek eseményrendszert alkotnak, 
és páronként kizárhatják egymást – P = 0–1. 
(C. O.) → katonai vezetés

döntnök: a katonai szervezetek éleslövé-
szettel egybekötött harcászati gyakorlata-
in, komplex harcászati gyakorlatokon, el-
lenőrző lőgyakorlatokon, lőversenyeken 
a parancsnokok, törzsek, csapatok és szer-
vek tevékenységét folyamatosan kontrolláló 
és értékelő felkészült tiszt. A ⁓ a szakutasí-
tások előírásai és a gyakorlatvezetésőség ál-
tal meghatározott követelmények és a biz-
tonsági rendszabályok maradéktalan érvé-
nyesítése érdekében különböző informáci-
ók közlésével támogatja a  gyakorlatvezetés 
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 elgondolásának követelmények szerinti 
megvalósítását. Folyamatosan rögzíti a te-
vékenység eredményességét, amely majd 
alapul szolgál egy reális értékelésnek. (C. O.) 
→ katonai vezetés

döntnök: gyakorlatokra kijelölt és felkészí-
tett, általában ellenőrző személy(ek), cso-
port(ok). A gyakorlat vezetőségtől kapott 
utasítások és szempontok alapján ellenőriz-
heti a végrehajtó parancsnokok és kötelékek 
tevékenységét. Előre meghatározott módon 
és formában közlésekkel befolyásolhatja te-
vékenységüket a gyakorlat céljának teljesíté-
se érdekében. A ~ a szabályzatok, utasítások 
és a gyakorlatvezető, valamint a ~i eligazí-
tás alapján köteles megakadályozni a harc-
szerűtlen tevékenységet és a baleseteket. A ~ 
tapasztalatairól előre meghatározott szem-
pontok alapján rendszeresen jelentést tesz 
a ~i csoport vezetőjének. (M. I.) → katonai 
képzés, kiképzés, felkészítés

Dragoon (Dragonyos) hadművelet: a nyu-
gat-európai második arcvonal megnyitá-
sához Overlord kapcsolódó dél-franciaor-
szági kiegészítő hadművelet, amelynek so-
rán a Toulon–Cannes térségében 1944. au-
gusztus 15–16-án  bevetett, illetve partra 
szállt amerikai 1. légi szállítású harccsoport, 
7. Hadsereg, valamint a francia 1. Hadsereg 
északi irányú visszavonulásra kényszerítet-
te a német „G” Hadseregcsoportot. (Sz. M.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

Drina menti csaták: Első: a folyón 1914. 
augusztus 12-én  átkelt osztrák–magyar 5. 
és 6. Hadsereg, illetve a Szávát leküzdő 2. 
hadsereg sikeres támadását a szerb haderő 
rövidesen megállította, majd szeptember 
23-ára  visszavetette azokat a folyó mögöt-
ti megindulási állásaikba. A harcok során, 
csak az 5. Hadsereg 600 tisztet és 22–23 000 
katonát vesztett. Második (1914. szeptember 
8. – november 7.): az osztrák–magyar erők-

nek a Drinán és a Száván történt ismét sike-
res átkelését követő előrenyomulását a szep-
tember 16-án  indított szerb ellentámadás 
megállította, majd visszavonulásra kész-
tette, de sikeresen megtartották a Száva- 
és Drina-hídfőket. Harmadik: a két hídfőből 
1914. november 5-én  indított sikeres táma-
dás eredményeként november 29-én  elfog-
lalták Belgrádot, de a december 9-én  indított 
szerb ellencsapás következtében, december 
15-éig  minden elfoglalt területet elvesztet-
tek, még a két hídfőt is. E harcokban a Mo-
narchia összesen mintegy 225 000 katonát 
siratott, míg a szerbek 130 00 főt. (Sz. M.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

drótzár: a nem robbanó műszaki zárak 
egyik formája; a támadó ellenséges gyalog-
ság tevékenységének akadályozása, késlel-
tetése, valamint a harckocsi elleni műszaki 
zárak megközelítésének, leküzdésének meg-
nehezítése érdekében hozzák létre. Anya-
ga általában nagy szilárdságú tüskés drót-
huzal. Helyhez kötött (drótkerítés, buktató 
háló) és hordozható (spanyolbak, sündisznó, 
dróthenger) változatai ismertek. A dróthen-
ger csomagolva kis térfogatú, ezért gazdasá-
gosan szállítható, ugyanakkor rövid idő alatt 
telepíthető. A korszerű dróthenger a harc-
járművek és gépjárművek mozgását is gá-
tolja, mert a nagy szilárdságú és rugalmas 
drótszálak a kerekekre, de még a lánctalpas 
eszközök görgőire is feltekeredve akadá-
lyozzák azok forgását. (K. Z.a) → műsza-
ki támogatás

DTA: lásd digitális térképészeti adatbázis 
(K. A.) → geoinformációs támogatás

Dynamo művelet: a németek által Dunker-
que-nél tengerhez szorított brit expedíciós 
erők és francia csapatok 1940. május 27. – 
június 4-i  átmentése Dél-Angliába. (Sz. M.) 
→ hadtörténet, hadművészet története



égés: (tűzvédelem) kémiai elemek vagy ve-
gyületek egyesülése oxigénnel (oxidáció). 
A gyors ~kor felszabaduló égéshő fény-
jelenséget okoz (láng, parázs), lassú ~kor 
az égéshő nagy része szétterjed a környe-
zetben, és csak kevéssé emeli a hőmérsék-
letet. Az ~ bekövetkezéséhez éghető anyag-
ra, az ~t fenntartó közegre, valamint az ég-
hető anyag gyulladási hőmérsékletre való 
hevítés egyidejűségére van szükség. Az ⁓ 
az egyik legfontosabb energiatermelő folya-
mat. (B. T.) → ABV-támogatás

egészségfejlesztés: minden olyan tevékeny-
ség vagy folyamat, amelynek célja az egyé-
nek azon készségeinek fejlesztése, amelyek 
képessé teszik őket az egészségük felet-
ti kontroll gyakorlására, az egészségükkel 
kapcsolatos tudatos döntéseik meghozatalá-
ra. Az ~ nem csupán orvosi értelemben vett 
betegségek kialakulását igyekszik megelőz-
ni, hanem ezen túl, egy magasabb életminő-
ség elérése a célja. Az egészségfejlesztési 
tevékenység lehet egyéni és szervezeti fó-
kuszú. A fegyveres szervezetekben kiemelt 
a jelentősége, mivel a magasabb egészsé-
gi-pszichés-fizikai státusz a szolgálattelje-
sítés feltétele is egyben. (S. A.) → katonai 
egészségügy

egészségfejlesztés: minden olyan tevékeny-
ség vagy folyamat, amelynek célja az egyé-
nek azon készségeinek fejlesztése, amelyek 
képessé teszik őket az egészségük felet-

ti kontroll gyakorlására, az egészségükkel 
kapcsolatos tudatos döntéseik meghozatalá-
ra. Az ~ nem csupán orvosi értelemben vett 
betegségek kialakulását igyekszik megelőz-
ni, hanem ezen túl, egy magasabb életminő-
ség elérése a célja. Az ⁓i tevékenység lehet 
egyéni és szervezeti fókuszú. A fegyveres 
testületekben kiemelt a jelentősége, mivel 
a magasabb egészségi-pszichés-fizikai stá-
tusz a szolgálatteljesítés feltétele is egyben. 
(V. Z.) → katonai egészségügy

egészségi alkalmasság: katonai szolgálat-
ra egészségileg alkalmasak mindazok, akik-
nek testi felépítése kellően arányos, és nincs 
olyan fizikai vagy szellemi elváltozásuk, be-
tegségük vagy fogyatkozásuk, amely a kato-
nai szolgálat teljesítését nem teszi lehetővé, 
illetve annak során egészségi állapotuk je-
lentős rosszabbodásának veszélye nem vár-
ható. A sorköteles állampolgárok ~át az első- 
(másod-) fokú sorozó bizottság állapítja meg. 
A sorozó bizottság döntési jogköre az ~ kér-
désében: alkalmas korlátozás nélkül – „A”; 
alkalmas fogyatkozással, fizikai korlátozás 
nélkül – „B”; alkalmas fizikai korlátozással 
– „C”; alkalmas szakmájának, vagy polgá-
ri foglalkozásának megfelelő beosztásban 
– „D”; ideiglenesen alkalmatlan  (dátum)-ig 
– „I”; alkalmatlan „E” minősítés megállapí-
tására terjed ki. A Magyar Honvédség tény-
leges állományában szolgáló katonák alkal-
masságának elbírálását az Egészségügyi Fe-
lülvizsgáló  Bizottság(ok) –  rövidítve: a FÜV 

E, É
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Bizottság(ok) – végzi(k). A Felülvizsgáló Bi-
zottság az ~ kérdésében: „alkalmas” és „kor-
látozással alkalmas”, illetve „ideiglenesen 
alkalmatlan” vagy „alkalmatlan” minősí-
tés eseteiben dönt; ezen túlmenően pedig 
egészségügyi szabadságot, részleges szol-
gálatmentességet vagy munkaidő-csökken-
tést engedélyezhet a tényleges állományú 
katona számára. (F. F.) → védelmi igazgatás

egészségügyi anyagellátás/logisztika: 
az egészségügyi anyagok (beleértve a vért 
és vérkészítményeket, valamint az orvosi 
gázokat) beszerzésének, tárolásának, szál-
lításának, elosztásának, karbantartásának 
és csoportosításának folyamata a hatékony 
egészségügyi biztosítás alátámasztása érde-
kében. Az ~ ennek a folyamatnak az alkal-
mazását jelenti a tervezés és végrehajtás so-
rán. Az ~ szinonimája az egészségügyi szak-
anyagellátás. (V. Z.) → katonai egészségügy

egészségügyi biztosítás: az egészség-
ügyi tervezésnek, valamint az egészség-
ügyi szolgáltatások nyújtásának teljes kö-
rét felölelő működési terület a hadrafogha-
tóság fenntartása érdekében, amely a be-
tegségek megelőzésén, a kiürítésen, a sé-
rültek, sebesültek és betegek gyors gyó-
gyításán, harcképességük helyreállításán, 
valamint szolgálatba történő visszahelyezé-
sükön keresztül valósul meg. Megjegyzés: 
az (egészségügyi) támogatás a más egy-
ségek vagy szervezetek részére adott se-
gítségnyújtást, míg a(z egészségügyi) biz-
tosítás a saját erők ellátását jelenti. (V. Z.) 
→ katonai egészségügy

egészségügyi eljárásrendek: szabályoz-
zák az egészségügyi ellátás és egészségügyi 
szolgáltatások rendjét az egészségügyi biz-
tosítás rendszerében. Műveletek során a ka-
tona-egészségügyi biztosítás célja a parancs-
nok szándékának támogatása időbeni és ha-
tékony egészségügyi és egészségi szolgálta-

tások biztosításával a csapatok részére an-
nak érdekében, hogy azok a legjobb orvo-
si gyakorlatnak megfelelő ellátást kapják. 
Ennek az elvnek az alkalmazása a műveleti 
(az egészségügyi ellátás folytonos tökélete-
sítése a műveletek során) és a bizonyítéko-
kon alapuló gyógyítás elveiben megfogalma-
zott elgondolások alapján történik. A foly-
tonos tökéletesítés az a folyamat, amelynek 
révén a bevált gyakorlatokat megosztják, 
a kihívásokat tudomásul veszik, és reagál-
nak rájuk annak érdekében, hogy a tapasz-
talatokból okuljanak, és így tegyék megfe-
lelővé az egészségügyi ellátás biztosítását 
a telepített műveletek során. Mivel a NATO 
egyre inkább támaszkodik az egészségügyi 
biztosítás többnemzeti jellegére, döntő fon-
tosságú, hogy egyetlen részt vevő ország se 
kifogásolja általánosságban az egyes szö-
vetséges katonai egészségügyi egységek 
által nyújtott egészségügyi szolgáltatások 
minőségét. Az egyéb intézkedések mellett 
ez különös hangsúlyt igényel minden részt 
vevő nemzet részéről az általánosan elfoga-
dott bizonyítékalapú gyógyítás (Evidence-
Based Medicine – EBM) és a bizonyítéko-
kon alapuló klinikai gyakorlat irányelveinek 
(Evidence-Based Clinical Practice Guideli-
nes – EBCPG) alkalmazására. (K. I.)  → ka-
tonai egészségügy

egészségügyi felderítés: speciális felderí-
tési tevékenység során nyert egészségügyi, 
biológiai, járványügyi, környezeti és egyéb 
információból származó, humán és állat-
egészségüggyel összefüggő helyzetfelderí-
tés. Ennek a speciális felderítési ágazatnak 
megtervezéséhez, megszervezéséhez és a 
végrehajtás vezetéséhez egészségügyi szak-
emberek szükségesek a teljes felderítési cik-
lusban. (H. H.) → felderítés (V. Z.) → kato-
nai egészségügy

egészségügyi felderítő törzs: az egészség-
ügyi felderítés igazgatását, az egészségügyi 
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felderítési adatok feldolgozását, az informá-
ciók terjesztését végző törzs. Az adott had-
erő vezetési struktúrájának függvényében 
tartozhat közvetlenül a felderítéshez, vagy 
a logisztikai törzshöz. (H. H.) → felderítés

egészségügyi haderővédelem (Force Health 
Protection – FHP): mindazon egészségügyi 
rendszabályok összessége, amely a haderő 
alkalmazása során – az egészségügyi bizto-
sítás részeként – a sérülések és betegségek 
kialakulásának, keletkezésének a lehetősé-
gét minimalizálják, illetve azok megelőzését 
szolgálják. Az ~ elmélete néhány éve fogal-
mazódott meg, és 2008-ban  a NATO is elfo-
gadott doktrínájává tette. Lényege a szövet-
ségi hadműveletek egészségügyi biztosítá-
sának részletesebb kifejtése olyan új elemek 
pontos meghatározásával, mint az egész-
ségügyi felderítés és az ⁓. Alkotóelemei: 
A) „Ép és erős haderő”, amely az alábbia-
kat foglalja magában: a) periodikus egész-
ségügyi helyzetértékelést, b) egyedi orvosi 
ellátást, c) egészségmegőrzést, d) stressz-
kezelést, e) bevetés előtti és utáni egészségi 
állapot ellenőrzését. B) Megelőzés és véde-
lem: a) vakcináció és járványügyi intézke-
dések, b) biztonságos és egészséges munka-
hely, c) veszélyértékelés, csökkentés, d) kör-
nyezet-egészségügyi felügyelet, d) kockázat-
kommunikáció. C) Egészségügyi-rehabilitá-
ciós ellátás: a) mérhető, moduláris egységek, 
egészségügyi képességek, b) első reagáló 
erők, c) harctéri sebészet, d) tábori kórház, 
e) egyutas hátraszállítás, f) definitív ellá-
tás. Az eddigi ismeretekhez képest hangsú-
lyosabb lett az integratív feladat megfogal-
mazás. A megelőző orvostan másik felada-
ta a különböző kockázat- és fenyegetettség-
felmérésekkel együtt az egészségügyi felde-
rítés ciklikusan működő rendszerébe került 
át. A prevenció és a klinikum több területe 
kiegyensúlyozottan, egységbe szervezetten 
jelenik meg a missziók előtti, alatti és utá-
ni időfelosztás logikája mentén. Pontosabb 

meghatározást kapott az egészségügyi lé-
tesítmények fizikai biztonsági feltételrend-
szere, az orvosi tevékenységből eredő biz-
tonságos munkavégzés rendszere, és a kör-
nyezeti ártalmak elleni védelem. Új elem 
a szakemberek képzésének és továbbképzé-
sének beemelése a doktrínába. A ~ szinoni-
mája a preventív medicina. (S. L.) → kato-
nai egészségügy

egészségügyi haderővédelem: a környe-
zet, a foglalkozás-egészségügyi kockázatok 
és a betegségek   által kiváltott hatások kivé-
dése érdekében tett intézkedések összessé-
ge, amelyek lehetnek megelőző és reaktív 
jellegűek. Az ~ szinonimája a haderőegész-
ség-védelem. (V. Z.) → katonai egészségügy

egészségügyi helyzetértékelés: egyrészt 
az egészségügyi biztosítás szerkezetének 
megfelelőségére összpontosít, hogy reagál-
jon a haderő egészségi állapotát befolyásoló 
összes lehetséges tényezőre, másrészt pedig 
meghozzon minden olyan szükséges intéz-
kedést, amelyek elengedhetetlenek az állo-
mány egészségügyi kockázatok elleni védel-
me szempontjából. Ez a helyzetértékelés egy 
átfogó megközelítés végeredménye, amely 
a veszélyek, a sérülékenység és a kockázat-
értékelés folyamatára épül. A ~ kulcsfontos-
ságú elemei a veszély azonosítása, az egész-
ségügyi kockázatértékelés, az egészségügyi 
kockázatkezelés, az egészségügyi kockázat 
ellenőrzése, az egészségügyi kockázatokkal 
kapcsolatos kommunikáció és azok értékelé-
se. Az ~ méri fel az egészségügyi fenyege-
tések összesített lehetséges hatását az adott 
küldetésre, és nyújt megoldási javaslatokat 
ezen hatások kiküszöbölésére, illetve lehe-
tő legnagyobb mértékű mérséklésére. (K. I.)  
→ katonai egészségügy

egészségügyi híradó (hírközlési) infor-
mációs rendszer: egy megbízható és ha-
tékony hírközlési és információs rendszer 



166

egészségügyi igazgató

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

 (Communications and Information System – 
CIS), amelynek megléte a (had)művelet si-
kerének elengedhetetlen feltétele. Az egész-
ségügyi biztosítás elérhetősége (had)mű-
veleti követelmény. Ez segít a hadszíntéri 
sérült/sebesültirányításban és követésben, 
valamint biztosítja a lehetőséget az egész-
ségügyi kihívásokra adandó gyors reagálás-
ra. Az egészségügyi szakaszoknak szintén 
szüksége van a kapcsolattartásra. Az egész-
ségügyi törzseknek ahhoz, hogy az elvárá-
soknak meg tudjanak felelni, rendelkezniük 
kell a feltételek teljes skálájával, beleértve 
a kellő nagyságú irodahelyiségeket, a köz-
lekedési lehetőségeket, a hírközlési beren-
dezéseket és az információs technológiát. 
Ennek a rendszernek az igényei magukban 
foglalják a rendszeresített és a nem rend-
szeresített eszközök nagy választékát, fel-
ölelve az egészségügyi verbális (az egész-
ségügyi biztosításban részt vevő törzsek kö-
zötti, a biztosítási elemek és a NATO vagy 
nemzeti szervezeti elemek és törzsek kö-
zötti hangalapú kapcsolat valamennyi for-
máját) és vizuális kommunikációt (a valós 
idejű, valamint az előzetesen tárolt infor-
mációkat továbbító technológiákat foglalja 
magában, amelyek két földrajzi hely közöt-
ti vizuális jellegű információk továbbításá-
ra szolgálnak); telemedicina, teletanácsadás, 
telekonferenciák, távdiagnosztika, az auto-
matizált technológiákat (döntő fontosságú 
komputeres hardver- és szoftverképessége-
ket a kiürítés, a gyógykezelés és a betegkar-
tonok vezetése, az adatgyűjtés, megfigyelés 
teljes és progresszív spektrumán keresztül, 
valamint a törzsfunkciók egész sorát, ideért-
ve az elektromos levelezésen keresztül tör-
ténő adat- és információ cserét is), adat- és 
információkezelést. A rendszernek képes-
nek kell lennie az egészségügyi informáci-
ók időbeni és pontos továbbítására az ösz-
szes jogosult felé, amely magában foglalja: 
a) a betegkövetést és irányítást; b) a had-
színtéren belüli egészségügyi képességek 

készültségi és fenntarthatósági állapotának 
jelentését; c) értesítést elhalálozásról, sú-
lyos betegségről és sérülésről; d) statisztikai 
adatok biztosítását epidemiológiai és admi-
nisztratív felhasználás céljából; e) klinikai 
bizonyítékok biztosítását hivatalos nemzeti 
v. nemzetközi vizsgálatok számára; f) kez-
deti segítségnyújtás biztosítását a biológiai, 
vegyi támadások észleléséhez. (S. L.) → ka-
tonai egészségügy

egészségügyi igazgató: egy harccsoport 
vagy a műveleti hadszíntér egészségügyi 
szolgálatainak szakmai irányítója. Megjegy-
zés: az ~ betöltheti a magasabb parancsnok-
hoz rendelt egészségügyi tanácsadói feladat-
kört is. (V. Z.) → katonai egészségügy

egészségügyi intézmény (Medical Treat-
ment Facility – MTF): az ~ek (had)műveleti 
területen, hadszíntéren vagy a honi területen 
a kiürítési lánc mentén elhelyezkedő, a be-
tegségek és sérülések ellátására létrehozott 
vagy telepített intézmények, amelyek struk-
túrája és telepítési követelményei nagymér-
tékben függenek az adott művelet fajtájától, 
az egészségügyi küldetéstől és környezeti 
faktoroktól. A (had)művelet során az egész-
ségügyi biztosítási rendszer a jól szervezett 
prehospitális ellátástól és az egészségügyi 
kiürítéstől függ. Ennek a biztosítási rend-
szernek a fontos része az egymásra progresz-
szíven épülő intézményrendszer, amelyek-
ben az egészségügyi erőforrások és eszkö-
zök négy szinten vannak elosztva. A gyógyí-
tási, a kiürítési, az anyagellátási és az egyéb, 
a haderő egészségének fenntartása szem-
pontjából nélkülözhető tevékenységek el-
látása végett. A szárazföldi, légi és a hadi-
tengerészeti ⁓ek képességeik alapján négy 
szintbe, úgynevezett Role-okba kerültek be-
sorolásra. A „képesség” kifejezés azt takar-
ja, hogy az intézmény milyen szintű ellátás-
ra képes. A képesség Role 1-től  növekszik 
a Role 4-ig. A képeségek alapján az ⁓ek két 
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kategóriába sorolhatók: a) kötelező jellegű 
minimális képesség; b) megerősítés (az adott 
küldetésre szabott, kiegészítő képesség in-
tegrálása révén). Az ~ szinonimái a segély-
hely és a tábori kórház. (S. L.) → katonai 
egészségügy

egészségügyi képesség facilitátor: a NATO 
ambíciószintjén alapuló, a védelemtervezési 
folyamat részeként beazonosított egészség-
ügyi képességek kialakításának elősegíté-
sét és koordinálását végző személy a NATO 
parancsnoki struktúráján belül. Jelenleg 
a struktúrában két ilyen beosztás létezik, 
a Szövetségi Transzformációs Parancsnok-
ság és a NATO Katonai Tanács Nemzetkö-
zi Katonai Törzsének egészségügyi tanács-
adói. Ebben a minőségükben szakmailag 
nincsenek a NATO Katona-egészségügyi 
Szolgálatfőnökök Tanácsának (COMEDS) 
alárendelve, közvetlenül a NATO Főtitkár 
képességfejlesztéssel foglalkozó helyette-
sének jelentenek. (K. I.)  → katonai egész-
ségügy

egészségügyi képesség: cselekvési adottsá-
got és lehetőséget jelent egy kívánt egészség-
ügyi hatás elérése érdekében. (V. Z.) → ka-
tonai egészségügy

egészségügyi kiképzés: a harckiképzés 
egyik ága. Céljai: a) a személyi állomány 
szerezzen alapvető ismereteket a betegsé-
gek megelőzésében, valamint az ön- és köl-
csönös segélynyújtás elengedhetetlenül fon-
tos fogásainak elsajátításában. A korsze-
rű hadviselés és a modern háborúk során 
rendkívüli jelentősége van az időben nyúj-
tott ön- és kölcsönös segélynek, minthogy 
ennek időbeni és szakszerű elvégzésétől 
függ a sérültek és betegek további sorsa; 
b) az egészségügyi szakállomány kiképzé-
se (szakkiképzése); c) a különféle egészség-
ügyi kiürítési szakaszokon feladatot ellátó 
egészségügyi tisztek és altisztek felkészí-

tése az egészségügyi szolgálat munkájának 
támogatása érdekében. (D. Cs.) → katonai 
képzés, kiképzés, felkészítés

egészségügyi kiürítés: a sérültek és/vagy 
betegek egészségügyi felügyelet mellett, 
egészségügyi intézményekbe történő eljutta-
tását, illetve ezen intézmények közötti moz-
gatását jelenti, az ellátás folytonosságának 
elválaszthatatlan részeként. (V. Z.) → kato-
nai egészségügy

egészségügyi koordinációs központ: az 
egészségügyi szervezet végrehajtó szeme 
minden többnemzeti összhaderőnemi har-
ci kötelék (Combined Joint Task Force – 
CJTF) által végrehajtott (had)műveletekben. 
A hadszíntér egészségügyi szolgálat főnöké-
nek technikai irányítása alatt végzi feladatát, 
és egyeztet többnemzeti összehaderőnemi, 
illetve többfunkciós kérdésekben, beleértve 
a légi egészségügyi kiürítést is (Aeromedi-
cal Evacuation – AE). Az összhaderőnemi 
parancsnokságon az egészségügyi szolgálat 
(Medical Coordination Cell – MEDCC) nem 
a logisztikai törzs alárendeltségében, ha-
nem önálló törzsként (Combined Joint Medi-
cal – CJMED), a parancsnok alárendeltségé-
ben végzi feladatát. Az ~ kialakítása modul-
rendszerű és két részleget foglal magában, 
az egészségügyi (had)műveleti tervezési 
részleget, illetve a betegkiürítő koordinációs 
központot (Patient Evacuation Coordination 
Centre – PECC). Az ~ fő rendeltetése a had-
színtér egészségügyi szolgálat főnöke által 
lefektetett egészségügyi tervek végrehajtá-
sa és az egészségügyi irányelvek gyakorla-
ti alkalmazása. Koordinálja a többnemzeti 
összhaderőnemi harci kötelék elemei között 
az egészsgégügyi és egészségvédelmi tervek 
alkalmazásának és  végrehajtásának teljes 
spektrumát. (S. L.) → katonai egészségügy

egészségügyi osztályozás (triage): a hon-
véd-, katasztrófa- és sürgősségi ellátás  során 
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a fontos három T-szabály: az osztályozás 
(triage), a gyógykezelés (treatment), a kü-
rítés (transport) egységének alkotó eleme, 
amelyet a kezelés prioritásának megállapítá-
sa érdekében végeznek, azaz az ellátás sor-
rendjét határozzák meg a beteg v. sérült ál-
lapota, valamint a rendelkezésre álló szemé-
lyi és technikai erőforrások függvényében. 
Az osztályozást először 1855-ben  Nyikolaj 
Ivanovics Pirogov alkalmazta a krími hábo-
rúban, aki Szevasztopolban volt fősebész. 
Az ő módszerének lényege az volt, hogy 
már az első kötözési helyen a sérült a sebe-
sülés súlyosságától függően vagy azonnal 
tábori műtétre került, vagy ha könnyebb sé-
rülése volt, evakuálták a hátországba, ahol 
az állandó hadikórházakban gyógyították 
tovább őket. Napjainkban a honvéd orvos-
lásban az alábbi prioritások szerint döntik 
el a beavatkozások sürgősségét: a) azon-
nali beavatkozás szükséges (immediate): 
az élet megtartása és a halál megakadályo-
zása, azaz életmentő eljárások alkalmazása 
szükséges; b) sürgős beavatkozást igényel-
nek (urgent): súlyos, életveszélyes sérülé-
sek tartoznak ebbe a kategóriába, de az al-
kalmazandó terápiára állapotuk stabilizáló-
dik, amely sokszor csak átmeneti jellegű; c) 
késleltetett (halasztható) (delayed): sérülések 
ellátása halasztható, amellyel az előző két 
kategóriára fordítható idő és kapacitás nö-
vekszik, ami több szempontból a kimenetel 
sikerességét növelheti; d) kis sérülés, ambu-
láns ellátásra szorulók (minimal or ambula-
tory): minimális, általában felületi sérülések, 
amelyek nem igényelnek komolyabb beavat-
kozást, localis anaesthesiában elvégezhetők; 
e) várkozó (expectant): azok a sérültek tar-
toznak ide, akik a lehetőségek teljes arze-
nálját felhasználva sem biztos, hogy túlélik 
sérüléseiket. Tömeges személyi veszteség-
gel járó helyzetekben az ellátás elve az elő-
ző egyéni szükségleteket előtérbe helyezé-
séről „a legtöbb jót a legnagyobb számú sé-

rültnek” elvre változik. Ilyenkor az alábbi 
osztályozási prioritásokat kell használni: 
a) azonnali ellátásra szorulók (T1) csoport: 
az azonnali sürgősségi ellátást és életmen-
tő sebészeti beavatkozást igénylők csoportja 
(légúti elzáródás, hozzáférhető vérzés, sür-
gősségi amputáció); b) halasztott ellátásra 
szorulók (T2) csoport: azon betegek csoport-
ja, akik sebészeti ellátást igényelnek (kiter-
jedt izomsérülés, nagy csöves csont törése, 
has-, mellüregi sérülés), de általános állapo-
tuk lehetővé teszi a halasztott ellátást életük 
veszélyeztetése nélkül; c) minimális ellátást 
igénylők (T3) csoport: viszonylag kis sérü-
lést elszenvedettek csoportja, akik képe-
sek saját maguk megfelelő ellátására, illetve 
szakképzetlen személyzet is képes őket ellát-
ni; d) imminens halál állapotában lévők (T4) 
csoport: azok a betegek tartoznak ide, akik 
komoly, gyakran többszörös sérülést szen-
vedtek el, ellátásuk időigényes és bonyolult 
lenne, túlélési esélyük csekély. Ehhez hason-
ló a katasztrófák következményeinek egész-
ségügyi felszámolása során alkalmazandó, 
úgynevezett START- (Standard Triage And 
Rapid Treatment) osztályozás, ahol azonna-
li, sürgős, halasztható és halott kategóriák-
ba sorolják a sérülteket és betegeket. A sür-
gősségi ellátás kórházi helyszínein a kanadai 
osztályozás (CATS) különböző adaptációit 
alkalmazzák. Magyarországon a HUTAS-
rendszer van érvényben, amely a különbö-
ző kategóriákat ellátási, illetve a beavatko-
zási idő megkezdésével és intervallumaival 
társítja. A kategóriák: a) Triage (T1) életve-
szélyes, 0 perc; b) Triage (T2) kritikus, 0–15 
perc; c) Triage (T3) sürgős, 30 perc; d) Tri-
age (T4) kevésbé sürgős, 60 perc; e) Triage 
(T5) halasztható, 120 perc. Az osztályozást 
a honvéd egészségügyben mindig, általában 
véve pedig a legtapasztaltabb orvos, kataszt-
rófák esetén és a békesürgősségi ellátásban 
az osztályozó nővér (triage nurse) végzi. 
(S. L.) → katonai egészségügy
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egészségügyi szabályozás: a betegeknek/ 
sérülteknek a sérülés vagy a betegség kez-
detének helyétől az egymást követő egész-
ségügyi intézményekbe történő áttelepí-
tésével kapcsolatos irányítási, ellenőrzé-
si és egyeztetési folyamat, amelynek célja 
az egészségügyi ellátó és kiürítő erőforrások 
lehető leghatékonyabb alkalmazásának elő-
segítése, valamint biztosítani, hogy a beteg/
sérült megfelelő és időben történő ellátásban 
részesüljön. (V. Z.) → katonai egészségügy

egészségügyi szabványok, szabványo-
sítás: a katonai szabványok egy speciá-
lis, az egészségügyi biztosítás tárgyköré-
vel és feladatrendszerével foglalkozó része, 
más szóval koncepciók, doktrínák, eljárások 
és tervek kidolgozása, valamint azok alkal-
mazása az egészségügy területén. ⁓: szabvá-
nyok megalkotásának és bevezetésének a fo-
lyamata, amely egymástól jól elkülöníthető 
fázisokból áll. Szabványok, szabványosítás 
a NATO-ban: a) Célja a nemzetek és szer-
vezetek együtt működési (interoperabilitás) 
képességének kialakítása és minél hatéko-
nyabbá tétele. b) Jellege szerint anyagi, mű-
veleti és adminisztratív jellegű szabványokat 
különböztetünk meg. A szabványosítás leg-
alacsonyabb szintje a kompatibilitás, vagyis 
az egymás mellett történő – egymás jelen-
tős zavarása nélküli – működésre való alkal-
masság, amelyet a csereszabatosság (felcse-
rélhetőség), amely a termékek, folyamatok 
vagy szolgáltatások egymással történő ki-
válthatósága követ. A szabványosítás leg-
magasabb szintje a kommonalitás (egysé-
gesség), amely teljesen megegyező doktrí-
nák, folyamatok vagy felszerelések haszná-
latát jelenti. A NATO-ban  használatos szab-
ványosítási dokumentumok fajtái: A) Fedő 
dokumentumok: a) NATO szabványosítá-
si egyezmények (Standardization Agree-
ments – STANAGs); b) NATO szabványo-
sítási ajánlások (Standardization recommen-

datoions – STANRECs). B) Szövetségi Szab-
ványok: a) NATO-szabványok; b) NATO ál-
tal is használt nem NATO- (civil és védel-
mi) szabványok. C) Szabványvonatkozású 
dokumentumok, úgymint irányelvek, nem-
zeti katalógusok, kézikönyvek stb. A NATO 
szabványosítási elvei közül megemlítendő: 
a) az Általános Szövetségi Célkitűzések-
hez való alkalmazkodás, amely azt jelenti, 
hogy a szabványosítás nem egy légüres tér-
ben mozgó és önmagáért létező tevékenység, 
hanem annak saját eszköztárán keresztül se-
gítenie kell az Észak-atlanti Szövetség politi-
kai célkitűzésinek megvalósítását; b) a szab-
ványosítás és a védelemtervezés összehan-
golásának elve azt jelenti, hogy a NATO 
védelemtervezéssel foglalkozó szervezeti 
elemei közötti koordináció megléte létfon-
tosságú a harmonizáció és az interoperabi-
litás elérése céljából. Az érintett országok 
számára a haderőtervezés a szabványosítási 
folyamat kulcseleme, amelyhez az Út a had-
erő célkitűzések és a Védelmi felülvizsgá-
lat ciklusain keresztül vezet; c) a nemze-
tek, a stratégiai parancsnokságok és a ve-
zető NATO-bizottságok közötti erőkifejtés 
egysége és iránya a NATO Szabványosítási 
Szervezetén keresztül kivitelezett megfele-
lő koordinálással és harmonizálással nagy-
mértékben növelhető; d) a megfelelő polgá-
ri szabványoknak a lehető legszélesebb kör-
ben történő alkalmazása és használata. Kü-
lön NATO-szabvány csak megfelelő polgári 
szabvány hiányában kerülhet kidolgozásra; 
e) a szabványosítási követelmények, illetve 
a szabványok alkalmazásáról történő visz-
szacsatolás elengedhetetlen és szerves része 
a szabványosítás folyamatának; f) a szab-
ványosítási tevékenységben való részvé-
tel nem kötelező, hanem a nemzetek részé-
ről önkéntesen nemzeti kötelezettségválla-
lás alapján történik; g) egy szabvány meg-
jelentetéséhez általában a  NATO-nemzetek 
felének egyetértése (ratifikálás)  szükséges. 
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A nemzetek részéről történő elfogadást több 
szempont szerint lehet osztályozni, az lehet 
azonnali vagy halasztott, teljes vagy rész-
leges, történhet végrehajtással vagy végre-
hajtás nélkül. A nemzetekkel ellentétben, 
a NATO-szervezetek vagy törzsek részére 
a megjelentetett szabvány alkalmazása kö-
telező. A kezdeményező szempontjából be-
szélhetünk úgynevezett „top down”, illetve 
„bottom up” szabványosításról. Első eset-
ben a kezdeményező valamelyik NATO-
szervezet vagy -hatóság, a második eset-
ben a kezdeményezés nemzeti, vagy vala-
melyik munkacsoportból, illetve szakértői 
panelből származik. A lenti ábra bemutatja 
az egészségügyi szolgálat esetében alkal-
mazott szabványosítási folyamatot, amely 
csak az egészségügyre jellemző. Ez a rend-
szer nagyban megkönnyíti az egészségügyi 
szolgálat szabványosítási tevékenységét, mi-
vel annak teljes folyamatára rálátása és rá-
hatása van. Fentieket az MC 20/10. számú, 
2006-ban  módosított dokumentumban lét-
rehozott Egészségügyi Szabványosítási Bi-
zottság működése teszi lehetővé. A bizott-
ság létrehozásának jelentőségét nehéz lenne 
alábecsülni, a NATO Katona-egészségügyi 
Szolgálatfőnökök Tanácsával (COMEDS) 
teljesen egyenrangú, és csak a NATO Kato-
nai Tanácsnak van alárendelve. A bizottság 
társelnöki rendszerben működik, amelynek 
tisztjét a COMEDS elnöke és az Összhade-
rőnemi Szabványosítási Bizottság elnöke 
látja el. A többi szolgálati ágnak ilyen lehe-
tősége nincs, mivel szakági szabványosítási 
bizottságok az egészségügy kivételével nem 
léteznek, így azok csak a szabványosítási 
követelményeket és igényeket tudják meg-
fogalmazni, magára a folyamatra és a rati-
fikálásra semmilyen ráhatásuk nincs. (K. I.)  
→ katonai egészségügy

Az egészségügyi szabványosítás folyamata

Egészségügyi
Szabványosítási

Munkacsoportszint
Értékelés és jóváhagyás

Egészségügyi
Szabványosítási
Bizottsági szint

Ratifikációs 
folyamatba

helyezés

Egészségügyi Szakértői
Panel/Munkacsoport
SD1, SD2, …
Végleges tervezet

Miután a nemzetek ratifikálták, 
az Egészségügyi Szabványosítási

Bizottság jóváhagyja mielőtt a NATO
Szabványosítási Ügynökség igazgatója

a szabványt megjelenteti

1 2

3

egészségügyi személyzet védettsége: 
a nemzetközi hadijog kifejezetten tiltja 
az egészségügyi személyzet és egészség-
ügyi egységek elleni támadásokat. A IV. 
genfi egyezmény 20. cikke meghatározza, 
hogy a „rendszeresen és kizárólag a polgá-
ri kórházi szolgálat működésére vagy igaz-
gatására rendelt személyzetet [...] kímélni 
kell, és védelemben kell részesíteni”, más 
cikkei pedig tiltják a polgári kórházak vagy 
klinikák élelem-, víz-, gyógyszer- és elekt-
romosság-utánpótlásának elpusztítását vagy 
tudatos megszakítását. Ám az egyezmény 
kimondja azt is, hogy ezen egységek vé-
delme megszűnhet, ha „azokat emberbará-
ti feladataikon kívül, az ellenségnek ártal-
mas műveletekre használják fel”. Ugyanígy 
az orvosokat és más egészségügyi dolgozó-
kat megilleti a védelem, amennyiben iga-
zolni tudják ebbéli minőségüket; tisztelet-
ben tartják az orvosi etikát, beleértve az or-
vosi titoktartást; mindenféle diszkrimináció 
nélkül ellátnak minden rászorulót; nem vi-
selnek fegyvert, eltekintve az önvédelemre 
szolgáló kézifegyverektől. (L. T.) → hadijog

egészségügyi szolgálat: 1. Egy katonai vagy 
polgári szervezetnek azon szakága, amely 
az egészségügyi irányelvek és tervek ki-
alakításáért, valamint az egészségügyi biz-
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tosítás nyújtásáért felel. 2. A haderők azon 
szervezeti ágai, amelyek a katona-egészség-
ügyi szakemberek által végrehajtják ezeket 
a szakmai, technikai és ezekkel összefüggő 
feladatokat. (V. Z.) → katonai egészségügy

egészségügyi szolgáltatások: olyan te-
vékenységek, amelyek az orvos vagy egy 
másik egészségügyi szakember irányítása 
mellett, az orvosok és/vagy más egészség-
ügyi ellátó személyek mindenfajta feladat 
végrehajtásának szakmaiságával, techni-
kai és ezekkel összefüggő jellegével állnak 
kapcsolatban.

egészségügyi szűrővizsgálatok: a korábban 
végzett ~ helyett az időszakos alkalmasság-
vizsgálat került bevezetésre, amelynek során 
korcsoportonként meghatározott gyakori-
sággal történő vizsgálat keretében megálla-
pítják, hogy a honvéd egészségi, pszichikai 
és fizikai állapotában történt-e olyan válto-
zás, amely befolyásolhatja a további kato-
nai szolgálat ellátását a beosztáshoz tartozó 
megterhelések és egészségkárosító ténye-
zők figyelembevételével. Népegészségügyi 
szűrővizsgálat: a preklinikai kimutatható-
ság szakaszában a tünet és panaszmentes 
személyeknél a rejtett betegség kimutatá-
sára alkalmas módszerrel végzett vizsgá-
lat, amelynek célja a betegség tüneteit még 
nem mutató személy esetleges betegségének 
vagy kórmegelőző állapotának a korai felis-
merése (például foglalkozás-egészségügyi, 
onkológiai, kardiológiai, diabetológiai be-
tegségek stb. szűrése). A megelőzésnek ezt 
a formáját nevezzük másodlagos, secunder 
prevenciónak. A szűrővizsgálatok jellegü-
ket tekintve lehetnek célzott (például foglal-
kozás-egészségügyi, onkológiai, fogászati) 
vagy jósló szűrések (diabetológiai, kardioló-
giai). Megbetegedési esély esetén a járvány-
ügyi célból végzett szűrővizsgálatok (példá-
ul széklet, vizelet, vér, orr- és torokváladék) 
a hadseregben kiemelt jelentőséggel bírnak, 

tekintettel arra, hogy a járványos megbete-
gedések a hadrafoghatóságot/harckészültsé-
get jelentősen befolyásolhatják. A járvány-
ügyi célból végzett vizsgálatokat a Magyar 
Honvédség egészségügyi főnöke rendeli el. 
(V. Z.) → katonai egészségügy

egészségügyi tanácsadó: a rangidős egész-
ségügyi tiszt (orvos) egy adott alakulat pa-
rancsnokságán, aki annak biztosításáért fe-
lel, hogy a parancsnok és törzse helyénvaló-
an tudatában legyenek tevékenységük egész-
ségügyi következményeivel, valamint tisztá-
ban legyenek minden olyan kérdéssel, amely 
a műveleteket érintően hatással van a csapa-
tok egészségi állapotára. Megjegyzés: az ⁓ 
betöltheti egyúttal a haderő vagy hadszíntér 
egészségügyi igazgatói beosztást is. (V. Z.) 
→ katonai egészségügy

egészségügyi tapasztalatfeldolgozó rend-
szer (Medical Lessons Learned System – 
MLLS): egy adott művelet során összegyűj-
tött egészségügyi megfigyelések meghatá-
rozott sorrendben történő feldolgozása, ki-
értékelése, majd annak alapján a szüksé-
ges intézkedések meghozatala és beveze-
tése a hatékonyság, valamint a teljesítmény 
folyamatos javítása érdekében. Az ⁓ az ál-
talános tapasztalatfeldolgozó rendszer ré-
sze, amely egymásra épülő részekből tevő-
dik össze, úgymint felkészülés, megfigyelés, 
adatgyűjtés, elemzés-értékelés, jóváhagyás, 
feladatszabás, végrehajtás, visszaellenőrzés 
és validálás. A tapasztalatfeldolgozás rész 
fázisai: a) ténymegállapítás: a megfigyelé-
sek, adatok és információk rövid összefog-
lalása; b)  tapasztalatbeazonosítás: egy vagy 
több olyan megállapítás, amelyet a szakértők 
feldolgoztak és hasznosnak ítéltek. A feldol-
gozásba beletartozik a megfigyelés termé-
szetének és okának a megtárgyalása, a szük-
séges intézkedésekre, illetve az intézkedé-
seket végrehajtó szervezetekre történő ja-
vaslattétel; c) tapasztalathasznosítás:  akkor 
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beszélhetünk egy adott tapasztalat hasz-
nosításáról, amikor a javasolt intézkedések 
végrehajtásának eredményeként javul a te-
vékenység minősége, hatékonysága, vagy 
növekedett egy adott képesség szintje vagy 
színvonala. (K. I.)  → katonai egészségügy

Hasznosított
Tapasztalat

(Bevált gyakorlat) Teljes egészségügyi 
állomány

LL Központi
Team

Azonosított
tapasztalat

Validálás

Megfigyelés

Tájékozódás

NATO
LL

adatbázis

Elhatározás/
döntés

Bevezetés

COMEDS,
MedSB

Nemzetek

NATO Parancsnokságok,
Munkacsoportok és
Szakértői panelek

Tapasztalatfeldolgozás folyamata a NATO-ban

COMEDS – NATO Egészségügyi Főnökök 
 Tanácsa; MedSB – Egészségügyi Szabványosítási 

Bizottság (COMEDS Munkacsoport);  
LL – Tapasztalathasznosító

egészségügyi tervezés: az egészségügyi 
képességek megtervezésének, megigénylé-
sének és beszerzésének folyamata, egyen-
súlyban a küldetéssel, a haderő felépítésével 
és kockázatnak való kitettségével, valamint 
összhangban a politikai-katonai követel-
ményekkel. (V. Z.) → katonai egészségügy

egésztestszámláló: sugárzásmérő beren-
dezés a szervezetbe került radioaktív izotó-
pok fajtájának és mennyiségének, valamint 
az ennek következtében várható belső sugár-
terhelésnek, vagyis a lekötött effektív dózis-
egyenértéknek a meghatározására. Az ~ ré-
sze egy ⁓s rendszernek, amely a detektorok 
árnyékolására, a háttérsugárzás kiszűrésére 
különleges, az egész test mérésére alkalmas 
mérőhelyből, tulajdonképpen egy jól árnyé-
kolt vasszobából és a hozzá tartozó nagy ér-
zékenységű sugárzásmérő műszerekből, egy 

sokcsatornás analizátorból és a hozzá kap-
csolt számítógépből áll. A mérőrendszerhez 
energiakalibráló 137Cs pontforrás is tartozik. 
Az ~t elsősorban nukleáris baleset, esetle-
ges nukleáris katasztrófa érintettjeinek vizs-
gálatában alkalmazzák. (B. T.) → ABV-tá-
mogatás

éghajlat: a légkör fizikai tulajdonságainak 
és folyamatainak egy adott helyen hosszabb 
időszak (rendszerint néhány évtized) során 
a környezettel és egymással is kölcsönha-
tásban álló rendszere. (S. K. K.) → kato-
naföldrajz

egyenes rádió-vevőkészülék: 1. Olyan ve-
vőberendezés, amelynek nagyfrekvenciás 
részében nincs frekvenciaátalakítás, a vett 
adóállomás jelét a vételi frekvencián erősíti 
egészen a demodulátorig. Előnye, hogy egy-
szerre képes nagy sávszélesség átfogására, 
és azon belül bármely megjeleníthető adás 
észlelésére. Rendkívül alkalmas a kis adás-
idejű, nagy jelerősségű adatforrások észlelé-
sére. Hátránya, hogy a nagy frekvenciákon 
nagy zajjal jár. Nehéz technikailag kivitelez-
ni, ezért rádióvétel-technikában felváltotta 
a szuperhetedorin rendszerű vevőkészülék. 
Az ~et leginkább a rádiótechnikai felderí-
tésben használják, ahol az impulzusüzemű 
rádiólokátorok jelét a kis impulzusszélesség 
és a vételkor ismeretlen impulzusismétlődé-
si idő miatt csak ~kel vagy nagyon gyors át-
hangolású szuperheterodin vevőkészülék-
kel lehet venni (az áthangolási idő legfel-
jebb az impulzusismétlődési idő fele lehet.) 
2. A legegyszerűbb az úgynevezett egyenes 
rendszerű vevőkészülék, amely az antenná-
ról érkező rádiófrekvenciás jelet felerősíti, 
a szelektivitást egy vagy több együtt hangol-
ható rezgőkörrel biztosítja. A demodulálást 
diódával vagy audion kapcsolással (rácsde-
modulátor) biztosítja, majd a hangfrekven-
ciás jelet tovább erősíti és megszólaltatja. 
Az egyszerű audion kapcsolásnál jobb ered-



173

egyenlő bánásmód

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

ményt lehetett elérni a visszacsatolt audion 
kapcsolással, ahol egy aktív elem (elektron-
cső vagy tranzisztor) kimenetéről a felerő-
sített nagyfrekvenciás jel egy (változtatható 
nagyságú) részét a bemenetre visszavezetve 
(visszacsatolva), a fokozat erősítését egészen 
a begerjedésig lehetett növelni. A kapcsolás 
hátránya, hogy begerjedve az antennán mint 
rádióadó sugároz ki jeleket, ami a környéken 
üzemelő vevőkészülékeket zavarja. Az úgy-
nevezett reflex kapcsolásban a visszacsatolás 
folytán az első erősítő elem a demodulálás 
előtti rádiófrekvenciás és a hangfrekvenci-
ás jelet is erősíti. (N. I.) → híradó-informa-
tika, információvédelem

egyéni és kollektív védelem: a katonák köz-
vetlen védelme mérgező anyagoknak, kór-
okozóknak és sugárzó anyagoknak a szerve-
zetükbe vagy a bőrfelületükre kerülése ellen. 
A közvetlen védelem eszközei az ~ egyéni 
védőeszközök és a kollektív védőeszközök. 
Idetartoznak a gázálarcok, az oxigénlégző 
készülékek, a bőrvédő eszközök, valamint 
az óvóhelyek, továbbá a zárt felépítményű, 
illetve zárt küzdőterű járműveket és harcjár-
műveket tiszta levegővel ellátó szűrőberen-
dezések. (B. T.) → ABV-támogatás

egyéni lőgyakorlat: a katonák egyénileg, 
meghatározott szabályok szerint, önálló-
an végrehajtott lőgyakorlata. Az ~ok ren-
deltetése a katonák lőkiképzési ismeretei-
nek felmérése a fegyverek szakszerű keze-
lésében, a célok gyors felderítésében, a tü-
zelési és tűzhelyesbítési szabályok tudatos 
alkalmazásában, a tüzelési fogások szabá-
lyos végrehajtásában, a tűzfeladatok önálló 
megoldásában, nappal (gázálarcban), éjsza-
ka normál és szélsőséges viszonyok között, 
az előírt normák teljesítésével. A ~okat min-
den esetben egyszerű, a valóságot legjobban 
megközelítő harcászati helyzet beállításával 
hajtják végre. (V. F.) → katonai képzés, ki-
képzés, felkészítés

egyéni tűzfeladat: a különböző beosztású 
tüzértisztek és tiszthelyettesek, a tüzérségi 
tűzeszközök, valamint a tüzérfelderítő kö-
telékek parancsnokai részére előírt megosz-
tott vagy közvetlen (félközvetlen) irányzás-
sal végrehajtandó tűzfeladat. (Sz. T.) → tü-
zérség

egyéni védőeszköz: a katonák egyéni fel-
szerelését alkotó olyan védőeszköz, amely 
megóvja a nukleáris robbanások, illetve ka-
tasztrófák sugárzó anyagainak, az ~ mér-
gező harcanyagok cseppjelnek és gőzeinek, 
továbbá a biológiai aeroszoloknak hatásai-
tól. Két fő csoportja az egyéni légzésvédő 
eszközök (szűrő és szigetelő gázálarcok, 
ezek a légzőszerveket, a szemeket, valamint 
az arcot védik, és a bőrvédő eszközök (ABV-
védőruhák), ezek az egész test felületét vé-
dik. (B. T.) → ABV-támogatás

egyéni vegyi mentesítő csomag (EVCS): 
a mérgező harcanyagokkal szennyezett bőr-
felület és ruházat mentesítésére szolgáló, 
a katonák egyéni felszereléséhez tartozó 
készlet; a benne elhelyezett testbarát men-
tesítőkenőcs lehetővé teszi az azonnali men-
tesítést. A készlet mentesítőanyagai a fizi-
kai adszorpción vagy a fizikai adszorpció 
és a kémiai inaktiváció kombinált hatásán 
alapul. (B. T.) → ABV-támogatás

egyenlő bánásmód: az ⁓ követelményé-
nek elve tiltja bármely társadalmi csoport 
hátrányos megkülönböztetését. Ez azon-
ban nem csupán a szociológia területén 
 érvényesülő elv, hanem a munka világában 
is betartandó jogszabály, amelynek alap-
ján a munka díjazásával kapcsolatban is ti-
los bármilyen hátrányos megkülönböztetés. 
Az Alaptörvényben megnevezettek mel-
lett az ⁓ megsértését jelenti többek között 
a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való 
tartozás, a fogyatékosság, az egészségi ál-
lapot, a családi állapot, az anyaság (terhes-
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ség) vagy apaság, a szexuális irányultság, 
a nemi identitás, valamint az életkor szerinti 
hátrányos megkülönböztetés. Az ⁓ról rész-
letesen rendelkezik a 2003. évi CXXV. tör-
vény, amely mind a közvetlen, mind a köz-
vetett hátrányos megkülönböztetés fajtáit 
ismerteti, és a zaklatás, a jogellenes elkülö-
nítés, a megtorlás, valamint az ezekre adott 
utasítást is az ⁓ megsértéseként minősíti. 
Az ⁓ követelményének megsértése miatt 
az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárást in-
díthat, amelynek során, a jogsértés megál-
lapítása esetén elrendelheti a jogsértő álla-
pot megszüntetését, megtilthatja a jogsér-
tő magatartás további folytatását, a jogsér-
tést megállapító határozatát nyilvánosságra 
hozhatja, bírságot szabhat ki, valamint kü-
lön törvényben meghatározott jogkövetkez-
ményt alkalmazhat. (M. J.) → humánpoliti-
ka, személyügy

Egyenlő Bánásmód Hatóság: az egyen-
lő bánásmódról és az esélyegyenlőség elő-
mozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
(Ebktv.) alapján Magyarországon az egyen-
lő bánásmód követelményének érvényesülé-
sét az ⁓ (a továbbiakban: Hatóság) ellenőr-
zi, az ország egész területére kiterjedő ille-
tékességgel. A Hatóság autonóm államigaz-
gatási szerv, független, feladatkörében nem 
utasítható, a feladatát más szervektől elkü-
lönülten, befolyásolástól mentesen látja el. 
A hatóság számára feladatot csak törvény 
állapíthat meg. A Hatóság az emberi méltó-
ság garanciális intézménye, az egyenlő bá-
násmód követelményének megvalósulását 
ellenőrző jogorvoslati fórum. Valódi pozi-
tív hatások elérésére törekszik a diszkrimi-
nációs folyamatokban, azok felismerését, 
illetve megelőzését a jogalkalmazás mellett 
szakmai információkkal és kiadványokkal 
támogatja. Olyan panaszosok ügyében jár 
el, akiket az Ebktv.-ben  meghatározott vé-
dett tulajdonságok alapján diszkrimináció, 

azaz hátrányos megkülönböztetés ér. (M. J.) 
→ humánpolitika, személyügy

egyértelmű vezetési lánc: katonai (lineális 
és tötzskari) szervezeti struktúrákban alapve-
tő vezetési elv. A vezetés és irányítás rend-
szere (Commond, Controll – C2)  integrált, 
egymásra épített, hierarchikus. Az alá-, 
fölé-, átalárendelést pontosan, a feladatok-
nak megfelelően szükséges meghatározni, 
amely az alárendeltek részére átláthatónak 
és világosnak kell lennie. A parancsadási 
jognak a meghatározottsága, az elszámolá-
si és jelentési kötelezettség pontos előírása, 
azaz minden időben és helyen tisztázott ha-
táskör (az utasítási jogkör és kompetencia) 
az, amelyik hozzájárul az egyértelmű veze-
tési lánc létrehozásához és működtetéséhez. 
(C. O.) → katonai vezetés

egyes célok: kisméretű, többnyire egy elem-
ből álló, önállóan elhelyezkedő célok, ame-
lyeknek tüzérségi tűzzel való pusztításához 
általában közvetlen vagy a célhoz közeli ta-
lálat szükséges. Az ~ az esetek zömében 
egy találattal leküzdhetők. Előfordulhat, 
hogy a szóban forgó elemi cél megsemmi-
sítése csak több találattal érhető el. Ilyen 
szempontból az ~ kategóriájába tartoznak 
mindazon elemi célok, amelyek a tüzérsé-
gi tűz hatásaként leküzdöttnek (pusztított-
nak) vagy sértetlennek minősíthetők. (Sz. T.) 
→ tüzérség

egyesített felderítőközpont: a sikeres had-
művelet vezetés-irányítás rendszerének 
kulcsfontosságú eleme. Az ~ot összhade-
rőnemi parancsnoksági szinten a hatékony 
adatgyűjtés és az elemző-értékelő munka 
végrehajtására hozzák létre. Célja, hogy 
az összhaderőnemi törzsben, az alárendelt 
haderőnemi törzsekben és az egyesített fel-
derítőerők hadműveleti központjaiban előál-
lított vagy oda beérkező valamennyi adatot, 
információt összegyűjtse, elemezze, felhasz-
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nálásukkal a művelet vonatkozásában a fel-
használók szempontjából releváns felderíté-
si adatokat állítson elő. (H. H.) → felderítés

egyesített légi műveleti központ (Combi-
ned Air Operations Centre – CAOC): álta-
lában az ~ a légierő haderőnem parancs-
nokának vezetési és irányítási központja, 
amely lehetőséget ad a rendelkezésre álló 
erők meghatározott feladatainak tervezé-
sére, irányítására, valamint eredményeinek 
összesítésére. E hadműveleti központok nem 
leszigetelten működnek, hanem szükséges 
a megfelelő kapcsolat kialakítása más maga-
sabb szintű műveleti központokkal (például 
az összhaderőnemi parancsnokság megfele-
lő komponenseivel, valamint magasabb szin-
tű légierő haderőnemi parancsnokságokkal); 
azonos szintű parancsnokságokkal (például 
más, összhaderőnemi elemekkel); valamint 
fent kell tartania a kapcsolatot az alárendelt 
alegységekkel, egységekkel, valamint a kü-
lönböző térségek illetékes légi hadműveleti 
központjaival. A ~ feladatai általában a kö-
vetkezők: a) kidolgozza a légi komponens 
megfelelő szintű eljárásait; b) napi rendsze-
rességgel feladatot szab, végrehajtat, vala-
mint összegezi az alárendelt erők feladata-
it; c) tervez, valamint végrehajt információ-
gyűjtő feladatokat (hírszerzés, megfigyelés, 
felderítés) a kijelölt feladataival összefüg-
gésben; d) hadműveleti szintű hatásértéke-
lést is végrehajt. (Cs. J.) → légvédelem, légi-
erő (műveletek, támogató műveletek)

egyesített légi támadó csoport (Joint Air 
Attack Team – JAAT): helikopterekből álló 
levegő-föld viszonylatú tűztámogatási cso-
portosítás. A vadászrepülőgépek és a fel-
fegyverzett helikopterek képességei gyak-
ran kiegészítik egymást. Ez ebben a műve-
leti formában is megmutatkozik. A felfegy-
verzett helikopter közvetlen irányzású tűz-
erőt képes nyújtani, de emellett rendelkezik 
megfelelő szenzorokkal és kommunikációs 

lehetőségekkel célmegjelölésre és tűztámo-
gatásra a repülőgépek részére. Ezen felül bi-
zonyos mértékben az ellenséges légvédelmi 
eszközök lefogására is alkalmas. E képes-
ségek kihasználásával, valamint a tüzér-
ségi tűztámogatás integrálásával, tökéletes 
együttműködés érhető el az ~ alkalmazása 
által. E műveletek általában a szárazföldi 
komponens által tervezettek, és a légi kom-
ponens támogató elemként szerepel. Mind-
amellett, hogy az ~ alkalmazása – összha-
derőnemi műveletként – részletes tervezést 
és koordinációt igényel, a helikopterek nor-
mál támadó feladatot hajtanak végre az ~ 
tagjaként is. (Cs. J.) → légvédelem, légierő 
(műveletek, támogató műveletek)

Egyesített Tiszti Iskola (ETI): az 1956-
ot követő radikális hadseregcsökkentés kö-
vetkeztében 13 fegyvernemi tiszti iskola 
összevonásával, 1957. március 1-jén  felállt 
az Egyesített Fegyvernemi Tiszti Iskola, 
ami 1957 őszétől, Egyesített Tiszti Iskola né-
ven működött 1967. szeptember 1-jéig. Lásd 
fegyvernemi tiszti iskolák. (Sz. M.) → had-
történet, hadművészet története

egyetemi részismereti képzés: civil felsőfo-
kú végzettséget szerzett, de katonai alapkép-
zettséggel (BSc) nem rendelkező, a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi 
és Honvédtisztképző Karán meghirdetett ka-
tonai mesterképzésre tervezett tisztek szá-
mára szervezett, két féléves levelező rend-
szerű egyetemi képzési forma, amelynek 
célja a mesterképzésbe történő belépéshez 
szükséges, hiányzó kreditek megszerzésé-
nek biztosítása. (D. Cs.) → katonai képzés, 
kiképzés, felkészítés

egyezményes jelek: doktrínákban, szabály-
zókban meghatározott egységes ábrák vagy 
rövidítések, amelyeket okmányokon, vázla-
tokon, informatikai vezetési eszközökben 
alkalmaznak. Megkülönböztetünk  grafikai 
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vagy ikonszimbólumokat, rövidítéseket, 
illetve térképi jeleket, jelkulcsokat. (T. J.) 
→ szárazföldi műveletek

egyezményes térképi jelek: a tereptár-
gyak alakját, jellegét és egyéb tulajdonsá-
gait az adott térkép típusától és méretará-
nyától függően, egységesen, egyezményesen 
kifejező jelölésrendszer, amely a terep sajá-
tosságainak helyes értelmezését, főbb mű-
szaki paramétereinek meghatározását teszi 
lehetővé. Az ~ alkalmazásuk szabályait mé-
retarányonként összeállított jelkulcs tartal-
mazza. Főbb típusai: a) alak- és mérethelye-
sen ábrázolható jelek; b) az adott méretará-
nyában mérethelyesen már nem ábrázolha-
tó jelek; c) magyarázó megírásokhoz tartozó 
jelek. (K. A.) → geoinformációs támogatás

egység: magasabb szemponthoz igazodó 
személyek, eszközök egy rendszerbe tar-
tozása. Katonai szervezetek vonatkozásá-
ban az önálló állománytáblával rendelke-
ző köz igazgatásilag önálló – harcászait fel-
adatok végrehajtására létrehozott – több al-
egységet magában foglaló katonai szerve-
zet. Az ~ működhet önállóan vagy harcá-
szati magasabbegység, hadműveleti kötelék 
szervezeti elemeként. Az ~ elnevezése álta-
lában az alaprendeltetése érdekében benne 
lévő kötelékek jellemzői alapján kerül meg-
határozásra. Szervezeti felépítése magában 
foglalja: a) a parancsnokságot és a törzset; 
b) kettő-három alaprendeltetésű zászlóal-
jat, osztályt (például gépesített lövész, harc-
kocsi, tüzér stb.); c) támogató és kiszolgáló 
támogató alegységeket. (T. J.) → szárazföl-
di műveletek

Egységes Digitális Rádió-távközlő Rend-
szer (EDR): a Schengeni Megállapodás 
Schengenben, 1990. június 19-én  aláírt Vég-
rehajtási Egyezményének 132., illetve 44. 
cikkében meghatározott követelményeket 
kielégítő digitális, nyalábolt (trönkölt), kor-

mányzati célú rádióhálózat. (N. I.) → hír-
adó-informatika, információvédelem

egységesítés: a folyamatok, eljárások, ter-
minológia, technikai eszközök magasabb 
szempontokhoz igazítása, illesztése. NATO 
Egységesítési Egyezménye (Standardization 
Agreement for Procedures and Systems and 
Equipment Components – STANAG) tartal-
maznak folyamatokat, eljárásokat, termino-
lógiai szakkifejezéseket és magyarázataikat, 
a katonai szövetség egyes tagjai között fel-
lépő kapcsolatok feltételeit, technikai eljárá-
sait, felszereléseinek egységes alkalmazás-
módját. Minden NATO-tagállam ratifikál-
ta azt, és saját rendszerébe integrálta, vagy 
folyamatosan integrálja azokat, szemben sa-
ját eljárásaival. Célja, hogy a közös katonai 
műveletekben, adminisztrációs feladatok-
ban és a logisztikában csökkentsék a reagá-
lási időt és az üzemeltetési költségeket, ezzel 
növelve a többnemzeti NATO-haderő mű-
ködési hatékonyságát. Az ⁓ek tehát alapve-
tő eszközök a „technikai interoperabilitás” 
és a kommunikációs és információs rend-
szerek széles skálája között, amelyek nélkü-
lözhetetlenek a NATO és szövetségeseik kö-
zös műveleteiben. (C. O.) → katonai vezetés

egységparancsnok: önálló állománytáblá-
val rendelkező ezred, zászlóalj (század) élén 
álló egyszemélyi vezető az ⁓. A parancsnok 
szolgálati hatalma kiterjed az adott katonai 
szervezet egész személyi állományára, a ka-
tonák szolgálatának minden területére, bár-
mely helyen és időben. A parancsnok teljes 
és oszthatatlan felelősséggel tartozik a rá bí-
zott katonai szervezet célrendszerének tel-
jesítéséért, a neki alárendelt állomány ered-
ményes tevékenységéért és mindazért, amit 
ennek érdekében tesz vagy megtenni elmu-
laszt. A parancsnok olyan rendfokozattal 
és beosztással rendelkező törvényes jog-
gal felhatalmazott személy, aki a rárótt fe-
lelősséggel és számára előírt kötelezettség-
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gel, biztosítja a neki alárendelt személyek, 
szervezetek alaprendeltetésének teljesülé-
sét, meghatározza a cél elérését. Gondos-
kodik a feltételekről, a működésről, a szer-
vezeti kultúra alakításáról, a tagok ösztön-
zéséről és más szervezetekkel való együtt-
működésről. A parancsnok az alárendeltjei-
vel szemben hatalmi helyzetben van. (C. O.) 
→ katonai vezetés

egyszemélyi vezetés: alapja a szervezet ve-
zetőjének – a parancsnoknak – teljes körű 
jogi felhatalmazása, felelőssé tétele a szer-
vezet valamennyi tevékenységéért. A fel-
hatalmazott parancsnok – döntésétől füg-
gően – személyesen vezeti, illetve irányít-
ja a közvetlen alárendelt vezetők, a törzs 
és a fő funkciót végrehajtó szervezetek, sze-
mélyek munkáját. A vezetés egysége azzal 
támogatható, hogy valamennyi erő és esz-
köz alkalmazási joga szervezetenként, szin-
tenként egyetlen parancsnokra ruházzák át. 
Az egy személyre ruházott jog és felelősség 
biztosítja – az elöljárói elgondolásához iga-
zított – tevékenység tervezését, szervezé-
sét, a végrehajtás irányítását és azok kohé-
zióját. Az ⁓i rendszer dominanciáját erősíti 
a fayoli elv érvényre juttatása, amely szerint 
minden személy a lineáris (katonai) szerve-
zetben egy személynek tartozik felelősség-
gel, jelentési és jogi kötelezettséggel, illet-
ve tőle (elöljárójától) kaphat parancsot, fel-
adatot. (C. O.) → katonai vezetés

egyszeri felhasználású zavaróadó: olyan 
egyszeri alkalmazást biztosító zavaróberen-
dezés, amely rendszerint kisméretű, nagy 
számban eljuttatva a szemben álló fél elekt-
ronikai berendezései, híradó eszközei, rá-
diólokátor-állomásai közelébe, aktív zavar-
jeleket sugároz a vevőkészülékek lefogása 
céljából. Előnyös tulajdonsága az, hogy kis 
teljesítménye ellenére a mélységbe kijuttatva 
képes hatékony zavaró tevékenységet foly-
tatni a saját csapatok zavarása nélkül. A ki-

juttatása történhet repülőgépek, helikopte-
rek, rakéták, pilóta nélküli repülő eszközök, 
léggömbök, tüzérségi lövedékek, robotikai 
eszközök vagy felderítő, diverzáns csopor-
tok segítségével. Az aktív zavarás típustól 
függően 20 MHz – 30 GHz frekvenciatar-
tományban, 5–120 perc időtartamban, fo-
lyamatos, szakaszos vagy impulzusüzemű 
lehet. Az ~k csoportosíthatók frekvencia-
sáv, teljesítmény, modulációs mód, műkö-
dési idő, az automatizáltság foka és a zava-
rójel spektrumjellemzői alapján. A máso-
dik világháborúban már alkalmazták, szé-
les körű felhasználása a vietnámi háborúban 
kezdődött. (V. L.) → elektronikai hadviselés

együttes biztosítás: az a tevékenységi for-
ma, amikor a hadkiegészítő szervek– moz-
gósítás esetén – az érintett katonai szerve-
zet kiegészítésére, feltöltésére, megalakítá-
sára a polgári technikai eszközt a vezetővel 
(kezelővel) együtt biztosítja; a nemzetgaz-
dasági technikai eszköz előállításával, il-
letőleg átvételével egyidejűleg annak ve-
zetője (kezelője) az eszközzel együtt vonul 
be ugyanazon katonai szervezethez. (H. L.) 
→ védelmi igazgatás

együttműködés: 1. Mind az emberek, mind 
a szervezetek képességeik, lehetőségeik be-
határoltak, így a szükségleteik kielégíté-
se céljából együttműködnek. A különböző 
feladattal rendelkező, de azonos cél érde-
kében tevékenykedő személyek, szerveze-
tek tevékenységének koordinált rendszere 
a küldetés teljesítése érdekében feladaton-
ként, ahol összhangba hozzuk irányok, te-
repszakaszok, időpontok szerint. A katonák, 
a katonai szervezetek ⁓e pontos  koordinációt 
 igényel. Az ⁓ megszervezése jól elkülönít-
hető békeidőszaki, béketámogatói műveletek 
és harci műveletek tekintetében. Békében, 
a felkészülési időszakban a katonai szerve-
zet életét szabályzó különböző koordináci-
ós dokumentumokban jelennek meg, mint 
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a Szervezeti és Működési Szabályzat, a pa-
rancsnok 100. számú intézkedése stb. Béke-
támogató műveletekben a tevékenység ösz-
szehangolását az együttműködő más nem-
zetek katonai szervezeteivel, a civil lakos-
sággal, a nemzetközi szervezetekkel, a he-
lyi kormányzati és nem kormányzati szer-
vezetekkel stb. szükséges megoldani, harci 
műveletek során a szövetséges csapatok-
kal, a szomszédokkal, a támogató és az át-, 
alárendelt erőkkel a műveleti feladatoknak 
megfelelően. Műveleti feladatok megoldása 
során az ⁓ megszervezése alapvetően egy 
koordinációs tevékenység, amit a törzs, il-
letve a szervezet parancsnoka végez el te-
repasztalon (modellezés útján) vagy térké-
pen, illetve szemrevételezés útján az előző-
ek kombinációjával. A szervezési feladato-
kat írásban is rögzítik és átadják az aláren-
delteknek. Az ⁓ során az elöljáró parancsnok 
az alárendelt, a megerősítő és a támogató 
katonai szervezetek erőinek, eszközeinek 
tevékenységét, manővereit – harci elhatáro-
zásának, döntésének megfelelően – a főbb, 
illetve kritikus mozzanatokat illetően, a te-
repszakaszokon (körletekben), a feladatok, 
az irányok és az időpontok szerint összehan-
golja. Szövetségi műveletek során az erőki-
fejtés egysége, az összhaderőnemi és több-
nemzeti kötelékek csak a kölcsönös segítés, 
az egymásba vetett hitre alapozottan képe-
sek a közösen értelmezett feladatok sikeres 
megoldására. Az eljárási módszerek megis-
merése, a feladatok közös értelmezése, a kö-
zös gyakorlások vezethetnek az eredményes 
⁓hez, a kölcsönös megértéshez, sikeres tá-
mogatáshoz. (C. O.) → katonai vezetés 2. 
Különböző haderőnemek, fegyvernemek 
és szakcsapatok alegységeinek, egységei-
nek, magasabb egységeinek, feladatok (ob-
jektumok) irányok, terepszakaszok és idő 
szerint összehangolt tevékenysége, a harc, 
a hadművelet általános céljának elérése érde-
kében. Az ⁓ a hadművészet egyik elve. Az ~ 
elve tükrözi legteljesebben a harc és a had-

művelet lényegét, amelyben a siker csak va-
lamennyi erő és eszköz egyesített erőkifej-
tésével érhető el. A harctevékenységek cél-
jától függően megkülönböztethető harcásza-
ti, hadműveleti és hadászati ~. A harcászati 
~ az összfegyvernemi harcban részt vevő, 
azt támogató és kiszolgáló erők magasab-
begységek, egységek, alegységek, kezelők 
(harcosok) tüzének, csapásának, manőver-
ének a harci támogató és harci kiszolgáló 
támogató tevékenységének összehangolása. 
Hadműveleti ~t egy vagy néhány csatlako-
zó hadműveleti irányban működő különböző 
haderőnemhez, fegyvernemhez tartozó ma-
gasabbegységek, alkalmi hadműveleti köte-
lékek valósítják meg. Hadászati ~ a fegyve-
res erők egy vagy néhány hadszíntéren, il-
letve hadászati irányban működő hadászati 
csoportosításának összehangolt alkalmazása 
a hadászati célok elérése érdekében. A har-
cászati és a hadműveleti ~t a parancsnokok 
és a törzsek tervezik, szervezik és irányítják. 
A hadászati ~t a háború egészében és a had-
színtéri hadászati műveletekben az állam 
(a szövetség) főparancsnoksága, magasabb-
törzsei szervezik és tartják fenn. A csapatok 
~ének rendjét a parancsnok útmutatója alap-
ján a harcfeladatra vonatkozó elhatározás 
megalkotásakor rögzítik, és a harcfeladat 
megszabásával egy időben adják ki. Az ⁓ 
megszervezésekor a parancsnokok és a tör-
zsek összehangolják a saját erők és eszkö-
zök csapását, manőverét a szomszédok által 
mérendő csapásokkal és manőverekkel. Cél, 
hely és idő szerint meghatározzák a csapatok 
tevékenységének rendjét, valamint a külön-
böző erők és eszközök együttes tevékenysé-
gének módjait a megszabott feladatok vég-
rehajtása során, pontosítják a harci támoga-
tással, erőmegóvással kapcsolatos rendsza-
bályokat; megszervezik a kölcsönös értesí-
tésének és a együttműködő csapatok közöt-
ti összeköttetés rendjét, kidolgozzák a jelek 
és jelzések egységes rendszerét. A harcte-
vékenységek vezetése során a parancsnokok 
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és a törzsek a helyzet változásának mértéké-
ben pontosítják, és kellő időben eljuttatják 
az alárendeltekhez az új feladatokat. Az ~ 
térképen, számítógépes vezetési rendsze-
ren, terepen, vagy terepasztalon szervezhe-
tő. Harcászati szinten az ~ (a körülmények 
függvényében) valamennyi kérdését tere-
pen, illetve terepasztalon, rögzítik, hadmű-
veletek vonatkozásában térképen, terepasz-
talon, számítógépes rendszeren elegendő idő 
esetén, terepen is meghatározhatják. A pa-
rancsnok és a törzs munkamódszere az ⁓ 
megszervezése során különbözőek lehet-
nek. Az ~sel kapcsolatos utasítások rögzíté-
se grafikus és írásos, vagy ezek kombináció-
jával készült okmányokban kerül rögzítésre. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

együttműködés szintjei: közös tevékeny-
ségek: a különböző szereplők horizontális 
és vertikális érintkezéseinek, együttműkö-
désének során számos feladatot oldanak meg 
együtt. E közös tevékenységek időbenisége, 
hatása, mélysége különböző eltérő: a) ese-
ti végrehajtás: egy konkrét feladat megol-
dása érdekében folyik az együttműködés; 
b) koordináció: a hivatásrendek, civil sze-
replők megosztják – a titoktartás, a műve-
leti biztonság szabályainak betartása mel-
lett – információikat, terveiket, és tájékoz-
tatják egymást az elvégzett feladataikról. 
Ez történhet folyamatosan vagy ismétlődő 
találkozók rendszerében; c) közös végrehaj-
tás: az együttműködés egy magasabb szint-
je a közös végrehajtás különböző harci, bé-
ketámogató feladatok együttes megoldása 
a hivatásrendek, a helyiek, a civil szereplők 
bevonásával; d) közös projektek: a helyiek 
érdekében végzett fejlesztő tevékenység, 
aminek eredményeként javulnak a helyiek 
élet- és munkafeltételei, és ez jó hatással van 
a hivatásrendek és a szövetség elfogadására. 
E tevékenységek alapvetően az infrastruk-
túra, a biztonság, az egészségügyi, az okta-
tás és a humanitárius segítségnyújtás terü-

letein valósulhatnak meg. Fontos feltétele, 
hogy a tervezés, a kivitelezés, a pénzügyi 
finanszírozás területén a részt vevő szerep-
lők megfelelő rugalmassággal és jogi felha-
talmazással rendelkezzenek a közös ügyek 
lebonyolítására; e) közös oktatás, képzés: 
az együttműködésben rendszeresen részt 
vevő szereplők között, a műveleti területen 
megvalósuló hatékonyabb munkavégzés ér-
dekében a felkészülés során közös oktatás 
és képzés szervezhető. A hivatásrendek, ci-
vil szereplők megismerik egymás: képes-
ségeit és korlátait, döntéshozatali mecha-
nizmusát, a vezetés és az irányítási rendjét; 
mandátumát, alapelveit, küldetését, szer-
vezeti kultúráját; f) közös doktrinális hát-
tér: az együttműködés legmagasabb szint-
je, amikor a műveleti tapasztalatok, a közös 
projektek, oktatás és képzés felhalmozott 
ismereteit feldolgozva olyan közös szabály-
zók készülnek, amelyek minden hivatásrend 
és/vagy civil szereplő számára elfogadható, 
és jelentősen segíti a valós műveletek végre-
hajtását a kívánt végállapot, a jobb, bizton-
ságosabb, „élhetőbb” környezet megterem-
tését. (B. G.) → béketámogató műveletek, 
CIMIC, műveleti környezet

együttműködési híradás: a közös felada-
tot végrehajtó csapatok egymás közötti ösz-
szeköttetése. Létrejöhet összfegyvernemi, 
fegyvernemi szinten, valamint haderőne-
mek között, de létesülhet különböző nem-
zetiségű csapatok között is. Jellemző pél-
da a katonai szövetségek hadseregei között 
megvalósuló ~. Az ~ végrehajtásának felté-
tele a híradó technikai eszközök jellemzői-
nek és kapcsolódási pontjainak azonosságán 
 kívül az információt tartalmazó jelrendszer 
és nyelvezet azonossága. (N. I.) → híradó-
informatika, információvédelem

együttműködési képesség: rendszerek, 
egységek és erők képessége, arra hogy 
szolgáltatásokat cseréljenek (nyújtsanak és 
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 fogadjanak) más rendszerekkel, egységek-
kel vagy erőkkel, és ezen szolgáltatások fel-
használása révén hatékonyan együttműköd-
jenek. A hatékony együttműködéshez közös 
doktrinális alapok, egymás lehetősségeinek 
ismerete, a megfelelő összehangolás, a ha-
sonló szakmai gondolkodás, az egységes 
döntéshozatali módszerek ismerete, a kö-
zös gyakorlás és az ehhez elvárható nyel-
vi ismeret szükséges. (T. J.) → szárazföl-
di műveletek

éjjelezés: a csapatoknak az éjszaka jó ré-
szét felölelő pihenője, amelyre az egész na-
pot felölelő menet után vagy a többnapos 
menet végrehajtása során kerül sor. Céljai: 
a) a harcérték fenntartása; b) a személyi ál-
lomány eltátása, pihentetése; c) a járművek 
állapotának ellenőrzése, technikai kiszolgá-
lása, feltöltése és meghibásodásaik kijavítá-
sa. (T. J.) → szárazföldi műveletek

éjszakai harctevékenység: a nappal meg-
kezdett harc tovább folytatása vagy az éj-
szaka során kezdett harctevékenység. Céljai 
lehetnek: az ellenségre történő folyamatos 
ráhatás, az éjjellátó eszközökben rejlő lehe-
tősség kihasználása. Az ~ előnyei, hogy al-
kalmas a váratlan csapások mérésére, bizto-
sítja a nappali tevékenység utáni folyamatos 
ráhatást, megnehezíti az ellenség ellentevé-
kenységét; hátránya, hogy bonyolult és ne-
héz a kötelékek manővere, vezetése, az esz-
közök alkalmazáshoz történő felkészítése, 
alkalmazása. Az éjszakai harcra történő át-
térésnek számos sajátos rendszabálya van. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

ejtőernyő: a mélységi felderítőcsoportok, 
különleges felderítőcsoportok alapvető-
en biztonságos kijuttatási, illetve a mély-
ségi területen már működő felderítőerők 
utánpótlás-kijuttatását biztosító eszköze. 
Olyan szerkezet, amely az eszközre rögzí-
tett test (teher) zuhanását a nyitási folya-

mat során az ~ nagy homlokellenállása ré-
vén a  45–55 m/s nagyságú szabadesési se-
bességről 5–13 m/s sebességre lassítja, ezzel 
lehetővé teszi a mélységi felderítő katonák 
és felszerelések sérülésmentes, biztonságos 
földetérését. (H. H.) → felderítés

ejtőernyős: 1. ~ ugrások végrehajtására al-
kalmas orvosi vizsgálattal rendelkező, meg-
határozott ~ kiképzésen átesett, érvényes 
szakszolgálati vizsgával rendelkező mély-
ségi felderítő vagy különleges rendeltetésű 
beosztásban lévő katona. 2. Általában olyan 
személyek, akik katonai feladataikat ejtőer-
nyővel hajtják végre. (H. H.) → felderítés

ejtőernyős ledobás: személyek vagy fel-
szerelések ledobása a levegőben biztonsá-
gos magasságban lévő légi eszközről ejtő-
ernyő segítségével. Megjegyzés: a felderítő-
szervek kijuttatásának egyik módja. (H. H.) 
→ felderítés

elaknásított terület: lásd aknamező. (K. Z.a) 
→ műszaki támogatás

elárasztott terület: lásd vízzár. (K. Z.a) 
→ műszaki támogatás

elektromágneses árnyékolás: az elektroni-
kai védelem részeként különféle elektromág-
neses hullámokat elnyelő vagy reflektáló 
anyagok felhasználásával megnehezíti vagy 
megakadályozza, hogy az elektromágneses 
energia bejusson a védett térbe, vagy kijus-
son onnan, illetve elszigeteli a kábeleket 
a környezettől. A védett tér lehet egy épü-
let, egy helyiség vagy valamilyen elektro-
nikai berendezés. Az elektromágneses hul-
lámok induktív vagy kapacitív csatolással 
a vezetéken haladva vagy elektromágneses 
sugárzással juthatnak be a védett térbe, illet-
ve juthatnak ki onnan, ezért az árnyékolás-
nak mind a vezetett, mind a sugárzott elekt-
romágneses hullámok ellen megfelelő védel-
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met kell biztosítania. A reflektáló árnyéko-
lás legelterjedtebb módja a Faraday-kalitka, 
amely egy vezetőképes anyagból kialakított 
burkolat vagy háló. (H. Zs.) → elektronikai 
hadviselés, információs műveletek

elektromágneses energia: az energia az 
anyag munkavégző képességének mértéke. 
Az energiaformák megfeleltethetők a fizika 
négy alapvető kölcsönhatásainak egyikével. 
A négy alapvető kölcsönhatás a gravitáci-
ós, az elektromágneses, a gyenge és az erős 
kölcsönhatás. Az ~ az egymásra merőleges 
elektromos (E) és mágneses (H) térerős-
ség hullámok által a térben szállított mun-
kavégző képesség. (V. L.) → elektronikai 
hadviselés

elektromágneses hozzáférhetőség: az 
elektronikai eszközök paraméterei (pél-
dául frekvencia, teljesítmény, antennanye-
reség, vevőérzékenység stb.) alapján vég-
zett elméleti számítások eredménye, amely 
megmutatja, hogy az adott elektromágne-
ses sugárforrás az elektronikai felderítő- 
és zavaróeszközökkel elérhető-e. Az elekt-
romágneses hozzáférés – az ~ számításai-
ra alapozva – azt fejezi ki, hogy valamely 
elektromágneses sugárforrást/adatforrást 
a harctéri környezet hatásainak (terep, dom-
borzat stb.) figyelembevételével képesek va-
gyunk-e a rendelkezésre álló eszközeinkkel 
elérni, ahhoz hozzáférni és rá hatással len-
ni. Az elektromágneses hozzáférés gyakor-
lati képességet jelent. (H. Zs.) → elektroni-
kai hadviselés, információs műveletek

elektromágneses impulzus: rövid ideig tar-
tó, rendkívül nagy intenzitású, széles frek-
venciatartományú, rádiófrekvenciás elektro-
mágneses energia, amelyet az atomrobbanás 
vagy más eszköz, például rádiófrekvenciás 
fegyver hozhat létre. Hatására a villamos há-
lózatokban és elektronikus rendszerekben 
az elektromos és mágneses mezők intenzív 

változása a fémes vezetőkben a vezetők line-
áris hosszával egyenes arányban álló feszült-
séget indukálnak, amely következtében a ki-
alakuló túlfeszültségek, átütést okozó ára-
mok a rendszerek maradandó, visszafordít-
hatatlan károsodását okozhatják. A magas 
légköri atomrobbantás legjelentősebb ha-
tása az ~. (V. L.) → elektronikai hadviselés

elektromágneses impulzusfegyver (Elect-
romagnetic Impulse [EMP] Weapon): Elekt-
ronikai eszközök, elsősorban félvezetőket 
tartalmazó áramkörök támadására, fizikai 
roncsolására, tönkretételére szolgáló fegy-
ver, amely működése során olyan nagy elekt-
romágneses térerősség-változást hoz létre, 
amely a fémes vezetőkben feszültséget in-
dukálva átütést, átégést okoz a csatlakozó 
félvezető és egyéb elektronikai alkatrész-
ben. Az impulzusfegyverek lehetnek több-
szöri működésűek, vagy egyszeri alkalma-
zásúak, utóbbiakban a működés során olyan 
roncsolások keletkeznek, hogy többszöri 
működésre nem alkalmasak. Ezeket impul-
zusbombának nevezik. Működéséhez szük-
séges egy nagy, statikus villamos energia 
tárolására szolgáló kapacitív vagy induktív 
tápforrás, egy nagyfrekvenciás rezgéskeltő 
eszköz (magnetron, üregrezonátor, kliszt-
ron stb.) és egy antenna. Fizikai hatásában 
hasonló az atomfegyver elektromágneses 
impulzusához. Hatása ellen elsősorban ár-
nyékolással, optikai eszközök (kábelek, op-
tocsatolók) alkalmazásával, speciális EMP-
védett berendezések alkalmazásával lehet 
védekezni. (V. L.) → elektronikai hadviselés

elektromágneses interferencia (zavar): 
a fizikában a hullámok találkozásakor fel-
lépő jelenséget interferenciának nevezik. 
Az interferencia során a találkozó  hullámok 
amplitúdóban erősíthetik, gyengíthetik, akár 
ki is olthatják egymást. Ez a hatás csak ak-
kor figyelhető meg, ha a fázisviszonyok 
a keltési helyeken és a találkozási helyeken 
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hosszú időn át állandók maradnak, ekkor 
beszélhetünk interferenciaképes vagy ko-
herens hullámokról. Az elektromágneses 
hullámok interferenciajelenségei jellemző-
en akkor lépnek fel, ha egyazon forrásból 
származó hullámok különböző úton jutnak 
el az adótól a vevőbe, ezáltal fáziseltolódást 
szenvedhetnek. Tipikus példa erre a föld- 
vagy tárgyreflexiós kétutas terjedés, amely 
során a vevőantenna helyzetét változtatva 
a kétszeres vett jelszinttől a kioltásig min-
den vételi jelszint megtapasztalható. A tér-
hullámú terjedés esetén, az ionoszféra kü-
lönböző töltöttségű rétegein áthaladva a hul-
lám különböző hosszúságú utat tehet meg 
a vevőkészülékig, ami a lassú fading jelen-
ségének a magyarázata. (V. L.) → elektro-
nikai hadviselés

elektromágneses környezet (Electromag-
netic Environment – EME): egy adott kör-
nyezetben jelentkező elektromágneses je-
lenségek összessége. A fegyveres küzdelem 
elektromágneses színtere, ahol a szemben 
álló felek elektromágneses jelek kisugár-
zásán és vételén alapuló eszközei egyidejű 
tevékenységet folytatnak. Az ~ összetevői 
közé tartoznak a frekvenciaspektrum, tér, 
idő, elektronikai eszközök technikai para-
méterei, mint például frekvencia, sávszé-
lesség, moduláció, vevőérzékenység, im-
pulzus-, antennaparaméterek stb. (H. Zs.) 
→ elektronikai hadviselés, információs mű-
veletek

elektromágneses műveletek (Electromag-
netic Operations – EMO): olyan katonai te-
vékenységek, amelyek az elektromágneses 
energia kisugárzása és vétele útján az elekt-
romágneses környezet kihasználására, illet-
ve támadó és védelmi céllal való felhaszná-
lására irányulnak. Az ~ közé minden olyan 
tevékenység tartozik, amelyik az elektro-
mágneses energia felhasználásán alapul, így 
például a híradás, a navigáció, a rádióelekt-

ronikai felderítés, a képi felderítés, az elekt-
ro-optikai felderítés, a rádiólokációs felde-
rítés és az elektronikai hadviselés. (H. Zs.) 
→ elektronikai hadviselés, információs mű-
veletek

elektromágneses összeférhetőség (Elect-
romagnetic Compatibility – EMC): azon 
rendszabályok összessége, amelyek lehető-
vé teszik, hogy az adott térrészben és időben 
üzemszerűen működő elektronikai eszközök 
ne okozzanak egymásnak nem szándékos 
(kölcsönös) rádiózavarokat. Az elektromág-
neses kompatibilitás technikai és szervezési 
rendszabályokkal valósítható meg. A tech-
nikai rendszabályokat általában az eszközök 
tervezése és kivitelezésekor alkalmazzák. 
Ezek közé tartoznak például a szabványok, 
előírások betartása, speciális jelfeldolgozási 
és zavarvédelmi megoldások alkalmazása. 
A szervezési rendszabályok közé többek kö-
zött a frekvenciaváltás, antennamanőverek, 
települési hely megváltoztatása és működé-
si korlátozások bevezetése tartozik. Az ~ 
a frekvenciagazdálkodáson alapul, és meg-
létéről az eszközök működés során folytatott 
elektronikai ellenőrzéssel lehet meggyőződ-
ni. (H. Zs.) → elektronikai hadviselés, infor-
mációs műveletek

elektromágneses sebezhetőség: egy elekt-
ronikai rendszer azon jellemző tulajdonsá-
ga, amely szerint a rendszer, bizonyos mér-
tékű elektromágneses környezeti hatások 
következtében határozott működőképesség-
csökkenést szenved el, és emiatt a rendelte-
tésszerű feladatának nem tud eleget tenni. 
A katonai műveletekben ilyen elektromág-
neses környezeti hatások lehetnek példá-
ul a szándékos elektronikai zavarás, a nem 
szándékos (kölcsönös) rádiózavarok, vagy 
az elektromágnesesimpulzus-fegyverek ál-
tal létrehozott nagyenergiájú impulzusok. 
(H. Zs.) → elektronikai hadviselés, infor-
mációs műveletek
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elektromágneses spektrum: az elektro-
mágneses rezgések teljes tartományát ~nak 
nevezzük. A mai felosztások szerint a 3 Hz 
és a 30 EHz közötti tartomány a leírásukra 
szolgáló matematikai-fizikai apparátus alap-
ján felosztható a rádióhullámok tartományá-
ra, a fényhullámok tartományára és a ré-
szecskesugárzások tartományára. A rádió-
hullámokkal kapcsolatos fizikai jelenségeket 
a hullámfizika írja le, a fény kettős fizikai 
természete miatt részben a hullámfizikával, 
részben a részecskefizikával írható le, a ré-
szecskesugárzások tartományára a részecs-
kefizika és a kvantumfizika szolgál. (V. L.) 
→ elektronikai hadviselés

elektromágneses sugárzás: az egymásra 
merőlegesen haladó, oszcilláló elektromos 
és mágneses tér, amely a térben hullám for-
májában terjed és energiát szállít. A szabad 
térben (a világűrben) a terjedés sebessége 
a szabadtéri fénysebességgel azonos. Az ~ 
a zárt rezgőkör kapacitáslemezeinek szét-
nyitásából származtatható, a rezgőkörben tá-
rolt, egymásba kölcsönösen átalakuló elekt-
romos és mágneses energia az így létrejövő 
antennáról leszakadva sugárzási energiává 
alakul át. Az ~ hullámhossza és a frekven-
ciája között a terjedési sebesség teremt kap-
csolatot: λ = c/f, ahol a λ a hullámhossz m-
ben, c a fénysebesség m/s-ban  és f a hullám 
frekvenciája 1/s-ban, vagyis az egy s alat-
ti rezgések száma. A kvantumelmélet írja 
le, hogy milyen módon lép kölcsönhatásba 
az energia az anyaggal. A kvantumelmélet 
szerint az ~ hordozója a foton, más szóval 
a kvantum. Q = h × v, ahol Q egy kvantum 
energiája (J), v a frekvencia és h a Planck-
állandó: 6,626 × 10–34 Js. (V. L.) → elektro-
nikai hadviselés

elektronikai álcázás: az elektronikai fel-
derítés elleni védelem része, amelynek célja 
a saját csapatok összetételének, helyzetének 

és tevékenységének elrejtése. Az ~ az elekt-
ronikai objektumok (eszközök) és a csapa-
tok tevékenységének lényeges, csak rájuk jel-
lemző áruló jellemzőinek kiküszöbölésével, 
meghamisításával, illetve az ellenség számá-
ra hozzáférhetetlenné tételével érhető el. Fő 
módszere a rejtés, amely elérhető a csapa-
tok és az objektumok elhelyezkedésére, te-
vékenységére utaló fény, hang, hő, szeizmi-
kus és rádiófrekvenciás kisugárzások mini-
málisra csökkentésével, valamint az e tarto-
mányokban alkalmazható álcázó eszközök 
felhasználásával. Az ~ hatékonyságát nö-
veli az alkalmazott eszközök és a beveze-
tett rendszabályok folyamatos elektronikai 
ellenőrzése. (H. Zs.) → elektronikai hadvi-
selés, információs műveletek

elektronikai céltervezés: az elektronikai 
hadviselés tervezése során végzett olyan ter-
vezőtevékenység, amelyben részletes elem-
zés alapján meghatározásra kerülnek azon 
célobjektumok, amelyekkel szemben a harc, 
hadművelet különböző fázisaiban elektroni-
kai felderítést, elektronikai támogatást és/
vagy elektronikai ellentevékenységet kell 
folytatni. Az ~ a törzs általános céltervezé-
si folyamatának részét képezi, amelynek so-
rán együtt kell működni az ellenséges cél-
pontok lefogását tervező többi törzzsel. Az ~ 
során kidolgozott célpontok jegyzéke tar-
talmazza a célok kategorizálását, fontos-
sági besorolását, felderítésük és lefogásuk 
időrendjét, illetve az ellenük alkalmazha-
tó felderítő- és zavaró erők, illetve -eszkö-
zök elosztását. Az elektronikai hadviselés 
céljai az ellenük való tevékenység rendje 
szerint  lehetnek  felderítendő, pusztítandó, 
 zavarandó és megtévesztendő célok. A cél-
listában való tervezés szerint lehetnek ter-
vezettek, ezen belül előre tervezettek,  illetve 
igénylésre kijelöltek, valamint alkalomsze-
rű célok. (H. Zs.) → elektronikai hadvise-
lés, információs műveletek
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elektronikai ellenőrzés: az elektronikai vé-
delem érdekében, elektronikai (technikai) 
eszközökkel folytatott olyan tevékenység, 
amelynek feladata a saját elektronikai hely-
zet megítéléséhez, a saját kisugárzó elekt-
ronikai eszközeink és harci technikai esz-
közeink áruló jeleinek felismeréséhez, ki-
szűréséhez és megszüntetéséhez, valamint 
az elektromágneses összeférhetőség bizto-
sításához szükséges technikai informáci-
ók összegyűjtése, feldolgozása, ajánlások 
és intézkedési javaslatok kidolgozása. Az ~t 
mind békében, mind katonai műveletek elő-
készítése és megvívása során folyamatosan 
elektronikai ellenőrző eszközökkel végzik. 
(H. Zs.) → elektronikai hadviselés, infor-
mációs műveletek

elektronikai ellentevékenység elleni véde-
lem: az elektronikai védelem részeként azon 
eszközök, módszerek, valamint szervezési 
és technikai rendszabályok összessége, ame-
lyek az ellenség elektronikai ellentevékeny-
sége ellenére is biztosítják a saját csapatok 
számára az elektromágneses spektrum fel-
használását. Az ~ magában foglalja a szán-
dékos elektronikai zavarok, az elektronikai 
megtévesztés és az elektronikai pusztítás 
elleni védelmet. Az ~ során az elektronikai 
felderítés elleni védelem az első lépés, mi-
vel ezáltal akadályozható az elektronikai 
zavarás, a megtévesztés és a pusztítás szá-
mára alapvető célinformációk megszerzése. 
(H. Zs.) → elektronikai hadviselés, informá-
ciós műveletek

elektronikai ellentevékenységi funkció 
(Electronic Counter Measures – ECM): 
az elektronikai hadviselés azon funkciója, 
amely magában foglalja az elektromágne-
ses és egyéb irányított energiák alkalmazá-
sát abból a célból, hogy megakadályozza, 
vagy korlátozza az elektromágneses spekt-
rum ellenség által való hatékony használa-
tát. Az elektronikai ellentevékenység képes 

lerontani az ellenség elektronikai rendsze-
reinek hatékonyságát, csökkenteni vezeté-
si és irányítási lehetőségeit, működéskép-
telenné tenni fontosabb elektronikai eszkö-
zeit és megtéveszteni információs rendsze-
reit. Az ~ területei az elektronikai zavarás, 
elektronikai megtévesztés és az elektronikai 
pusztítás. (H. Zs.) → elektronikai hadvise-
lés, információs műveletek

elektronikai erőfölény: az elektronikai erő-
viszony kedvező állapota, amely az elektro-
nikai berendezések mennyiségében és mi-
nőségében nyilvánul meg. A minőségi ~ ki-
alakítható egyrészt az elektronikai eszközök 
harcászat-technikai paramétereinek korsze-
rűsítésével, másrészt a megfelelő harcászati 
eljárások alkalmazásával. A harcászat-tech-
nikai paraméterek korszerűsítése többek kö-
zött a nagyobb frekvenciaátfogást, a vevő-
érzékenység és az adóteljesítmény növelé-
sét, a bonyolult modulációs módok alkalma-
zását és a jelfeldolgozás korszerűsítését je-
lenti. A harcászati eljárások közé tartoznak 
az erők és eszközök célszerű csoportosítá-
sának létrehozása, a megfelelő harcrend ki-
alakítása, a frekvencia-, teljesítmény-, irány- 
és térbeli manőverek, valamint a korszerű 
vezetési és irányítási módszerek alkalma-
zása. (H. Zs.) → elektronikai hadviselés, in-
formációs műveletek

elektronikai erőviszony: a szemben álló fe-
lek ellentétes rendeltetésű elektronikai esz-
közei mennyiségi és minőségi képessége-
inek, összevetéséből képzett, értékelt vi-
szonyszám. Az ~ megállapításához az elekt-
romágneses spektrum meghatározott frek-
venciatartományában működő vezetési 
és irányítási elektronikai eszközök meny-
nyiségi és minőségi képességeit, az ugyan-
abban a frekvenciatartományban működő 
felderítő- és zavaróeszközök mennyiségi 
és minőségi képességeivel kell összevetni. 
Az így megkapott saját és ellenség oldali 
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felderítési és zavarási mutatókat egymás-
sal arányba állítva határozható meg az ~on 
belül a felderítési és a zavarási erőviszony. 
Az ~-számításokat az elektronikai helyzet-
értékelés során a műveleti irányokra (fő-
irány, másik irány) és területekre, valamint 
műveleti szintekre (harcászati, hadművele-
ti szint) is el kell végezni. Az ~t jelentősen 
befolyásolja az elektronikai eszközök egy-
mástól való távolsága, a terep, a domborzat 
és az időjárás. (H. Zs.) → elektronikai had-
viselés, információs műveletek

elektronikai érzékelő: az ~k, más  néven 
szenzorok olyan berendezések, amelyek 
a megfigyelt környezet fizikai, kémiai 
vagy biológiai állapotváltozásait  érzékelik, 
és a mért mennyiséget vagy paramétert 
információhordozó jellé alakítják. Az ~k 
a frekvenciaspektrum különböző tartomá-
nyában működnek, az általuk vett jelek auto-
matikusan továbbíthatók, erősíthetők, szűr-
hetők és feldolgozhatók. Az ~ket különböző 
szempontok szerint osztályozhatjuk, a leg-
elterjedtebb azonban az érzékelt fizikai jel 
szerinti, energiaszemléletű csoportosítás. 
Eszerint a szenzorok az alábbi energiákat 
érzékelik: hőenergia, mechanikai energia, 
mágneses energia, villamos energia, elekt-
romágneses sugárzási energia, kémiai ener-
gia. A technológiai fejlődésnek köszönhe-
tően ma már tömegesen állíthatók elő igen 
kisméretű és olcsó érzékelők, amelyek sok-
oldalú felhasználhatóságuknak köszönhe-
tően széles körben elterjedtek a civil szfé-
rában és a katonai rendszerekben is, mint 
például a felügyelet nélküli harctéri érzéke-
lő hálózatokban alkalmazott harctéri érzé-
kelők. (H. Zs.) → elektronikai hadviselés, 
információs műveletek

elektronikai felderítés elleni védelem: 
az elektronikai védelem részeként azon 
eszközök, módszerek, valamint szervezé-
si és technikai rendszabályok összessége, 

amelyeknek célja megakadályozni, hogy 
az ellenséges elektronikai felderítés adato-
kat szerezzen a saját csapatok elhelyezke-
déséről, műveleti képességeiről, valamint 
a vezetési és irányítási rendszerek lehetősé-
geiről, az eszközök harci-technikai paramé-
tereiről és települési helyeikről. Az ~ magá-
ban foglalja a felderítő-, adatszerző eszkö-
zök és azok hordozóinak, valamint az adat-
feldolgozó központoknak a megsemmisíté-
sét, elfoglalását, megrongálását; a felderítő-, 
adatszerző eszközök és az adatokat továb-
bító kommunikációs csatornák elektronikai 
zavarását; a védendő csapatok, objektumok, 
eszközök és tevékenységek áruló jeleinek 
megszüntetését és elektronikai álcázását; 
valamint a saját elektronikai eszközök kisu-
gárzásainak szabályozását. (H. Zs.) → elekt-
ronikai hadviselés, információs műveletek

elektronikai hadviselés (Elecronic  Warfare 
– EW): olyan katonai tevékenységek ösz-
szessége, amelyek az elektromágneses kör-
nyezetben, az elektromágneses energia tu-
datos használatával biztosítják az elektro-
mágneses műveletek részeként végrehajtott 
támadó és védelmi jellegű hatások és célok 
elérését. Az ~ területei az elektronikai tá-
madás, az elektronikai védelem, az elekt-
ronikai megfigyelés. Funkcióit tekintve az ~ 
elektronikai támogatási, elektronikai ellen-
tevékenységi, valamint elektronikai védel-
mi funkciókra osztható. Az első ~i elveknek 
megfelelő katonai tevékenység az 1905-ös  
japán–orosz háborúban jelent meg. Ezt kö-
vetően mind az első mind a második világ-
háború hatalmas fejlődést hozott az ~ terüle-
tén. Az első világháborúban, majd a két há-
ború közötti időszakban a rádiók lehallga-
tása, az elektromágneses kisugárzás helyé-
nek a meghatározása, valamint az üzenetek 
tartalmának a megfejtése volt a fő feladat. 
A második világháborúban az elektronikai 
eszközök, mint például a repülőgép-fedélze-
ti rádiók és radarok egyre gyorsuló ütemű 



186

elektronikai hadviselési erők harcrendje

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

elterjedése az ~i eszközök és erők fejlődését 
is magával hozta. Ezt követően a helyi há-
borúk – koreai háború, az arab–izraeli há-
borúk, a vietnámi háború, később az öböl-
háború 1991-ben  – a harctéren megszerzett 
tapasztalatokkal támasztották alá és erősí-
tették meg azt, hogy az ~ elengedhetetlen 
része a korszerű fegyveres küzdelemnek. 
A 20. század második felében az elektro-
nikai és informatikai eszközök hadviselés-
ben is nyomon követhető robbanásszerű tér-
nyerése tovább növelte az ~ és területeinek 
fontosságát. Minden ország fegyveres ereje 
egyre több és egyre komplexebb elektronikai 
eszközt alkalmazott és alkalmaz ma is a ve-
zetés és irányításra, a felderítésre és infor-
mációszerzésre, a fegyverrendszerek vezér-
lésére, a kommunikációra, az adatátvitelre 
vagy a navigációra. Mindezek mellett olyan 
eszközök jelentek meg, mint a pilóta nélkü-
li repülőgépek, vagy a szárazföldi robotok, 
amelyek már nemcsak felderítésre és infor-
mációszerzésre, hanem a fedélzeti fegyve-
reiknek köszönhetően nagyon gyakran csa-
pásmérésre is alkalmasak. Ezek az eszközök 
feladataik ellátása során, bár már sokszor 
önálló döntéshozatalra is képesek, de mégis 
egyelőre alapvetően elektronikai eszközök-
kel történő irányításuk a döntő. Ezek a válto-
zások az ~ képességeinek fejlődését és alap-
vető változását igényelték, mind eszközrend-
szer, mind eljárások tekintetében. Egy ilyen 
alapvető változás az, hogy az ~ köszönhe-
tően az egyre inkább informatizált célpon-
toknak nagyban közeledik a számítógép-há-
lózati műveletekhez, illetve a kiberhadvise-
lés egyes elemeihez. (K. L.b) → elektronikai 
hadviselés, kiberhadviselés

elektronikai hadviselési erők harcrendje: 
a harcászati elveknek és a kialakult helyzet-
nek megfelelően az elektronikai hadviselési 
erők és eszközök szélességben és mélység-
ben történő célszerű csoportosítása az elekt-
ronikai hadviselés feladatainak sikeres vég-

rehajtása érdekében. Az ~ének biztosítania 
kell a kijelölt célterület elektromágneses fe-
dését; a felderítési és zavarási lehetőségek 
maximális kihasználását; a rugalmas veze-
tést és irányítást; a híradás és együttműkö-
dés lehetőségét; a terep adottságainak ki-
használását; a nagyfokú manőverezési ké-
pességet; a saját elektronikai eszközök za-
varásának kizárását; valamint az erők-esz-
közök megóvását, rejtését. Az ~ének harc-
rendi elemei az elektronikai felderítő- és 
elektronika zavaróeszközök, illetve a veze-
tést és irányítást megvalósító vezetési pont. 
(H. Zs.) → elektronikai hadviselés, infor-
mációs műveletek

elektronikai hadviselési koordinációs 
részleg (Electronic Warfare Coordinati-
on Cell – EWCC): a parancsnok törzsének 
elektronikai hadviselési törzseleme, amely 
felelős az adott szintű elektronikai hadvi-
selés megtervezéséért, vezetéséért és koor-
dinálásáért. Meghatározza az elektronikai 
hadviseléssel kapcsolatos követelménye-
ket, koordinálja az elektronikai hadviselési 
erőforrások alkalmazását, és gondoskodik 
a katonai művelet elektronikai hadviselési 
támogatásának végrehajtásáról. A részleg 
az elektronikai hadviselési feladatok koordi-
nálása érdekében együttműködik a felderítő, 
a hadműveleti, a tűztámogatást koordináló, 
a híradó és informatikai, valamint a llégie-
rőtörzsekkel. (H. Zs.) → elektronikai had-
viselés, információs műveletek

elektronikai harcintézkedés: az aláren-
deltek elektronikai hadviselési feladatait 
meghatározó vezetési okmány. Tartalmaz-
za: a) az ellenség várható tevékenységével 
és az elektronikai hadviseléssel kapcsolatos 
felderítési adatokat; b) az elöljáró elektroni-
kai hadviselési erőinek települési helyét, fel-
adatait; c) az elöljáró által nyújtott elektro-
nikai hadviselési támogatást; d) az elektro-
nikai hadviselés főerőkifejtésének irányát; 
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e) az alárendeltek elektronikai hadviselési 
feladatait; f) a vezetés rendjét; az elektroni-
kai védelmi rendszabályokat, g) az együtt-
működési feladatokat. (H. Zs.) → elektroni-
kai hadviselés, információs műveletek

elektronikai harcrend (Electronic Order 
of Battle – EOB): a műveleti területen lévő 
és működő saját és ellenséges katonai, vala-
mint egyéb nem katonai elektronikai rend-
szerek és eszközökre vonatkozó adatbázisok 
összessége, amely tartalmazza az eszközök, 
és rendszerek elhelyezkedésére, technikai 
paramétereire, képességeire, harci alkal-
mazására és rendszerstruktúrájára vonat-
kozó grafikus és alfanumerikus adatokat. 
A saját erőkről szóló ~et az előre elkészített 
és karbantartott, illetve a műveletek során 
az alárendeltek jelentései alapján folyama-
tosan frissített adatbázisokból alakítják ki. 
Az ellenség ~je az elektronikai felderítés, 
azon belül is kiemelten a rádióelektronikai 
felderítés által szolgáltatott előre elkészített 
és a műveletek során folyamatosan aktuali-
zált adatbázisokra támaszkodik. A műveleti 
területen működő nem katonai felhasználá-
sú elektronikai eszközök adatbázisát a szol-
gáltatók adatai alapján, illetve a rádióelekt-
ronikai felderítés eszközeivel és módszerei-
vel kell kialakítani. (H. Zs.) → elektronikai 
hadviselés, információs műveletek

elektronikai helyzet: a harctevékenységi 
körzetben és az érdekeltségi területen adott 
időben érvényesülő tényezők hatására ki-
alakult olyan elektronikai erőviszony, amely 
befolyásolja a harctevékenység előkészíté-
sét, végrehajtását és eredményét. Az ~ alatt 
a csapatok vezetését, a fegyverek irányítását, 
a felderítést és az elektronikai hadviselést 
végrehajtó, egymással szemben álló elekt-
ronikai rendszerek és eszközök között, adott 
időben és adott harctevékenységi körzetben 
és érdekeltségi területen kialakult helyzetet 
értjük. Az ~et az ellenség és a saját csapatok 

elektronikai objektumai, rendszerei és esz-
közei, azok jellemzői, illetve a harctéri kör-
nyezet (terep, domborzat, időjárás stb.) elekt-
ronikai eszközökre gyakorolt hatása hatá-
rozza meg. Az ~ az elektronikai helyzetérté-
kelés alapját képezi. (H. Zs.) → elektronikai 
hadviselés, információs műveletek

elektronikai helyzetértékelés: az elektro-
nikai hadviselés megvívására hozott elhatá-
rozás kidolgozásának legjelentősebb mozza-
nata, amely a harcászati, hadműveleti hely-
zet figyelembevételével, az elektronikai had-
viselés megvívását elősegítő és hátráltató 
körülmények értékelésével, majd következ-
tetések levonásával biztosítja az elektroni-
kai hadviselési törzs részére, a legoptimáli-
sabb elgondolás kialakítását az elektronikai 
hadviselés megvívására. Alapját az elekt-
ronikai helyzet adatai képezik. Az ~ során 
az ellenség elektronikai helyzetét, a saját 
elektronikai helyzetet, illetve a környezeti 
tényezőket egymásra gyakorolt kölcsönha-
tásukban, az elektronikai hadviselés meg-
vívásának fázisaiban értékelik. Végrehajtá-
sa során meghatározzák az ellenség elektro-
nikai rendszereinek lehetőségeit, sebezhető 
pontjait, a vezetés és irányításban való he-
lyüket és szerepüket, valamint elektronikai 
támadásuk lehetőségeit és módjait. A saját 
elektronikai helyzet értékelésekor megha-
tározzák az elektronikai eszközök sebez-
hetőségét, illetve védettségét az ellenség 
elektronikai ráhatásaitól; az elektronikai 
védelmi rendszabályokat, valamint a saját 
elektronikai hadviselési erők és eszközök 
alkalmazási lehetőségeit. Az értékelés so-
rán figyelembe veszik a terep és domborzat 
elektronikai hadviselést befolyásoló hatása-
it. (H. Zs.) → elektronikai hadviselés, infor-
mációs műveletek

elektronikai lefogás: az elektronikai had-
viselés olyan aktív tevékenysége, amely 
harcászati-hadműveleti értelmezésében 



188

elektronikai megfigyelés

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

az  ellenséges csapatvezetési és fegyverirá-
nyítási rendszerek rendeltetés szerinti alkal-
mazásának megakadályozására, működésük 
megnehezítésére, megbontására, másrészt 
az ellenséges felderítés megnehezítésére al-
kalmaznak. Szűkebb értelemben elektroni-
kai zavarótevékenység, amely a különböző 
rendeltetésű rendszerekben okoz működési 
nehézségeket. Az ~nak a rendszer-technika-
ilag alapvetően különböző, konkrét feladat 
megvalósítására tervezett rendszerek elleni 
tevékenysége konkrét elnevezéssel haszná-
latos, például rádiózavarás, lokátorzavarás, 
navigációs zavarás, műholdas zavarás stb. 
(V. L.) → elektronikai hadviselés

elektronikai megfigyelés: az elektronikai 
hadviselés azon területe, amely veszélyjel-
zést és figyelmeztetést biztosít a parancsno-
kok, törzsek és csapatok részére az elektro-
mágneses térben történő tevékenységek fel-
fedésével, az ott megjelenő veszélyhelyzetek 
detektálásával. Az ~ különböző elektromág-
neses kisugárzások felfedésével és folyama-
tos monitorozásával hozzájárul az elektro-
mágneses spektrumban lévő helyzetismeret 
(Situational Awareness – SA) kialakításá-
hoz, valamint a közvetlen műveleti környe-
zet elektronikai harcrendjének (Electronic 
Order of Battle – EOB) ismeretéhez. (K. L.b) 
→ elektronikai hadviselés, kiberhadviselés

elektronikai megtévesztés: az elektronikai 
ellentevékenységi funkció azon része, amely 
az elektromágneses energia szándékos kisu-
gárzásával, visszasugárzásával, módosításá-
val, elnyelésével vagy visszatükrözésével 
biztosítja az ellenség vagy annak elektroni-
kai rendszereinek megzavarását, félreveze-
tését vagy akadályozását. (V. L.) → elektro-
nikai hadviselés

elektronikai objektum: olyan jól körülha-
tárolható, kis kiterjedésű pont vagy terület, 
illetve állandó telepítésű vagy mobil (földi, 

légi, kozmikus) objektum, ahol a csapatok 
vezetését és irányítását, a fegyverirányí-
tást, a felderítést, valamint az elektronikai 
hadviselést biztosító elektronikai eszközö-
ket vagy eszközcsoportokat üzemeltetnek, 
illetve azok az alaprendeltetésüknek meg-
felelően közös elektronikai rendszert alkot-
nak. (H. Zs.) → elektronikai hadviselés, in-
formációs műveletek

elektronikai pusztítás: az elektronikai el-
lentevékenységi funkció azon része, amely 
az elektromágneses vagy egyéb irányított 
energiák, valamint önrávezetésű fegyve-
rek alkalmazásával időlegesen vagy tartó-
san rombolja az ellenség elektromágneses 
spektrumhasználaton alapuló rendszereit. 
Az irányított energiájú eszközök alkalma-
zása közvetlen harcérintkezésben hatással 
lehet a saját csapatokra, ezért alkalmazá-
suk fokozott körültekintést igényel. Hasz-
nálatuk ugyanolyan módon koordinálan-
dó, mint a tűzzel való pusztítás eszközei-
nek alkalmazása. Az elektronikai támoga-
tási funkció az elektromágneses kisugárzá-
sok felderítésével, feldolgozásával kiemelt 
szerepet játszik az ellenség elektronikai 
pusztító fegyverei hatásának csökkenté-
se/meghiúsítása érdekében. Az ~t szakal-
egységek biztosítják. (V. L.) → elektroni-
kai hadviselés

elektronikai támadás: az elektronikai had-
viselés azon területe, amely az elektromág-
neses energiát használja fel az ellenség ve-
zetési és irányítási rendszereiben működő 
elektronikai eszközök tönkretételére, sem-
legesítésére, megtévesztésére, működésük 
akadályozására, gyengítésére, megbontásá-
ra. Az ~ magában foglalja az aktív és passzív 
elektronikai zavaró berendezések, az irányí-
tott energiájú fegyverek, az elektromágne-
sesimpulzus-fegyverek és az elektronikai 
megtévesztő eszközök alkalmazását az el-
lenség elektronikai rendszerei működésé-
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nek korlátozása érdekében. (H. Zs.) → elekt-
ronikai hadviselés, információs műveletek

elektronikai támogatási funkció (Electro-
nic Support Measures – ESM): az elektroni-
kai hadviselés azon funkciója, amely során 
elektromágneses kisugárzások kutatása, fel-
fedése és azonosítása, valamint a kisugárzók 
helyének meghatározása történik meg az el-
lenség helyzetének megállapítása és a fenye-
getés késedelem nélküli felismerése céljából. 
Az ~ információt szolgáltat az elektronikai 
ellentevékenységhez, az elektronikai véde-
lemhez és más harcászati tevékenységek-
hez szükséges azonnali döntések megho-
zatalához. Az információk felhasználhatók 
a fenyegetések elkerülésére, tüzérségi tűz 
kiváltásához, a csapatok manővereztetésé-
hez, illetve a közvetlen veszély elhárításá-
hoz. Az elektronikai támogatási információk 
adatbázisokban való gyűjtése, majd elemzé-
se az elektronikai helyzetkép kialakításához 
is hozzájárul. (K. L.b) → elektronikai had-
viselés, kiberhadviselés

elektronikai védelem: az elektronikai had-
viselés azon területe, amely az elektromág-
neses energia felhasználásával biztosítja 
a saját és együttműködő erők védelmét, 
és lehetővé teszi részükre az elektromág-
neses spektrum hatékony használatát. Az ~ 
célja személyek, erők, eszközök, rendszerek 
és területek védelme önállóan vagy együtt 
más képességekkel. (H. Zs.) → elektronikai 
hadviselés, információs műveletek

elektronikai védelmi funkció (Electronic 
Protective Measures – EPM): az elektroni-
kai hadviselés azon funkciója, amely biz-
tosítja az elektromágneses spektrum saját 
részről történő hatékony használatát az el-
lenség által alkalmazott elektronikai megfi-
gyelés, elektronikai támadás, valamint a sa-
ját csapatok által okozott nem szándékos 
(kölcsönös) rádiózavarok előfordulása ese-

tén is. Az ~ magában foglalja az ellensé-
ges elektronikai felderítés elleni védelmet, 
az elektronikai ellentevékenység elleni vé-
delmet, a nem szándékos (kölcsönös) rádió-
zavarok kialakulásának megelőzését, illet-
ve a kialakult rádiózavarok megszüntetését. 
Az ~ megvalósítható passzív (nem észlelhe-
tő) és aktív (észlelhető) elektronikai védel-
mi rendszabályok alkalmazásával, valamint 
a saját kisugárzások elektronikai ellenőrzé-
sével. (H. Zs.) → elektronikai hadviselés, 
információs műveletek

elektronikai védelmi rendszabályok: 
az elektronikai védelmi funkció megva-
lósítása érdekében alkalmazott technikai 
és szervezési rendszabályok, amelyek lehet-
nek passzívak és aktívak. A passzív elekt-
ronikai védelem az elektronikai eszközök 
alkalmazási módjával és technikai jellem-
zőivel összefüggő, nem észlelhető rendsza-
bályokon alapul. Az aktív elektronikai vé-
delem az adóberendezések paramétereinek 
megváltoztatásán nyugvó, észlelhető rend-
szabályok alkalmazását jelenti. Az ~ ma-
gukban foglalják a felterítés elleni védelem 
rendszabályait, az ellenség elektronikai el-
lentevékenységével szembeni rendszabályo-
kat, valamint a nem szándékos (kölcsönös) 
rádiózavarok elleni védelem rendszabálya-
it. (H. Zs.) → elektronikai hadviselés, infor-
mációs műveletek

elektronikai zavar: mindazok a külön-
féle eredetű elektromágneses és mecha-
nikai rezgések, amelyek az elektronikai 
 vevőberendezések bemenetére jutva a hasz-
nos jelek vételét kisebb vagy nagyobb mér-
tékben megnehezítik, illetve lehetetlenné 
teszik. Az ~ lehet természetes vagy mes-
terséges eredetű. A természetes zavarok 
a  Földön, a légkörben vagy a kozmikus tér-
ben keletkező elektromos, ionizációs kisülé-
sek, sugárzások, magreakciók következmé-
nyei. A nem szándékos eredetű mesterséges 
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zavarok a működő gépek által keltett elekt-
romágneses sugárzások, amelyek konstruk-
ciós hibákból, technikai meghibásodásokból 
erednek. A szándékos eredetű zavarokat erre 
a célra tervezett vagy a célnak megfelelő-
en átalakított adóberendezésekkel létesítik, 
hogy az elektronikai eszközök rendeltetés-
szerű üzemeltetését megnehezítsék, vagy 
megakadályozzák, azaz a hasznos jelek mel-
lett olyan zavaró jeleket vigyenek a vevők-
be, amelyek a kezelőket vagy automatikus 
eszközöket megtévesztik. A szándékos za-
var lehet aktív zavar, passzív zavar, hatását 
tekintve álcázó vagy imitáló hatású. (V. L.) 
→ elektronikai hadviselés

elektronikai zavarás: az elektronikai el-
lentevékenységi funkció azon része, amely 
az elektromágneses energia szándékos ki-
sugárzásával, visszasugárzásával vagy visz-
szatükrözésével megakadályozza vagy kor-
látozza az ellenség által használt elektroni-
kai eszközök, berendezések és rendszerek 
alkalmazását. Az ~ megtervezése és végre-
hajtása komplex feladat, azt koordinálni kell 
valamennyi más tevékenységgel, az azo-
kat tervező és vezető törzsek, illetve törzs-
elemek (felderítő, spektrumgazdálkodást 
végző, híradó és informatikai) közremű-
ködésével. Mindezek elvégezhetők a veze-
tés legmagasabb szintjén, de a végrehajtá-
sért a harcászati szintű parancsnok a fele-
lős. Az ~ megtervezését már a tervezési fo-
lyamat kezdetén el kell végezni, és a műve-
let valamennyi mozzanatában folytatni kell.

elektronikai zavarás hatásának csökken-
tése: a zavaró tevékenység vagy hatás elő-
li kitéréssel (frekvencia-, teljesítmény-, tér-, 
időmanőverrel), valamint zavarálló berende-
zések és üzemmódok alkalmazása útján va-
lósítható meg. A célzott ~ elérhető az elekt-
ronikai felderítés megnehezítésével is. A ki-
terjesztett spektrumú adásmódok alkalma-
zása, az úgynevezett kis valószínűséggel fel-

deríthető adásmódok már a zavarni kívánt 
rendszer felderítésében is jelentős nehézsé-
get okoznak, a hatékony zavarásukra pedig 
a korábban alkalmazott hagyományos cél-
zott vagy széles sávú zavarok nemigen ha-
tékonyak. (V. L.) → elektronikai hadviselés

elektronikai zavaró konténer: repülőgépre 
vagy helikopterre függeszthető olyan elekt-
ronikai ellentevékenységi (általában elektro-
nikai zavaró) berendezés, amely kiegészíti 
és támogatja az adott repülő eszköz elektro-
nikai hadviselési képességeit. Ezzel az ellen-
tevékenységi (zavaró) képességgel alkalmas-
sá tehető az adott eszköz a repülő kötelék 
elektronikai védelmére, valamint a szem-
ben álló fél légvédelmének elektronikai le-
fogására. Az ~ és a benne elhelyezett zava-
ró eszköz alkalmas lehet akár a levegőben, 
akár a szárazföldön lévő rádiókommuniká-
ció elleni tevékenységre is annak lefogásával 
vagy megtévesztésével. (K. L.b) → elektro-
nikai hadviselés, kiberhadviselés

elektronikus adatcsere: közszolgálati, köz-
igazgatási, gazdasági, pénzügyi stb. doku-
mentációk, ügyiratok, jelentések számító-
gépek közötti, szabványok szerinti, papír-
mentes, elektronikus cseréje. Az ~ egyértel-
mű szintaktikai szabályok szerint strukturált 
elektronikus adatok cseréje. Az „információ-
ra orientált társadalom” és az „elektronizált 
hadsereg” kialakulásával párhuzamosan az ~ 
jelentősége egyre fokozódik, mivel a doku-
mentumokat digitális formában rögzítik, 
és igen nagy sebességgel továbbítják. Ka-
tonai felhasználása rohamosan terjed a tör-
zseken belül a helyi törzsszámítógépes há-
lózatokban, valamint a törzsek közötti regi-
onális katonai területi hálózatokban. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

elektronikus aláírás: 1. Az a kód vagy jel-
sorozat, amellyel a korszerű hírközlésben, 
adatátvitelben egy közleményt (táviratot, 
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kódot, jelet stb.) küldő személy, szerv, adó-
állomás igazolja, hogy a közlemény valóban 
az övé. Hasonló a hagyományos aláíráshoz, 
mivel mindenkit egy és csakis egy aláírás 
jellemezhet. A gyakorlatban egy kulccsal 
rejtjelezett olyan kód vagy jelsorozat formá-
jában valósítják meg, amelyet csak a küldő 
fél és a címzett ismer. Fontos feltétel, hogy 
az ~t csak az arra jogosultak ismerjék. Az ~ 
a letagadhatatlanság biztosításának eszkö-
ze. Fontos felhasználási területei a polgári 
életben például a banki átutalások, a pénz-
helyettesítő eszközök használata. A katonai 
híradórendszerekben a nagy sebességű adat-
átviteli csatornák megjelenésével a hiteles 
(autentikus) azonosítást segíti, ismertetője-
lek váltása helyett az adóállomás és a közle-
mény kiadójának azonosítására használhat-
ják. 2. Olyan elektronikus adat, amelyet más 
elektronikus adatokhoz csatolnak, illetve lo-
gikailag hozzárendelnek, és amelyet az alá-
író aláírásra használ. A fokozott biztonságú 
~: olyan ~, amely megfelel az a 26. cikkben 
meghatározott követelményeknek. A minő-
sített ~: olyan, fokozott biztonságú ~, ame-
lyet minősített ~t létrehozó eszközzel állí-
tottak elő, és amely ~ minősített tanúsítvá-
nyán alapul. (N. I.) → híradó-informatika, 
információvédelem

elektronikus biztonság: a híradó-informa-
tikai rendszerek biztonságának egyik ösz-
szetevője az ~. Új szolgáltatásokat biztosí-
tó híradó-informatikai rendszerek kialakí-
tása vagy meglévő rendszerek változtatá-
sa csak jóváhagyott követelmények alapján 
történhet. A hadműveleti követelmények-
nek, felhasználói igényeknek tartalmaznia 
kell a biztonsági követelmények meghatá-
rozásához szükséges alapadatokat. (A to-
vábbi összetevők a személyi biztonság, a fi-
zikai biztonság és az adminisztratív bizton-
ság.) A biztonság érvényesítése úgy történ-
het, hogy a híradó-informatikai rendszerek 
tervezésekor már a kezdeti, első szakasz-

ban meg kell jeleníteni és érvényesíteni kell 
a biztonsági szempontokat. A híradó-infor-
matikai rendszerek tervezési, fejlesztési, ki-
alakítási és üzemeltetési fázisaiban a szak-
feladatokért való felelősségeket azonosítani 
kell, és úgy kell összehangolni, hogy a fele-
lősség pontosan azonosítható legyen. A biz-
tonsági követelmények, védelmi rendszabá-
lyok bedolgozása érdekében azonosítani kell 
a biztonságért felelős személyt, személyeket. 
A tervezésért, szervezésért és egyéb szak-
feladatokért, a biztonságért felelős szemé-
lyek feladatait meg kell határozni. A terve-
zés, kialakítás, üzemeltetés során visszaté-
rő jelleggel azonosítani kell a híradó-infor-
matikai rendszert érintő fenyegetettségeket, 
sebezhetőségeket. A vizsgálat alapján meg 
kell határozni és jóvá kell hagyatni az elfo-
gadható mértékű kockázatokat. Az elfogad-
ható mértékű kockázatok figyelembevételé-
vel a kialakítás vagy változtatás fázisaihoz 
igazodó biztonsági követelményeket kell ki-
alakítani és jóváhagyatni. A biztonsági kö-
vetelmények meghatározása a honvédelmi 
tárca információbiztonsági politikája alap-
ján történhet. Új, a honvédelmi tárca infor-
mációbiztonsági politikában nem szereplő 
megoldások esetén az elektronikus infor-
mációbiztonsági szakmai feladatokért fele-
lős szakmai szerv állásfoglalása szerint kell 
eljárni. (N. I.) → híradó-informatika, infor-
mációvédelem

elektronikus harctér: a harctevékeny-
ségi körzet elektromágneses környezete, 
az elektronikai hadviselés színtere. Az ~en 
az ellenség és a saját vezetési és irányítási 
rendszerekben, az elektromágneses ener-
gia kisugárzása és vétele elvén működő fel-
derítő-, fegyverirányító, légi irányító, na-
vigációs, kommunikációs és elektronikai 
hadviselési eszközök üzemelnek, amelyek 
a működésük következtében egy bonyolult 
elektromágneses környezetet hoznak létre. 
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(H. Zs.) → elektronikai hadviselés, infor-
mációs műveletek

elektronikus információbiztonság (In-
formation Security – INFOSEC): az infor-
mációbiztonság azon területe, amelyben 
az elektronikus információs rendszerek ál-
lapota, azok védelme, az ezekben a rend-
szerekben kezelt adatok bizalmassága, sér-
tetlensége és rendelkezésre állása, valamint 
maguk az elektronikus információs rendszer 
elemeinek sértetlensége és rendelkezésre ál-
lása szempontjából zárt, teljes körű, foly-
tonos és a kockázatokkal arányos. (K. L.b) 
→ elektronikai hadviselés, kiberhadviselés

elektro-optikai álcázás: az elektro-opti-
kai felderítő tevékenység megnehezítésére 
szolgáló rendszabályok, alkalmazott egy-
szerű vagy speciális anyagok, eljárások ösz-
szessége, amely a felderítés valószínűségét 
csökkentheti. A látható fény tartományában 
használatos évszaknak megfelelő álcaháló is 
ezt a feladatot tölti be, azonban az elektro-
optikai felderítőeszközök célja éppen a mul-
tispektrális képalkotás, vagyis a több hul-
lámhossz tartományban való képalkotás, így 
a látható fényű álcázás már nem elégséges. 
Erre a célra speciális multispektrális álcahá-
lók készülnek, amelyek például a hőkisugár-
zást is nagymértékben csillapítják. További 
problémát jelent az álcázás megvalósításá-
ban, hogy a rejteni kívánt eszköz és a kör-
nyezet eltérő módon melegszik és hűl a nap 
folyamán, ami hosszabb vagy visszatérő 
képalkotásnál újabb áruló jel lehet. (V. L.) 
→ elektronikai hadviselés

elektro-optikai felderítés: olyan felderíté-
si módszer, amely során a kezelő személy 
által látható vagy akár nem látható fény-
tartományban aktív vagy passzív módon 
megvilágított tárgyakról, objektumokról 
alkotunk képet, és elektronikus jelfeldolgo-
zással tesszük láthatóvá a kezelő számára. 

Aktív megvilágítás esetén fényforrást al-
kalmazunk, passzív esetben a természetes 
háttérsugárzást használjuk megvilágítás-
ként. Rejtett működés a passzív módban le-
hetséges. Az alkalmazott fényérzékelő érzé-
kelési hullámtartományától függően többsá-
vos, úgynevezett multispektrális megfigye-
lés is végezhető, amely az álcázott objektu-
mok felfedezésének valószínűségét növeli. 
(V. L.) → elektronikai hadviselés

elektro-optikai zavarás: olyan eljárások 
és eszközök, hatások alkalmazása, amely 
az elektro-optikai felderítőeszközök érzé-
kelési tartományát korlátozza, rontja a fel-
derítés hatékonyságát. Erre a célra hatáso-
san alkalmazhatók a lézeres vakító eszkö-
zök, amelyek az emberi szem által érzékelve 
zöld színűnek, vagy nem is látott tartomány-
ban vakítják az optikai szenzorokat, túlve-
zérlik őket, akár maradandó károsodásokat 
is okozhatnak bennük. Ezeket az eszközö-
ket dazzlereknek nevezik. A zavarás haté-
konyan megvalósítható az átviteli úton lét-
rehozott ködök, füstök, aerosolok segítsé-
gével. Erre a célra szolgálnak a páncélozott 
eszközökön alkalmazott ködfejlesztő esz-
közök, amelyek a forró kipufogó rendszerbe 
fecskendezett gázolaj-víz keverékével masz-
szív füstöt generálnak, de használnak köd-
fejlesztő pirotechnikai eszközöket is. Ezek 
egyrészt az optikai felderítőeszközök, más-
részt az infravörös vagy lézeres rávezetésű 
rakétafegyverek elleni védettséget növelik. 
(V. L.) → elektronikai hadviselés

élelmezési biztosítás: azon logisztikai 
funkciók és feladatok összessége, amelyek 
az élelmezési szakanyagok normáinak ki-
dolgozására, a szükségletek megtervezésé-
re, a készletek képzésére, felhalmozására, 
lépcsőzésére, a felhasználás szabályozásá-
ra, felhasználására, a felhasznált készletek 
pótlására, a személyi állomány ellátására vo-
natkoznak. Az élelmezési szaktechnikai esz-
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közök és azok fenntartási anyagszükségle-
teinek biztosítására, üzemfenntartására, új 
eszközök és anyagok rendszerbeállítására, 
kivonására, valamint a személyi állomány 
ellátása, továbbá a hadtáp szaktechnikai esz-
közök kiszolgálása érdekében szolgáltatások 
nyújtására és igénybevételére irányulnak. 
(P. A.) → hadtáptámogatás

élelmezési ellátás: az élelmezési biztosítás 
részterülete, illetve egy szűkebb szegmense, 
amely az élelmezési és élelmezési szaktech-
nikai eszközkészletek tervezését, megalakí-
tását, tárolását, minőségmegóvását, azok fel-
használóknak történő kiadását, a felhasznált 
anyagok pótlását, a használhatatlanná vált 
hadianyagi eszközök selejtezését és az ellá-
tási anyagok számvitelét (nyilvántartását, el-
számolását) foglalja magában az érvényben 
lévő szabályzók és normák alapján. A Ma-
gyar Honvédség tényleges katonai szolgála-
tot teljesítő tagjainak ~át az érvényben lévő 
~ról szóló HM rendelet szabályozza. (P. A.) 
→ hadtáptámogatás

élelmezési felszerelés: az élelmiszerek szál-
lításához, raktározásához, főzéshez, sütés-
hez történő előkészítéséhez, valamint az éte-
lek és italok szállításához és felszolgálásá-
hoz szükséges felszerelések: raktárfelszere-
lés, konyhafelszerelés, cukrászfelszerelés, 
valamint éttermi felszerelés, büféfelszere-
lés és ételszállító eszköz. Az élelmiszer tá-
bori körülmények közötti szállításához, tá-
rolásához, szétosztásához, főzéshez történő 
előkészítéséhez, valamint az ételek és italok 
szállításához, tálalásához és kiszolgálásához 
szükséges felszerelések összessége. (P. A.) 
→ hadtáptámogatás

élelmezési fenntartási (fogyó) készlet: 
az az egyhavi tartós élelmiszer és egyéb 
anyag készletmennyisége, amely a tárgy-
hónap végén nem lehet több az adott, illet-
ve utalt katonai szervezet, intézet követ-

kező havi fogyó szükségleténél. A fogyó 
élelmiszerkészlet értékszintje a hónap vé-
gén legfeljebb a havonkénti átlagilletmény 
75%-áig  terjedhet. Az előírt készletérték-
szint betartásáért az élelmezési szakterület 
vezetője fegyelmileg felelős. (P. A.) → had-
táptámogatás

élelmezési maximális készlet: az az élel-
miszer- és anyagjárandósági cikk készlet-
mennyiség, amely magában foglalja a mini-
mális (nem csökkenthető) és a fogyó készlet 
mennyiségét. A csak kiképzési célt szolgáló 
anyagok ~e megegyezik a fogyó készlettel. 
(P. A.) → hadtáptámogatás

élelmezési minimális (nem csökkenthető) 
készlet: az ~en azt az anyagmennyiséget 
értjük, amely a katonai szervezetek készen-
létfokozási, katasztrófavédelmi, béketámo-
gató, nemzetközi felajánlott erői élelmezési 
biztosítását szolgálja, mennyisége sohasem 
csökkenhet az előírt, elrendelt vagy jóváha-
gyott készletszint alá. Ezen készletbe tartoz-
nak a hadinormák, állománytáblák, felsze-
relési jegyzékek és a különböző készletkép-
zésre vonatkozó intézkedésekben meghatá-
rozott készletek. (P. A.) → hadtáptámogatás

élelmezési norma: mennyiségi vagy mi-
nőségi követelményként megszabott mér-
ték, a felhasználható anyagnak, pénznek, 
energiának stb. egységnyi értéke. Az élel-
mezési szakterület pénz- és anyagnormák 
alapján gazdálkodik. Az alap ~: egy fő ré-
szére egy napi, a különböző fokozott  fizikai 
 igénybevétel élettani igényeinek megfele-
lő tápanyag- és energiaellátást biztosító, 
élelmezési ellátás nettó pénzértéke. (P. A.) 
→ hadtáptámogatás

élelmezési pénznorma: gazdálkodási funk-
ció – tervezés, készletezés, ellátás, szolgál-
tatás, üzemeltetés, felhasználás, fogyasz-
tás – végrehajtásához kimunkált általános 
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érvényű előírás és szabályozó, amely meg-
határozza egy főre, eszközre vagy a vég-
rehajtandó feladatra engedélyezett pénz-
mennyiséget. Az élelmezési anyagnorma, 
az ~ához hasonlóan, de cikkelemenként töl-
ti be szabályozó szerepét. (P. A.) → hadtáp-
támogatás

élelmezési szaktechnikai eszköz: az élel-
mezési anyagok tárolására, szállítására, ke-
zelésére és kiadására szolgáló technikai esz-
közök gyűjtőneve. Működésük szerint lehet-
nek komplex eszközök technológiai rendsze-
rébe építettek és egyedi eszközök. Alkal-
mazásuk szerint megkülönböztetünk mobil 
és helyhez kötött (stacionér) technikai esz-
közöket. A kitelepülések, kihelyezések, gya-
korlatok alkalmával használt technikai esz-
közök a tábori technikai eszközök, amelyek 
laktanyai körülmények között is használha-
tók. Ilyenek lehetnek a tábori körülmények 
közötti működését biztosító raktárkonténe-
rek, főző- és sütőeszközök, feldolgozóesz-
közök, kenyér- és vízszállító eszközök, va-
lamint a hűtést biztosító eszközök. (P. A.) 
→ hadtáptámogatás

élelmezési szakterület: a Magyar Honvéd-
ség ~ének alapvető rendeltetése az élelme-
zési biztosítás terezésével és végrehajtásával 
hozzájárulni a katonai szervezetek hadra-
foghatóságának és harcképességének fenn-
tartásához, a katonai szervezetek alkalma-
zásának (felhasználásának, igénybevételé-
nek) sikeréhez. Szervezetileg központi, kö-
zépszintű irányító és csapatszintű szerveze-
tekre tagozódik. Az egyes szervezetek fel-
építését az állománytáblák határozzák meg. 
Az ~ tevékenységét a szakterület vezető ve-
zeti és irányítja. (P. A.) → hadtáptámogatás

élelmiszer: minden olyan növényi, állati 
vagy ásványi eredetű anyag, amely nyers 
~ként (változatlan formában) vagy félkész 
termékként (feldolgozott állapotban) embe-

ri fogyasztásra alkalmas. Az ~ fogalma ma-
gában foglalja az italt, a rágógumit, valamint 
az előállításhoz, feldolgozáshoz vagy keze-
léshez szükséges hozzáadott bármely anya-
got, többek között a vizet is. (P. A.) → had-
táptámogatás

elemes híd: előre gyártott acélpanelekből, 
modulelemekből álló rácsos hídszerkezet, 
amelyet a vízi akadály egyik partján szerel-
nek össze speciális technológiával, és az épí-
tés folyamán görgőkön az áthidalandó aka-
dály fölé tolnak a következő feltámaszko-
dási pontig vagy az akadály túlsó partjá-
nak eléréséig. Ismertebb képviselői a Bailey 
és a Mabey&Johnson hidak. (K. Z.a) → mű-
szaki támogatás

elemzés: 1. Szervezeti tevékenység. ⁓ként 
az ellenőrzés során összegyűjtött informá-
ciók taxanomikus csoportosítását, elemeire 
bontását, a célrendszerre vonatkozó követ-
keztetések levonását és az eredmények rög-
zítését értelmezzük. Az ⁓t jellegénél fogva 
csoportosíthatjuk strukturális, illetve gene-
tikus alapon. A strukturális ⁓t a szerveze-
tek vonatkozásában alkalmazzuk, ahol a va-
lóságos helyzet feltárását szükséges elvégez-
ni (lényegében diagnosztizálást végzünk). 
Strukturális ⁓t akkor végzünk, ha az előz-
ményeket, a körülményeket, adatokra, té-
nyekre alapozott eredményeket, és az elő-
idéző okokat is vizsgálat tárgyává tesszük. 
Így állapíthatjuk meg valóságosan, hogy 
honnan hová jutottunk. Genetikus ⁓ (kelet-
kezési, származási, öröklési-fejlődési, szá-
montartható fejlődést vizsgáló) elsősorban 
vezetők és alkalmazottak értékelésénél aján-
lott alkalmazni. Lényegében egy fejlődésraj-
zot készítünk ezen ⁓ során. Mindig a múlt-
ban elért eredményeket, adatokat vetjük ösz-
sze a jelenlegi tényekkel, és ezeket elemez-
zük. A kapott eredmények alapján állapít-
hatjuk meg, hogy történt-e változás, azaz 
volt-e fejlődés, vagy stagnálás tapasztalha-
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tó, illetve visszaesés állapítható meg. Az ⁓ 
tartalmi és formai szempontját alapvetően 
határozza meg, hogy: a) Mi az ⁓ tárgya? 
Mit kell elemezni? b) Mi a célja az ⁓nek? 
(fejlesztés, megszüntetés, átalakítás stb.). c) 
Kinek készül? (tájékoztatás, jelentés stb.). 
A részletekre felbontott ⁓ alapján végez-
hetjük el az értékelést. (C. O.) → katonai 
vezetés 2. A felderítési ciklus feldolgozási 
szakaszának az a lépése, amelyben az in-
formációk újból áttekintésre kerülnek, an-
nak érdekében, hogy meghatározzák a je-
lentős tényezőket az elkövetkezendő értel-
mezés érdekében. Az ~ során az összegyűj-
tött, minősített adatokat és információkat 
a fontos tények megismerése érdekében te-
kintjük át. Ezek olyan más tényekkel állhat-
nak kapcsolatban, amelyek már korábban is-
mertek voltak, ezáltal következtetések von-
hatók le összehasonlításukból. Az ~ össze-
kapcsolódik az összegzéssel. Az összegzés 
a felderítési ciklus feldolgozási szakaszá-
nak az a lépése, amelyben az elemzett infor-
mációt vagy felderítési adatot kiválasztjuk, 
és az új felderítési adat előállítása érdeké-
ben egy minta szerint elrendezzük. A gya-
korlatban ezt a két eljárást egy folyamatként 
kell kezelni, mivel az összegzés az ~t a fo-
lyamat megszakítása nélkül követi. Az ösz-
szegzés során összekapcsoljuk a következ-
tetéseket az új felderítési adatba, amelynek 
következtében azonosíthatjuk az események 
sorozatát vagy egy személy portréját. Meg-
jegyzés: a feldolgozásnak ez a formája álta-
lában teljesen szellemi úton történik, ezért 
ez a legkritikusabb része a felderítési ciklus-
nak. Jelenleg semmi nem tudja helyettesíte-
ni az elemző tapasztalatát és értékítéletét. 
Ennek következtében nincsenek olyan sza-
bályok vagy útmutatók, amelyek megadnák 
az irányt, vagy segítenék az elemzőt felada-
ta végrehajtásában. Személyes értékítéletet 
általában sok tevékenység során alkalma-
zunk. Az elemző szakértelme csak gyakor-
lással fejlődhet. Az ~ soha nem teljes, vagy 

teljesen biztos, mint ahogy a válságok fo-
lyamatai is túlságosan összetettek és kiszá-
míthatatlanok. Az ~ általában többet jelent, 
mint az aktuális helyzet megfigyelése. Elő-
retekintőnek kell lennie, ezért leginkább az-
zal kell foglalkoznia, hogy alternatív felte-
vések alapján, a különböző szereplők tevé-
kenységei és reakciói alapján (beleértve egy 
beavatkozás hatásait is) legközelebb (a köze-
li vagy távolabbi jövőben) mi fog történni. 
Az előretekintő ~ lehetőséget ad a parancs-
noknak, hogy megértse annak a környezet-
nek a kontextusát, amelyben kötelékei tevé-
kenykednek, vagy tevékenykedni szándé-
koznak. (H. H.) → felderítés

elemző részleg: a felderítő, információ-
gyűjtő, feldolgozó és tájékoztató központ 
része, amely a beérkezett adatok, informáci-
ók és felderítési adatok feldolgozásával fog-
lalkozik. (H. H.) → felderítés

élesítés-késleltető szerkezet: az időzített 
gyújtókban elhelyezett olyan óramű, piro-
technikai késleltető elegy vagy mechanikus 
szerkezet, amely csak az előre beállított kés-
leltetési vagy időzítési idő eltelte után teszi 
lehetővé az akna, bomba vagy egyéb rob-
banószerkezet működőképes, éles állapot-
ba kerülését. (K. Z.a) → műszaki támogatás

Élet útja: a befagyott Ladoga-tó jegén 1943. 
januárban kialakított utánpótlási útvonal, 
a véghelyzetben lévő Leningrád alapvető 
szükségleteinek – legalább részleges – ki-
elégítésére. Lásd Iszkra hadművelet. (Sz. M.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

élet-, végtag- és funkciómentő sebészet: 
a sérültek állapotának stabilizálása érdeké-
ben végzett élet-, végtag- és funkciómentő 
sürgősségi sebészeti beavatkozások és keze-
lések összessége, beleértve a vérzések és fer-
tőzések gyors kezdeti megfékezését, a sebek 
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időleges zárását és az újraélesztést. (V. Z.) 
→ katonai egészségügy

életfunkció stabilizálás: az azonnali életve-
szélyeket (klinikai halál, légzésleállás, fel-
ső légúti elzáródás, csillapíthatatlan külső 
vérzés, tüdőödéma, életet közvetlenül ve-
szélyeztető ritmuszavar, mérhetetlenül ma-
gas vagy alacsony vérnyomás, görcsös ál-
lapot, tüdőkompresszió, jelentős fájdalom, 
szerves foszfátmérgezés és a kiürítés alatt 
a progressziót siettető, illetve szövődményt 
okozó állapotok) megszüntetése és a funkci-
ók helyreállítása érdekében végzett gyógyító 
beavatkozások összessége annak reményé-
ben, hogy – reális orvosi valószínűség sze-
rint – a beteg további gyógykezelése, illetve 
kiürítése következtében, vagy annak során 
ne lépjen fel lényeges állapotromlás. Az ~ 
szinonimája az újraélesztés. (S. L.) → kato-
nai egészségügy

élethosszig tartó tanulás (lifelong lear-
ning – LLL): amit szinte valamennyi ország-
ban a nemzeti nyelv helyett angolul használ-
nak – az egyéni és társadalmi fejlődés va-
lamennyi formáját átöleli, függetlenül at-
tól, hogy az milyen környezetben – formális 
módon iskolákban vagy szakképzési, felső-
oktatási és felnőttoktatási intézményekben, 
vagy nem formális módon a családi otthon-
ban, a munkában vagy más közösségek-
ben – folyik. Ez a megközelítés a rendszer 
minden elemére kiterjed: életkortól függet-
lenül egyformán összpontosít a standard tu-
dásra és minden olyan készségre, amelyre 
minden embernek szüksége van. Arra he-
lyezi a hangsúlyt, hogy minden gyerme-
ket már az élete kezdetén fel kell készíte-
ni és érdekeltté tenni a tanulásban, és arra 
irányítja az erőfeszítéseket, hogy minden 
olyan felnőtt, függetlenül attól, hogy van-e 
vagy nincs munkája, akinek átképzésre vagy 
a készségei megújítására van szüksége, erre 

lehetőséget kapjon. (P. T.) → humánpoliti-
ka, személyügy

élethosszig tartó tanulás (lifelong lear-
ning – LLL): egész életen át tartó, minden 
tevékenységet magában foglaló tevékeny-
ség, amelynek eredményeként fejlődnek 
az egyén ismeretei, készségei, kompetenci-
ái és/vagy képesítései személyes, társadalmi 
vagy szakmai okok miatt. A tanulás ezen ki-
bővített fogalma minden emberre értelmez-
hető életkortól, munkaerőpiaci státusztól, 
intézményi és társadalmi keretektől függet-
lenül. (S. J.) → humánpolitika, személyügy

életmentő funkciókat fenntartó eljárá-
sok: egy, az életfunkciók stabilizálása ér-
dekében alkalmazott eljárási rend, amelyet 
a haderőnél harctéri haladó életmentő eljá-
rásnak is nevezünk (Battlefield Advanced 
Trauma Life Support – BATLS). Az eljárás 
az elsődleges felméréssel kezdődik, amely 
az életet veszélyeztető okok és körülmények 
megállapításával egyidejűleg a kezelés meg-
kezdését is jelenti, magában foglalva a lég-
útbiztosítást, a nyaki gerinci szakasz épsé-
gének kontrolljától, a lélegeztetést és annak 
megtartását, a keringés, valamint a mérések 
ellenőrzését, a mentális, illetve idegrend-
szeri károsodás megállapítását. Ezt az újra-
élesztési fázis követi, amikor is újra kell ér-
tékelni a beteg vagy sérült oxigenizációját 
és légzését, a sokk ellátását meg kell kezdeni 
és a vérzéscsillapítás hatékonyságáról gon-
doskodni. Amennyiben nem kontraindikált, 
gyomor- és hólyagkatéter felvezetése is in-
dokolt. Ezután egy másodlagos állapotfel-
mérést kell elvégezni, amikor is a sérültet 
újból át kell vizsgálni, állapotát tovább sta-
bilizálni, majd a hiányzó (mellkas és nyaki 
gerinc) képalkotó (rtg-, CT-, MRI-) vizsgá-
latokat elvégezni. A végleges ellátási fázis-
ban a kevésbé veszélyes sérülések ellátására 
kerül sor (törés, sebtisztítás, kiürítés). Az ~ 
szinonimái az újraélesztés és az ATLS (Ad-
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vanced Trauma Life Support). (S. L.) → ka-
tonai egészségügy

életpálya: a korai karrierfázisokban tör-
ténő (katonai) pályára lépéstől a nyugállo-
mányba vonulásig terjedő időszak egészét 
lefedő pályamodell. (S. J.) → humánpoliti-
ka, személyügy

elfogás: a) felderítő rádiólokátoroknál a cél 
detektálásának és helyének meghatározási 
folyamata olyan pontossággal, hogy lehető-
vé váljon az azonosítás; b) célkövető lokáto-
roknál a lokátor-sugárnyaláb helyzete meg-
határozásának folyamata azért, hogy lehe-
tővé tegye a fegyverek hatékony alkalmazá-
sát. (H. H.) → felderítés

elgondolás: a parancsnok elhatározásá-
nak leglényegesebb eleme. A parancsnok 
⁓ában fogalmazza meg a megoldandó te-
vékenységének célját, a megvalósítás mi-
kéntjét. A harci tevékenység ⁓ának lényege 
a megsemmisítés, megóvás és a manőverek 
egységét foglalja magában. A parancsnok 
⁓ában megfogalmazza a tevékenység cél-
ját, azt, hogy milyen ellenséget milyen sor-
rendben, milyen módon kívánja megsem-
misíteni, ekkor milyen manővereket alkal-
maz tűzzel és a csapatokkal. Meghatározza 
a főcsapás (főerőkifejtés) irányát, az első ép-
csőben és a második épcsőben (tartalékban) 
tevékenykedő erőket, dönt a komplex tűz-
zel való pusztítás rendjéről. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

elhatározás: a parancsnok ⁓a – a vezetői 
döntése, amely alapvetően a legjobb irány 
kiválasztása. A parancsnok ⁓ának elgondo-
lásában dönt (határoz) a főcsapás (főerőki-
fejtés) irányáról, az egységes harcfeladatról, 
az alárendeltek feladatainak megfelelő ké-
pességeiről, a kockázati tényezők minima-
lizálásáról, a vezetés és a harc alapelveivel 
összhangban az információáramlás, a tűz-

erő, a mozgás és a biztonsági, logisztikai 
támogatás rendjéről. Az ⁓ (a parancsnoki 
döntés) kialakítása történhet szemrevétele-
zés keretében, illetve azt követően. Lehet-
séges olyan módszer is, amikor az ⁓ kidol-
gozására terepasztalok, térképek, compu-
terek, vázlatok stb. felhasználásával kerül 
sor, és annak pontosítása történik terepen 
szemrevételezés keretében. Az ⁓ módsze-
res, a parancsnoki csoport, illetve a törzs be-
vonásával – a szervezet valamennyi elemére 
kiterjesztett – kidolgozásának rendjét, egyes 
szövetséges országok katonai vezetői rend-
szerében tervszerű (metodikai) ⁓nak neve-
zik. Az interoperabilitás biztosítása érdeké-
ben vettük át és alkalmazzuk – az előzőek-
ben levezetett – parancsnoki döntési rendet. 
Az ⁓ keretében dönt a parancsnok az alá-
rendeltek feladatairól, az együttműködés 
és a vezetés kialakításának rendjéről. (C. O.) 
→ katonai vezetés

elhelyezési anyagok: a személyi állomány 
és technikai eszközök elhelyezéséhez szük-
séges anyagok, eszközök, amelyeket a kato-
nai szervezetek tevékenységével, jellegétől 
és formájától függetlenül békében, valamint 
minősített időszakban egyaránt, folyamato-
san biztosítani kell. Idetartoznak a bútorok, 
az épületfelszerelések közül a hűtő-, fűtő-, 
főző-, sütő- és melegvíztermelő berendezé-
sek, épületgépészeti berendezések, tábori ~, 
tábori pihentetési anyagok. (MHLK) → ka-
tonai logisztika

elhelyezési támogatás: a logisztikai támoga-
tás részét képező támogatási forma. A logisz-
tikai támogatás öt funkcionális  területből 
tevődik össze, amelyek anyagi, technikai, 
közlekedési elhelyezési, egészségügyi tá-
mogatás. Az ~ három területe az ingat-
lan biztosítás, ingatlankezelés, anyagel-
látás. Az ingatlanbiztosítás egyik terüle-
te a nemzetgazdasági beruházás, illetve 
a másik területe az ingatlangazdálkodás, 
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amely a  használati jog művelése, használati 
jog átcsoportosítása, elidegenítés és a bér-
beadás részfolyamatain keresztül valósul 
meg. Az ingatlankezelés a tulajdonosi jo-
gokat és kötelezettségeket foglalja magában, 
amelynek jogi, műszaki és közgazdasági tar-
talma van. A honvédségi ingatlanokkal kap-
csolatos ingatlankezelési tevékenység részei 
a fenntartás (használat és üzemvitel), vala-
mint az igazgatási feladatok. Az anyagellá-
tás az alaprendeltetés egészében igen jelen-
tős helyet foglal el, mivel elemeiben meg-
található a rendszer összes folyamatában. 
Az anyagellátás magában foglalja a szak-
anyag és egyéb anyagok beszerzését és az el-
látás biztosítását. Részfolyamataihoz tarto-
zik a fejlesztés, a beszerzés, a tárolás, az el-
látás és a selejtezés. (MHLK) → katonai lo-
gisztika

eligazítás: a korábban tervezett (megha-
tározott) feladatelvégzésének értelmezése. 
Szükséges mértékben kerül pontosításra, 
közös értelmezésre a feladat célja, tartalma, 
a végrehajtás módja, formája. Tájékoztatás 
a változásokról, a változás során előforduló 
teendőkről, a jelentés rendjéről, egyben le-
hetőség van meggyőződni a végrehajtók fel-
adatismeretéről. (C. O.) → katonai vezetés

elismerés: általában hosszabb periódus 
alatt kifejtett eredményes munka, kimagas-
ló egyéni teljesítmény vagy rendkívül je-
lentős cselekedet megbecsülő értékelése. 
Kedvező véleményét a vezető erkölcsi vagy 
anyagi, illetve együttes formában juttatja ki-
fejezésre. A katona erkölcsi ~ének formái: 
állami kitüntetés, a honvédelemért felelős 
miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke ál-
tal alapított érdemjel, szolgálati jel, kitüntető 
cím, cím, emlékérem, emlékplakett, emlék-
lap, oklevél, díj, emléktárgy. (P. T.) → hu-
mánpolitika, személyügy

ellátás határa: azt a viszonyszámot jelenti 
időben (napban és órában), illetve távolság-
ban (kilométerben) kifejezve, amelyet annak 
érdekében számítanak ki, hogy az egyes lo-
gisztikai tagozatok funkcionális elmei, bá-
zisai, állandó és ideiglenesen létrehozott 
szervezetei mennyire távolodhatnak el egy-
mástól és a felhasználó katonai szervezetek-
től. A viszonyszám azt a távolságot és időt 
adja meg, amelyet laz egyes logisztikai ta-
gozatok a saját szállító eszközeikkel át tud-
nak hidalni. Az ellátás határának, valamint 
az ellátás és az utánpótlás körülményeinek 
összehasonlítása, vagyis hadszíntéren (had-
műveleti területen) a közlekedési infrastruk-
túra tényleges műszaki paramétereinek, sű-
rűségének, a település- és természetföldrajzi 
viszonyainak, az ellenség erejének és pusz-
tító eszközei jellemzőinek, az ellenség vár-
ható rombolásainak elemzése választ adnak 
az olyan kérdésekre, hogy az ellátás alap-
ját képező logisztikai tagozatokat milyen 
logisztikai csoportosításban alkalmazzuk 
a felhasználók tényleges szükségletei fo-
lyamatos kielégítése érdekében. A távolság 
meghatározott értékét az az időegység ha-
tározza meg, amelyet a logisztikai tagoza-
tok és a felhasználók között az adott műve-
leti körülményekkel és a rendelkezésre álló 
eszközökkel át lehet hidalni. Az ellátás ha-
tárának értékét a művelet teljes időtartamára 
célszerű meghatározni. Pontos megállapítá-
sa egyik alapfeltétele a megbízhatóan, folya-
matosan és rugalmasan működő logisztikai 
támogató rendszer kialakításának és fenn-
tartásának. (H. A.) → műveleti logisztika

ellátás: korábban anyagi támogatás. A táro-
lással együtt a logisztikai támogatás egyik 
meghatározó funkcionális területe, amelyet 
az ágazati alrendszerek valósítanak meg. 
Azoknak a tevékenységeknek, rendszabá-
lyoknak és folyamatoknak az összessége, 
amelyek biztosítják, hogy a katonai szerve-
zetek alap- és különleges jogrendi idősza-
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ki, valamint szövetségesi tevékenységhez 
szükséges eszközök, anyagok és szolgálta-
tások a megfelelő időben, helyen és minő-
ségben a szükséges mennyiségben a rendel-
kezésre álljanak. Célja a haderő szükségle-
teinek kielégítése megfelelő eszközökkel, 
anyagokkal és szolgáltatásokkal a katonai 
szervezetek, csoportosítások működésének 
biztosítása, a műveletek sikeres végrehajtá-
sa érdekében. Feladatai a szükségletfelmé-
rés, a beszerzés, a rendszeresítés, a készlet-
képzés és lépcsőzés, frissítés, a felhasznált 
megsemmisült készletek pótlása, a felhasz-
nálás tervezése, szabályozása, a felhaszná-
lás ellenőrzése, nyilvántartása és elszámo-
lása. Alapját a felhasználás normatív sza-
bályozása, a felhasználási prognózisok, ~i 
számvetések képezik. Az ⁓i folyamat alap-
folyamataihoz tartozik még a rendelkezés-
re álló források ismerete, a beszerzés terve-
zése, a készletgazdálkodás, anyagmozgatás, 
szállítás, a felhasználás előkészítése, elosz-
tás és selejtezés. (P. Á.) → hadtáptámogatás

ellátás módszerei: az ⁓t a tagozatoknak meg-
felelő egy- vagy többcsatornás rend szer elv-
hez (központ – hadműveleti logisztikai szer-
vezet – csa pat, nemzetgazdaság, többnem-
zeti forrás igénybevétele – központi logisz-
tikai szervezet vagy hadműveleti logisztikai 
szervezet vagy csapat) igazítják. A művele-
tek előkészítésekor, végrehajtásakor és mű-
veletek befejezését követő anyagi feltöltések 
végrehajtása alatt a hadfelszerelés-áramlás 
felülről lefelé a központi, hadműveleti, har-
cászati szintű ellátási tagozaton keresztül 
történik a felhasználók felé. Abban az eset-
ben, ha az elöljáró hadműveleti szintű el-
látási tagozatot nem működtetik a csapa-
tok ellátása közvetlenül központi tagozat-
ból történik. A megalakítandó és az után-
pótlási készletek nagysága hadinormákon, 
üzemeltetési és a meghatározott felhaszná-
lási normákon és tényleges igényeken, va-
lamint az anyagfelhasználás szabályozásán 

alapul. Két alapvető ellátási módszer alkal-
mazható a „Tőlem” („push”) és „Hozzám” 
(„pull”) ellátási stratégia, illetve szükség 
esetén az „eljáró kiszállít és alárendelt véte-
lez” vagy az „alárendelt vételez” ellátási mó-
dok is alkalmazhatók az elöljáró logisztikai 
szervezetek korlátozott szállítási lehetőségei 
miatt. A „Tőlem” („push”) módszer alkalma-
zásánál a készletszint a normákon és a vár-
ható igényeken alapul. A „Hozzám” („pull”)
rendszerben a csapatok ellátása a tényle-
ges igényeken alapul, az utánpótlás térben 
és időben a csapatok anyagfelhasználásá-
hoz igazodik. (H. A.) → műveleti logisztika

ellátásbiztonság: a gazdasági biztonság al-
rendszereként az ellátási lánc működésének 
biztonságát, azaz a termelési és szolgáltatá-
si folyamat működéséhez szükséges termék- 
és szolgáltatásinputokhoz történő hozzáfé-
rés lehetőségét, valamint az előállított ja-
vak (beleértve az állami feladatok ellátá-
sát) és a gazdaság működéséhez szükséges 
egyéb eszközök (például pénz) felhaszná-
lóihoz (lakosság, termelők, államigazgatási 
szervek, szövetséges erők, külföldi vevők 
stb.) a normál mértéknél nem nagyobb koc-
kázattal, megfelelő időben és módon törté-
nő eljuttatását jelenti. Katonai szempontból 
az ⁓ a katonai ellátási lánc kielégítő működé-
sét jelenti, amelyhez krízisidőszakban min-
denképpen szükséges a mozgósítási bizton-
ság megfelelő szintje és a hadiipari értéklán-
cokhoz történő hozzáférés biztosítottsága. 
(T. B.) → védelem-gazdaságtan

ellátási lánc: a nemzeti és szövetségesi 
szintű logisztikai támogatás tervezésében, 
megvalósításában és koordinációjában azon 
kulcsfontosságú elem, amelynek folyama-
tos működése elengedhetetlenül szüksé-
ges a  katonai szervezetek és haderő-cso-
portosítások stratégiai, hadműveleti és har-
cászati szintű művelettervezési követelmé-
nyei szerinti készletszintjeinek teljes körű és 
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 terjedelmű megalakításához és a szükségle-
tekhez igazodó fenntartásához. A honvédel-
mi ~, amelynek ellátási felelőssége az elsőd-
leges honi bázisoktól a stratégiai hídon ke-
resztül az összhaderőnemi műveleti terület 
hátsó határáig terjed, a műveletek sikeres 
megvívása érdekében egy átfogó informati-
kai információs folyamat bázisán egységes 
keretrendszerbe foglalja a polgári és kato-
nai erőforrásokat és képességeket. Az ~ jel-
lemzőit alapvetően a műveleti terv követel-
ményei, az elrendelt feladat jellege, a mű-
veletek időbeli lefolyása, illetve a műveleti 
terület infrastruktúrája, valamint földrajzi 
és éghajlati jellemzői befolyásolják. (Ny. M.) 
→ műveleti logisztika

ellátási rend: az ellátás megvalósulását cél-
zó olyan eljárásmód, amely magában foglal-
ja az igénylés, kielégítés, elosztás, az anyag-
mozgás elrendelésének, az átadás-átvétel-
nek és a szállításnak a szabályait. Normál- 
és a különleges jogrend időszakában az ⁓ 
alapja a logisztikai utaltsági rend, valamint 
a műveletre kiadott a logisztikai támogatás 
megszervezését és végrehajtását szabályzó 
intézkedések, amelyek az anyagellátás rend-
szerében meghatározzák az ellátó és ellá-
tott (utalt) katonai szervezeteket. Az ellátá-
si rendszer többszereplős elemei: a közpon-
ti ellátó szervezet és raktárai, a hozzá ellá-
tásra utalt katonai szervezetek. A végrehajtó 
logisztikai képességgel nem rendelke ző ka-
tonai szervezetek ellátása a központi, vagy 
az arra kijelölt katonai szervezetek által tör-
ténik. (H. A.) → műveleti logisztika

ellátási tagozat: az ellátás folyamatában 
a katonai szervezetek eszköz- és anyagszük-
ségletei kielégítésére szolgáló vezetési szin-
tenként működő katonai szervezetek összes-
sége. Az ⁓ struktúrája és képességei döntő 
mértékben befolyásolják az ellátás módsze-
reit. Az ⁓ szintjei: stratégiai (központi) had-
műveleti (hadtest), harcászati (dandár, re-

pülőbázis, ezred, zászlóalj, bázisrepülőtér). 
A műveletek előkészítésekor és végrehajtá-
sakor a hadfelszerelés felülről lefelé áramlik 
a katonai szervezetek, a felhasználók irányá-
ba. Abban az esetben, ha a katonai művele-
tek logisztikai támogatása alatt nem műkö-
dik logisztikai támogatási alrendszer, a ka-
tonai szervezetek ellátása és a felhasznált 
anyagok utánpótlása közvetlenül a stratégi-
ai (központi) tagozatból történik. Az egyes 
⁓ok képességeit összehangoltan, egységes 
elvek és eljárások és szempontok szerint 
kell kialakítani. A logisztikai támogatás ta-
gozatonkénti egymásra épülő rendszere ru-
galmas a feladathoz igazodó rugalmas rea-
gálást és a logisztikai támogatási funkcio-
nális feladatok megbízható végrehajtását te-
szi lehetővé. (H. A.) → műveleti logisztika

ellátási utak: olyan utak összessége, ame-
lyet az egyes katonai alegységek ellátásá-
nak és az anyagi készletek szétosztásának 
érdekében jelölnek ki. Az ~ gyakran egybe-
esnek a csapatmozgásokhoz használt utak-
kal is. Minden út ebbe a kategóriába sorol-
ható, amit az egyes egységek és alegységek 
szükségleteinek kielégítésére, a szükséges 
készletek beszerzésére, utánpótlására, vala-
mint a készletek képzésére vagy lépcsőzé-
sére használnak. A gyalogos- és a ((gép)jár-
mű(-)közlekedésre alkalmas terület egyaránt 
lehet ellátási út. A peremvonalhoz viszonyít-
va lehet azzal párhuzamos vagy merőleges. 
Ezeket összekötő utak kötik össze. A moz-
gatási és szállítási feladatok végrehajtása, 
a kijelölt ellátási útvonalakon, a szükséges 
ellenőrző és a közlekedéskoordináló erők al-
kalmazásával történik. Fajtája szerint lehet 
fő ellátási út, ellátási út és haránt út. A fő 
ellátási, valamint a haránt utak biztosítják 
a hadászati, hadműveleti és harcászati szin-
ten a csapatok mozgathatóságát, a folyama-
tos anyag- és eszközszállítást. A kijelölt út-
vonalak alkalmasak a csapatok hadművele-
ti területre történő átcsoportosítására, a ha-
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dászati szintű készletek decentralizálására, 
a rombolt közlekedési irányok helyettesíté-
sére, az elszigetelődés megakadályozására, 
a közlekedés folyamatosságának fenntartá-
sára. Az ~ az erők, anyagi készletek elosztá-
si rendszerének kritikus fontosságú elemei. 
(B. J.b) → műveleti logisztika A hadszínté-
ren a folyamatos infrastrukturális biztosítás 
fenntartására, illetve fejlesztésére új utak ki-
jelölése, a meglévő utak (irányok) továbbfej-
lesztése, berendezése, műtárgyak ideiglenes 
építése stb. szükséges. A kijelölt útvonalak-
nak alkalmasaknak kell lenniük a csapatok 
átcsoportosítására, a készletek decentralizá-
lására, a rombolt közlekedési útvonalak he-
lyettesítésére, az elszigetelődés megakadá-
lyozására, a közlekedés, szállítás folyama-
tosságának fenntartására. (F. R.) → közle-
kedési támogatás

ellátási utak kijelölése: szervezési és közle-
kedési szaktevékenységek összessége, ame-
lyeket a műveletre történő felkészülés alatt, 
a várható ellátási szükségletek ismereté-
ben az igények kielégítése és tartalékkapa-
citások képzése érdekében határoznak meg. 
A kijelölést döntően a katonai művelet köve-
telményei határozzák meg. Gazdasági szem-
pontok miatt, a szállítási költségek minima-
lizálása céljából az útvonalak kialakítása so-
rán törekednek a legrövidebb és leggazdasá-
gosabban megvalósítható útvonal kialakítá-
sára. A tervezési folyamat alatt figyelembe 
kell venni a szállítási szükségletek forrásai-
nak helyét, a kiinduló- és a célpontot. A leg-
rövidebb útvonal általában nem valósítható 
meg a műveleti követelmények, a természe-
ti, a technikai vagy a gazdasági tényezők 
miatt. A nyugvásban széttagolva elhelyezett 
egységek manővereinek gyors végrehajtásá-
hoz, a gyülekezési körletek elfoglalásához, 
a körletek elhagyásához és a kijelölt katonai 
útvonalakra való kijutáshoz biztosítani kell 
számukra a rejtett mozgásukhoz szükséges 
és elegendő számú útvonalat. Az útvonalak 

kijelölésénél figyelembe kell venni: a) a mű-
veleti terület közúti hálózatát, a közlekedési 
lehetőségeket korlátozó tömeg- és méretada-
tokat; a közlekedési infrastruktúra állapo-
tát; b) a műveletben részt vevő katonai szer-
vezetek számát, nagyságát, feladatát, hadi-
technikai eszközeinek és hadianyagkészle-
teinek összetételét; c) a szemben álló fél te-
vékenységét; d) a terep jellegét; e) az időjá-
rás alakulását; f) a rendelkezésre álló időt; 
g) a forgalomszabályzó alegységek, a pol-
gári helyreállító, katonai és civil szolgálta-
tói képességeket. A fenti szempontok alap-
ján kijelölt útvonalnak alkal masnak kell len-
ni a csapatok hadműveleti területre történő 
átcso portosítására, a hadászati szintű kész-
letek decentralizálására, a rombolt útsza-
kaszok helyettesítésére, az elszigetelődés 
megaka dályozására, a közlekedés folyama-
tosságának fenntartására. (B. J.b) → műve-
leti logisztika

ellátó pont: az alegységek harcrendjében 
települő logisztikai támogatási alapelem. 
Az ellátási láncban kapcsolódási pont az el-
látó és az ellátott katonai szervezet között. 
A harci-kiszolgáló támogatás érdekében 
az ellátás vagy a készletfeltöltés érdekében 
hozzák létre. Funkcionális területei szerint 
lehet: lőszer-, víz-, élelem-, üzemanyag-, 
egyéb. Működésüket a funkcionális terü-
letnek megfelelő szabályzatok részletezik. 
(B. J.b) → műveleti logisztika

ellencsapás: a védelmi hadművelet so-
rán végrehajtott támadó jellegű tevékeny-
ség a védelembe betört, beékelődött ellen-
ség szétverésére irányuló repülő és tüzérsé-
gi csapásoknak, továbbá a harckocsi és a (gé-
pesített) lövész magasabb egységeknek idő-
ben és térben összehangolt csapásainak ösz-
szessége. Az ~ a védelmi hadművelet egyik 
 legfontosabb,  legjelentőségteljesebb eleme, 
a védelem manőverező, aktív jellegének 
legkifejezőbb mutatója. Célja a  beékelődött 
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 ellenség szétzú zása a védelem eredeti hely-
zetének visszaállítása. Az ~t az ellenség 
szárnyába és a hátába célszerű mérni. Az ~t 
akkor hajtják végre, amikor a támadó ellen-
ség elérte lehetősségeinek határait, és min-
dent elkövet erőkifejtésének maximalizálá-
sára, ugyanakkor a védelem állóképessége 
még nem bomlott meg. (T. J.) → szárazföl-
di műveletek

ellen-előkészítés: a védelmi hadművelet 
előre megtervezett rendszabálya, viszony-
lag rövid ideig tartó, váratlan és tömeges 
tűzcsapásban nyilvánul meg. Általában a tá-
madásra készen álló, összpontosítási körlet-
ben vagy megindulási helyzetben lévő ellen-
ség főcsoportosítására, elsősorban pusztító 
eszközeire, harckocsicsapataira, tüzérségé-
re és vezetési pontjaira irányul. Az ~ célja 
megakadályozni az ellenséget a pusztító csa-
pásainak mérésében, meggyengíteni az elő-
készített támadásának erejét, csökkenteni 
a további erőkifejtésének lehetőségét, ked-
vező körülmények esetén pedig meghiúsíta-
ni a támadását, rohamát. (Sz. T.) → tüzérség

ellenlökés: a védelmi harc során végrehaj-
tott támadó jellegű harci tevékenység. Cél-
ja és végrehajtási módja azonos a védelmi 
hadműveletével, de a tevékenység mérete 
nem haladja meg a harcászati szintű kötelé-
kekre jellemző mutatókat. (T. J.) → száraz-
földi műveletek

ellenméreg: antidotum; ellenszer gyógy-
szer vagy vegyszer, amely egy bizonyos 
gyógyszer vagy méreg hatását meggátolja, 
illetve közömbösíti. A katonai gyakorlat-
ban a személyi vegyivédelmi csomag tar-
talmaz ellenmérget. Az ön- és kölcsönös 
segítségnyújtásra használt csomagok válto-
zatos összetételűek. Az idegbénító mérgező 
harcanyagok hatásos ellenanyagai: a 2-pi-
ridin-2-aldoxim N-metil származékai (pra-
lidoxime), mint a metánszulfonát, ametil-

szulfát és a klorid sók, a toxogonin (obido-
xime) diklorid és a HI-6 diklorid. Önam-
pulla. Speciálisan a lewisitmérgezés eseté-
re, annak arzéntartalmának a szervezetből 
történő gyors kiürítésének elősegítésére al-
kalmazzák a BAL-vegyületet (2,3-dierkap-
to-propanol), amely az arzénnel vízoldha-
tó komplexet képezve, a szervezetből ki tud 
ürülni. Általános hatású mérgező harcanya-
gokkal mérgezettek gyógyítására rendsze-
resített anyagok a salétromossav-észterek: 
propil-nitrit és az amilnitrit. Alternatív ci-
anid-kötőhelyek biztosításával a citokróm-
oxidáz enzimaktivitása helyreáll. A cianid 
megkötésére alkalmas például a dikobalt-
edetát, a hidroxi-kobalamin és a vérben ké-
pezhető methemoglobin. Ez utóbbi igen jól 
megköti a cianid-ionokat és nátrium-nitrit-
tel, amil-nitrittel, továbbá dimetilaminol 
fenol (4-DMAP) segítségével képezhető. 
A BZ ellenszereként physostigmin, illetve 
a 7-methoxytacrine (7-MEOTA) használa-
tos. (B. T.) → ABV-támogatás

ellenőr: a katonai szervezet szabálysze-
rű működését vizsgáló személy. Az ⁓ le-
het belső⁓, elöljáró által felhatalmazott, il-
letve hatósági szerv általi felhatalmazott ⁓. 
Az ⁓ jogszabályok által meghatározott jo-
gok és kötelezettségek alapján végzi tevé-
kenységét, amelyre köteles felkészülni, arra 
tervet készíteni. A felkészülés jogi, szakmai 
és morális vonatkozásban egyaránt elvárt. 
Az ellenőrzési tervnek vizsgálati és érté-
kelési szempontrendszet kell tartalmaznia. 
Az ellenőrzést be kell jelenteni, az érintet-
tel az ellenőrzés rendjét ismertetni szüksé-
ges, korrekt magatartást tanúsítva. Az ⁓ a té-
nyek vizsgálata alapján von le következteté-
seket értékítéletet mondani csak valamennyi 
körülmény figyelembevételével, mérlegelé-
sével lehetséges. (C. O.) → katonai vezetés

ellenőrzés: egy biztosítási vezetési funk-
ció, amely a szervezeti tevékenység minő-
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ségi jegyeit és annak célszerűségét hivatott 
vizsgálni. A szervezet által elfogadott, illet-
ve számára előírt célkitűzések és a műkö-
désre előírt szabályok vizsgálata, összeve-
tése az elért eredmények, a gyakorlatban ta-
pasztalt tényekkel, adatokkal. Az ⁓ célja: a) 
meggyőződni a célszerűségről, a jogszerű-
ségről, a szabályszerűségről; b) a szerveze-
ti alapfunkció követelményeinek teljesített-
ségi helyzetéről; c) az erőforrások szaksze-
rű és hatékony felhasználásáról. Az ⁓, mint 
egy dinamikus, állandóan megjelenő tevé-
kenység, vezetési funkció, szerepét csak ak-
kor tölti be, ha a megállapított tényeket ele-
mezzük, és annak következtetéseire építjük 
fel a következő tevékenységünket. Az ⁓ min-
den szintű parancsnoknak, valamennyi mű-
veleti szervezet vezetési folyamatában fon-
tos és elengedhetetlen vezetésbiztosító funk-
ciója van. A parancsnok az ⁓sel összevethe-
ti az általa kitűzött célokat az elért eredmé-
nyekkel, meggyőződhet a döntésének he-
lyességéről, a folyamat szervezettségéről, 
az alárendeltek elégedettségéről, a hiányok-
ról és problémákról. A parancsnok és a törzs 
⁓sel győződik meg a tervezett és végrehaj-
tott tevékenység közötti különbségről, fel-
tárja a különbségek okait és következtéseket 
von le – a végcél teljesítése érdekében – a to-
vábbi teendőkre. Az ⁓ lehet belső – a szerve-
zet parancsnoka által szervezett, illetve le-
het külső, vagy felügyeleti, amelyet az elöl-
járó szervezet vezetője vagy a fennhatóság 
szervez. Az ⁓t végrehajthatja az azt elren-
delő parancsnok személyesen, törzse útján, 
illetve felkérhet külső specialistákat. Az ⁓ 
formáját illetően megkülönböztetünk átfogó 
komplex ⁓t, szakellenőrzést, célellenőrzést, 
és témavizsgálatot. Az ⁓ módszerei tekin-
tetében megkülönböztetünk aktív és pasz-
szív módszert. Az ⁓ aktív módszerei: a) el-
lenőrző gyakorlat; b) ellenőrző éleslövészet 
és azzal egybekötött harcászati gyakorlat; 
c) készenléti szolgálatok ⁓e; d) kiképzett-
ség, kiképzés ⁓e felmérés, vizsgáztatás út-

ján; e) technikai eszközök, vezetési rendsze-
rek működés közben történő ⁓e; f) részleges, 
vagy teljes leltározás; g) főpróbák, szemlék 
keretében történő ⁓; h) az állomány kikérde-
zése; stb. Az ⁓ passzív módszerei: a) beszá-
moltatás; b) jelentésbekérés; c) okmányok, 
dokumentumok tanulmányozása stb. Az ⁓ 
idejét tekintve lehet a tevékenységet meg-
előző, a tevékenység folyamatában és a te-
vékenység befejezését követő, eredmény-
ellenőrzés. (C. O.) → katonai vezetés

ellenőrző-áteresztő pont: a mozgatási 
és szállítási feladatok végrehajtása a kije-
lölt ellátási útvonalakon a szükséges ellen-
őrző és a közlekedéskoordináló erők alkal-
mazásával történik. A közlekedési szerveze-
tek csoportosításai biztosítják az utánpótlási 
útvonalakon a szállítás és az anyagáramlás 
folyamatosságát. A kialakított és berende-
zett ki-, illetve berakó állomások, ellenőr-
ző, áteresztő és szabályzó pontok rendsze-
re biztosítja a szállítások hatékony egységes 
vezetés alatti végrehajtását. A nyugvásban 
széttagolva elhelyezett egységek manővere-
inek gyors végrehajtásához, a gyülekezési 
körletek elfoglalásához, a körletek elhagyá-
sához és a kijelölt katonai útvonalakra való 
kijutáshoz biztosítani kell számukra a rejtett 
mozgásukhoz szükséges és elegendő számú 
útvonalat. A kijelölt manőverutakon, kato-
nai gépkocsi-utakon a forgalomszabályozást 
és az ⁓, illetve szabályzópontokat kell szer-
vezni az útforgalmi tervnek megfelelően. 
(F. R.) → közlekedési támogatás

ellenpropaganda: az információs művele-
tek része, az által vezetett és koordinált, mul-
tidiszciplináris tevékenységrendszer, amely-
nek célja elemezni és értékelni az ellenség 
információs tevékenységét, annak tartal-
mát, célját, forrását, az alkalmazot médiát 
és  hatását. (B. G.) → béketámogató műve-
letek, CIMIC, műveleti környezet



204

ellen-PSYOPS

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

ellen-PSYOPS: azon tevékenységek, ame-
lyek a szemben álló fél propagandatevékeny-
ségének beazonosítására és az ellenük való 
tevékenységekre irányulnak. (B. G.) → bé-
ketámogató műveletek, CIMIC, műveleti 
környezet

ellenség: klasszikus értelemben valamely 
állam vonatkozásában a vele szemben had-
ban (hadiállapotban) álló fél, amely fegy-
veres erőivel és eszközeivel az adott állam 
ellen agresszíven, intervenciós céllal harc-
ra készül, harcot robbant ki és folytat, azaz 
jellemzői, viselkedése erre akár már béké-
ben is (nyíltan vagy burkoltan) készül, ve-
szélyt jelent, vagy jelenthet az adott állam-
ra. A modern hadviselés tekintetében, a há-
ború és béke közötti markáns határ szándé-
kos elhomályosításával és ezáltal az ⁓ konk-
rét megnevezésének nehézségével kell szá-
molni. A békeidőszaki fedett tevékenységek, 
az információs műveletek ellenséges végre-
hajtása, a lakosság célirányos befolyásolá-
sa, illetve a kiberműveletekben rejlő lehe-
tőségek sok esetben megnehezítik napjaink-
ban az ⁓ egyértelmű meghatározását. (H. J.) 
→ hadtudomány elmélete

ellenségkép: egyéneknek, kisebb vagy na-
gyobb csoportoknak véleményekből, értéke-
lésekből, hitből, meggyőződésből, előítéle-
tekből kiinduló nézete, felfogása, lelkiálla-
pota, aminek folytán egyes nemzetek, nép-
csoportok, vallások iránt ellenséges érzel-
meket táplálnak, illetve ellenségnek tekintik 
őket. A korábbi tapasztalatokból és az aktu-
ális információkból megszülető értékelés so-
rán ezeknek a nemzeteknek a káros, nega-
tív, a másokat veszélyeztető oldalát hangsú-
lyozzák, így a velük való viszonyban az el-
utasítás, elkerülés, szembenállás határozza 
meg a gondolkodást, a viselkedést. Az ~ ki-
alakulásában jelentős szerepet játszó elő-
ítéletes gondolkodásra jellemző a megvál-
tozott realitások figyelmen kívül hagyása, 

az elzárkózás az új információk elől, az ér-
zékelés, az emlékezet torzítása, befolyásolá-
sa. Az erőszakra, terjeszkedésre berendez-
kedő és a katonai fölény megszerzésére tö-
rekvő államok felhasználják, sőt felerősítik 
a lakosság bizonyos köreiben kialakult ~et. 
Így volt ez a két világháborút megelőző idő-
szakokban és a hidegháború éveiben az éles 
ideológiai-politikai és katonai szembenállás 
időszakában is. A társadalmi érintkezési fe-
lületek, valamint a kommunikációs lehetősé-
gek kiszélesedésével, jelentősebb ismeretbő-
vüléssel az ellenségnek vélt népekről, nem-
zetekről és hadseregeikről kedvezőbb kép is 
kialakulhat, a stabilnak hitt vélemények is 
megváltozhatnak. Ugyanakkor éppen ezen 
széles körű kommunikációs lehetőségeknek 
köszönhetően könnyebbé vált bármely nem-
zet, népcsoport, vallás ellenségként történő 
megjelenítése, ezáltal egyének, kisebb/na-
gyobb csoportok befolyásolása, szándékos 
~ kialakítása. Magyarországnak nincs ~e, 
mert nincs olyan külpolitikai célja, amelyet 
katonai erővel kívánna elérni. A Magyar 
Honvédségben a parancsnokok és a törzsek 
felkészítése, a csapatok kötelékkiképzése, 
törzsgyakorlások és gyakorlatok tervezése, 
szervezése majd végrehajtása anélkül folyik, 
hogy valamely szomszédos országot vagy 
annak hadseregét ellenségként említenék. 
(H. J.) → hadtudomány elmélete

ellentételezési ügylet: egy jellemzően a ha-
ditechnikai kereskedelemben használt eljá-
rás, amely keretében az exportőr kötelezett-
séget vállal a beszerző (importőr) ország irá-
nyába a vételár meghatározott százalékának 
különböző formában történő visszatérítésé-
re. Két típusa létezik: a) a közvetlen ellen-
tételezés az ügylet tárgyát képező termék-
hez kapcsolódik. Ilyenkor az exportőr vál-
lalja, hogy a termék előállításához szüksé-
ges egyes elemeket a beszerző ország válla-
lataitól vásárolja, vagy a termelés egyes fá-
zisait a beszerző országba telepíti át, esetleg 
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technológiai transzfer és kooperáció kereté-
ben közös gyártást alakítanak ki; b) a köz-
vetett ellentételezés nem kapcsolódik szoro-
san az ügylet tárgyához, hanem az exportőr 
és más, általa az ügyletbe bevont gazdasá-
gi társaságok beruházásokat hajtanak végre 
a vásárló ország gazdaságában, vagy onnan 
termékeket vásárolnak, esetleg üzleti part-
nerségi kapcsolatok létrejöttében segítenek 
a két ország vállalatai között. (T. B.) → vé-
delem-gazdaságtan

ellipszoid: a térképészetben a Föld alak-
jának elméleti (mértani) modellezésére ki-
dolgozott másodrendű térgeometriai felü-
let (szferiod), amely a fizikai földfelszínt 
leginkább megközelítő, egyszerű matema-
tikai egyenlettel rendelkezik. Az enyhén 
lapult gömbszerű földalakot kifejező for-
gási ~ megadható a hosszabb (a) és a rövi-
debb (b) féltengelye, illetve a hosszabb fél-
tengelye és lapultsági tényezője (f) alapján 
az f = (a – b) ÷ a összefüggéssel. E para-
méterek eltérő meghatározási körülményei 
és a pontosítási törekvések számos ~válto-
zat létrejöttét eredményezték a térképészet-
ben. Míg a 20. század közepéig jellemzően 
az egy adott régióhoz legjobban illeszkedő 
referencia ~ok kifejlesztését részesítették 
előnyben a különböző országok térképé-
szetei, addig a műholdas helymeghatározá-
si rendszerek kiépítésével, a globális vonat-
kozási rendszer alapjául szolgáló földi ~ok 
kialakítása vált szükségessé. Ezek közül je-
lenleg a WGS–84 (World Geodetic System, 
1984) geodéziai világrendszer paraméterei 
határozzák meg NATO-tagállamok térképé-
szetei és védelmi célú felhasználói számára 
alkalmazandó alapfelületet. (K. A.) → geo-
információs támogatás

elnyelt sugárdózis: lásd dózis (B. T.) → 
ABV-támogatás

előállítási parancs: a polgári gépjárművek, 
műszaki munkagépek meghatározott helyre 
történő eljuttatása mozgósításkor, a katonai 
szervek által történő ideiglenes vagy végle-
ges használatbavétele érdekében. a) Az érin-
tett technikai eszköz tulajdonosát ⁓csal (át-
adási paranccsal) kötelezik az előállításra. 
b) A rendőri (vagy katonai) szervek (esetleg 
együttes) kényszerítő intézkedése, amely-
nek során a fegyelemsértő, a kötelezettségét 
elmulasztó (nem teljesítő), szökésben lévő 
stb. katonát meghatározott helyre irányít-
ják (kényszerítik). A nemzetgazdasági gép-
járművek és műszaki munkagépek előállítá-
sát (átadását) mozgósításkor elrendelő írásos 
okmány. Az ~ot a lakóhely szerint illetékes 
hadkiegészítő szerv állítja ki. Az ~ megha-
tározott technikai eszköznek általános nyílt 
mozgósításkor történő átadását rendeli el. 
(F. F.) → védelmi igazgatás

előállítói logisztika: a logisztikai támoga-
tás azon egyik meghatározó területe, amely-
nek célja a saját funkcionális területek (ku-
tatás, tervezés, fejlesztés, gyártás) eredmé-
nyeként megjelenő, az alkalmazói oldal ál-
tal támasztott harcászati-műszaki követel-
ményeknek megfelelő hadfelszerelés annak 
9M ismérv (megfelelő információ, megfele-
lő anyag, megfelelő energia, megfelelő sze-
mélyek, megfelelő mennyiségben, megfele-
lő minőségben, megfelelő időpontban, meg-
felelő helyre, megfelelő költséggel) szerinti 
biztosítása. (Ny. M.) → műveleti logisztika

előképzés (katonai előképzés): a nem kato-
nai oktatási intézményekben a katonai alap-
ismeretek szabadon választható érettségi 
tantárgy keretében tanuló középiskolás, saját 
pedagógiai programmal rendelkező katonai 
középiskolában (Kratochvil Károly Honvéd 
Középiskola és Kollégium) tanuló diák, va-
lamint a Honvédelmi alapismeretek tantár-
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gyat felvett, felsőfokú tanulmányokat foly-
tató hallgatók esetében a társadalom fiatal 
tagjainak honvédelememmel kapcsolatos 
ismereteinek bővítése és előkészítése tarta-
lékos, szerződéses vagy hivatásos katonai 
szolgálatra. Az önkéntes haderőre történő 
áttéréssel az ifjúság intézményesített honvé-
delmi felkészítése megszűnt. Összhangban 
a Magyar Honvédség tartalékos rendszeré-
nek fejlesztéséhez kapcsolódó egyes ága-
zati feladatokról szóló 1029/2011. (II. 22.) 
Korm. határozatban megfogalmazottakkal, 
a katonai alapismeretek tantárgy oktatása 
lehetővé teszi, hogy a középiskolás tanu-
lók megismerjék és elsajátítsák hazánk biz-
tonság- és szövetségi politikájának jellem-
zőit, a honvédelemmel összefüggő szabály-
zókat és szabályokat, a Magyar Honvédség 
felépítését és feladatrendszerét. Ezen isme-
retekkel kialakul és folyamatosan erősödik 
a haza, a honvédelem iránti elkötelezettsé-
gük. A honvédelmi alapismeretek választ-
ható tantárgy oktatása elsőként a Pannon 
Egyetemen indult a 2007–2008-as  tanévben. 
A tantárgy ma már több hazai felsőoktatási 
intézményben is elérhető. Felvételének nin-
csenek előtanulmányi követelményei, az ok-
tatás egy szemeszterben, távoktatási formá-
ban, e-learning módszerrel történik. A tan-
tárgyat alap- és mesterképzésben, bármely 
szakon és bármely félévben tanuló hallgató 
választhatja. A félév során – a hallgatói igé-
nyek függvényében – szakmai előadásokra 
is sor kerülhet. A tananyag a távoktatás, táv-
tanulás sajátos módszertani követelményeit 
figyelembe véve készült. Modulrendszerű 
felépítése biztosítja a jó áttekinthetőséget, 
az elsajátított tudás önellenőrzését, vala-
mint a szükséges módosítások gyors végre-
hajthatóságát. A Honvédelmi alapismeretek 
jelenléti írásbeli kollokviumi vizsgával zá-
rul, a követelmények teljesítése három kre-
dit értékű. (V. F.) → katonai képzés, kikép-
zés, felkészítés

előképzés: a fegyveres erő leendő tagjai fel-
készítésének sajátos formája, amely a szük-
séges ismereteket (szervezett formában) 
a katonai szolgálat megkezdése előtt – rend-
szerint a honvédség anyagi támogatásá-
val – biztosítja. A (sor)katonai szolgálatra 
való (önkéntes) felkészítés egyik változata. 
Hazánkban a szakelőképzés igen nagy – de 
nem mindig politikamentes – hagyomá-
nyokkal rendelkezik. A szakelőképzés so-
rán – általában a 14–20 év közötti fiatalo-
kat – a sportolás, az egészséges életmódra 
való nevelés mellett, elsősorban lövészeti, 
rádiókezelői, gépjárművezetői és ejtőernyős 
felkészítésben (kiképzésben) részesítik. Ha-
zánkban – az MHSZ 1989-ben  történt meg-
szűntetése óta, kizárólag önkéntes jelent-
kezés és bizonyos anyagi hozzájárulás mel-
lett – a szakelőképzés csak a gépjárműveze-
tésre („B” és „C” típusú jogosítvány meg-
szerzésére) és az ejtőernyőzésre terjed ki. 
Hét civil szervezet összefogásával 2017. ja-
nuár 11-én  megalakult a Honvédelmi Sport-
szövetség. A köztestület alakuló közgyűlé-
sén alapító tagként a Honvéd Sportegyesüle-
tek Országos Szövetsége, a Budapesti Hon-
véd Sportegyesület, a Magyar Sportlövők 
Szövetsége, a Magyar Tartalékosok Szövet-
sége, a Magyar Vívó Szövetség, a Magyar 
Judo Szövetség, valamint a Magyar Techni-
kai és Tömegsportklubok Országos Szövet-
sége vett részt. A Honvédelmi Sportszövet-
ség közfeladata az állampolgárok önkéntes 
vállaláson alapuló honvédelmi felkészülésé-
nek biztosítása. Ennek megfelelően, az álta-
lános fizikai felkészültségen túlmenően tá-
mogatja a honvédelmi ismereteket, különö-
sen a lőkészséget, a tájékozódási képességet, 
a fegyveres és fegyvertelen önvédelmet, va-
lamint a honvédelmi szempontból haszno-
sítható, speciális technikai tudást fejlesz-
tő sportokat és tevékenységeket, valamint 
biztosítja az ezekhez szükséges biztonságos 
körülményeket és infrastrukturális hátteret. 
(H. L.) → védelmi igazgatás



207

előmenetel

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

előkészítő csoport: nagyobb jelentőségű, 
kiemelten fontos tevékenységek előkészíté-
sére a feladat megoldásáért felelős elöljáró 
szervezési intézkedésben előkészítő csopor-
tot hoz étre. A csoport feladata, hogy részle-
tesen megtervezze, megszervezze, anyagi-
lag, technikailag előkészítse, az érintett sze-
mélyi állományt pedig felkészítse az adott 
programra. Ilyen kiemelt jelentőségű esemé-
nyek lehetnek: szövetségi tagállamok rész-
vételével rendezendő konferencia, gyakor-
lat stb.; hazai konferenciák, módszertani 
bemutatók, gyakorlatok stb. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

előkészítő tűzcsapás: a támadó harctevé-
kenység során a II. lépcső harcbavetésekor 
és az ellenlökés megindítása időtartama 
alatt mért, általában 12–20 perces tűzcsa-
pás. A tűzcsapásokat a támadó (ellenlökő) 
erőkre közvetlenül hatni tudó ellenséges cé-
lokra tervezzük. Az ~t legkésőbb akkor kell 
elkezdeni, ha saját csapataink elérik az el-
lenség páncéltörő eszközeinek maximális 
hatótávolságának a terepszakaszát, és akkor 
kell befejezni, amikor a csapatok felzárkóz-
nak a biztonsági távolság terepszakaszára. 
(Sz. T.) → tüzérség

elöljáró: 1. Közszolgálati és azt irányító ál-
lami szetvezetek, (testületek) relációjában 
az a vezető politikai, állami, katonai, rend-
védelmi funkcionális személy, aki a hie-
rarchiában magasabb beosztásban helyez-
kedik el, és felelősséggel, kötelezettséggel 
járó funkciójából adódóan joga és illetékes-
sége az alárendelt (beosztott) kormányhiva-
talnok, köztisztviselő, közalkalmazott, ka-
tona, illetve rendvédelmi állomány vezeté-
se, irányítása és a róluk való gondoskodás. 
2. Kormányzati hatalommal járó egyházi 
hivatal tisztégviselője. (C. O.) → katonai 
vezetés 3. A fegyveres erőnél és a rendvé-
delmi szervezeteknél fennálló függőségi 
viszonyok rendszerében annak a (katonai) 

személynek a megnevezése, akit állomány-
csoporttól függetlenül a tervszerű tagozás, 
szolgálati utasítás, szabályzat vagy külön 
rendelet értelmében alárendeltjeivel szem-
ben a parancsadás és a parancsvégrehajtás 
kikényszerítésének joga megillet. Az ~ joga 
és kötelessége az alárendeltek tevékenységé-
nek irányítása. Akikre hatásköre kiterjed, 
azok az alárendeltek. Az általános hatáskörű 
~ a szolgálati ~, a neki alárendelt személyek 
a szolgálati alárendeltek. Az az ~, aki csak 
a saját szakterületén rendelkezik a szolgála-
ti ~ akaratának megvalósítása érdekében in-
tézkedési jogkörrel, a szakmai ~, azok, akik-
re ez a jogkör kiterjed, a szakmai alárendel-
tek. (P. T.) → humánpolitika, személyügy

előmenetel: az előmenetel szervezeti hierar-
chiában történő előrehaladás, amely szolgá-
lati beosztásba történő kinevezéssel, illet-
ve rendfokozati kinevezéssel, előléptetéssel 
valósul meg. Az előmenetel általános felté-
telei: a) megfelelő betölthető magasabb be-
osztás (lásd: az a beosztás, amely a közpon-
ti előmeneteli tervezés során feltölthető be-
osztásként volt megjelölve, és az adott be-
osztásra nem volt megfelelő jelölt); b) a vi-
selt rendfokozathoz előírt kötelező várakozá-
si idő letöltése; c) a magasabb beosztáshoz, 
valamint az ehhez kapcsolódó rendfoko-
zathoz meghatározott iskolai végzettségi, 
szakképzettségi, szakképesítési és egyéb 
munkaköri követelménynek való megfe-
lelés, az egészségi, a pszichikai és a fizi-
kai, valamint a nemzetbiztonsági alkalmas-
ság; d) az elméleti és a gyakorlati teljesítmé-
nyek alapján magasabb beosztás betöltésé-
re való alkalmasság, bizonyos esetekben ve-
zetői gyakorlati tapasztalat; e) az állomány 
 tagjának  előmeneteli rangsorolása; f) leg-
alább „B” teljesítményszintű teljesítmény-
értékelés; g) valamint az állomány törzsőr-
mester, főtörzsőrmester vagy zászlós, va-
lamint főhadnagy, százados vagy őrnagy 
rendfokozatú tagja esetében két évnél nem 



208

előnyomulás határa

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

 régebbi, sikeres minősítő vizsga megléte. 
Az állomány előmenetelének tervezése: a) 
százados vagy annál magasabb rendfoko-
zattal rendszeresített szolgálati beosztások, 
valamint a zászlósi rendfokozati csoportba 
tartozó szolgálati beosztások esetén közpon-
ti szinten; b) az a) ponttól eltérő rendfoko-
zattal rendszeresített szolgálati beosztások 
esetén helyi szinten, a honvédségi szerve-
zeten belül, illetve a honvédségi szerveze-
tek között történik. Az előmenetel közpon-
ti tervezését a központi személyügyi szerv 
hajtja végre a szakmai felelősökkel és az ál-
lományilletékes parancsnokokkal együttmű-
ködve. Az előmenetel központi tervezése 
minden év március 1-je  és június 30-a  közöt-
ti időszakban kerül végrehajtásra. A közpon-
ti személyügyi szerv a szakmai felelősökkel 
együttműködve az állomány előmenetelre 
tervezhető tagjairól minden évben előme-
neteli rangsort készít a tárgyévi – annak hi-
ányában a tárgyévet megelőző évi – teljesít-
ményértékelés, valamint az azt megelőző két 
teljesítményértékelés, továbbá (az állomány 
törzszászlós, alezredes, ezredes és táborno-
ki rendfokozatú tagja kivételével) a sikeres 
és érvényes minősítő vizsga eredményeként 
megállapított előmeneteli minősítés és a fel-
tölthető üres beosztásonként a rendfokoza-
ti és szakmai követelményeknek való meg-
felelés alapján. Az így összeállított szakmai 
előmeneteli jegyzéket a központi személy-
ügyi szerv megküldi az érintett honvédsé-
gi szervezet állományilletékes parancsnoka 
részére, aki a megküldött szakmai előmene-
teli jegyzékből a honvédségi szervezet üres 
beosztásai vonatkozásában – szolgálati be-
osztásonként – legfeljebb 3 jelöltet választ. 
A központi személyügyi szerv a szakmai fe-
lelősökkel együttműködve a beérkezett je-
löltválasztások alapján elvégzi az előmene-
telre tervezett jelöltek üres szolgálati beosz-
tásokhoz történő hozzárendelését. Az elő-
menetel helyi tervezése minden év július 
1-je  és október 31-e közötti időszakban ke-

rül végrehajtásra. Az előmenetel helyi ter-
vezését a feltölthető beosztás szerinti hon-
védségi szervezet személyügyi szerve hajt-
ja végre. Az állomány tagja általános vagy 
speciális előmeneteli rend alá tartozó beosz-
tásban teljesíthet szolgálatot. (I. A.) → hu-
mánpolitika, személyügy

előnyomulás határa: az a vonal, amelyen 
túl a csapatok nem folytatják az előrenyomu-
lást. Az ⁓át könnyen azonosítható terepjel-
legzetesség megjelölésével határozzák meg. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

előnyomulás tengelye: az előrenyomulás ál-
talános – az ellenség felé vezető – útvona-
la, amelyet az irányítás céljából jelölnek ki, 
és a parancsnok szándékát jelöli az előrenyo-
mulás során. Kifejezheti például szemben 
álló csoportosítás elkerülését, bekerítését. 
Követi a tengelyhez kijelölt kötelék méreté-
nek megfelelő terep vonalát, amelyet gyak-
ran egy útvonal, egy útcsoport vagy meg-
jelölt helyek sorozata képez. A parancsnok 
az ~ének bármelyik oldalán manővereztet-
heti, illetve támogathatja erőit, feltéve, hogy 
a kötelék továbbra is a tengelyhez és a kitű-
zött célhoz igazodik. (T. J.) → szárazföldi 
műveletek

előőrs: a menetrend része, a menetet végre-
hajtó csapatok elé meghatározott távolságra 
kiküldött, rendszerint század erejű menet-
biztosító kötelék. Az ~ kiküldési távolsága 
a kiküldő kötelékétől 5–10 km-ig  terjedhet. 
Az ~öt a főerők élén menetelő egység, illet-
ve elővéd küldi ki azzal a céllal, hogy lehe-
tővé tegye a zavartalan előremozgást, meg-
akadályozza az ellenség rajtaütését, időt biz-
tosítson a helyzethez kapcsolódó, szükséges 
elhatározás meghozatalához, kedvező felté-
teleket teremtsen a harcbavetéshez. Az él-
járőrként tevékenykedő század úgy építi fel 
a menetrendjét, hogy az biztosítsa az alegy-
ségek gyors szétbontakozását, harcrend fel-
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vételét és a harcba lépését. A századerejű 
élőrs kötelékéből 3–5 km távolságra éljár-
őrszakaszt, a szakasz 1–2 km távolságra te-
repkutató harcjárművet küld ki. Az élőrsszá-
zad feladatát a kiküldő parancsnok határoz-
za meg a mentre vonatkozó harcparancsá-
ban. Az élőrs a megindulási pontot – a kije-
lölt menetvonalon – a parancsban meghatá-
rozott időpontban lépi át. Az élőrs a kijelölt 
menetvonalon megállás nélkül halad előre, 
míg ellenállásba, rombolásba nem ütközik. 
A rombolásokat elhárítja, vagy amennyiben 
lehetősség van rá, megkerüli. Az elöljáró pa-
rancsnoknak minden zavaró, akadályozó té-
nyezőről jelentést tesz. (T. J.) → szárazföl-
di műveletek

előrelátás: célkitűzési tevékenység. A mai 
globális világban a korábbiakhoz viszonyítva 
lényegesen csökkent a jövőbeni tevékenység 
távlati előrejelzése. A gyorsan változó világ, 
az információs rendszer robbanása lényege-
sen minimalizálta a jövőtervezés lehetősé-
geit. A korábbi 10–15 éves (stratégiai) hosz-
szú távú tervezés lecsökkent 4–6 évre, kö-
zéptávú tervek 2–4 évre vázolhatók fel re-
álisan. A nemzetközi szervezetek (NATO, 
EU) stratégiai elképzelése sem haladja meg 
a 6–10 évet, míg a középtávú tervek 4–6 évre 
készülnek. Az ⁓ intézményesül egy formali-
zált tervezés során. (Hazánkban az ország-
előrejelzésben jelenik meg a kormánystraté-
gia.) A katonai szervezetek permanensen ki 
vannak téve a reagálóképességük vizsgálatá-
nak, ahol lényegesen behatárolt a reakcióké-
pesség lehetősége. Harci körülmények eseté-
ben pedig szinte minimalizálódik a döntésre, 
illetve a válaszreakcióra biztosított idő, ahol 
a modellezés szerint zászlóaljszinten 2–3 óra, 
ezred-, dandárszinten 4–6 óra és hadosztály-
szinten egynapi ⁓sal lehet optomálisan szá-
molni. Arisztotelész megállapítása szerint: 
„Akiben megvan az ⁓ képessége, az termé-
szetszerűen vezetésre és parancsolásra hiva-
tott; aki pedig csupán a parancsnak testi erő-

vel való teljesítésére képes, az alárendeltség-
re és szolgaságra való; s így úrnak és szol-
gának ugyanaz az érdeke.” (C. O.) → kato-
nai vezetés

előrenyomulás: a csapatok fokozatos harc-
cal, különféle alakzatokban végrehajtott elő-
rehaladása az ellenség ellenállása, valamint 
a természetes és mesterséges terepakadályok 
leküzdése során. Az ~ üteme függ: a) a vég-
rehajtó csapatok harcjárműveinek (jármű-
veinek) típusától, állapotától; b) az ellen-
ség védelmének jellegétől, állóképességétől; 
c) a tereptől; d) az időjárástól, az év- és nap-
szaktól. Ha egy alakulat a szomszédoktól je-
lentősen nagyobb ütemű előnyomulást való-
sít meg, akkor azt előretörésnek nevezzük. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

előretolt állás: a védelem peremvonala 
előtt egyes irányokban létrehozott, beren-
dezett, műszaki zárakkal megerősített ál-
lás. Létrehozható – főleg, ha nincs biztosí-
tási öv – az ellenség megtévesztésére a vé-
delem felépítésében és peremvonalának vo-
nalvezetésében. Rendeltetése: a) biztosítani 
az első lépcső alegységeket az ellenség raj-
taütésétől; b) nehezíteni az ellenség tüzérsé-
gének az első védelmi, ellenállási terepsza-
kasz, védőkörletei, támpontjai pontos lövé-
sét; c) visszaverni az ellenség harcfelderí-
tését; d) főerőit idő előtt szétbontakozásra 
kényszeríteni. Az ~t 6–8 km-re, a peremvo-
nal távolságra általában természetes akadá-
lyok mögött választják ki, és úgy rendezik 
be, hogy ne különbözzön a peremvonalban 
lévő zászlóaljak védőkörleteitől. Az ~ban 
rendszerint megerősített gépesített lövész-, 
harckocsizászlóalj küldhető ki. (T. J.) → szá-
razföldi műveletek

előretolt logisztikai bázis: a logisztikai erők 
és eszközök megóvása, a folyamatos után-
pótlás biztosítása érdekében a logisztikai 
szervezetek több  csoportosításban,  előretolt 
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és mögöttes csoportosításban hajtják végre 
alaprendeltetési feladataikat. Az  előretolt bá-
zis az előretolt egységek és alegységek támo-
gatása érdekében telepített harcrendi elem. 
Ellátási tagozatban elfoglalt helyének megfe-
lelően látja el az egyes logisztikai támogatási 
funkciókat. A harci kiszolgáló-ellátó funk-
ciókon kívül logisztikai vezetés-irányítási 
elemeket is magában foglalhat az adott ka-
tonai szervezet támogatása érdekében. Spe-
ciális esetekben az anyagtárolási és ellátási 
funkción kívül, beszerzési jogkörrel is ren-
delkezhet. Erre akkor kerülhet sor, ha a bá-
zis és a fő erők között nincs földrajzi össze-
köttetés vagy a légi utánszállítás gazdaság-
talan. Az ~ on a disztribúciós folyamatok 
végrehajtásával és egységrakomány-kép-
zéssel biztosítják, hogy a katonai szerveze-
tek irányába kijelölt és berendezett anyagát-
adási, valamint feltöltési körzetek és pontok 
rendszerén keresztül a hadfelszerelés eljus-
son a rendeltetési helyére. (B. J.b) → műve-
leti logisztika

előretolt műveleti bázis (Forward Opera-
ting Base – FOB): általában baráti terüle-
ten található, olyan szárazföldi vagy tenge-
ri bázis, amelyet annak érdekében hoznak 
létre, hogy a vezetési és irányítási funkció-
kat kiterjesszék, javítsák az összeköttetést, 
vagy támogatást biztosítsanak kiképzéshez, 
illetve kisebb műveletek végrehajtásához. 
Az ~ helyszíne lehet egy különleges műve-
leti komponens központjának, amelyet egy 
fő műveleti bázis támogat. Szárazföldi bázis 
esetén tartozhat hozzá légi elérést biztosító 
repülőtér vagy felszállópálya, esetleg kikö-
tő. (Cs. J.) → légvédelem, légierő (művele-
tek, támogató műveletek)

előretolt vezetési pont: a vezetési rend-
szer (főharcálláspont) kikülönített, különö-
sen jelentős eleme. Az ⁓ (Mozgó  Vezetési 
Csoport – MVCS) a parancsnok döntésének 
függvényében időlegesen megjelenő harc-

rendi vezetési elem. Általában a szárazföldi 
csapatok első lépcsőjében (főirányban/főerő-
kifejtés irányában) tevékenykedő kötelékek 
vezetése céljából különítenek ki a harc leg-
bonyolultabb időszakaira (áttörés, második 
lépcső bevetése, ellenlökés elhárítása stb.). 
Összetétele változó, a parancsnok által meg-
határozott vezető beosztású személyekből 
áll (felderítő-, tüzér-, megerősítő és támoga-
tó erők képviselői stb.) Az előretolt repülés-
irányító települhet az ⁓on, illetve ön állóan. 
(C. O.) → katonai vezetés

előretolt, légi szállítású sebészcsoport: 
korszerű felszerelésekkel ellátott, a harc-
tevékenység alatti gyors osztályozásra 
és az életmentő beavatkozások elvégzésére 
létrehozott orvoscsoport. Ezeket a sebésze-
ti csoportokat általában légi úton, helikop-
terrel szállítják az alkalmazás helyszíneire. 
Ezen csoportok képességeit a megkövetelt 
és a helyzet által megengedett feltételeknek 
megfelelően alakítják ki. Napjaink (had)mű-
veleteiben a gyorsaság fokozása érdekében 
a kórházak kikülönített műtőkonténerrel, 
fektetővel és az ellátáshoz szükséges felté-
telekkel rendelkező sebészcsoportot telepí-
tenek a Role 1 vagy a Role 2 ellátóhelyek-
hez (kórházi sebészcsoport [Hospital Unit 
Surgical Team – HUST]). (S. L.) → kato-
nai egészségügy

előretörés: a támadó csapatoknak a szom-
szédjaikhoz viszonyítva gyorsabb ütemű, 
nagyobb mélységben való térnyerése, az el-
lenség csoportosításába való gyors beékelő-
dése. Az ~ esetén a szomszédok között meg-
szakadhat a tűzösszeköttetés, esetleg a har-
cászati együttműködés is. Kiemelt feladat 
az előretört csoportosítás által elért siker 
kifejlesztése. Az ~ lehetőséget nyújthat al-
egységek előrevetett osztagként, esetleg por-
tyázó osztagként való alkalmazására. (T. J.) 
→ szárazföldi műveletek
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előrevetett osztag: rendszerint a főerők-
től kikülönített, annak érdekében feladatot 
megoldó ideiglenes harcrendi elem. Ren-
deltetése: a) támadásban az ellenség mély-
ségében fontosabb terepszakaszok, objek-
tumok, átkelőhelyek elfoglalása és megtar-
tása a főerők beérkezéséig; b) védelemben 
a biztosítási övben végrehajtott tevékeny-
ség; c) egyéb feladatok végrehajtása. Fel-
adatát alapvetően önállóan, esetenként lég-
ideszantokkal, elővédekkel vagy más rendel-
tetésű osztaggal együttműködve, megfelelő 
támogatással oldja meg. Állománya maga-
sabbegység, egység és zászlóalj lehet. (T. J.) 
→ szárazföldi műveletek

előrevonás: a csapatoknak a mögöttes te-
rületről az arcvonal irányába való terve-
zett előremozgása, valamilyen harcfeladat 
(menetből indított támadás, második lépcső 
harcbavetése, ellencsapás, illetve ellenlökés 
stb.) végrehajtása érdekében. Az ~t a csapa-
tok végrehajthatják: a) a háború kirobbaná-
sát megelőzően; b) az első harccselekmé-
nyek megszervezése és végrehajtása idő-
szakában; c) a harctevékenységek folyamán; 
d) új csoportosítás létrehozása, valamint 
a régi megerősítése; e) továbbá a menetből 
indított támadás feltételeinek megteremtése 
céljából. A csapatok az ~t menetoszlopok-
ban hajtják végre olyan rendben, amely meg-
felel a harcbalépés tervének. Az ⁓ az adott 
kötelék harc előtti alakzatának, harcrendjé-
nek (hadműveleti felépítésének) felvételét le-
hetővé tevő szétbontakozási terepszakaszig 
tart. Az ~ az elöljáró parancsnok parancsára 
kezdődik, és rendszerint két ütemben kerül 
végrehajtásra. Az első ütemben az ~t bizto-
sító kötelékek (tüzér-, légvédelmi, műsza-
ki, rendészeti kötelékek stb.) csapatok, má-
sodik ütemben az első lépcsőben alkalma-
zásra kerülő manővererők ~ára kerül sor. 
Az ellenség megközelítésének függvényé-
ben a meghatározott terepszakasztól foko-
zatosan harc előtti alakzatba bontakoznak 

szét, amelyben haladnak a harcrend felvéte-
lének terepszakaszáig. Ahol harcrendbe fej-
lődve elérik a harcba vetés terepszakaszát. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

elővéd: a menetrend része, a menet fedező-
biztosításának egyik csoportosítása. Kijelöl-
hetők menet, találkozó menet, előrevonás, 
valamint az ellenség üldözése során az egy-
ségek, magasabbegységek főerői előtt. Fel-
adata: a) biztosítani a csapatokat az ellen-
ség váratlan földi támadása ellen; b) kedve-
ző feltételeket teremteni a főerők szervezet 
szétbontakozására és harcba vetésére; c) más 
fedező-biztosító erőkkel együttműködve le-
hetővé tenni a főerők zavartalan mozgását; 
d) akadályozni az ellenség felderítő-, felderí-
tő-diverziós csoportjainak rajtaütését. A fő-
erők oszlopainak élén menetelő dandároktól 
(ezredektől), valamint az előrevetett osztag 
dandártól zászlóaljharccsoport- (megerősí-
tett zászlóalj) erőben küldik ki általában 20-
30 km távolságra. A találkozó harc (találko-
zó ütközet) végrehajtásakor az élen haladó 
dandár ~je az ellenséggel való találkozás 
esetén menetből végrehajtott harccal meg-
semmisíti annak fedező erőit, előretör a fő-
erőkhöz, aktív harctevékenységgel leköti 
őket és biztosítja a dandár, a hadtest manő-
verét és biztosítja szárnyát annak csapásai-
val szemben. (T. J.) → szárazföldi műveletek

előzetes elgondolás: prekoncepció, elő-
zetesen kialakított vélemény. Az elöljáró-
tól kapott parancs (harcparancs) vételét, il-
letve a saját célképzést követően elvégzett 
feladattisztázásból levont következtetése-
ken alapuló előzetes nagybani tevékenysé-
gi terv, amely az elhatározás elgondolásának 
alapját képezi. Az előzetes elgondolásban 
a parancsnok (vezető) előzetesen pontosítja 
a művelet célját, előzetesen dönt a főfeladat 
(főcsapás/főerőkifejtés) irányáról, az alkal-
mazott erők, eszközök nagybani csoporto-
sításáról, a kulcsfeladatokról, a támogató 
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és együttműködő erők alkalmazásának le-
hetséges módjáról, a felkészülés idejéről, 
ütemezéséről. Az előzetesen kialakított el-
gondolás iránymutatás a törzs, a támogatók 
és az együttműködők részére, az elgondo-
lás megalapozott részletes kidolgozásához, 
a cselekvési változatok (alternatívák) kimun-
kálásához, a végső döntés előkészítéséhez. 
(C. O.) → katonai vezetés

előzetes harcintézkedés: a műveletek során 
a helyzetek gyors és éles változásai rend-
kívül rövid időt biztosítanak a tervezésre, 
a felkészülésre, így a reagálási idő mini-
malizálódik, ezért a kiadásra kerülő intéz-
kedésnek rövidnek, lényegretörőnek, a sza-
bályzatokban, a hatályos műveleti eljárá-
sokban rögzítetteknek és begyakorlottak-
nak kell lenniük. Tartalmaznia kell a feladat 
megtervezésének, előkészítésének főbb idő-
pontjait és a begyakorolt eljárásokat. Szóban 
és írásban egyaránt kiadható. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

előzetes intézkedés: 1. A harcvezetés olyan 
okmánya, amit a csapatok feladatra történő 
hatékony felkészülése érdekében a harctevé-
kenység előkészítése során a döntés után, de 
még a harctevékenység megtervezése előtt 
adnak ki. A harcparancsnál rövidebb, ám an-
nak ötpontos felépítését követi. A tüzérség 
vonatkozásában különösen fontos az ~ben a 
tüzelőállások előkészítésére intézkedni. (M. 
G.) → tüzérség 2. Az ⁓ keretében a parancs-
noki elgondolásra alapozottan a törzsfőnök 
tájékoztatja (meghatározza): katonai szerve-
zet előtt álló feladatokat (küldetését), a mű-
velet célját, körletét, a parancsnok szándékát, 
kritikus információigényét, a felderítési fel-
adatokat, a kritikus tényezőket, a minden ol-
dalú biztosítás feladatait, prioritásokat, erők, 
eszközök kiegészítésének, felkészítésének fő 
feladatait, ütemezését, időszámvetést. (C. O.) 
→ katonai vezetés 

elrettentés: a nemzetközi erőszak-alkalma-
zás (agresszió) megelőzésének, a már folyó 
harccselekmények eszkalációja megakadá-
lyozásának egyik módja. Kísérlet a lehetsé-
ges ellenfél meghatározott cselekvési for-
máktól való eltérítésére olyan kockázatok 
jelzésével, amelyek aránytalanul nagyok le-
hetnek számára az elérni remélt nyereséghez 
képest. Akarati ráhatás a potenciális agresz-
szorra abban az irányban, hogy mondjon le 
az erőszak alkalmazásáról, és keressen poli-
tikai megoldást. Az ~ működése azon a fel-
tételezésen alapszik, hogy minden szereplő 
racionálisan fog cselekedni. Az irracionális 
szereplők ugyanis még vesztes pozícióból is, 
vagy akár az önmegsemmisítés kockáztatá-
sával is támadást indítanának. Az ideológiai 
szembenállás időszakában az ~t a nyugati ál-
lamok politikájában és katonai elméletében 
érvényesülő olyan elgondolásnak minősítet-
ték, amellyel meghatározott állam vagy ka-
tonai-politikai szövetség – elfogadhatatlan 
kockázatok felismertetése és észszerű érté-
kelések kikényszerítése révén – elrettenthe-
ti ellenfelét mind a politikai nyomásgyakor-
lástól, mind a háború kirobbantásáról. Az ~ 
azonban kölcsönösen alkalmazott, mindkét 
oldalon hasonló módszerekre és eszköztárra 
támaszkodó elgondolásnak, illetve módszer-
nek bizonyult, amely a másik félnél szük-
ségképpen agresszív szándékokat tételezett 
fel. A termonukleáris világháború elkerü-
lését a szemben álló felek mindegyike saját 
~i, visszatartási stratégiája eredményének, 
e stratégia helyes és meggyőző volta bizo-
nyítékának tüntette fel. Az ~ hatékonysá-
gának mércéje, hogy a potenciális támadó 
számára elfogadhatatlan méretű pusztítást, 
veszteséget, kárt kell tudni okozni. Ennek 
záloga mindenekelőtt az elégséges, lehető-
leg fölényben lévő katonai erő megléte álta-
lában, de különösen meghatározott hadásza-
ti térségben, irányokban. Az agresszor – tör-
ténelmi tapasztalatok szerint – akkor kez-
dett háborút, amikor meggyőződött róla, 
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hogy elégtelenek azok az ~i erők és eszkö-
zök, amelyekkel ellenfele rendelkezik, ami-
kor azt tartotta, hogy elérheti céljait olyan 
áron, amelyet akkor kész megfizetni. Az ~ 
hatékonyságának feltétele a szilárd eltökélt-
ség az erő azonnali alkalmazására, egysze-
rű, egyértelmű készség a háborúra. Követel-
ménye – túl a megfelelő katonai erőn – a ko-
alíciós és állami, politikai és katonai veze-
tés egysége, szilárdsága, a politikai akarat 
nyilvánvaló és meggyőző volta, a hírszer-
zés megbízhatósága, az eszkalációs folya-
mat ellenőrzés alatt tartása. Biztonsági kö-
vetelmény kétpólusú rendszerben az ~ köl-
csönössége, eszköztárának sebezhetetlensé-
ge. Az ~ kockázatai közé sorolják a kormá-
nyok késedelmes vagy észszerűtlen reagá-
lását válsághelyzetekben, a meggyőzőnek 
hitt ~ hitelességének kétségbe vonását a má-
sik fél részéről, az ~ fegyverkezést ösztönző 
és a leszerelést, különösen az atomleszere-
lést gátló hatásait, az atom- és rakétafegyve-
rek ellenőrizhetetlen elterjedésének veszé-
lyét, államok háborúba sodródását ~i céllal 
adott katonai biztonsági garanciák következ-
tében, a megelőző-figyelmeztető atomcsa-
pások kísértését. Az ~ eszköztárában helyet 
kapott a hadászati atomfegyverek alkalma-
zásával való fenyegetéstől kezdve a katonai 
akciók minden fajtája, a gazdasági, politi-
kai és erkölcsi szankciók kilátásba helyezé-
se, sőt a nemzetközi közvélemény, a nemzet-
közi szervezetek igénybevétele is. A katonai 
~ lehet nukleáris és hagyományos. Az 1960-
as  évek második felében bevezetett reális ~ 
a Nixon-doktrína megvalósításaként előirá-
nyozta az amerikai erőknek és eszközöknek 
a fő érdekszférákra orientálását, az erők mi-
nőségi kiépítését, a NATO stabilizálását, 
a jobb munkamegosztást a szövetségesek-
kel az általános ~i stratégia érvényesítésé-
ben, a stratégiai, pénzügyi, erő- és politikai 
realitások tekintetbevételével. Az árnyalt 
vagy lépcsőzetes ~ a korlátozott atomhá-
ború lehetőségéből indult ki azzal az elkép-

zeléssel, hogy az USA elkerülheti az atom-
válaszcsapásokat, és az atomháborút mégis 
használhatja a politika eszközeként. A hábo-
rú alatti ~ azt hivatott tudatosítani az agresz-
szorral, hogy sem az eszkaláció, sem a mű-
veletek folytatása nem áll érdekében. A mi-
nimális ~ feltételezi a szemben álló felek ~i 
potenciáljának kölcsönös megegyezéssel 
vagy egyoldalú döntésekkel olyan szintre 
csökkentését, amely az ~ és a megtorló vá-
laszcsapás minimális szükségleteinek meg-
felel. Az ön~ a katonai önmérséklet meg-
nyilvánulása, amely meghatározott katonai 
eszkalációs intézkedések kockázatos követ-
kezményeitől való félelemre, illetve az ilyen 
önmérséklet viszonzásával kapcsolatos vá-
rakozásokra vezethető vissza. Az ~ – meg-
hirdetőinek véleménye szerint – presztízs-
veszteség és hitelvesztés nélkül felfüggeszt-
hető: tárgyalások esetén, a másik fél en-
gedményei esetén vagy külső ráhatásokra. 
(H. J.) → hadtudomány elmélete

első ellátó katona: harctéri életmentő kato-
na; az ~ (first responder) polgári egészség-
ügyi szakképesítéssel nem rendelkező kato-
na, aki alapszintű egészségügyi felkészíté-
se révén képes a műveleti területeken vég-
rehajtott tevékenysége során bekövetkezett 
különböző sérülések, betegségek felisme-
résére és azonnali segélynyújtás végrehaj-
tására. Ismeri és képes alkalmazni a rend-
szeresített elsősegélynyújtó felszerelése-
ket. Harchelyzetben és válságreagáló mű-
veletek végrehajtása során képes önállóan 
alapszintű elsősegélyben részesíteni, vala-
mint előkészíteni szaksegélyre a sérülteket. 
 Kompetenciája kiterjed az alapszintű újra-
élesztésre, vérzéscsillapításra, sebellátásra, 
eszköz nélküli légút biztosításra, és képes 
felismeri a harctéri stressz tüneteit. (K. I.)  
→ katonai egészségügy

elsőfokú sorozóbizottság: a (sor- és tarta-
lékos) katonai szolgálatra való  alkalmasság 
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megállapítására létrehozott – meghatározott 
beosztású és felkészültségű személyekből 
álló – ideiglenes szervezet. A bizottság elnö-
ke: a hadkiegészítő szerv által kijelölt tiszt. 
Tagjai: a polgármester által kijelölt köztiszt-
viselő; a sorozásban érdekelt katonai szerve-
zet képviselője; egy-egy belgyógyász és se-
bész szakorvos; egy pszichológus, továb-
bá a sorozóbizottság munkájában kisegítő 
személyek is részt vesznek. (H. L.) → vé-
delmi igazgatás

első lépcső: a csapatok harcrendjének, had-
műveleti felépítésének elöl lévő, a főerők-
től – a tervekben kijelölt – elsőként harc-
ba lépő, általában az erők, eszközök több-
ségét magában foglaló csoportosítás. Az ~s 
csoportosítás rendeltetése: A) Támadásban: 
a) a vele szemben álló ellenség csoportosítá-
sának szétverése; b) a közelebbi feladat tel-
jesítése és esetenként részvétel a támadás 
kifejlesztésében. B) Védelemben: a) az el-
lenség támadásának visszaverése; b) erői-
nek, eszközeinek veszteségokozás, térnye-
résének megállítása; c) beékelődése esetén 
kedvező feltételek megteremtése az ellenlö-
kés, az ellencsapás végrehajtásához. Az első 
lépcső ereje, összetétele függ: a kapott fel-
adattól a rendelkezésre álló erőktől, továb-
bá a kialakult helyzettől. (T. J.) → száraz-
földi műveletek

elsődleges egészségügyi ellátás: átfogó jel-
legű első kapcsolatfelvételre és az azt köve-
tő folyamatos ellátásra kiképzett szakállo-
mány által nyújtott egységes és hozzáférhető 
egészségügyi ellátási szolgáltatásokat foglal 
magában olyan személyek részére, akik be-
tegség jeleit és tüneteit tapasztalják magu-
kon, vagy egészségügyi gondjuk van. Ma-
gyarázat: az ~ magában foglalja az egész-
séges életmódra nevelést (egészségneve-
lés), betegségmegelőzést, a betegek oktatá-
sát és a részükre nyújtott tanácsadást, va-
lamint a heveny és idült megbetegedések 

kórisméjét és gyógyítását. (V. Z.) → kato-
nai egészségügy

elsődleges sebesült/sérült fogadó hajó 
(Primary Casualty Receiving Ship – PCRS): 
a tengerészeti egészségügyi létesítmények 
sajátos elnevezéssel rendelkeznek. Ez az új 
egészségügyi ellátó hely Role 2 és Role 
3 közötti képességekkel rendelkezik. Bár 
az egészségügyi létesítmények minimum-
képességei meg vannak határozva, a tenge-
részet képességigény-változatai ettől jelen-
tős eltérést is mutathatnak. Elsődleges fel-
adata az ellátás mellett a sérültek kiürítése 
Role 3 szintű kórházhajókig. (S. L.) → ka-
tonai egészségügy

elsődleges sebészet: azon sebészeti eljá-
rásokat jelenti, amelyek a sebesülés követ-
keztében létrejött helyi sérülések ellátására 
irányulnak, semmint az általános hatások 
kiigazítására, s amelyet rendszerint Role 
3 szintű ellátó létesítményben végeznek. 
Megjegyzés: az ~ elhalasztása további ál-
talános hatások kialakulását eredményez-
heti, amelyek a halálozási és megbetegedé-
si arány, valamint a maradandó károsodá-
sok számának növekedéséhez vezethetnek. 
(V. Z.) → katonai egészségügy

elszakadás: 1. A csapatoknak az ellenség-
gel való harci érintkezésének megszűnése 
érdekében végrehajtott manővere, ami a si-
keres harcból való kivonás feltétele. Célja: 
a) a kötelékeknek az ellenség csapásai aló-
li kivonása; b) a következő tevékenység-
hez kedvező helyzet elfoglalása; c) időnye-
rés a más irányokba való tevékenységhez; 
d) az erők felszabadítása. Az ~ gyakorlati-
lag akkor valósul meg, amikor valamely te-
repszakaszon olyan helyzet alakul ki, hogy 
a közvetlen-irányzású fegyverek már nem 
képesek egymásra hatni. Az ~t az alegysé-
gek, egységek és magasabbegységek akkor 
alkalmazzák, amikor a rendelkezésre álló 
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erőkkel a megszállt terepszakaszt (körletet) 
megtartani nem lehet, vagy késleltető tevé-
kenység során tovább megtartani nem kell, 
illetve a harctevékenység folytatása elkerül-
hetetlenül a védelmet folytató csapatok ve-
reségéhez vezetne. Az ~t a bonyolult körül-
mények között, túlerőben lévő ellenség csa-
pásai alatt hajtják végre. A tervezési folya-
matot, a csapatok harcfeladatának megsza-
bása, a mozgási útvonalakat az ⁓ közbenső 
és végső terepszakaszát, a tüzérség tüzelő-
állás-körleteit, a vezetési pontok, a rombo-
lások és a műszaki zárak előkészítését és te-
lepítését valamint a sebesültek és az anya-
gi eszközök elszállítását rejtve és rövid idő 
alatt kell végrehajtani. Az ~ végrehajtása-
kor a csapatok csoportosítása tartalmazza 
a kivonás fedezésére kijelölt alegységeket; 
a fontosabb objektumok elfoglalására kije-
lölt alegységeket (egységeket) az ⁓kor kivo-
násra kerülő főerőket és logisztikai szerve-
zeteket. Az ~t általában éjszaka vagy korlá-
tozott látási viszonyok között hajtják vég-
re, miközben álcázási rendszabályokat fo-
ganatosítanak. 2. A harcrend (hadműveleti 
felépítés) egyes elemeinek, a vezetési pon-
toknak, a szomszédoknak a harcban egy-
mástól a megengedettnél nagyobb mértékű 
eltávolodása, ami a vezetés, az együttmű-
ködés, a támogatás és a logisztikai ellátás 
megszakadásával járhat együtt. Rendszerint 
a nagy ütemű dinamikus harctevékenységek 
hatására; a csapatmozgások következtében; 
a tervezés, az együttműködés és a vezetés 
hibái miatt következik be. (T. J.) → száraz-
földi műveletek

elterelő harctevékenység: az ellenség erői-
nek, figyelmének elvonása, az ellenség meg-
tévesztésére irányuló manőver. Célja: a fő-
erőkifejtés, főcsapás helyéről erő elvoná-
sa, az ellenség manővereinek akadályozá-
sa. Végrehajtható elterelő (másik) irányba 
végrehajtott és színlelt támadással. (T. J.) 
→ szárazföldi műveletek

elviselhető veszteség: amikor egy állam 
anyagi, technikai, területi vesztesége, az em-
berek szenvedése és annak mértéke nem ve-
szélyezteti az élet-, a működési és a hadvi-
selési képességét, még biztosítja a népesség 
elviselhető életmódját és biztosítja a poli-
tikai, a társadalmi, a közigazgatási, a vé-
delmi és a kulturális szervezetek jogállami 
működését, (a fegyveres erők) a honvédel-
mi, a rendvédelmi és más közszolgálati in-
tézmények alaprendeltetésük szükségszerű 
ellátását. A haderő vonatkozásában a harc-
képességgel még számolhatunk, ha az leg-
alább 75%-os  kiegyensúlyozott feltöltött-
séggel rendelkezik, összhaderőnemi (nálunk 
szárazföldi és légierő), illetve az összfegy-
vernemi kötelékek vonatkozásában is úgy, 
hogy folyamatában biztosított a személyi ál-
lomány az eszköz és a logisztikai utánpót-
lás. (C. O.) → katonai vezetés

elzárkózás: (polgári védelem) életvédel-
mi létesítmény vagy a védekezésre kijelölt 
lakrész, szoba, helyiség tartózkodóterének 
a külső szennyezett légtértől való lehetőleg 
légmentes, hermetikus elválasztása, elzá-
rása. Az ~t béke idején nukleáris vagy ve-
gyi balesetek, nukleáris vagy vegyi kataszt-
rófák által akár közvetlenül érintett, akár 
másodlagos hatások által veszélyeztetett 
területeken, háborús időszakban a tömeg-
pusztító fegyverek, ABV-fegyverek csa-
páskörzetében, továbbá a közvetlen és köz-
vetett hatások területén szükséges megva-
lósítani. A szűrő- és szellőztetőberende-
zéssel ellátott minősített óvóhelyeken 3-as  
 üzemmódban (szűrő-szellőztető berendezés) 
teljes ~ban védekeznek, a szükségóvóhelye-
ken és a védekezésre kiválasztott helyisé-
gekben a nyílászárók szigetelésével, herme-
tizálásával oldják meg a belső tartózkodótér 
elválasztását a külső szennyezett légtértől. 
Az ~ időtartamát a kiszóródás befejeződé-
se, a sugárszint megengedett szintre csök-
kenése, a sugárzás vegyi veszély elmúlása 
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 befolyásolhatja,  határozhatja meg. Az ~ el-
rendelése és feloldása a katasztrófavédelmi 
szervek feladata. (B. T.) → ABV-támogatás

emberi erőforrás fejlesztése: magában fog-
lalja a képzést, a továbbképzést, a készségek 
és képességek fejlesztését, amelynek fő cél-
ja az emberi teljesítmény javítása. (Cs. F.) 
→ katonai képzés, kiképzés, felkészítés

emberierőforrás-menedzsment: az embe-
rierőforrás-fejlesztés, a szervezetfejlesztés 
és a vezetési funkciók (menedzsment) össze-
kapcsolódását jelenti. Azon funkciók egy-
másra kölcsönösen épülő együttese, amelyek 
az emberi erőforrások hatékony felhasználá-
sát segítik elő, az egyéni és szervezeti célok 
egyidejű figyelembevételével. (Cs. F.) → ka-
tonai képzés, kiképzés, felkészítés

emberi erővel folytatott felderítés: ma-
gában foglalja mindazokat az ember által 
végzett adat- és információgyűjtési eljárá-
sokat, amelyeket az emberi érzékszervek 
vagy ember által közvetlenül kezelt műsze-
rek felhasználásával végzünk. Az ~ infor-
mációforrásai: felderítőjárőrök, mélységi 
felderítőcsoportok; figyelők, figyelőőrsök; 
a csapatok harci jelentései; más szerveze-
tektől a törzshöz rendelt és kiküldött össze-
kötő tisztek által adott tájékoztatók; vizu-
ális légifelderítés; nem kormányzati szer-
vek, a nemzetközi megfigyelők tájékozta-
tói. Megjegyzés: Minden katona kötelessé-
ge a műveleti területen a felderítés állandó 
folytatása. Minden ember által vagy ember 
közvetlen kezelésében lévő műszerek által 
szerzett információ az ~ eredménye, ez alól 
kivétel a humán forrásból származó infor-
mációk. A felderítőszervek lehetnek erre ki-
képzett vagy ideiglenesen kijelölt személyek 
és szervezetek. Az emberi erővel folytatott 
információszerzés előnye, hogy megtévesz-
téssel nehezebben befolyásolható, rugalmas, 
ezért könnyű a műveletet áttervezni, más fel-

adatra áttérni, képes az információkat elvo-
natkoztatni, és egy adott szintig feldolgoz-
ni. A felderítési feladat végrehajtását köve-
tően kikérdezéssel további információkhoz 
is hozzájuthatunk, amelyek kiegészíthetik 
a korábban megszerzetteket. Magában fog-
lalja az emberi forrásokkal vagy egyének-
kel való érintkezés szisztematikus és ellen-
őrzött kiaknázását. Képes a szereplő szán-
dékáról, hangulatáról, egyénekkel és szer-
vezetekkel való kapcsolatáról információt 
biztosítani. (H. H.) → felderítés

emberi jogok: „Tekintettel arra, hogy a jo-
gok és szabadságok mibenléte tekinteté-
ben közös felfogás kialakításának a legna-
gyobb jelentősége van az említett kötelezett-
ség maradéktalan teljesítésének szempont-
jából a közgyűlés kinyilvánítja az emberi 
jogok egyetemes nyilatkozatát.” A Nyilat-
kozat 30 cikkből áll, amelyek közül a leg-
fontosabbak: „Minden emberi lény szabadon 
születik és egyenlő méltósága és joga van. 
Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bír-
ván, egymással szemben testvéri szellem-
ben kell hogy viseltessenek.” Senkit sem le-
het kínvallatásnak, avagy kegyetlen, ember-
telen vagy lealacsonyító büntetésnek vagy 
bánásmódnak alávet viseltessenek.” „Sen-
kit sem lehet kínvallatásnak, avagy kegyet-
len, embertelen vagy lealacsonyító büntetés-
nek vagy bánásmódnak alávetni. [...] Senkit 
sem lehet önkényesen letartóztatni, őrizetbe 
venni vagy száműzni. [...] Minden személy-
nek joga van az üldözés elől más országban 
menedéket keresni és a más ország nyújtot-
ta menedéket élvezni. Erre a jogra nem le-
het hivatkozni közönséges bűncselekmény 
miatti, kellőképpen megalapozott üldözés, 
sem pedig az Egyesült Nemzetek céljaival 
és elveivel ellentétes tevékenység esetében. 
[...] Minden személynek joga van a hazája 
közügyeinek igazgatásában akár közvetle-
nül, akár szabadon választott képviselői út-
ján való részvételhez. Minden személynek 
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egyenlő feltételek mellett joga van saját ha-
zájában közszolgálati állásokra való alkal-
mazásához. A közhatalom tekintélyének 
alapja a nép akarata; ez az akarat egyenlő 
szavazati jog és titkos szavazás vagy a sza-
vazás szabadságát ezzel egyenértékűen biz-
tosító eljárás alapján időszakonként tartandó 
tisztességes választáson kell hogy kifejezés-
re jusson. [...] Minden személynek joga van 
ahhoz, hogy mind a társadalmi, mind a nem-
zetközi viszonyok tekintetében olyan rend-
szer uralkodjék, amelyben a jelen Nyilatko-
zatban kinyilvánított jogok és szabadságok 
teljes hatállyal érvényesülhessenek. [...] A je-
len Nyilatkozat egyetlen rendelkezése sem 
értelmezhető úgy, hogy az valamely állam, 
valamely csoport, vagy valamely egyén ré-
szére bármilyen jogot adna arra, hogy az itt 
kinyilvánított jogok és szabadságok meg-
semmisítésére irányuló tevékenységet fejt-
sen ki, vagy ilyen cselekményt elkövessen." 
(H. L.) → védelmi igazgatás

Emberi Jogok Bizottsága: az ENSZ Gaz-
dasági és Szociális Tanácsának funkcioná-
lis bizottsága, amely 1946. február 16-án  
alakult meg. Az ~ évente felváltva Genfben 
és New Yorkban ülésezik. Az ember fontos 
megállapodásokat dolgoz ki az emberi jo-
gok témakörében, de feladatai közé tarto-
zik a nemzeti kisebbségek jogainak védelme 
és az eltűnt személyek felkutatása is. Az ~ 
dolgozta ki és terjesztette elő az Emberi Jo-
gok Egyetemes Nyilatkozatát és az Emberi 
Jogok Egyezségokmányát, valamint számos 
részegyezményt is. (P. T.) → humánpoliti-
ka, személyügy

emberi tényező: a legfontosabb erőforrás, 
a társadalmi szervezetek (köztük a hadse-
reg) nélkülözhetetlen, legkreatívabb és egy-
ben legkiszámíthatatlanabb eleme. Az ⁓ kre-
ativitása, globális, valamennyi értékterem-
tésre kiterjedő érdeklődése, innovációs beál-
lítottsága és motiváltsága az eddigi fejlettség 

megteremtője és a jövőbeni fejlődés zálo-
ga. Ezzel szemben az átlagember veleszü-
letetten idegenkedik a munkától, többjüket 
kényszeríteni, ellenőrizni és irányítani kell, 
hogy feladatát ellássa, ugyanakkor még a fe-
lelősséget is elhárítja magáról. A szerveze-
tek emberi oldala nem osztható meg. A ka-
tonai szervezeti hierarchiában lévő szerve-
zeti egységek közötti kapcsolat a bizalomra 
kell hogy épüljön. Az autoritás lehet a célel-
érés egyik eszköze, amely nem alkalmazha-
tó minden körülmények között, ezért az em-
berközpontú vezetésnek célszerű dominál-
nia. (C. O.) → katonai vezetés

emberi viszony: az ⁓ok a szervezetek-
ben kialakult kapcsolatok jellemzője, ahol: 
a) egyéni szerepek és normák alakulnak ki, 
amelyek eltérhetnek a formális szabályoktól; 
b) a motiváció jelentős szerepet játszik a tel-
jesítményben, amely lényeges társas, pszi-
chológiai tényezőkön alapul; c) az informá-
lis (nem hivatalosan létrejött) munkacsoport 
nagy hatással van a tagokra; d) a demokra-
tikus vezetési stílus az igazán célravezető; 
e) az elégedettség meghatározza az eredmé-
nyességet; f) a vezetéshez szociális képzett-
ség és érzékenység is szükséges; g) a dönté-
sek centralizálása helyett széles körű részvé-
telre célszerű építkezni; h) a szervezet alap-
egységeinek inkább a csoportoknak, mint 
az egyénnek kell lennie; a kölcsönös bizalom 
az igazi integráló erő, nem pedig a tekintély; 
i) a szervezet nemcsak formális, hanem in-
formális csoportokból is áll; j) az ember kü-
lönleges szervezeti erőforrás, így eltérő bá-
násmódot igényel. (C. O.) → katonai vezetés

emberkép: B. F. Skinner amerikai kulturá-
lis antropológus megfogalmazásában: a sze-
mély nem egy eredendő tényező, hanem egy 
hely, egy pont, ahol a genetikai és környezeti 
feltételek összekapcsolódnak. (H. D.) → ka-
tonapedagógia
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emelkedési szög: a torkolatszint és a lő-
vonal által bezárt szög. A lőszög és a cél 
 magasságkülönbsége miatti szintezőjavítás 
összege. (Sz. T.) → tüzérség

emisszió: légszennyező anyagok kibocsátá-
sa a környezeti levegőbe valamely kibocsátó 
forrásból. Mértéke az időegység alatt a le-
vegő egy m3-re  jutó szennyezőanyag-meny-
nyiség. Az ~s pont az a hely, ahol a kibocsá-
tott légszennyező anyagok először találkoz-
nak a környezeti levegővel. (B. T.) → ABV-
támogatás

empátia: ókori görög eredetű szó. Erede-
ti jelentése: erős érzelem, szenvedély. Carl 
R. Rogers az empátia korszerű felfogásának 
első leírója. Rogers „kliensközpontú” (cli-
ent-centered) vagy „nondirektív” módszere 
azon alapul, hogy a terapeuta teljesen a kli-
ens belső világára figyel, azt helyezi a kö-
zéppontba, és abba semmit nem visz be, ami 
attól idegen. Nem kérdez, és nem ad utasí-
tásokat, tartózkodik a felszínes tanácsoktól 
is. Rogers munkássága alapján az ⁓ bele-
élő, beleérző képesség valaki más érzelmi 
állapotának az átélése, megélése, ráhango-
lódás a másik ember lelkiállapotára, önma-
gunk beleképzelése helyzetébe, problémái-
ba, örömébe, bánatába. Ez egyszerre érzel-
mi és gondolkodási folyamat. Az empátiás 
készség, vagyis a másik ember szavai, me-
takommunikációja, viselkedése valóság-
hű észlelésének és megértésének a képes-
sége egyrészt a kommunikációs szituáció, 
a kontextus nagyobb fokú tudatosításával, 
másrészt az érzelmi ráhangolódás nyomán 
a saját érzelmeink által felszínre hozott is-
merettartalmak önreflexiója által fejleszthe-
tő. (B. J.c) → katonapszichológia

empowerment – hatalommal való felruhá-
zás: a közösségfejlesztés alapja a „képessé 
tétel”. Ez a folyamat olyan eszközök és mód-
szerek alkalmazását jelenti, amelyek segítsé-

gével az egyének, a csoportok vagy közös-
ségek maguk irányíthatják saját életüket, el-
érik saját céljaikat. Hatalommal felruházni 
a beosztottakat, azzal a céllal, hogy saját öt-
leteik, gondolataik alapján oldhassanak meg 
problémákat, ahelyett, hogy az elöljárótól 
jövő megoldásokat valósítsanak meg „szol-
gai módon”. A képessé tétel folyamata há-
rom szinten jelenik meg: a) az individuális; 
b) a csoport; c) a közösségi megmozdulás 
szintjén. Az egyén szintjén képesek legyünk 
kifejezni, kifejteni a „saját” nézőpontunkat, 
a csoport szintjén képesek legyünk megfor-
málni az igazságunkat, a közösségi szin-
ten képesek legyünk tárgyalni/megegyez-
ni a partnerekkel. (C. O.) → katonai vezetés

energetikai potenciál: az elektronikai za-
varás matematikai elemzése során haszná-
latos fogalom, amely azt mutatja meg, hogy 
a zavarni kívánt vevőkészülék bemenetén 
vizsgálva a hasznos jel adója és a zavaró 
adó milyen energiaszinten jelenik meg. Ezt 
alapvetően befolyásolja az egyes adók telje-
sítménye, az alkalmazott antennáik nyeresé-
ge a vevőkészülék irányába, a vevőantenna 
nyereségértéke a hasznos jel adójának irá-
nyába, illetve a zavaró adó irányába, az an-
tennák sugárzási jellemzőinek polarizáci-
ós egyeztetettsége, az adó-vevő és a zava-
róadó-vevő közötti lineáris távolság, vala-
mint ezeken a szakaszokon jelentkező aka-
dály- és szakaszcsillapítások. Számításba 
kell ezen kívül venni a hasznos jelet vevő 
áteresztési sávszélességének és a zavaró 
jel spektrumának szélességét, mivel annak 
csak egy része juthat a vevőbe haszonnal. 
A gyakorlatban ennyi paraméter precíz mé-
rése szinte lehetetlen, ezért több adat becs-
léssel kerül meghatározásra, mint például 
az antennanyereségek. (V. L.) → elektroni-
kai hadviselés

engedelmesség: a függőséget, ha okozati 
viszonyként fogjuk fel, akkor előtérbe ke-
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rül a társadalom hierarchikus szerkezete, 
intézményei, amelyek a megismerés szá-
mára irányadók. A vak ⁓ valóban egyvála-
szos lénnyé tesz, amelynek egy formulája 
van: „Yes Sir!” (Igen, uram!). Ebben a vál-
tozatban a parancshoz való viszony passzív, 
meggyőződés nélküli, s ez az automatizmus 
is igen hatékony lehet, program- (techno-
lógia-) jellegű feladatoknál, feszültségtér-
ben, hadműveleti területen vagy káoszkö-
zeli helyzetben. Az ⁓ pszichikai szükséglet 
is bizonyos életkori ciklusokban és különle-
ges helyzetekben, ami a biztonságérzethez 
kötődik. Általában felnőttkorban pszichés 
erőfeszítéssel jár, mert a személyi szuvere-
nitás szükséglete védi önmagát. Hadtörténe-
ti példák azt mutatják, hogy a vak ⁓ önma-
gában nem vezet győzelemre. A. Eichmann 
az ellene folyó perben (1961, Jeruzsálem), 
a következőkben foglalta össze, hogy miért 
engedelmeskedett: mert általában engedel-
meskedni kell, mert parancs volt, mert tör-
vény volt, mert ⁓et vártak el. Fel sem vető-
dött benne, hogy az ő státuszában már nem 
csak engedelmeskedni kellett volna, hanem 
önállóan dönteni is. Az általa kiemelt négy 
faktor jól illusztrálja – E. Lacan megfogal-
mazásában – a hatalom tényleges és szim-
bolikus rendjének kényszerítő autoritását. 
A testületi szellemnek, mint kollektív iden-
titásnak, ⁓re kényszerítő, félelemkeltő ha-
tása érvényesült. A helyi háborúk regulá-
ris csapataiból gyakran önmaguknak enge-
delmeskedő, irreguláris, rabló, fosztogató, 
terrorkülönítmények válnak ki. Az ⁓ ket-
tős arculatú, az ember akarja az ⁓et, von-
zódik is hozzá, de távolítja is magától, ami 
egyes esetekben nemcsak énvesztéshez, ha-
nem énvisszanyeréshez is vezethet. A „túl-
buzgó” engedelmeskedő gyakran gúny tár-
gya, különösen, ha saját előnyére, előjogo-
kért, előrejutásért törleszkedik, gondoljunk 
az olyan amerikai formulákra, mint a „pe-
dál-medál”, „medál vadász” vagy a hetve-
nes években volt erre egy keményebb ame-

rikai szleng is, a „rate race”, a „patkányver-
seny”. Az ⁓ igen hajlékony diszpozíció: a) 
lehet jó taktika a túlélés érdekében; b) lehet 
meggyőződéshiányos automatizmus; c) le-
het védekező reflex; d) lehet a kötelesség-
teljesítés kódja is, s erre a szolgálatban álló 
személyeknek, így a katonáknak is szüksé-
gük van. Ez az a fordulópont, ahol e hajlam 
konstruktivitásba átfordulhat, s ezt lehet mo-
tiválni jogi, pedagógiai, etikai eszközökkel. 
A hadsereg az emberi, a technikai, a kiber-
netikai, a hatalmi (bürokratikus) képessé-
gek történelmileg kialakult, sajátos alak-
zata. Az ember itt nem csupán – a gyakran 
lemosolygott – humanista fogalomként, ha-
nem integráló fogalomként szerepel. (H. D.) 
→ katonapedagógia

entrópia: a tudomány (elsősorban a hőtan 
és az informatika) fontos fogalma, egy rend-
szer rendezetlenségi fokát jellemzi. Az „⁓” 
műszót Rudolf Clausius (1822–1888) találta 
ki, és ezzel jellemezte a termodinamikában 
az anyagi rendszerek molekuláris rendezet-
lenségét, illetve termodinamikai valószínű-
ségének a mértékét. Ebből következtetni le-
het a maguktól végbemenő folyamatok irá-
nyára: a természetben egyre valószínűbb ál-
lapotok következnek be. Például a hő a me-
legebb testről a hidegebb test felé áramlik. 
Tehát bizonyos munkamennyiség minden 
spontán folyamatnál kárba vész, hővé alakul 
át. Emiatt a természetben a spontán folya-
matok visszafordíthatatlanok. A munka, de 
bármely energiafajta is maradéktalanul hővé 
alakítható, míg a hő csak részben alakítható 
át másfajta energiává (ezért  tartják alacso-
nyabb rendű energiának). Az ⁓ és a rende-
zetlenség egyenértékűsége elvben még a ter-
modinamikában felbukkan, de végleg Erwin 
Schrödinger tisztázta az életjelenségek kap-
csán. Később – a formai hasonlóság alap-
ján – Neumann János javasolta Shannon-
nak, hogy képletét nevezze entrópiának. De 
mivel negatív előjel szerepelt a képlet előtt, 
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 negentrópia lett a neve (régen antientrópia 
is), amely a rendszerek rendezettségének 
mértékét fejezi ki. A kommunikációs kap-
csolatban a hírforrás mint sztochasztikus 
(véletlenszerű) kibernetikai rendszer mű-
ködik. Állapotait véletlenszerűen veszi fel, 
s az eseményekről tudósító híreket véletlen-
szerűen sugározza (küldi). A Shannon-féle 
entrópiafüggvényt Claude Shannon ameri-
kai matematikus és híradástechnikai szak-
ember vezette be a negyvenes évek legvégén 
az információ nevű fogalom fizikai mennyi-
séggé és mérhetővé tételére (bár már Shan-
non előtt is próbálkoztak ezzel, l. lentebb). 
Ma e fogalom és tanulmányozása az infor-
mációelmélet egyik alapja. (K. Z.b) → had-
művészet

EOMA (Egységes Országos  Magassági 
Alapponthálózat): lásd magassági alap-
ponthálózatok (K. A.) → geoinformációs 
támogatás

EOTR (Egységes Országos Térképrend szer): 
az EOV vetületi rendszerre és az EOMA 
magassági alapponthálózatra épülő térkép-
rendszer. Bevezetésére  1975-ben  került sor 
a hazai polgári térképészetben. Kialakítá-
sát egyebek mellett a katonai célokra akko-
riban alkalmazott térképrendszer szigorú 
minősítési szabályai és hozzáférési korláto-
zásai indokolták. (K. A.) → geoinformáci-
ós támogatás

EOV (Egységes Országos Vetület): a hazai 
polgári térképészetben alkalmazott vetüle-
ti rendszer, az EOTR-térképrendszer alap-
ja. Magyarország területére kedvező felté-
teleket biztosít a pontos geodéziai számítá-
sokhoz, térképábrázolásokhoz. Az ország-
határon túl torzulásai erőteljes növekedés-
nek indulnak, így alkalmazása jellemzően 
a hazai vonatkozású térképészeti feladatok-
ban számottevő. Bár katonai célú felhasz-
nálása nem jellemző, a hazai együttműkö-

dési feladatokban ismerete nem mellőzhető 
a védelmi szféra felhasználói számára sem. 
A korszerű térinformatikai rendszerek ré-
vén könnyen megteremthető a kapcsolat az ~ 
és nemzetközi szinten is használatos vetüle-
ti rendszerek között. (K. A.) → geoinformá-
ciós támogatás

éppen időben-elv (just-in-time): a szolgálta-
tó a használó igényeit akkor és ott elégíti ki 
a szolgáltatással, amikor és ahol az a hasz-
náló számára a legszükségesebb. A haderőre 
vonatkozólag ez különleges jogrendszer par-
lament általi bevezetése esetén kaphat prio-
ritást, amikor visszaállatásra kerülne a so-
rozott állomány alkalmazása, a nemzetgaz-
daság mozgósítása, új haditechnikai eszkö-
zök beszerzése stb. (C. O.) → katonai vezetés

érdekeltségi célterület: a) olyan földrajzi 
terület, amelyen a saját erők a harcvezetés 
szempontjából különösen fontos célokat, 
célterületet foglalhatnak el és szállhatnak 
meg. Megjegyzés: a törzset csak az ellen-
ség különösen fontos céljai érdeklik; b) egy 
mozgási folyosó mentén lévő terület vagy 
pont, amelynek sikeres lezárása az ellen-
séget az adott tevékenységi rendről való le-
mondásra vagy különleges műszaki támo-
gatás igénybevételére kényszerítheti, és ahol 
a saját erők felderíthetik, majd támadhatják 
az ellenséget. (H. H.) → felderítés

érdekeltségi körzet: magában foglalja 
a műveleti területet (körzetet), kiterjed a mű-
veleti területeken túlra is (befolyásolási kör-
zet), és a folyamatban lévő vagy tervezett 
harcászati (hadműveleti) célokig nyúlik be 
az ellenség területére. Ez a körzet még fel-
öleli a feladat-végrehajtást megakadályozni 
képes ellenséges erők által elfoglalt terüle-
tet is. (T. J.) → szárazföldi műveletek A ér-
dekképviseleti az ~ekre koncentrálják azért, 
hogy azonosítani tudják a szemben álló erő-
ket vagy más ellenséges erőket a felderítés 
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felelősségi körzetén kívül, amelyek veszé-
lyeztethetik a küldetés teljesítését. Az ~ le-
fedése meghaladja a harcászati parancsnok 
szervezetszerű felderítő-, információgyűj-
tő képességeit, ezért a magasabbegységek 
és más információgyűjtő szervezetek támo-
gatása szükséges. Megjegyzés: az ~et térben 
és időben be lehet határolni. Ha az ~et tér-
ben határozzák meg, akkor az azonos lehet 
a felderítési felelősségi körzetével. (H. H.) 
→ felderítés

érdekszféra: állam vagy államcsoport föld-
rajzi értelemben meghatározott nemzetközi 
érdekeinek vonatkoztatási és érvényesítési 
területe, ahol hatalmi pozícióval, különle-
ges előjogokkal, gazdasági, politikai, kato-
nai befolyással rendelkezik, vagy ilyenekre 
igényt formál. Az egyik legrégibb nemzet-
közi kategória II. Ramszesz fáraónak Kr. e. 
1270 körül kötött szerződésében szerepel. 
A 19. században az európai országok kizá-
rólagos gyarmatosítási jogának elismerésé-
vel kapcsolatban kapott szerepet. Államkö-
zi szerződésekbe is bekerült, a 20. század 
első felében „élettér”-elméletekben buk-
kant fel, majd a második világháború győz-
tes hatalmainak rendezési megállapodása-
iban jelentkezett. A nagyhatalmak hagyo-
mányosan törekedtek a világ ~ákra történő 
felosztására, miközben vetélkedés is folyt 
az ~ákért, ami időszakonként a világ „újra-
felosztásához” vezetett. A modern nemzet-
közi jog szuverenitásellenessége miatt nem 
fogadja el az ~-koncep ciót. (H. J.) → had-
tudomány elmélete

eredményesség: az ellenőrzés egy biztosí-
tási vezetési funkció, amely a szervezeti te-
vékenység minőségi jegyeit és annak cél-
szerűségét, ⁓ét hivatott vizsgálni. A szer-
vezet által elfogadott, illetve számára előírt 
célkitűzések és a működésre előírt szabá-
lyok vizsgálata, összevetése az elért ered-
mények, a gyakorlatban tapasztalt tények-

kel, adatokkal. Az ellenőrzés célja: meg-
győződni a célszerűségről, a jogszerűség-
ről, a szabályszerűségről, a szervezeti alap-
funkció követelményeinek teljesítettségi, ⁓i 
helyzetéről, az erőforrások szakszerű és ha-
tékony felhasználásáról. Röviden: sikerrel, 
eredménnyel járó tevékenység megvalósu-
lása (illetve a cél elérése). Az ellenőrzés, 
mint egy dinamikus, állandóan megjele-
nő tevékenység, vezetési funkció, szerepét 
csak akkor tölti be, ha a megállapított té-
nyeket elemezzük, és annak következteté-
seire alapozzuk az ⁓ (/eredménytelenség) 
kialakítását. ⁓i ellenőrzés az adott szerve-
zet által végzett tevékenységek, programok 
egy jól körülhatárolható területén a műkö-
dés, illetve a forrásfelhasználás gazdaságos-
ságának, hatékonyságának és ⁓ének vizs-
gálata. Értékelés – mint ez ellenőrzéshez 
kapcsolódó vezetési funkció – az eredmé-
nyek el-, illetve megismertetése, a hibák 
felszínre hozatala. Az értékelésnek ki kell 
térnie a teljes szervezetre, valamennyi ve-
zetőre, illetve alkalmazottra. Az ellenőr-
zést – társadalmi szervezet révén – minden-
esetre követnie kell az értékelésnek, amely-
től elválaszthatatlan. Az értékelés realitá-
sát, az ⁓ megítélését az adatokra, tényekre 
alapozott elemzés biztosíthatja, amely le-
het genetikus (elsősorban vezetők és alkal-
mazottak ⁓ének megítélésénél ajánlott al-
kalmazni) és strukturális (előzményekre, 
a körülményekre, adatokra, tényekre ala-
pozott szervezeti elemzés). A katonai szer-
vezet ⁓ének megítélése a következő terüle-
tekre terjed ki: a) alaprendeltetési képesség 
(bevethetőség); b) harckészültség; c) gaz-
dálkodás és  hatékonyság ⁓e; d) erőforrás-
ellátás, a jogszabályoknak megfelelő műkö-
dés; e) szakmai  tevékenység –  közszolgálati 
kompetencia fejlesztése; f) biztonság – ellá-
tás-, közbiztonság, fenntartható fejlesztés; g) 
szociális és egyéb szolgáltató tevékenysége; 
h) szervezet és vezetés, a szervezet struktú-
rája, stratégiai vezetése, a humánerőforrás 
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 képzettsége,  stabilitása, fejlesztése, szerve-
zeti morál és kultúra; i) a kapcsolatok, társa-
dalmi elismertség. (C. O.) → katonai vezetés

erődítés: a műszaki támogatás egyik szak-
területe. Rendeltetése a csapatok harcképes-
ségének, harci hatékonyságának biztosítása, 
a csapatok, az objektumok és a lakosság vé-
delme az ellenség pusztítóeszközeivel, vala-
mint az időjárás viszontagságaival szemben. 
Az ~ a végrehajtás szintje szerint lehet álla-
mi és csapat~. Az állami ~ kidolgozza az or-
szág területe előre történő ⁓i berendezésének 
elméleti és gyakorlati kérdéseit, megtervezi 
az állandó és tartós ⁓i építményeket, vala-
mint megszervezi és irányítja a kivitelezési 
munkákat. Békeidőben folyamatosan ellen-
őrzi és karbantartja a kiépített objektumo-
kat, háborúban helyreállítja a sérült építmé-
nyeket, és szükség szerint újakkal egészíti 
ki azokat. A csapat~ a csapatok által elfog-
lalt, vagy részükre elfoglalásra kijelölt kör-
letek, állások, terepszakaszok és vezetési 
pontok saját erőikkel és eszközeikkel törté-
nő ⁓i berendezését öleli fel. Az ~ a sikeres 
védelmi harc, hadművelet egyik alapvető 
feltétele, feladata. Az ~i munkák gépesítése 
a műszaki csapatok, a kiegészítő kézi mun-
kálatok valamennyi fegyvernem és szakcsa-
pat feladata. (K. Z.a) → műszaki támogatás

erődítési berendezés: az erődítési munkák 
gyakorlati végrehajtása, az erődítési építmé-
nyek elhelyezése, kiépítése és berendezése 
a terepen, a várható harc, hadművelet elgon-
dolásának megfelelően. Az ~ megvalósítha-
tó békeidőszakban és háborús időszakban, 
az ellenséggel közvetlen harcérintkezésben 
vagy azon kívül. Az ~ legfontosabb alapel-
vei a folyamatos továbbfejlesztés, a gazda-
ságosság és a hatásosság. A folyamatos to-
vábbfejlesztés az ⁓ célszerű sorrendben tör-
ténő végrehajtását jelenti, amellyel a létreho-
zott erődítési építmények védőképességük 
növekedésével folyamatosan növelik a csa-

patok, a harci technikai eszközök védettsé-
gét és harci hatékonyságát. A gazdaságos-
ság és a hatásosság elve szerint az ~nek a le-
hető legrövidebb idő alatt, a legkisebb erő- 
és eszközráfordítással a lehető legnagyobb 
megmaradási valószínűséget kell biztosíta-
nia az élőerő és a harci technikai eszközök 
számára. (K. Z.a) → műszaki támogatás

erődítési építmények: olyan felszíni, föld-
be ágyazott vagy föld alatti építmények, 
amelyek rendeltetésüktől függően biztosít-
ják a tüzelést, a figyelést, a csapatok veze-
tését, valamint védik a személyi állományt 
és a technikai eszközöket az ellenség va-
lamennyi pusztító eszközével és az időjá-
rás viszontagságaival szemben. Létesítésük 
jellege szerint lehetnek állandó, tartós, il-
letve csapat⁓. Az állandó ~et általában bé-
keidőben, az állami erődítés keretén belül, 
rögzített helyen, hosszú élettartamra ter-
vezve, katonai, polgárvédelmi és speciális 
építőipari szervek részvételével építik. Jel-
lemzői a nagy védő- és befogadóképesség. 
A tartós ~ átmenetet képeznek az állandó 
és a csapat⁓ között. Általában szétszedhető, 
többször beépíthető modulelemekből állnak. 
Ezeket többnyire a harc, hadművelet elő-
készítése időszakában, a legfontosabb irá-
nyokban, terepszakaszokon létesítik, majd 
a harctevékenységek befejezése után visz-
szatelepítve központi helyen készletezik. Jel-
lemzői a nagy védőképesség, a többszöri fel-
használhatóság. A csapat⁓et a csapatok saját 
erőikkel, eszközeikkel építik ki és rendezik 
be az általuk elfoglalt körletekben, terepsza-
kaszokon. Felosztásuk, csoportosításuk leg-
jellemzőbb tulajdonságaik szerint végezhető 
el. Rendeltetésük szerint lehetnek tüzelőál-
lások, fedezékek és óvóhelyek, vezetési épít-
mények, logisztikai és egészségügyi létesít-
mények. A csapat⁓ tovább csoportosíthatók 
kialakításuk (nyílt, fedett, zárt) anyaguk (fa, 
fém, vasbeton stb.) és fegyverek elleni vé-
dőképességük szerint. Az egyszerűbb ~et 
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valamennyi fegyvernem és szakcsapat sa-
ját maga készíti el és rendezi be. A bonyo-
lult szerkezetű, speciális technikai eszkö-
zöket és a szakértelmet igénylő építménye-
ket a műszaki csapatok állományába tartozó 
erődítő és vezetésipont-berendező alegysé-
gek létesítik. (K. Z.a) → műszaki támogatás

erőegyensúly: a katonai műveletek során 
a szemben álló felek között, egy adott terü-
leten, meghatározott irányban, terepszaka-
szon, körletben, egy adott időben (időszak-
ban) létrejött ideiglenes erőviszony-állapot, 
amely az erőviszony-tényezők azonos vagy 
közel azonos arányát mutatja. Az ~ megva-
lósulhat hadászati, hadműveleti vagy harcá-
szati szinten. (T. J.) → szárazföldi műveletek

erőelosztás: a harctevékenység végrehaj-
tásához a harcterületen (irányokban, sza-
kaszokon, körletekben) a csapatok és hadi-
technikai eszközök oly módon történő el-
helyezése, hogy az ellenség várható táma-
dási irányában, illetve a saját csapatok tá-
madásának fő csapási irányában az erők 
zömét, míg a harctevékenység területének 
más részein az erők kisebb részét alkalmaz-
za. Az ~ szűkebb értelemben a csapatok el-
osztását, tágabb értelemben az erő és esz-
köz csoportosítását jelenti. Az erőelosztás 
a parancsok döntésén, elhatározásán alapul. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

erőfölény: a hadviselés módját meghatáro-
zó egyik tényezőjével, az összeütköző fe-
lek erőviszonyával összefüggő fogalom. 
A szemben álló erőknek és eszközöknek 
egymáshoz való olyan viszonya, amelyben 
az egyik fél a másikkal szemben előnyben 
(fölényben) van, vagyis birtokában van a ki-
tűzött harc (hadműveleti, illetve hadászati) 
feladatok sikeres végrehajtásához szükséges 
feltételeknek. Az ~ a korszerű viszonyok kö-
zött elsősorban a haderőnemek mennyiségi 
és minőségi mutatóiban (pusztítóképesség,

manőverezőképesség, együttműködési ké-
pesség, vezetésiképesség stb.) jut kifejezés-
re. Az ~ megteremtése a súlypontképzésnek, 
az erő-összpontosításnak (az erők és eszkö-
zök tömörítésének) a lényege. Az ~ kihasz-
nálásának döntő szerepe van a győzelem el-
érésében. (T. J.) → szárazföldi műveletek

erőkifejtés: 1. Az erőknek és a csapások-
nak cél, hely és idő szerinti egyesítése a ki-
tűzött célok teljesítése érdekében. Az erőki-
fejtés fokozása a harc megvívásának fontos 
része, az erőfölény megtartásának, illetve 
a kedvezőtlen erőviszony megváltoztatásá-
nak eszköze. Megvalósításának módja táma-
dásban a sikerkifejlesztő kötelékek és a tar-
talékok harcba (ütközetbe) vetése azokban 
az irányokban, ahol az első lépcső csapatai-
nak a legsikeresebben tevékenykednek, vé-
delemben az első lépcső erőinek és a tarta-
lékok fokozatos alkalmazása az ellenség tér-
nyerésének megállítása, az ellencsapás fel-
tételének megteremtésére. Az ~ áthelyezé-
se a harc (a hadművelet) dinamikus voltának 
egyik kifejezője. Az ~ áthelyezése a légierő 
és más pusztító eszközök működésének át-
irányítása; a tüzérség tüzének áthelyezése; 
a sikerkifejlesztő kötelékek és a tartalékok 
új irányba való alkalmazása, manővereinek 
végrehajtása révén valósul meg. Az ~ áthe-
lyezése rövid idő alatt, meglepetésszerűen, 
a harctevékenység megszakítása nélkül ke-
rül végrehajtásra. 2. A polgári védelmi szer-
vezetek munkaképességének cél, hely és idő 
szerinti egységesítése, összpontosítása egy 
meghatározott feladat elvégzésére. A fő ~ 
folyamatosságának állandó szinten tartása 
vagy állandó fokozása a gyors és eredmé-
nyes mentő, mentesítő- és halaszthatatlan 
helyreállító munkák végrehajtásának fon-
tos feltétele. (T. J.) → szárazföldi műveletek

erőkivetítés: mint fogalom sokáig kifeje-
zetten fegyveres erővel végrehajtott érdek-
érvényesítést jelentett. Napjainkban  azonban 
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egy állam már jóval szélesebb eszközöket 
használhat, hogy számára kedvezően befo-
lyásolja a nemzetközi környezetet. A kifeje-
zés nem csupán a szárazföldi, légi és tenge-
ri haderőnemek távoli térségben történő al-
kalmazását jelenti, hanem beletartozik a po-
litikai, gazdasági, ideológiai, pszichológiai 
és kulturális eszközök, valamint egyre hang-
súlyosabban az infokommunikációs (kiber) 
térben ható képességek széles körű alkal-
mazása is. Az ⁓ tehát egy állam azon ké-
pessége, hogy nemzeti erejének – politikai, 
gazdasági, információs, vagy katonai – ösz-
szes, illetve néhány elemét gyorsan, haté-
konyan és tartósan alkalmazza több (glo-
bálisan elszórt) helyszínen, vagy helyszín-
ről, hogy akaratának érvényt szerezzen. En-
nek csak egy része a katonai erő kivetítése, 
amely az állam nemzeti ereje katonai részé-
nek külföldi alkalmazása, katonai művele-
tek végrehajtására. Az ⁓nek tehát létezik 
egy tisztán katonai alkalmazása, amelyet 
a fegyveres erők – nemzeti és vagy szövet-
ségi keretek között – hajtanak végre, illet-
ve egy bővebb „össznemzeti” végrehajtást, 
amelyben az állam vagy a szövetség min-
den rendelkezésre álló erejét (képességét) 
alkalmazza. Minél nagyobb (erősebb) egy 
ország, annál komolyabban képes fellépni 
érdekeiért. Egyedül azonban még az Ame-
rikai Egyesült Államok sem tudja érdeke-
it maradéktalanul érvényesíteni. Ezért még 
a legerősebb országoknak is szükségük van 
szövetségi rendszerre. A szövetségi rend-
szerek – természetesen nem azonos arány-
ban – minden tagállamnak megkönnyítik 
érdekei nemzetközi érvényesítését. A nem-
zetközi rendszerben azonban egyre erőseb-
bek az államoktól mind inkább független 
nem állami szereplők – multinacionális vál-
lalatok, nem kormányzati szervezetek (Non 
Governmental Organization – NGO), mul-
timilliárdosok – is, amelyek szerepe és ér-
dekérvényesítő képessége a jövőben is növe-
kedni fog. Ezek a szervezetek komoly befo-

lyást tudnak gyakorolni a világ számos or-
szágának közvéleményére, politikai és gaz-
dasági döntéshozóira, tehát jelentős politi-
kai érdekérvényesítésre képesek, ergo ők is 
erőt vetítenek ki. Az ⁓ – kibővített értelme-
zése szerint – tehát nem csak fegyveres erő-
vel és nem csak állami szinten hajtható vég-
re. A fogalom tehát – békeidőben és hábo-
rú esetén is – egy állam, nemzetközi vagy 
nem kormányzati szervezet azon célból vég-
zett – katonai, gazdasági, diplomáciai, kul-
turális és információs – tevékenysége, hogy 
a megcélzott felet (állam, nemzetközi vagy 
nem kormányzati szervezet) saját akarata 
teljesítésére kényszerítse. Az ⁓ lényegében 
tehát az akarat érvényesítésének általános 
eszköze, amelyet specifikusan a nemzetkö-
zi kapcsolatokban alkalmaznak. Az ⁓ spe-
ciális, nehezen mérhető része az úgyneve-
zett kulturális ⁓, amelynek elemei a kultú-
ra, az oktatás, különösen a felsőoktatás, illet-
ve az irodalom és a filmművészet. (Jelenleg 
ezen a téren az angol nyelvű országok telje-
sítenek jól.) Erőt kivetíteni lehet keményen, 
puhán és okosan (a kemény és a puha meg-
felelő elegyében). Napjainkban (2018) a vi-
lág hat legjelentősebb ⁓i képességgel ren-
delkező országa az Amerikai Egyesült Ál-
lamok, a Kínai Népköztársaság, az Orosz-
országi Föderáció, a Francia Köztársaság, 
az Egyesült Királyság és az Indiai Köztár-
saság. (K. F.) → tengeri hadelmélet, tenge-
ri hadviselés

erőkivetítő platform: az ⁓ok a katonai erő-
kivetítési képességhez szükséges nagy ha-
tótávolságú fegyverrendszerek. A legfon-
tosabbak ezek közül a tömegpusztító fegy-
vereket, elsősorban nukleáris robbanótölte-
teket célba juttató fegyverrendszerek, ame-
lyeket – (interkontinentális) ballisztikus 
rakéták, repülőgépek, rakétahordozó ten-
geralattjárók – összefoglalóan nukleáris, 
más néven hadászati triádnak nevezzük. 
(A triád elemei természetesen hagyományos 
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robbanótöltetek célba juttatására is alkalma-
sak.) 2018 júniusában kilenc ország rendel-
kezett nukleáris robbanótöltetekkel és a cél-
ba juttatásukhoz szükséges fegyverrendsze-
rekkel: az Oroszországi Föderáció (6850), 
az Amerikai Egyesült Államok (6450), Fran-
ciaország (300), a Kínai Népköztársaság 
(280), az Egyesült Királyság (2015), Pakisz-
tán (140–150), India (130–140), Izrael (80) 
és a Koreai Népidemokratikus Köztársaság 
(10–20). Természetesen nem csak atomfegy-
verrel lehet erőt kivetíteni, számos más fegy-
verrendszerrel lehet távoli térségeket elér-
ni. Az úgynevezett globális elérést lehetővé 
tévő ⁓ok (fegyverrendszerek) a nagyhatal-
mak haditengerészetei, illetve légierői állo-
mányába tartoznak. Ezek a repülőgép-hor-
dozók, a nukleáris és hagyományos meg-
hajtású tengeralattjárók, a nagy felszíni ha-
dihajók (rakétafegyverzetű cirkálók, rom-
bolók és fregattok), a nagy partra szállító 
hajók (rohamhajók, partra szállító dokkha-
jók), illetve a nagy hatótávolságú bombá-
zó repülőgépek, a stratégiai (nehéz) szállító 
repülőgépek, a légi utántöltő repülőgépek 
és a nagy hatótávolságú (nehéz) pilótanél-
küli repülőgépek. Ezen fegyverrendszerek-
ből 2018 elején az Amerikai Egyesült Álla-
mok messze többel rendelkezett, mint a vi-
lág bármely más országa, esetenként többel, 
mint a világ összes többi állama együttvéve, 
ugyanakkor a Kínai Népköztársaság egyre 
gyorsabban dolgozza le a mennyiségi, illet-
ve a minőségi hátrányait az ⁓ok terén. Nap-
jaink nagyhatalmainak egyik legfontosabb 
képessége katonai erejük globális kivetíté-
se, amelynek legmarkánsabb – logisztikai 
szempontból legnagyobb kapacitású – ré-
sze a tengeri szállítási, haditengerészeti ka-
pacitás. A légierő ⁓jai ugyan nem akkora 
teljesítményűek, mint a haditengerészet ál-
lományába tartotó eszközök, ugyanakkor 
sokkal gyorsabban képesek elérni a válság-
övezeteket. Az ⁓ok sikeres alkalmazásának 
egyik előfeltétele, hogy rendelkezésre álljon 

egy globális (a világ minden részére kiterje-
dő) bázisrendszer, ahonnan alkalmazni le-
het ezeket az eszközöket. Jelenleg ilyen tá-
maszponthálózattal csak az Amerikai Egye-
sült Államok rendelkezik. (K. F.) → tengeri 
hadelmélet, tengeri hadviselés

erőltetett menet: olyan menet, amelynek fo-
lyamán a menetelő kötelék az általános me-
netnormák növelésével fokozzák menettel-
jesítményüket. Az ~ben gyalogmenet ese-
tén a napi menetidő nyolc óráról tíz-tizen-
kettő órára nő, a pihenők számát csökkentik; 
gép- és harcjárművel végrehajtott menetben 
az előzőken túl növelik az átlagos menetse-
bességet is. Az ~ nagy igénybevételt jelent 
mind a személyi állománynak, mind a jár-
műveknek, ezért ritkán alkalmazzák. (T. J.) 
→ szárazföldi műveletek

erőmegóvás: az erő hatékony megőrzése. 
Azon rendszabályok, intézkedések, tevé-
kenységek és eszközök összessége, amely-
lyel elérhető az élőerő, a létesítmények, a fel-
szerelés, a műveletek és a tevékenységek se-
bezhetőségének a lehető legkisebbre csök-
kentése, a cselekvési szabadság és a mű-
ködési hatékonyság megőrzése érdekében. 
Az ~ hozzájárul a feladat-végrehajtás sike-
réhez. Az ~ fontos szerepet játszik a műve-
letekben, mivel minden egyes a parancs-
nok által fontosnak tartott képesség meg-
tartása szükséges a művelet végrehajtá-
sához. Magában foglal az aktív, a passzív 
és a helyreállításra vonatkozó elemeket. Ak-
tív elemek között találhatók az elrettentés-
re,  megelőzésre,  megsemmisítésre, az el-
lenség csapásai hatásának csökkentésére, 
a szemben álló fél kockázatának  növelésére 
 irányuló  rendszabályokat, feladatokat. Pasz-
szív elemként jelentkeznek a védelmi, meg-
óvási képességeket növelő rendszabályok 
(például álcázó eszközök alkalmazása) 
és feladatok végrehajtása. A helyreállítás 
rendszabályai és feladatai között található 
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mindazon tevékenység, amellyel a csapások 
következményeinek felszámolását, a képes-
ségek visszaállítását érjük el. (T. J.) → szá-
razföldi műveletek

erőviszony: erő- és eszközviszonyszám, 
amely a saját, illetve a szemben álló fél ere-
je, valamint eszközei mennyiségi és minő-
ségi mutatóinak összevetéséből számítható. 
Ismerete lehetővé teszi a két fél állományá-
nak és harci lehetőségeinek viszonylag tár-
gyilagos összehasonlítását, ennek alapján 
a saját csapatok legcélszerűbb csoportosí-
tásának létrehozását, feladataik megvaló-
sításához. Az ~t erő- és eszközszámvetés-
ben rögzítik, amely szemléletesen, tábláza-
tos formában mutatja meg a két (vagy akár 
több) fél egymáshoz viszonyított számsza-
ki és súlyozott viszonyát. A számvetések 
végezhetők általánosan, az egész működé-
si sávra és teljes mélységre vonatkozóan, il-
letve irányonként vagy terepszakaszonként. 
Az ~-számvetéseket készíthetik harcászati, 
hadműveleti vagy hadászati méretekben is. 
Az erők és eszközök mennyiségi mutatóin 
kívül, amelyek objektív tényezők, a minő-
ségi mutatók – a személyi állomány harci, 
műszaki felkészültsége, képzettsége; fizi-
kai, pszichikai és erkölcsi állapota, katonai 
elméleti színvonala – is döntő jelentőségű-
ek az ~ok tekintetében. A mennyiségi ~ok 
számítása alapvetően végrehajtható, a mi-
nőségi mutatók meghatározása már nehe-
zebb, sok esetben bonyolult. (H. J.) → had-
tudomány elmélete

érték: 1. Az életfolyamatokban orientáló 
személyes preferencia. Idetartozó fogalmak 
továbbá: az értékek viszonylagossága (relati-
vizálódás), értékvesztések, rangsorok átren-
deződése, mert az ⁓ek egy része csak addig 
⁓, amíg átélése pozitív, megtart, követése si-
keressé tesz. A jelentős társadalmi változá-
soknál értékcserék (is) történnek. Az ⁓ek, 
értékrendszerek összefüggnek a világszem-

lélettel, a szokásokkal, normákkal, vala-
mint az intézményrendszerrel, benne jogi-
val. Típusait évtizedekkel ezelőtt így jelez-
ték: a) élet⁓ek: egészséges életmód, az élet 
igenlése, sportolás; b) individuális értékek: 
kudarctűrés, élményképesség, önbecsülés, 
következetes magatartás, céltudatosság, al-
kalmazkodni tudás, egyéniség megőrzése, 
autonómia, függetlenség; c) társas kapcso-
latokra vonatkozó értékek: előítélet-mentes-
ség, tolerancia, kulturált megjelenés és vi-
selkedés, a tulajdon tisztelete; d) társas ha-
tékonysággal kapcsolatos értékek: koope-
rativitás, szolidaritás, bajtársiasság, felelős-
ségvállalás, empátia, konfliktusok kezelése, 
megbocsátani tudás, azonosulás készsége; 
e) intim kapcsolatokra vonatkozó értékek: 
család tisztelete, anyaság tisztelete, hagyo-
mányok őrzése, önzetlenség, barátság, sze-
relem, megértés, titoktartás, hűség; f) tár-
sadalmi hatékonyságra vonatkozó értékek: 
fa) tudással kapcsolatos értékek (probléma-
érzékenység, problémakidolgozó és -meg-
oldó képesség, kritikusság, tárgyilagosság, 
kreativitás, szuverén értékítélet); fb) mun-
kával kapcsolatos értékek (szorgalom, kitar-
tás, hatékony, hasznos munka, ökonomikus-
ság, észszerűség munkaszervezés, monotó-
niatűrés, teljesítmény); fc) nemzettel, hazá-
val kapcsolatos értékek (lokálpatriotizmus, 
hazaszeretet, függetlenség, közösségválla-
lás a határon túl élő magyarokkal, más né-
pek nemzeti identitásának tisztelete); fd) ci-
vil társadalommal kapcsolatos értékek (al-
kotmányosság, jogállamiság, politikai, etni-
kai, vallási tolerancia, demokratikus visel-
kedés, érdekképviselet, kisebbségi vélemé-
nyek megértése, kompromisszumkészség, 
emberi jogok betartása, esélyegyenlőség); 
g) világra vonatkozó értékek: környezetvé-
delem, jövő nemzedékekért való felelősség-
vállalás, egyenjogúság, európai identitástu-
dat, európai hagyományok ápolása (kulturá-
lis örökség ismerete), együttműködés, glo-
bális problémák ismerete, globális szemlé-
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let, biztonság stb. Max Weber felosztásában 
beszélhetünk célracionalitásról, valamint ér-
tékracionalitásról is. A katona egzisztenciá-
lis létének is összetevői az értékhierarchiák. 
A katonai professzió természetének is olyan-
nak kell lennie, hogy morális, intellektuális 
és motorikus örömöt szerezzen, mivel ezek 
a tényezők kondicionálják a személyiséget. 
Az értékek jelentős mértékben meghatároz-
zák a viselkedési mintákat és választásokat, 
a szokássá vált akciók sokkal stabilabbak, 
mint a gondolatok – vélekedett Franz Boas 
(1858–1942) német–amerikai antropológus 
1928-ban. A jelenlegi fejlettségi fokon a kül-
ső (materiális) ⁓ek dominálnak. A finomabb 
szerkezetű posztmateriális ⁓ek csak lassan 
körvonalazódnak, esetenként csupán dekla-
rációkként érzékeljük azokat. (H. D.) → ka-
tonapedagógia 2. Általános értelemben az 
⁓ek olyan kulturális alapelvek, amelyek ki-
fejezik azt, hogy az adott társadalomban 
mit tartanak kívánatosnak és fontosnak, jó-
nak vagy rossznak. Ezeket a szocializáció 
folyamatában sajátítjuk el. Az ⁓ek tartal-
ma, azok sorrendje és a hozzájuk kapcsoló-
dó cselekedetek társadalmanként és korsza-
konként eltérőek lehetnek. Az ⁓ek a modern 
társadalomban egyfelől a személyiség leg-
mélyebben beágyazott, eligazodást szolgáló 
támpontjai, amelyek beágyazottságuk révén 
szilárdságot, következetességet, biztonságot 
képesek nyújtani az emberek számára a tár-
sadalomban zajló életben. Másfelől az ⁓ek 
a társadalmi csoportok, rétegek, osztályok 
integrációjának szociálpszichológiai eszkö-
zei. 3. Az ⁓ek rendszerében a katonai ⁓ek 
specifikus tartalommal rendelkeznek. A ka-
tonai szolgálat kiemelt erkölcsi alapértékei: 
a hazaszeretet, a hűség, a bátorság, a bajtár-
siasság, a becsületesség, a tisztelet és a fe-
gyelmezettség. (K. J.) → katonaszociológia

értékelés: 1. Az a folyamat, amelyben 
szisztematikusan vizsgálják, illetve meg-
ítélik valamelyik jelenségnek, esemény-

nek vagy tárgynak az értékét. Az ⁓ – mint 
az ellenőrzéshez kapcsolódó vezetési funk-
ció – az eredmények el-, illetve megismer-
tetését, a hibák felszínre hozatalát jelenti. 
Az ⁓nek ki kell térnie a teljes szervezetre, 
valamennyi vezetőre, illetve alkalmazott-
ra. Az ⁓ is vezetési funkció, a vezető elsőd-
leges teljesítményt befolyásoló tevékenysé-
ge, egyik fontosabb feladata, amelyet va-
lamennyi befejezett tevékenységet követő-
en szükséges elvégezni, mivel a munkatár-
sak mindig elvárják munkájuk megítélését, 
a szembesítést, az eredmények számbavé-
telét, de még a hibák feltárását, megisme-
rését is. Mindig meg kell ítélni a szervezet 
egészét, főbb szervezeti egységeit, a szer-
vezet alapfunkciójának minőségét, a veze-
tés helyzetét és az első számú vezetőket. Az  
⁓nek – a feladatszabáshoz hasonlóan – végig 
kell futnia a szervezeti hierarchián. Minden 
alkalmazott elvárja, hogy (reálisan) értékel-
jék a szervezetért tett erőfeszítéseit. Az ⁓ 
csoportosítható: A) formáját tekintve: jel-
lemzések, minősítések, egyéni vagy cso-
portos megbeszélések, különböző jellegű 
 ⁓ek; B) jellegét tekintve lehet: a) belső ⁓: 
amikor a szervezeti hierarchia magasabb fo-
kán álló személy (vezető) értékeli beosztott-
jait. Vagyis a szervezeti folyamatban részt 
vevők végzik az ⁓t különböző módokon. Lé-
nyegében szubjektum értékel szubjektumot, 
többségében – bármilyen előírt ⁓i rendszer 
alapján – szubjektíven; b) külső ⁓: szerve-
zeten kívül lévő személy – felügyeleti, elöl-
járói, irányítói szervezet vezetői – értékeli 
a szervezetet, szervezeti vezetőt, a szervezet 
vezetését; c) közbülső ⁓: egyrészt a vezető 
⁓e, másrészt az alárendeltek vezető irányá-
ba történő ⁓e. Az ⁓sel szemben támasztott 
 követelmények: a) tényszerűség, konkrét-
ság: alapja az információs csatornákon ke-
resztül gyűjtött adatok, tények összessége. 
Az indoklást teszi hitelessé, ahol a hibák 
és elismerések egyaránt fontosak; b) kel-
lő nevelő és fejlesztő hatásúnak kell lennie: 
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a végzett munkával arányosnak kell lennie, 
minden lényeges kérdésre reagálva a kom-
petenciaalapú megfelelést szükséges tükröz-
nie; c) demokratizmus: nyilvánosság és nyi-
tottság egyrészt motiváló szerepet tölt be, 
másrészt biztosítja az elvárásokkal és má-
sok teljesítményével való összevetést. Az ⁓ 
funkciói: a) visszacsatolás; b) megerősítés; 
c) orientáltság; d) szelekció. (C. O.) → ka-
tonai vezetés 2. Felderítő szóhasználatban 
egy lépés felderítési ciklus feldolgozói fá-
zisában (az információforrás megbízható-
sága és az információ hitelessége vonatko-
zásában). (H. H.) → felderítés

értekezlet (meeting): kommunikációs for-
ma, amelyben három vagy több személy egy 
közös munkát segítő feladatot megtárgyal. 
Az ⁓ összehívása előtt célszerű alaposan át-
gondolni a meeting témáit, főbb irányvona-
lát, időpontját. Ajánlott mindezt e-mailben 
is továbbítani a résztvevőknek, hogy az idő-
pontot, a szükséges anyagokat legalább egy 
nappal az ⁓ előtt kézhez kapják, áttanulmá-
nyozhassák. Ennek kiváltképp akkor van 
jelentősége, ha a témák nem illeszkednek 
a napi munkavégzés rutinjába. A parttalan, 
végtelenségig elnyújtott találkozók elkerü-
lése végett azt is érdemes tisztázni, honnan 
hová szeretnénk eljutni. ⁓eket érdemes a dél-
előtti órákban tartani maximálisan 60 perc 
időtartamban. Szükséges jegyzőkönyvet ké-
szíteni az ⁓ekről. Ám mindezt ne a meeting 
levezénylője foglalja írásba. A hatékony ⁓ 
biztosítható ha: a) a téma, a cél, a résztve-
vők, az időpont, az időtartam előre meghatá-
rozott; b) a meghívók és háttéranyagok elő-
zetes kiküldésre kerülnek; c) a ⁓ megtartá-
sához szükséges eszközök előkészítése, be-
szerzése időben megtörténik; d) az ⁓ menete 
előre meghatározott; e) feljegyzések készül-
nek; f) az ⁓ kapcsán felmerülő feladatok ki-
adásra kerülnek, a felelősök megnevezésé-
vel; g) a következő ⁓ időpontjának megha-
tározásra kerül. ⁓ típusai: a) információs 

⁓ek, (a tanácsadó/tájékoztató, információ 
elosztó, döntéseket indokoló stb.); b) dön-
tési ⁓ek (az információgyűjtő [döntés-elő-
készítő], a problémamegoldó [probléma-
feltáró, megoldási alternatívákat teremtő] 
és a döntéshozó [megoldási alternatívákból 
választó]). (C. O.) → katonai vezetés

értékkel bíró információ legkésőbbi (to-
vábbítási) időpontja: az a legkésőbbi idő-
pont, amikor az információt továbbítani kell 
a kérelmezőhöz, azért, hogy a döntéshozó 
(-k) időbeni felderítési adatokkal rendelkez-
zenek. Megjegyzés: Hatékony felderítőrend-
szert alakítanak ki a megbízható informáci-
ók gyűjtésére, elemzésére, és időbeni tájé-
koztatására annak érdekében, hogy képes le-
gyen előre jelezni és megválaszolni a dön-
téshozó kritikus információigényéből adódó 
követelményeket. A felderítési adatok gyűj-
tésének, elemzésének, értékelésének az el-
sődleges célja, hogy aktuális, időbeni, pon-
tos információt biztosítson a parancsnokok-
nak a döntéshozatalhoz, elősegítse a célke-
zelési folyamatot és a műveleti helyzet meg-
értését. (H. H.) → felderítés

értékpedagógia: annak ellenére, hogy min-
den pedagógia lényegében ⁓, az értékkel, 
az értékre neveléssel a neveléstudomány 
csak a századforduló körül kezdett el fog-
lalkozni. Ekkor vált időszerűvé az értékpe-
dagógiával kapcsolatos fogalmak értelmezé-
se és definiálása. John Dewey (1859–1952) 
amerikai filozófus és pedagógus az értéket 
a nevelés alapvető célkategóriájának tartot-
ta, mivel pragmatista filozófiájának alapja 
a tapasztalat volt. Szerinte a közvetlen ta-
pasztalat a megélt valóság, a közvetett ta-
pasztalat pedig a bennünket körülvevő kul-
túra. Hazánkban is táptalajra talált ez a ten-
gerentúlról származó irányzat. A két világ-
háború közötti időben az „örök értékek”, 
az igaz, a jó és a szép foglalták el a közpon-
ti helyet (Kornis, Prohászka), sőt még 1945 
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után is ezen pedagógiai elvek alapján író-
dott a tantervek nagy része. Az iskolák ál-
lamosítása után a nevelési célrendszer köz-
pontilag irányított volt, a tantervekben hol 
a kommunista, hol a szocialista, majd pedig 
a mindenoldalúan fejlett szocialista ember-
eszmény értékrendje jelent meg. A marxista 
ideológia az értékkutatást visszavetette, így 
csak a 70-es  évek végén jelentek meg újra 
az ezzel kapcsolatos publikációk (Hankiss 
E., Vitányi I.). 1985-ben  az oktatási törvény 
jogilag legitimizálta az intézményi önálló-
ságot, és lehetőséget adott a sajátos értékek 
szerinti nevelésre, az intézményi tanterv ké-
szítésére. (Sz. I.a) → katonapedagógia

értékrendszer: valaminek az a tulajdonsá-
ga amely a társadalom és az egyén számára 
fontosságot, domináns értéket jelent, ame-
lyet alapvető jelentőségűnek, lényegesnek 
tekint valamilyen szempontból. Ebben az ér-
telemben szokás anyagi értékről (lakás, ék-
szer, autó stb.) és szellemi értékről (becsü-
let, bátorság, tisztesség, békesség, hűség, 
boldogság, szeretet stb.); társadalmi ⁓ a de-
mokrácia, a jogállamiság, a függetlenség, 
a szabadság, a korrupciómentesség stb., fi-
lozófiai minőségi kategória az erkölcsi, val-
lási, kulturális és esztétikai ⁓. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

érzékelő szenzor (-készülék): olyan felde-
rítőberendezés, amely a célok által kibocsá-
tott, visszavert vagy módosított energiaré-
szecskék segítségével észleli, jelzi és/vagy 
rögzíti az objektumokat és tevékenységüket. 
(H. H.) → felderítés

esélyegyenlőség: 1. Elsősorban az egyen-
lő hozzáférés azonos módon való biz-
tosítását – más szóval az egyenlő bánás-
módot – jelenti. ⁓ről akkor beszélhetünk, 
ha a különböző helyzetben élő személyek 
az élet minden területén másokkal egyenlő 
módon élhetnek jogaikkal, nem ütköznek 

akadályokba. Így lehet megelőzni, hogy em-
bercsoportok kirekesztődjenek a különböző 
lehetőségekhez való hozzáférésből. Nem té-
vesztendő össze a egyenlő esélyek biztosí-
tásával, amely azt mondja ki, hogy a való-
di ⁓ létrejöttéhez szükséges olyan feltételek 
megteremtése, amelyek nem csak látszatra, 
hanem eszközökkel támogatottan teremtik 
meg a hozzáférést. Az egyenlő esélyek fo-
galma helyett újabban a méltányosság került 
be a köznapi beszédbe. Az ⁓ elsősorban csak 
olyan strukturális kereteket jelent, amelyek 
mindenki számára fizikai hozzáférést biz-
tosítanak. Ez a hozzáférés jogilag is szabá-
lyozott, ezt célozza az egyenlő bánásmód-
ról szóló törvény. (P. T.) → humánpolitika, 
személyügy 2. Az ENSZ (1948) az Embe-
ri Jogok Egyetemes Nyilatkozata 1. cikké-
ben kimondja, hogy minden emberi lénynek 
egyenlő méltósága és joga van. Az egyenlő-
ség eszméje mindig valamilyen rezonancia-
szinten van a társadalmakban. Az érvénye-
síthetőség garanciái az alaptörvény, a tör-
vények és jogszabályok, de a folyamatokra 
kihat, hogy már az egyének adottságai, lét-
feltételei sem egyenlők. A Velencei Bizott-
ság megfogalmazása szerint a törvény előt-
ti egyenlőség része a jogállam eszméjének. 
Az ⁓ nem csak eszme, de intézményjelle-
gű is (törvény, jog, bizottságok, referatú-
rák, asszisztensek stb.). Empirikus változa-
tában az ⁓ elsősorban következményfoga-
lom, nem logikai értelmű. Az ⁓ nem loka-
lizálódik az egyedi emberre vagy szűkebb 
közösségére, mert országok,  nemzetek, kul-
túrák egyenlőségét is  jelölhetjük ezzel a fo-
galommal. Korszakhatár a témában, Jean- 
Jacques  Rousseau (1712–1778) az  Értekezés 
az emberi egyenlőtlenségről című munkája, 
a mai értelemben vett felvilágosodás kez-
detét jelzi, mert az egyenlőség-egyenlőt-
lenség és annak emberi, illetve társadalmi 
okai, feltételei, motívumai lassan az euró-
pai szemlélet és gondolkodás előterébe ke-
rültek. Európában a jelenkori népmozgások 
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nyomán  tapasztaljuk, hogy az integrálódás-
hoz le kell küzdeni a történelmi és kulturális 
aszimmetriákat, ami az egyén népcsoportjá-
nak, valamint a befogadó népcsoport törté-
nete, kultúrája között húzódik. Az integrá-
ció  során a  kultúra jellemzői egyensúlyban 
maradnak, mert a befogadott rész sem marad 
ugyanaz. Teljes integráció nincs – állítják 
a szakértők. Az egyensúly csak hozzávető-
leges, mert a kultúrán belül induló és az át-
vétellel kiegészülő folyamatok aszimmetri-
kusak maradnak egymáshoz viszonyítva. 
Etikai vonatkozásban félretolhatjuk a faj-
tisztaság problémáját, mert a tisztaságnak 
ez a szerves formája nem létezik. Adott szi-
tuációban dől el, hogy aki morálisan helye-
sen akar eljárni, cselekvését milyen elv, ér-
ték nyomán szervezi, amelyben szerepet ját-
szik a választás szabadsága. Nem lehet vég-
letes aszimmetria a korszak tudományos-
technikai haladása és az emberfelfogás kö-
zött, ezzel megszűnhet a közszolgálatnak 
a társadalmi és az intézményi viszonyok, 
továbbá a rossz beidegződések által kidol-
gozott „ellenségességi együtthatója” és va-
lóban a köz, szolgálatává válhat. A cigány-
ság kultúrájában is vannak kapaszkodók, 
amelyeket a képzett szakemberek kiaknáz-
hatnak, olyanok, mint: a) a nyelvi-kommu-
nikációs készség; b) a kapcsolatteremtő ké-
pesség; c) a hierarchia ismerete, elfogadása; 
d) a tradíciók fenntartása; e) a vallásosság; 
f) a család-, a művészetek szeretete. A hon-
védségnél és a rendőrségnél, nem a más-
ságban vagyunk érdekeltek, hanem a telje-
sítményben. A jogállamiságnak szintén ré-
sze az egyenlőség, Bócz Endre összefogla-
lója szerint (2016): az Európa Tanács Velen-
cei Bizottsága szerint jogállam az olyan ál-
lam, amelyben érvényesül: a törvényesség 
és az átlátható, számonkérhető törvényho-
zás; a jogbiztonság; az önkényesség tilal-
ma; a jog ahhoz, hogy a jogviták eldönté-
sét mindenki végső soron független és pár-
tatlan bíróságtól igényelje; az emberi jogok 

tisztelete; a diszkrimináció tilalma és a tör-
vény előtti egyenlőség. (H. D.) → katona-
pedagógia

esélyegyenlőségi terv: a Munka Törvény-
könyve értelmében 2004. december 31-e 
óta az ötven főnél több munkavállalót fog-
lalkoztató költségvetési szervek és a több-
ségi tulajdonban álló jogi személyek ⁓et 
kötelesek elfogadni. Az ⁓ fogalma a 2003. 
évi esélyegyenlőségi törvény folyomá-
nya, amely az átalakuló magyar társada-
lom megváltozott elvárásaival és az Európai 
Unió előírásaival összhangban rendelkezett 
az egyenlő bánásmód elvének érvényesíté-
séről és az esélyegyenlőség előmozdításáról. 
A munka törvénykönyvének módosítását is 
maga után vonó jogszabály szerint a mun-
ka világa kiemelten olyan területként keze-
lendő, ahol közvetlenül vagy közvetetten 
a zaklatás, az elkülönítés vagy a megtorlás 
eszközeivel csorbát szenvedhet, és meghiú-
sulhat az egyenlő bánásmód követelménye. 
A munkáltató és a munkáltatónál képvise-
lettel rendelkező szakszervezet vagy az üze-
mi tanács együttesen, meghatározott időre 
szóló ⁓et fogad el. Az ⁓ tartalmazza a mun-
káltatóval munkaviszonyban álló, hátrányos 
helyzetű munkavállalói csoportok, így kü-
lönösen: a) a nők; b) a negyven évnél idő-
sebb munkavállalók; c) a romák; d) a fogya-
tékos személyek, valamint a két vagy több, 
tíz éven aluli gyermeket nevelő munkavál-
lalók vagy tíz éven aluli gyermeket neve-
lő egyedülálló munkavállalók foglalkozta-
tási helyzetének, különösen azok bérének, 
munkakörülményeinek, szakmai előmene-
telének, képzésének, illetve a gyermekneve-
léssel és a szülői szereppel kapcsolatos ked-
vezményeinek elemzését, valamint a mun-
káltatónak az esélyegyenlőség biztosításá-
ra vonatkozó, az adott évre megfogalmazott 
céljait és az azok eléréséhez szükséges esz-
közöket, így különösen a képzési, munkavé-
delmi, valamint a munkáltatónál rendszere-
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sített, a foglalkoztatás feltételeit érintő bár-
mely programokat. (M. J.) → humánpoliti-
ka, személyügy

eseménykezelés: a szolgáltatásmenedzs-
ment során észlelt eseményeket, valamint 
az incidensek tapasztalatainak összegzésé-
vel felderített problémákat a szolgáltatások-
ra gyakorolt hatásuk, hatókörük és követ-
kezményeik alapján értékelni kell, és annak 
megfelelően az üzemeltetési folyamatokat, 
tevékenységeket, eljárásokat, technológiai 
rendet meg kell változtatni az esemény vagy 
incidens újbóli előfordulásának megelőzése, 
megakadályozása érdekében. Az üzemeltető 
szervezetek a híradó-informatikai rendszer 
nem üzemszerű működésének kezelésére, 
valamint a működési hatékonyság növelé-
sére esemény- és problémakezelő rendszert 
működtetnek, amely hierarchikus elven mű-
ködő, egymásra épülő feladatátadás alapján 
helyi, regionális és központi üzemeltetési 
szinten valósul meg. Az esemény- és prob-
lémakezelés során kialakult megoldások 
későbbi felhasználhatóságának biztosításá-
ra adattárat kell üzemeltetni. A honvédelmi 
üzemeltető szervezetek kölcsönösen hasz-
nosítható problémamegoldási tapasztalatait, 
eredményeit egymás számára hozzáférhető 
tudásbázisban kell tárolni és kezelni. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

eseményvázlat: grafikus okmány, amely 
megmutatja egy adott kötelék érdekeltségi 
körzetében (területén) az ellenség várható 
tevékenységének lehetősségeit. Az ~ a kol-
lektív tervezés alapja. (T. J.) → szárazföl-
di műveletek

eskü: minden katona a katonai szolgálat kez-
detén – általában az alapkiképzés időszaká-
ban vagy annak befejeztével – katonai esküt 
tesz. A katonai eskü a haza függetlenségé-
nek védelme, alkotmányos rendjének szol-
gálata iránti egész életre szóló elkötelezett-

ség kinyilvánítása. A tiszti vagy altiszti eskü 
letételére a honvéd első tiszti vagy az első 
altiszti rendfokozatba történő kinevezése-
kor kötelezett, a Honvéd Koronaőrség tagja 
a koronaőr beosztásba helyezés napján ko-
ronaőri eskü letételére is köteles. Az eskü 
szövegét esetükben a honvédek jogállásá-
ról szóló 2012. évi CCV. törvény 3. mellék-
lete határozza meg. A legénységi állomány 
tagja, a szerződéses pályakezdő és az ön-
kéntes tartalékos katona a katonai szolgálat 
megkezdésekor, a honvéd tisztjelölt a kato-
nai alapfelkészítés megkezdése előtt hon-
védesküt tesz, amelynek szövegét a honvé-
delemről és a Magyar Honvédségről, vala-
mint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi  CXIII. tör-
vény tartalmazza. A katonai eskütételt ün-
nepélyes keretek között, nyilvánosan hajt-
ják végre, amelyen részt vesznek a kato-
nai elöljárók, a kijelölt katonai szervezetek, 
a katonák hozzátartozói és a helyi civil szer-
vek, szervezetek meghívott képviselői. Azok 
a tiszt-, altisztek, akik valamilyen okból nem 
tudnak részt venni az ünnepélyes avatáson 
és eskütételen, az eskü szövegét a kinevezé-
si parancs kihirdetése után egyénileg írják 
alá az illetékes szervezet parancsnoka előtt. 
Az állomány tagja az eskü letételét az eskü 
szövegét tartalmazó iraton aláírásával iga-
zolja. Az irat egy eredeti példányát az es-
kütételt követően az érintett részére át kell 
adni. Az eskü szövegét tartalmazó iratot 
a személyi anyaggyűjtőben kell elhelyezni, 
és a személyi anyagokra vonatkozó szabá-
lyok szerint kell megőrizni. Az eskütétel el-
maradása érvénytelenségi ok. (I. A.) → hu-
mánpolitika, személyügy

Észak-atlanti Tanács (North Atlantic Co-
uncil – NAC): a szervezet legmagasabb 
szintű hatósága és a legfontosabb döntés-
hozó testülete. A NATO összes tagállamá-
nak egyenlő joga van nézetei kifejtésére, 
a döntéseknek egyhangúaknak kell  lenniük. 
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Ez az elv vonatkozik az összes bizottságra 
és értekezletre is. Az ~ (Tanács) és a bizott-
ságok munkáját a főtitkár vezeti, akit nagy 
nemzetközi  tekintéllyel és  diplomáciai ta-
pasztalattal rendelkező – a tagállamok ál-
tal jelölt – államférfiak közül, konszenzus 
alapján választanak. A főtitkár munkáját 
a Nemzetközi Titkárság támogatja (Inter-
national Staff – IS). Az ~ a főtitkár elnökle-
tével különböző szintű találkozókon vitat-
ja meg az aktuális helyzeteket, feladatokat 
és a fejlesztési terveket: a) csúcstalálkozók, 
az állam és kormányfők részvételével zajlik, 
akkor kerül rá sor, amikor a szervezet műkö-
dését érintő különösen fontos kérdések meg-
vitatása válik szükségessé (politikai, kato-
nai stratégiai fejlesztés, bővítés, nemzetkö-
zi fellépés stb.); b) miniszteriális szintű ta-
lálkozók, ahol a nemzetek külügyminiszte-
rei évenkénti legalább kétszeri találkozó al-
kalmával áttekintik a nemzetközi politikai 
és biztonságpolitikai helyzetet, a biztonság 
erősítésének feladatait; c) a védelmi minisz-
terek értekezlete, amelyre évente legalább 
két alkalommal kerül sor, ahol megvitatják 
a katonai biztonság erősítésének aktuális 
és rövid távú feladatait; d) a vezérkari fő-
nökök találkozója, amelyre évente szintén 
legalább kettő alkalommal kerül sor, és a 
résztvevők eszmecserét folytatnak a katonai 
szervezetek, technikai rendszerek összehan-
golt fejlesztéséről, a közös kiképzési felada-
tokról és gyakorlatokról, a tiszti felkészítési 
cserékről, más közös békeműveleti és biz-
tonsági feladatok katonai megoldási lehető-
ségeiről; e) nagyköveti rangú állandó kép-
viselők hetente tartanak tanácskozást, ami-
kor a szervezet működtetésével, a jövőbeni 
tevékenységének tervezésével kapcsolatos 
feladatokat látják el, valamint tartják a kap-
csolatot a küldő nemzet külügyi és véderő-
vezetésével. Az ~ a szervezet funkcionális 
tevékenységének szakszerű, zökkenőmentes 
működtetése, a feladatok előkészítése, meg-
oldása és a határozatok végrehajtása érdeké-

ben különböző bizottságokat alkalmaz: a) 
Védelmi Tervező Bizottság (Defence Plan-
ning Committee – DPC): a védelmi minisz-
terek szintjén évente kétszer tart ülést, ahol 
a kollektív védelmi tervezéssel kapcsolatos 
legfontosabb ügyeket és témákat tárgyal-
ja meg; b) Nukleáris Tervezőcsoport (Nuc-
lear Planning Group – NPG): évente két-
szer az érintett védelmi miniszterek szint-
jén a nukleáris erők szerepére vonatkozó 
kérdéseket konzultálja meg; c) Katonai Bi-
zottság (Military Committee – MC): a leg-
magasabb szintű katonai hatóság, az egyes 
tagországok vezérkari főnökeiből áll. A bi-
zottság felelős a politikai szervek irányá-
ba olyan intézkedésekre vonatkozó javas-
latok kidolgozásáért, amelyek a NATO kö-
zös védelméhez elengedhetetlenek. Katonai 
ügyekben a főbb katonai NATO-szerveze-
tek parancsnokai részére támogatást, útmu-
tatást nyújt; d) Nemzetközi Katonai Törsz 
(International Military Staff – IMS): a Ka-
tonai Bizottság munkáját a nemzeti kato-
nai szervezetektől vezényelt katonai sze-
mélyi állományból és polgári kiszolgáló ál-
lományból álló, integrált Nemzetközi Ka-
tonai Vezérkar támogatja. A szervezet élén 
három csillagos tábornokigazgató áll, öt he-
lyettessel (tábornokok vagy tengernagyok). 
A Nemzetközi Katonai Vezérkar osztályai: 
a) Hírszerzési Osztály (Intelligence [INT] 
Division); b) Hadműveleti Osztály (Operati-
ons and Plans [O&P] Division); c) Tervezési 
és Politikai-elvi Osztály (Policy and Capa-
bilities [P&C] Division); d) Együttműködési 
és Regionális Biztonsági Osztály (Coopera-
tive Security [CS] Division); e) Logisztikai, 
Fegyverzeti és Anyagi Erőforrások Osztálya 
(Logistics and Resources [L&R] Division). 
(C. O.) → katonai vezetés

észlelés, érzékelés, felderítés: potenciá-
lis katonai/politikai jelentőséggel bíró sze-
mély, tárgy vagy jelenség bármely eszközzel 
történő felfedése, ~e. Megjegyzés: Katonai 
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felderítőrendszerek változatos mennyiségű 
érzékelőt alkalmaznak, amelyek a képessé-
gek széles skáláját biztosítják. Az űrrend-
szerek általában kiképzési tevékenységeket, 
folyamatban lévő műveleteket támogatnak, 
figyelemmel kísérik a figyelmeztető jelzé-
seket és riasztásokat, valamint a balliszti-
kus rakéták korai ~t biztosítják. A környe-
zetmegfigyelő rendszerek részletes térképé-
szeti és meteorológiai adatokat biztosítanak 
a haderő részére, amelyek erősítik a harcfel-
adat-tervező képességeket, és segítik a pa-
rancsnokot a hadműveleteket befolyásoló 
környezeti tényezők megítélésében. Nem ka-
tonai rendszerek általában kiegészítik a ka-
tonai űrrendszereket. Változatos képessé-
gekkel rendelkeznek, de hozzáférhetőségük 
korlátozott lehet, ezért elsődleges adatfor-
rásként nem lehet rájuk támaszkodni. Pél-
dák között lehetnek az időjárási és spekt-
rális fényképező műholdak, amelyek részé-
re – amennyiben a tulajdonosokkal a meg-
osztott felhasználásról kötött szerződések 
ezt tartalmazzák – a parancsnokok közvet-
lenül is képesek feladatot szabni. (H. H.) 
→ felderítés

EU Athéné-mechanizmus (Athena mecha-
nism): az Európai Unió a közös biztonság- 
és védelempolitika területén megvalósított 
katonai műveletek közös költségeinek finan-
szírozása érdekében létrehozta az úgyneve-
zett ~t 2004-ben. Mivel az Európai Unióról 
szóló szerződés 41. cikkének (2) bekezdé-
se szerint a katonai és védelmi jellegű ki-
adások, így a katonai műveletek költségei 
az uniós költségvetésből nem finanszírozha-
tók, az EU egy olyan költségvetésen kívüli 
finanszírozási eszközt rendszeresített, amely 
a műveletek teljes kiadásának kb. 5–15%-át 
biztosítja. A közös biztonság- és védelempo-
litika területén megvalósuló polgári misszió-
kat a közös kül- és biztonságpolitikai költ-
ségvetésből fedezik. A katonai műveletek fi-
nanszírozása esetében a „költségeket az vi-

seli, aki a feladatot ellátja”-elv érvényesült. 
Az ~ döntéshozatali szerve a különbizott-
ság. Az igazgatással járó feladatokat a kü-
lönbizottság felügyelete alatt az ügyvezető, 
a műveleti parancsnok és a számvitelért fe-
lelős tisztviselő látja el. A különbizottság 
munkájában Dánia kivételével 27 tagállam 
vesz részt. Az ügyvezető – részben a műve-
leti parancsnok javaslatai alapján – dolgoz-
za ki a költségvetés-tervezetet, és végrehajtja 
a különbizottság által hozott határozatokat. 
Jelenleg a Tanács 2015/528/KKBP számú 
határozata szabályozza az EU katonai vagy 
védelmi vonatkozású műveletei közös költ-
ségeinek finanszírozását. A közös költségek 
többek között a műveletek előkészítése so-
rán felmerülő kiadásokat, a műveleti és had-
erő-parancsnokság költségeit, a közös infra-
struktúrát, az egészségügyi szolgáltatásokat 
és a logisztikát tartalmazzák. A tagállamok 
éves hozzájárulásáról a bruttó nemzeti jöve-
delem alapján döntenek. A műveletben részt 
vevő erők oda- és visszatelepítéseinek kö-
zös költséggé történő nyilvánításáról a tag-
államok képviselőjéből álló különbizottság 
dönt. Az Athénémechanizmus felülvizsgá-
latát 2018-ban  több javaslat kezdeményezte. 
Napjainkban folynak az Athéné-mechaniz-
musnak a harccsoportokra történő kiterjesz-
téséről szóló tárgyalások. Emellett megkez-
dődött a 2021–2027 közötti időszakra szóló 
többéves pénzügyi keret (vagyis a hétéves 
„költségvetés”) tervezése, amelynek kerete-
in belül egy 10,5 milliárd EUR értékű, költ-
ségvetésen kívüli alapot, az Európai Békeke-
retet hoznának létre. A jelenlegi tervek sze-
rint az Európai Békekeret – növelve az ezek-
re rendelkezésre álló forrásokat – a katonai 
műveletek közös költségeit is finanszírozni 
fogja. (M. A. É.) → Európai Unió

EU Biztonságpolitikai Kutatóintézete (EU 
Institute for Security Studies – EU ISS): 
az EU közös biztonság- és védelempoliti-
kájával foglalkozó kutatóintézet autonóm 
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 ügynökségi státuszt élvez, amely jelentős 
hatáskörrel és feladatokkal ruházza fel az in-
tézményt. Az EU Tanácsa 2001-ben  hoz-
ta létre (2001/554 számú együttes fellépés) 
az Európai Unió külpolitikai „agytröszt-
jét”, miután 2000. november 10-én  a Tanács 
elvi hozzájárulását adta a Biztonságpoliti-
kai Kutatóintézet felállításához, akkor még 
Nyugat-európai Unión (NYEU) belüli inté-
zetként. A ~ 2002 óta működik, célja, hogy 
elősegítse az unión belüli közös biztonsági 
kultúra kialakulását, a közös kül- és bizton-
ságpolitika tervezését és fejlesztését, vala-
mint a stratégiai vitafolyamat elmélyülését. 
Működését jelenleg a 2014/75/CFSP számú 
tanácsi határozat szabályozza. Az ⁓ét az EU 
külügyi és biztonságpolitikai főképvise-
lője által elnökölt testület vezeti. Az inté-
zet független akadémiai kutatóintézet, po-
litikai felügyeletét a Politikai és Biztonsá-
gi Bizottság látja el. Az ⁓ szorosan együtt-
működik az Európai Külügyi Szolgálattal, 
Európai Biztonsági és Védelmi Főiskolával, 
az Európai Bizottsággal, az Európai Parla-
menttel, az Európai Védelmi Ügynökség-
gel és az Európai Unió Műholdközpontjá-
val. A kutatóintézet politikai elemzéseket 
készít, kutatásokat végez, szemináriumo-
kat szervez, tájékoztatási és kommuniká-
ciós tevékenységeket végez, valamint fó-
rumot biztosít a véleménycseréhez a közös 
kül- és biztonságpolitika, illetve ezen belül 
a közös biztonság- és védelempolitika terü-
letén. Az elemzések elsősorban a Politikai 
és Biztonsági Bizottság és az unió külügyi 
és biztonságpolitikai főképviselője/az Eu-
rópai Bizottság alelnöke számára készül-
nek. Az ~ munkatársai jelentős szerepet 
vállaltak az EU új globális külügyi és biz-
tonságpolitikai stratégiájának kidolgozásá-
ban. (M. A. É.) → Európai Unió

EU globális kül- és biztonságpolitikai 
stratégiája: 2016. június 26-án  Federica 
Mogherini, az EU külügyi és biztonságpo-

litikai főképviselője az Európai Tanács ülé-
sén bejelentette, majd június 28-án  bemu-
tatta a felügyelete alatt készített, összesen 
hatvanoldalas új globális kül- és biztonság-
politikai stratégiát, a Közös jövőkép, kö-
zös fellépés: erősebb Európa. Az ⁓ címmel 
(Shared Vision, Common Action: a  Stronger 
 Europe. A Global Strategy for the Europe-
an Union’s Foreign and Security  Policy). 
A stratégiát az Európai Tanács üdvözölte, 
így megkezdődhetett annak végrehajtási fo-
lyamata. A korábbi, 2003-ban  Javier Sola-
na, közös kül- és biztonságpolitikai főkép-
viselő vezetésével kidolgozott és az Euró-
pai Tanács által elfogadott európai bizton-
sági stratégia 2016-ban  érvényét veszítette. 
A 2003-as  stratégia felülvizsgálata 2008-
ban  ugyan megtörtént, de 2016-ig  a tagálla-
mok közötti ellentétekből fakadóan teljesen 
új stratégia nem tudott elkészülni. A ~ában 
megfogalmazott legfontosabb célként egy 
erősebb Európa megvalósítását határozták 
meg. A négy fejezetből álló dokumentum 
felsorolta a) az érdekeket; b) a külső tevé-
kenységeket meghatározó elveket; c) a kül-
ső tevékenységek főbb prioritásait; d) a jö-
vőkép alapján megfogalmazott intézkedé-
sek főbb elemeit. A stratégia összefoglalója 
hangsúlyozza, hogy az EU külső tevékeny-
ségeit az elvhű pragmatizmusnak kell vezé-
relni. Az uniós külpolitika azonban csakis 
a tagállamok egységes fellépése és ebből kö-
vetkező hitelessége következtében lehet si-
keres. A stratégia az uniós polgárok alapvető 
érdekeként a békét és biztonságot, a jólétet, 
a demokráciát és a szabályokon alapuló glo-
bális rendet határozza meg. Az EU-nak  ké-
pessé kell válnia, hogy megvédje saját ma-
gát és eleget tudjon tenni a kölcsönös segít-
ségnyújtási (EUSZ 42.7. cikk) és szolidari-
tási szerződéses kötelezettségeknek (EUSZ 
222. cikk). Emellett kiemeli a külső és belső 
biztonság közötti kapcsolatot, a humán biz-
tonság előmozdítását és az instabilitás kivál-
tó okainak kezelését. Az Európai Unió kül-
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ső tevékenységeit meghatározó elve az egy-
ség, a szerepvállalás, a felelősségvállalás 
és partnerség. A stratégiában megfogalma-
zott első számú prioritás a biztonság. A stra-
tégia az EU védelmi képességeinek megerő-
sítése mellett kiáll a NATO-val való szoro-
sabb kapcsolat mellett. Az uniós külpoliti-
ka második prioritása az állami és társadal-
mi reziliencia (ellenálló képesség) megerő-
sítése, a bővítés- és a szomszédságpolitika 
az úgynevezett környező területeken. A har-
madik prioritás a konfliktusok és válságok 
integrált megközelítése. A negyedik priori-
tás az együttműködésen alapuló regionális 
szerveződések, a regionális kormányzási 
formák támogatása, elősegítése. Az ötödik 
prioritás a 21. századi globális kormányzás 
feltételeinek támogatása (például az ENSZ 
és azon belül a BT reformja). A legsürgetőbb 
feladatként a védelembe (képességfejlesztés) 
és a biztonságba történő befektetést határoz-
za meg. A nagyobb koherencia érdekében 
a védelmi tervezés és a képességfejlesztés 
terén egy uniós szintű, koordinált éves fe-
lülvizsgálati folyamat bevezetését hangsú-
lyozza. Kiemeli a védelmi kutatás-fejlesz-
tés uniós szintű finanszírozásának szüksé-
gességét. Az ~ában megfogalmazott politi-
kai ambíciók közül fontos megemlíteni Eu-
rópa védelmét, a külső válságok kezelését, 
illetve a partnerek támogatását képességfej-
lesztés területén. A cselekvőképesség meg-
valósításához az EU-nak  válaszképesnek is 
kell lennie. Ehhez elsősorban a lisszaboni 
szerződésben rejlő eddig kiaknázatlan le-
hetőségek (például megerősített együttmű-
ködés védelmi területen, a PPESCO- és az 
EU-harccsoportok bevethetőségének elő-
segítése), valamint a fejlesztéspolitikában 
nagyobb rugalmasság megvalósítására van 
szükség. (M. A. É.) → Európai Unió

EU Hírszerző Elemző Központja (EU In-
telligence and Situation Centre – EU INT-
CEN): elődjének az Európai Unó Tanácsá-

nak Titkárságán belül 2002-ben  létrejött EU 
SITCEN (Joint Situation Centre) tekinthe-
tő, amely a polgári feladatokat ellátó kö-
zös helyzetelemző központ és az Európai 
Bizottság Közös Helyzetértékelő és Krízis 
Központja feladatait is ellátta. Az Európai 
Unió tagállamai uniós keretek között már 
a kilencvenes évek óta titkos információkat 
osztanak meg egymással. Az Európai Kül-
ügyi Szolgálat (EKSZ) létrehozását követő-
en a SITCEN összeolvadt a Közös Helyzet-
értékelő és Krízis Központtal, így létrejött 
az ~. Az új központ az EU Katonai Törzsé-
vel együtt az EKSZ része lett. A polgári hír-
szerzés az ~on, a katonai pedig az EU Ka-
tonai Törzsön (EUMS) belül valósul meg. 
Az ~ az EKSZ egyik igazgatóságaként a fő-
képviselő közvetlen irányítása alatt áll, és je-
lenleg kb. 80 fő látja el feladatait. Feladata, 
hogy stratégiai szintű elemzéseket végezve 
elsősorban a főképviselőt lássa el informá-
ciókkal, de a tagállamokat, valamint más 
uniós szerveket, döntéshozókat is segíthet 
elsősorban a közös kül- és biztonságpoli-
tika, a közös biztonság és védelempolitika 
és a terrorizmus elleni küzdelem területén. 
Az ~ nem egy hagyományos információ-
szerző hivatal, hiszen az információszerzés 
képessége továbbra is a tagállamok hatás-
körében maradt, klasszikus titkos ügynö-
ki tevékenységet sem folytat. Ennek ellené-
re az Egységes Hírszerző Elemző Képessé-
gen (Single Intelligence Analysis Capacity – 
SIAC) keresztül korlátozott nyílt informá-
ciószerző képességgel is rendelkezik, mé-
diahíreket, nyílt információkat, a beérkező 
jelentéseket, illetve saját úgynevezett tény-
feltáró delegációinak jelentéseit elemzi. El-
sősorban a tagállamoktól és más uniós szer-
vezetektől (Európai  Bizottság, EU-delegáci-
ók, Europol, Frontex, Eurojust, az EU ese-
ti tényfeltáró delegációi, valamint a  polgári 
és a  katonai műveletek  saját felderítő-, in-
formációs elemei) és a partnerektől  (például 
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NATO, EBESZ) beérkező információkat 
dolgozza fel. (M. A. É.) → Európai Unió

EU integrált megközelítés: az Európai 
Unió 2016-os  globális kül- és biztonságpo-
litikai stratégiájának (Közös jövőkép, közös 
fellépés: erősebb Európa. Az EU globális 
kül- és biztonságpolitikai stratégiája) har-
madik prioritása a konfliktusok és válságok 
~e (integrated approach). Az ~ a korábban 
alkalmazott átfogó megközelítés (compre-
hensive approach) elmélyítését és kiszéle-
sítését jelenti a gyakorlatban. Az EU a kül- 
és biztonságpolitikai érdekérvényesítése 
és a válságkezelés érdekében kiterjedt esz-
közrendszerrel – diplomácia, fejlesztéspo-
litika, gazdaságpolitika, közös biztonság- 
és védelempolitikai műveletek és missziók 
stb. – rendelkezik. Az átfogó megközelítés 
ezen eszközök koordinált alkalmazását je-
lentette. 2013-ban  készült el Az EU átfogó 
megközelítése a külső konfliktusok és vál-
ságok tekintetében című közös közlemé-
nye, majd 2015-ben  cselekvési terv szüle-
tett az EU külső konfliktusokat és válságo-
kat illető, átfogó megközelítésének tovább-
vitele és végrehajtása érdekében. A 2016-
os  globális stratégiában az átfogó megköze-
lítés helyett szereplő ~ a korábbi kereteken 
már túllép, többdimenziós (azaz tartalmaz-
za az összes rendelkezésre álló uniós szak-
politikai eszközt), többfázisú (a konfliktus 
minden szakaszában alkalmazható), több-
szintű (a helyi, nemzeti, regionális és glo-
bális szintű fellépést ösztönző) és többolda-
lú (azaz az összes szereplővel együttműkö-
dő) alkalmazást tesz lehetővé. Emellett tar-
talmazza a fejlesztés- és segélyezési politi-
ka, illetve a közvetlen válságkezelés közöt-
ti szinergia (a biztonság és fejlesztés közötti 
kapcsolat) erősítését. 2017-ben  az Európai 
Külügyi Szolgálat és az Európai Bizottság 
egy közös munkadokumentumban (Az ⁓e 
a külső konfliktusok és válságok kezelésére) 
fektette le az új megközelítés legfontosabb 

elemeit és céljait, amelyek az EU stabilizá-
ciós tevékenységének megfelelő előkészí-
téséhez és végrehajtásához elsősorban mé-
lyebb helyzetelemzésre, a meglévő eszközök 
jobb összehangolására, valamint az EU-n 
belüli, illetve a partnerekkel való szorosabb 
együttműködésre és koordinációra helyezik 
a hangsúlyt. 2017 márciusában az EU glo-
bális stratégiájában megfogalmazott célok 
végrehajtása érdekében az Európai Külügyi 
Szolgálaton belül egy új szervezeti egységet, 
a PRISM-t (Prevention of Conflicts, Rule 
of Law/SSR, Integrated Approach, Stabili-
sation and Mediation – Konfliktus-megelő-
zés, Jogállamiság/SSR, Integrált megközelí-
tés, Stabilizáció és Közvetítés) hozták létre. 
Az új szervezeti egység – az EKSZ és az EB 
között egyfajta összekötő kapocsként – ko-
ordinálja a konfliktusmegelőzéssel, jogálla-
misággal, a biztonsági szektor reformjával 
(Security Sector Reform – SSR), az integrált 
megközelítéssel, a stabilizációval és a köz-
vetítéssel összefüggő összetett feladatokat. 
(M. A. É.) → Európai Unió

EU Katonai Törzse (European Union Mi-
litary Staff – EUMS): az EU Tanácsa szer-
vezeti keretein belül 2001-ben  jött létre vég-
legesen. A lisszaboni szerződés hatálybalé-
pését (2009) és ezzel összefüggésben az Eu-
rópai Külügyi Szolgálat (EKSZ) felállítását 
(2011) követően az EUMS az EKSZ egyik 
főigazgatóságává vált mint a katonai szak-
értői tapasztalatot biztosító szerv. Az uni-
ós tagállamok katonai szakértőiből álló tes-
tület kettős irányítás alatt működik, egy-
részt az EU külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője, aki egyben az Európai Bi-
zottság alelnöke is, biztosítja a politikai irá-
nyítást, míg az EU Katonai Bizottság kato-
nai-szakmai irányítást gyakorol a nemze-
tek által delegált egyenruhás testület felett. 
Az ~ keretein belül napjainkban hozzáve-
tőleg 200 tiszt és polgári alkalmazott látja 
el feladatait. A szervezet a következő igaz-
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gatóságokból tevődik össze: a) Horizon-
tális Koordináció (Horisontal Coordinati-
on); b) Katonai Tervezési és Végrehajtási 
Képesség (Military Planning and Conduct 
Capability); c) Koncepciók és Képességek 
(Concepts and Capabilities); d) Hírszerzés 
(Intelligence); e) Műveletek (Operations); 
f) Logisztika (Logistics); g) Kommuniká-
ciós és Információs Rendszerek (Commu-
nication and Information Systems). A testü-
let feladatai közé tartozik a korai előrejelzés 
(az Egységes Hírszerző Elemző Képességen 
keresztül [Single Intelligence Analysis Ca-
pacity – SIAC]), a helyzetértékelés, a stra-
tégiai tervezés, a kommunikációs és infor-
mációs rendszer, a koncepciók kidolgozása, 
képzés és oktatás, illetve a civil-katonai kap-
csolatokon keresztül a partnerség támogatá-
sa. Mindemellett a 2017-ben  felállított Kato-
nai Tervezési és Végrehajtási Képesség fel-
adata az EU közös biztonság- és védelempo-
litikájának keretein belül működő nem vég-
rehajtási (például kiképzési) jellegű katonai 
missziók parancsnoki struktúrájának ellátá-
sa. Nem véletlen, hogy napjainkban a testü-
letet az EU független katonai parancsnoklá-
si és ellenőrzési rendszer csírájának is tekin-
tik. (M. A. É.) → Európai Unió

EU kölcsönös segítségnyújtási klauzulája 
(Mutual Defence Clause – MDC): a lissza-
boni szerződésben a kölcsönös segítségnyúj-
tási kötelezettséget az Európai Unióról szó-
ló szerződés (EUSZ) 42.7. cikke mondja ki. 
Az uniós szerződésben korlátozott kollektív 
védelmi kötelezettségvállalást is tartalmazó 
cikkre az 1954-ben  létrehozott Nyugat-eu-
rópai Unió EU-ba történő beolvadása miatt 
volt szükség. Az EUSZ 42.7. cikke kimond-
ja: „A tagállamok valamelyikének terüle-
te elleni fegyveres támadás esetén a többi 
tagállam – az Egyesült Nemzetek Alapok-
mányának 51. cikkével összhangban – kö-
teles minden rendelkezésére álló segítséget 
és támogatást megadni ennek az államnak. 

Ez nem érinti az egyes tagállamok bizton-
ság- és védelempolitikájának egyedi jelle-
gét. Az e területen vállalt kötelezettségek-
nek és együttműködésnek összhangban kell 
lenniük az Észak-atlanti Szerződés Szerve-
zetének keretein belül tett kötelezettségvál-
lalásokkal, amely szervezet az abban részes 
államok számára továbbra is a kollektív vé-
delem alapját képezi, és annak végrehajtási 
fóruma marad.” A kölcsönös segítségnyújtá-
si klauzula első aktiválására 2015 novembe-
rében, a párizsi terrortámadásokat követően, 
Franciaország kérésére került sor. Az Euró-
pai Unió tagállamai egyhangúlag nyilvání-
tották ki szolidaritásukat Franciaország mel-
lett. (M. A. É.) → Európai Unió

EU külügyi és biztonságpolitikai főkép-
viselője – az Európai Bizottság alelnöke 
(High Representative of the Union for Fore-
ign Affairs and Security Policy/Vice-Presi-
dent of the Commission – HR/VP): a 2007-
ben  aláírt és 2009-ben  hatályba lépett lisz-
szaboni szerződés egyik legnagyobb újítá-
sa az ~ poszt bevezetése volt. A korábbi há-
rom pozíció (az amszterdami szerződéssel 
bevezetett közös kül- és biztonságpolitikai 
főképviselő, az Európai Bizottság külkap-
csolatokért felelős biztosa és a tanács soros 
elnökségét betöltő tagállam külügyminisz-
tere) összevonásával új, kétkalapos (és a so-
ros elnökség örökségéből fakadóan valójá-
ban hármas identitásúnak is tekintett) fő-
képviselői tisztség jött létre. Az új pozíció 
a közös   kül- és biztonságpolitikai főképvi-
selői tisztséghez képest közösségibb irány-
ba mozdult el, és mivel ellátja a korábbi bi-
zottsági, illetve tanácsi feladatokat is, egy 
„kvázi külügyminiszteri” poszt lett. Az Eu-
rópai Unióról szóló szerződés 18. cikke sze-
rint „az  Európai Tanács, minősített többség-
gel és a Bizottság elnökének egyetértésével, 
kinevezi az Unió külügyi és biztonságpoliti-
kai főképviselőjét. Megbízatását az Európai 
Tanács ugyanilyen eljárás keretében meg-
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szüntetheti.” Mivel a főképviselő egyben 
az Európai Bizottság egyik alelnöki pozíci-
óját is ellátja, így kinevezéséhez az Európai 
 Parlament bizottsági meghallgatását köve-
tően az EP-nek  is jóvá kell hagynia. A fő-
képviselői erős poszt létrehozásának legfőbb 
célja az volt, hogy az EU ezáltal következe-
tesebben tudjon fellépni, és határozottabb 
szerepet tudjon játszani a nemzetközi po-
litikában. A főképviselő előkészíti és elnö-
köli a Külügyek Tanácsát, illetve az Euró-
pai Bizottság (EB) egyik alelnökeként fele-
lős az EB külkapcsolatokkal összefüggő fel-
adatainak összehangolásáért is. A főképvi-
selő feladata, hogy a közös uniós álláspont 
kialakítása érdekében segítse a tagállamok 
közötti kompromisszumkeresés folyama-
tát, majd a bilaterális és multilaterális nem-
zetközi fórumokon egységesen képvisel-
je a megtárgyalt és elfogadott külpolitikai 
döntéseket, az Európai Unió tagállamai ál-
tal több lépcsőben kialkudott, illetve több-
nyire egyhangúan elfogadott határozatait. 
A főképviselő kiegészíti, de nem lép a tag-
állami diplomácia helyébe. Az Európai Bi-
zottságban betöltött funkció következtében 
a főképviselő feladata a hagyományos dip-
lomáciai tevékenységek mellett a különbö-
ző külpolitikai eszközök, például segélyezés, 
kereskedelem, humanitárius segítségnyújtás 
és válságreagálás koordinálása és összehan-
golása. Feladata továbbá az Európai Védel-
mi Ügynökség és az EU Biztonságpolitikai 
Kutatóintézetének irányítása. A főképviselő 
a közös kül- és biztonságpolitika felügyelete 
és képviselete területén gyakorlatilag átvet-
te a soros elnökséget betöltő ország szerepét 
is, elnökli a Külügyek Tanácsát. (M. A. É.) 
→ Európai Unió

EU-műveletek és -missziók: az EU közös 
biztonság- és védelempolitikája a gyakorlat-
ban főleg az EU polgári és katonai művele-
teivel és misszióival azonosítható. Az Eu-
rópai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 42.1. 

cikke kimondja, hogy „a közös biztonság- 
és védelempolitika […] a polgári és katonai 
eszközök igénybevételével biztosítja az Unió 
műveleti képességét. Az Unió ezeket […] 
igénybe veheti az Unión kívüli békefenn-
tartó, konfliktusmegelőző és a nemzetközi 
biztonságot erősítő missziókban. E feladatok 
végrehajtása a tagállamok által rendelkezés-
re bocsátott képességeken alapul.” A műve-
letek és missziók elindításáról az EU tagál-
lamai döntenek a Külügyi Tanácsban (taná-
csi határozat). Az EUSZ 43.1 cikke alapján 
e missziók „közös leszerelési műveleteket, 
humanitárius és mentési feladatokat, kato-
nai tanácsadói és segítségnyújtási feladato-
kat, konfliktusmegelőzést és békefenntar-
tást, harcoló erők válságkezelésben kifej-
tett feladatait – beleértve a béketeremtést 
is – és a konfliktusok lezárását követően 
a helyzet stabilizálására irányuló művelete-
ket foglalnak magukban. E missziók mind-
egyike hozzájárulhat a terrorizmus elleni 
küzdelemhez […]” Az első művelet (Mace-
dóniában az EUFOR Concordia) elindításá-
ra 2003-ban  a NYEU Európai Unióba törté-
nő integrálását követően, valamint az uniós 
szintű katonai és politikai testületek kiépü-
lése után került sor. A folyamatot az Euró-
pai Unió döntéshozóinak és politikusainak 
a balkáni háborúkban szerzett válságkeze-
léssel kapcsolatos negatív tapasztalata nagy-
mértékben ösztönözte. 2018-ig  összesen 34 
uniós katonai, polgári, illetve ezek kombiná-
ciójával megvalósuló uniós művelet és misz-
szió vette kezdetét. Az ~ (EU missions and 
operations) kiemelkedően fontos szerepet 
játszanak az uniós külpolitikai eszköztár-
ban a kialakult válságok kezelésében, vala-
mint az uniós érdekek és értékek védelmé-
ben. 2018-ban  összesen 16 misszió és műve-
let (tíz polgári és hat katonai) folyt. A polgári 
misszióknak három típusa létezik: a) meg-
erősítő; b) megfigyelő missziók; c) végre-
hajtó missziók. A katonai műveletek eseté-
ben végrehajtó és nem végrehajtó (tréning 
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és képességfejlesztés) típusú katonai misz-
sziók/műveletek léteznek. A nem végrehaj-
tó jellegű katonai műveleteket a gyakorlat-
ban missziónak nevezzük. Az Európai Unió 
a polgári missziókat a közös kül- és bizton-
ságpolitikai (Common Foreign and Secu-
rity Policy – CFSP) költségvetésből finan-
szírozza, a tisztán katonai műveletek közös 
költségeit az uniós költségvetésen kívül lét-
rehozott Athéné-mechanizmuson keresztül 
támogatja. Noha mind a polgári, mind pe-
dig a katonai missziók esetében a Politikai 
és Biztonsági Bizottság látja el a politikai 
ellenőrzéssel járó feladatokat, az EU pol-
gári misszióit a Polgári Tervezési és Vég-
rehajtási Szolgálat (Civilian Planning and 
Conduct Capability – CPCC) felügyeli, fel-
adata a missziók operatív tervezése és irá-
nyítása, illetve politikai ellenőrzése és stra-
tégiai irányítása. A katonai műveletek ese-
tében már nem ennyire egyszerű a hely-
zet. Az EU katonai műveleteivel kapcso-
latban mind a mai napig vita tárgyát képe-
zi, hogy az Európai Uniónak legyen-e saját 
állandó parancsnoksági rendszere, vagy 
sem. Az uniós katonai műveletek vezetésé-
re mindeddig öt megoldás létezett. Az első 
lehetőség a 2003-as  Berlin Plusz megállapo-
dás alapján a NATO képességeinek (SHA-
PE) használatát jelenti. Ez a lehetőség azon-
ban nehezen működik, mert Ciprus EU-hoz 
történő csatlakozása (2004) óta mindig van 
ellenzője. Csupán két olyan művelet volt, 
amikor ezt a megoldást tudták alkalmazni: 
a 2003-ban  Macedóniában indított EUFOR 
Concordia, majd 2004-ben  Bosznia–Her-
cegovinában, az EUFOR Althea esetében. 
A második esetben a műveleti vezetés a fel-
ajánló tagállamok – az Egyesült Királyság 
(Northwood), Franciaország (Mont Valéri-
en), Németország (Potsdam), Görögország 
(Lárisza), Olaszország (Róma) – hadműve-
leti erőivel és eszközeivel valósul meg, ame-
lyek felkészültségét az EU ellenőrzi és hite-
lesíti. Ekkor egy adott misszió vezetése a fel-

kért nemzeti hadműveleti parancsnokságról 
mint EU-s parancsnokságról valósul meg. 
Jelenleg folynak az előkészületek, hogy a jö-
vőben Lengyelország is felajánl egy nemzeti 
hadműveleti szintű parancsnokságot. A har-
madik lehetőséget uniós műveleti központ 
(EU Operation Center – EU OPCEN) jelen-
tette, amely 2012 és 2017 között az EU Ka-
tonai Törzsén belül működött. Az EU OP-
CEN feladata volt az Afrika szarván folyta-
tott EUTM Somalia (The  European  Union 
Training Mission Somalia) és EUCAP Nes-
tor (European Union Maritime Capacity 
Building Mission to Somalia) missziók, 
az Atalanta-művelet, valamint a Száhel öv-
ben folytatott EUTM Mali, EUCAP Sahel 
Niger és EUCAP Sahel Mali KBVP – misz-
sziók irányítása és támogatása. Az OPCEN 
működése azonban nem volt hatékony, mi-
vel nem volt beillesztve az említett missziók 
és műveletek polgári és katonai vezetés-irá-
nyítási rendszerébe, és állandó humán erő-
forráshiányokkal küzdött. 2016 decemberé-
ben az OPCEN működését nem hosszabbí-
tották meg, hanem helyette létrehoztak egy 
állandó Műveleti Tervezési és Végrehajtás-
irányítási Képességet (Permanent Operatio-
nal Planning and Conduct Capability), azaz 
a Katonai Tervezési és Végrehajtási Képes-
séget (Military Planning and Conduct Ca-
pability – MPCC), amely a negyedik had-
műveleti vezetési lehetőséget adja. Az új 
szervezeti egység magyar elnevezése kissé 
félrevezető, hiszen az EU hivatalos doku-
mentumaiban egy korábbi téves fordításnak 
köszönhetően, a CPCC magyar nevéhez ha-
sonlóan, a Katonai Tervezési és Végrehajtási 
Szolgálat szerepel. Az MPCC szintén az Eu-
rópai Unió Katonai Törzs részeként jött  létre 
2017-ben, amelynek fő feladatát az EU nem 
végrehajtási jellegű katonai misszióinak (ki-
képzési és képességfejlesztési feladatok) irá-
nyítása  képezi. Az MPCC  parancsnoki fel-
adatait az EU Katonai Törzsének (EUMS) 
főigazgatója,  háromcsillagos tábornok  látja 
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el. Az ötödik lehetőséget egy valóban ön-
álló és állandó hadműveleti  szintű uni-
ós  parancsnokság létrehozása  jelentené. 
Az  önálló parancsnokság kérdése hosszú 
évek óta vita tárgyát képezi, több javaslat 
(Weimari Hármak, Weimar Plusz) szüle-
tett a témakörben. Ezek a kezdeményezések 
azonban – elsősorban az Egyesült Királyság 
következetes ellenállása miatt – mind a mai 
napig nem valósulhattak meg. E tekintetben 
a 2017-ben  létrehozott MPCC hadműveleti 
parancsnoksággá történő fejlesztése jelent-
hetné a megoldást, amely így képessé válna 
végrehajtó típusú műveletek irányítására is. 
(M. A. É.) → Európai Unió

EU szolidaritási klauzulája: a lisszabo-
ni szerződésben a külső és belső bizton-
ság közötti határ elmosódásának legkézzel-
foghatóbb megnyilvánulása az úgynevezett 
szolidaritási klauzula megjelenése. Az Eu-
rópai Unió működéséről szóló szerződés 
222. cikke kimondja: „(1) Ha egy tagálla-
mot terrortámadás ér, illetve ha természeti 
vagy ember okozta katasztrófa áldozatává 
válik, az Unió és tagállamai a szolidaritás 
szellemében együttesen lépnek fel. Az Unió 
minden rendelkezésére álló eszközt, ide-
értve a tagállamok által rendelkezésre bo-
csátott katonai erőforrásokat is, mozgósít 
annak érdekében, hogy: A) aa) megelőzze 
a terrorista fenyegetést a tagállamok terü-
letén; ab) megvédje a demokratikus intéz-
ményeket és a polgári lakosságot egy eset-
leges terrortámadástól; ac) terrortámadás 
esetén egy tagállamnak, politikai vezetése 
kérésére, a területén segítséget nyújtson; B) 
természeti vagy ember okozta katasztrófa 
esetén egy tagállamnak, politikai vezetése 
kérésére, a területén segítséget nyújtson.” 
(M. A. É.) → Európai Unió

Eurocorps (Euro-hadtest): egy többnem-
zeti európai hadtest, amely francia–német 
kezdeményezésre jött létre. A közös fran-

cia–német dandár felállítását (1989) köve-
tően Franciaország és Németország egy ál-
landó hadtestparancsnokság felállításáról 
döntött, amely 1992-ben  Strasbourgban jött 
létre. 1993 és 1996 között a keretnemzetek 
száma Belgium (1993), Luxembourg (1996) 
és Spanyolország (1994) csatlakozásával ötre 
bővült. A hadtestparancsnokság 1995-ben  
érte el a teljes műveleti készenlétét. Később 
a multinacionális szerveződéshez több or-
szág is társult, jelenleg Olaszország, Len-
gyelország, Románia, Görögország és Tö-
rökország élvez társult partnerország stá-
tuszt. A társult országok összekötő tisztek-
kel képviselik magukat az együttműködés-
ben. Az önállóan működő ~ mind a NATO, 
mind pedig az Európai Unió számára mű-
veleti katonai képességet jelent, bevetésé-
ről a keretnemzetek által felállított Közös 
Bizottság (Common Committee) egyhan-
gúan dönt. A valóban multilaterális alapon 
működő együttműködés parancsnokságát 
az öt alapító keretnemzet (Belgium, Francia-
ország, Luxemburg, Németország Spanyol-
ország) és a társult országok adják, az infra-
struktúrát a befogadó nemzet, Franciaország 
biztosítja. A tervek szerint a hadtest egy 60 
ezer fős többnemzeti erőcsoportosítást je-
lent, amelyhez békében csak a hadtestpa-
rancsnokságot biztosító dandár keret törzse, 
illetve a francia–német közös dandár (Müll-
heim, Németország) tartozik. A hadtest fő-
erőit (hadosztályok, dandárok, Luxemburg 
részéről egy felderítőszázad) a keretnem-
zetek kijelölték, de a hadtestparancsnokság 
alá csak külön politikai döntés után kerül-
nek. Az 1993-ban  aláírt és 2002-ben  módo-
sított SACEUR- (Supreme Allied Comman-
der Europe, a Szövetséges Hatalmak Euró-
pai Legfelsőbb Parancsnoka) megállapodás 
alapján az ~ a NATO érdekében is tevékeny-
kedhet (KFOR-3, ISAF-6, NRF-feladatok). 
1993-tól  az európai hadtest a Nyugat-eu-
rópai Unió (NYEU) úgynevezett peters-
bergi feladatai számára is elérhetővé vált. 
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A NYEU-nak  az EU-ba történő beolvadásá-
val és az uniós szintű válságkezelési struk-
túrák kiépülésével 1999-ben  döntés szüle-
tett arról, hogy az EU számára is művele-
ti képességeket nyújt. Az ~ és az EU Ka-
tonai Törzse által 2016-ban  aláírt szándék-
nyilatkozat tovább mélyítette az Európai 
Unióval kialakított kapcsolatokat, a hadtest 
erői EU-harccsoporttal összefüggő felada-
tokat is ellátnak. Az ~ erői az EU kerete-
in belül mindeddig két művelet, az EUTM 
MALI (European Union Training Missi-
on in Mali) és az EUTM RCA (European 
 Union Training Mission in the Central Afri-
can Republic) megvalósításában vettek részt. 
(M. A. É.) → Európai Unió

Eurogendfor (European Gendarmerie 
 Force – EGF, Európai Csendőrség): egy 
többnemzeti rendészeti erő, amely első-
sorban az Európai Unión kívüli válságok 
és konfliktusok hatékonyabb kezelése ér-
dekében jött létre 2004-ben. Teljes művele-
ti képességét 2006-ban  érte el. A szervezet 
székhelye az olaszországi Vicenzában talál-
ható. Az unión kívüli válságok esetén az eu-
rópai csendőrség a polgárok védelmével, 
a jogállamiság helyreállításával és az embe-
ri jogok védelmével kapcsolatos feladatokat 
lát el. Szükség szerint az unión belül a sza-
badság, biztonság és jog térségének meg-
valósításához is hozzájárulhat, részt vehet 
a szervezett bűnözés és a nemzetközi terro-
rizmus elleni harcban. Az Európai Csend-
őrség az EU-n kívüli válságok kezelésekor 
jelentős szerepet játszik a biztonsági szek-
tor reformmal összefüggő feladatok ellátá-
sában. Az ~ hét uniós tagállam, Franciaor-
szág (Gendarmerie Nationale), Olaszország 
(Arma de Carabinieri), Hollandia (Konink-
lijke Marechaussee), Spanyolország (Guar-
dia Civil), Portugália (Guardia Nacional Re-
publicana), Románia (Jandarmeria Română) 
és Lengyelország (Żandarmeria Wojskowa) 
csendőrségeinek együttműködésével jött lét-

re a velseni szerződéssel. Litvánia (Vieŝojo 
Saugumo Tarnybao) partnerországként, Tö-
rökország (Jandarma) pedig megfigyelőként 
vesz részt az együttműködésben. Az európai 
csendőrség vezetési központja Vicenzában 
(Olaszország) települt, 36–50 fős törzs lát-
ja el a vezetési feladatokat. A kijelölt nem-
zeti erőkből az EGF képes 800 fős csendőri 
erőt kiállítani 30 nap alatt, maximális beve-
tési szintje 2100 fő. Az európai csendőrség 
alkalmazásáról a tagországok felső szintű 
irányító bizottsága dönt. A teljes tagság fel-
tétele az európai uniós tagság, így Törökor-
szág csupán annak elnyerését követően vál-
hat a szervezet teljes tagjává. Az új több-
nemzeti együttműködési forma létrehozása 
az EU közös biztonság- és védelempolitiká-
jának a megerősítését célozza, hiszen az Eu-
rópai Unióról szóló szerződés 42.3. cikke ki-
mondja, hogy „a tagállamok a Tanács által 
meghatározott célkitűzések megvalósításá-
hoz való hozzájárulásként a közös biztonság- 
és védelempolitika végrehajtásához polgári 
és katonai képességeket bocsátanak az Unió 
rendelkezésére. Azok a tagállamok, ame-
lyek közösen többnemzeti erőket állítanak 
fel, ezeket szintén a közös biztonság- és vé-
delempolitika rendelkezésére bocsáthatják.” 
Az ~ első alkalmazása Bosznia–Hercego-
vinában az EUFOR Althea keretein belül 
történt. Ezt követően több, más nemzetkö-
zi szervezet (Haitin az ENSZ, Afganisztán-
ban a NATO) által megvalósított művelet-
ben is részt vett. Az ~ legfontosabb előnye, 
hogy egy-egy válságkezelési művelet felál-
lításakor, illetve végrehajtásának bármelyik 
szakaszában mind katonai, mind pedig pol-
gári parancsnoki struktúra alatt működhet. 
(M. A. É.) → Európai Unió

EUROMARFOR/EMF (European Ma-
ritime Force, EU Haditengerészeti Ere-
je): az európai védelem területén megva-
lósuló multilaterális együttműködés egyik 
fontos példája az 1995-ben  létrejövő ⁓. 
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A  lisszaboni nyilatkozattal létrejövő hadi-
tengerészeti (⁓) és szárazföldi erők (EURO-
FOR) közötti együttműködéseket Francia-
ország,  Olaszország, Spanyolország és Por-
tugália hozta létre azzal a céllal, hogy el-
sősorban a WEU által 1992-ben  meghatá-
rozott  Petersberg-típusú humanitárius, bé-
kefenntartó feladatok ellátásában vegyen 
részt. Az Európai Unió mellett a NATO, 
ENSZ vagy EBESZ által vezetett művele-
tekben is részt vehetnek. Az ⁓ erőit 2018-ig  
már harmincöt alkalommal aktiválták, pél-
dául a Földközi-tengeren az Active Endeavo-
ur, illetve az Indiai-óceánon a NATO vezet-
te Enduring Freedom műveletben. De részt 
vett az ENSZ vezette UNIFIL-misszióban, 
vagy például az EUNAVFOR Atalanta mű-
veletben is. Utoljára 2011-ben  aktiválták, az-
óta elsősorban különböző nemzetközi had-
gyakorlatok részét képezi. A rendkívül ru-
galmas együttműködési formában működő 
~nak nincs állandó parancsnoksági struk-
túrája. Az erők aktiválásáról a tagállamok 
felső szintű irányító bizottsága dönt. Mivel 
nincs állandó parancsnokság, az ~ parancs-
nokát kétéves rotációval a tagországok neve-
zik ki (általában altengernagyi rendfokozat-
tal), akinek törzsét a parancsnokot delegáló 
nemzet biztosítja. A vezetés folyamatossá-
gát egy kis létszámú állandó törzs képviseli, 
amely ellátja az aktuális parancsnokok mel-
lett a multinacionális erőket. A műveletek-
ben, missziókban vagy gyakorlatokon részt 
vevő haditengerészeti harccsoport parancs-
nokát általában a legtöbb erőt adó nemzet 
adja. (M. A. É.) → Európai Unió

Európai Biztonsági és Védelmi Akadé-
mia (European Security and Defence Col-
lege – ESDC): az Európai Unió közös kül- 
és biztonságpolitikája (KKBP) és a közös 
biztonság- és védelempolitika (KBVP) te-
rületén, a katonai és civil együttműködés-
sel megvalósuló képzésekért felelős ~ 2005-
től  működik. A kezdetben egyfajta virtuális 

képző intézményként létrejövő új szervezet 
felállításáról szóló döntés az EU Tanácsának 
2002-es  görög elnöksége idején, az európai 
biztonság- és védelempolitika kialakulását 
követően született. Az első próbaképzést 
(Orientation Course) 2003-ban  szervezték 
meg. Életre hívását elsősorban az Európai 
Unió válságkezelő műveleteinek és misszi-
óinak születése és az ezekre történő felké-
szítés igénye ösztönözte. Az ~ a tagállamok 
nemzetvédelmi oktatási intézményei és ku-
tatóintézetei, valamint az uniós ügynöksé-
gek (például EU ISS, EDA, CEPOL) közötti 
szakmai hálózatként működik. Az EU Biz-
tonságpolitikai Kutatóintézete (EU Institu-
te for Security Studies – EU ISS) kiemelt 
szerepet játszik a képzések kidolgozásában 
és megszervezésében. Az ~ stratégiai szintű 
képzést nyújt a közös biztonság- és védelem-
politika területén a közös európai biztonsá-
gi és védelmi kultúra kialakítása érdekében 
a tagállamok, az uniós intézmények, illetve 
harmadik országok civil és katonai szakem-
berei számára. Az általa szervezett képzé-
sek száma évente már megközelítette a szá-
zat, 2017-ig  közel 14 ezer fő képzését látta 
el. 2013-tól  az ~ Titkársága – önálló költség-
vetési egységként – Brüsszelben, az Euró-
pai Külügyi Szolgálat részeként működik. 
Noha napjainkban ~ már nem tekinthető 
virtuális intézménynek, valódi, az Európai 
Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségéhez 
(CEPOL) hasonló uniós ügynökséggé mind 
a mai napig nem vált. A brüsszeli székhelyű 
~ Titkárság feladata, hogy a kurzusokat fel-
ajánló tagállami intézményeket a megvaló-
sításban segítse. A képzési programok tar-
talmának koherenciájáért és minőségbizto-
sításáért az ~ Oktatási Igazgatósága (Execu-
tive Academic Board) a felelős. Az oktatási 
igazgatóság tagjait a tagállamok delegálják 
az ~ képzési és oktatási tevékenységének tá-
mogatására kijelölt polgári és katonai inté-
zetek magas rangú képviselőiből. A testület-
nek tagja az EU Biztonságpolitikai Kutató-
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intézetének (EU ISS) igazgatója vagy kép-
viselője is. A kurzusok indításáról a döntést 
a tagállami képviselőkből (a brüsszeli állan-
dó képviseletek e területért felelős munka-
társaiból) álló irányító bizottság (Steering 
Committee) hozza meg. 2014-től  az ~ által 
nyújtott képzések szervezése uniós forrás-
ból társfinanszírozásban is részesül. Koráb-
ban a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egye-
tem, majd megalakulását követően a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem (NKE) delegál-
ja a hálózat magyar tagját. A magyar felső-
oktatási intézmény több képzést szervezett 
már önállóan vagy másokkal együttműköd-
ve az ~ képzési programjának keretein belül. 
(M. A. É.) → Európai Unió

Európai Intervenciós Kezdeményezés 
 (European Intervention Initiative – EI2): 
Emmanuel Macron francia köztársasági el-
nök 2017 szeptemberében a Sorbonne Egye-
temen elmondott beszédében az Európai 
Unióra vonatkozó nagyszabású terveit is-
mertette. A védelmi területen a tervben töb-
bek között – az európai stratégiai kultúra ki-
alakítása érdekében – az ~ (Initiative euro-
péenne d’intervention – IEI [EI2]) megvaló-
sítása is szerepelt. 2018 júniusában, Luxem-
bourgban – Macron tervei alapján – kilenc 
európai állam (Belgium, Dánia, Észtország, 
Franciaország, Hollandia, Egyesült Király-
ság, Németország, Portugália és Spanyol-
ország) az európai katonai intervenciós erő 
létrehozásáról szóló szándéknyilatkozatot írt 
alá. Az új kezdeményezés jelentőségét mu-
tatja, hogy az Egyesült Királyságnak a Bre-
xitet követően is lehetősége lesz részt ven-
ni az európai védelmi együttműködésben. 
Emellett az EU közös biztonság- és véde-
lempolitikájából kimaradó Dánia is részt ve-
het a kezdeményezésben. A 2018-as  parla-
menti választásokig fennálló olasz kormány 
szándékaival ellentétben a Liga és az Öt-
csillagos Mozgalom koalíciójára épülő új 
kormány végül nem írta alá a kezdeménye-

zést. Az EU határain kívüli válságkezelé-
sének új eszköze az európai uniós kerete-
ken kívül jön létre, így a már létező kezde-
ményezések (például az EU-harccsoportok 
vagy az állandó strukturált együttműködés, 
azaz a PESCO) vetélytársa is lehet. A fran-
cia kezdeményezés hátterében többek között 
az állhat, hogy valójában már a PESCO lét-
rehozásával kapcsolatban is jelentősen el-
tért a francia és a német álláspont. Francia-
ország a védelmi területen megvalósuló in-
tegrációt – a németek inkluzívabb megkö-
zelítésével ellentétben – egy jóval szűkebb, 
többsebességes együttműködési formaként 
képzelte el. Ezzel szemben a PESCO létre-
hozása a német megközelítés alapján vette 
kezdetét. (M. A. É.) → Európai Unió

Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) (Eu-
ropean External Action Service – EEAS): 
az ⁓ felállítására a lisszaboni szerződés ha-
tálybalépését (2009) követően került sor. 
A külügyi szolgálat 2010 júliusában jött lét-
re az Európai Unió Tanácsának határoza-
tával (2010/427/EU), tényleges működését 
2011-ben  kezdte meg. Az ~ személyzetét 
az Európai Bizottság, a tanács és a tagál-
lamok diplomáciai szerveinek munkatár-
sai alkották. A brüsszeli székhelyű ~ az EU 
külügyi és biztonságpolitikai főképvise-
lőjének irányítása alatt működik, az Euró-
pai Unió önálló, a bizottságtól és a Tanács 
Főtitkárságától független szerve. Az Euró-
pai Unió diplomáciai testülete egy közpon-
ti igazgatási  szervből és az unió küldöttsé-
geiből áll. (2010/427/EU 1. cikk) Az EKSZ 
feladata, hogy támogassa a külügyi és biz-
tonságpolitikai főképviselőt az EU közös 
kül- és biztonságpolitikájának kialakításá-
ban és megvalósításában. Felel a nem uniós 
országokkal folytatott diplomáciai kapcso-
latok és stratégiai partnerségek fenntartá-
sáért, és együttműködik nemzetközi szer-
vezetek, illetve országok diplomáciai szol-
gálatával. Emellett meghatározó szerepet 
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játszik a békeépítésben, a biztonságterem-
tésben, az uniós fejlesztéspolitika, huma-
nitárius segítségnyújtás és válságreagálás 
megvalósításában, az éghajlatváltozás elle-
ni küzdelemben, illetve az emberi jogok ér-
vényesülésében. Az ~ évente kb. 500 millió 
eurós költségvetéssel rendelkezik. Az EKSZ 
2017-es  emberi erőforrásokról szóló jelenté-
se szerint 2017 végén 4067 fő jelentette az ~ 
teljes állományát (Brüsszelben és 140 EU-
küldöttségen, ahol további 3616 európai bi-
zottsági tisztviselő is dolgozott). Az EKSZ 
sajátos és rendkívül összetett feladataival 
összefüggésben külpolitikai és biztonságpo-
litikai (védelmi) feladatokat is ellát. Bár az ~ 
nem egy új önálló uniós intézmény – a tag-
államok csupán egy „szolgálat” létrehozá-
sáról döntöttek – valóságban az EU kvá-
zi „külügyi” és kezdetleges „védelmi mi-
nisztériuma” is egyszerre. Az EKSZ vál-
ságkezeléssel foglalkozó szervei: a) az EU 
Katonai Törzsr (European Union Military 
Staff – EUMS); b) 2019-től  a Válságkezelé-
si és Tervezési Igazgatóságot (CMPD) fel-
váltó Integrált Megközelítés a Biztonságért 
és Békéért Igazgatóság (Directorate Integra-
ted Approach for Security and Peace – ISP); 
c) a Polgári Tervezési és Végrehajtási Szol-
gálat (Civilian Planning and Conduct Capa-
bility – CPCC); d) Helyzetjelentési Központ 
(EU Intelligence and Situation Centre – EU 
INTCEN); e) az EU Helyzetelemző Szol-
gálat (Situation Room); f) a Katonai Ter-
vezési és Végrehajtási Képesség (Military 
Planning and Conduct Capability – MPCC). 
(M. A. É.) → Európai Unió

Európai Unió (European Union – EU): 
az 1992-ben  aláírt maastrichti szerződéssel 
jött létre, a Montánunió (1952), az Európai 
Gazdasági Közösség (EGK) és az Európai 
Atomenergia Közösség – EURATOM (1957) 
egyesítése által 1967-ben  létesült Európai 
Közösségek (European Communities – EC) 
módosításával és bővítésével. A maastrich-

ti szerződés (1992) létrehozta az EU pil-
léres szerkezetét, amelyben az első pillért 
az Európai Közösség, a másodikat a közös 
kül- és biztonságpolitika (KKBP) (Common 
Foreign and Security Policy – CFSP), a har-
madikat pedig a bel- és igazságügyi együtt-
működés (Justice and Home Affairs [JHA] 
cooperation) jelentette. Az első pillér a kö-
zösségi döntéshozatalra, a második és a har-
madik pedig a kormányközi alapon megvaló-
suló döntésekre épült. Az ~ pilléres szerke-
zetét az EK-t az ~val teljes egészében felvál-
tó lisszaboni szerződés (2007) megszűntette. 
Ezzel összefüggésben az ~ jogi személyisé-
get is kapott, így nemzetközi szerződéseket 
is köthet. Az EU olyan – a többi nemzetkö-
zi szervezettől eltérő, sui generis – nemze-
tek feletti integrációs forma, amelyet szu-
verén államok alkotnak, de szuverenitásuk 
egy részét megosztják. Az ötvenes évektől 
induló európai integrációs folyamat kezde-
tektől egyfajta biztonságpolitikai projektnek 
is tekinthető. Egyfelől a Német Szövetségi 
Köztársaság pacifikálását, a francia–német 
ellentét megszűntetését, ezáltal egy újabb 
európai szintű háború elkerülését célozta, 
másfelől viszont egyértelműen a szovjet fe-
nyegetés árnyékában, Nyugat-Európa meg-
erősítése érdekében jött létre és fejlődött. 
Az európai integrációs folyamatban koráb-
ban szinte „halálos ellenségeknek” tekintett 
szereplők (például Franciaország vagy Né-
metország) vettek rész, így a kialakuló Eu-
rópai Közösségek már kezdetektől egyfajta 
kooperatív biztonsági struktúrákra épülő 
biztonsági közösséggé váltak. Annak elle-
nére, hogy a Pleven-tervben már az ötvenes 
évek elején megjelent az Európai Védelmi 
Közösség (EVK) és ezzel együtt az Euró-
pai Politikai Közösség (EPK) létrehozásá-
nak föderalista terve, a kül- és biztonság-
politika, a hagyományos diplomáciával ösz-
szefüggő területek kezdetben nem jelentek 
meg az Európai Szén- és Acélközösséget 
(1951) vagy az Európai Gazdasági Közös-
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séget létrehozó szerződésekben. Ezek a te-
rületek teljes egészében a tagállamok hatás-
körében maradtak. A római szerződésekkel 
(1957) az integráció kiépülésének folyama-
ta alapvetően gazdasági területen indult el. 
Az Európai Közösségek, majd a belőle lét-
rejövő ~, egyfajta civil, puha vagy norma-
tív hatalomként, a külkapcsolataival össze-
függő „puha” politikáin – például a közös 
kereskedelempolitikán, a fejlesztés- és se-
gélyezési politikán, illetve a bővítéspoliti-
kán – és gazdasági szerepén keresztül már 
az EGK megalakulását követően is hozzájá-
rult nem csupán saját, hanem környezete sta-
bilitásának megerősítéséhez. Az integrációs 
folyamatra jellemző mélyüléssel és az ala-
pító szerződések többszöri módosításával 
az ~ fokozatosan a tagállamok kollektív vé-
delmét is kiegészítő és megerősítő nemzet-
közi biztonsági szervezetté vált. A kilenc-
venes évek végétől kialakuló közös bizton-
ság- és védelempolitika (KBVP) (Common 
Security and Defence Policy – CSDP) a kö-
zös kül- és biztonságpolitika szerves részét 
képezi. E területen az EU eszközrendszere 
a határain kívüli, de saját biztonságát is érin-
tő válságok kezelését szolgálta. A lisszabo-
ni szerződésben (2007) szereplő kölcsönös 
segítségnyújtási klauzula hatálybalépésé-
vel, illetve az állandó strukturált együttmű-
ködésben (Permanent Structured Coopera-
tion – PESCO) rejlő lehetőségek kiaknázá-
sával napjainkban megkezdődött az EU vé-
delmi unióvá történő fejlődésének hosszú fo-
lyamata. Napjainkban egyre nagyobb igény 
mutatkozik arra, hogy az EU saját biztonsá-
gának és védelmének megerősítésével pár-
huzamosan szélesebb értelemben, a határain 
kívül is hozzájáruljon a biztonság előmoz-
dításához, illetve kiterjesztéséhez. A belső 
és külső biztonság közötti kapcsolat elvá-
laszthatatlan egymástól. Az ~ban az alapí-
tó szerződések többszöri módosításával nem 
csupán a közös kül- és biztonságpolitika, ha-
nem a kilencvenes évek végétől a közös biz-

tonság- és védelempolitika intézményrend-
szere és döntéshozatali folyamatai is fejlőd-
tek. Valódi fegyveres konfliktusokat követő 
válságkezelés területén az ~nak csupán más-
fél évtizedes tapasztalata van. A kilencve-
nes évek balkáni háborúi mutattak rá arra 
a tényre, hogy az ~ valójában nem rendel-
kezett a válságkezelés megfelelő eszköztá-
rával. A közvetlen közelében kialakuló há-
borúk idején gyakorlatilag szinte „ölbe tett 
kézzel” követte az eseményeket. Az ~ kül- 
és biztonságpolitikai eszköz- és intézmény-
rendszerének megerősítése területén igazán 
innovatív és jelentős változást a lisszaboni 
szerződés hozott. Az új módosító szerződés 
bevezette az állandó strukturált együttmű-
ködés lehetőségét, a kölcsönös segítségnyúj-
tási és a szolidaritási klauzulát, illetve az eu-
rópai biztonság- és védelempolitika elneve-
zése ekkor módosult közös biztonság és vé-
delempolitikára. Az Európai Tanács állan-
dó elnöki pozíciójának létrehozása többek 
között hozzájárult ahhoz, hogy az ~ nem-
zetközileg egységesebben tudjon fellépni. 
Az Európai Bizottság és az ⁓ Tanácsának 
külső tevékenységei közötti összhang meg-
teremtése szempontjából fontos előrelépést 
jelentett 2009-ben  a külügyi és biztonság-
politikai főképviselői pozíció létrehozása, 
illetve a 2011-ben  az Európai Külügyi Szol-
gálat felállítása. (M. A. É.) → Európai Unió

Európai Unió harccsoportja (European 
Union Battlegroup – EU BG): koncepció-
jának kidolgozásához a nizzai szerződés-
sel létrehozott európai biztonság- és véde-
lempolitika létrehozása vezetett a 2000-es  
évek elején. Előzményének egy brit–fran-
cia javaslatot lehet tekinteni, amelyet a Kon-
gói Demokratikus Köztársaságban sikere-
sen  megvalósult első önálló uniós válság-
kezelő művelet, az Artemis (EU Military 
Operation in the DR of the Congo) inspirált. 
Az Európai Unió Tanácsa 2004. május 17-én  
fogadta el az ~ok felállítását is  tartalmazó 
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 dokumentumot, a 2010-es  fő célkitűzéseket 
(Headline Goal 2010), amelyben a teljes mű-
veleti képességek elérését 2007-re  határoz-
ták meg. A végleges harccsoport-koncepció 
2006-ban  készült el. A lisszaboni szerző-
dés adta keretek között lehetőség van a fel-
használásukra konfliktusmegelőzési, kez-
deti stabilizációs, humanitárius interven-
ciók és mentési feladatok, továbbá válság-
kezelési és a békefenntartó feladatok eseté-
ben. Az ~ olyan 10 napon belül bevethető, 
legalább 1500 fős multinacionális, integrált 
erőket jelent, amelyek akár 6 ezer km távol-
ságban, legalább 30, de maximum 120 napig 
fenntarthatók. 2004-ben  a tagállamok ösz-
szesen 13 ~ának létrehozását ajánlották fel. 
2007-től  pedig az EU képessé vált egyszerre 
két harccsoportnak a párhuzamos létrehozá-
sára, így azóta félévenként többnyire két eu-
rópai harccsoport állt készenlétben. A harc-
csoportok alkalmazhatóságával kapcsolatos, 
időről időre kételyek ellenére felállításuk 
mindenképpen sikernek tekinthető. Kitele-
pítésük eddigi legfőbb akadályát az abban 
részt vevő tagállamok politikai akaratának 
hiányán kívül elsősorban a finanszírozásuk 
megoldatlansága jelentette. Jelenleg folyik 
az Athéné-mechanizmus e területre törté-
nő kiterjesztéséről szóló egyeztetés, amely 
egyben az egész koncepció újragondolását is 
jelenti. Magyarország mindeddig összesen 
négy alkalommal járult hozzá az ~ felállítá-
sához. 2007-ben  és 2012-ben  magyar–olasz–
szlovén, 2016-ban  V4 (Lengyelország, Cseh-
ország, Magyarország és Szlovákia), és leg-
utoljára 2017-ben  a DECI (Olaszország, Ma-
gyarország, Szlovénia, Ausztria és Horvát-
ország) keretek között. 2019-ben  ismét V4-
harccsoport felállítását tervezik. (M. A. É.) 
→ Európai Unió

Európai Unió Katonai Bizottsága (Euro-
pean Union Military Committee – EU MC): 
az ~ az Európai Unió tanácsi struktúráin 
belüli legmagasabb szintű katonai testület, 

2000-től  ideiglenesen, 2001-től  állandó jel-
leggel működik. Az uniós szinten a konflik-
tusmegelőzéssel és válságkezeléssel kapcso-
latos katonai konzultáció és együttműködés 
fóruma, tagjai a tagállamok vezérkari főnö-
kei. Az ~ állandó elnökét nem a tanács so-
ros elnökségét betöltő tagállam delegálja, 
hanem a Katonai Bizottság (KB) választása 
alapján a Tanács nevezi ki. Az állandó elnök 
titkos szavazással történő megválasztásakor 
az ~ a vezérkari főnökök szintjén ülésezik. 
A vezérkari főnökök évente kétszer, helyet-
teseik hetente egyszer találkoznak. Számos 
tagállam esetében az EU és a NATO Kato-
nai Bizottsága állandó katonai képviselője 
ugyanaz a személy, mint például Magyar-
ország esetében is. 2004-ben  ugyan döntés 
született arról, hogy a NATO Katonai Bi-
zottsága és az ~ együttes üléseket fog tarta-
ni, de néhány ülés után ezt a gyakorlatot nem 
folytatták. A NATO KB elnöke és a szövet-
séges erők európai főparancsnoka utoljára 
2017 novemberében vett részt az ülésen, ahol 
az EU és a NATO közötti együttműködés-
ről is tárgyaltak. Az ~ egyik fontos feladata 
az EU Katonai Törzsének (European Union 
Military Staff – EUMS) szakmai irányítá-
sa. 2009 óta, az EU Katonai Törzs kikerült 
az EU tanácsi struktúrájából, és az Európai 
Külügyi Szolgálat (EKSZ) felállításával an-
nak részét képezi. Ezt követően a valóságban 
az EU Katonai Bizottsága és az EU Katonai 
Törzse közötti közvetlen kapcsolat gyengült, 
a vezetésben és irányításban hatékonysá-
gi problémák merültek fel. Az ~ a Politikai 
és Biztonsági Bizottság (Political and Secu-
rity Committee – PSC) számára konszen-
zuson alapuló katonai tanácsokat és aján-
lásokat nyújt. Tevékenysége kiterjed a vál-
ságkezelés átfogó koncepciójának a katonai 
szempontú kidolgozására, a válságkezelési 
műveletek és helyzetek politikai ellenőrzé-
sével és stratégiai irányításával kapcsolatos 
katonai szempontok vizsgálatára, a poten-
ciális válságok kockázatértékelésére, a vál-
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sághelyzet katonai hatásainak értékelésére, 
valamint a képesség-célkitűzések kidolgozá-
sára, értékelésére és felülvizsgálatára. Mind-
emellett ápolja az EU katonai kapcsolatait 
harmadik országokkal és nemzetközi szer-
vezetekkel, elkészíti a műveletekre és gya-
korlatokra vonatkozó pénzügyi előrejelzést. 
Válságkezelési helyzetekben a PSC kérésére 
felkéri az EU Katonai Törzsét, hogy dolgoz-
za ki és mutassa be a stratégiai katonai lehe-
tőségeket. Mindezeket értékeli és saját javas-
lataival együtt továbbítja a PSC-hez. A ta-
nács döntése alapján az EUMS engedélye-
zi a kiinduló tervezési irányelvet a műveleti 
parancsnok felé. Az EUMS javaslatai alap-
ján tanácsot ad a műveleti parancsnok által 
kidolgozott műveleti koncepcióval és a mű-
veleti parancsnok által kidolgozott előzetes 
műveleti tervvel kapcsolatban a PSC számá-
ra. Végül ajánlást tesz a művelet befejezésé-
re. Mindemellett figyelemmel kíséri a kö-
zös kül- és biztonságpolitika keretein belül 
megvalósított katonai műveletek megfelelő 
végrehajtását. (M. A. É.) → Európai Unió

Európai Unió Műholdközpontja (EU Sa-
tellite Centre – SATCEN): 1992 és 2001 kö-
zött a Nyugat-európai Unió részeként mű-
ködött. Az intézmény 2002-től  az Európai 
Unió egyik ügynökségeként tevékenyke-
dik tovább, székhelye Torrejón de Ardoz-
ban (Spanyolország) található. Elsődleges 
feladata, hogy a világűrbe telepített eszkö-
zökön és kiegészítő adatokon alapuló szol-
gáltatások (például légi felvételek) nyújtásá-
val támogassa az EU közös kül- és bizton-
ságpolitikai és ezen belül elsősorban az EU 
közös biztonság- és  védelempolitikai tevé-
kenységét és döntéshozatali folyamatait (be-
leértve a válságkezelési műveleteket és misz-
sziókat). Az Európai Uniónak ugyan saját 
felderítő műholdjai nincsenek, így a keres-
kedelmi műholdak felvételeit elemzi. Mű-
holdas és légi felvételeket, valamint ezekhez 
kapcsolódó szolgáltatásokat biztosít az EU, 

a tagállamok, harmadik országok és nem-
zetközi szervezetek számára. Tevékenysé-
gei közé tartozik a térinformatikai hírszer-
zés (Geospatial Intelligence – GEOINT). 
A ~ nemzeti és nemzetközi intézmények-
kel működik együtt a világűrrel kapcsolatos 
területeken. Részt vesz a Copernicus-prog-
ramban, továbbá szorosan együttműködik 
az Európai Védelmi Ügynökséggel, az Eu-
rópai Bizottsággal, az Európai Űrügynök-
séggel, más intézményekkel és nemzetközi 
szervezetekkel. (M. A. É.) → Európai Unió

Európai Védelmi Alap (European Defence 
Fund – EDF): Jean-Claude Juncker, az Euró-
pai Bizottság elnöke az Európai Unió hely-
zetéről szóló, 2016. évi beszédében beje-
lentette az ⁓ (EVA) létrehozását. Az Euró-
pai Unió 2016-os  globális kül- és bizton-
ságpolitikai stratégiájának végrehajtásával 
összefüggésben még az év novemberében 
az Európai Bizottság bemutatta az Euró-
pai Védelmi Cselekvési Tervet (Europe-
an Defence Action Plan – EDAP), amely 
már konkrét javaslatokat tett az ~ létreho-
zására a közös kutatási beruházások, va-
lamint a védelmi eszközök és technológi-
ák közös fejlesztésének támogatása érdeké-
ben. Az Európai Bizottság 2017-ben  – 2017–
2019 között a védelmi célú kutatásra irá-
nyuló előkészítő intézkedés és 2019–2020 
között az európai védelmi ipari fejlesztési 
 program (EU  Defence  Industrial Develop-
ment Programme – EDIDP) révén – meg-
kezdte az uniós szintű védelmi együttmű-
ködés tesztelését. A bizottság eredeti ter-
vei szerint az új alap 2017 és 2019 között, 
a mechanizmus tesztelésének időszakában 
évente 90 millió eurót, a 2021 és 2027 kö-
zötti költségvetési időszakban pedig éven-
te kb. 500 millió eurós uniós támogatást 
jelent a  védelmi ipar számára. A tervezé-
si folyamatban később ezt az összeget EB 
megemelte. Az alap rendeltetése, hogy ki-
egészítse a védelmi kutatásra,  beszerzésre 
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és a prototípusok (interoperábilis technoló-
giák és berendezések, például kódolt szoft-
verek, a dróntechnológia és a műholdas 
kommunikáció) kifejlesztésére rendelke-
zésre álló nemzeti forrásokat. Mindez azt 
is jelenti, hogy a védelmi területen megva-
lósuló kutatás-fejlesztés finanszírozás kere-
tein belül először lesz lehetőség a védelmi 
ipar fejlesztéséhez uniós költségvetési for-
rások felhasználására. Az ~ létrehozásának 
egyik legfontosabb jogi hátteréül az Európai 
Unióról szóló szerződés 173. cikke szolgál, 
amely kimondja, hogy „az Unió és a tagál-
lamok biztosítják az uniós ipar versenyké-
pességéhez szükséges feltételek meglétét”. 
2018 júniusában az Európai Bizottság beje-
lentette, hogy a 2021–2027 közötti időszakra 
szóló többéves pénzügyi keret (vagyis a hét-
éves költségvetés) során – az Európai Unió 
stratégiai autonómiájának növelése, vala-
mint az unió védelmi képességének és glo-
bális szintű szerepének javítása érdekében 
az ~ költségvetését 13 milliárd euróra kí-
vánja növelni. A legalább három tagállam-
ból és három résztvevővel megvalósuló pro-
jekteket társfinanszírozással támogató alap 
célja, hogy katalizátorként segítse egy inno-
vatív, illetve versenyképes ipari és tudomá-
nyos bázis kiépítését, valamint a kis és kö-
zepes vállalkozások megerősítését. A je-
lenlegi bizottsági tervek szerint amennyi-
ben a PESCO (állandó strukturált együtt-
működés) során megvalósuló projektek tel-
jesítik a támogathatósági feltételeket, akkor 
az alap forrásaiból 10%-os  kiegészítő társ-
finanszírozásban részesülhetnek. Emellett 
a külügyi és biztonságpolitikai főképviselő 
javaslatot tett egy, az uniós költségvetésen 
kívüli 10,5 milliárd eurós eszköz, az úgy-
nevezett Európai Békekeret létrehozásá-
ra. Az új pénzügyi eszköz a korában már 
működő költségvetésen kívüli, biztonsági 
és védelmi célú mechanizmusok (az Athé-
né-mechanizmus és az Afrikai Békekeret) 
összevonásával jön létre, és forrásait a tag-

államok GNI-alapú hozzájárulásai alkotják. 
(M. A. É.) → Európai Unió

Európai Védelmi Közösség (European 
 Defence Community – EDC): Németország 
újrafelfegyverzése érdekében – a koreai há-
ború kitörésének idején, illetve a hideghábo-
rú elmélyülésével párhuzamosan – 1950-ben  
a Schuman-terv mintájára készült a René 
Pleven francia miniszterelnök által javasolt 
~ létrehozásáról szóló terv (Pleven-terv). 
Egy kb. 100 ezer fős, vegyes nemzetiségű 
hadosztályokból álló, nemzetek feletti eu-
rópai hadsereg felállítását javasolták, ame-
lyik ugyan továbbra is a NATO keretein be-
lül (parancsnoksága alatt) maradt volna, de 
közös költségvetéssel egy „európai védel-
mi miniszter” irányítása alá tartozott vol-
na. Az új hadseregbe a teljes német haderőt 
beosztották volna, miközben a többi állam 
csupán hadosztályi szinten, saját nemzeti 
haderejének megtartásával vett volna részt 
benne. Az ~ felállításának javaslata az in-
tegrációs folyamat föderális megközelíté-
sét vallók számára valódi történelmi pil-
lanatot jelentett. A javaslat megvalósítása 
magas fokú politikai integrációt feltétele-
zett, hiszen az európai hadsereg felett álló 
valódi civil kontroll hiánya nem felelt volna 
meg a Nyugat-Európában hosszú évszáza-
dok során lépésről lépésre meggyökerese-
dett demokratikus normáknak és játéksza-
bályoknak. A politikai integráció és a szuve-
renitás jelentős mértékű elveszítése komoly 
vitákat váltott ki a nyugat-európai államok 
körében. Az angolok teljesen elhatárolták 
magukat egy nemzetek feletti konstrukci-
ótól, nem kívántak túllépni az alapvetően 
kormányközi alapon működő együttműkö-
dési formákon. Az olaszok és a Benelux ál-
lamok mellett a franciák németellenessége 
egyrészt hozzájárult a szorosabb integráció 
kiépülésének felgyorsításához, másrészt vi-
szont sokakat újragondolásra késztetett egy, 
az alkotmányozással megkezdett, de szinte 
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visszafordíthatatlan folyamat elindításával 
kapcsolatban. Végül 1952-ben  a Montán-
unióban részt vevő országok hosszas viták 
után Párizsban aláírták a kompromisszumok 
árán született ~ről szóló szerződést. A tervek 
szerint a német egységeket teljes egészében 
beosztották volna a 43 darab vegyes nemze-
tiségű, kb. 13–14 ezer fős hadosztályokból 
álló haderőbe. Mindennek következtében 
független német nemzeti hadsereg nem jött 
volna létre. Az európai egyenruhát viselő, 
többnemzeti hadosztályokba a franciák 14, 
az olaszok és a nyugatnémetek  12–12, a Be-
nelux országok pedig 5 hadosztályt ajánlot-
tak fel. Altiero Spinelli és a föderalisták ja-
vaslatára a szövegbe bekerült a híres 38. cik-
kely, amely kimondta a politikai integráció 
megvizsgálásának szükségességét. 1952-
ben  összesen 87 taggal – amelynek 78 tag-
ját a Montánunió Közgyűlése adta – kvázi 
alkotmányozó közgyűlés jött létre, amely 
1953 márciusára kidolgozta az Európai Po-
litikai Közösség tervét. A végső tervezet 
végül egy, a nemzetek feletti és nemzetkö-
zi struktúra közötti kompromisszum ered-
ményeképpen született. Egy ilyen szuprana-
cionális szervezet kiépítésének lehetősége 
azonban az érintett országokban további bel-
politikai vitákat szült. Az ~ről szóló tervet 
végül négy ország (Németország, Hollandia, 
Belgium és Luxemburg) parlamentje ratifi-
kálta. Olaszországban a politikai változáso-
kat követően elhalasztották a döntést. A ra-
tifikációval kapcsolatban legnagyobb viták 
a döntést eredetileg kezdeményező Francia-
országban voltak. Végül 1954-ben  a francia 
nemzetgyűlés rendkívül szenvedélyes viták 
után nem fogadta el a tervet. Ezzel a háború 
utáni Európa első, valóban föderalista alkot-
mányterve végleg elbukott, és az integráci-
ós folyamatban a védelem felől a gazdasági 
szempontok felé fordult a figyelem. A né-
met újrafelfegyverzés megoldása érdekében 
1954-ben  a brüsszeli szerződés módosítá-
sával létrejött a Nyugat-európai Unió, majd 

1955-ben  Németországot felvették a NATO-
ba. (M. A. É.) → Európai Unió

Európai Védelmi Ügynökség (European 
Defence Agency – EDA): az Európai Unió 
közös biztonság- és védelempolitikájának 
egyik, kormányközi alapon működő ügynök-
ségeként 2004. július 12-én  jött létre. Napja-
inkban az ~ jogállását, székhelyét és műkö-
dési szabályait a tanács (KKBP) 2015/1835 
számú határozata fektette le. A jelenleg 27 
tagállam (kivéve Dánia) részvételével mű-
ködő és 145 főt foglalkoztató Ügynökség 
székhelye Brüsszelben található. A lissza-
boni szerződés hatálybalépését (2009) kö-
vetően az Ügynökség élén az Európai Unió 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, 
az Európai Bizottság alelnöke áll. Az éven-
te kb. 30 millió eurós költségvetésű ~ mű-
ködését elsősorban a kormányköziség jel-
lemzi. Az Ügynökséggel kapcsolatos dön-
téseket a tagállamok az irányítóbizottságon 
(Stearing Board) keresztül hozzák, tovább-
ra is meghatározó szerepet játszva annak 
munkájában. Az irányítóbizottság az ~ éves 
költségvetéséről is dönt. Az ügynökség „à 
la carte” működési megközelítése lehető-
vé teszi, hogy a tagállamok saját védelmi 
igényeik alapján vegyenek részt az ~ által 
vezetett projektekben. Az ügynökség az ~ 
projektjeiben és programjaiban való rész-
vételt lehetővé tevő igazgatási megállapo-
dásokat (Administrative Arrangements) írt 
alá Norvégiával (2006), Svájccal (2012), 
a Szerb Köztársasággal (2013) és Ukrajná-
val (2015). Az ~ feladatai négy területre ter-
jednek ki: a) a védelmi képességek fejlesz-
tése a válságkezelés területén; b) az európai 
fegyverkezési együttműködés előmozdítása 
és megerősítése; c) az európai védelmi ipar 
és technológia alapjainak megerősítése, egy 
nemzetközi szinten versenyképes európai 
 védelmieszköz-piac létrehozása; d) az euró-
pai védelmi kutatás és technológia megerő-
sítése. Az EU globális stratégiájának végre-
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hajtásával az ~ feladatai folyamatosan bő-
vülni kezdtek. 2017 májusában az EU tag-
államai az ~ feladatainak és koordináló sze-
repének további megerősítése mellett dön-
töttek, így többek között központi szerepet 
kapott az uniós finanszírozású védelmi tevé-
kenységek területén. A 2017-es  tanácsi dön-
tést követően az ~ – az EU Katonai Törzsé-
vel közösen – az úgynevezett CARD, azaz 
a védelmi kiadások koordinált éves felülvizs-
gálatának (Co-ordinated Annual Review on 
Defence) titkárságaként is működik. Emel-
lett 2018-tól  feladata lett a katonai mobilitás 
javítására irányuló cselekvési terv végrehaj-
tása. 2018 júliusában ugyancsak tanácsi dön-
tés született arról, hogy az állandó struktu-
rált együttműködési, azaz a PESCO-projek-
tek megvalósítását az Európai Külügyi Szol-
gálat és az ~ által együttesen biztosított tit-
kárság segíti. Mindezek azt mutatják, hogy 
a jövőben az ~ valóban meghatározó szerepet 
játszhat a tagállamok védelmi képességeinek 
fejlesztésében. (M. A. É.) → Európai Unió

exkréciós vizsgálatok: az exkrétumok vizs-
gálata. Helyes következtetések levonására 
ad lehetőséget, mivel a vizeletben, a szék-
letben, a gyomortartalomban, a hányadék-
ban s a különféle váladékokban nagyon sok 
idegen és káros anyag, anyagcseretermék, 
melléktermék, illetve hulladék mutatható 
ki. Az orvosi gyakorlatban, a vérvizsgálato-
kon kívül legelterjedtebb a vizelet- és szék-
letvizsgálat, de nem ritka a különféle vála-
dékok és testnedvek laboratóriumi ellenőr-
zése sem. A szervezetbe került radioizotó-
pok kimutatása, meghatározása kizárólag 
az exkrétumok laboratóriumi vizsgálatával 
lehetséges. Az ~ kiegészítő információkat 
nyújtanak a szervezetbe jutott radioizotó-
pok okozta lekötött effektív dózisegyenérték 
becsléséhez is. A mindennapi gyakorlatban 
a közegészségügyi és járványügyi laborató-
riumok végeznek ilyen jellegű vizsgálatokat 
a különböző fertőző betegségek kórokozói-

nak kimutatására. A mérgezések diagnosz-
tizálásában is nagy jelentősége van a vizsgá-
latoknak. (B. T.) → ABV-támogatás

exkrétumok: az emberi szervezet anyagcse-
retermékei, melléktermékei, ballasztanya-
gai. A belélegzett levegővel, az elfogyasztott 
élelmiszerekkel, italokkal és ivóvízzel, a be-
szedett gyógyszerekkel, élvezeti szerekkel 
a szervezetbe jutó hasznos és haszontalan 
(sugárzó, mérgező, valamint fertőző) anya-
gok az anyagcsere-folyamatban részben át-
alakulnak és felszívódnak, beépülnek a sej-
tekbe, szövetekbe, részben változatlanok 
maradnak és bizonyos szervekben, sejtekben 
vagy szövetekben felhalmozódnak, és vala-
milyen oszotpcio révén megkötődnek, depo-
nálódnak, az ~kal kiürülnek. Az ~ban tehát 
megjelennek és meghatározhatók azok a ká-
ros anyagok, amelyek a szervezetbe inhalá-
ció vagy inkorporáció útján jutottak be vagy 
az anyagcsere-folyamatban választódtak ki, 
illetve termelődtek, esetleg a szervezetet ért 
külső hatás (valamilyen ionizáló sugárzás) 
következtében alakultak ki. Az ~, mint a vi-
zelet, a széklet, továbbá a különböző vála-
dékok (mint az orr, a száj és a torok nyálka-
hártyájának váladékai) természetesen nem 
egyedüli hordozói a szervezetbe jutott káros 
anyagoknak és anyagcseretermékeknek. Ki-
mutathatók a vérben, az emésztő- és a test-
nedvekben, a sejtekben és a szövetekben is. 
(B. T.) → ABV-támogatás



fakitermelő gépek: a műszaki gépek fa-
kitermelésre és -megmunkálásra alkalmas 
csoportja. A keretfűrész (gatter) rendeltetése 
farönkök hosszanti vágása, gerenda és desz-
ka készítése. A fűrészmunkát a fűrészke-
retbe befogott és a forgattyús hajtórúd ál-
tal kétirányú függőleges mozgásra kény-
szerített fűrészlapok végzik. Menethelyzet-
ből munkahelyzetbe 1,5–2 óra alatt telepít-
hető, legfeljebb 60 cm átmérőjű rönkfa fel-
dolgozására képes a végterméktől függően 
 50–85 m3/nap teljesítménnyel. A benzin-
motoros láncfűrész a fadöntés és -darabo-
lás eszköze, egyhengeres, kétütemű benzin-
motorral mechanikusan hajtott lánc. Telje-
sítménye fakivágás esetén 30–35 db/óra, fa-
daraboláskor 15–18 m3/óra. A villamos ács-
műhely-felszerelés (VÁM) a famegmunká-
lás gépesítésének és járulékos munkáinak, 
valamint a munkaterület megvilágításának 
eszköze. Fő tartozékai a villamos láncfűrész 
és körfűrész, állványos fúrógép, láncmaró-
gép, gyalugép, transzformátoros hegesztő. 
A teljes felszerelés egy speciális szállítófel-
építményen van elhelyezve, amely munka-
végzéshez, tároláshoz a szállító járműről le-
málházható. (K. Z.a) → műszaki támogatás

falu: lásd település (S. K. K.) → katona-
földrajz

fatorlasz: a nem robbanó műszaki zár egyik 
formája; általában erdőszegélyeken, tisztá-
sokon, erdőátvágásokban és az utakon készí-

tik. A legalább 20 cm átmérőjű fákat a lezá-
randó irányra keresztben, csúcsukkal az el-
lenség felé kell dönteni. A fatörzsek dön-
tési magassága 60–120 cm, a törzset nem 
választják el teljesen a tönktől, ezzel is ne-
hezítve az elhúzásukat. A legalább 30 m 
mélységű ~ akadályozó hatása tovább erő-
síthető tüskésdrót és repeszhatású aknák te-
lepítésével. (K. Z.a) → műszaki támogatás

fázisvezérelt rácsantenna: a csoportan-
tennák elméletéből levezetett olyan anten-
nakonstrukció, amely sok, akár több ezer 
egyforma elemi antennából álló sík felületet 
képez. Az egyes antennák táplálását ampli-
túdóban és fázisban külön-külön megoldva 
azt eredményezi, hogy a táplálás megfelelő 
megválasztásával az antenna karakteriszti-
kája változtatható, a karakterisztika mozgat-
ható anélkül, hogy az antenna síkját mecha-
nikusan mozgatnánk. A gyakorlatban meg-
épített ilyen konstrukciójú antennák ele-
mi antenna helyett elemi adó-vevő-antenna 
egységet foglalnak magukban, amelyek ve-
zérlését számítógéppel végzik. A több ezer 
elemből álló antenna esetén óriási kapacitá-
sú vezérlőrendszerre volna szükség, ezért ha 
a felületet olyan csoportokra osztják, ame-
lyek egyforma vezérlést kapnak, jelentő-
sen csökkenthető a vezérléshez szükséges 
számítástechnikai kapacitás anélkül, hogy 
ez jelentősen rontaná az egész antenna nagy-
frekvenciás működését. (V. L.) → elektro-
nikai hadviselés

F
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fázisvonal: a katonai tevékenységek irányí-
tására és összehangolására kijelölt vonal. Ál-
talában a kötelékek tevékenységi sávján át-
haladó jellegzetes tereppontokon keresztül, 
a harc tervezése és megvívásának összehan-
golása szempontjából fontos tereptárgyak fi-
gyelembevételével kerül kijelölésre. A vég-
rehajtó erők a ~on való áthaladást jelentik. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

fedélzeti személyzet nélküli repülő rend-
szer (Unmanned Aircraft System – UAS; 
vagy Remotely Piloted Aircraft System –
RPAS): olyan távirányítású vagy program-
vezérelt (vagy a kettőt kombináló) merev 
vagy forgószárnyas légi jármű, amely a fe-
délzetén emberi személyzettel nem ellátott. 
A rendszerszemlélet miatt ideértjük a kap-
csolódó földi távirányító rendszert, a föl-
dön helyet foglaló pilótát, az adatkapcsolatot 
és ennek feltételeit adó berendezést, továb-
bá az esetleges szenzorkezelő személyzetet 
is. Jellemzően az „unmanned” előtaggal el-
látott angol terminológia utal a programve-
zérelt, esetleg autonóm; illetve a „remotely 
piloted” kezdetű meghatározás vonatkozik 
a folyamatos emberi irányítás (nem csupán 
felügyelet) alatt álló (emberi döntésen ala-
puló feladat-végrehajtás) légi rendszerekre. 
(Cs. J.) → légvédelem, légierő (műveletek, 
támogató műveletek)

fedett terep: terepfajták azon típusa, ahol 
a magas növényfedezet (például erdő) 
és építmények (épületek, kerítések) a terep 
áttekintését gátolják, a mozgást akadályoz-
zák. A ~ megkönnyíti a fedett megközelítést, 
elősegíti az álcázást és rejtést, ugyanakkor 
megnehezíti a tűzvezetést, a megfigyelést, 
a tájékozódást és a mozgásirány tartását. 
(K. A.) → geoinformációs támogatás

fedett tüzelőállás: a tüzérség azon tüzelő-
állásait nevezzük fedettnek, amely a tüze-
lőállásban elhelyezett harci-technikai esz-

közöket és a lövés jelenségeit (felvillanás, 
por, füst) elrejti az ellenség földi megfigye-
lői elől. A ~ rendelkezik fedezőgerinccel, 
ez általában egy domb. A különböző fede-
zékekhez fedezőmélység tartozik. (M. G.) 
→ tüzérség

fedező erő: olyan kikülönített erő, amelyet 
egy nagyobb kötelék fedezőbiztosítási fel-
adatainak ellátására hoztak létre. Összeté-
tele függ a kiküldő kötelék nagyságától, fel-
adatától a fedezőbiztosítás jellegétől, a vég-
rehajtó kötelék típusától, a szemben álló fél 
várható tevékenységétől. Feladatát megold-
hatja megfigyeléssel, felderítéssel, támadás-
sal, védelemmel, illetve ezek kombinációjá-
val. (T. J.) → szárazföldi műveletek

fedezőbiztosítás: az erőmegóvás egyik ele-
me. Abból a célból szervezik, hogy megaka-
dályozzák az ellenség felderítő-, diverziós-
felderítő erőinek a csapatok működési, elhe-
lyezési területeire történő kijutását, illetve 
földi ellenség váratlan rajtaütését, továbbá 
kedvező feltételeket teremtsenek a csapatok 
felvonulásához, harcuk sikeres megvívásá-
hoz. A megoldandó feladatok és a csapatok 
tevékenységének jellegétől függően megkü-
lönböztetünk menet-, harc- és nyugvásbiz-
tosítást. A ⁓ szervei: a) A támadás, a talál-
kozóharc során: az elővéd, az előőrs, az él-
járőr, az oldalőrs, utóvéd. b) Védelemben 
az előretolt állás, a harcelőőrs, az oldalőrs 
(ha nincs a szárnyakon csatlakozó erő). c) 
Nyugvásban a nyugvásbiztosító osztagok, 
őrsök, tábori biztosító rajok. A tervezése 
és végrehajtása során figyelmet kell fordí-
tani a fedező-biztosító erőkkel le nem zárt 
területek ellenőrzésére. (T. J.) → szárazföl-
di műveletek

fedezőgerinc: a tüzérség fedett tüzelőállá-
sait az ellenség földi megfigyelése elől rej-
tő, a tüzelőállás előtt, az ellenség irányában 
található természetes tereptárgy (általában 
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domb). A ~ magassága és a tűzeszközök ettől 
való távolsága együttesen befolyásolja a fe-
dezőmélységet és az átlőhetőséget (minimá-
lis lőtávolság). (M. G.) → tüzérség

fedezőmélység: a tűzeszköz ~e az a méter-
ben mért távolság, amely az ellenség föl-
di figyelőpontja fedezék feletti látósugará-
tól a tűzeszköz szintjéig terjed. A ~et grafi-
kusan vagy számolással kell megállapítani. 
Tűzeszköztípusonként eltérő, az eszközre 
jellemző szükséges ~ről beszélünk ahhoz, 
hogy a tüzelőállást fedett tüzelőállásnak te-
kintsük. (M. G.) → tüzérség

fedőcsoport: különböző előjelű (hosszú 
és rövid lövésekből álló) robbanópontok cso-
portja, amelyet ugyanazon emelkedési szög-
gel (irányzék- és szintezőállás) és azonos lő-
(időjárási és ballisztikai) viszonyok mellett 
végrehajtott lövészet esetén kapunk. A való-
ságos rögzítőpont belövése folyamán a ~ le-
het biztosított, ha a különböző előjelű meg-
figyelésekből (hosszú, illetve rövid lövések) 
legalább kettő azonos, illetve nem biztosított 
~, ha valamelyik előjelű megfigyelésből (lö-
vésből) csak egy, az ellenkező előjelű meg-
figyelésből (lövésből) viszont több is előfor-
dul. (Sz. T.) → tüzérség

fedvény: speciális (tematikus) információ-
kat tartalmazó réteg, amely hagyományos 
térképek esetén az alaptérképre felhelye-
zett átlátszó fóliát, digitális térképek esetén 
kiegészítő réteget, a földrajzi tér adatainak 
meghatározott logikai csoportját, halma-
zát jelenti. A ⁓ek mind a hagyományos tér-
képi munka során, mind a térinformatikai 
elemzésekben különös jelentőséggel bírnak. 
A hagyományos térképek esetén az alaptér-
képre felhelyezhető átlátszó hordozó anya-
gon kialakított ⁓ek jelentik a grafikus terve-
zési modellteret. Kialakításuk szerint lehet-
nek manuálisan és számítógépes szerkesz-
téssel kivitelezettek. A ⁓ek alkalmazása se-

gít az összetett információk tematikus osz-
tályozásában, többféle döntési és cselekvési 
változat kialakításában, a feladatok végre-
hajtásának meghatározott időszakok szerin-
ti ütemezésében. A térinformatikában alkal-
mazott ⁓ek logikailag összetartozó elemek 
kiválasztásával, meghatározott algoritmus 
szerinti leválogatásával vagy térbeli elhe-
lyezkedésük és kapcsolataik alapján hozha-
tók létre. Ezek digitális rétegként jelennek 
meg, és az adatbázist kiegészítő kapcsolt in-
formációk egy vagy több sajátos szempont-
jára, témájára vonatkozó adatokat tartalmaz-
nak. A katonai térinformatikai elemzések 
egyik leggyakrabban alkalmazott eszköze 
a fedvényanalízis, amely összetett elemzé-
sek sorozatából áll. Eredményeként a terep 
fedettségéről és a mozgást akadályozó ténye-
zők együttes hatásáról (kombinált akadály-
vázlat) kapunk átfogó képet. (K. A.) → geo-
információs támogatás

fegyelmi jogkör: fegyelemsértés elköveté-
sének alapos gyanúja esetén a munkáltatói 
jogkört gyakorló köteles a fegyelmi eljárást 
határozattal megindítani. A szolgálati rend 
és fegyelem védelme, az elkövető nevelése, 
valamint másoknak a fegyelemsértéstől tör-
ténő visszatartása érdekében a munkáltatói 
jogkört gyakorló által: a) feddés; b) megro-
vás; c) szigorú megrovás; d) alapilletmény 
csökkentése; e) kötelező várakozási idő meg-
hosszabbítása; f) szolgálati viszony meg-
szüntetése; g) lefokozás, fenyítés szabható 
ki. Az illetménycsökkentés mértéke legfel-
jebb 20%, időtartama legfeljebb 1 év lehet. 
(C. O.) → katonai vezetés

fegyver nélküli katonai szolgálat: a had-
kötelezettségen belüli szolgálati kötelezett-
ség egyik megjelenési formája. A ~i beosz-
tásokat a kijelölt katonai szervezetek állo-
mánytáblái rögzítik. Az ilyen szolgálatot 
teljesítők a katonai eskü helyett fogadalmat 
tesznek. A fegyver nélküli szolgálat idő-
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tartama azonos a fegyveres katonai szolgá-
lat idejével. A fegyveres katonai szolgálat 
 célja a  nemzeti és szövetségi védelmi felada-
tok végrehajtása érdekében a hadkötelesek, 
önkéntesek kiképzése, felkészítése a kato-
nai feladatokra és a honvédség védelmi ké-
pességének erősítése. A ⁓ célja a honvéd-
ség fegyverhasználat nélküli feladataiban 
történő közreműködés és az ehhez szüksé-
ges felkészítés. (H. L.) → védelmi igazgatás

fegyvercső: a tűzfegyverek (lőfegyverek) 
egyik fődarabja, fő részegysége, a fegyver 
legfontosabb eleme; benne megy végbe a lö-
vés folyamata. Felveszi a lőporgázok nyomá-
sát, lehetővé teszi, hogy a gáznyomás első-
sorban a lövedéket gyorsítsa; a lövedék in-
dulóirányát is megadja. A ⁓nek az a része, 
ahol a lövedék kirepül, a csőtorkolat, a má-
sik vége pedig a csőfar, az utóbbi a lövés fo-
lyamata alatt szerkezetileg zárt. A csőfar-
ban, amely a cső átlagos külső átmérőjé-
nél vastagabb, ezért erősebb, helyezkedik 
el a lőszert befogadó töltényűr, a lövedék 
ezt követően az átmeneti kúpba fekszik be. 
A ⁓ lehet sima vagy huzagolt kialakítású. 
Nagy szilárdságú, ötvözött acélból, rendsze-
rint egyetlen acélrúdból forgácsolva és ko-
vácsolva készül. Szilárdsága önfeszítéssel, 
úgynevezett autofrettálással vagy béléscsö-
vezéssel növelhető; az utóbbi gyártástech-
nológiai eljárást a nagy űrméretű ágyúcsö-
veknél alkalmazzák, ott a gáznyomást két 
vagy több egymásba helyezett cső veszi fel. 
A huzagolása: a csőfurat felületéből csa-
varvonalúan kimunkált hornyok összessé-
ge. Huzagoláson azt a műveletet értik, ami-
kor a hornyokat a ⁓be bevágják. A kiemel-
kedések az ormozat, a hornyok a barázda. 
A huzagolás feladata a barázdákba sajtoló-
dó lövedéket a hossztengelye körül, percen-
ként 15 000–20 000 forgásra kényszeríteni, 
és ezáltal a röppályán stabilizálni. A huza-
golás a megforgatáson kívül tömít is, mert 
megakadályozza a lőporgázoknak a löve-

dék körüli előreáramlását. A huzagolás vagy 
más néven csavarzat a lőirányba nézve le-
het jobbos vagy balos. Általában jobb irá-
nyú, tehát a lövedéket a hossztengelye kö-
rül jobbra forgatja. A lövedék forgási szög-
sebességét a lövedéksebességen kívül a csa-
varzathossz határozza meg. Csavarzathossz: 
az a hosszúság, amelyen a huzagolás egyszer 
körbefordul a csőben; adott űrméret esetén 
a rövidebb csavarzathossz nagyobb menet-
emelkedést jelent, ami gyorsabb lövedék-
forgást eredményez. Lövegcsövekben úgy-
nevezett progresszív huzagolást is szoktak 
alkalmazni. Progresszív huzagolás, prog-
resszív csavarzat: a huzagolásnak az a faj-
tája, amelynek menetemelkedése nem állan-
dó, hanem a csőtorkolat felé haladva egyre 
nő, ami a csőfuratot érő mechanikai igény-
bevétel egyenletesebbé tételét is szolgálja. 
Ez a nagy űrméretű, nagy tömegű lövedé-
kek forgásba hozatalához szükséges. A hu-
zagok számát és méreteit alapvetően az űr-
méret határozza meg. Az űrméret a ⁓ belső, 
illetve a lövedék külső átmérője. A huzagolt 
csőben az űrméret az ormozatok közötti tá-
volság. Az űrméretet Magyarországon mm-
ben, Nyugat-Európában a tüzérségi eszkö-
zökét áltatában cm-ben, egyebekét mm-ben, 
Angliában és Amerikában angol hüvelykben 
(2,54 mm) mérik. A sörétes puskák űrmére-
tének jelzésére az a szám szolgál, amely azt 
mutatja meg, hogy mennyi 1 font (0,4536 kg) 
ólomból kiönthető, simafalú cső belső át-
mérőjével egyező golyók száma. A lövege-
ket – egyben a tüzérséget is – az űrméret 
alapján is osztályozzák, így különböztetnek 
meg könnyű-, közepes és nehéztüzérséget. 
A cső furatának erős szennyezettsége, alak-
változása vagy meghibásodása miatt meg-
torpanó lövedék csődudort, súlyosabb eset-
ben a hirtelen megnövekvő gáznyomás kel-
tette feszültség a cső szilárdságát lényegesen 
meghaladva csőrobbanást is okozhat. A lö-
véskor a csőfurat felülete összetett iránybe-
vételű a mechanikai, a hő- és a vegyi hatások 
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együttesen kopást okoznak. A csőélettartam 
a ⁓nek lövésszámmal kifejezett használha-
tósági ideje, ez idő alatt a belőle kilőtt löve-
dékek szóródása és kezdősebessége az adott 
űrméretre megszabott határokon belül ma-
rad. A csőélettartam függ az űrmérettől, 
a lövedék kezdősebességétől, a tűzgyorsa-
ságtól, a tűzütemtől, a cső anyagától és meg-
munkálásától, a töltény alakjától, a hajító-
töltet tulajdonságaitól és a karbantartásától. 
Az űrméret és az igénybevétel növelésével 
a cső élettartama csökken. A nagy tűzgyor-
saságú fegyverek csövét a túlzott felmele-
gedéssel szemben hűteni kell. Kezdetben 
vízzel hűtést vízzel oldották meg, később 
a csövön kialakított hűtőbordás segítségével 
növelték a hűtési felületet ezzel a hűtési se-
bességet. (S. I.) → haditechnikai támogatás

fegyveres erő: az államok biztonsága, terü-
letük, szuverenitásuk, értékeik védelmére, 
érdekeik érvényesítése céljából ⁓ket tarta-
nak fenn. A ⁓k összetétele az állam globá-
lis, illetve regionális érdekérvényestő szán-
dékától, veszélyeztetettségétől és gazdasá-
gi lehetőségeitől függően szárazföldi, légi 
és űrvédelmi, haditengerészeti haderőne-
meket, stratégiai elrettentő erőket, légide-
szant-csapatokat, tengerészgyalogságot, kü-
lönleges műveleti erőket, nemzeti gárdát stb. 
tartanak fenn és készítenek fel alkalmazás-
ra. Magyarország fegyveres ereje a Magyar 
Honvédség. A Magyar Honvédség alapvető 
feladata Magyarország függetlenségének, 
területi épségének és határainak katonai vé-
delme, nemzetközi szerződésből eredő kö-
zös védelmi és békefenntartó feladatok ellá-
tása, valamint a nemzetközi jog szabályaival 
összhangban humanitárius tevékenység vég-
zése. A Magyar Honvédséget reprezentálják 
a szárazföldi és légierő-kötelékek, mint had-
erőnemek. (C. O.) → katonai vezetés

fegyveres erő irányítása: a ⁓át az adott or-
szág legfelsőbb törvényi döntéshozó szer-

vezete (Parlament, Duma, Szejm stb.), leg-
főbb közméltóság (elnök, király, kancellár 
stb.) és a regnáló kormánya, a védelmi (hon-
védelmi, hadügy) minisztériuma irányít-
ja az ország érvényes Alkotmánya/Alap-
törvénye szerint. A fegyveres erők felet-
ti civil kontrol civil irányítási jogkört je-
lent. A Magyar Honvédség irányítására – ha 
nemzetközi szerződés másként nem ren-
delkezik – az Alaptörvényben és sarkala-
tos törvényben meghatározott keretek kö-
zött az Országgyűlés, a köztársasági el-
nök, a Honvédelmi Tanács, a Kormány, va-
lamint a feladat- és hatáskörrel rendelkező 
miniszter jogosult. A Magyar Honvédség 
főparancsnoka Magyarország Köztársasá-
gi Elnöke. A Magyar Honvédség működé-
sét a kormány irányítja. A honvédelmi mi-
niszter felelős a honvédelmi feladatok vég-
rehajtásáért, a honvédség irányításáért és ve-
zetéséért szakminiszterként. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

fegyveres erő vezetése: a fegyveres  erőket 
a legfelsőbb katonai testület (Vezérkari Fő-
nökök Bizottsága; hadműveleti parancsnok-
ságok; a haderő vezérkari főnöke, haderőne-
mi főnökök, illetve egyes államokban a vé-
delmi miniszter [Németország]) vezeti. Ma-
gyarországon a honvédelemért felelős mi-
niszter a honvédség irányítását személyesen, 
szakirányítását a közigazgatási államtitkár 
útján, vezetését – valamint a katonai szakte-
rület vonatkozásában, jogszabályban megha-
tározott körben szakirányítását – a Honvéd 
Vezérkar főnöke útján látja el kormányren-
deletben meghatározott feladatrend szerint. 
(C. O.) → katonai vezetés

fegyveres erőszak: a szemben álló fél (el-
lenfél) kényszerítésének, cselekvésképtelen-
né, illetve ártalmatlanná tételének szélsősé-
ges, végső módja, amely fegyver, fegyveres 
erő alkalmazását, illetve a vele való fenye-
getést feltételezi. Nemzetközi jogi és katonai 
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értelemben az államközi vagy rendszerkö-
zi viszonyt érintő célok elérésének, érdekek 
érvényesítésének fegyveres erővel való ki-
kényszerítése (arra tett kísérlet) egy állam-
mal, államcsoporttal, koalícióval szemben. 
Az ENSZ Alapokmánya a nemzetközi erő-
szaktétel tilalmának keretein belül tartal-
mazza mindenekelőtt a ~ tilalmát, viszont 
jogszerűnek ismeri el ideiglenes intézke-
désként, önvédelem esetén, fegyveres tá-
madással szemben, sőt a Biztonsági Tanács 
meghatározott esetekben fegyveres fellépést 
rendelhet el. Az ENSZ azonban nem hábo-
rút indít az ilyen értelmű ~kal, hanem há-
borút akadályoz meg, illetve véget vet a há-
borúnak, érvényt szerez a háború tilalmá-
nak, békét teremt. A nemzetközi jog sze-
rint jogtiprás nélkül egy állam sem léphet 
fel fegyveresen a másik ellen. A fegyveres 
erők és testületek tagjai meghatározott ese-
tekben fegyverhasználatra jogosultak, bizo-
nyos megelőző intézkedések után, akár ön-
védelemből, akár feladataik teljesítése köz-
ben, egyébként nem háborús körülmények 
között is. – Az igazságos és igazságtalan 
háborúk kategóriáiban való gondolkodás 
az előbbiek esetében jogszerűnek, megen-
gedettnek, sőt kötelezőnek minősíti a ~ot. 
(H. J.) → hadtudomány elmélete

fegyveres felkelés: az elnyomott közössé-
gek, rétegek, nemzetiségek, etnikumok egy 
adott országon belüli harca az államhata-
lom, a kormány ellen, a hatalom megraga-
dása, az ország függetlenségének kivívása 
érdekében. Ez különbözteti meg a ~t a láza-
dástól, az összeesküvéstől és a kis fegyve-
res csoport által kirobbantott puccstól. A ~ 
olyan időpontban győzhet, amikor az elnyo-
mott társadalmi csoportok elszánták ma-
gukat a harcra, tetteket követelnek, vezető 
élenjáró erőinek aktivitása erősen megnőtt, 
ugyanakkor a másik oldalon bizonytalanság, 
ingadozás mutatkozik. A magyar történelem 
során ~ek voltak a Bocskai, Thököly és Rá-

kóczi vezette mozgalmak, az 1956-os  ese-
mények. Nagy szerepet játszott a ~ a fran-
cia polgári forradalmakban, vagy 1905-ben  
és 1917-ben  Oroszországban. A ~ alternatí-
vája a hatalom megragadásának, az ország 
függetlenségének megszerzése, kivívása bé-
kés úton. (H. J.) → hadtudomány elmélete

fegyveres katonai szolgálat: az Alaptör-
vény alapján a hadkötelezettség részköte-
lezettsége a katonai szolgálati kötelezett-
ség, a fegyveres erőben a katonai szolgá-
lat teljesítésének alapvető formája, ame-
lyet a fegyveres erő katonai állománya ön-
kéntes jelentkezés vagy a hadkötelezettség 
alapján – a katonai szervezetek állományá-
ban – teljesít. A fegyveres sorkatonai szolgá-
lat időtartama országonként eltérő, általában 
6–24 hónap. A tartalékos ~ időtartama, szin-
tén országonként változik, általában 2–10 
hónap. A ⁓ot teljesítő állampolgárok kato-
nai esküt tesznek. Ez a szolgálat a 20. század 
közepéig egyet jelentett a katonai szolgálat-
tal. Az 1960-as  évektől azonban egyre több 
országban vezették be – a szolgálati kötele-
zettség másik formájaként – a fegyver nél-
küli katonai szolgálatot, sőt a katonai szolgá-
lat mellett a polgári szolgálatot is. Magyar-
országon a fegyver nélküli katonai szolgála-
tot 1977-ben, a polgári szolgálatot 1989-ben  
vezették be. (H. L.) → védelmi igazgatás

fegyveres konfliktus: katonai konfliktus; 
az államok közötti ellentétek, nézeteltéré-
sek megoldásának szélsőségesen éles for-
mája, amelyre a fegyveres erők kétoldalú 
alkalmazása a jellemző. A ~ nem azonos 
a háborúval, nála jóval kisebb intenzitású, 
mind méreteiben, mind tartalmában, mind 
a benne részt vevő erők tekintetében. A ~ok 
államok közötti ellentétek talaján keletkező 
fegyveres határsértések, katonai provokáci-
ók és különböző méretű fegyveres összetű-
zések (incidensek), az államon belüli kato-
nai puccsok, fegyveres zavargások, amelyek 
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ürügyül szolgálhatnak a háború kirobbantá-
sához. A ~ közös vonása a háborúval, hogy 
mindkettő a fegyveres erők segítségével kí-
vánja megoldani az államok közötti ellent-
mondásokat. A konfliktuskezelés elhúzódá-
sa, a nézeteltérések fokozódása, a fegyveres 
erők egyre nagyobb mérvű bevonása a ~t 
háborúvá szélesítheti ki. Belső társadalmi 
feszültségek szélsőséges esetben is ~ok ki-
alakulásához vezethetnek. (H. J.) → hadtu-
domány elmélete

fegyveres küzdelem: a háború sajátos is-
mérve, lényegének megnyilvánulása. Há-
borúban a szemben álló felek közötti küz-
delem fő formája; az egyes társadalmi cso-
portoknak, államoknak, államcsoportok-
nak meghatározott politikai és gazdasági 
célok megvalósításáért folytatott erőszakos 
tevékenysége, katonai szervezetekkel, esz-
közökkel és meghatározott tervek szerint. 
A ~ menetétől, kimenetelétől döntő mérték-
ben függ a háború általános politikai célja-
inak elérése. A ~ célját minden helyzetben 
a politikai törekvések határozzák meg; ezek 
döntő mértékben befolyásolják a ~ jellegét, 
feladatait, megvívásának módját, méreteit, 
intenzitását és feszítettségét. (H. J.) → had-
tudomány elmélete

fegyverkiadási könyv: fegyverzeti anyagok 
nyilvántartására szolgáló, a fegyveranyag-
nak a tárolóhelyéről (fegyverraktár, -szoba, 
-szekrény, -láda) szolgálati célból személy-
hez kötött felvételének körülményeit rögzítő 
szolgálati okmány. (Cs. F.) → katonai kép-
zés, kiképzés, felkészítés

fegyverletétel: a megadás; a hadviselő fe-
lek között az ellenségeskedések beszünteté-
sére vonatkozó megállapodás. A kapituláci-
ót a szemben álló felek katonai parancsno-
kai kötik, s ha az, feltétel nélküli megadás 
(teljes kapituláció), a magát megadó had-
erő nem szabhat feltételeket. Az 1907. évi 

IV. hágai egyezmény szerint a kapituláció-
ra vonatkozó megállapodásoknak figyelem-
mel kell lenniük a „katonai becsület” szabá-
lyaira. (L. T.) → hadijog

fegyvernem: a haderőnem része, a csak rá 
jellemző (például lövész, tüzér stb.) alap-
fegyverzettel és harceszközökkel felszerelt 
alegységeket, egységeket és magasabbegy-
ségeket foglalja magában. Minden ~nek sajá-
tos harctevékenysége, tehát saját harcászata 
van, és meghatározott harcászati és hadmű-
veleti-harcászati feladatok megoldására hi-
vatott. A 20. századig csupán három (klasz-
szikus) ~: a gyalogság, a lovasság és a tüzér-
ség vívta a harcot. Ezt követően az új hadi-
technikai eszközök létrehozásával, valamint 
a harc és a hadművelet módjának megválto-
zásával új ~ek születtek, például a) a száraz-
földi csapatoknál: gépkocsizó (gépesített) lö-
vészcsapatok, harckocsicsapatok, rakétacsa-
patok, légvédelmi csapatok, légideszantcsa-
patok; a légvédelmi csapatoknál: légvédelmi 
rakétacsapatok, harcászati repülőcsapatok, 
repülő- és rádiótechnikai csapatok; b) a lé-
gierőnél: bombázórepülők, vadászbombá-
zó-repülők, vadászrepülők, felderítőrepü-
lők, valamint szállítórepülők és helikopte-
rek; c) a haditengerészeti flottánál: tenger-
alattjárók, haditengerészeti repülők, parti 
rakéta-tüzércsapatok és tengerészgyalog-
ság. A fegyvernemek szükségszerű kialaku-
lásával együtt jött létre az összfegyvernemi 
harc, amely során a fegyvernemek és szak-
csapatok egymással szoros együttműködés-
ben, egymásra szinergikusan hatva vívják 
meg harcukat. A ~ek – hasonlóan a szakcsa-
patokhoz – csapatnemekre oszthatók, ame-
lyek további specializációt jelentenek mind 
fegyverzetben, mind alkalmazásban (szak-
harcászatban), mind szervezetben (például 
a lövészcsapatok esetében megkülönböz-
tethetünk gépesített, gépkocsizó, könnyű, 
ranger-típusú lövészeket stb. mint csapat-
nemeket). (H. J.) → hadtudomány elmélete
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fegyvernemi jelzés: az egyenruhán viselt 
szimbólum a szakmai végzettséget, illet-
ve a fegyvernemi hovatartozást fejezi ki. 
A rendszeresített fegyvernemi jelvények, 
jelzések: tábornok, légvédelmi lokátoros, re-
pülő, elektronikai harcász, térképész, egész-
ségügyi, felderítő, tábori lelkész (csillag), 
tábori lelkész (kereszt), tüzér, zenész, in-
formatikai, hadihajós, mérnök, technikus, 
gépkocsiszállító, harckocsizó, gépesített lö-
vész, vegyivédelmi, légvédelmi tüzér, Ka-
tonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, híradó, 
hadtáp, jogi- és igazgatási, közlekedési, mű-
szaki, pénzügyi, koronaőr, palotaőr. A ⁓ek 
viselési rendje: fegyvernemi jelvényt, jelzést 
a köznapi, társasági zubbonyon, posztókö-
penyen kell viselni. A honvéd tisztjelöltek 
a fegyvernemüknek, a tényleges állomány 
pedig szakmai végzettségének megfelelő jel-
vényt visel. Ennek megfelelően: a) tábornoki 
ezüstszínű tölgy- és babérágat visel a tábor-
nok a köznapi és társasági parolin; b) tábor-
noki hímzett aranyszínű tölgyfalombot vi-
sel a tábornok a posztóköpenyen; c) tábor-
noki hímzett aranyszínű stilizált címert visel 
a tábornok a posztóköpeny ujján, közvetle-
nül a rendfokozati jelzés felett; d) aranyszí-
nű fegyvernemi jelvényt visel: da) a főtiszt, 
tiszt, zászlós a köznapi és társasági parolin, 
valamint a posztóköpeny paroliján, a hadi-
hajós állomány a hadihajós társasági zub-
bony hajtókáján, db) a Díszzászlóalj és a ka-
tonazenekarok főtisztje, tisztje és zászlósa 
a díszelgő parolin és a díszköpeny paroliján, 
dc) a Honvéd Koronaőrség teljes állománya 
a díszelgő parolin és a koronaőri köznapi 
zubbony paroliján, dd) a Honvéd Palota-
őrség főtiszt, tiszt, zászlós állománya a dí-
szelgő parolin, a palotaőri köznapi zubbony 
és a palotaőri díszköpeny paroliján; e) ezüst-
színű fegyvernemi jelvényt visel: ea) az al-
tiszt a köznapi és társasági parolin, valamint 
a posztóköpeny paroliján, a hadihajós állo-
mány a hadihajós társasági zubbony hajtó-
káján, eb) a Díszzászlóalj altiszti és szerző-

déses legénységi állománya, továbbá a ka-
tonazenekarok altisztje a díszelgő parolin 
és a díszköpeny paroliján, ec) a Honvéd Pa-
lotaőrség altiszti és szerződéses legénysé-
gi állománya a díszelgő parolin, a palotaőri 
köznapi zubbony és a palotaőri díszköpeny 
paroliján. (G. I.) → hadtudomány elmélete

fegyvernemi szín: az azonos fegyvernem-
be tartozó katonák könnyebb elkülönítésére 
szolgál. Leggyakrabban a rendfokozati jel-
zés alapszíne, de előfordulhat más ruhada-
rabon is. A ⁓ megjelenése a 19. század vé-
gén és a 20. század elején következett be. 
Több tényező is közrejátszott a kialakulá-
sában. A korábbi évszázadokban a hadse-
regek minél színesebben öltözködtek, hogy 
már messziről is meg lehessen különböz-
tetni a harcoló feleket, másrészt a füstös lő-
por miatt a csatatereken állandó félhomály 
uralkodott. A füst nélküli lőpor alkalmazá-
sa ez utóbbi problémát kiküszöbölte. A má-
sik „pozitív” hatása a lőtávolság megugrása 
lett, így már viszonylag messziről is lehetett 
pontos, célzott lövéseket leadni. Így a színes 
egyenruhák napjai leáldoztak a csatatere-
ken. Ugyanakkor, hogy mégis meg lehessen 
különböztetni a különféle fegyvernemi kato-
nákat egymástól, bevezették a ⁓eket. Ez egy 
kis színes anyagdarab az egyenruhán, meg-
határozott helyen és méretben, a hozzá ren-
delt jelentéssel. A Magyar Honvédség ⁓ei 
és a hozzájuk tartozó fegyvernemek, állo-
mánykategóriák: sötétkék: hadihajós; fe-
hér: felderítő; „lövész” zöld: gépesített lö-
vész; világoskék: repülő tábornok, repülő, 
légierő; acélzöld: műszaki, vegyivédelmi, 
pénzügyi; fekete: harckocsizó, tábori lel-
kész; búzavirágkék: informatikus, híradó, 
elektronikai harcász; skarlátpiros: tábornok, 
tüzér, légvédelmi tüzér, légvédelmi lokáto-
ros, zenész, díszelgő (díszzászlóalj), katonai 
rendész, koronaőr; kármin: hadtáp, térké-
pész, mérnök, technikus, jogi és igazgatási, 
egészségügyi, gépkocsiszállító,  közlekedési, 
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KNBSZ, logisztika; palack zöld: palotaőr. 
(G. I.) → hadtudomány elmélete

fegyvernemi tiszti iskolák: az egyre feszül-
tebbé váló nemzetközi helyzet Magyarorszá-
gon is hatalmas hadseregfejlesztést követelt 
meg. Ennek megfelelően, 1949–1951-ben  16 
ilyen tanintézet jött létre: Bem Légvédelmi 
Tüzér Tiszti Iskola, Budapest; Dózsa Lö-
vész Tiszti Iskola, Pécs; Kilián György Re-
pülő Hajózó Tiszti Iskola, Szolnok; Kossuth 
Tüzér Tiszti Iskola, Budapest; Petőfi Poli-
tikai Tiszti Iskola, Budapest; Rákosi Pán-
célos Tiszti Iskola, Tata; Táncsics Műszaki 
Tiszti Iskola, Szentendre; Vasvári Repülő 
Műszaki Iskola, Budaörs; Zalka Máté Hír-
adó  Tiszti Iskola, Budapest; Ságvári Hadtáp 
Tiszti Iskola, Budapest (1949. X. 1.); Gépko-
csi és Traktor Tiszti Iskola, Budapest (1950. 
V. 1.); Egészségügyi Tiszti Iskola, Buda-
pest (1950. X. 15.); Sporttiszti Iskola, Bu-
dapest; Tolmács Tiszti Tanfolyam, Buda-
pest (1950. XI. 1.); Gábor Áron Tüzér Tech-
nikus Tiszti Iskola Budapest és Térképész 
Tiszti Iskola, Budapest (1951. IX. 15.). Eze-
ket – a  Kossuth Tüzér és Tüzértechnikus 
Tiszti Iskola, a Zalka Máté Híradó- és a Mű-
szaki Tiszti Iskola, valamint a szolnoki Ki-
lián György Repülő Hajózó Tiszti Iskola ki-
vételével 1957. március 21-ével felszámol-
ták, illetve összevonásukkal 1957. márci-
us 1-jén  megkezdte működését az Egyesí-
tett Fegyvernemi Tiszti Iskola, 1957 őszé-
től Egyesített Tiszti Iskola. Lásd Egyesített 
Tiszti Iskola. (Sz. M.) → hadtörténet, had-
művészet története

fegyverszünet: célja az ellenségeskedések 
felfüggesztése határozatlan vagy meghatá-
rozott időre, ám nem szünteti meg a hadiál-
lapotot a hadviselő felek között. A hadiálla-
pot annak a hadviselőkre, illetve semlege-
sekre vonatkozó minden következményével 
együtt továbbra is fennáll. Ezeket a jellem-
zően rövid ideig tartó, helyi megállapodá-

sokat széles körben alkalmazták a halot-
tak és a sebesültek harctéren való felkuta-
tása és összegyűjtése céljából. Az érvénye-
sen létrehozott ~ önkényes megsértése há-
borús bűncselekménynek minősül. (L. T.) 
→ hadijog

fegyvertánc: tágabb értelemben mindazon 
táncok elnevezése a szakirodalomban, ame-
lyeket valamely fegyverszerűen használt 
eszközzel (kard, fokos, balta, bot stb.) jár-
nak, illetve a ma használatos eszközt ko-
rábban fegyver helyettesíthette. Kifejezet-
ten férfitánc. A világ minden részén talál-
kozunk ~cal. Korai virágzásukról az antik 
tánckultúra emlékei éppúgy tanúskodnak, 
mint a germán tánctörténet első adatai. Eu-
rópában többféle ~maradvány is előfordul: 
a) a kötött szerkezetű csoportos, úgyneve-
zett lánckardtáncokban a kard vagy más esz-
köz (fakard, bot, abroncs) a táncosok lánc-
szerű összekapcsolódását szolgálja; b) a mó-
rok és a keresztények harcát jeleníti meg 
a középkor óta sokat emlegetett moresz-
ka; c) az úgynevezett mutatványos, ügyes-
ségi ~ok a legszélesebb körben elterjedtek. 
Ezek a fegyverkezelés egyetlen mozzana-
tából – a földre tett eszköz körüli táncolás-
ból vagy az eszköz láb alatti átkapkodásá-
ból – állnak. A kelet-európai népek kötetlen 
~aiban gyakoriak a párbajszerű mozzana-
tok. A magyar tánckincsből a történeti haj-
dútánc és az ennek maradványait őrző esz-
közös pásztortáncok, valamint a bodnártánc 
tartoznak ide. (V. F.) → katonai képzés, ki-
képzés, felkészítés

fejlesztés: általánosan értelmezve a ⁓ az em-
ber, a közösség, a társadalom, az állam, 
a rendszerek létének és működésének job-
bá és hatékonyabbá tételét jelenti. Erede-
tileg gazdasági prosperitást, a jobb lehető-
ség kihasználására fókuszált. Napjainkra 
kibővült a fogalom használati köre, értel-
mezett a kormányzati, oktatási, környezeti, 
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 tudományos és emberi/humán dimenziók-
ban is. A ⁓ általában közép- és hosszú távon 
fejti ki tartós hatását. Fejlesztési terv olyan 
tudatos, előre tervezett cselekvések összes-
sége, amely az adott földrajzi és funkcioná-
lis terület képességeit és kapacitásait jobbá, 
versenyképesebbé, élhetővé teszi. Általában 
az államépítési feladatok során jelentkező 
fogalom és feladat, amely kialakítása a köl-
csönös egyetértésen és megértésen alapulva 
helyi közösségek, a befogadó nemzet, vala-
mint a támogató nemzetközi közösség sze-
replőinek feladata. Fejlesztési projekt álta-
lában a fejlesztési tervben megjelenő egyes 
elemek konkrét megvalósításának folyama-
ta a tervezéstől a kivitelezésen és az üzembe 
helyezés az átadásig és a pénzügyi lezárá-
sig terjed. Általában közép- és hosszú távú 
hatásokat kiváltó projekteket nevezzük fej-
lesztési projektnek. (B. G.) → béketámoga-
tó műveletek, CIMIC, műveleti környezet

fel nem robbant robbanószerkezet: a ren-
deltetésének megfelelően kilőtt, telepített, 
iniciált, azonban nem megfelelően elműkö-
dött, nem detonált robbanószerkezet, lőszer, 
akna, töltet stb. gyűjtőneve. (K. Z.a) → mű-
szaki támogatás

feladat: 1. A katonai szervezeti célok telje-
sítése érdekében az egyénre háruló kötele-
zettség, ⁓, amelyet ma (nemigen autentiku-
san) küldetésnek, missziónak fogalmaznak 
meg. A katonák feladata a beosztásukból 
eredő vállalt kötelezettség. A katonák vo-
natkozásában a ⁓ parancs, utasítás, intéz-
kedés formájában kerül meghatározásra. 2. 
A szervezet előtt álló cél elérése érdekében 
a parancsokság által az alárendeltek részére 
tömören megfogalmazott elvárás, tevékeny-
ség. Annak a pontos meghatározása, kinek, 
mit mikor, milyen sorrendben és hogyan kell 
megtennie meghozott döntés sikeres végre-
hajtása érdekében. (C. O.) → katonai veze-
tés (T. J.) → szárazföldi műveletek

feladatkultúra: feladat típusú kultúra a cso-
portmunkában rejlő erőket kihasználó szer-
vezeti kultúra, amelyben inkább a szakmai 
tudás, mint a tekintély, illetve a hierarchi-
ában elfoglalt hely számít; olyan négyzet-
hálóhoz hasonlítható, amelynek bizonyos 
szálai erősebbek. (C. O.) → katonai vezetés

feladattisztázás: a kapott művelet, illet-
ve harcfeladat pontos megértése érdekében 
a parancsnok és törzse tanulmányozza az ál-
talános helyzetet: a) az elöljáró parancsnok 
elgondolását a megoldandó műveletre vonat-
kozólag: azaz tanulmányozzák a szemben 
álló felet, azt, hogy milyen sorrendben kíván 
felszámolni, hogy hová helyeződik a súly-
pont (főcsapás, főerőkifejtés), hogy hogyan 
épül fel a harcrend, és hogy milyen befolyást 
gyakorol az a saját feladatra; b) a saját kö-
telék feladatát: helyét, szerepét az elöljáró 
kötelékben (tevékenységmutatóit, azt, hogy 
milyen ellenséget kell felszámolni, valamint 
a feladat megoldását befolyásoló tényező-
ket); c) a feladat végrehajtásához rendelke-
zésre álló erőket, eszközöket: megerősítő, 
támogató erőket; d) szomszédok feladatait: 
hogy azok milyen hatással vannak a kapott 
feladat végrehajtására; e) civil-katonai, ren-
dészeti együttműködés lehetőségét: milyen 
kapcsolati lehetőség adott a műveleti terü-
lethez kapcsolódó civil szereplőkkel. A ⁓ so-
rán az elöljáró intézkedésének elemzéséből 
következtetéseket vonnak le, amelyekre ala-
pozottan meg kell érteni: a) az elöljáró szán-
dékát, célját, valamint az elöljáró kötelék fel-
adatát; b) a szemben álló fél állományának 
csoportosítását, szándékát, szervezettségét; 
c) az elöljáró műveleti tevékenységének el-
gondolását; d) a saját szervezetnek az elöl-
járó kötelékében elfoglalt helyét, szerepét, 
küldetését és lehetőségeit; e) a fenyegető ve-
szélyeket, kockázatokat az ellenség, a terep 
és az időjárás tekintetében; f) a civil-kato-
nai (CIMIC) kapcsolati lehetőségeket a mű-
veleti területhez kapcsolódó polgári szerep-
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lőkkel; g) a felelősségi terület határait, főbb 
befolyásoló tényezőket; h) a fenyegetettség 
főbb tényezőit. A ⁓ végső fázisában a pa-
rancsnok közvetlen helyetteseivel áttekinti 
azokat a főbb tényezőket, amelyek kritikus 
információkat igényelnek, egyben megala-
pozzák az előzetes elgondolás (előzetes pa-
rancsnoki szándék) kialakítását, a parancs-
noki útmutató kialakítását, az időszámvetést 
és az előzetes intézkedés kiadását. (C. O.) 
→ katonai vezetés

félaktív önirányítás: az irányított lövedé-
kek, rakéták célra irányításának egyik mód-
ja. Lényege, hogy a célt valamilyen besugár-
zással, megvilágítás útján jelölik ki, és ezt 
a lövedék (rakéta) célba csapódásáig folya-
matosan fenntartják. A célról a besugárzás 
a lövedék keresőfejéhez jut, amely érzékelve 
azt, módosítja pályáját a cél irányába. Leg-
gyakoribb példái a lézeres célmegvilágítás 
(például coprehead lőszer) és a lokátorral be-
sugárzott cél. (Sz. T.) → tüzérség

felderítés: a (katonai) ~ az ellenség vagy 
a potenciális ellenség tevékenységéről 
és erőforrásairól, katonai erők és eszközök 
alkalmazásával, figyeléssel, illetve más ér-
zékelési (aktív és passzív) módszerekkel tör-
ténő információgyűjtés, továbbá bizonyos 
területre (műveleti tér) vonatkozó meteoro-
lógiai, vízrajzi vagy földrajzi (geoinformá-
ciós) adatok megszerzésére irányuló  (harc-) 
feladat (küldetés vagy rendeltetés). Meg-
jegyzés: jellegzetes helyszínekről, létesít-
ményekről vagy emberekről gyűjtött infor-
máció megszerzésének összpontosított mód-
szere. A ~i feladatokat nemcsak felderítő-
alakulatok hajthatnak végre, hanem a saját 
feladataik végrehajtása során a haderő más 
elemei is végrehajthatják. A ~ az összhade-
rőnemi műveleti területen, a folyamatban 
lévő vagy elkövetkező hadműveletek támo-
gatása érdekében, az ismert és potenciális 
ellenféltől, valamint nem szövetséges sze-

replőktől meghatározott információ meg-
szerzését jelenti. Időben és térben azonban 
korlátozni kell, hogy megfeleljen a megha-
tározott igényeknek. Vizuális megfigyelés-
sel vagy más észlelési módszerekkel gyűjt 
eredményeket, hogy az igénylő részére biz-
tosítsa a sajátos információ megszerzését. 
(H. H.) → felderítés

felderítés aktivitása: a NATO-doktrínák 
megjelenéséig felderítéssel szemben támasz-
tott egyik követelményként került megfo-
galmazásra (szovjet hatásra R. G. Szimor-
jan – Sz. V. Grisin), arra utalt, hogy a felde-
rítést tervező, szervező parancsnokok és tör-
zseknek, valamint a végrehajtó alegységek 
állandóan törekedniük kellett a szükséges 
adatok bármilyen körülmények között tör-
ténő megszerzésére. (H. H.) → felderítés

felderítés alapelvei: a) Hozzáférhetőség: 
azt jelenti, hogy a felderítőtörzsnek és a fel-
használók körének mindenkor biztosítani 
kell a hozzáférést minden fontos informáci-
óhoz, adathoz. Kijelenthető, hogy a keletke-
zett felderítési információ értéktelenné vá-
lik, ha a tájékoztatás nem megfelelő, vagy 
a felhasználó nem jut időben hozzá. b) Meg-
osztás: a felderítési információk megosztá-
sa érdekében olyan szabályozott eljárásokat 
alakítanak ki, amelyek lehetővé teszik a fo-
kozott biztonsági előírások betartása mel-
lett, az információk igényeknek megfelelő, 
időben történő terjesztését. Az információ-
forrást a szükséges mértékben védik, ezért 
a terjeszthetőség érdekében a konkrét felde-
rítési információt meg kell tisztítani a for-
rásra utaló adatoktól. c) Reagálóképesség: 
azt jelenti, hogy a felderítőtörzs folyamato-
san figyelemmel kíséri a parancsnok felde-
rítéssel szemben támasztott követelménye-
it, az alárendeltek és más felhasználók fel-
derítési igényeit. A felderítőrendszer, a ren-
delkezésre álló adatszerző képesség függvé-
nyében, a kialakított  fontossági sorrendnek 
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megfelelően, a biztonsági intézkedések szi-
gorú betartásával folyamatosan készen áll 
az akár újonnan jelentkező felderítési igé-
nyek kielégítésére. d) Rugalmasság: a fel-
derítés szempontjából azt jelenti, hogy a fel-
derítőtörzseknek olyan átfogó képet kell 
alkotniuk, amely aktuális, lényegre törő, 
és az igényeknek megfelelően fókuszált fel-
derítési információ biztosítására képes. En-
nek teljesítése olyan felderítőstruktúrát kö-
vetel meg, amely támogatni tudja a felderí-
tésen alapuló műveleteket. e) Együttműkö-
dési képesség (interoperabilitás): alapelve 
azt a követelményt határozza meg a felde-
rítőrendszerre vonatkoztatva, hogy az azo-
nos, vagy kompatibilis eljárások, hálózatok 
és rendszerek szükségesek a felderítőrend-
szer horizontális és vertikális összetevőinek 
koordinált működtetése, a felderítési ciklus 
fázisainak támogatása érdekében kiemel-
ten fontos feladat. A rendelkezésre álló for-
rások gazdaságos felhasználása, a kölcsö-
nös támogatás biztosítása, valamint a szük-
ségtelen duplikáció elkerülése érdekében 
a felderítőeszközök, adatforrások üzemel-
tetését központilag koordinálják. f) Átfo-
gó jelleg: értelmében a teljes felderítőrend-
szernek mindenre kiterjedőnek kell lennie. 
Részrehajlás-, előítélet- és torzításmentesen 
kell megmutatnia a komplex műveleti kör-
nyezet különböző elemei közötti összefüg-
géseket (holisztikus szemlélet). A helyzetet 
célszerű a kulcsszereplők perspektívájából 
is megvizsgálni, ezzel is növelhetővé vá-
lik az értékelések prediktív jellege. (H. H.) 
→ felderítés

felderítés elleni rendszabályok: valamely 
személy, terv, művelet, alakulat vagy létesít-
mény elleni ellenséges felderítés, valamint 
információkiszivárgás megakadályozásá-
ra irányuló intézkedések és rendszabályok. 
(H. H.) → felderítés

felderítés elleni védelem (elhárítás): az el-
lenséges hírszerző szolgálatok, hírszerző 
szervezetek, illetve a kémkedéssel, szabo-
tázzsal, felforgatással, terrorizmussal fog-
lalkozó egyének által a biztonságot veszé-
lyeztető tevékenységek felderítésére, ⁓ára 
irányuló tevékenységek. A nemzetbiztonsá-
gi szolgálatok által végzett ilyen irányú te-
vékenységet ~nak nevezzük. Megjegyzés: 
az elhárító tevékenység célja, hogy minden 
körülmények között a védekező és támadó 
rendszabályok kombinációjával megvédje 
a személyi állományt, az információt, a ter-
veket és erőforrásokat. További célja, az in-
formáció biztosítása és a kialakult helyzet 
megértése, hogy a kiváltságos információt 
titokban, a felszerelést biztosítva és a szemé-
lyi állományt biztonságban tartsa. A ~nak 
kezdeményező és megelőző jellegűnek kell 
lennie. A ~ egy olyan felderítési funkció, 
amely a parancsnokoknak minden szinten 
biztosítják a fenyegetés, a sebezhető pontok 
és kockázatok részletes megértését annak ér-
dekében, hogy a biztonsági rendszabályok 
területén kellően alátámasztott döntéseket 
hozzanak. (H. H.) → felderítés

felderítés érdekeltségi körzete: a felderítés 
felelősségi körzetén túl, a parancsnok által 
meghatározott, általában földrajzilag körül-
határolható terület, amelyről a parancsnok 
felderítési adatok megszerzését szükséges-
nek tartja. Amennyiben ez meghaladja a fel-
derítés felelősségi körzetét, a magasabb pa-
rancsnokságtól vagy nemzeti felderítőszer-
vezetektől igényli a szükséges felderítési 
adatokat. A ~ére vonatkozó adatokat, infor-
mációkat, felderítési információkat az elöl-
járó katonai szervezet, a szomszéd alakula-
tok, illetve más az adott területen működő 
források biztosítják. A parancsnoknak álta-
lában szüksége van a felderítés felelősségi 
körzeteihez csatlakozó területekről is felde-
rítési adatokra. Feltétlenül szükséges meg-
felelő információkkal rendelkezni, ha az el-
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lenség a csatlakozó területeket megszállta, 
tevékenysége veszélyezteti, vagy kihat a fel-
adat végrehajtására. Az érdekeltségi körzet 
magában foglalja a felderítés felelősségi kör-
zetét és azt a területet, amelyet a parancsnok 
ezen kívül fontosnak ítél. Az adott szintű kö-
telék érdekeltségi körzete hagyományos mű-
veletek esetén általában megegyezik a ma-
gasabb elöljáró felderítés felelősségi körze-
tével. A ~nek nem kell feltétlenül földrajzi-
lag is kapcsolódnia a műveleti területhez. 
(H. H.) → felderítés

felderítés felelősségi körzete (sávja): a pa-
rancsnok részére az elöljáró rendszerint 
meghatározza a ~ét. A ~ függ az ellenség-
ről rendelkezésre álló adatoktól, a terep-
től és az időjárástól. Általános szabályként 
megfogalmazható, hogy a ~ az a földrajzilag 
körülhatárolható terület, amely az adott ka-
tonai szervezet működési körzetének hatá-
rain túl, a rendszeresített felderítőeszközök 
hatótávolságáig tart. A ~én kívül eső terü-
letekről az elöljáró és a szomszédok felderí-
tőtörzsei adnak felderítési adatokat. (H. H.) 
→ felderítés

felderítés folyamata: azokat az egymást 
követő fázisokat és tevékenységeket foglal-
ja magában, amelyek szükségesek a műve-
letek tervezése és vezetése során a parancs-
nok felderítési követelményeinek kielégíté-
séhez. Ezek az egymást követő fázisok, cik-
likus jellegűek, mivel a ~ában az újraértéke-
lés és a naprakészség a parancsnok folyama-
tosan jelentkező igénye. (H. H.) → felderítés

felderítés főerőkifejtése: a katonai felderí-
tés erőinek eszközeinek összpontosított al-
kalmazása egy meghatározott körzetben, 
irányban vagy szakaszon az ellenség fő-
csoportosításának felderítése érdekében. 
Megjegyzés: helyét valamennyi műveletben 
a parancsnok elhatározása dönti el. (H. H.) 
→ felderítés

felderítés időszerűsége: a katonai felderí-
tés egyik jellemzője. Az értékelt felderítési 
információkat a parancsnok által meghatá-
rozott határidőre kell biztosítani. Ez gyak-
ran okoz feszültséget a gyorsaság, a minő-
ség és az átfogó jelleg között. A legjobb érté-
kelt felderítési információ is haszontalan, ha 
az esemény bekövetkezte után érkezik, ezért 
az időszerűség különösen fontos. Megjegy-
zés: a felderítésnek az értékkel bíró infor-
máció legkésőbbi (továbbítási) időpontjáig 
kell a szükséges információkat megszerez-
ni, ezért a rendelkezésre álló felderítőerők, 
eszközök (a teljes felderítőrendszer) műkö-
dését úgy szabályozzák, hogy a műveletek 
megtervezéséhez, megszervezéséhez és ve-
zetéséhez nélkülözhetetlen információk idő-
ben álljanak a felhasználók rendelkezésére. 
(H. H.) → felderítés

felderítés jellemzői: a) A parancsnok ál-
tal meghatározott: a hatékony felderítés kö-
rülményeinek megteremtése a parancsnok 
alapvető kötelessége. A hatékony felderítés 
a parancsnok által vezetett folyamat. A pa-
rancsnokoknak határozza meg a prioritáso-
kat, vezeti a felderítést, úgy, hogy az meg-
feleljen a hadműveleti követelményeknek 
és a felderítés illeszkedjen a művelei tervek-
be. A felderítőtörzsek feladata az adatgyűj-
tés, ezek feldolgozása és az értékelt felderí-
tési információk előállítása és terjesztése. b) 
A felderítés együttműködésen alapul. A mo-
dern felderítés rendelkezik azzal a képesség-
gel, hogy széles szakértői gárda és szerve-
zet ismeretét vonja be, a parancsnokságok 
és a műveletek bármely szintjén. c) Idősze-
rűség. Az értékelt felderítési információkat 
a parancsnok által meghatározott határidő-
re biztosítják. Ez gyakran okoz feszültséget 
a gyorsaság, a minőség és az  átfogó jelleg 
között. A legjobb értékelt felderítési infor-
máció is haszontalan, ha az esemény bekö-
vetkezte után érkezik, ezért az időszerűség 
különösen fontos. d) Több forráson alapul. 
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A különböző források felhasználásával elő-
állított felderítési információ sokkal meg-
bízhatóbb, bár az adatszerzés és feldolgo-
zás folyamata sokkal időigényesebb. Az egy 
forrásból származó jelentés is lehet részle-
tes egy azonnali és jól meghatározott kö-
vetelmény kielégítésére, de a több forrás-
ból származó jelentések elengedhetetlenek 
a mélyebb megértéshez, amellyel sikerülhet 
elkerülni a megtévesztést vagy a téves in-
formációkat. e) Objektivitás. A felderítésnek 
mindig előítéletektől mentesnek kell lenni, 
megkövetelve a törzstől a nyitottságot. A fel-
derítőtörzs értékelései nem alapulhatnak 
előítéleteken vagy előzetes feltételezéseken 
csak azért, hogy beleilleszkedjenek (vagy 
alátámasszák) a parancsnok vagy a terve-
ző törzs előzetes elképzeléseibe. A rendel-
kezésre álló adatok, információk és értékelt 
felderítési információk módszeres és hatá-
rozott felhasználása segíti az objektivitást. 
(H. H.) → felderítés

felderítés objektivitása: a katonai felderí-
tés egyik jellemzője: a felderítésnek mindig 
előítéletektől mentesnek kell lenni, megkö-
vetelve a törzstől a nyitottságot. A felderítő-
törzs értékelései nem alapulhatnak előítéle-
teken vagy előzetes feltételezéseken csak 
azért, hogy beleilleszkedjenek (vagy alátá-
masszák) a parancsnok vagy a tervező törzs 
előzetes elképzeléseibe. Az eltorzított vagy 
nem a tényeken alapuló felderítési adatok 
megtévesztik a felhasználót. A rendelke-
zésre álló adatok, információk és értékelt 
felderítési információk módszeres és hatá-
rozott felhasználása segíti az objektivitást. 
(H. H.) → felderítés

felderítés objektumai: az ellenség mind-
azon erői, szervezetei, eszközei, műszaki 
berendezései, valamint azok a tereptárgyak 
és hadszíntérobjektumok, amelyek a saját 
csapatok számára veszélyt, akadályt jelen-
tenek a feladatok végrehajtása során, vagy 

katonai szempontból jelentőséggel bírnak, 
és ezért a saját csapatok tevékenységük so-
rán birtokba vehetik azokat. (H. H.) → fel-
derítés

felderítés rejtettsége: a felderítőerők, -esz-
közök, a felderítést végrehajtó szervezetek 
azon képessége, amely lehetővé teszi, hogy 
az ellenség által alkalmazott ismert felderí-
tési módszerekkel szemben a saját felderí-
tőrendszer felfedhetőségét minimalizálja. 
(H. H.) → felderítés

felderítés rugalmassága: a felderítőtör-
zseknek olyan átfogó képet kell alkotniuk, 
amely aktuális, lényegre törő, és az igények-
nek megfelelően fókuszált felderítési infor-
máció biztosítására képes. Ennek teljesítése 
olyan felderítőstruktúrát követel meg, amely 
támogatni tudja a felderítésen alapuló mű-
veleteket. (H. H.) → felderítés

felderítés tervezése: az összhaderőnemi 
felderítés irányításának egyik fázisa, amely 
magában foglalja a felderítési követelmé-
nyek meghatározását, a szükséges informá-
cióigények tisztázását, a prioritás sorrendjét, 
az információgyűjtő tevékenység megterve-
zését, az utasítások, információs, felderíté-
si követelmények és igények kiadását az in-
formációgyűjtő szervezetek, adatforrások 
részére, továbbá a felderítőjelentések meg-
tételének helyét, idejét, tartalmát, a felderí-
tőrendszer manővereztetésének rendszabá-
lyait. (H. H.) → felderítés

felderítési adatforrás: általában egy vagy 
több információt, illetve feldolgozatlan ada-
tot szolgáltat. A ~ lehet adatszerző szervezet 
(ügynökség) is, amely általában feldolgozott 
információt (felderítési adatot) biztosít a fel-
használók részére. A ~okat az általuk alkal-
mazott adatszerzési eljárások szerint külön-
böztetjük meg, amelyek lehetnek: emberi 
erővel folytatott felderítés, hangfelderítés, 
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leképező (megjelenítő) felderítés, kisugár-
zás és jelfelderítés, radarfelderítés, rádió-
elektronikai felderítés, nyílt forrásból szár-
mazó felderítési adatok és az ellenség felde-
rítését elhárító tevékenységből származóak. 
(H. H.) → felderítés

felderítési adatforrások  megbízhatósága: 
a megbízhatóságot a felderítési informá-
ciók minősítése határozza meg. Megjegy-
zés: a minősítés a felderítési ciklusban 
az (információ-) adatforrás megbízható-
ságát és az adat (információ) hitelességét 
értékelő tevékenység. Az értékelés egy al-
fanumerikus besorolás, amely megmutat-
ja az adott információt szolgáltató felderí-
tőszerv/-szenzor/-forrás megbízhatóságát 
(A-tól  F-ig) és a szolgáltatott információ hi-
telességét. A források besorolásakor figye-
lembe kell venni a forrás által korábban biz-
tosított adatok, információk pontosságát, de 
meghatározóak lehetnek az adott szenzor, il-
letve szenzorrendszer ismert technikai tu-
lajdonságai, esetleges korlátai is. Az adat-
forrásokra vonatkozó kategóriák jelentése: 
teljesen megbízható, általában megbízható, 
alapvetően megbízható, nem mindig meg-
bízható, megbízhatatlan, megbízhatósága 
nem megítélhető. (H. H.) → felderítés

felderítési adatigény: a parancsnok azon 
követelményeinek összessége, amely bizto-
sítja a folyamatban lévő hadművelet veze-
téséhez, valamint a következő hadművelet 
megtervezéséhez szükséges felderítési ada-
tokat. (H. H.) → felderítés

felderítési adatkezelés területe: olyan fi-
zikailag elkülönített terület, amelyet az in-
formációgyűjtő központ részére határoznak 
meg. Az információgyűjtő- központ teljesen 
vagy részben felelős a harcparancsban meg-
határozott felderítőadatbázis létrehozásáért 
es annak elosztásáért (terítéséért). (H. H.) 
→ felderítés

felderítési adatok: a felderítőszervek ál-
tal az ellenségről, a terepről, az időjárásról 
gyűjtött tények, amelyek feldolgozása után 
válnak információvá. Megjegyzés: Vala-
kinek vagy valaminek a megismeréséhez, 
jellemzéséhez hozzásegítő (nyilvántartott) 
tény, részlet. Felderítési szempontból adat-
nak tekintjük azt (azokat) a tényt (tényeket), 
amely (-ek) a szemben álló félre (felekre), 
a terepre és az időjárásra vonatkozik (vo-
natkoznak). Adat lehet egy koordináta, egy 
eszköz darabszáma, annak technikai rész-
letei, vagy személyek nyilvántartási adatai. 
Az adat (-ok) részét képezheti (-k) az infor-
mációnak. (H. H.) → felderítés

felderítési adatok egységes értelmezé-
se: a különböző adatforrásoktól, adatszer-
ző szervezetektől (ügynökségektől) beér-
kezett, ugyanaz az egy meghatározott ob-
jektum tevékenységére vonatkozó informá-
ciók vagy felderítési adatok összevetése, 
amelyeken ezután a kezdeti adatforrásoktól 
származó egyedi részletek már nem észlel-
hetők. (H. H.) → felderítés

felderítési adatok értékelése: 1. Az érté-
kelés a felderítési ciklusban az adat- (infor-
máció-) forrás megbízhatóságát és az adat 
(információ) hitelességét értékelő tevékeny-
ség. Az értékelés egy alfanumerikus beso-
rolás, amely megmutatja az adott adatot (in-
formációt) szolgáltató felderítőszerv/-szen-
zor/-forrás megbízhatóságát és a szolgálta-
tott adat (információ) hitelességét. A for-
rások besorolásakor figyelembe kell venni 
a forrás által korábban biztosított adatok, 
információk pontosságát, de meghatározó-
ak lehetnek az adott szenzor, illetve szen-
zorrendszer ismert technikai tulajdonságai, 
 esetleges korlátai is. 2. Az értékelés a fel-
derítőtörzshöz beérkezett adatok, informá-
ciók feldolgozásának végső fázisa, olyan lo-
gikai művelet, amelynek során a felderítő-
törzs a  megszerzett tapasztalatok, a korábbi 
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 felderítési adatok, a beérkezett és feldolgo-
zott információk alapján következtetéseket 
von le, amelynek során a logika szabályai 
mellett, figyelembe vesz személyes tapasz-
talatokat is, amelyek az ellenség legfonto-
sabb jellemzőire vagy megtévesztő manő-
vereire utalnak. Minőségileg új információ, 
felderítési adat keletkezik, amely előrevetí-
ti az ellenség várható tevékenységének jel-
legét, annak valószínű lefolyását, amelyek 
alapján a parancsnok az elhatározását ki-
dolgozza. (H. H.) → felderítés

felderítési adatok fajtái: a) általános felde-
rítési adat felderítési alapinformáció (adat-
bázis) azon rendelkezésre álló adatok, infor-
mációk és felderítési információk, amelyek 
tervezési alapadatként felhasználhatók, va-
lamint amelyek feldolgozásával további in-
formáció vagy felderítési információ nyer-
hető. Ezek rutinmegfigyelés vagy véletlen-
szerű észlelés során keletkeznek, például: 
hadműveleti felépítés, felszerelés, képessé-
gek és végrehajtás, vagy személyek profil-
jai, infrastrukturális tényezők, szociopoli-
tikai leírások, környezeti szempontok stb. 
A felderítési alapinformációkat folyamato-
san felül kell vizsgálni, és szükség szerint 
naprakésszé kell tenni. Ezek lesznek a kiin-
duló alapok az aktuális felderítés számára. 
Az alapinformációk biztosítják a referencia-
anyagot, és a hátteret az időszerű értékelt fel-
derítési információkhoz. (kiinduló felderíté-
si adat); b) aktuális felderítési adat: időszerű 
értékelt felderítési információ a pillanatnyi 
stratégiai, hadműveleti vagy harcászati hely-
zetre vonatkozó felderítési információ. Jóval 
részletesebb a felderítési alapinformációnál, 
bár természeténél fogva időérzékeny, hamar 
elavulhat. A felderítőjelentések és össze-
foglalók szolgáltatják az időszerű felderíté-
si információkat a hadműveleti helyzethez, 
és előrevetítik annak lehetséges továbbfej-
lődését. (H. H.) → felderítés

felderítési adatok feldolgozásának folya-
mata: a felderítési ciklus harmadik fázisa, 
amely öt logikailag strukturált, egymást kö-
vető tevékenység sorozatából áll. Előfordul-
hat, hogy egyes lépései párhuzamosan ke-
rülnek végrehajtásra. Ezek a tevékenységek: 
kategorizálás, értékelés, elemzés, adategye-
sítés, értelmezés. Megjegyzés: az adatfeldol-
gozás a felderítési ciklus harmadik lépése, 
amelynek során a parancsnok utasításának 
megfelelően, a beérkezett adatokat és in-
formációkat átalakítjuk egy újabb és ma-
gasabb szintű értékelt felderítési informá-
cióvá. Harcászati szinten a ciklusnak eb-
ben a szakaszában a gyűjtött adatokat ala-
kítják át információvá, illetve esetenként 
értékelt felderítési információvá. A maga-
sabb vezetési szinten végrehajtott felderíté-
si ciklus esetében, elsősorban a harcászati 
szintről – és az együttműködő szervezetek-
től – érkező információk és felderítési in-
formációk kerülnek feldolgozásra. (Bár nem 
kizárt, hogy erre a szintre is érkeznek ada-
tok – a közvetlen alárendeltségben műkö-
dő felderítőszervektől/forrásoktól.) (H. H.) 
→ felderítés

felderítési adatok gyűjtése: az adatgyűjtés 
a felderítési ciklus második fázisa, amely so-
rán a parancsnok felderítési követelményeit 
kielégítő információk megszerzése történik. 
Ebben a fázisban a kijelölt felderítőszervek, 
-források és ügynökségek/nemzetbiztonsági 
szolgálatok gyűjtik a szükséges informáci-
ót. Az ügynökségek/nemzetbiztonsági szol-
gálatok a saját információfeldolgozó képes-
ségük eredményeként többnyire felderítési 
információk biztosításával teljesítik a fel-
derítési követelményeket. A felderítőtámo-
gatás eredményes működése szempontjából 
fontos, hogy a felderítőtörzs megismertesse 
és megértesse a parancsnokkal és a törzzsel 
a különböző információforrások képessége-
it, korlátait, sebezhetőségét és válaszadási 
idejét, valószínű rendelkezésre állását és ér-
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zékenységüket a megtévesztésekre. Az adat-
gyűjtés két ütemre osztható: a) A felderítő-
törzs feladatot szab saját felderítőszervei 
és az alárendelt egységek, alegységek részé-
re, valamint információt igényel az elöljáró 
szervezettől és a műveleti területen elérhető 
egyéb információforrásoktól (Nemzeti Hír-
szerző Részlegtől/Nemzeti Hírszerző Támo-
gató Csoporttól). b) A felderítőtörzs bizto-
sítja a beérkezett adatok/információk időbe-
ni továbbítását a felderítési ciklus harmadik 
fázisába, az információfeldolgozó fázisba. 
(H. H.) → felderítés

felderítési adatok osztályozása: felderí-
tési adatok és információk osztályozása 
és nyilvántartásba vétele olyan állandó el-
járás, amelynek során a beérkezett informá-
ciókat más információkhoz, adatokhoz ren-
delik hozzá, azaz valamilyen (logikailag de-
terminált) szempont szerint csoportosítják, 
és annak megfelelően veszik nyilvántartás-
ba. (H. H.) → felderítés

felderítési ág, felderítés ágai: a katonai ⁓t 
az információgyűjtés módja vagy a helyzet, 
a fenyegetés, az állapot és esemény megfi-
gyelésre, érzékelésre, rögzítésre vagy az in-
formáció továbbítására alkalmazott rendsze-
rek alapján különböztetjük meg. Megjegy-
zés: a katonai ⁓: a) A hangfelderítés hang-
frekvenciás jelenségek gyűjtésére és feldol-
gozására szakosodott ⁓. A hangfelderítés 
eredményei tartalmazzák az akusztikus je-
lek vagy kisugárzások begyűjtését és érté-
kelését. A források lehetnek például a víz 
alatti lehallgató készülékek, a föld alatti le-
hallgató készülékek, a hanglokátor, az in-
tegrált víz alatti figyelőrendszer és tüzérsé-
gi hangtávolság-mérő rendszerek. b) Embe-
ri forrásból származó információ gyűjtésére 
szakosodott ⁓, amelynek eredményei az em-
beri forrásoktól emberi erővel megszerzett 
információból származnak. c) Képi felderí-
tés a szenzorokból –, amelyek lehetnek föl-

di, vízi, légi és űrbázisúak – nyert képekből 
történő értékelt felderítési információk elő-
állítása. A képi felderítés képsorozatok meg-
szerzésén, feldolgozásán és hasznosításán 
alapul. d) Érzékelő berendezések adatainak 
elemzéséből származó tudományos és mű-
szaki felderítési információk gyűjtésére sza-
kosodott ⁓, amelynek eredményei a tudomá-
nyos és technikai információk jellemzőinek 
megkülönböztetésével és szétválasztásával 
szerezhetők meg. e) Nyílt forrásból szár-
mazó információ gyűjtésére szakosodott ⁓, 
amelynek eredményei a nyíltan vagy korlá-
tozottan rendelkezésre álló információra ala-
pulnak. A nyílt forrású felderítés olyan for-
rásokból származik, mint a rádió, televízió, 
újság, állami propaganda, naplók és techni-
kai leírások, az internet, technikai haszná-
lati utasítások és kézikönyvek, vagy egyéb 
média. Általában a felderítési alapinformá-
ciók forrása, ugyanakkor bizonyos esetek-
ben ezt alkalmazzák az időszerű felderíté-
si információ előállításához. f) Jelfelderítés 
(rádióelektronikai felderítés) a kommuniká-
ciós és elektronikai felderítés. g) Kommuni-
kációs információ gyűjtésére szakosodott ⁓. 
h) Elektronikai információ gyűjtésére sza-
kosodott ⁓. (H. H.) → felderítés

felderítési alapadatok: az érdekeltségi te-
rületről rendelkezésre álló olyan adatok, in-
formációk és felderítési információk, ame-
lyek tervezési alapadatként felhasználha-
tók, valamint amelyek feldolgozásával to-
vábbi információ vagy felderítési informá-
ció nyerhető. Ezek rutinmegfigyelés, vagy 
véletlenszerű észlelés során keletkeznek, 
például: hadműveleti felépítés, felszerelés, 
képességek és végrehajtás, vagy szemé-
lyek profiljai, infrastrukturális tényezők, 
 szociopolitikai  leírások, környezeti szem-
pontok stb. A felderítési alapinformációkat 
folyamatosan felül kell vizsgálni és szükség 
szerint naprakésszé kell tenni. Ezek lesz-
nek a kiinduló alapok az aktuális felderítés 
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számára. Az alapinformációk biztosítják 
a  referenciaanyagot, és a hátteret az időszerű 
értékelt felderítési információkhoz (kiinduló 
felderítési adat). Megjegyzés: Általában tar-
talmazzák az adott terület történelmi gyö-
kereit, hagyományait, társadalmi-politikai 
berendezkedését, belső viszonyrendszerét, 
nemzetiségi viszonyait, feszültséggócait, 
a gazdaság állapotát, a fegyveres erők hely-
zetét, képességeit, harckészültségére vonat-
kozó adatokat, fegyverzetét és felszerelését, 
személyi és anyagi tartalékait, vezetési rend-
szerét, infrastruktúráját, a hadigazdaság le-
hetőségeit, a hadszíntérre vonatkozó földraj-
zi es időjárási adatokat. (H. H.) → felderítés

felderítési ciklus: a hadműveletek terve-
zése és vezetése során a parancsnok felde-
rítési igényeinek kielégítéséhez szükséges, 
egymást követő fázisokat és tevékenysége-
ket foglalja magában. Az egymást követő fá-
zisok ciklikus jellegűek, mivel a felderítés 
folyamatában az újraértékelés és időbeliség 
a parancsnok által folyamatosan támasztott 
igény. A ~ szakaszai: az irányítás (igények 
felmérése, feladatszabás), az információk 
összegyűjtése (felderítés), a beérkezett infor-
mációk feldolgozása, a felderítési adat elő-
állítása és a tájékoztató munka. A felderítés 
folyamatának szakaszai magukban foglalják 
az irányítást, adatgyűjtést, adatfeldolgozást 
és a tájékoztató munkát. Az irányítás ma-
gában foglalja a felderítési követelmények 
meghatározását, az információgyűjtés meg-
tervezését, megszervezését, a felderítési fel-
adatok megszabását az adatforrások részé-
re. Az adatgyűjtés magában foglalja az adat-
források és a különböző információgyűjtő 
ügynökségek kihasználását, a megszerzett 
információknak a felderítő-, adatgyűjtő- és 
értékelőközpont elemző-értékelő részlegé-
hez történő eljuttatását. A folyamat addig 
tart, amíg a parancsnok felderítési igénye 
kielégítésre nem kerül. Az adatfeldolgozás 
magában foglalja az alapadatok informáci-

ókká, felderítési adatokká történő átalakítá-
sát az értékelés, elemzés, összegzés és a ki-
értékelés útján. A tájékoztató munka magá-
ban foglalja a felderítési adatok időben tör-
ténő eljuttatását a felhasználókhoz. Eseten-
ként a feldolgozatlan vagy félig feldolgozott 
információk is eljuttathatók a felhasználók-
hoz. (H. H.) → felderítés

felderítési információ: idegen országok-
ra, ellenséges vagy potenciálisan ellensé-
ges erőkre vagy elemekre, tényleges vagy 
potenciális hadműveleti területeire vonatko-
zó információ feldolgozásának eredménye. 
A ~ olyan speciális feldolgozott adat, ame-
lyet a parancsnok felderítési követelményei 
kielégítése érdekében gyűjtöttek, feldolgoz-
tak, megjelenítettek és terjesztettek. (H. H.) 
→ felderítés

felderítési információ megszerzése (elő-
állítása): olyan megfigyelési, felderítési te-
vékenység, amely a folyamatban lévő vagy 
jövőbeni műveletek támogatása érdekében 
integrálja, szinkronizálja a rendelkezésre 
álló adatgyűjtő képességek alkalmazásának 
tervezését és működtetését, továbbá a meg-
szerzett adatok feldolgozásával, értékelésé-
vel, valamint az előállított felderítési infor-
máció megfelelő személyhez, a megfelelő 
időben és formátumban történő terjeszté-
sével az információk felhasználókhoz tör-
ténő eljuttatását.

felderítési információ minősítése: az ér-
tékelés a felderítési ciklusban az informá-
cióforrás megbízhatóságát és az információ 
hitelességét értékelő tevékenység. Az érté-
kelés egy alfanumerikus besorolás, amely 
megmutatja az adott információt szolgálta-
tó felderítőszerv/-szenzor/-forrás megbíz-
hatóságát és a szolgáltatott információ hi-
telességét. A források besorolásakor figye-
lembe kell venni a forrás által korábban biz-
tosított adatok, információk pontosságát, 
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de meghatározóak lehetnek az adott szen-
zor, illetve szenzorrendszer ismert technikai 
tulajdonságai, esetleges korlátai is. (H. H.) 
→ felderítés

felderítési információ típusai: a katonai 
felderítési információk legáltalánosabb tí-
pusai: a) a haderőkre vonatkozó felderíté-
si információk az idegen haderők száraz-
földi, légi, tengeri összetevőivel foglalkoz-
nak; b) tömegpusztító fegyverekre vonat-
kozó felderítési információk; c) helyszíne-
lési adatokból és biometrikus azonosítókból 
nyert felderítési információk; d) meteoro-
lógiai és hidrológiai felderítési informá-
ciók; e) egészségügyi felderítési informáci-
ók; f) haditechnikai felderítési információk. 
A külföldi technológiai fejlesztések, vala-
mint katonai célokra alkalmazott vagy al-
kalmazható eszközök, anyagok, eljárások, 
és harcászati-technikai eszközök teljesítmé-
nyével, műveleti képességeivel kapcsolatos 
értékelt felderítési információk. g) felderí-
tés elleni tevékenységre vonatkozó felderí-
tési információ, amely a kémkedés, szabo-
tázs, felforgató vagy terrorista tevékenysé-
get folytató vagy ezzel gyanúsítható ellensé-
ges szervezetek vagy egyének azonosításá-
ra, szándékaira és képességeire vonatkozik, 
illetve az ezek felfedésére irányuló felderí-
tőtevékenység; h) célfelderítési információ. 
Egy cél vagy célkomplexum alkotóeleme-
inek részletes leírása, pontos helyzetének 
megállapítása, sebezhetőségének és relatív 
fontosságának meghatározása. A célterve-
zési folyamat alapjául szolgál; i) térképésze-
ti, katonaföldrajzi információk. A felderítés 
kulcsfontosságú információi, olyan struktu-
rált adatok, amelyek a földi helyzet megál-
lapítására szolgálnak; j) szociológiai és kul-
turális információk. A lakosság összetételé-
vel, szociális és kulturális tényezőivel fog-
lalkoznak, beleértve a népesség politikai, 
gazdasági, etnikai, szociális rétegződését 
és stabilitását, a közvéleményt, az oktatást, 

az egészségügyi helyzetet, a történelmet, 
a nyelvet, az értékeket, a felfogást és visel-
kedést. (H. H.) → felderítés

felderítési követelmények: a ⁓et a parancs-
nok szabja meg, amelyek alapját a kötelék 
küldetése képezi. A felderítőtörzs számá-
ra világosan meghatározzák az igényelt 
információ jellegét, prioritását, valamint 
egyéb meghatározó tényezőit. Megjegyzés: 
az összhaderőnemi műveleti parancsnok 
egyértelmű, világos utasításokkal határoz-
za meg, hogy számára milyen információt 
és felderítési információt, milyen határidő-
vel kell biztosítani. ~ nemcsak a saját törzs-
től érkezhetnek, hanem az alárendelt köte-
lékektől is, amelyeket önerőből nem tudnak 
megválaszolni. Továbbá lehetőség nyílik 
a szövetséges erők igényeinek megválaszo-
lására és esetleges saját igények feléjük tör-
ténő továbbítására is. (H. H.) → felderítés

felderítési követelmények elsődlegességi 
sorrendje: a parancsnok a törzsmunka so-
rán világos utasításokat ad azzal kapcsolat-
ban, hogy milyen információkra, felderíté-
si adatokra van szüksége. A törzs átalakítja 
ezeket kérdésekké, amelyek megválaszolá-
sa lehetővé teszi az időbeni döntéshozatalt, 
így hozzájárulva a felderítő törzsmunka si-
keres végrehajtásához. Ezek a kulcsfontos-
ságú kérdések képezik a parancsnok kritikus 
információ követelményét: a) a saját csapa-
tokra vonatkozó információk alapvető ele-
mei – a szemben álló fél elől rejteni kívánt 
saját információk, képességek; b) saját/ba-
ráti erőkre vonatkozó információs követel-
mények; c) elsődleges felderítési követel-
mény (EFK) – információigény a szemben 
álló fél képességeiről, lehetséges cselekvé-
si változatairól és a környezetről, ideértve 
a politikai, katonai, gazdasági, szociokul-
turális, információs környezet, a kibertér, 
az infrastruktúra, a terrorizmus faktoro-
kat is. A parancsnok maga végzi az EFK-k 
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 meghatározását. Felderítő törzse javaslatára 
meghatározza továbbá az EFK-k prioritását, 
fontossági sorrendjét. Az EFK-k megalkotá-
sánál a parancsnok útmutatása mellett figye-
lembe veszik a meglévő információs hiányo-
kat is. A felderítőmunkának a főerőkifejtést 
az EFK-k megválaszolására kell összponto-
sítani. (H. H.) → felderítés

felderítési mód: olyan speciális szaktevé-
kenység, amely révén megszerzik, pontosít-
ják a felderítési adatokat, a döntések kiala-
kításához szükséges információkat. (H. H.) 
→ felderítés

felderítési nem: a felderítő-/hírszerző tevé-
kenységnek a rendeltetés szerinti tagolása. 
(H. H.) → felderítés

felderítési sáv: az adott tüzérfelderítő esz-
köz felelősségi területe, ahol az eszköz ke-
zelője felelősséggel tartozik a célok felderí-
téséért. A ~ az eszköztől kiindulva két (jól 
látható) pont megadásával történik, közöt-
tük, a láthatóság mélységéig vagy a mérési 
távolságig tart a ~. (M. G.) → tüzérség

felderítési szektor: az adott tüzérfelderí-
tő alegység azon területe, ahol felelősség-
gel tartozik a célfelderítésért, erőforrásait 
és képességeit erre a területre összeponto-
sítja. A ~t négy ponttal adják meg. (M. G.) 
→ tüzérség

felderítési távolság: a) az a távolság, ame-
lyen belül a meghatározott felderítőeszköz 
segítségével a cél (céltárgy, célobjektum) 
adott valószínűséggel felderíthető. Megjegy-
zés: a ~ legfőképpen a rádiólokátor felderítő 
távolságaként értelmezhető; b) az a ttávol-
ság, ahonnan a különféle objektumok vizu-
álisan érzékelhetőek, illetve rádiólokációs 
vagy más egyéb eszközökön megjelennek. 
Megjegyzés: ebben a távolságban az objek-
tum típusa, hovatartozása és más egyéb jel-

lemzői vizuálisan még nem határozhatóak 
meg. A ~ot észlelési távolságnak is nevezik. 
A ~ szoros kapcsolatban van a felismerési tá-
volsággal és a vizuális felderítés hátsó hatá-
rával. (H. H.) → felderítés

felderítési vázlat: a terepvázlatok körébe 
tartozó grafikus okmány, amelyen alaprajz-
szerűen jelennek meg a szöveges jelentése-
ket kiegészítő, az ellenséges erők helyzeté-
re, nagyságára, mozgására és egyéb tevé-
kenységére vonatkozó terepfelderítési ada-
tok. (K. A.) → geoinformációs támogatás

felderítési zóna: a) a légtérnek rádióloká-
tor-állomás által rádiólokációs impulzusok-
kal besugárzott része, amelyen belül a légi 
célok felderítése és követése megvalósítha-
tó. b) A harcmező rádiólokátor-állomás ál-
tal rádiólokációs impulzusokkal besugár-
zott része, amelyen belül a földi célok fel-
derítése és követése megvalósítható. (H. H.) 
→ felderítés

felderítő-adatbázis: a felderítő informáci-
ós rendszer részét képezi, amely megfelelő-
en képes támogatni a beérkező információk 
feldolgozását, a felderítési adatok és felderí-
tőjelentések előállítását, segíti a parancsno-
kokat a különböző értekezletek előkészíté-
sében és levezetésében, kielégíti információ-
igényüket a különböző feladatok tervezése, 
megszervezése és vezetése során.

felderítőcsapatok: olyan szervezetszerű 
állománnyal rendelkező szakcsapat, ame-
lyet hadműveleti, harcászati szintű felderí-
tési feladatok végrehajtására hoznak létre. 
Megjegyzés: attól függően, hogy milyen 
haderőnemhez, fegyvernemhez, szakcsa-
pathoz tartoznak, lehetnek csapat-, mélysé-
gi, tüzér-, műszaki, vegyi, rádió-, különle-
ges, légi, rádiólokációs, rádiótechnikai, to-
pogeodéziai, hidrometeorológiai felderítők. 
(H. H.) → felderítés
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felderítőerők képességei, lehetőségei: nem 
más, mint a képességből adódó, meghatá-
rozott eredményt létrehozó cselekvési, mű-
ködési variációk összessége. Megjegyzés: 
a felderítési adatforrások (felderítőszervek) 
képességeit és lehetőségeit befolyásolják 
az alábbi tényezők: a felszerelés és kikép-
zettség, az adatgyűjtő eszközök hatótávolsá-
ga, a feladat fontossága a hadművelet szem-
pontjából, a reagálási és a jelentési idő, a le-
képező felderítés adatainak minősége, a fel-
derítőszerv települési helyének pontossága, 
a terep és az időjárás álcázó hatása, a biz-
tonság szükségességének foka, a rendelke-
zésre álló eszközök minősége, az adatátvitel 
sebessége és minősége, a manőverezőképes-
ség, a feladatszabás hatékonysága és az el-
lenség felderítés elleni védelmének haté-
konysága. (H. H.) → felderítés

felderítőértékelés: elsősorban vizuális 
módszerek alkalmazásával végrehajtott fel-
derítőelemző tevékenység (értékelés). A te-
rep, az időjárás, a környezet egyéb összete-
vőinek és az ellenség értékelésének mód-
szeres végrehajtása után a kidolgozott in-
formációk egységesítésével következtetést 
vonnak le az ellenség lehetőségeire, várha-
tó tevékenységének változataira, a fenyege-
tettség mértékének megállapítására. A mű-
veleti terület alapos, lehetőleg minél széle-
sebb spektrumú ~ével és végrehajtásával 
feltárható a szemben álló fél erős és gyenge 
oldala, illetve sebezhetősége is. Hozzásegít 
a felderítési adatok hiányának feltárásához, 
a különös figyelmet érdemlő körletek azo-
nosításához, a szükséges felderítési adatok 
megszerzési idejének (információgyűjtési 
terv) követelményeinek meghatározásához. 
A ~ alapja a parancsnoki elhatározás meg-
hozatala további lépéseinek. Megjegyzés: 
az összhaderőnemi ~ a művelet környezetét 
(beleértve a terepet, az időjárást, a szemben 
álló felet, valamint a kiberteret) írja le. A ~ 
a rendelkezésre álló információkon alapu-

ló logikus következtetések sorozata, ame-
lyek meghozatalakor szerepet játszik az ér-
tékelő tudása és tapasztalata is. Az összha-
derőnemi ~ segíti a parancsnokot a külde-
tés teljesítésére vonatkozó elhatározásának 
meghozatalában. A ~sel szemben támasztott 
követelmények: a) szolgáltasson felderítési 
információkat a művelettervezés végrehaj-
tásához; b) a felderítési követelmények azo-
nosításával határozza meg a felderítés terve-
zésének kiinduló pontját; c) határozza meg 
a felderítési információk terjesztésének kö-
vetelményeit. (H. H.) → felderítés

felderítőértékelő jelentés: harcászati légi 
felderítési bevetés eredményeinek a jelen-
tésére alkalmazott szabványjelentési forma. 
Megjegyzés: amikor lehetséges, a jelentés-
nek tartalmaznia kell az érzékelő eszközök 
által készített képanyagok kiértékelését is. 
(H. H.) → felderítés

felderítő- és célkövető radar: egy olyan lo-
kátor, amely egy meghatározott szektorban 
felderíti, majd automatikusan követi a célo-
kat. (H. H.) → felderítés

felderítőezred: összhaderőnemi (haderő-
nemi, fegyvernemi, szakcsapat-) parancs-
nokság közvetlen alárendeltségében műkö-
dő, hadműveleti és harcászati szintű felde-
rítési faladatok végrehajtására létrehozott 
egységszintű, szervezetszerű katonai erő. 
(H. H.) → felderítés

felderítő felelősségi körzet: a műveleti tér 
meghatározott része. Általános szabályként 
megfogalmazható, hogy a ~ az a földrajzilag 
körülhatárolható többdimenziós tér, amely 
az adott katonai szervezet működési körze-
tének határain túl, a rendszeresített felderítő-
eszközök hatótávolságáig tart. A ~ kiterje-
dése függ az ellenségről rendelkezésre álló 
adatoktól, a művelet földrajzi környezetének 
összetevőitől, a tereptől és az időjárástól. 
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A felderítés főerőkifejtését erre a körzetre 
kell összpontosítani. A műveletek végrehaj-
tása során nem lehet dogmatikusan ragasz-
kodni egy adott területhez. Az elöljáró köte-
lessége, hogy az általa meghatározott körzet 
felderítési lehetőségeit biztosítsa. A ~ében 
folyó összes felderítőtevékenység megterve-
zése, megszervezése, vezetése (végrehajtá-
sa) az adott parancsnok kötelessége. (H. H.) 
→ felderítés

felderítőforrás megbízhatósága: a felde-
rítőforrások, adatszerző szervek minőségi, 
megbízhatóságot értékelő mutatója, amelyet 
a harctevékenység előkészítésének időszaká-
ban határoznak meg, ám a harctevékenység 
során változhat. A hat, A–F betűkig terje-
dő jellel ellátott megbízhatósági kategória 
a teljesen megbízható, általában megbízha-
tó, meglehetősen megbízható, az általában 
nem megbízható és a magbízhatatlan, va-
lamint a megbízhatósága nem megítélhe-
tő. A ~ának jele feltüntetésre kerül a tőlük 
származó felderítési információ mellé. A ~át 
és a hitelességet külön-külön kell megítélni, 
biztosítva ezzel, hogy a forrás megbízható-
sága az információ hitelességének megíté-
lését nem befolyásolja. Például nem minden 
információ lehet pontos, még ha egy alap-
vetően kifogástalan forrásból származik is, 
vagy egy teljesen biztos információ sem je-
lenti azt, hogy a forrás teljesen megbízható. 
A ~ a felderítődoktrína szerint: A: teljesen 
megbízható; B: általában megbízható; C: 
alapvetően megbízható; D: nem mindig meg-
bízható; E: megbízhatatlan; F: megbízható-
sága nem megítélhető. (M. G.) → tüzérség

felderítőforrás: azon saját alegységek, sze-
mélyek (figyelőpontok, technikai eszközök 
őrsei), ahonnan a felderítőrendszer felderí-
tési információkat kap. (M. G.) → tüzérség

felderítő-harcjármű: páncélozott harcjár-
művek csoportjába tartozó, csapatfelderítési 

feladatok végrehajtására kialakított felderí-
tőeszköz. Megjegyzés: befogadóképessége 
egy felderítőraj, amelyből a kezelőszemély-
zet a műszerezettség függvényében négy–
öt fő is lehet. A felderítési feladatok érde-
kében a harcjármű alapvető fegyverzetén 
kívül, vagy azt kiváltva különféle felderí-
tőeszközökkel, -berendezésekkel (tüzérsé-
gi és légvédelmi felderítőberendezésekkel, 
felderítőlokátorokkal, nappali és éjszakai 
célfelderítési feladatok végrehajtására al-
kalmas optikai, elektrooptikai és lézertáv-
mérővel, navigációs berendezéssel, nagytá-
volságú és széles sávú összeköttetés meg-
valósítására alkalmas infokommunikációs 
eszközökkel, kisméretű rádiótechnikai fel-
derítőberendezéssel, sugár- és vegyi felde-
rítés eszközeivel) szerelik fel, vagy egészí-
tik ki. (H. H.) → felderítés

felderítő-helyzetértékelés, -helyzetmegíté-
lés: olyan folyamatos tevékenység, amely po-
zitív vagy negatív megerősítést ad a művele-
ti tér átfogó felderítő előkészítése folyamán 
végrehajtott értékelésekről, így a parancs-
nok időben képes döntést hozni és reagál-
ni a folyamatosan változó helyzetre. (H. H.) 
→ felderítés

felderítőinformáció pontossága: a felde-
rítési információt jellemző minőségi muta-
tó, amely feltüntetésre kerül az adott felde-
rítési információ mellett. A ~át számmal je-
lölik 1-től  6-ig, a kategóriák jelentése: más 
forrás által megerősített, valószínűleg igaz, 
lehetséges, hogy igaz, kétséges, hogy igaz, 
kétséges, ellenőrizhetetlen és a valóságtar-
talma nem megítélhető. (M. G.) → tüzérség

felderítőjárőr: olyan ideiglenesen létreho-
zott legfeljebb szakaszerejű felderítőszerv, 
amely a szárazföldi erők vonatkozásában 
egy, a harcaszati információknak lehetőleg 
az ellenség tudta nélkül történő megszerzése 
érdekében kerül alkalmazásra. A ~ általában 



273

felderítő-diverziós csoportok elleni tevékenység

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

egy objektum (20–25 km2) vagy egy irány 
1–2 km széles sávjában, aktív és passzív fel-
derítési módok alkalmazásával képes az el-
lenségre, a terepre vonatkozó adatok meg-
szerzésére és továbbítására. A ~ megerősít-
hető műszaki felderítő- vagy a feladat függ-
vényében más szakfelderítő alegységekkel. 
A ~ feladatát figyeléssel, átvizsgálással old-
ja meg. Alkalmazható gyalog és harcjármű-
vön. A járőr a közvetlen biztosítás és terep-
tárgyak átvizsgálása céljából terepkutató 
rajt (terepkutató harcjárművet), terepkutató-
kat küld ki. A járőr tevékenységének meg-
szervezésére általában kevés idő áll rendel-
kezésre. A szakaszparancsnok rövid, tömör, 
lényegre törő intézkedésekkel irányítja a ~t. 
(H. H.) → felderítés

felderítő rádiólokátor: kereső rádiólokátor-
ként feladata adott légtérben, adott idő alatt, 
adott detektálási/felderítési paraméterekkel 
rendelkező céltárgyak felderítése/detektálá-
sa; helyzetadatainak, mozgási jellemzőinek, 
és ha lehetséges, típusának meghatározása. 
Megjegyzés: fő típusai: távol- és közelkör-
zeti figyelő lokátorok, horizonton túli rádió-
lokátorok. (H. H.) → felderítés

felderítőraj: felderítési feladatok végrehaj-
tására kiképzett, rendszeresített, szervezet-
szerű, állandó jellegű vagy ideiglenesen fel-
derítési feladat végrehajtására kijelölt, más, 
nem felderítési feladatok végrehajtására ki-
képzett, lövészrajerejű alegység, csoport. 
(H. H.) → felderítés

felderítőszakasz: felderítési feladatok vég-
rehajtására kiképzett, rendszeresített, szer-
vezetszerű, állandó jellegű vagy ideiglene-
sen felderítési feladat végrehajtására kijelölt, 
más, nem felderítési feladatok végrehajtásá-
ra kiképzett, lövészszakasz erejű alegység. 
(H. H.) → felderítés

felderítőtartalék: az összhaderőnemi (ha-
derőnemi, összfegyvernemi fegyvernemi, 
szakcsapat) kötelék parancsnokának közvet-
len alárendeltségében lévő, váratlan, kiegé-
szítő felderítési feladatok (vagy egyéb fel-
adatok) végrehajtására rendelkezésre álló, 
felderítő szakfelderítési feladatok végrehaj-
tására felkészített, szervezetszerű vagy ide-
iglenesen felderítési feladatra kijelölt ereje. 
(H. H.) → felderítés

felderítőtörzs: a) a ~ magában foglalja 
mindazon személyeket, akik valamely fel-
derítőszervezethez tartoznak, és felderítő-
tevékenység végzésére képezték ki őket. 
b)  Az összhaderőnemi (haderőnemi, fegy-
vernemi, szakcsapat-) törzs egyik funkcio-
nális eleme, amelyben felderítési tevékeny-
ségek végrehajtására kiképzett vagy felké-
szített katonai, illetve polgári személyek cso-
portja a kötelék felderítési feladatait tervezi, 
szervezi, vezeti és irányítja a teljes felderíté-
si ciklusban. (H. H.) → felderítés

felderítő-zászlóalj: összfegyvernemi kö-
telék (fegyvernemi, szakcsapat-) parancs-
nokság közvetlen alárendeltségében műkö-
dő, hadműveleti és harcászati szintű felde-
rítési faladatok végrehajtására létrehozott 
alegységszintű, szervezetszerű katonai erő. 
(H. H.) → felderítés

felderítő-diverziós csoportok elleni tevé-
kenység: 1. A rendőri csapaterő harctevé-
kenysége, és a harccal kapcsolatos egyéb 
rendszabályainak összessége, amelyet – bé-
kében és az alaptörvényben rögzített minő-
sített helyzetben – abból a célból folytat-
nak, hogy a diverziós tevékenységek meg-
akadályozásával, az ilyen jellegű tevékeny-
séget folytató erők elfogásával, felszámolá-
sával megvédjék az ország társadalmi, gaz-
dasági rendjét, helyreállítsák és fenntartsák 
a közbiztonságot. Alkalmazott eljárások: fi-
gyelés, zárás, kutatás, bekerítés, üldözés. 
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2.  Mögöttes területen általában a deszant-, 
elhárító tartalék által folytatott tevékeny-
ség, amely a mögöttes területen hadászati, 
hadműveleti mélységben alkalmazott csa-
pat- és mélységi, illetve különleges felderí-
tőszervek felfedését, elfogását, felszámolá-
sát foglalja magában. (H. H.) → felderítés

felderítőerő: a haderőnemek, fegyverne-
mek, szakcsapatok, szakszolgálatok felde-
rítési feladatok végrehajtására rendszeresí-
tett, szervezetszerű, állandó jellegű felderí-
tőegysége, -alegysége és a felderítési feladat 
végrehajtására kijelölt más, eredetileg nem 
felderítési célokra kiképzett alegysége (cso-
portja). (H. H.) → felderítés

felderítőeszköz: minden olyan haditechni-
kai eszköz, illetve felszerelési tárgy, ame-
lyet a felderítőszervek felderítési feladataik 
végrehajtása során adatszerzési feladataik 
megvalósítása érdekében igénybe vesznek. 
(H. H.) → felderítés

felderítőfőnök: az a személy, aki oszthatat-
lan felelősséggel tartozik a felderítés meg-
tervezéséért, megszervezéséért és irányí-
tásáért, a rendelkezésre álló felderítőké-
pességek leghatékonyabb kihasználásáért, 
a felderítőrendszer minden tevékenységé-
ért, a kiadott felderítési adatok minőségéért. 
A parancsnok közvetlen tanácsadója az el-
lenségre, a terepre és az időjárásra, a műve-
leti tér valamennyi összetevőjére vonatkozó 
információk időben történő biztosítása terü-
letén. (H. H.) → felderítés

felderítőosztag: olyan megerősített lövész- 
(harckocsi-) század, zászlóaljerejű felderítő-
szerv, amely a dandár (hadosztály, hadtest) 
állományából kerül kiküldésre felderítési 
feladatok végrehajtása céljából. Kiküldési 
távolsága általában megegyezik a kiküldő 
napi feladatának távolságával, mélységével. 
A ~ általában egy irány akár 5–10 km szé-

les sávjában, aktív és passzív felderítési mó-
dok alkalmazásával, valamint harccal képes 
az ellenségre, a terepre vonatkozó adatok 
megszerzésére és továbbítására. A ⁓ meg-
erősíthető tábori tüzéralegységekkel, csapat-
felderítő, műszaki felderítő- vagy a feladat 
függvényében más szakalegységekkel. A ~ 
tevékenységét csapatrepülő erők közvetle-
nül is támogathatják. (H. H.) → felderítés

felderítőrendszer: egységes elgondolás, 
működési elvek és szabályok alapján, az in-
formációgyűjtő és feldolgozó szervek (fel-
derítést irányító törzsek), az információs kö-
vetelményeket kezelő menedzsment, a ren-
delkezésre álló valamennyi felderítési adat-
forrás, feladatok szerint térben és időben 
összehangolt csoportosítása által folytatott 
tevékenység, amelyet egységes felderítő in-
fokommunikációs rendszer kapcsol össze. 
(H. H.) → felderítés

felderítőszázad: felderítési feladatok végre-
hajtására kiképzett, rendszeresített, szerve-
zetszerű, állandó jellegű, lövészszázad erejű 
alegység. (H. H.) → felderítés

felderítőszerv: a felderítőrendszer alegy-
ség- (csoport-) szintű eleme, amelyet álta-
lában egy konkrét felderítési feladat végre-
hajtására jelölnek ki a szervezetszerű vagy 
az ideiglenesen felderítési feladatra létre-
hozott felderítőerők állományából. (H. H.) 
→ felderítés

felelősségérzet: felelősség a számadási kö-
telezettség olyan cselekedetekről, amelyeket 
az ember tudva és szabadon vállal és telje-
sít. ⁓ a tetteink, kötelezettségeink iránt ér-
zett elhivatottság és annak átérzése. A kato-
nák felelősséggel tartoznak a társadalom felé 
a haza védelmére való készenléttel, amelyre 
a felkészítésük során kell felkészíteni őket 
úgy, hogy kialakuljon bennük az az elköte-
lezettség, felelőségtudat, amelyet esküjük-
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ben felvállalnak. A parancsnokoknak na-
gyobb a felelőségük, amely magában foglalja 
a teljes szervezet iránti elkötelezettséget, fe-
lelősséget, amelynek teljesítését a kialakult 
hivatástudatból fakadó ⁓ kell hogy vezérel-
jen. (C. O.) → katonai vezetés

felelősségi körzet: a harcmező azon ré-
sze, ahol az adott alegység/egység a harc-
feladatát végrehajtja, és amin belül felelős 
tevékenységéért. A parancsnokok és törzsek 
a ~ük vonatkozásában terveznek, alegysége-
ik ezen a területen belül fejtik ki tevékeny-
ségüket. (M. G.) → tüzérség

felettesek/elöljárók és beosztottak kon-
cepciója: a szervezet vertikális tagolásának 
egyik módja, amely szerint a döntés hatáskö-
re és felelőssége a felettesé, a beosztott gya-
korlatilag végrehajt. Indokai: a) az elöljáró-
nak és a beosztottnak egy szervezeten belül 
különböző funkciója van; az elöljáró közvet-
lenül felel a szervezet céljainak eléréséért, 
mindenki más beosztott; b) az elöljárónak el-
vileg korlátlan a hatásköre a beosztottak fe-
lett, a beosztottak hatásköre csupán egy-egy 
funkcionális területre korlátozódik. Az állo-
mány köztisztviselői vagy közalkalmazot-
ti jogviszonyban álló vezetője, aki a beosz-
tottjai tekintetében – vezetői szintjének meg-
felelően – értelemszerűen gyakorolja a pa-
rancsnokokat, illetve elöljárókat megillető 
jogosultságokat. (C. O.) → katonai vezetés

felezési idő: 1. Fizikai: azon időtartam, 
amely alatt a radioaktív atommagok száma 
(a bomlások következtében) a felére csök-
ken. Az adott sugárzó anyagra nézve ál-
landó értékű, és az anyag egyik legfonto-
sabb jellemzője. A ~ függ a bomlási sebes-
ségtől. A nagy bomlási sebességű anyagok 
felezési ideje rövidebb, a kis bomlási se-
bességű anyagok felezési ideje hosszabb. 
A ⁓k az anyagi tulajdonságok függvényében 
a másodperc tört részétől kezdve több milli-

árd év között változnak. 2. Biológiai: az az 
idő, amely alatt a szervezetbe bevitt radio-
aktív anyag mennyiségének a fele a szer-
vezetből kiürül. (B. T.) → ABV-támogatás

felezőréteg (felezési rétegvastagság, fele-
zőréteg-vastagság): sugárzást elnyelő kö-
zeg azon rétegének vastagsága, amely a su-
gárzás intenzitását elnyelés folytán a felé-
re csökkenti. A ~ függ a sugárzás fajtájától, 
energiájától és az elnyelő közeg minőségétől. 
Néhány anyag ~e 2,5 MeV energiájú gam-
ma-sugárzás esetében: víz 15,8 cm; beton 
7,7 cm; acél 2,3 cm; ólom 1,5 cm. A kato-
nai terminológiában használatos még a su-
gárgyengítési tényező, amely azt fejezi ki, 
hogy az elnyelő közeg a sugárzás intenzitá-
sát hányad részére csökkenti. Például a kö-
zepes harckocsi a hasadási termékek gam-
ma-sugárzását az egytizedére csökkenti. Né-
hány harcjármű (jármű), fedezékgyengítési 
tényezője: közepes harckocsi 10; páncélozott 
szállító harcjármű 4; tehergépkocsi 2; fede-
zék 40. (B. T.) → ABV-támogatás

felhasználói logisztika: korábbi megne-
vezése fogyasztói logisztika. A katonai lo-
gisztikai feladatrendszer egyik meghatáro-
zó alrendszere. Az előállítói logisztikával 
együtt a logisztikai támogatás teljes rend-
szerét lefedi. Megvalósítása különböző ve-
zetési szinteken és logisztikai szervezetek-
nél valósul meg. Feladata a hadfelszerelés 
rendszerben tartása, rendeltetésszerű mű-
ködtetése és elosztása. Folyamatai: a kész-
letek és termékek átvétele, nyilvántartás-
ba vétele és nyilvántartása, tárolása, raktá-
rozása, az eszközökkel és anyagokkal való 
gazdálkodás, elosztás, mozgatás-szállítás, 
az alkalmazhatóság fenntartása és ellenőr-
zése, az  eszközök, anyagok üzembentartá-
sához szükséges termékek beszerzése, vala-
mint a kezeléssel, az üzemeltetéssel kapcso-
latos kiképzés. (H. A.) → műveleti logisztika
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felhasználói szolgáltatás: egy vagy több 
felhasználó tevékenységét közvetlenül 
 támogató híradó-informatikai szolgáltatás. 
(N. I.) → híradó-informatika, információ-
védelem

felhatalmazás: egy olyan vezetői gyakorlat, 
amelynek keretében a vezetők megosztják 
az információt, a jutalmakat és a hatalmat 
az alkalmazottakkal, és így képessé teszik 
őket arra, hogy ők is kezdeményezzenek, 
döntéseket hozzanak, megoldjanak problé-
mákat és javítsák a szolgáltatások és a telje-
sítmény szintjét. (C. O.) → katonai vezetés

felhőszolgáltatás: a ~ok többsége három tág 
kategóriába sorolható: infrastruktúra-szol-
gáltatás (Infrastructure as a Service – IaaS), 
platformszolgáltatás (Platform as a Servi-
ce – PaaS) és szoftverszolgáltatás (Software 
as a Service – Saas). Ezeket néha felhő-szá-
mítástechnikai halomként is említik, mivel 
egymásra épülnek. Infrastruktúraszolgálta-
tás a ~ok alapkategóriája. Az IaaS esetében 
informatikai infrastruktúrát – kiszolgálókat 
és virtuális gépeket, tárhelyet, hálózatokat, 
operációs rendszereket– bérelhet haszná-
latalapú díjfizetéssel. A platformszolgálta-
tás olyan ~okra utal, amelyek igény szerin-
ti környezetet biztosítanak az alkalmazások 
fejlesztéséhez, teszteléséhez, terjesztéséhez 
és felügyeletéhez. A PaaS segítségével a fej-
lesztők gyorsabban készíthetik el web- vagy 
mobilalkalmazásaikat, és nem kell aggód-
niuk a fejlesztéshez szükséges kiszolgálók, 
tárhely, hálózat és adatbázisok háttér-infra-
struktúrájának kialakítása és felügyelete mi-
att. Szoftverszolgáltatás révén szoftveralkal-
mazások tehetők elérhetővé az interneten ke-
resztül, igény szerint, és általában előfizeté-
ses formában. Az SaaS esetében a felhőszol-
gáltatók üzemeltetik és kezelik az alkalma-

zásokat, valamint a háttér-infrastruktúrát, 
továbbá ők gondoskodnak a szoftverfrissí-
tések, a biztonsági javítások és egyéb kar-
bantartási feladatok elvégzéséről is. A fel-
használók az interneten keresztül kapcso-
lódnak az alkalmazáshoz, rendszerint a te-
lefonjukon, táblagépükön vagy személyi szá-
mítógépükön lévő webböngészővel. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

felhőszolgáltatás típusai: attól függően, 
hogy a felhőalapú megoldásokat kínáló szol-
gáltató milyen módszerrel osztja szét az erő-
forrásait a felhasználók között, hogy teljes 
platformot kínál-e, esetleg csupán egy adott 
szoftvert vagy tárhelyet, megkülönböztethe-
tünk: privát felhőt, publikus felhőt, számítá-
si felhőt. A három típus rövid magyarázata: 
a) privát felhő esetén a szolgáltatást nyúj-
tó erőforrások kizárólag a részünkre van-
nak dedikálva, nem kell osztoznunk azok 
teljesítményén másokkal; b) publikus felhő 
esetében, mint mondjuk a Microsoft Live 
Messenger-e, x számú szerver szolgál ki 
egy dinamikusan váltózó felhasználói terhe-
lést – ingyen. c) a számítási felhő esetében 
a szolgáltatás jellege is adott természetesen, 
tehát, hogy pontosan mit is veszünk igény-
be, de ebben az esetben kiemelten hangsú-
lyos a szolgáltatás sebessége. Vagyis számí-
tási kapacitást vásárolunk. Ilyenkor a szol-
gáltató garantál egy rövid válaszidőt, egy 
adott számítás elvégzésére vállal határidőt. 
Ezeknek a betartása érdekében a szolgálta-
tó akár dinamikusan meg is többszörözhe-
ti az erőforrások számát, gyakorlatilag, ha 
szükséges, akár több száz vagy több ezer új 
szervert is üzembe állít, amelyek csak ne-
künk számolnak. (N. I.) → híradó-informa-
tika, információvédelem
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feljebbvaló: az egymással alárendeltségi vi-
szonyban nem álló katonák közül a maga-
sabb rendfokozatú a nála alacsonyabb rend-
fokozatúnak ⁓ja. (C. O.) → katonai vezetés

felkelés: szervezett, gyakran ideológiai, 
illetve vallási célok által motivált csoport 
vagy mozgalom tevékenysége, ami a poli-
tikai változások befolyásolására vagy meg-
előzésére, illetve egy országban vagy régi-
óban a fennálló hatalom megdöntésére irá-
nyul, elsősorban a lakosság meggyőzésével 
vagy kényszerítésével, erőszak és zavar-
gások alkalmazásával. A felkelés alapvető 
feltétele a sérelem, ami lehet manipulált is, 
és elegendő, ha a felkelők azt igaznak hi-
szik. Ilyen általános sérelmek kiváltó okai 
lehetnek: a) nemzeti identitással (kisebbsé-
gek; elszakadási, határmódosítási törekvé-
sek); b) vallással; c) szektariánus ellentéttel 
(például síita-szunnita ellentét); d) gazda-
sági helyzettel (szegénység, nyomor, illet-
ve az erőforrások birtoklása); e) államigaz-
gatással (korrupció, emberi jogok); f) meg-
szállással vagy idegen hatalom jelenlétével 
kapcsolatosak, vagy a fentiek kombinációi. 
A felkeléshez szükséges további kellék a vál-
tozásokra fogékony, azt igénylő, elégedet-
len lakosság, valamint a karizmatikus veze-
tés, valamint a kormányzati kontroll hiánya. 
A felkelés természete magában hordozza an-
nak sebezhetőségét is. A felkelők kénytele-

nek tevékenységüket titokban, rejtve és fed-
ve végezni. A felkelés kibontakozásának 
ez a titkosság akadályává válik. Céljaikról, 
eszméikről, tartózkodási helyükről nincse-
nek pontos információk, így még a sikeres 
felelők sem képesek hatékonyan növelni tá-
mogatásukat a lakosság körében, a titkosság 
az ismertség kárára válik. A biztonság mi-
att a felkelők mozgásszabadsága korlátozott, 
ezért nincsenek pontos információik, elszi-
getelve érzik magukat támogatóiktól. Nincs 
koherencia a propagandájukban, gyakran 
még az egymást támogató felkelőcsoportok 
sincsenek tisztában egymás valódi elképze-
léseivel, ellentmondásokba keverednek egy-
mással, elveszítik hitelességüket a lakosság 
szemében. A felkelés irányítói kénytelenek 
decentralizáltan irányítani a csoportokat, 
ami megnehezíti az információ áramlását, 
és szinte lehetetlenné teszi a műveletek ösz-
szehangolását. A felkelők teljesen rászorul-
nak külső támogatásra, mert nincsenek bel-
ső forrásaik. Külső támogatás nélkül a fel-
kelés elsorvad. A felkelés gazdasági alapja 
lehet egy sikeres bűnhálózat, de ez forráso-
kat is elvon az ügytől, másfelől pedig meg-
rendíti a lakosság bizalmát. (M. A.) → stra-
tégia és doktrína

felkelés elleni művelet  (Counterinsurgency 
Operations – COIN OP): 1. Átfogó megkö-
zelítéssel összefogott civil és katonai tevé-
kenységek, amelyeknek célja a felkelők le-
győzése és választ adni, megoldani a koráb-
bi sérelmeket. 2. Szervezett, általában ideo-
lógiailag vezérelt, csoport vagy mozgalom 
tevékenysége, amely a politikai változások 
befolyásolására vagy megelőzésére vagy egy 
térségben a fennálló hatalom megdöntésére 
irányul, elsősorban a lakosság meggyőzésé-
vel vagy kényszerítésével erőszak és zavar-
gás, polgári engedetlenség alkalmazásával. 
(B. G.) → béketámogató műveletek, CIMIC, 
műveleti környezet
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felkelés elleni tevékenységek (counterin-
surgency – COIN): nem más, mint integrált 
egysége azon politikai, gazdasági, társadal-
mi és biztonsági intézkedések összességé-
nek, amelyeknek célja a fegyveres erőszak 
megismétlődésének megelőzése, szilárd 
politikai, gazdasági és társadalmi struktú-
rák létrehozásának, továbbá fenntartásának 
a támogatása, hogy a felkelés alapvető okai 
megszűnjenek, és fennmaradhasson a tartós 
stabilitás. (K. Z.b) → hadművészet

felkelés leverése: átfogó civil és katonai 
kísérlet a felkelés elfojtására és a felkelés 
alapvető okainak kezelésére. Ebből a meg-
határozásból egyenesen következik, hogy 
a COIN nem lehet kizárólag katonai műve-
let. A NATO COIN-műveletek nemzetkö-
zi erőfeszítést követelnek, partnerországok 
bevonását és összkormányzati megközelí-
tést, valamint nem kormányzati szerveze-
tek (NGO) bevonását is. (M. A.) → straté-
gia és doktrína

felkelő(k): 1. Alapjelentése többnyire fegy-
veres vagy fegyver nélküli felkelésben részt 
vevő személyt jelent. Katonai értelemben 
a felkelésnek, így az abban részt vevő sze-
mélynek kétféle jelentése van. Egyrészt a 
társadalom honvédelmi kötelezettségét ért-
jük alatta, amely már az ókori rómaiaktól 
eredeztethető, és a középkori Magyarorszá-
gon „nemesi felkelés” (latin elnevezéssel: 
insurrectio) néven vált ismertté. A nemesi 
felkelés akkor volt hirdethető, ha az ország 
védelmére a királyi hadak nem voltak ele-
gendők. Az állandó hadseregek létrejöttével 
a felkelés intézménye – mint a birtokra épü-
lő honvédelmi kötelezettségi forma – idejét 
múlta, de a nagy francia forradalom, illetve a 
napóleoni háborúk alatt az Osztrák Császár-
ság 1809-ben, míg Poroszország 1813-ban-
még alkalmazta. Célja az ország védelmé-
hez való, az uralkodó réteg által biztosítandó 
hozzájárulás. Ettől a jelentéstől mára teljesen 

eltérő jelentéstartalmakkal, rokon értelmű 
szavakkal azonosítják a felkelést. Zendülés, 
lázadás, forradalom, szabadságharc, ellenál-
lás, amelyből következik a felkelő különfé-
le szinonimája, mint zendülő, lázadó, forra-
dalmár, szabadságharcos, vagy akár a gerilla 
vagy a népfelkelő. A felsorolt elnevezések-
ben az a közös, hogy míg a nemesi felkelő a 
meglévő társadalmi rend külső vagy belső 
támadással szembeni védelmét szolgálta, ad-
dig az utóbb felsoroltak mindegyike éppen 
annak ellenében harcol, a fennálló hatalom 
megdöntésére irányul, elsősorban a lakosság 
meggyőzésével vagy kényszerítésével, erő-
szak és zavargások alkalmazásával. (H. J.) 
→ hadtudomány elmélete 2. Olyan szemé-
lyek, akik úgy érzik, hazájuk törvényes esz-
közeivel, kormányzati eljárásokkal nem le-
hetséges elérni céljaikat. Ezek elérése érde-
kében irreguláris tevékenységet folytatnak, 
ami bűnözést (kalózkodás, rablás, kábító-
szer-csempészet és emberrablás), terroriz-
must, felforgatást, zavarkeltést és konkrét 
harccselekményeket is jelent. A felkelőket 
(bűnözők, terroristák, harcosok) egy közös 
(vélelmezett vagy közösnek hitt) akarat tart 
össze, türelmesek, céljaik elérésére hosz-
szú idő áll rendelkezésükre, és ezért kerü-
lik a nyílt, döntő összecsapásokat. (M. A.) 
→ stratégia és doktrína 

félközvetlen irányzás: a ~nak azt az irány-
zási módot nevezik, amikor a tűzeszköz op-
tikai irányzéka (távcsöve) a célra néz, a tűz-
eszköz csöve pedig a cél eltalálásához szük-
séges emelkedési szögben áll. A Magyar 
Honvédségben a ~t az aknavető alegységek 
alkalmazzák. (Sz. T.) → tüzérség

felmentési idő: a szolgálati viszony honvéd-
ség által felmentéssel történő megszünteté-
se esetén az állomány tagjának járó, jogvi-
szonyban töltött időnek minősülő időtartam. 
Mértéke az állomány tagjának szolgálati vi-
szonyban töltött ideje alapján kerül megálla-
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pításra, legalább 1 hónap, legfeljebb 8 hónap 
időtartamban, amely azonban nem halad-
hatja meg a szerződéses állomány tagjának 
vállalt szolgálati idejét. Az állomány tagjá-
nak kérelmére a felek írásban rövidebb ⁓ben 
is megállapodhatnak. Amennyiben az állo-
mány tagja nemzetbiztonsági szempontból 
a katonai szolgálatra alkalmatlannak mi-
nősül, jogviszonyát felmentéssel kell meg-
szüntetni, de nem illeti meg ⁓. Amennyiben 
az állomány tagja a szolgálati beosztásában 
nem foglalkoztatható tovább, mert annak el-
látására nemzetbiztonsági szempontból al-
kalmatlanná válik, és jogviszonya felmen-
téssel megszüntetésre kerül, 30 napos ⁓ il-
leti meg. A ⁓ legkorábban a felmentés köz-
lését követő napon kezdődhet. A ⁓ legalább 
felére az állomány tagját a szolgálatteljesíté-
si kötelezettség alól mentesíteni kell. A szol-
gálatteljesítési kötelezettségek alóli mentesí-
tés az állomány tagjának kérelmére legfel-
jebb két részletben is történhet. A teljes ⁓re 
mentesíteni kell az állomány tagját a szol-
gálati kötelezettség teljesítése alól, ha szol-
gálati viszonya felmentéssel történő meg-
szüntetésére azért kerül sor: a) mert szol-
gálati beosztásában teljesítményértékelése 
alapján, egészségi vagy pszichikai állapo-
ta alapján nem volt tovább foglalkoztatha-
tó; b) mert a maximális várakozási időtar-
tam lejárt, és meghosszabbítására nem került 
sor; c) mert nemzetbiztonsági szempontból 
annak ellátására alkalmatlannak bizonyult; 
d) mert a tiszti vagy altiszti állománycsoport 
legalacsonyabb szintű, általános előmenete-
li rendbe tartozó beosztásában szolgálatot 
teljesítő hadnagy vagy őrmester a kötele-
ző várakozási idő leteltekor teljesítményér-
tékelése alapján nem léptethető elő; e) mert 
a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátására szerzett jogosultságot, és azt írás-
ban kéri; f) mert rendelkezési állományba 
nem helyezhető át vagy abban tovább nem 
tartható; g) az állomány legalább negyven 
év jogosultsági időt a ⁓ leteltéig teljesítő nő 

tagjának kérelmére. A teljes ⁓re mentesíte-
ni kell az állomány tagját a szolgálati kötele-
zettség teljesítése alól, ha szolgálati viszonya 
felmentéssel történő megszüntetésére azért 
kerül sor, mert a katonai szolgálatra nemzet-
biztonsági szempontból, továbbá az egészsé-
gi vagy a pszichikai állapota alapján alkal-
matlannak bizonyult. A felmentést felmen-
tési okiratban, jognyilatkozatban kell meg-
határozni. A felmentésről szóló jognyilat-
kozatnak a felmentés indoklásán (okán) túl 
a ⁓ kezdetét és időtartamát, valamint a szol-
gálatteljesítési kötelezettség alóli mentesítés 
időtartamát is tartalmaznia kell. A ⁓ a fel-
mentésről szóló jognyilatkozat közlését kö-
vetően egyoldalúan nem módosítható. (I. A.) 
→ humánpolitika, személyügy

felmérés: olyan módszer, amely a szabályo-
zás során az emberek véleményére, tapasz-
talatára, viselkedésére, emlékezetére kö-
vetkezetesen kérdez rá. Történhet szemtől 
szemben, interjú formájában vagy papíron. 
A katonai szervezetek tagjainak és magának 
a szervezeteknek a felkészültségéről tudato-
san tervezett, koncepcionálisan összeállított 
komplex ellenőrzési anyag, ahol a ⁓t végző 
konkréten tájékozódik a felkészültségről, 
a célok teljesítésének helyzetéről, állapotá-
ról. (C. O.) → katonai vezetés

felnőtt: három fő faktorral jellemezhetjük 
a felnőttet, (lásd még Marie Jahoda [1907–
2001] osztrák–angol szociálpszichológus 
vonatkozó munkáit). A ⁓ olyan személy, 
aki: a) öntudattal, identitással, autonómiá-
val rendelkezik (helyesen észleli, értelmezi 
a világot és önmagát, személyisége egysé-
ges); b) érvényesíti magát (hatással van kör-
nyezetére, kommunikatív, produktív, részt 
vesz a folyamatokban, felelősséget vállal, 
Jean P. Sartre kifejezésével „tud dolgozni 
magán”); c) értékesíti magát (ismeri saját 
értékét, kompetenciáját, eladja  képességeit, 
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fejleszti magát, alkalmazkodik a változó 
környezethez). (H. D.) → katonapedagógia

felnőttképzés: a felnőttkori oktatással, kép-
zéssel kapcsolatos terület még nem rendel-
kezik letisztult, egyértelmű fogalomrend-
szerrel. A különféle dokumentumokban 
használt kifejezések tartalma sem mindig 
ugyanaz. A felnőttoktatás, ⁓ fogalma szé-
les értelemben a nagykorúságot elért sze-
mélyek képzését jelenti, azonban egyes do-
kumentumok más jelentéssel is használják. 
A felnőttoktatás fogalma a jogszabályokban 
az iskolarendszerű oktatással kapcsolatban 
jelenik meg. Ebben az értelemben felnőttok-
tatás az a képzés, ahol a „tanuló munkahe-
lyi, családi vagy más irányú elfoglaltságá-
hoz, a meglévő ismereteihez és életkorához 
igazodó iskolai oktatásban” vesz részt. A ta-
nulók középfokú iskolában attól a tanévtől 
kezdve folytathatják a tanulmányaikat fel-
nőttoktatás keretében, amelyben a tizenha-
todik életévüket betöltik. A tanítás nappali, 
esti, levelező vagy más, sajátos munkarend 
szerint is szervezhető. A ⁓ fogalma a felnőtt-
képzési törvényben található meg, amely-
ben azt az iskolarendszeren kívüli képzé-
sekre használják. Lényeges jellemzője, hogy 
a képzés résztvevői nem tanulói vagy hallga-
tói jogviszonyban állnak a képző intézmény-
nyel. A ⁓ben olyan személy vehet részt, aki 
tankötelezettségét teljesítette, de tanköteles 
személy tankötelezettsége teljesítése mel-
lett is bekapcsolódhat a ⁓be. A felnőttokta-
tás a képzési intézmény típusa alapján lehet 
iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívü-
li képzés, célja szerint lehet munkaerő piaci, 
általános és nyelvi, szabadidős és hobbicélú 
képzés. (P. T.) → humánpolitika, személyügy

felpattanó lövészet: lapos, esetleg ívelt röp-
pályával 20 foknál kisebb találati szög ese-
tén, viszonylag nagy lövedék kezdősebes-
séget biztosító töltettel végrehajtott lövé-
szet. A ~ lényege, hogy a lövedék a becsapó-

dást követően a talaj felületén kb. 2-3 métert 
csúszik, majd a talajellenállás következté-
ben felpattan, a lőirányhoz viszonyítva kis-
sé jobbra fordul, és a talaj felett 6-12 méter 
magasságban felrobban. A repeszek „V” 
alakban csapódnak be a célterületre. A szak-
emberek a robbanások által felkavart földet 
és port „bajusznak” nevezik. A késleltetett 
állású gyújtó a becsapódást követően lép 
működésbe, majd a késleltető lőporkorong 
kiégése után adja át a szúrólángot a detoná-
tornak, a levegőben robbantva a lövedéket. 
A ~ nyíltan lévő élőerő, illetve nyitott árok-
ban vagy nyitott fedezékben lévő élőerő el-
len igen hatásosan alkalmazható. (Sz. T.) 
→ tüzérség

felső vezető: olyan személy, magasrangú 
katona, aki az adott szervezetben a hierar-
chia csúcsán látja el feladatát. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

Felsőfokú Vezetőképző Tanfolyam: 1997. 
szeptember 1-jével indult be – közel négy 
évtizeddel megszüntetése után – ismét Ma-
gyarországon ez a (vezérkari) képzés két tan-
csoportban, 25 fővel. A 2016–2017. tanévet 
is figyelembe véve 26 tancsoportban 297 ma-
gyar és 37 külföldi (algériai, francia, horvát, 
kínai, lengyel, német, román, olasz, orosz, 
ukrán) tett/tesz szert legmagasabb szintű 
katonai vezetői/vezérkari ismeretre. Lásd 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, ha-
diakadémia. (Sz. M.) → hadtörténet, had-
művészet története

felsővezetői tanfolyam: a katonai ~ olyan, 
1993–2012. között Vezérkari Tanfolyamként 
tanfolyamrendszerű, 2017-től  Katonai Felső-
vezető Szakirányú Továbbképzési Szakként 
egyetemi nappali képzés, amely a Magyar 
Honvédség részére a Honvédelmi Minisz-
térium és a Honvéd Vezérkar elvárásainak, 
valamint Magyarország érdekeinek megfe-
lelően felső szintű katonai, kül-, biztonság- 
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és védelempolitikai ismeretekkel és látókör-
rel, gyakorlattal rendelkező főtiszteket ké-
pez. A kurzus az ezredesi vagy magasabb 
rendfokozattal rendszeresített beosztások 
betöltésére tervezett állomány részére szer-
vezett, a katonai szervezetek parancsnoki, 
parancsnokhelyettesi, törzsfőnöki, osztály-
vezetői feladatainak ellátására történő fel-
készítés céljából. (Cs. F.) → katonai képzés, 
kiképzés, felkészítés

felszállóág: a röppálya hossza a csőtorkolat-
tól a tetőpontig. (M. G.) → tüzérség

felszedés elleni biztosítás: olyan szerkezet, 
módszer, amely az akna védelmét biztosít-
ja, annak alkotórésze, vagy vele összekötte-
tésben van, vagy hozzá van rögzítve, vagy 
az akna alatt van elhelyezve, és ennek kö-
vetkeztében az akna hatástalanítására (fel-
szedésére) tett kísérletnél működésbe lép, el-
működteti az akna robbanótöltetét. (K. Z.a) 
→ műszaki támogatás

felszíni erők elleni légi műveletek (Anit-
Surface Forces Air Operations – ASFAO): 
~ egyaránt magukban foglalják a száraz-
földi erők elleni, illetve a tengeri erők elle-
ni légi műveleteket, amelyeket annak érde-
kében hajtanak végre, hogy megsemmisítsék 
a szemben álló erők csapatait, megsemmisít-
sék az azokat támogató infrastruktúrát, va-
lamint, hogy olyan pszichológiai hatást ér-
jenek el, amelyek megtörik a szemben álló 
fél egységét vagy a harctevékenység iránti 
elszántságát. (Cs. J.) → légvédelem, légierő 
(műveletek, támogató műveletek)

felszíni légvédelem (Surface Based Air De-
fence – SBAD): más néven a légvédelmi csa-
patok. Fegyverzetükbe rakéták és gépágyúk 
egyaránt beletartoznak. A rakéták mérete 
az ember által hordozhatótól, a többméte-
res méretekig, rakétakomplexumokig terjed-
het. Feladatuk a védelmi légi szembenállás 

feladatokban való részvétel, a légtér, a saját 
csapatok, valamint fontos objektumok vé-
delme a támadó légi ellenséggel szemben. 
(Cs. J.) → légvédelem, légierő (műveletek, 
támogató műveletek)

felszín-levegő osztályú rakéta: olyan raké-
ta, amelyet a föld vagy vízfelszínről indíta-
nak és légi cél a célpontja, más néven légvé-
delmi rakéta. Léteznek infravörös önirányí-
tású, valamint a rádiólokációs irányításnak 
különböző formáit alkalmazó verziók. Cél-
pontjai a különböző légi eszközök, légi jár-
művek, továbbá az egyéb rakéták is. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támoga-
tó műveletek)

feltöltés: a csapatok személyi, anyagi-tech-
nikai (fegyverzeti stb.) veszteségeinek (vagy 
hiányainak) pótlása (kiegészítése) a szük-
séges vagy a lehetséges mértékben (mér-
tékig). A ~ célja, hogy a csapatok képessé 
(alkalmassá) váljanak a kitűzött (új) feladat 
végrehajtására. A ~ lehet: teljes (mindenre, 
az egész állományra kiterjedő), vagy pedig 
részleges. Végbemehet a harctevékenység 
során vagy a csapatok kivonását követően. 
~i rend: a mozgósítás során bevonuló tarta-
lékosok beosztásba helyezésére és az előál-
lított nemzetgazdasági-technikai eszközök 
alegységenkénti elosztására (beosztásba he-
lyezésére) kialakított elvek, rendszabályok 
és módszerek összessége (H. L.) → védel-
mi igazgatás

feltöltöttség: a katonai szervezetek szemé-
lyi állománnyal, harcfelszereléssel és har-
ci-technikai eszközökkel (illetve anyagok-
kal) való ellátottságának szintje. Ha mind-
ezek az állománytáblában előírt létszám-
ban és mennyiségben a katonai szervezet 
rendelkezésére állnak, akkor annak ⁓e tel-
jes. A feltöltés célja, hogy a csapatok ké-
pessé (alkalmassá) váljanak a kitűzött (új) 
 feladat  végrehajtására. A feltöltés lehet: 
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 teljes  (mindenre, az egész állományra ki-
terjedő), vagy pedig részleges. Végbeme-
het a harctevékenység során vagy a csapa-
tok kivonását követően. (H. L.) → védelmi 
igazgatás

felügyelet nélküli harctéri érzékelőhá-
lózat (Unattended Ground Sensor Net-
work – UGSN): a különféle tartományban 
működő és érzékelési móddal rendelkező 
nagy mennyiségű harctéri érzékelők, szen-
zorcsomópontok és átjárók (gateway-ek) elő-
re definiált vagy ad hoc vezeték nélküli szen-
zorhálózatba integrálásával alakíthatók ki. 
A felügyelet nélküli szenzorhálózat az egye-
dül álló szenzorokhoz képest nagyobb ener-
giahatékonyságot biztosít, és az elosztott 
adatfeldolgozásnak köszönhetően jelentősen 
növeli a célok felismerésének, detektálásá-
nak, helyzetük meghatározásának és a moz-
gó célok követésének hatékonyságát. A kor-
szerű harctéri szenzorhálózatokban az ösz-
szegyűjtött adatokon előfeldolgozást végez-
nek, a mért paramétereket összegzik, külön-
böző spektrális és egyéb jellegzetességeik 
alapján összehasonlítják és kategorizálják. 
Az adatfeldolgozó központba az előfeldol-
gozott adatokat kódolt formában, meghatá-
rozott időközönként továbbítják, ahol rész-
letes mélyelemzésnek, adatfeldolgozásnak 
vetik alá őket. (H. Zs.) → elektronikai had-
viselés, információs műveletek

felügyelt frekvencia: a ~ák a korlátozott 
frekvenciák jegyzékében meghatározott el-
lenség által használt frekvenciák, amelyek 
a felderítés számára információforrásként 
értékesek, ezért azok elektronikai zavará-
sát a felderítőtörzzsel mindenkor egyeztet-
ni kell. Az ilyen frekvenciákon csak akkor 
lehet zavarni, ha megállapítást nyer, hogy 
a zavarással elérhető harcászati, hadműve-
leti nyereség értéke nagyobb, mint az elve-
szett információ jelentősége. Ezek a frek-
venciák általában időtartamhoz kötöttek, 

mivel az ellenség elhelyezkedése és tevé-
kenysége a harc-, hadművelet során válto-
zik. (H. Zs.) → elektronikai hadviselés, in-
formációs műveletek

felvételi orientációs beszélgetés: a kato-
nai alapképzésre (BSc) jelentkezett szemé-
lyekkel szemben támasztott, a HM HVKF 
90/2008. (HK 8.) intézkedésben megje-
lölt kompetenciák meglétének, illetve azok 
szintjének a vizsgálata. A Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem Hadtudományi és Honvéd-
tisztképző Karán a felvételi alkalmassági 
vizsgálat a 2013/2014-es  tanévtől kiegészült 
az úgynevezett pályaorientációs beszélge-
téssel, amelynek célja elsősorban azon jel-
lemzők feltárására törekvés, amelyek tá-
jékoztatást adnak arról, hogy a felvételiző 
a felvételi során rendelkezik-e reális pálya-
képpel, minimális ismerettel választott hiva-
tásáról, illetve van-e biztató jele annak, hogy 
tanulmányai során kialakíthatók a fent hivat-
kozott intézkedésben meghatározott, a vég-
zett hallgatótól elvárható kompetenciák. A ~ 
továbbá útmutatást jelent a pályaválasztási 
motívumok (hivatással kapcsolatos értékíté-
let, pályapresztizs megítélése); az általános 
elvárások (a katonai hierarchiából követke-
ző engedelmesség, bajtársiasság, a hazasze-
retet, erő, ügyesség, kitartás, akaraterő, ön-
fegyelem); a szociális kompetenciák (kom-
munikációs, prezentációs, önismereti), va-
lamint a személyes kompetenciák (például 
őszinteség, felelősségtudat, változásokhoz 
való rugalmas, konfliktusmentes alkalmaz-
kodás, nyitottság) megismeréséhez, feltérké-
pezéséhez, az elvárt követelményekkel való 
összehasonlításához annak érdekében, hogy 
a hivatásos katonai pályára csak a magasan 
kvalifikált, elkötelezettséggel, hivatástu-
dattal rendelkezők kerülhessenek. A felvé-
teli bizottság munkájában a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem Hadtudományi és Hon-
védtisztképző Kar oktatói, a Hallgatói Ön-
kormányzat által delegált hallgatók, vala-
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mint a Honvéd Vezérkar kijelölt munkatár-
sai vesznek részt. (D. Cs.) → katonai képzés, 
kiképzés, felkészítés

fenyítés: amennyiben a katona vétkesen 
(szándékosan vagy gondtalanul) megsze-
gi a szolgálati viszonyával kapcsolatos kö-
telezettségét vagy a katonai rend és fegye-
lem szabályait – amennyiben cselekménye 
nem bizonyul bűncselekménynek vagy sza-
bálysértésnek – fegyelemsértést követ el. 
Aki fegyelemsértést követ el, azt felelőség-
re kell vonni. Az elöljáró csak akkor mel-
lőzheti a felelősségre vonást, ha a fegyelem-
sértés olyan csekély súlyú, hogy – figyelem-
be véve a fegyelemsértő egész magatartását 
és a katonai szolgálati rendhez való viszo-
nyát – a kioktatás és a figyelmeztetés is elég-
séges. (C. O.) → katonai vezetés

fertőtlenítés: dezinfekció; fertőző mikroor-
ganizmusok elpusztítása vagy toxinjainak 
hatástalanítása fizikai, kémiai és biológiai 
eljárásokkal. Katonai értelemben általános 
egészségügyi ~i és biológiai fegyverek elleni 
védelemmel kapcsolatos ~i feladatokat kü-
lönböztetnek meg. A személyeket, a terepet, 
a különféle tárgyakat és technikai eszközö-
ket a vegyi mentesítésben használt anya-
gokkal, eszközökkel és eljárásokkal fertőt-
lenítik. Fertőtlenítőanyagként arra alkalmas 
szerves és szervetlen vegyületeket használ-
nak. Az aktívklór-tartalomra érzékeny ruhá-
zati anyagok ~ére gőzamóniás vagy gőzfor-
malinos elegyet alkalmaznak. Háborús kö-
rülmények között a vegyi mentesítésre al-
kalmas, oxidáló hatású aktívklór-tartalmú 
vegyszereken (hipoklorit, klórmész, klóra-
min) kívül egyéb ismert fertőtlenítőszereket 
(krezolokat, formaldehideket, neomagnolt, 
kálium-hipermangánt, etil-alkoholt, jódol-
datot stb. is felhasználnak. A megelőző ~ 
megakadályozza, hogy a tárgyak, élelmisze-
rek és személyek a fertőzés terjesztői legye-
nek. Idetartozik a tereptárgyak ⁓e, az ivóvíz 

klórozása, a tej pasztőrözése stb. Személyek 
~ére fertőtlenítőanyagok csak külsőleg al-
kalmazhatók. A bőr, illetve nyálkahártya fe-
lületén alkalmazott fertőtlenítőszereket anti-
szeptikumoknak nevezik. A ~ eszközei hely-
hez kötött vagy mozgó fertőtlenítőberende-
zések. A katonák egyéni ~eszközeit a sze-
mélyi vegyi mentesítő csomag tartalmazza. 
Biológiai fegyver alkalmazásakor végrehaj-
tott ~ esetén az ABV-védelmi rendszabályo-
kat alkalmazzák. (B. T.) → ABV-támogatás

Feuquiéres, Marquis Antoine des pas de 
(1648–1711): francia főnemes, aki 18 éves 
kora óta szolgált a hadseregben. Isaac de 
 Feuquières diplomata fia és Isaac Manas-
ses de Pas Marquis de Feuquieres unoká-
ja. Luxembourg, Turenne, Catinat és Vil-
lazs alatt fontos parancsnoki tisztet töltött 
be. 1692-ben  Speyerback védelménél külö-
nösen kitüntette magát, ekkor altábornagy-
gyá lépett elő. Altábornagyként vett részt 
a neerwinden-i  csatában (1693), amelynek 
eldöntésében meghatározó szerepet játszott. 
Katonai pályafutása 1697-ben  a ryswyki bé-
kével fejeződött be, mivel ellentétbe került 
Villeroi marsallal, az udvar kegyeltjével. 
Az aktív szolgálat befejezése után katonai 
tapasztalatainak feldolgozásával foglalko-
zott. Háborús emlékirata a kor egyik leg-
ismertebb és legnépszerűbb katonai szak-
könyve volt, 1725-ben  jelent meg a máso-
dik kiadása és nem sokkal később angolra 
és németre is lefordították. Montecuccolihoz 
és Vaubanhoz hasonlóan gyakorlati szakem-
ber. Már Clausewitz előtt felismerte a véde-
lem adta lehetőségeket, amelyet előnyben 
részesített a támadással szemben. Művei-
ben nagy súlyt helyezett az ellátás, a fegy-
verzet és a szervezés kérdéseire. Munkássá-
gát gazdag tapasztalatok, a részletek biztos 
és alapos ismerete jellemzi. Műve a részle-
tek precizitása és gazdagsága, a gyakorlati 
tapasztalatok bősége miatt mindazok számá-
ra, akik a 17. század második felének had-
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művészetét meg akarják ismerni ma is nél-
külözhetetlen forrásmunka. (N. L.) → had-
történet, hadművészet története

figyelés: a legalapvetőbb felderítési mód, 
amelyet valamennyi katonának a harc 
és a harccal kapcsolatos tevékenységek so-
rán folyamatosan végre kell hajtania vizuá-
lis adatszerzés céljából. A ~ folytatható sza-
bad szemmel vagy a rendelkezésre álló kü-
lönböző felderítő technikai eszközök széles 
körű alkalmazásával. A ~ elsődleges célja: 
a terep (harcmező) és az ott elhelyezkedő 
(manővert végrehajtó) földi és légi, valamint 
haditengerészeti ellenség azonosítása, célko-
ordinátáinak megállapítása vagy a harcme-
zőn lezajlódó események, eseménysorozatok 
megfigyelése, információszerzés végrehaj-
tása. A ~ másodlagos célja lehet: nagypon-
tosságú földi és légi telepítésű fegyverrend-
szerek csapásmérő elemeinek a kiválasztott 
célra történő rávezetése. A csapások követ-
kezményeként keletkező károk, veszteségek 
megállapítása. A ~ további célja lehet: a fi-
zikai környezet sajátosságainak (terep, idő-
járás, láthatóság) megállapítása is. A ~ vég-
rehajtása érdekében figyelőt vagy figyelőőr-
söt alkalmaznak. A figyelőőrs olyan komp-
lex felderítőszerv, amely alkalmazható önál-
lóan vagy a felderítőjárőr szerveként a terep 
megfigyelésére, a szemben álló fél helyének, 
tevékenységének felfedésére, azonosítására 
bármely napszakban és időjárási viszonyok 
között. (H. H.) → felderítés

figyelési szektor: a műveleti tér (harctér) 
azon meghatározott része, amelyet a földi 
felderítés során az egyes figyelők, figyelő-
őrsök vizuálisan vagy felderítőműszerek al-
kalmazásával át kell kutatniuk. Megjegyzés: 
összefüggő figyelőrendszer esetén az egyes 
figyelők számára meghatározott ~ok átfed-
hetik egymást, ugyanakkor törekedni kell 
az egységes tájékozódásipont-rendszer ki-
alakítására. Az egyes ⁓okon belül különös 

figyelmet érdemlő területeket, irányokat le-
het meghatározni. (H. H.) → felderítés

figyelési vázlat: a terepvázlatok körébe tar-
tozó grafikus okmány, amelyen a figyelés, 
a jelentés és az összeköttetés fenntartására 
vonatkozó adatok jelennek meg. A figyelé-
si vázlat elkészítésének alapja a tájékozódá-
sipont-vázlat. A ~ a figyelési szektorok sze-
rint jeleníti meg a figyelés tárgyát, a kiemelt 
jelentőségű terepszakaszokat és irányokat, 
a lényeges változások időpontjai feltünteté-
sével. (K. A.) → geoinformációs támogatás

figyelőhely: 1. A terepnek olyan műszakilag 
berendezett – általában kiemelkedő – pont-
ja, ahonnan a parancsnok a harcmezőn lévő 
saját egységek (alegységek) és az ellenség 
tevékenységét megfigyelheti, s amelyet pa-
rancsnoki vezetési pontok településére is 
felhasználhatnak. Az alegységparancsnok 
parancsnoki figyelőpontról (figyelő-harc-
álláspontról) vezet. A figyelőpont funkció-
ját mindinkább a páncélozott harcjárműbe 
(helikopterre) telepített mozgó figyelőpon-
tok veszik át. 2. A terepnek egy meghatáro-
zott, figyelésre alkalmas, figyelők és figye-
lőőrsök településére kijelölt pontja, helye. 
(H. H.) → felderítés

figyelőőrs: a figyelést végrehajtó, néhány 
főből (harcjárműkezelő személyzet) álló fel-
derítőszerv. Megjegyzés: a figyelés elsődle-
ges célja: a terep (harcmező) és az ott elhe-
lyezkedő (manővert végrehajtó) földi és légi, 
valamint haditengerészeti ellenség azonosí-
tása, célkoordinátáinak megállapítása vagy 
a harcmezőn lezajlódó események, esemény-
sorozatok megszakítás nélküli megfigyelése, 
információszerzés végrehajtása. A figyelés 
másodlagos célja lehet: nagypontosságú föl-
di és légi telepítésű fegyverrendszerek csa-
pásmérő elemeinek a kiválasztott célra tör-
ténő rávezetése. A csapások következmé-
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nyeként keletkező károk, veszteségek meg-
állapítása. (H. H.) → felderítés

figyelőpont: olyan állás, ahonnan katonai 
megfigyeléseket végeznek vagy a tüzérsé-
gi tüzet irányítják és helyesbítik, valamint 
amely megfelelő híradóeszközökkel rendel-
kezik. (H. H.) → felderítés Települhet tere-
pen vagy járműben, illetve légi szállító esz-
közön is. (T. J.) → szárazföldi műveletek

figyelőtávolság: a figyelő (felderítő) tartóz-
kodási helyétől (álláspontjától) a célig (te-
reptárgyig) húzott képzeletbeli egyenes tá-
volsága méterben (kilométerben) kifejezve. 
(H. H.) → felderítés

figyelővonal: a figyelő (felderítő) tartózko-
dási helyétől (álláspontjától) a célig (terep-
tárgyig) húzott képzeletbeli egyenes vonal. 
(H. H.) → felderítés

fizikai biztonság: a hadműveleti biztonsági 
védelmi rendszabályok magukban foglalják 
többek között a ~ot. A ~ az akadályokat öle-
li fel (torlódásokat, falakat, szöges drótokat, 
aknákat, tüzelési szektorokat), amelyeket 
azzal a céllal hoztak létre, hogy megfossza 
az ellenséget a minősített vagy „kényes” do-
kumentumokhoz, eszközökhöz való hozzá-
férhetőségi lehetőségtől, a katonai bázisok-
ra vagy érzékeny körzetbe történő belépé-
si lehetőségtől, és hogy meghiúsítsa vagy 
megakadályozza a fizikai támadást. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

fizikai spektrum: a létező rezgések teljes 
tartományát leíró rendszer, amely a mecha-
nikai rezgések és az elektromágneses rezgé-
sek spektrumának összessége. Nagyon fon-
tos, hogy nem a rezgésszám határozza meg 
a fizikai jelleget, létezik azonos frekven-
ciájú mechanikai rezgés és elektromágne-
ses rezgés is. A ~ leírására szokásos a frek-
vencia szerinti skála használata, a hullám-

hossz szerinti skála használata, de szokásos 
az egyes tartományok elnevezése is, például 
infrahang, akusztikus hang, ultrahang vagy 
az elektromágneses tartományban a hosszú 
hullámú, középhullámú, rövid hullámú, ult-
rarövid hullámú, mikrohullámú stb. elneve-
zés. (V. L.) → elektronikai hadviselés

Foch, Ferdinand (1851–1929): francia tá-
bornok, katonai teoretikus. Politechnikumi 
és tüzériskolai tanulmányok után a 24. tüzér-
ezredben hadnagyként kezdte pályafutását. 
1875 októberében nevezték ki főhadnagy-
gyá. 1976 és 1878 között a saumuri lovasis-
kola parancsnoka, közben századossá lépett 
elő. Ezt követően 1885-ig  a 10., majd a 9. tü-
zérezredben szolgált. Elvégezte a hadiaka-
démiát, 1887-ben  a XIX. hadtest,  1890-ben  
a hadsereg vezérkarába került. A következő 
évben őrnaggyá lépett elő. Az 1895 és 1901 
közötti időszakban a hadiakadémia had-
történet- és taktikatanára. 1900-ban  alez-
redessé lépett elő, 1903-ban  a 35. tüzérez-
red parancsnoka lett. 1907-ben  tábornok-
ként az V. hadtest tüzérparancsnoka, a kö-
vetkező évtől a hadiakadémia igazgatója, 
 1911-től  a 13. hadosztály, 1912-től  a VIII., 
majd a XX. hadtestparancsnoki tisztét töl-
tötte be. 1914. augusztus végéig hadtestét, 
októberig a IX. hadtestet vezette a marnei 
csatában; ezután Joffre mellett a szövetséges 
főhadiszálláson összekötő tiszt. 1915 január-
jától az Északi Hadseregcsoport parancsno-
kaként vezette a németek elleni támadásokat 
Artois-ban. A következő évben előkészítette 
és irányította a Somme körüli hadművele-
teket. 1917 májusában kinevezték a francia 
hadsereg vezérkari főnökévé. 1918 áprilisá-
ban a nyugati hadszíntéren harcoló szövetsé-
ges haderők főparancsnoka lett. Ugyanazon 
év augusztusában a „Franciaország marsall-
ja” címmel ruházták föl. November 9-én  
Compiègne-ben  saját vasúti kocsijában írták 
alá a Németország  fegyverletételéről szóló 
okmányt. (F. B.) → hadtudomány elmélete
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Foch, Ferdinand elmélete (1851–1929): 
francia marsall, első világháborús hadve-
zér, katonai teoretikus. Kortársaihoz ha-
sonlóan gyorslefolyásúnak vélte a követke-
ző háborút, amely viszont minden korábbi-
nál nagyobb erőfeszítést követel, és hatal-
mas ember-, valamint anyagveszteségét jár 
majd. Ugyanakkor eltúlozta az ember erköl-
csi, értelmi és fizikai képességeinek jelen-
tőségét. Az első világháborút lezáró béke-
diktátumokra utalva jelentette ki: „Ez nem 
béke, csak fegyverszünet 20 évre.” Fő mű-
vei: A háború elveiről (1903); A hadvezetés-
ről (1904); Visszaemlékezéseim – az 1914–
18. évi háború. (Sz. M.) → hadtörténet, had-
művészet története

foglalkozás: a katonai oktatásnak az a lánc-
szerűen egymásba kapcsolódó szerveze-
ti formája, amelynek keretében a tárgy-
kör anyagának egy viszonylag önálló ré-
sze rendszerezetten és módszeresen feldol-
gozásra kerül. A ~ az oktatási (kiképzési) 
anyag nagysága szerint az oktatási folya-
mat legszűkebb értelmezése (mikrostruk-
túrája), amely alatt általában 1–6 óra tartal-
mi anyagának célszerű, tervszerű, szaka-
szos rendjét, feldolgozása történik. A meg-
oldandó alapvető didaktikai feladat alapján 
az alábbi foglalkozási típusokat különböz-
tetjük meg: a) az új ismereteket feldolgozó 
~on a fő didaktikai feladat az ismeretszer-
zés. Minden más didaktikai feladat csak 
alárendelt szerepet tölt be, csak a fő feladat 
eredményes megoldását segíti elő; b) az al-
kalmazó, gyakorló ~ok fő feladata a szük-
séges jártasságok és készségek kialakítása. 
Természetesen ezeken a ~okon is szükség 
van az alárendelt didaktikai feladatok je-
lenlétére, hiszen az alkalmazáshoz szüksé-
ges ismeretek meglétéről meg kell győződ-
ni (ellenőrzés – értékelés), a kialakítandó 
jártasságokat és készségeket be kell mutat-
ni (ismeretszerzés), az elsajátított fogásokat 
a már meglévő jártasságok és készségek so-

rába kell illeszteni (rendszerezés – rögzítés), 
a végrehajtást segíteni, javítani, értékelni 
kell (ellenőrzés – értékelés); c) az ismétlő 
~ok alapvető feladata a korábban tanult, el-
sajátított tananyag rendszerezése és rögzí-
tése. Ezek a ~ok nem egyszerűen a már tár-
gyalt anyagrész mechanikus reprodukálásá-
ból állnak, hanem fontos célkitűzésük az is-
meretek elmélyítése, az általánosítások meg-
fogalmazása és a következtetések levonása 
is; d) az ellenőrző-értékelő ~on kérdések, 
gyakorlati feladatok megoldása alapján mér-
jük le a fogalmak, szabályok, törvények is-
meretét, a jártasságok és készségek szintjét; 
e) a kombinált ~ jellemzője, hogy nem egy, 
hanem több didaktikai feladatot kívánunk 
megoldani azonos arányban, mindegyiket 
egyenrangú feladatként kezeljük, egyiket 
sem rendeljük alá a másiknak. Különleges 
rendeltetés szerint a ~ok lehetnek: a) bemu-
tató ~ok, amelyeknek elsődleges célja, hogy 
valamely tevékenység mintaértékű bemuta-
tásán keresztül felkészítsük a parancsnoki 
állományt az adott tevékenység eredményes 
oktatására, illetve végrehajtására; b) okta-
tó-módszertani ~okat a legfontosabb téma-
körök eredményes oktatása érdekében tar-
tunk a foglalkozásvezetők számára, annak 
érdekében, hogy minél több elméleti, gya-
korlati és módszertani segítséget kapjanak; 
c) Kísérleti ~okat vezetünk le akkor, amikor 
az oktatás folyamatában valamilyen új eljá-
rást, eszközt szeretnénk – legtöbbször tudo-
mányos igénnyel – alkalmazni, és az új el-
járás hatékonyságáról előzetesen meg kívá-
nunk győződni; d) törzsfoglalkozások, ame-
lyek feladata, hogy gyakoroltassa a törzse-
ket a vezetésben, az irányításban, a szerve-
zésben, munkastílusuk tökéletesítésében. 
A törzsfoglalkozások előkészítik, megala-
pozzák a parancsnoki és törzsvezetési gya-
korlatokat. A törzsek operatív, kollektív te-
vékenysége sokoldalú jártasságot és kész-
séget követel meg, amelyeket állandóan jó 
szinten kell tartani, illetve az új eljárások, 
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technikai eszközök rendszerbe állításakor 
ki kell alakítani (például új híradóeszkö-
zök, telekommunikációs berendezések, kü-
lönféle beosztásokban végzett parancsnoki 
tevékenység stb.); e) harcászati-alaki ~ok, 
amelynek keretében a katonákat és az alegy-
ségeket a különböző fogások, mozzanatok, 
ténykedések helyes végrehajtásának tech-
nikájára gyakoroltatjuk be, miután a fogá-
sokat, cselekvési módokat elméletben már 
elsajátították. (V. F.) → katonai képzés, ki-
képzés, felkészítés

foglalkozási helyek sorrendje: a katonai 
oktatás keretében az oktatási kérdesek so-
rán elsajátítandó elméleti és gyakorlati tudás 
logikai rendjének megfelelően berendezett 
részfoglalkozások, illetve előkészített okta-
tási helyek rendje. (M. I.) → katonai képzés, 
kiképzés, felkészítés

foglalkozási szocializáció: a foglalkozási 
(szakmai) szocializáció a szocializációs fo-
lyamat szerves része, amely az oktatási rend-
szereken keresztül a munkaszervezetben re-
alizálódik több perióduson keresztül. A ⁓ 
az adott szakma gyakorlásához szükséges 
ismeretek, képességek, készségek, szemé-
lyes kompetenciák elsajátításának folyama-
ta, amely az általános sajátosságokon kívül 
bizonyos speciális vonásokat is megköve-
tel (például helyzetfelismerés, gyors reflex, 
együttműködési készség, magas stresszkü-
szöb stb.). ⁓n belül négy szakasz különíthe-
tő el egymástól: a) pályaorientáció, b) szak-
mai képzés, c) pályakezdés, d) a pályavitel 
szakasza. Sajátságosnak mondható a katonai 
pálya, a katonai hívatás szocializációja, mert 
a civil foglalkozások többségétől jelentősen 
eltérő értékek elsajátítását jelenti a felkészü-
lés időszaka. (K. J.) → katonaszociológia

foglalkozásvezető felkészülése: a kiképzé-
si foglalkozások magas színvonalának egyik 
legfontosabb feltétele a ~, amely két, egy-

mással szorosan összefüggő tevékenységből, 
az általános és a speciális felkészülésből áll. 
Általános felkészülésen a parancsnoki, okta-
tói állomány állandó, folyamatos önképzését 
értjük. Ez mindenekelőtt a szakmai ismere-
tek mélyreható tanulmányozására, továbbá 
a katonai, pedagógiai, pszichológiai ismere-
teik, általános műveltségük növelésére ter-
jed ki. A speciális, az egyes foglalkozások-
ra történő közvetlen felkészülés első felada-
ta a kiképzési program (kiképzési terv, tan-
terv, tantárgyprogram stb.), és ennek alapján 
a szabályzatok, utasítások és egyéb irodalmi 
anyagok tanulmányozása. A következő fel-
adat a foglalkozás levezetésének, felépítésé-
nek alapos átgondolása. A szabályzatok, iro-
dalmi anyagok tanulmányozása után részben 
már előzetes elhatározásra juthat az oktató 
arra nézve, hogyan tudja a legjobban meg-
értetni és elsajátíttatni a foglalkozás anya-
gát, és azt hogyan célszerű megszervez-
ni, levezetni. A speciális felkészülés fontos 
feladata a foglalkozás anyagi biztosítása is, 
amely nem korlátozódhat csak a szemlélte-
tőeszközök, kiképzési segédanyagok előké-
szítésére és használatára. Az anyagi bizto-
sításhoz tartozik a katonák felszerelésének 
(öltözet, fegyverzet, lőszer stb.) meghatáro-
zása és meglétének biztosítása, a foglalko-
zás helyének berendezése, a szükséges gép- 
és harcjárművek igénylése, a hosszabb ide-
ig tartó foglalkozások, gyakorlatok esetén 
az élelmezés, a tisztálkodás és a pihenés biz-
tosítása is. A speciális felkészülés végén ké-
szíti el az oktató a foglalkozási jegyét (óra-
vázlatát), amelyet az előírásoknak megfele-
lően 3 nappal az adott foglalkozás előtt kell 
az elöljáróval jóváhagyatni. (M. I.) → kato-
nai képzés, kiképzés, felkészítés

foglalkoztatáspolitika: a munkaerőpiac 
külső szabályozó rendszere. A ~  feladata 
a munkaerőpiac keresletének és kínálatá-
nak meghatározása. A ~ elősegíti többek 
között a keresleti igényeknek  megfelelő 
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 munkaerő-kínálat nagyságának és szak-
mai, képzettségi szerkezetének kialakítá-
sát, valamint a kínálat munkaerő-kereslet-
hez történő folyamatos, egyúttal minél tö-
kéletesebb igazodását. (S. J.) → humánpo-
litika, személyügy

fojtó hatású mérgező harcanyag: a ~ok 
a légzőszerveken keresztül hatnak, elsősor-
ban a tüdőt támadják meg, szétroncsolják 
a tüdőlebenyek léghólyagocskáit és az alsó 
légutak finom nyálkahártyáit. A roncsolt al-
veolusok kapillárisaiból folyadék szivárog 
a tüdő szöveti állományába és a felhalmo-
zódó folyadék ödémát okoz. A halál tüdő-
vizenyő, tüdőgyulladás, fulladás útján kö-
vetkezik be. A fontosabb ⁓ a foszgén, a di-
foszgén, a trifoszgén és a klórpikrin. Bár 
az első világháborúban a halálos vegyi sé-
rülések túlnyomó többségét a fojtó ⁓ok – el-
sősorban a foszgén és a difoszgén – okozták, 
napjainkban már nem számítanak korszerű 
mérgező harcanyagnak, alkalmazásuk való-
színűsége viszonylag kicsi. A klórt és fosz-
gént azonban jelenleg is nagy mennyiség-
ben állítanak elő, ipari felhasználása, táro-
lása azonban továbbra is fenyegetést jelent-
het a műveleti területen található vegyipa-
ri objektumok rombolódása következtében. 
A foszgén szobahőmérsékleten és légköri 
nyomáson színtelen, a levegőnél nehezebb, 
rothadó szalmára, avarra emlékeztető sza-
gú gáz. A foszgén a terepen csak rövid ide-
ig marad meg hatásos töménységben, a gáz-
álarc tökéletes védelmet nyújt ellene. Mivel 
illanó típusú, a szennyezett területről kivont 
harci-technikai, személyi állomány, fegy-
verzet mentesítésére nincs szükség. (B. T.) 
→ ABV-támogatás

fokhálózat: teljes megnevezéssel földrajzi 
⁓ avagy földrajzi koordinátahálózat, a kis- 
és közepes méretarányú földrajzi, légi navi-
gációs és hadműveleti együttműködési tér-
képeken tűnik fel, az adott térkép méretará-

nyának megfelelő értékközzel és sűrűséggel, 
egymással párhuzamos (vagy közel párhu-
zamos) vonalak formájában, a földrajzi ko-
ordináták és a GEOREF-azonosítók térké-
pi meghatározása céljából. (K. A.) → geo-
információs támogatás

fokozati vizsga: az oldalirányú karrierrend-
szer működtetése érdekében, szakma- és ál-
lománycsoportonként differenciáltan végre-
hajtott olyan számonkérés, ahol a résztvevők 
a Katonai Vizsgaközpont által rendelkezés-
re bocsájtott tananyagból önálló felkészülést 
követően, a meghirdetett vizsgaidőpontok-
ban, a saját szakterületük és a hozzá kap-
csolódó rokon szakterületek katonai-szak-
mai ismereteiből tesznek tanúbizonyságot 
felkészültségükről. (P. T.) → humánpoliti-
ka, személyügy

folyamatábra: az adott folyamatot feltér-
képező, az információs vagy más források 
kialakulását és átalakulását ábrázoló diag-
ram. (C. O.) → katonai vezetés

folyamatos nagy mélységű hadműveletek: 
a szovjet fegyveres erők egyidejű vagy egy-
mást követő; azonos, illetve különböző irá-
nyokban; egymás mellett, esetleg egymás-
tól nagy távolságra, széles arcvonalon, nagy 
mélységben, nagy ellenséges csoportosítá-
sok szétzúzására irányuló, 1944–1945-ben  
végrehajtott front-/hadsereg-hadműveletek 
sorozata. Lásd jobb parti ukrajnai; Lening-
rád–novgorodi; Krími; Viborg–szvir-petro-
zavodszki; Belorussziai; Lvov– sandomierzi; 
Iaşi–kisinyovi; Baltikumi; Debreceni; Belg-
rádi; Budapesti; Visztula–oderai;  Balatoni 
védelmi; Bécsi; Berlini; Prágai hadműve-
let. (Sz. M.) → hadtörténet, hadművészet 
története

folyamatosság: a vezetés egységének erősí-
tését a vezetés folyamatos fenntartásával le-
het elérni. A vezetés ⁓a biztosítható az elő-
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készített tervek és a kiadott parancsok le-
hetséges változásainak reális előrelátásával, 
az elöljáró parancsnok és a műveleti felada-
toknak nagyobb mélységre és nagyobb táv-
latra szóló ismeretével. A folyamatos veze-
tés elérhető: a) az időben hozott elhatáro-
zással és annak az alárendeltekhez történő 
időbeni eljuttatásával; b) a helyzet folyama-
tos értékelésével és a változások előrelátá-
sával; c) az állandó és kölcsönös tájékozta-
tással és együttműködéssel; d) folyamatos, 
többszintű és többcsatornás összeköttetés-
sel; e) a vezetési pontok, vezetők, parancsno-
kok állandó helyettesítésére történő készen-
léttel; f) a vezetés megszakíthatatlan éjjel-
nappal, különböző műveletek átmenete so-
rán történő biztosításával, a vezetési pontok 
időbeni telepítésével, áttelepítésével. (C. O.) 
→ katonai vezetés

folyamatszemlélet: mindazokat a tevékeny-
ségeket, amelyek erőforrásokat használnak, 
és amelyeket úgy irányítanak, hogy beme-
neteket kimenetekké transzformálják, folya-
matnak tekintünk. Az egyik folyamat kime-
nete gyakran egyben a következő  folyamat 
közvetlen bemenetét is jelenti. A folyamat 
rendszerek feltárását, a folyamatok, vala-
mint az egymással való kölcsönhatásuk azo-
nosítását és a folyamatok kezelését folyamat 
szemléletnek nevezzük. A ⁓ű megközelítés 
egyik előnye az, hogy gondoskodik a rend-
szeren belül az egyes folyamatok közti kap-
csolatnak, továbbá a folyamatok kombiná-
ciójának és kölcsönhatásának permanens 
szabályozásáról. Ha ezt a megközelítést egy 
irányítási rendszerben alkalmazzák, akkor 
ez kiemeli a következő szempontok fontos-
ságát: a) a követelmények megértése és telje-
sítése; b) a folyamatok átgondolásának szük-
ségessége a hozzáadott érték szempontjából; 
c) a folyamat működésére és eredményessé-
gére vonatkozó adatok megismerése, vala-
mint a folyamatok permanens fejlesztése, 
objektív mérések alapján. A ⁓ csak komp-

lex átfogó megközelítéssel érhető el. (C. O.) 
→ katonai vezetés

folyó termelésből történő igénykielégítés: 
gazdaságmozgósítási helyzet során az igény-
kielégítésnek azon formája, amikor az or-
szág vállalatainak adott időszakban, foly-
tonos működésükkel előállított termékei 
és szolgáltatásai biztosítják a krízisidőszaki 
feladatok ellátását. Ennek a formának a leg-
nagyobb előnye alacsony költsége és gyorsa-
sága. Hátránya viszont az, hogy jelentősen 
függ a nemzetgazdaság krízisidőszaki mű-
ködési képességétől, így például háború ese-
tén a gazdaság túlélőképességétől, valamint 
a védelmi ipari értékláncok rendelkezésre 
állásától. ⁓ tervezésénél is azonban figye-
lembe kell venni, hogy a jószág előállításá-
hoz szükséges értéklánc mekkora hányadát 
képes előállítani a hazai gazdaság. Ugyanis 
hiába történik a végtermék előállítása bel-
földön, amennyiben a szükséges kritikus 
anyagi és szolgáltatási inputok csak kül-
földről beszerezhetők, úgy az adott jószág 
esetében igazából importból történő igény-
kielégítési formát kell tekinteni és a terve-
zésnél figyelembe venni. (T. B.) → véde-
lem-gazdaságtan

folyó: egy természetes víztömeget jelent 
a szárazföldek belsejében, amely az állóvi-
zekkel ellentétben állandó mozgásban van. 
A legkisebb folyóvizeket ér, csermely, pa-
tak, a nagyobbakat ⁓, a legnagyobbakat fo-
lyam néven különböztetik meg. A folyóvi-
zeket a hosszúság (km), a vízgyűjtő terület 
nagysága (ezer km²) és a közepes vízhozam 
(m³/s) alapján csoportosítják. A ~k hosszát, 
vízgyűjtő területetét a kontinensek kiterje-
dése, felszíni és lefolyási viszonyai, éghajla-
ti sajátosságai határozzák meg. A folyóvízre 
jellemző a vízjárás ingadozása. A patakok 
és a kis ~k vízjárása lényegesen  ingadozóbb, 
mint a nagy vízfolyásoké, mert a helyi eső-
zések, gyors hóolvadások az egész  vízgyűjtő 
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területet vagy annak nagy részét egyidejű-
leg érintik. A ~k és folyamok kiegyenlí-
tettebb vízjárásúak, mert a nagy kiterjedé-
sű vízgyűjtő területnek hol egyik, hol má-
sik része kap csapadékot, és a mellékfolyó-
kon különböző időkben vonul le az árhul-
lám. Ez elsősorban a mérsékelt égövi ~kra 
jellemző. Az óriásfolyamok pedig gyak-
ran több éghajlati területen haladnak ke-
resztül, ahol a csapadék eloszlása, esetleg 
az olvadás időtartama is eltérő. Az egy ~vá 
vagy folyammá egyesülő folyóvizek együt-
tesét vízrendszernek (folyórendszernek) ne-
vezzük, amelyet a legnagyobb, leghosszabb 
vagy a legbővizűbb ~ról neveznek el. A fő 
~ba különböző nagyságú mellékfolyók öm-
lenek, első-, másod- és harmadrendű mel-
lékfolyókat különböztetünk meg. Azt a he-
lyet, ahol a ~ egy másik ~ba vagy állóvízbe 
ömlik, torkolatnak nevezzük. A vízhálózat 
sűrűsége az éghajlattól és a felszín szerke-
zetétől, kőzeteinek minőségétől függ. Ned-
ves éghajlatú területeken sűrűbb, száraz ég-
hajlatok alatt ritkább a vízhálózat, vagy tel-
jesen hiányzik. Sivatagi területeken csak 
bővizű ~k tudnak áthaladni (Nílus, Indus, 
Tarim, Colorado). Tömött, kristályos kőze-
tekből felépült felszínen, ahol a beszivárgás 
elenyésző, sűrű vízhálózat van, míg a po-
rózus, repedezett kőzetek (mészkő- és do-
lomitfelszínek) vízfolyásokban szegények. 
A hegységekben a csapadék nagyobb há-
nyada fut le a lejtőkön, ezért a vízhálózat 
sűrűbb, mint az alföldek lapos felszínén. 
Azt a területet, amelynek vizeit egy ~ veze-
ti le, vízgyűjtő területnek nevezik. Nagysá-
gát a domborzat és a felszín tagoltsága be-
folyásolja. A ~k vízgyűjtő területét a vízvá-
lasztó különíti el egymástól. A hegyvidéki 
vízválasztó kiemelkedéseken, gerinceken, 
hátságokon húzódik. A sík területeken hala-
dó, úgynevezett völgyi vízválasztó legtöbb-
ször széles, bizonytalan határú sávot jelent, 
és gyakran különböző irányba lefolyó mo-
csarakat keresztez. A felszíni vízfolyások 

többsége közvetlenül vagy közvetve eléri 
a tengert. Ezek a lefolyásos (periferikus) te-
rületek. Vannak olyan területek is, amelyek 
vize nem jut el a Világtengerbe. Ezeket le-
folyástalan (centrális) területeknek neve-
zik. A felszíni vízfolyások munkaképessége, 
energiája és a végzendő munka arányának 
megfelelően a ~n három szakaszjelleget kü-
lönböztetünk meg. Ahol a víz munkaképes-
sége nagyobb, mint amennyi a hordalék szál-
lításához szükséges, ott felsőszakasz jellegű 
a ~, mélyíti a medret és hordalékot termel. 
A nagy vízsebesség miatt a mederszelvény 
keskeny és mélyülő V alakú a völgy. A kö-
zépszakasz jellegű ~ munkavégző képessé-
ge akkora, amennyi a hordalék elszállításá-
hoz elegendő. Az ilyen folyószakaszok szé-
les, tál alakú völgyben kanyarogva, meande-
rezve haladnak. A túl fejlett kanyarok levág-
ódásával holtágak (morotvató) keletkeznek. 
Ha a ~ munkavégző képessége nem elegendő 
az addig hozott hordalék továbbszállítására, 
megkezdődik a hordaléklerakódás. Az ilyen 
folyószakaszt alsószakasz jellegűnek neve-
zik, hordalékkúpokon és a torkolatoknál ala-
kul ki. A lerakott hordalék (zátony) ágakra 
bontja a ⁓t. Ha az árapály mozgása nem elég 
erős ahhoz, hogy a lerakott hordalékot magá-
val ragadja, akkor deltatorkolat keletkezik. 
Ahol jelentős az árapály-tevékenység a ten-
ger vize a folyótorkolatba lerakott hordalékot 
elszállítja, és a torkolatot kiszélesíti, tölcsér-
torkolat alakul ki. A ~ általában hadműve-
leti vagy harcászati vízi akadály. A katona-
földrajzi értékelések tartalmazzák a folyóvi-
zek értékelését. A vízsebesség szerint: las-
sú 0,5–1,0 m/s; közepes 1,0–1,5 m/s; sebes 
1,5–2,0 m/s; igen sebes 2,0 m/s feletti víz-
folyások. Mélység szerinti: sekély 1,0 m-ig; 
kis 3,0 m-ig; közepes 5,0 m-ig; nagy 5,0 m-
nél mélyebb vízfolyások. A szélesség sze-
rinti: keskeny 0–100 m; közepes 100–250 m 
és széles vízszélesség 250–600 m. A me-
derviszonyok szerinti osztályozás: iszapos, 
agyag, agyagos homok 0,2 m/s vízsebesség; 
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finom homok 0,6 m/s vízsebesség; kavics 
1,2 m/s vízsebesség; durva kavics 2,4 m/s 
vízsebesség; kő, kőgörgeteg 4,0 m/s vízse-
besség. Fontosak a partviszonyok is: válto-
zó, határozatlan, sík, enyhén lejtős, homo-
kos, sziklás, vizenyős, alacsony és omladé-
kos, magas és omladékony, alámosott, me-
redek, szakadó, uralgó part és megerősített 
partvonal. (S. K. K.) → katonaföldrajz

folytonos zavar: az időben szakaszos, pe-
riodikus vagy véletlen időben bekövetkező 
impulzuszavar ellenpárja. Időben folyama-
tos jellegű, ami nem jelenti azt, hogy köz-
ben amplitúdóban, frekvenciakomponense-
iben ne változhatna meg. A legegyszerűbb 
~ a modulálatlan vivőkisugárzás egy adott 
frekvencián, vagy akár egy frekvenciatar-
tományban csúszó módon. Ez a modulá-
latlan vivőhullám mind az amplitúdómo-
dulált, mind a frekvenciamodulált rendsze-
rű vevőkészülékek detektorának áramköré-
ben üzemszerűen feldolgozható, a vevőben 
csend lesz, a környezeti, illetve a belső za-
jok elhallgatnak. A kezelők számára nem ad 
olyan egyértelmű zavarásra utaló jellegze-
tességeket, mint a különféle szirénázó vagy 
impulzuszajjal modulált zavaró jelek. (V. L.) 
→ elektronikai hadviselés

fontossági sorrend meghatározása: a ka-
tonai szervezet feladatának hatékony ellátá-
sa végett, már a tervezés során az alapren-
deltetés, illetve az adott időszakban előnyt 
élvező célok magvalósítása érdekében a pa-
rancsnok fontossági sorrendet állít fel. Ez le-
het kiemelt feladat, majd főfeladat, kulcsfel-
adatok és más szervezeti feladatok. A pri-
oritási helyet dönti el, hogy az adott tevé-
kenység milyen mértékben járul a stratégi-
ai (taktikai) célok megvalósításához, a mű-
ködés jobbá, hatékonyabbá tételéhez. (C. O.) 
→ katonai vezetés

force protection (erők megóvása): mind-
azon rendszabályok, eljárások és tevékeny-
ségek összessége, amelyek végrehajtásának 
célja, hogy csökkentsék a saját személyi ál-
lomány, a létesítmények, a felszerelések, 
a katonai műveletek és az információk sérü-
lékenységét bármilyen ellenséggel és fenye-
getéssel szemben minden helyzetben, ezzel 
megőrizve a cselekvési szabadságot és a sa-
ját csapatok műveleti hatékonyságát. (K. Z.a) 
→ műszaki támogatás

forgalomirányítás: azon emberi tevékeny-
ségek, szabályok, technikai eszközök rend-
szer szintű összessége, amelynek célja a köz-
lekedési pályán található, közlekedő szerep-
lők mozgásának, tevékenységének szabá-
lyozása, irányítása a pálya kapacitásának 
lehető legnagyobb mértékű kihasználásá-
val és a közlekedésbiztonság figyelembe-
vételével. A korszerű integrált forgalomirá-
nyító rendszernek döntés-előkészítő, -tá-
mogató szerepe van. A rendszer kialakítá-
sának és a felhasználók körének függvénye, 
hogy a rendszer által nyújtott információk 
mennyire képesek hatékonyan beavatkoz-
ni a forgalmi körülmények javítása érdeké-
ben. A forgalomirányító rendszerrel szem-
ben támasztható legfontosabb követelmé-
nyek: a) helyi és hálózati szinten intelligens 
legyen a rendszer, azaz a lehető legjobban 
tudjon a forgalom pillanatnyi igényeihez 
alkalmazkodni taktikai és stratégiai szem-
pontból egyaránt; b) a rendszer a korszerű 
berendezéstechnika alkalmazása útján meg-
bízható és üzembiztos legyen, folyamatos 
működéssel, hiteles és elfogadható infor-
mációkat szolgáltatva; c) legyen integrált 
a rendszer, azaz a helyi forgalomkiszolgálá-
son túlmenően végezze el a vonali és háló-
zati ~i teendőket, töltsön be terheléselosztó 
szerepet, tegye lehetővé a közlekedési felüle-
tek – térben és időben egyaránt –  egyenletes 
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 kihasználását, működjék együtt a közfor-
galmú közlekedési alrendszer irányításával, 
és  kapcsolja össze a városi és térségi ~i rend-
szereket. (F. R.) → közlekedési támogatás

forgalomszabályozás: a csapatok és szállít-
mányok gyors és szervezett mozgását bizto-
sító azon rendszabályok összessége, amelyek 
magukban foglalják a mozgás irányának, 
ütemének meghatározását, befolyásolását 
és az álcázás rendszabályainak betartását, 
a közlekedési fegyelem és rend fenntartá-
sát. A hozzáértéssel végzett ~ meggyorsítja 
a forgalmat, ezáltal növeli az utak áteresz-
tőképességét, az oszlopparancsnokokban 
megszilárdítja a helyes útirányban való hala-
dás biztonságérzetét, kizárja a menetfegye-
lem megsértéséből származó torlódásokat 
és következményeket, valamint járművek-
nek az utakon való illetéktelen közlekedését. 
A ~ akkor eredményes, ha az utak időben fel 
lettek derítve, ha a forgalomszabályozást jól 
megszervezték és feszesen látják el, továbbá 
ha a közlekedés rendjét a csapatok betartják. 
A ~ módjai: a) álló; b) mozgó; c) kombinált. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

forgalomszabályzó: az a katona, aki a for-
galomszabályozás feladatait a gyakorlatban 
megvalósítja. A ~ felszerelése az alap meg-
felel a katonai rendőr (rendész) részére elő-
írt felszereléssel. A harcoló katonától eltér 
a karjelzésében, a kevlár- (acél-) sisakon lévő 
jelölésben, amennyiben nem katonai rend-
őr (rendész) látja el a feladatot, a felszerelé-
se kiegészül, karjelzéssel, fehér derékszíj-
jal, fehér kézelő fényvisszaverő csíkkal, jár-
őrtáskával, jelzőbottal, kézi jelzőlámpával. 
Feladatukat általában az útkereszteződés 
középpontjában, rendszerint nem dobogón 
állva látják el. Az intézkedéseit valameny-
nyi katonai és polgári személy köteles vég-
rehajtani. (T. J.) → szárazföldi műveletek

forgalomszabályzó járőr: a forgalomsza-
bályozás mozgó szerve. Feladata a telepített 
(álló) forgalomszabályzók és a forgalomsza-
bályzó őrsök közötti útszakaszok, vagy ezek 
hiánya esetén a teljes menetvonal forgalmá-
nak ellenőrzése, irányítása, illetve segítség-
nyújtás a forgalomszabályzó őrsöknek. A ~ 
a menet-komendánsszolgálat rendszerének 
szerves része. Állományába altiszt járőr-
parancsnok, forgalomszabályozók és gép-
járművezetők tartoznak. A ~öket a katonai 
rendőri (katonai rendészeti) járőrök tagjai-
ra vonatkozó kötelezettségek és jogok illetik 
meg. (T. J.) → szárazföldi műveletek

forgalomszabályzó őrs: a forgalomszabá-
lyozás rendszerének széles körben alkalma-
zott helyhez kötött eleme. Olyan helyeken 
állítják fel, ahol a közlekedőknek meg kell 
mutatni a mozgás irányát, és figyelmeztet-
ni kell őket a várható veszélyekre. Állomá-
nyában két-három fő forgalomszabályozó 
és a parancsnok tartozik. A ~öt rendszerint 
közúti csomópontokban, települések terein, 
a menetvonalak nehezen járható szakaszain, 
az egyirányú forgalmi utak be- és kijáratá-
nál, be nem látható éles kanyarokban, hosz-
szú, meredek lejtőknél, emelkedőknél, há-
gók, szorosok be- és kijáratánál, útszűküle-
teknél, a műszaki zárakon és a szennyezett 
területeken nyitott átjáróknál állítják fel. 
(F. R.) → közlekedési támogatás

formális szervezet: hivatalos szervezet, jogi 
keretek és a felűről deklarált elvek szerint 
működő szervezeti forma, illetve szervezeti 
jellemvonás. Idetartozik a munkastruktúra, 
hatáskörök, döntési jogkör, a munkakörök, 
a hierarchia, a rögzített intézményi politi-
ka, az eljárások és szabályok stb., továbbá 
azok az elemek is, amelyeket a hatékonyság 
és a gazdaságosság növelése érdekében hív-
tak létre. A haderőben alkalmazott ⁓i struk-
túrát az állománytábla jeleníti meg, amely-
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hez kapcsolódik a szervezeti és működési 
leírás. (C. O.) → katonai vezetés

forráselosztás: a szervezeti működés, fej-
lesztés szabályozásának eszköze, a meglévő 
erőforrások (új) célokhoz rendelése. (C. O.) 
→ katonai vezetés

forrásmegosztás: forráshiány esetén, költ-
ségkímélés vagy a szolgáltatás szintjének 
emelése céljából a szervezetek megosztják 
egymás között a forrásokat és a nyújtandó 
szolgáltatásokat. (C. O.) → katonai vezetés

fotogrammetria: a távérzékelés tudomány-
ága, amely a terepről készített fényképfel-
vételek (mérőképek) pontos geometriai ki-
értékelésével és feldolgozásával foglalko-
zik. Az optikai távérzékelési eszközökkel 
készült felvételek a fényképezés geomet-
riai sajátosságaiból (központi vetítés, dön-
tött kameratengely, domborzati tényezők 
stb.) adódóan számos torzulással terhel-
tek, amelyek közvetlenül nem teszik lehe-
tővé térképészeti célú felhasználásukat, de 
célmegjelölésekre, pontkoordináták meg-
határozásárára is csak korlátozottan alkal-
masak. A ~i eljárások lehetővé teszik ezen 
torzulások kiküszöbölését és geometriailag 
torzulásmentes képek előállítását (ortorek-
tifikáció). A geoinformációs támogatás so-
rán alkalmazott ~i eljárások elsősorban a le-
képzett tereptárgyak jellemzői és a köztük 
lévő összefüggések kvantitatív értékelésére, 
a térképészeti és térinformatika alapadat-
ként felhasználható ortofotók (ortofotó tér-
kép) előállítására, valamint digitális felszín-
modellek létrehozására irányulnak. A szte-
reo-⁓, avagy térkiértékelés külön szakterü-
letként foglalkozik a legalább 60%-os  átfe-
déssel készülő felvételek feldolgozásával, 
amelyek a leképzett terep térmodelljének 
kialakítását teszik lehetővé. (K. A.) → geo-
információs támogatás

fotótérkép: légi vagy műholdfelvétel ala-
pú térképtermékek speciális változata, ahol 
a megjelenített földfelszín minden sajátos-
sága a távérzékelési anyagokra jellemző mó-
don jelenik meg. Olvasásához és értelme-
zéséhez (interpretációjához) megfelelő ta-
pasztalat kell, ugyanakkor minden más vo-
natkozásban térképszerű ábrázolásnak te-
kinthető. Kialakítása célszerűen szabványos 
vetületi rendszerben és méretarányban tör-
ténik, ellátva koordinátahálózattal és mind-
azon egyezményes térképi jelekkel, amelyek 
a távérzékelés során nem, vagy nem megfe-
lelően leképződő földrajzi tényezőket (be-
leértve a domborzatot, az adminisztratív 
határokat, a magyarázó jelöléseket stb.) je-
lenítik meg. A ~ speciális változatát az or-
tofotótérképek jelentik, amelyeket ortorek-
tifikáció útján hozzák létre. Magyarország 
főbb településeiről, városairól védelmi cél-
lal kiadott térképészeti termékei jellemző-
en ortofotótérképek. (K. A.) → geoinformá-
ciós támogatás

fő- és törzshadiszállások vonatai: az iro-
dát és a poggyászt, valamint a hadra kelt 
sereg magasabbparancsnokságainak egyéb 
szükségleteit továbbító kötelék. Lásd vo-
nat. (Sz. M.) → hadtörténet, hadművészet 
története

fő hadműveleti irány: hadászati tevékeny-
ség tervezése során a legfelsőbb döntésho-
zó szerv prioritást állít fel a szemben álló fél 
megsemmisítése és a manőverek kialakítása 
tekintetében, ahol a saját erők megóvása is 
lényeges. A hadművelet fő irányát az ellen-
ség legfontosabb politikai, kommunikációs, 
katonai, gazdasági centrumainak, objektu-
mainak megsemmisítésére, birtokbavételé-
re célszerű összpontosítani. A főirány mel-
let a hadászati célok teljesítése megkövete-
li a másik (másodlagos) irányok tervezését 
is, amellyel támogathatóvá válik a fő had-
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műveleti irány erő-összpontosítása, sikere. 
(C. O.) → katonai vezetés

fő kisegítőcél: olyan természetes vagy mes-
terséges tereptárgy, amely jól látható, meg-
irányozható függőleges kontúrral rendelke-
zik. A megosztott irányzású tűzeszközök 
a ~hoz képest hajtják végre a cél megirány-
zását. A ~t általában 1–2 km-es  távolságban 
választják ki úgy, hogy minden tűzeszköz jól 
láthassa azt. Amennyiben a ~ bármilyen ok-
ból nem láthatóvá válik, az irányzást a tar-
talék kisegítőcélhoz (vagy éjszakai kisegí-
tőcélhoz) viszonyítva hajtják végre. (M. G.) 
→ tüzérség

fő tüzelési szektor: a terep azon, a tűzesz-
köztől kiindulva két jól látható tereptárgy 
között meghatározott része, amelyben a köz-
vetlen irányzású (vagy ilyen feladatot vég-
ző) tűzeszköz elsődleges felelősséggel ren-
delkezik a célok felderítésére és pusztításá-
ra. A ~t általában az ellenség érkezésének 
legvalószínűbb irányába jelölik ki, amennyi-
ben a tűzeszköz helyzete és a terep úgy kí-
vánja, a tűzeszköz részére további kiegészí-
tő tüzelési szektort határoznak meg. (M. G.) 
→ tüzérség

fő tüzelőállás: a tüzérség tüzelőállásainak 
azon fajtája, ahonnan a tüzelőállásban lévő 
alegység (rendszerint üteg vagy szakasz) 
tűzfeladatainak nagy részét végrehajtja. 
Emiatt általában a legjobban előkészített, 
esetleg az optimális helyen is van. (M. G.) 
→ tüzérség

főáramba terelés: a nőpolitikában az an-
gol nyelvű „gender mainstreaming” kife-
jezés magyar megfelelője. Olyan stratégia, 
amely azt az igényt fogalmazza meg, hogy 
az esélyegyenlőséget a politikai döntésho-
zatali szervek minden politikai döntésük, 
akciójuk szerves részévé tegyék. A straté-
gia gyakorlati megvalósításának kiterjedt 

társadalmi feltételei vannak, amelynek so-
rán kiemelt szerepet kap a törvényi szint, 
a működőképes és befogadó intézményrend-
szer, valamint az egyenlő esélyek igényét 
elfogadó és támogató kulturális környezet. 
A stratégia a Nők IV. Világkonferenciájának 
(Peking, 1995. szeptember) eredményeként 
lépett életbe. Különösen hangsúlyos sze-
repet kap azokon a területeken, ahol a ha-
gyományos társadalmi szemlélet szerinti 
sztereotípiák alapján a nők társadalmi sze-
repvállalása beszűkül (például női vezetők), 
és az üvegplafonjelenség erőteljesen érvé-
nyesül. A ⁓ stratégiája segít az úgyneve-
zett „hagyományos nőszerepből” vagy „ha-
gyományos társadalmi szerepből” kilépni, 
és a nemek egyenlőségének gyakorlati kö-
zelítését segíti. A ⁓ gyakorlati megvalósítá-
sában, a nemek egyenlő esélyeinek biztosí-
tásában, a nők politikai hatalomba kerülésé-
ben az Európai Unió jelentős lépéseket tett 
különböző nemzetközi kezdeményezéseivel 
és akcióprogramjaival. A bevezetett intéz-
kedéseknek köszönhetően egyre több uni-
ós tagország alkalmazza például az új fog-
lalkoztatási stratégia elvét, amely prioritás-
ként kezeli a nemek egyenlőségét (például 
bérkülönbségek felszámolása), és egyúttal 
horizontális elvként is kezeli azt cselekvései 
során. (M. J.) → humánpolitika, személyügy

főcsapás: támadásban a súlypontképzés 
formája. A repülők csapásaival, a tüzérségi 
tűzzel és a csaptok főerőivel mért egymás-
sal összehangolt csapások összessége. Cél-
ja ez ellenség szétverése, megsemmisíté-
se, a siker feltételeinek megteremtése. A ~, 
a harc, a hadművelet (hadászati művelet) 
megoldása szempontjából döntő jelentőségű 
irányban vagy körletben, a harc (hadműve-
let) céljának és a konkrét helyzetnek megfe-
lelően mérik. A ~ iránya a harc (hadművelet) 
során megváltozhat. Az irány meghatározá-
sa, az erők és eszközök meghatározása a tá-
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madó harc (hadművelet) tervezésének alap-
ját képezi. (T. J.) → szárazföldi műveletek

főerők: egy meghatározott feladat megoldá-
sára kijelölt csapat erőinek többségéből lét-
rehozott csoportosítás. Állományának ösz-
szetétele alapvetően függ a kapott feladat-
tól, a helyzettől, a rendelkezésre álló erő 
és eszköz mennyiségétől. (T. J.) → száraz-
földi műveletek

főerőkifejtés összpontosítása: védelemben 
a súlypontképzés formája. A légi és tűzcsa-
pásoknak a csapatok csapásmérő erőinek 
és eszközeinek meghatározott körletben, te-
repszakaszon és irányban történő összehan-
golt alkalmazása. Célja kellő helyen kellő 
időben a szükséges súlypont képzése, a harc 
(hadművelet) sikeres megvívása érdekében. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

föld alatti atomcsapás: lásd atomrobbanás 
(B. T.) → ABV-támogatás

föld alatti nukleáris kísérletek: az atom-
fegyverek kutatása-fejlesztése, kipróbálása, 
megbízhatóságának és hatékonyságának nö-
velése céljából végzett nukleáris robbantá-
sok, amelyeknek középpontja a föld felszíne 
alatt, különböző mélységben van. Az atom-
hatalmak a légi, illetve magaslégköri, a lég-
körön túli vagy kozmikus és a víz alatti nuk-
leáris kísérletekről az utóbbi évtizedekben 
fokozatosan áttértek a ~re, mert ezek so-
rán a fénysugárzást és az áthatoló sugár-
zást a talaj elnyeli. Míg az 1963-as  moszk-
vai részleges atomcsendszerződés a részes 
államok számára a joghatóságuk vagy el-
lenőrzésük alatt álló területeken – a légkör-
ben, annak határain túl, beleértve a világ-
űrt, a víz alatt, beleértve a területi vizeket 
és a nyílt tengert – betiltott mindenféle kí-
sérleti és egyéb nukleáris robbantást, addig 
a föld alatti atomrobbantásokat nem tiltotta 

be. A katonai rendeltetésű föld alatti atom-
robbantások a szeizmikus robbanáshullá-
mok révén föld alatti erődítési építmények 
pusztítására, mesterséges földfelszíni aka-
dályok létesítésére; a békés rendeltetésű föld 
alatti atomrobbantások bányászati, csatorna-
építési célokra, föld alatti üregek létesítésé-
re alkalmazhatók. (B. T.) → ABV-támogatás

földeltérési pont: a ledobási területen az a 
pont, ahol az első ejtőernyős vagy légi ledo-
bású teher földet ér, vagy ahová az érkezésü-
ket tervezték. (H. H.) → felderítés

földfelszín: lásd domborzat (S. K. K.) → 
katonaföldrajz

földi atomcsapás: lásd atomrobbanás 
(B. T.) → ABV-támogatás

földi felderítés: a katonai felderítésnek a te-
vékenység térségétől és a megoldandó fel-
adatok jellegétől függő egyik fajtája, amit 
a különböző szintű kötelékek földi felderítő 
kötelékei és szakcsapatai végeznek. Meg-
jegyzés: a ~t nem az határozza meg, hogy 
mely haderőnem végzi. (H. H.) → felderítés

földi láthatóság: az uralkodó vízszintes 
megfigyelhetőség a földfelszín közelében 
kitelepített megfigyelő esetén. Megjegy-
zés: gyakran előfordul, hogy a különböző 
irányokban megfigyelt látástávolságok kü-
lönböznek egymástól, ilyen esetekben min-
dig a legkisebb látástávolság-értéket kell je-
lenteni. Függőleges látástávolság: az a leg-
nagyobb távolság, amelyről egy függőle-
ges irányban elhelyezkedő tárgy még látha-
tó. A látástávolságot csökkentő tényezők: 
a) a légkörben lebegő vízcseppek felhalmo-
zódása (párásság, köd); b) csapadék (eső, hó 
stb.); c) por- és homokvihar; d) egyéb szeny-
nyező anyagok (füst, korom, pernye stb.). 
(H. H.) → felderítés
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földi megfigyelőcsoport: olyan kis egysé-
gek vagy osztagok, amelyeket azzal a cél-
lal telepítettek a légvédelmi rendszer vé-
dett területei körzetébe, hogy vizuális úton 
vagy füleléssel információt  szolgáltassanak 
a  repülőgépek mozgásáról. Megjegyzés: 
az USA 1944-ig  és hidegháborús időszak-
ban 1958-ig , önkéntesekből szervezték.

Földközi-tengeri Szövetséges  Hadászati 
Légierő (Mediterranean Allied Strategic 
Air Force – MASAF): az – egyebek mel-
lett – Magyarország ellen is hatalmas bom-
batámadásokat végrehajtó légi kötelék, állo-
mányában az amerikai 15. légi hadsereggel 
és a brit Királyi Légierő 205. bombázócso-
portjával. Lásd Frantic (Tomboló) Joe had-
művelet. (Sz. M.) → hadtörténet, hadművé-
szet története

földrajz (geográfia): a földrajzi burok ter-
mészeti állapotának, változásainak és fej-
lődésének, továbbá a földrajzi környezet 
és a benne élő társadalom kölcsönhatásai-
nak leíró, értelmező, emberközpontúan érté-
kelő és prognosztizáló tértudománya. A ⁓ fő 
ágai: természet⁓, társadalom⁓, regioná lis ⁓. 
(S. K. K.) → katonaföldrajz

földrajzi észak: az adott állásponton áthala-
dó helyi meridiánnak a földrajzi északi pó-
lusra mutató ága. A ~ irányát a NATO szab-
ványos topográfiai térképek nyugati és ke-
leti (észak-dél irányú) keretvonalai, illetve 
a hosszúsági körök fokhálózati vonalai mu-
tatják. A ~i pólus, a Föld (illetve az azt mo-
dellező elméleti földalak) felszíne és egyez-
ményes forgástengelyének Sarkcsillag (α Ur-
sae Minoris, Polaris) felé mutató ága döfés-
pontjában található. A ~ terepi meghatározá-
sa a Sarkcsillag, vagy más égitestek alapján 
(asztrogeodéziai módszerekkel), giroteodo-
littal, illetve közvetetten módon (irányméré-
sekkel és számításokkal) lehetséges. Mivel 
a Föld forgástengelye kevesebb mint 1° el-

téréssel a Sarkcsillag irányába mutat, így éj-
szakai terepi tájékozódás során e csillag füg-
gőlegesen a horizontra vetített helyzete is el-
fogadható ~ként. A mágneses észak és a há-
lózati észak irányaival egy adott térképszel-
vényre vonatkozó összefüggéseit a térkép 
kerettartalmában található tájolóábra tünte-
ti fel. (K. A.) → geoinformációs támogatás

földrajzi információs rendszer: a földrajzi 
tényezők térbeli modellezését lehetővé tevő 
információs rendszer, amely összetettsége 
révén jellemzően az informatika eszköztá-
rának felhasználásával valósul meg. A nem-
zetközi szakterminológiában elterjedt GIS 
(Geographic Information System, földrajzi 
információs rendszer) betűszavas meghatá-
rozása a legelterjedtebb, de a hazai szakszó-
használatban leggyakrabban térinformatikai 
rendszerként hivatkozunk rá. A ~ek funk-
cionalitása elsődlegesen a helyhez köthető 
adatok gyűjtésének, kezelésének, feldolgo-
zásának, elemzésének és megjelenítésének 
komplex eszköz- és feladatrendszerére ter-
jed ki. Feladatát és eszközrendszerét a föld-
rajzi tér releváns alkotóelemeinek tulajdon-
ságaival és a közöttük lévő kapcsolatok fel-
tárásával, elemzésével foglalkozó interdisz-
ciplináris tudomány és módszertan, a tér-
informatika határozza meg. A ~ek hardver 
(térinformatikai munkaállomások, szerve-
zek, hálózati elemek, perifériák), szoftver, 
adatbázis és kezelői (készítők, üzemelte-
tők, szolgáltatók, felhasználók) komponen-
sek szervezett együtteséből állnak. A föld-
rajzi adatokat, azok metaadatait, kezelésük 
technológiáját, eljárás- és eszközrendsze-
rét összefoglalóan térbeli adat-infrastruk-
túrának (Spatial Data Infrastructure – SDI) 
nevezzük. A ~ek üzemeltetése – a szüksé-
ges rendszerelemek meglétén túl – egyfaj-
ta szemléletet is igényel, amely alkalmas 
a földrajzi tér lényeges sajátosságai alapján 
logikai modellek megalkotására, ezt fel-
használva pedig a döntéshozatal folyama-



297

földrajzi térkép

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

tának értékelései és elemzési eredmények-
kel történő támogatására. A ~ szerves részét 
képezi mindazon helyhez köthető adatok-
kal foglalkozó döntés-előkészítői, tervezői, 
kommunikációs, vezetési és irányítási, va-
lamint szakértői rendszereknek, ahol föld-
rajzi tényezők hatását a rendszer működteté-
se során nem lehet figyelmen kívül hagyni. 
A korszerű hadviselés feltételei szükségessé 
teszik a ~ek alkalmazását a megnövekedett 
térbeli vonatkozású adatmennyiség kezelé-
sére. A katonaföldrajzi tényezők fegyveres 
küzdelemre gyakorolt hatásait legátfogóbb 
módon és a legtöbb értékelési szempontot 
figyelembe véve a katonaföldrajzi informá-
ciós rendszerek képesek elemezni. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

földrajzi koordináták: a földrajzi koordi-
nátarendszerben meghatározott alapfelületi 
koordináták, amelyeknél két összrendezővel 
adható meg egy pont helyzete a gömbi vagy 
ellipszoidi alapfelületen. Az egyik a földraj-
zi hosszúság, amely az adott ponton átmenő 
meridián síkja és a kezdőmeridián síkja ál-
tal bezárt szöggel egyenlő. A másik a föld-
rajzi szélesség, amely az Egyenlítő síkja 
és az alapfelület adott ponton átmenő nor-
málegyenese között mért szögnek felel meg. 
A ~ alkalmazásánál fokozott figyelmet igé-
nyelnek a hatvanas számrendszer sajátos-
ságai, valamint a féltekék jelölései (K/Ny, 
É/D). (K. A.) → geoinformációs támogatás

földrajzi környezet: a természetnek az a ré-
sze, amellyel az ember élete és tevékenysé-
ge folyamán közvetlen kapcsolatban van, 
az embert körülvevő világnak az a része, 
amelyben él és tevékenységet fejt ki. Alkotói 
a természeti környezet részei: a kozmikus 
térség (kozmoszféra) és a geoszférák: leve-
gőburok (atmoszféra), vízburok (hidroszfé-
ra), szilárd kéreg (litoszféra), bioszféra, talaj-
burok (pedoszféra), valamint a mesterséges 

(antropogén) szféra elemei (például telepü-
lések, infrastruktúra, közlekedési vonalak, 
ipari üzemek). (S. K. K.) → katonaföldrajz

földrajzi tér: olyan összetett, több alrend-
szerből felépülő kölcsönhatásrendszer, 
amelyben a földrajz által vizsgált jelensé-
gek és folyamatok megjelennek, illetve le-
játszódnak. Legfontosabb sajátossága, hogy 
az ember és a természet változó intenzitású 
és súlypontú interakciói révén jön létre, ala-
kul és fejlődik. (S. K. K.) → katonaföldrajz

földrajzi térkép: kis méretarányú (jellem-
zően 1:500 000, vagy annál kisebb), föld-
rajzi fokhálózattal ellátott térkép, amely na-
gyobb térségek, régiók összefüggő és általá-
nos vizsgálatát teszi lehetővé. Szemléletes, 
színfokozatos domborzatábrázolása elősegí-
ti a megjelenített terület tagoltságának átfo-
gó értékelését, síkrajzi (vízrajz, települések, 
közlekedési hálózat stb.) és névrajzi tartalma 
pedig jól áttekinthető, grafikailag nem zsú-
folt, a lényeget kiemelő. A ~ek összfegyver-
nemi, összhaderőnemi felhasználási igénye-
ket elégítenek ki, egyúttal alkalmasak egy 
adott ország vagy térség főbb földrajzi jel-
lemzőinek általános tanulmányozására, to-
vábbá alapul szolgálhatnak különféle hadá-
szati szintű tervezési, vezetési és irányítá-
si feladatokhoz. A ~ekhez sorolhatók olyan 
szabványos térképváltozatok, mint például 
az általános régiótérképek (Common Regio-
nal Map – CRM) és a 1404 sorozatszámú je-
lentő térképek (Briefing Map – BM). Mind-
ként térképtípuson a fokhálózat mellett meg-
található az MGRS-azonosítók levételére al-
kalmas UTM koordinátahálózat is. A ~ek 
dombornyomott (dombortérkép) változatban 
is készülhetnek, ami lehetővé teszi az adott 
térség orográfiai jellemzőinek szemléletes 
bemutatását, a színfokozatos és az árnyéko-
lásos domborzatábrázolás kiváltását. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás
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földrajztudomány: a földtudományok 
egy részterülete. A szilárd kéreg (litosz-
féra), a vízburok (hidroszféra) és a leve-
gőburok (atmoszféra) alkotja a bioszférát, 
az élet színterét. Az itt lezajló természe-
ti és társadalmi folyamatok által kialakult 
és kialakított rendszerek elrendeződéseivel 
és  törvényszerűségeivel foglalkozó tudo-
mány. (S. K. K.) → katonaföldrajz

földrengés: a földfelszín egy darabjának 
hirtelen bekövetkező, esetenként kataszt-
rofális következményekkel járó mozgása. 
A ~ek általában a földkéregben felgyülem-
lett energia felszabadulásakor keletkező lö-
késhullámok, amelyek a ~ hipocentrumából 
(a ⁓ fészke) gömbhéjszerűen terjednek min-
den irányba. Az epicentrum a ~ kiindulási 
helyének a földfelszínre vetített pontja. ~ek 
a Föld bármely pontján keletkezhetnek, de 
mivel a legnagyobb feszültségek a kőzetle-
mezek találkozásánál jönnek létre, a ~ek je-
lentős része ezeken a területeken alakul ki. 
A ~ a földkéregben és a köpenyben felhal-
mozódott energiák egy részének szabad-
dá válása, a rugalmas mozgás hullámként 
tovaterjedése a Föld felszínén és belsejé-
ben. A ~ek mérésével, már az ókori Görög-
országban is megpróbálkoztak. Az első is-
mertebb ~skála Giacomo Gastaldi piemon-
ti térképrajzoló nevéhez fűződik, aki 1564-
ben  kidolgozta a ~ek erősségét osztályo-
zó skáláját. Giuseppe Mercalli 10 fokozatú 
skálája 1897-ben  született, a ~ek erősségét 
tapasztalati úton, a rengés okozta pusztí-
tásból vezette le. Ezt Adolfo Cancani 1904-
ben  12 fokozatúra egészítette ki, hozzáadta 
a talajmozgás gyorsulási maximumértékeit. 
Ezt a skálát a német geofizikus August He-
inrich Sieberg tovább javította, hozzáadta 
a ~ek hatásainak elemzését és az épületek 
sérüléseinek leírását. Ezt a skálát 1917-ben  
nemzetközileg is elfogadták, Mercalli–Can-
cani–Sieberg skálának hívják. Amíg a ko-
rábbi skálák a ~eket az általuk okozott kör-

nyezeti hatások, valamint pusztításuk alap-
ján osztályozták, a Richter-skála a ~ méretét 
és a ~kor felszabaduló energiát (magnitúdó) 
vette figyelembe. Az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban a módosított Mercalli-identitás-
skálát használják, amelyet 1931-ben  Harry 
Wood és Frank Neumann amerikai szeiz-
mológusok fejlesztettek ki. A tapasztalati 
skálák (Mercalli–Cancani–Sieberg, Med-
vegyev–Sponhauer–Karnik-skála) felhasz-
nálásával dolgozta ki az Európai Szeizmo-
lógiai Bizottság az Európai Makroszeizmi-
kus Skálát (EMS), amelyet 1992 óta hasz-
nálnak az európai országokban. (S. K. K.) 
→ katonaföldrajz

főnök: 1. Közösség, szervezeti, igazgatási 
egység, csoport, műhely stb. vezetője. (ve-
zérkari főnök, osztályfőnök, csoportfőnök 
stb.), aki jogszabályban/munkaköri leírásban 
stb. felhatalmazott vezető megfelelő jogok-
kal, kötelezettséggel, felelőséggel és hatás-
körrel. 2. Katonai szervezetekben a fegyver-
nemek, támogató erők, logisztikai szerveze-
tek élén álló – parancsnoki beosztású és jog-
körű – vezető. (C. O.) → katonai vezetés

főparancsnokság: a szövetséges (néhány 
nemzeti) haderők legfelsőbb katonai terve-
ző, szervező, irányító szerve. A NATO-ban  
a Katonai Bizottságnak van alárendelve 
a Szövetséges Fegyveres Erők Európai Leg-
felső Parancsnoka (Supreme Allied Com-
mander Europe – SACEUR). Néhány állam-
ban, ahol nagyobb létszámú a fegyveres erő, 
ott a különböző haderőnemek felkészültsé-
gét, tevékenységét haderőnemi ⁓ok irányít-
ják. (C. O.) → katonai vezetés

fővárosi (megyei) védelmi bizottság (FVB, 
MVB): centrális alárendeltségben műkö-
dő közigazgatási szerv, amely illetékességi 
területén ellátja a törvényekben, kormány-
rendeletekben számára megállapított, a hon-
védelmi felkészítéssel és az országmozgó-
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sítással kapcsolatos feladatokat. Az MVB 
a Kormány irányítása alatt működő közigaz-
gatási szerv, illetékessége kiterjed a megye 
közigazgatási területére, illetékességi te-
rületén (főváros/megye) ellátja a jogszabá-
lyokban megállapított honvédelmi felkészí-
téssel és katasztrófavédelemmel kapcsola-
tos feladatokat, testületi szerv, döntéseinek 
formája határozat, szervezeti és működési 
rendjét (SZMSZ) – a honvédelmi miniszter 
és a belügyminiszter előzetes hozzájáru-
lásával – maga állapítja meg. Az MVB el-
nöke: a megyei kormánymegbízott, a hon-
védelmi igazgatási feladatok vonatkozásá-
ban hatósági jogkört gyakorol, felelős a vé-
delmi igazgatás megyei szintű feladatainak 
összehangolásáért, gondoskodik az MVB 
és munkaszervezetének működési feltételei-
ről. A HM Védelmi Igazgatási Főosztály ve-
zetője vagy az általa kijelölt személy honvé-
delmi feladatok vonatkozásában, szavazati 
joggal vesz részt az MVB ülésein a honvé-
delmi feladatok végrehajtásakor a rendkívü-
li állapot, megelőző védelmi helyzet, szük-
ségállapot és váratlan támadás és terrorve-
szélyhelyzet idején bevezetett intézkedések 
végrehajtása során az MVB teljes jogkörét 
annak elnöke a honvédelmi elnökhelyettes-
sel egyetértésben gyakorolja, veszélyhelyzet 
esetén a megyei katasztrófavédelmi igazga-
tó katasztrófavédelmi feladatok vonatkozá-
sában. Az MVB elnöke a védelmi igazgatá-
si feladatait a kormányhivatal közreműkö-
désével látja el. A Megyei Kormányhivatal: 
intézi az MVB gazdasági ügyeit, az MVB 
elnökét védelmi igazgatási feladatai ellátá-
sában javaslattevő, döntés-előkészítő jogkör-
rel segíti és közreműködik a döntések vég-
rehajtásában. (H. L.) → védelmi igazgatás

fővédőöv: kettő vagy több ellenállási terep-
szakaszt felölelő, műszakilag a legjobban 
előkészített és berendezett védelmi terep-
szakasz. A ~ az első lépcsős dandárok harc-
tevékenységei körzeteire épül, és peremvo-

nala egyúttal a védelem peremvonala, illet-
ve a közvetlen harcterület elülső vonala is. 
Az alegységek rendszerint teljes szélesség-
ben megszállják, az erők és eszközök zömét 
itt helyezik el, a tűz- és a műszaki-zárrend-
szer itt a legteljesebb. A ~ben kiépített el-
lenállási terepszakaszok alapját a zászlóalj-
védőkörletekben egyesített lövész- és harc-
kocsiszázad-támpontok adják, amelyek egy-
mással tűzösszeköttetésben vannak. A ~ 
peremvonalát és a harctevékenységi körze-
tekben lévő terepszakaszok számát és vonal-
vezetését a kötelékben lévő szervezetek ré-
szére az elöljáró határozza meg. A ~ harcte-
vékenységi körzeteiben lévő harcászati irá-
nyok megbízható lezárását műszakizár-rend-
szer telepítésével, lakott területek védelmi 
csomóponttá alakításával és olyan század-
támpontrendszerek előkészítésével végzik, 
amelyek a támadás pontos irányának megál-
lapítása után lehetővé teszik az első lépcsős 
zászlóaljak védőkörleteinek a megszállását, 
az erők és eszközök szükség szerinti kon-
centrálását. Az első lépcsős zászlóalj ma-
nőverszabadságának biztosítása érdekében 
a szakaszok, századok tartalék támpontokat 
rendeznek be az ellenség betörésének vár-
ható irányába, amelyeket reteszállásokkal 
kötnek össze. A dandárok harctevékenysé-
gi körzeteinek mögöttes területén összpon-
tosítási körletekben helyezkednek el a tar-
talék zászlóaljak. A tartalék zászlóaljak ké-
szen állnak ellenlökések végrehajtására több 
változatban, az előkészített zászlóalj-védő-
körlet megszállására, védelmére, esetenként 
kijelölt tűzszakaszok elfoglalására. A ~ben 
a közvetlen harcterületen és a mögöttes te-
rületen az ellenség manőverének akadályo-
zására műszakizár-csomópontokat, lesállá-
sokat, tűzszakaszokat, tűzzsákokat, retesz-
állásokat ellenlökési terepszakaszokat ké-
szítenek elő. (T. J.) → szárazföldi műveletek

Frantic (Tomboló) [Joe] hadművelet: az 
amerikai–brit légierő által 1944.  június 2-án  
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indított hadművelet, amely új szakaszt nyi-
tott a tengelyhatalmak hadipotenciáljának 
és közlekedésének megsemmisítésére, illet-
ve bénítására, mivel a szovjet és angolszász 
hadi sikerek lehetővé tették, hogy a Dél-
Olaszországból induló légi kötelékek a bom-
bázások végrehajtását  követően  ukrajnai re-
pülőtereken leszállva üzemanyaggal és bom-
bákkal „feltankolva”, a visszaúton is csapá-
sokat mérhessenek ellenséges célpontokra. 
(Sz. M.) → hadtörténet, hadművészet tör-
ténete

frekvenciagazdálkodás: 1. Azon állami te-
vékenységek összessége, amelyek a rádió-
spektrum szabályozott nemzeti és nemzet-
közi felhasználását szolgálják. Célja a rá-
dióspektrum hatékony és káros zavarástól 
mentes felhasználása, a frekvenciák bizto-
sítása a rádiószolgálatok keretében működő 
rádiótávközlési, rádiócsillagászati és egyéb 
nem rádiótávközlési alkalmazások számá-
ra. A tevékenységnek két alapvető területe 
van, a polgári és a nem polgári célú ~. Ele-
mei: a) a spektrumgazdálkodás; b) a frek-
venciaengedélyezéshez kapcsolódó hatósá-
gi tevékenységek; c) a hatósági ellenőrzés-
sel és a zavarelhárítással összefüggő rádió-
mérő tevékenység. (H. Zs.) → elektronikai 
hadviselés, információs műveletek 2. Azok-
nak a műszaki, jogi és igazgatási tevékeny-
ségeknek az összessége, amelyek lehetővé 
teszik a rádióhullámok megfelelő nemze-
ti és nemzetközi elosztását és a rádiótáv-
közlő szolgálatok, hálózatok, rendszerek 
és berendezések zavarmentes működését. 
Az elektromágneses rezgések rádiótávköz-
lési és egyéb nagyfrekvenciás célokra szol-
gáló tartománya feletti rendelkezés az állam 
kizárólagos joga. A rádiófrekvenciás tarto-
mány felhasználását nemzeti és nemzetkö-
zi szinten védeni és a frekvenciákkal terv-
szerűen gazdálkodni kell. (1993. évi LXII. 
frekvenciatörvény) A törvény szabálya ki-
terjed a rádiótávközlő hálózatokra, rádió-

távközlő berendezésekre, valamint nagy-
frekvenciás jelet, illetve mellékhatást keltő 
dolgokra, eszközökre és az üzemeltetőik-
re. A ⁓ magában foglalja: a nemzetközi ⁓i 
szervek munkájában való részvételt, az or-
szág számára kiutalt frekvenciasávok (frek-
venciák) további szétosztását a kormányzati 
és nem kormányzati célú (polgári) felhasz-
nálók között. A ⁓ alapvetően két nagy terü-
leten valósul meg, a kormányzati célú terü-
leten és a polgári területen. A ⁓ tartalmaz-
za továbbá a frekvenciasávok (frekvenciák) 
felosztását, vagyis egy meghatározott frek-
venciasávnak a Frekvenciasávok Nemzeti 
felosztási Táblázatába való beírását abból 
a célból, hogy azt egy vagy több földfelszí-
ni rádiószolgálat, űrtávközlési szolgálat, il-
letve rádiócsillagászati szolgálat meghatá-
rozott feltételekkel használja. Tartalmazza 
a rádiófrekvencia vagy rádiócsatorna kijelö-
lését, illetve a rádióengedély (használati en-
gedély) kiadását, a frekvenciakiosztást, tehát 
az egyes rádiófrekvenciának, vagy rádiócsa-
tornáknak a csatorna- (frekvencia-) felhasz-
nálási tervbe való beírását, a frekvenciasáv 
megosztását, vagyis a rendelkezésre álló 
frekvenciasávok kormányzati, polgári és kö-
zös célra való felosztását, továbbá az ellen-
őrzést, a zavarvédelmet, a zavarelhárítást, 
az igazgatást (felülvizsgálatot, engedélybe-
vonást, szankcionálást stb.). 3. A nemzeti, 
a nemzetközi, a katonai és a kormányszer-
veknek, illetve törzseknek koordinálniuk 
kell a továbbító eszközöket hadászati, had-
műveleti és harcászati szinteken. A sugár-
szabályozási terv elkészítésével és működ-
tetésével is koordinálni kell azokat. A kva-
lifikált személyek általi valamennyi katonai 
célkitűzés (nem csak a távközlési és tájékoz-
tató rendszer aspektusából) érdekében hasz-
nált átfogó frekvenciamenedzselésnek sza-
vatolnia kell az összhaderőnemi köteléken 
belül, valamint a szomszédok és az elöljárói 
szervek között a korlátozott frekvenciaesz-
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közök leghatékonyabb felhasználását. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

frekvenciaugratás (Frequency Hopping – 
FH): a ~i eljárás a kis valószínűséggel fel-
deríthető adásmódok egyik fajtája, a spekt-
rumkiterjesztési eljárások olyan módja, 
amely során, a rádiócsatornán átvinni kí-
vánt információ vivőfrekvenciáját egy pse-
udo-noise, vagyis álvéletlen generátor által 
meghatározott változó rend szerint változ-
tatják mind az adó-, mind pedig a vevőolda-
lon. Az adott pillanatban vizsgált jelátvitel 
sávszélessége megfelel az adott modulációs 
eljáráshoz tartozó sávszélességnek, a spekt-
rumkiterjesztés pedig azáltal jön létre, hogy 
az egyes adási periódusok által bejárt tar-
tomány akár igen jelentős is lehet. A ~ le-
het gyors vagy lassú, amelynek tényét nem 
az ugrások másodpercénkenti száma hatá-
rozza meg, hanem az, hogy az átvitelre ke-
rülő szimbólumok és a frekvenciaváltások 
sebessége milyen viszonyban állnak egy-
mással. Gyors ~ esetén az átvitelre kerülő 
digitális jel egy szimbólumának ideje alatt 
két vagy több frekvenciaváltás is történik, 
a lassú esetében pedig egy adott frekvencián 
tartózkodó vivő időtartama alatt több adat-
szimbólum átvitele is megtörténik. (V. L.) 
→ elektronikai hadviselés

Friedman, Normann (1946–): a modern 
haditengerészeti stratégia egyik legnagyobb 
hatású gondolkodója. Több mint negyven, 
zömében a tengeri hadviselés témaköré-
hez kapcsolódó könyvet és több száz ta-
nulmányt, cikket publikált. Számos tengeri 
hadviseléssel kapcsolatos dokumentumfilm 
szakértője. Fő kutatási területe a 20. századi 
tengeri hadviselés, illetve a hidegháborút kö-
vető technológiai forradalom hatása a tenge-
ri hadviselésre. Munkáiban Friedman komp-
lexen elemzi a tengeri hadviselés kérdéskö-
rét, figyelembe véve a technológiai hátteret, 
a politikai és a stratégiai környezetet. Kü-

lön hangsúlyt fektet annak bemutatására is, 
hogy a nemzeti biztonsági stratégia, a poli-
tikai döntéshozatal és a technológia hogyan 
hatnak egymásra. PhD fokozatát a Colum-
bia Egyetemen szerezte elméleti fizikából. 
1973 és 1984 között a Hudson Institute ku-
tatója volt, a biztonsági tanulmányok kuta-
tási terület igazgatóhelyettesként hagyta ott 
az intézményt. Az intézetnél töltött évek-
ben elsősorban jövőkutatással foglalkozott, 
konfliktusos térségek jövőjére vonatkozóan 
dolgozott ki lehetséges szcenáriókat. 1984-
től  tíz évig volt a haditengerészeti ügyekért 
felelős miniszterek tanácsadója, illetve az-
óta az Amerikai Egyesült Államok Haditen-
gerészetének egyik tanácsadója. Haditen-
gerészeti ügyekben többször meghallgatta 
az Amerikai Egyesült Államok Szenátusa 
és Képviselőháza. Fő feleadata a minisztéri-
umnál a haderőnem jövőbeli képességeinek 
és feladatainak meghatározása volt. Az el-
sők között ismerte fel az úgynevezett háló-
zatcentrikus hadviselés jelentőségét és hatá-
sát a fegyveres erőkre. A kilencvenes évektől 
munkásságának jelentős hatása volt az ame-
rikai hadihajók és haditengerészeti fegyver-
rendszerek fejlesztésére. 2002 és 2004 kö-
zött az Amerikai Egyesült Államok Tenge-
részgyalogsága alkalmazta jövőkutatóként. 
Több mint harminc éve oktat, rendszere-
sen tart előadásokat az Amerikai Egyesült 
Államok, az Egyesült Királyság, Ausztrá-
lia és Kanada haditengerészeti, illetve ka-
tonai felsőoktatási intézményeiben, a tiszt-
képzéstől a vezérkari tanfolyamokig bezá-
rólag. Évekig volt a University College Lon-
don vendégoktatója. A United States Naval 
Institute tanácsadója, az Intézet Proceedings 
folyóiratának állandó szerzője, rendszeresen 
jelennek meg írásai a Wall Street Journal, 
a Los Angeles Times, a Naval Forces, a Mi-
litary Technology, a Jane’s Navy Internatio-
nal, a Jane’s International Defence Review, 
a Joint Forces Quarterly, az Asia  Pacific De-
fence Reporter és a Naval History  oldalain. 
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A Seaforth World Naval Review évkönyv 
egyik szerzője. (K. F.) → tengeri hadelmé-
let, tengeri hadviselés

Frigyes, Habsburg–Tescheni  főherceg, 
eredeti nevén Erzherzog Friedrich  Maria 
 Albrecht Wilhelm Karl von Österreich 
 (1856–1936): osztrák főherceg, magyar ki-
rályi herceg, Teschen hercege, császári és ki-
rályi tábornagy, 1914-től 1917-ig  az Oszt-
rák–Magyar Monarchia haderejének főpa-
rancsnoka. (Sz. M.) → hadtörténet, hadmű-
vészet története

front: ma már kevésbé alkalmazott foga-
lom, korábban a Szovjet Hadsereg száraz-
földi csapatainak alapvető hadműveleti-ha-
dászati seregteste volt háború idején. Ren-
deltetése hadműveleti és hadműveleti-ha-
dászati feladatok végrehajtása volt egy ha-
dászati vagy néhány hadműveleti irányban. 
Hadrendje függött a feladatától, hadműve-
leti lehetőségeitől, a környezettől és tevé-
kenységi irányának fontosságától. Összeté-
telét a feladatától függően határozták meg, 
és eszerint látták el támogató, megerősítő 
eszközökkel, továbbá erőkkel más fegyver-
nemek állományából, illetve a főparancs-
nokság tartalékából. Állományába általá-
ban szárazföldi és repülőseregtestek (össz-
fegyvernemi, harckocsi- és légihadseregek), 
egyéb magasabbegységek, egységek, továb-
bá hadtápcsapatok és intézmények, valamint 
vezetési szervek tartoztak. (C. O.) → kato-
nai vezetés

frontális csapás: a csapatok által a támadás 
során alkalmazott egyik manőver formá-
ja. Akkor alkalmazzák, amikor az ellenség 
megkerülésére nincs lehetőség, de az ellen-
ség védelme még nincs megszervezve, kel-
lően kiépítve, illetve berendezve, és a táma-
dónak megvan a szükséges erőkapacitása 
és eszköze a feladat végrehajtásához, vala-
mint ezzel a tevékenységgel meg tudja aka-

dályozni az ellenség védelmének megszilár-
dulását. A ~ jelentheti az arcvonalon egyidő-
ben, több irányba végrehajtott csapásokat is. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

frontális üldözés: amikor a visszavonuló 
ellenséget – hadműveleti szinten – „arcból” 
üldözve, utánuk nyomulva próbálják meg-
semmisíteni. (Sz. M.) → hadtörténet, had-
művészet története

frusztráció: a mindennapi szóhasználatban 
is elterjedt pszichológiai szakkifejezés. A la-
tin „frustratio” szóból ered, amelynek jelen-
tése: csalódás, hiedelemben, várakozásban, 
vagyis a frusztráció valamely törekvés vagy 
tevékenység meghiúsulása miatt érzett fe-
szültség, kudarcérzet, feszült, zaklatott lel-
kiállapot. A frusztrációs feszültség az esetek 
többségében agressziót vált ki. Szabad aka-
rat végrehajtásának megakadályozása miatt 
megélt kudarc, Olyan érzelem, amelyet egy 
cél elérésének lehetetlensége miatt érzünk. 
Ez az érzelmi állapot zavarja vagy meghiú-
sítja az alkalmazkodó viselkedést. Az aka-
dályozottság miatt kialakul érzés: bosszan-
kodás, zavartság, düh, harag. (B. J.c) → ka-
tonapszichológia

Frühlingserwachen (Tavaszi ébredés) had-
művelet: a német 6. SS-páncéloshadsereg, 
a 6. Hadsereg és a magyar 3. Hadsereg ál-
tal a Velencei-tó–Balaton arcvonalszakasz-
ról mintegy 140 000 katonával, 700 harc-
kocsival és több ezer löveggel indított tá-
madása Dunapentele (ma Dunaújváros) irá-
nyában azzal a céllal, hogy kettévágják a 3. 
Ukrán Front e térségben harcoló csapatait, 
majd megsemmisítsék, illetve visszavessék 
a Duna–Tisza közére. Kisegítő csapást a né-
met 2. páncéloshadsereg mérte a Balaton–
Dráva térségben keleti irányban. Az 1945. 
március 6–16. között zajló elkeseredett har-
cok a szovjet védelmi tevékenység sikeré-
vel zárultak. Lásd Balatoni védelmi had-
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művelet. (Sz. M.) → hadtörténet, hadművé-
szet története

Fuller, John Frederic Charle (1878–1966): 
1878. szeptember 1-jén  Chichesterben szü-
letett. Brit vezérőrnagy, hadtörténész és ka-
tonai teoretikus. Elvégezte a Katonai Aka-
démiát. Részt vett az első világháborúban. 
A Cambrai alatt vívott, 1917. évi hadműve-
let idején az egyik harckocsihadtest vezér-
karának főnöke volt. A háború után a Kato-
nai Akadémián tanított, 1926-tól  pedig a ve-
zérkari főnök segítője volt. 1929 és 1932 kö-
zött dandárparancsnoki beosztást töltött be, 
1933-ban  nyugállományba került. Az 1920–
1930-as  években több olyan tanulmányt je-
lentetett meg, amelyekben általánosította 
az első világháború tapasztalatait, és kidol-
gozta egy olyan kis létszámú, de jól felsze-
relt és gépesített hadsereg létrehozásának 
elméletét, amely – a szerző véleménye sze-
rint – képes volna arra, hogy a harckocsik 
és a repülőerők tömeges alkalmazásával vá-
ratlan és erős csapást mérjen az ellenség fő 
csoportosításaira és hadtápobjektumaira, 
és ezzel eldöntse a háború kimenetelét. ⁓ 
úgy látta, hogy a páncélosok megjelenésével 
a tömeghadseregek korszaka lejárt, a fegy-
veres küzdelem képe megváltozott, a dön-
tést a harckocsik tömeges alkalmazása hozza 
meg. Győzni szerinte csak az a hadsereg ké-
pes, amelynek technikája, korszerű, elsősor-
ban harckocsikból és gépesített csapatokból 
áll, és tagjai hivatásos katonák. Az általános 
mozgósítással fegyverbe hívott katonáknak 
csak másodrendű szerep – megszállás, rend-
fenntartás – jut. Érdekes fejtegetései kiter-
jedtek a háború egyes problémáira, a szerve-
zésre, a hadműveleti és harcászati tevékeny-
ségre is. Az 1940–1950-es  években Fuller 
számos, a második világháború történetével 
és más, hadtörténeti problémákkal foglalko-
zó tanulmányt jelentetett meg. Munkássága 
eredményeként, mintegy 45 kötete és szá-
mos cikke jelent meg, amelyek közül a fon-

tosabbak: Harckocsik a Nagy Háborúban, 
1914–1918 (Tanks in the Great War: 1914–
1918, 1920); A háború reformja (The Refor-
mation of War, 1923); A hadtudomány alap-
jai (The Foundations of the Science of War, 
1926); A jövő háborúja (On Future Warfare, 
1928); Gépesített háború (Machine  Warfare, 
1942); A mai kor háborúja (Warfare Today, 
1944); A második világháború, 1939–1945) 
(The Second World War, 1939–1945, 1948). 
(F. B.) → hadtudomány elmélete

funkció: működés, hivatalos működés, fel-
adatkör, tisztség, szerep, rendeltetés. Tár-
gyak, eszközök, fogalmak, élőlények, a glo-
bális világban szerepük, rendeltetésük van. 
Az emberek a szervezetekben – annak ren-
deltetésének megfelelően – tisztséget, fel-
adatkört látnak el. A katonai szervezetek 
rendeltetése az ország védelme, szuvere-
nitásbiztosítása stb. A katonai szervezeten 
belül az egyenruhás alkalmazottak tisztsé-
güknek megfelelően különböző beosztáso-
kat látnak el. A parancsnoki állomány a ve-
zetési rendszerben feladatkörének megfele-
lően különböző vezetési tevékenységet vé-
gez (információelemző, tervező, döntés-elő-
készítő, döntéshozó, szervező, koordinátor, 
ellenőr stb.), amellyel biztosítja a hivatalos 
működést, a rendeltetés teljesítését. (C. O.) 
→ katonai vezetés

funkcionális stratégiák: amikor a célok 
és eszközök meghatározásra kerülnek adott 
funkcionális területekre bontottan. (K+F, ki-
képzés, vezetés, személyzeti, gazdálkodási 
stb.) (C. O.) → katonai vezetés

funkcionális szervezet: szervezeti forma, 
amelynek alapja, hogy az elsődleges mun-
kamegosztás szervezeti szerepek, rendelte-
tés szerint alakul. Közel azonos  feladatú, 
képesítésű, tevékenységű emberek kerül-
nek egy részlegbe. Hierarchikus decentra-
lizált (funkcionális) szervezet: az erőfor-



304

funkcionális tervezés

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

rásokat és a hatásköröket szakmai felada-
tok és szerepek (például pénzügy, kiké-
pés,  személyzeti munka) alapján osztják 
fel. A különböző részlegek (szervezeti egy-
ségek) vezetői felelősek a saját erőforrása-
ik felhasználásáért, a szakmai  színvonalért 
és az  egymás közötti kapcsolattartásért is. 
Továbbra is centrális a döntés, az alávetett 
szervezeti egységek pedig végrehajtanak. 
Irányítási szempontból azt mondhatjuk, 
hogy a ⁓ekben egyszerre van jelen a biz-
tonság, a stratégiai és az operatív irányí-
tás. A funkcionális vezető helyzeténél fog-
va általában nem rendelkezik a szervezet 
egészére vonatkozó stratégiai orientáció-
val, a stratégiák szempontjából végrehajtó. 
Alapvető kérdésekben a felső vezetés dönt, 
emiatt a döntések átfutási ideje meghosszab-
bodik. A haderőben kevés ilyen szervezeti 
forma van, a törzsek közelitőleg egybeesnek. 
A funkcionális tervezés négy szereplője: a) 
a döntéshozó (parancsnok, testület, megren-
delő) a normákat aktualizálva célokat, prio-
ritásokat határoz meg, és választ a lehetséges 
alternatívákból; b) a tervezők (a bürokrácia 
funkcionális csoportja) elemeznek, alterna-
tívákat dolgoznak ki és javaslatokat tesznek; 
c) a bürokrácia (végrehajtó) informál, vég-
rehajt, ellenőriz; d) az egyeztetésben részt 
vevők csoportja: kommunikációs partne-
rek, általában egyetértési vagy véleménye-
zési jogkörük van. (C. O.) → katonai vezetés

funkcionális tervezés: olyan módja a terve-
zésnek, amikor a tervező egy konkrét szituá-
cióban adottnak tételezi fel a célokat, és azok 
racionális megvalósítására törekszik. A ter-
vező általában a döntéshozótól, a megren-
delőtől „kapja” a célokat, és csak ritkábban 
kéri azokat. Ám, ez utóbbi esetben is felté-
telezik a végcél és az eszközök meghatáro-
zásának függetlenségét, egymástól való el-
választhatóságát, a funkcionális racionaliz-
must. A tervezés feladata a konstansnak te-
kintett célok eléréséhez vezető lehetséges 

utak és eszközök meghatározása, tehát igen 
szűk a mozgástere. A tervezők racionális vá-
lasztási lehetősége nem terjed ki az értékori-
entációk, az érdekek mérlegelésére, hanem 
ezeket adottnak tételezik fel. A ⁓ és a célra-
cionális cselekvés általában racionálisan iga-
zolható, egzaktabb módon megítélhető, mint 
a többi tervezési eljárás esetében. Az eszkö-
zök adott időben való megválasztása racio-
nális érvekkel alátámasztható, és a beavat-
kozásokat követően, a tények ismeretében 
magyarázható az eszközválasztás esetleges 
sikertelensége is (gyakorlat, kísérlet stb.).  
(C. O.) → katonai vezetés

funkcionális törzsszervezet: olyan törzs-
szervezeti forma, amelyben az elsődleges 
munkamegosztás az egyes területeknek 
(funkcióknak) megfelelően alakul. A funk-
cionális szervezeti felosztás megteremti 
a parancsnok számára az állandó szakmai 
tanácsadás feltételeit, leveszi a parancsnok 
válláról az egyes ágazatok közvetlen veze-
tésének gondját, továbbá elősegíti a vezetés 
és a végrehajtás szakszerűségét. Altípusai 
a törzskari szervezet és a lineáris törzskari 
szervezet. (T. J.) → szárazföldi műveletek

funkcionális vezető: a funkcionális felső 
vezetők: a fejlesztés; a tervezés; az irányítás; 
és a profilnak megfelelő területen dolgoz-
nak. A funkcionális munkamegosztás egy-
dimenziós, elsődlegesen funkciók szerint 
történik. A munkaköri leírásokra jellemző 
a szabályozottság. A vezetők közötti hatás-
körmegosztás többvonalas, így utasítás több 
helyről érkezik az alárendeltekhez. A dönté-
si jogok funkcionálisan centralizáltak. A ko-
ordináció elsősorban a törzskar segítségével 
történik. A funkcionális vezetés sok konflik-
tussal jár, ezért szükséges a részletes szabá-
lyozottság. (C. O.) → katonai vezetés

függelemsértés: fegyelemsértés, alárendelt-
ség megsértése, parancsmegtagadás, gon-
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datlanság. Gondatlanságból követi el a cse-
lekményt, aki előre látja magatartásának le-
hetséges következményeit, de könnyelműen 
bízik azok elmaradásában (ez a tudatos gon-
datlanság). (C. O.) → katonai vezetés

függelmi viszony: a fegyveres szervezetek 
állományába tartozók szolgálatukat az egyes 
testületeknél fennálló függelmi rendben, 
egy sajátos katonai hierarchia keretein belül 
teljesítik. Ennek megfelelően az a szolgálati 
személy, akinek joga és kötelessége mások 
tevékenységének az irányítása, az az elöl-
járó, akire pedig ez a jogkör kiterjed, az az 
alárendelt. A ⁓ betartása és betartatása a ka-
tonai rend és fegyelem alapja. Aki a ⁓t meg-
szegi függelemsértést követ el, felelőséggel 
tartozik. (C. O.) → katonai vezetés



Gantt-diagram – vonalas ütemterv: Ter-
vezési és szabályozási segédeszköz, amely 
kulcsfontosságú tevékenységeket tüntet fel 
vonalak vagy sávok képében olyan diag-
ramon, ahol a vízszintes koordináta az idő 
vonala, akárcsak a nyilakkal történő ábrá-
zoláson. A tevékenységek egymásra épülé-
se és ütemezése átláthatóvá válik a diagram 
segítségével. Tulajdonságai: a) az egyes te-
vékenységek közötti összefüggések kije-
lölhetők; b) a párhuzamosan megvalósu-
ló tevékenységek közvetlenül leolvashatók; 
c) az időbeni ütemezés tetszőleges részle-
tezettséggel kifejthető. (C. O.) → katonai 
vezetés

Gardening művelet: a brit légierő művele-
te a Duna elaknásítására 1944-ben. (Sz. M.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

Gaulle, Charles de (1890–1970): francia ál-
lamférfi, dandártábornok, katonai teoreti-
kus. 1912-ben  a Saint Cyr-i  katonai főisko-
lát, 1924-ben  a párizsi felsőfokú tiszti iskolát 
végezte el, részt vett az első világháborúban. 
Később parancsnoki és törzskari beosztáso-
kat kapott, katonapedagógiával foglalkozott. 
1932 és 1936 között a Nemzetvédelmi Ál-
landó Bizottság legfelsőbb haditanácsának 
titkára. Katonai elméleti munkáiban meg-
jósolta a következő háború hadi cselekmé-
nyeinek manőverjellegét, továbbá a hábo-
rú jellemzői közül a gyorsasággal és a lé-
gierővel, valamint a gyalogsággal együtt-

működő páncélos haderők alkalmazásának 
szükségességével foglalkozott. ⁓ felismerte 
a technika egyre növekvő szerepét katonai 
téren, és erősen bírálta a hivatalos, a Ma-
ginot-vonalra alapozott védelmi nézeteket. 
1934-ben  adta ki híres könyvét Út a hivatá-
sos hadsereghez címmel. Ebben egy gépe-
sített, hivatásos katonákból álló csapásmérő 
hadsereg felállítását javasolta, amely azon-
nal készen áll a bevetésre, az ország meg-
védésére. 1940-ben  a Somme folyónál le-
zajló harcokban a 4. páncéloshadosztály pa-
rancsnoka volt. Franciaország összeomlása 
előtt, június 5-én  lett hadügyminiszter-he-
lyettes. Londonban megalapította a „Szabad 
Franciaország” mozgalmat, amelynek élén 
a francia ellenállási mozgalom elismert ve-
zetőjeként, 1944-től  az ideiglenes kormány 
élén tevékenykedett. 1946-ban  – kinyilvá-
nítva elégedetlenségét az akkori francia po-
litikai állapotok iránt – lemondott, rövid idő-
re visszavonult, és háborús emlékiratai ki-
adásával foglalkozott. 1958 májusában fel-
kérték az algériai válság megoldására, majd 
a Nemzetgyűlés az új alkotmány kidolgozá-
sával bízta meg, amelyet népszavazáson el-
fogadtak. 1958. december 21-én  választották 
köztársasági elnöknek. 1965-ben  újraválasz-
tották, azonban az 1968-as  diáklázadások 
után 1969-ben  lemondott. (F. B.) → hadtu-
domány elmélete

gázálarc: csapat⁓, ipari ⁓; a légzésvédelmi 
eszközök egyik csoportja, az egyéni védő-

G
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eszközök része, a személyi vegyi védelem 
legfontosabb eszköze. A ~ az arcot légmen-
tesen elfedő, tiszta levegő belégzését lehető-
vé tevő védőeszköz. A ~ rendeltetése: véd-
je a légzőszerveket és a szemet a gőz-, vala-
mint a gázállapotú mérgező harcanyagok-
tól, a veszélyes ipari anyagoktól, radioaktív 
és biológiai aeroszoloktól, továbbá a fejet 
és az arcot a csepp-, illetve a porszennye-
ződéstől. A ~ a működési elve alapján le-
het: a) szűrőbetétes ~, ez álarcrészből, szű-
rőbetétből és hordtáskából áll. Az álarcrész 
gumírozott szövetből vagy gumiból készül, 
és/vagy az arcot (keret⁓) vagy az egész fejet 
(sisak⁓) légmentesen fedi be. A szűrőbeté-
ten csak a tiszta levegő kerül át, mert a füs-
töt és a mérgező gázokat a különféle össze-
tételű szűrőbetétek megkötik. A szűrőbeté-
tek többrétegűek. A különböző vegyületek-
kel impregnált aktívszén-réteg a mérgező 
gázokat, gőzöket az adszorpció folyamatá-
ban megköti. A levegő be- és kilégzőszele-
pen áramlik át. A szén-monoxid megköté-
sére külön betétet használnak. A szűrőbeté-
tes ~ csak elegendő mennyiségű oxigént tar-
talmazó szennyezett levegőben használható; 
b) izoláló rendszerű ~ (oxigénlégző készü-
lék), ez oxigénhiánykor, erősen szennyezett 
levegőben, víz alatti munkákhoz használa-
tos. Viselőjének légzőszerveit teljesen el-
zárja a környezettől, és meghatározott időn 
át oxigént szolgáltat a légzéshez. Működ-
het oxigénpalackkal vagy olyan vegyi töltet 
felhasználásával, amelyből a kilélegzett le-
vegőben levő szén-dioxid és nedvesség fej-
leszti az oxigént. Az oxigénpalackos készü-
lékben a kilélegzett levegő lúgos betéten át 
haladva tisztul meg a szén-dioxidtól. A kor-
szerű ~ a híradó és az optikai eszközök hasz-
nálatát is lehetővé teszi. Egyes ~okon át fo-
lyadékfelvétel is lehetséges. (B. T.) → ABV-
támogatás

gazdaság demobilizálása: gazdaságmozgó-
sítási időszak lezárultjával a gazdaság visz-

szaállítása normál időszaki működési rend-
re. A gazdaságirányítás bürokratikus eszkö-
zeinek fokozatos lecserélése a piaci koordi-
náció metódusaira, a mobilizált, állami szer-
vezetek által igénybe vett vagy gazdasági 
ágazatok, termelőüzemek között átcsopor-
tosított erőforrások eredeti tulajdonosukhoz 
történő visszaszolgáltatása, a honvédelmi 
célból államosított vállalatok reprivatizáci-
ója, a honvédelmi célú igénybevételek meg-
szűntetése, a szükséges kártérítési és kárta-
lanítási eljárások lefolytatása. A demobili-
záció sebessége jelentős mértékben a krízis-
helyzet során az országot és a nemzetgazda-
ságot ért kár mértékétől függ. Minél nagyobb 
a kár, annál hosszabb ideig lehet szükség 
az ellátásbiztonság biztosításához és az új-
jáépítés támogatásához a gazdaságirányítás 
egyes bürokratikus eszközeinek fenntartásá-
ra. (T. B.) → védelem-gazdaságtan

gazdaság túlélő képessége: a nemzetgaz-
daság azon képessége, hogy mennyire tud-
ja fenntartani teljesítményét, termelési, 
kibocsátási szintjét krízisidőszak esetén. 
Különösen kritikus kérdés háború esetén, 
hogy a gazdaság mennyire képes ellenáll-
ni a pusztításnak, és mennyire képes fenn-
tartani és biztosítani a lakosság, a honvé-
delemben részt vevő erők, az államigazga-
tás ellátását. A ~ erősen függ a gazdaság 
méret és ágazat szerinti strukturális beren-
dezkedésétől, a termelő és szolgáltató ka-
pacitások széttelepítésétől, az ellátási lán-
cok diverzifikációjától, az energetikai, in-
formációs technológiai és logisztikai infra-
struktúra működőképességének fenntartha-
tóságától, a védelmi célú tartalékok meglé-
tétől, a technológiai biztonságtól, s a magas 
szintű technológiából adódó rugalmas al-
kalmazkodási képességtől. (T. B.) → véde-
lem-gazdaságtan

gazdaság védelmi felkészítése: normál 
működési időszakban folytatott  folyamatos 
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 tervezési, szolgáltatási,  szabályozási és be-
gyakorlási tevékenység, amelynek so-
rán a feladatok végrehajtásába bevont 
 közigazgatási szervek és szolgáltatók fel-
készítik az államigazgatást és a nemzetgaz-
daságot a szükség esetén elrendelhető gaz-
daságmozgósítás feladataira, az erőforrások 
védelmi célú felhasználására. A ~ a moz-
gósítási biztonság megfelelő szintje szem-
pontjából kiemelt fontosságú feladat. (T. B.) 
→ védelem-gazdaságtan

gazdaságföldrajz: lásd társadalomföldrajz 
(S. K. K.) → katonaföldrajz

gazdasági biztonság: olyan állapot, amely-
ben a gazdaság normál működését és a gaz-
dasági törvényszerűségekből adódó cik-
likusság mértékétől nagyobb kilengések-
től mentes, hosszú távú átlagban az adott 
gazdaság erőforrásainak megfelelő nagy-
ságú növekedését veszélyeztető tényezők 
és folyamatok aktivizálódásának kockáza-
ta az adott társadalomban megszokott mér-
téknél nem magasabb, valamint a gazdaság 
képes a biztonság egyéb dimenzióiban je-
lentkező fenyegetés, veszély, kockázat elhá-
rítása kapcsán jelentkező gazdasági műkö-
déssel szemben támasztott igényeket kielé-
gíteni. A ~ megfelelő szintje mellett az el-
látásbiztonság, az ellátási láncok működése 
kielégítő, a finanszírozás megoldott, a gaz-
daság hozzáfér a szükséges tudáshoz, tech-
nológiához (technológiai biztonság) és mun-
kaerőhöz, a gazdaságmozgósítás feltételei, 
a mozgósítási biztonság megoldott, s a gaz-
daság képes értékesíteni az előállított java-
kat. A katonai erő fenntartásának feltétele 
a ~ megfelelő szintje. (T. B.) → védelem-
gazdaságtan

gazdasági háború: országoknak vagy or-
szágcsoportoknak olyan tevékenysége, 
amelynek célja: a) gazdasági szankciók so-
rozatával rontani a potenciális ellenfél ka-

tonai, politikai, közigazgatási és gazdasági 
helyzetét; b) fékezni hadigazdaságának nö-
velését, és ezáltal gyengíteni hadipotenci-
álját; c) gazdasági, politikai pozícióit. A ⁓ 
az egyik fél részéről agresszív, támadó jel-
legű, a másik fél viszont ezt igyekszik meg-
akadályozni, különböző módon kivédeni. 
A ⁓ önmagában nem jár fegyveres küz-
delemmel és hadiállapottal de lépései lán-
colatában elsők között szokott szerepelni 
a haditechnikai kereskedelem korlátozása 
is a szemben álló fél irányába, azzal a cél-
lal, hogy annak katonai potenciálját gyengít-
sék. A ⁓ legfőbb módszerei: a) a diszkrimi-
nációs vám- és devizaintézkedések, egyez-
mények; b) a gazdasági blokád; c) az em-
bargó és a bojkott különféle formái. A ⁓nak 
kiemelt szerepe van a háborúra való felké-
szülés időszakában, ekkor ez a tevékenység 
az országok küzdelmének az egyik fő formá-
ja. A hadviselő felek között a ⁓ az általános 
háború alárendelt részévé válik. A ⁓ folyhat 
hadviselő és a háborún kívül maradt államok 
között is. (G. I.) → hadtudomány elmélete 
(T. B.) → védelem-gazdaságtan

gazdasági szankció (embargó): olyan esz-
köz egy ország, országcsoport, szövetségi 
rendszer vagy a nemzetközösség részéről, 
amellyel egy adott ország vagy országcso-
port gazdasági biztonságára negatív hatást 
gyakorolva próbál(nak) valamilyen konk-
rét politikai célt elérni. Ennek keretében 
korlátozhatják a szankcionált ország keres-
kedelmi, tőkepiaci és technológiai kapcso-
latait. Behozatali tilalmat vezethetnek be 
az adott országból származó termékekre 
és szolgáltatásokra, kiviteli tilalmat rendel-
hetnek el az adott ország irányába, megtilt-
hatják tőkebefektetések és beruházások vég-
zését az adott országban, valamint a techno-
lógiatranszfer különböző formáit a szankcio-
nált ország vállalatai irányába, illetve korlá-
tozhatják a szankcionált országból szárma-
zó jövedelmekhez történő hozzáférést. Ezek 
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az intézkedések érinthetik a szankcionált 
nemzetgazdaság egészét vagy csak annak 
egyes kiválasztott – jellemzően az ország 
politikai vezetése és/vagy gazdasági ere-
je szempontjából fontos – ágazatait. (T. B.) 
→ védelem-gazdaságtan

gazdasági-anyagi szolgáltatás: a minden-
kori Honvédelmi törvényben meghatározott 
honvédelmi kötelezettség része. Ennek so-
rán különleges jogrendi időszakban termé-
szetes vagy jogi személy kötelezhető ~ tel-
jesítésére, ingatlanok és ingó dolgok honvé-
delmi célú igénybevételének eltűrésére vagy 
valamilyen tevékenységtől való tartózkodás-
ra, illetve ezen feladatokra történő előkészü-
letre. A felkészülés részeként már békeidő-
szakban elrendelhető az ingatlanok és ingó 
javak összeírása és kijelölése, igénybevételre 
alkalmas állapotban tartása, valamint ezek 
adataiban történt változások bejelentési kö-
telezettsége. A ~ a gazdaságmozgósítás ré-
szét képezi, és célja az ország védelemgaz-
dasági potenciáljának és katonai potenciál-
jának növelése különleges jogrendi időszak 
esetén. Ennek során a lakosság és a vállala-
tok kötelesek a honvédelem részére átadni 
minden olyan erőforrást és eszközt, amely 
a krízis leküzdéséhez, háború esetén az or-
szág megvédéséhez felhasználható. (T. B.) 
→ védelem-gazdaságtan

gazdaságmozgósítás: 1. A nemzetgazdaság 
erőforrásainak és képességeinek aktivizálá-
sa, összpontosítása és igénybevétele krízis-
időszakban jelentkező feladatok ellátására. 
Célja a védelemgazdasági potenciál növe-
lésén keresztül a biztonsági helyzet javítá-
sa. Ilyenkor a munkaerő-, tőke-, technoló-
gia-, anyagi és szolgáltatásinputok felhasz-
nálása nem feltétlenül piaci alapon törté-
nik, hanem az állam elrendelheti sorkatonai 
szolgálati és honvédelmi munkakötelezett-
ség teljesítését, gazdasági ágazatok közötti 
munkaerő- és tőkeátcsoportosítást, gazda-

sági-anyagi szolgáltatást, üzemek államo-
sítását. A krízisidőszaki védelmi, lakosság-
ellátási, államigazgatási és szövetségi fel-
adatok igényeinek kielégítése történhet vé-
delmi célú tartalékból, rögzített ipari kapa-
citásból, folyó termelésből, importból. Leg-
magasabb szintű mozgósítás háború esetén 
történik. A ~ végrehajtásának sikere a moz-
gósítási biztonság szintjétől függ. A krízis 
megszűnése után a gazdaság demobilizálása 
szükséges. (T. B.) → védelem-gazdaságtan 
2. Az országmozgósítás részeként, az adott 
ország békegazdaságának a háború követel-
ményei szerinti áttérése a hadigazdálkodás 
rendszerére. Célja a gazdaság teljes erőfor-
rásának átállítása a háborús feladatok meg-
oldására. A ~t – a totális háború elveinek 
figyelembevétele esetén – már békeidőben 
célszerű előkészíteni és bizonyos rendszabá-
lyokat még a fegyveres konfliktus kitörése 
előtt, megvalósítani. A ~ bevezethető az ál-
talános (teljes) vagy részleges mozgósítás 
elrendelésével egyidejűleg, esetenként tőle 
külön; az egész ország területén vagy csak 
egyes részein is. A gazdaság mozgósítási 
készsége: az állam gazdaságának az a ké-
pessége, amely biztosítja a háborús terme-
lés meghatározott időben való megkezdését. 
(H. L.) → védelmi igazgatás

gázlóátkelés: a vízi akadály leküzdésének 
sajátos módja; a csapatok, technikai eszkö-
zök átkelőeszközök igénybevétele nélkül, 
az erre a célra berendezett gázlóátkelőhe-
lyeken, a vízi akadály medrében, annak ta-
laján, saját futóműveiken jutnak át az egyik 
partról a másikra. Ha a ~ feltételei (meg-
felelő vízmélység, vízsebesség, medertalaj 
stb.) adottak, minden esetben alkalmazzák 
a rendszeresített átkelőeszközök megóvása, 
tartalékolása érdekében. (K. Z.a) → műsza-
ki támogatás

gázlóátkelőhely: a vízi akadály és a kör-
nyező terep azon része, amelyet a csapatok 
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számára a vízi akadály leküzdése  céljából 
 gázlóátkelés végrehajtására kijelöltek, 
és az azt igénybe vevő technikai eszközök 
jellemzőinek megfelelően előkészítettek, 
berendeztek. Berendezése viszonylag ke-
vés erő-, eszköz- és munkaráfordítást igé-
nyel, ezért – esetenként műszaki megerősí-
téssel – ez valamennyi fegyvernem és szak-
csapat feladata. Az előkészítés és berende-
zés magában foglalja a vízi akadály, külö-
nösen a mederfenék és a terep műszaki fel-
derítését, a ~en belüli utak és a vízi akadály 
aknamentesítését, az oda- és elvezető utak 
berendezését, a le- és feljárók előkészítését 
(a meredekség nem haladhatja meg gumike-
rekes eszközök esetén a 10–15°-ot, lánctal-
pas eszközök esetén a 15–20°-ot), a gázló-
sávok jól látható kitűzését, szükség esetén 
a mederfenék megerősítését, az úszóaknák 
elleni védelem biztosítását, a komendáns-, 
mentő- és vontatószolgálat megszervezé-
sét, az üzemeltetést biztosító személyi állo-
mány részére szükséges fedezékek és óvó-
helyek kiépítését, az álcázás és a harcbiz-
tosítás megszervezését. (K. Z.a) → műsza-
ki támogatás

gázlóleküzdő képesség: az a maximális 
vízmélység, amelyben a páncélos- és gép-
járműtechnikai eszköz még megbízhatóan 
üzemelni képes. Megkülönböztetünk előké-
szítés nélküli és előkészítéses ~et. (V. R. L.) 
→ haditechnikai támogatás

gendertanácsadó: eredeti megnevezése: 
gender advisor; olyan személy, akinek el-
sődleges feladata, hogy segítse és irányítsa 
a genderszempontok integrálását a misszi-
ók munkájába és a hadműveletek folyama-
tába, a krízis-, illetve konfliktuselemzések-
be, a koncepciók, doktrínák, eljárásrendek 
kidolgozásába, a kiképzés és oktatás folya-
matába. A NATO-ban  a ⁓k a parancsnoko-
kat segítik szakértői munkájukkal a szem-
pontrendszer megfelelő integrálása érdeké-

ben. Az ENSZ Biztonsági Tanács 2000-ben  
elfogadott 1325-ös  határozatával kötelezte 
valamennyi tagállamát – beleértve az összes 
NATO-szövetségest –, hogy a nemek közötti 
különbségek felszámolását célzó intézkedé-
seket építsék be a biztonsággal összefüggő 
tevékenységeikbe. Ennek alapján a NATO 
2010-ben  dolgozta ki és fogadta el azt az ak-
ciótervet (NATO Action Plan), amelynek 
célja a nőkről, békéről és biztonságról szó-
ló ENSZ-határozatban foglaltak gyakorlati 
meghatározása volt. Ennek egyik lényeges 
elemét képezte az a célkitűzés, amely egyér-
telműen rendelkezett a ⁓k (gender advisors) 
és genderfókuszpontok (gender focal points) 
kijelöléséről és szerepének meghatározásá-
ról. A ⁓k kiemelt fontosságú szerepet töl-
tenek be a NATO afganisztáni és koszovói 
műveleteiben. Ezek a tanácsadók segítenek 
a helyes módszer kiválasztására, kapcsolatot 
teremtenek a helyi közösségek nő tagjaival, 
ezzel is növelve a műveleti hatékonyságot. 
A ⁓ helye a NATO-struktúrában: a Legfel-
sőbb Szövetséges Transzformációs Parancs-
nokságon (Headquarters Supreme Allied 
Commander Transformation – HQ SACT) 
belül a törzs tanácsadó testületében dolgo-
zik, közvetlenül jelent a SACT-főparancs-
noknak. Az úgynevezett genderfókuszpon-
tok pedig a ⁓ „szeme és füle”-ként dolgoz-
nak a parancsnokság alegységeinél. (M. J.) 
→ humánpolitika, személyügy

genetikai sugárhatás: sugárkárosodás 
(B. T.) → ABV-támogatás

Genfi egyezmények: 1949-es  genfi egyez-
mény a következő: Egyezmény a hadra kelt 
fegyveres erők sebesültjeinek és betegeinek 
helyzetének javításáról, Egyezmény a ten-
geri haderők sebesültjeinek és betegeinek 
helyzetének javításáról, Egyezmény a ha-
difoglyokkal való bánásmódról, Egyez-
mény a polgári lakosság háború idején 
való védelméről. Kiegészítő jegyzőköny-
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vek: 1977 – Jegyzőkönyv az 1949-es  Genfi 
egyezmények kiegészítéséről és a nemzet-
közi fegyveres összeütközések áldozatainak 
védelméről. 1977 – Jegyzőkönyv az 1949-es  
Genfi egyezmények kiegészítéséről és a nem 
nemzetközi fegyveres összeütközések áldo-
zatainak védelméről. 2005 – Jegyzőkönyv 
egy további megkülönböztető jelvény elfoga-
dásáról. (H. L.) → védelmi igazgatás

geoadatbázis: a térinformatikában alkal-
mazott adatbázistípus a földrajzi és leíró 
adatok (attribútumok), valamint kapcsola-
taik együttes, egységes és strukturált táro-
lására. (K. A.) → geoinformációs támogatás

geodézia: a Föld alakjának és méretei-
nek meghatározásával, a Föld felszínének 
és azon bármely pozíció meghatározását 
lehetővé tevő geodéziai alapponthálózatok 
kialakításával és fejlesztésével foglalkozó 
tudomány- és szakterület. A kifejezés gö-
rög eredetű szóösszetétel, amely a Föld fel-
osztását jelenti. A ~ már az ókortól megha-
tározó szereppel bír a birtokviszonyok hite-
les nyilvántartásában, a települések rende-
zett arculatának kialakításában és nagyobb 
építmények létrehozatalában. Védelmi célú 
alkalmazási köre napjainkban elsődlege-
sen a pontos helymeghatározásokat lehetővé 
tevő geodéziai alapponthálózatok fejleszté-
sére, továbbá a korszerű helymeghatározási 
eszközök és módszerek kidolgozására és ha-
tékony alkalmazására helyezi a fő hangsúlyt. 
Mivel a katonai feladatoknál az időtényező 
meghatározó jelentőségű, a klasszikus geo-
déziai eljárások mellett, vagy – különösen 
a békétől eltérő időszakokban – azok he-
lyett a katonai geodézia operatív módsze-
rei kerülnek előtérbe. (K. A.) → geoinfor-
mációs támogatás

geodéziai adatok: az elméleti és a gyakor-
lati geodézia által szolgáltatott adatok (irá-
nyok, szögek, távolságok és koordináták), 

valamint ezek meghatározásához és vizs-
gálatához szükséges részadatok összessé-
ge. A ~ a harctevékenységek támogatása 
során kapnak különös jelentőséget. Jellem-
zően harcrendi elemek, haditechnikai esz-
közök, valamint különféle objektumok he-
lyének, alapirányának meghatározását bizto-
sítják, amelyek bizonyos fegyverrendszerek 
működtetéséhez, illetve harctevékenységek 
alapfeladatainak végrehajtásához szüksége-
sek. (K. A.) → geoinformációs támogatás

geodéziai alapfelület: lásd alapfelület 
(K. A.) → geoinformációs támogatás

geodéziai alapponthálózat: a Föld felszínén 
meghatározott vízszintes és magassági geo-
déziai alappontok valamely geodéziai alap-
felületen, vetületben (UTM, EOV) és ko-
ordináta-rendszerben, valamint magassági 
alapszinthez képest meghatározott hálóza-
ta. A ~ meghatározásánál alkalmazott mód-
szerek és eszközök szorosan összefüggenek 
az alappontok típusával (magassági, vízszin-
tes), rendűségével és felhasználhatóságával. 
Míg az alsóbbrendű ~ok az egyes tereptár-
gyak alakjelző pontjainak pontos és gyors 
meghatározását teszik lehetővé, addig a fel-
sőbbrendű ~ok biztosítják ehhez a geomet-
riai torzulásoktól leginkább mentes keretet. 
A GPS geodéziai célú felhasználása előtti 
időkben (az 1990-es  évekig) a ~ fejlesztése 
hagyományos optikai mérőműszerekkel (te-
odolit) és összetett matematikai kiegyenlítő 
számításokkal, csillagászati (asztrogeodé-
ziai) és háromszögelési mérésekkel zajlott. 
A klasszikus meghatározások még ma is 
visszaköszönnek az alappontok megnevezé-
sében, illetve annak rövidítésében (három-
szögelési pont – HP). A háromszögelések so-
rán alkalmazott geodéziai mérések megkö-
vetelték az egymástól több kilométerre lévő 
alappontok összelátását, ezért az alapponto-
kat jellemzően magaslatokon helyezték el, 
és nagy távolságokról is jól megirányozható, 
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stabil jelölésekkel látták el  (tripód, állványos 
gúla, vasbeton mérőtorony). Erre a GPS-
alapú  hálózatfejlesztéseknél már nem volt 
 szükség. A hazai polgári és a katonai térké-
pészet számos különbözősége a ~ok fejlesz-
tésében is megmutatkozott. Ezek közé tar-
tozik a háromszögelési pontok iránypontok-
kal, avagy alkalmazott rövidítésük szerint 
(OP) orientációs pontokkal történő kiegé-
szítése. Az iránypontok létrehozásának célja 
a geodéziai alapponthálózat környező alap-
pontjainak megsemmisülése, vagy látható-
ságuk akadályoztatása esetén is biztosítani 
az alsóbbrendű hálózatok fejlesztésének le-
hetőségét, valamint további geodéziai pont-
kapcsolások, illetve a tüzérbemérési felada-
tok végrehajtását. A műholdalapú helymeg-
határozások korában a klasszikus hálózat-
fejlesztési módszerek fokozatosan háttérbe 
szorultak, ugyanakkor a korszerű technoló-
gia új ~ létrehozását eredményezte. Az 1991-
ben  indult nagypontosságú geodéziai GPS-
mérések eredményeként alakult ki a hazai 
Országos GPS Hálózat (OGPSH) és ennek 
katonai változata, a KGPSH. A harcren-
di elemek beméréséhez kiindulási (kezdő) 
adatként is felhasználható hazai geodéziai 
alapponthálózat adatait a Magyar Honvéd-
ség alapellátásában lévő digitális geodéziai 
pontjegyzék tartalmazza. (K. A.) → geoin-
formációs támogatás

geodéziai eszközök: irányok, szögek, hosz-
szak, vízszintes és függőleges, továbbá fer-
de távolságok nagypontosságú mérésére, ki-
tűzésére alkalmas rádió- és optomechanikai 
műszerek, berendezések, egyéb eszközök. 
A ~kel meghatározott mérési eredmények 
pontossága az adott eszköz és az alkalma-
zott eljárás típusától és egyéb jellemzőitől 
(például összetettségétől), valamint a ren-
delkezésre álló időtől és a környezeti feléte-
lektől függ. A pontosabb eljárások és mérő-
eszközök a geodéziai alapponthálózat maga-
sabb rendű alappontjai meghatározása során 

alkalmazandók. E célra jellemzően nagy-
pontosságú teodolitok és szintező műszerek 
vehetők igénybe. Alacsonyabb rendű pont-
meghatározások során alkalmazott eljárá-
sokhoz felhasználhatók továbbá gyorsmé-
rők (tahiméterek), mérőállomások, giroteo-
dolitok, prizmák, kitűzőrudak és mérősza-
lagok is. A geodéziai eszközök sajátos cso-
portját képezik a műholdak helyzetének, il-
letve mozgásának megfigyelésével geodéziai 
mérési adatokat szolgáltató műszerek és be-
rendezések. Ezek napjainkban legelterjed-
tebben alkalmazott változatai a GNSS-ala-
pú geodéziai meghatározások elvén működ-
nek. (K. A.) → geoinformációs támogatás

geodéziai pontjegyzék: a geodéziai alap-
ponthálózat különböző rendű alappontjai-
nak adatait tartalmazó katalógus. Rendsze-
rint tartalmazza a vízszintes és magassági 
alappontok valamely geodéziai alapfelüle-
ten, vetületben (például UTM, EOV) és ko-
ordináta-rendszerben, valamint magassági 
alapszinthez képest meghatározott koordi-
nátáit, tájékozódási irányaik (iránypontok, 
magaspontok) adatait, részletes műszaki le-
írását, helyszínrajzát. Kialakítását tekint-
ve lehet hagyományos dokumentumgyűjte-
mény vagy digitális adatbázis. Magyaror-
szág jelenlegi alapponthálózatának katonai 
felhasználásra is alkalmas digitális térképé-
szeti adatbázisa a Digitális Geodéziai Pont-
jegyzék (DGP) mintegy 58 ezer pont ada-
tait tartalmazza. (K. A.) → geoinformáci-
ós támogatás

geodéziai pontkapcsolások: geodéziai esz-
közökkel végzett geometriai feladatok, ame-
lyek során ismert koordinátájú pontok (jel-
lemzően a geodéziai alapponthálózat pont-
jai) felhasználásával, irány- és távolságmé-
rések elvégzésével meghatározhatók a pon-
tok koordinátái. A ~ sikeres síkgeometriai 
végrehajtásának alapfeltétele az ismeretlen 
helyzetű pontra mért legalább két geomet-
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riai adat megléte, amelyek származhatnak 
két távolság, két irány, illetve egy távolság 
és egy irány méréséből. Az alapfeltételen 
túl végzett mérésekre fölös mérésként hi-
vatkozik a geodézia, amely a mérési hibák 
és helymeghatározási ellentmondások ki-
szűrésében, a mérési eredmények, illetve 
az abból számított koordináták megbízható-
ságának minősítésében is megoldást kínál. 
Egy új pont koordinátáinak meghatározá-
sához öt fő geodéziai pontkapcsolási mód-
szer áll rendelkezésre (előmetszés, hátra-
metszés, oldalmetszés, ívmetszés és ívoldal-
metszés). E módszerek közös vonása, hogy 
a lehető legkevesebb terepi mérést igénylik 
új pontok meghatározásánál. Alkalmazha-
tóságukat ugyanakkor erőteljesen behatá-
rolja az ismert pontok terepi feltalálható-
sága, valamint a geodéziai eszközök bevet-
hetősége (pontok közötti összelátás, illetve 
a terepi mérés egyéb feltételeinek megléte). 
A műholdas helymeghatározó rendszerek 
geodéziai célú felhasználásának elterjedé-
sével a klasszikus geodéziai pontkapcsolási 
módszerek háttérbe szorultak, rendelkezés-
re állásuk azonban továbbra is elengedhetet-
len a geoinformá ciós támogatásban. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

geodéziai világrendszer (World Geodetic 
System, 1984 – WGS–84): a Föld fizikai (ge-
oid) és elméleti alakjának (ellipszoid), térbe-
li derékszögű koordináta-rendszerének pa-
ramétereit tartalmazó komplex geodéziai, 
geofizikai modell. Mint szabvány, a NATO-
tagállamok geoinformációs interoperabili-
tásának meghatározó geodéziai alapfelüle-
te, amely biztosítja az egységes és szabatos 
geodéziai számításokhoz, térképrendsze-
rek bevezetéséhez szükséges matematikai 
és geofizikai alapfeltételeket. A térképészet-
ben a 20. század közepéig kidolgozott alap-
felületek megfeleltek ugyan a lokális és a re-
gionális szinten megfogalmazott pontossá-
gi követelményeknek, a legtöbb ország által 

elfogadható globális alkalmazásra azonban 
nem adtak lehetőséget. Az első ember al-
kotta égitest Föld körüli pályára állításával 
új helyzet állt elő a térképészetben is. Meg-
kezdődött az űrkorszak és vele a Föld koz-
moszból történő tanulmányozásának lehe-
tősége. A geodéziai műholdak pályaelem-
zéséből, majd az egyre összetettebb geo-
déziai és geofizikai meghatározások révén 
pontos fizikai és matematikai modellek szü-
lettek meg. Ezek a földmodellek már globá-
lis referenciaként szolgálhattak a rendszer-
hez csatlakozó országok számára, lehetővé 
téve egyebek mellett a műholdas globális 
helymeghatározó rendszerek kialakításá-
hoz szükséges geodéziai alapok megterem-
tését. Az egységesítési törekvések ellenére 
ma is több geodéziai világrendszer létezik, 
amelyek bár minimális mértékben térnek 
el egymástól, kizárólag egy megcélzott al-
kalmazói körben és rendszerre érvényesek. 
A NATO-tagállamok védelmi erői számára 
a STANAG 2211 szabványosítási egyezmény 
előírásai alapján egységesen alkalmazandó 
geodéziai alapfelületet a WGS–84 jelenti. 
Oroszország ezzel párhuzamosan – elsősor-
ban a saját műholdas helymeghatározó rend-
szere, a GLONASS geodéziai feltételei meg-
teremtésére a PZ–90 (Параметры Земли 
1990 года [Parametri Zemli]) nevű geodé-
ziai világrendszert alakította ki. Az Európai 
Unió ugyancsak saját geodéziai referenciát 
vezetett be a kiépítés alatt GNSS rendsze-
réhez GTRF (Galileo Terrestrial Reference 
Frame) néven. Ezen rendszerek között geo-
déziai transzformációs eljárásokkal teremt-
hető meg a kapcsolat. (K. A.) → geoinfor-
mációs támogatás

geoid: a Föld geofizikai modellje, olyan el-
méleti földalak, amelynek felszíne minden 
pontjában merőleges a helyi függőlegesre, 
azaz szintfelülete a nyugalmi tengerszint-
nek felel meg. Összetettsége révén matema-
tikai formulával nem írható le, de  geodéziai 
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és geofizikai eljárásokkal meghatározha-
tó. A ~ pontos modellezése a terepi pon-
tok abszolút magasságának meghatározá-
sa során, továbbá a geodéziai alapfelület 
 megalkotásakor lényeges. A Föld matema-
tikailag egyszerűen  megfogalmazható, a ~ 
alakját jól  megközelítő elméleti modell a for-
gási ellipszoid. A két felület között mért elté-
rés a ⁓-unduláció, amelynek ismerete egye-
bek mellett a GPS-alapú helymeghatározá-
sokban, az abszolút magasság kiszámításá-
nál lényeges. (K. A.) → geoinformációs tá-
mogatás

geoinfomáció: a Föld, illetve annak közvet-
len környezetére vonatkozó térbeli adatok 
és információk összessége. (K. A.) → geo-
információs támogatás

geoinformációs anyagok: térbeli vonatko-
zású információkat tartalmazó képi, térké-
pi, táblázatos, szöveges és egyéb formátu-
mú anyagok, amelyek szükségesek lehet-
nek: a) a hadszíntér, a terep és az időjárás 
harctevékenységekre gyakorolt hatásának 
értékeléséhez; b) a hadművelet és a harc 
tervezéséhez, szervezéséhez, vezetéséhez 
és eredményes megvívásához; c) az auto-
matizált vezetési, felderítő- és fegyverirá-
nyítási rendszerek üzemeltetéséhez; d) fegy-
verek és más haditechnikai eszközök haté-
kony alkalmazásához. (K. A.) → geoinfor-
mációs támogatás

geoinformációs felderítés (Geospatial In-
telligence – GEOINT): a földrajzi tér megha-
tározott részén (részein) folyamatosan vég-
zett, geoinformációk kinyerésére és elem-
zésére irányuló felderítési tevékenység te-
reptárgyak és a földrajzi tényezők értéke-
lése és megjelenítése céljából. A ~ lényeges 
összetevői a távérzékelés, a képfelderítés 
(IMINT) és a térinformatika. A ~ egységes 
szerkezetbe foglalja a földfelszín és annak 
közvetlen közelében található természetes 

és mesterséges tereptárgyak hagyományos 
térképi ábrázolásait, digitális adatállomá-
nyait, távérzékelés útján létrejött megjelení-
téseit, továbbá mindazon elemzési eredmé-
nyeket, amelyek más felderítési célú adat-
gyűjtés (IMINT, SIGINT, MASINT, HU-
MINT) révén jönnek létre, és földrajzi vo-
natkozásuk meghatározó. A ~ kulcsfontossá-
gú információkat biztosít a stratégiai szintű 
döntéshozatalhoz, a katonai műveletekhez, 
a veszélyhelyzetek kezeléséhez és a ka-
tasztrófák felszámolásához. A ~i képessé-
gek fenntartása, a földrajzi vonatkozású tér-
beli adatok gyűjtése, elemzése, értékelése, 
valamint e tevékenységek eredményeinek 
megjelenítése minden nemzet elidegenít-
hetetlen joga és felelőssége. Az egyes orszá-
gok e célból önállóan irányított térbeli adat-
gyűjtő szervezeteket hozhatnak létre, ame-
lyek az alkalmazott technológiákat illetően 
jellemzően az alábbi szegmensekből állnak: 
a) műholdas, légi és földi távérzékelési rend-
szerek; b) térinformatikai adatbázisok és ke-
zelőrendszerei; c) navigációs és geolokációs 
rendszerek; d) térképkészítő, térbeli elemző 
és értékelő rendszerek. (K. A.) → geoinfor-
mációs támogatás

geoinformációs rendszer: a földrajzi té-
nyezők és kölcsönhatásaik értékelését le-
hetővé tevő topográfiai, talaj- és kőzettani, 
légköri és hidrográfiai információk összes-
sége, valamint ezek térinformatikai rend-
szer felhasználásával történő vizsgálatára, 
a várható behatások idő és térbeli változá-
sainak modellezésére, továbbá az értékelési 
eredmények megjelenítésére alkalmas rend-
szer. (K. A.) → geoinformációs támogatás

Geoinformációs Szolgálat, teljes megne-
vezéssel Magyar Honvédség Geoinformá-
ciós Szolgálat: a Magyar Honvédség szer-
vezeti korszerűsítésének részeként az MH 
Térképész Szolgálat, az MH Meteorológiai 
Szolgálat és az MH Szabályzatkiadó Intézet 
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és Központi Nyomda megszünésével, azok 
jogutódjaként 2007. január 1-jei  hatállyal 
megalakult önálló, ezredszintű szervezet, 
amelynek rendeltetése: a) a Magyar Hon-
védség hagyományos és informatikai ala-
pokon működő térképészeti, katonaföldrajzi 
és meteorológiai támogatása (geoinformáci-
ós támogatás), valamint az ezzel kapcsolatos 
feladatok tervezése, szervezése és szakfel-
ügyelete, szakmai követelményeinek kidol-
gozása, továbbá a földmérési és térképésze-
ti tevékenységgel összefüggő minőségbizto-
sítási feladatok meghatározása, végzése; b) 
a honvédelmi miniszter felelősségi körébe 
tartozó földmérési, térképészeti, légi felvé-
telezési és meteorológiai tevékenység vonat-
kozásában országos illetékességgel elsőfokú 
hatósági jogkör gyakorlása; c) más szerve-
zet által a Magyar Honvédség térképellátá-
sa érdekében végzett szaktevékenység irá-
nyítása és felügyelete; d) Magyar Honvéd-
ség szintű szolgálati könyvek és főnökségi 
kiadványok kiadásával kapcsolatos, HM-
utasításban meghatározott feladatok ellá-
tása; e) földmérési, térképészeti és meteo-
rológiai tevékenységgel összefüggő kutatás 
és műszaki fejlesztés. (K. A.) → geoinfor-
mációs támogatás

geoinformációs támogatás: a katonai szer-
vezetek feladatai tervezéséhez és végrehaj-
tásához szükséges geoinformációs anya-
gok tervezésével és biztosításával, vala-
mint a meteorológiai támogatás tervezésé-
vel és végrehajtásával kapcsolatos tevékeny-
ségek és rendszabályok összessége, amely 
magában foglalja térképészeti anyagok, ka-
tonaföldrajzi adatok és anyagok, valamint 
a meteorológiai információk előállítását, 
beszerzését, a Magyar Honvédség, illetve 
a NATO szövetséges szervezeteihez történő 
időbeni eljuttatását, valamint ezen anyagok 
és információk használatára történő felké-
szítést. (K. A.) → geoinformációs támogatás

geoinformatika: a térinformatikával közel 
azonos jelentésű fogalom, amely mindazon 
esetekben és értelmezési környezetben al-
kalmazható, ahol a tér jellemző, meghatáro-
zó és lényeges tulajdonságainak, alkotóele-
meinek és kapcsolatainak feltárása és elem-
zése során a földrajzi tér és a földrajzi ténye-
zők (katonaföldrajzi tényezők) a meghatáro-
zók. (K. A.) → geoinformációs támogatás

GEOINT (Geospatial Intelligence): lásd 
geoinformációs felderítés (K. A.) → geoin-
formációs támogatás

GEOMETOC (Geographic, Meteorologi-
cal and Oceanographic, földrajzi, meteoro-
lógiai és oceanográfiai): lásd geoinformá-
ciós támogatás (K. A.) → geoinformációs 
támogatás

geomorfológia (felszínalaktan): a termé-
szetföldrajz egyik tudományága, amely 
a felszíni formák keletkezésével, változásá-
val és fejlődésük törvényszerűségeivel fog-
lalkozik. A ~ egyes eredményei a hadtudo-
mányban, a katonaföldrajzi értékeléseken 
keresztül érvényesülnek. (S. K. K.) → ka-
tonaföldrajz

geopolitika: politikatudományi és politi-
kai irányzat, amely az állam társadalmi-
gazdasági viszonyait, fejlődését, nemzet-
közi törekvéseit elsősorban földrajzi té-
nyezőkre (földrajzi fekvés, területi ténye-
zők, lakosság, természeti adottságok) ve-
zetik vissza; azoknak meghatározó jelne-
tőséget tulajdonít. Képviselői a politikai 
jelenségeket mint térbeli jelenségeket vizs-
gálják, (gyakorta felnagyítva a tényezők, 
a földrajzi adottságok szerepét). A ⁓ elmé-
lete a 19. század végén, a 20. század ele-
jén alakult ki. Kezdetben azt hirdette, hogy 
az egyes országokat természetes határok-
nak (például folyóknak, hegységeknek) kell 
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 elválasztaniuk egymástól. Maga az elneve-
zés Rudolf Kjellén (1864–1922) svéd föld-
rajztudóstól származik, az elméletet a német 
Karl  Haushofer (1896–1945) fejlesztette to-
vább. A ⁓ a földrajzi adottságoknak az ál-
lam   bel- és  külpolitikájára  gyakorolt befo-
lyását tanulmányozva, vizsgálja a stratégiai 
 fontosságú pontokat, övezeteket, az erőkon-
centrációk és az erőforrások térségeinek el-
helyezkedését, az emberek és a javak áram-
lásainak irányait, a technikai fejlődésnek 
a ⁓i tényezőkre gyakorolt hatását, a földraj-
zi, politikai és gazdasági közelség egymás-
hoz való viszonyát, a hatalmi pólusok ala-
kulását, az érdekszférák változásait. Míg 
korábban a ⁓ a militarista területi terjesz-
kedés politikai megalapozását szolgálta, ad-
dig a nemzetközi szakirodalomban egyre el-
terjedtebb az úgynevezett kritikai ⁓, amely 
immár gazdasági tartalommal bír, s már 
igen gyakran geogazdaságnak vagy geo-
ökonómiának is nevezik. (G. I.) → hadtu-
domány elmélete

GEOREF (World Geographic Reference 
System, földrajzi vonatkoztatási világrend-
szer): földrajzi fokhálózat alapján kialakí-
tott helyazonosítási jelentőrendszer, amely 
lehetővé teszi a földrajzi pozíciók egyszerű 
és gyors meghatározását, egységes és globá-
lis geometriai viszonyítási alapot biztosítva 
a célmegjelölés és a helyazonosítás felada-
taiban. A földrajzi koordináta-rendszerhez 
hasonlóan alapfelületi vonatkoztatási rend-
szer, így az adott pozíció abszolút magassá-
gát (amennyiben szükséges a meghatározá-
sa) külön kell megadni. A ~ keresőhálózata 
megtalálható a NATO-tagállamok szabvá-
nyos kis és közepes méretarányú térképtí-
pusain, elsősorban a légi navigációs térké-
peken, a földrajzi térképeken, a hadműve-
leti együttműködési térképeken és a jelen-
tő térképeken. Egy tipikus ~ helyazonosító 
három adatpárból áll, amelyeket egymást 
követően leírva négy betűt és négy számje-

gyet kapunk (például PKDC5837). Az első 
két betű a  15°-os  mezők azonosítója, az osz-
lop (P) és sor (K) megjelölésével. A jelölé-
sekhez a latin ABC betűit használjuk, az I 
és O betűk mellőzésével. A ~ oszlop- és sor-
felosztása egységes a Föld teljes felszíné-
re, így a földrajzi koordinátáktól eltérően 
nem kell megadni az adott félteke betűjelét. 
A következő betűpár a 15°-os  mező (PK) 1°-
os  felosztásával kapott területét határozza 
meg, a pont helyének megfelelő oszlop (D) 
és sor (C) jelölésével. A betűpárok első tag-
ja mindig a földrajzi hosszúságra, a máso-
dik a földrajzi szélességre vonatkozik. A ka-
pott 1°-os  mezőt (DC) percértékekre osztva, 
a mező bal alsó sarkához viszonyítva adható 
meg a keresett pontot tartalmazó 1’-es  mező. 
Erre a mezőre utal a ~-azonosító négy szám-
jegye, amelyek közül az első kettő a földraj-
zi hosszúságra, a második a földrajzi szé-
lességre vonatkozik. Az 1’-es  mező kiter-
jedése a földrajzi szélességtől függően vál-
tozik, ugyanakkor mérete viszonylag nagy 
egy keresett pozíció egyértelmű beazonosí-
tásakor. Ha az 1’-es  meghatározásnál ponto-
sabb helyazonosítás szükséges, az azonosító 
tized-, illetve századperc értékekkel kiegé-
szíthető (például PKDC58293711). A gya-
korlatban ilyen helymeghatározási pontos-
ság igényekor jellemzően az MGRS-jelen-
tőrendszer alkalmazására térünk át. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

geostratégia: összességében egy nemzet-
közi politikai, biztonságpolitikai és hadá-
szati koncepció; a földrajzilag (katonaföld-
rajzilag), továbbá geopolitikailag megha-
tározott regionális, illetve globális feltéte-
lek tekintetbevétele államok, továbbá koalí-
ciók szembenállásának körülményei között. 
(G. I.) → hadtudomány elmélete

GEOSZ: lásd Geoinformációs Szolgálat 
(K. A.) → geoinformációs támogatás
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geoszinkron műholdpálya: a ~ vagy geo-
stacionárius műholdpálya olyan speciális 
Föld körüli keringési pálya, amely esetében 
a műhold Föld körüli keringési ideje éppen 
megegyezik a Föld egy körülfordulási ide-
jével (23 h, 56 min, 4,1 s) és a keringés síkja 
egybeesik az Egyenlítő síkjával. Ez a pálya-
magasság az átlagos tengerszint feletti ma-
gasságtól 35786 km-re  helyezkedik el. En-
nek a sajátos pályának az a tulajdonsága, 
hogy az ott elhelyezkedő műholdak a Föld-
ről mozdulatlannak látszanak, azaz nem 
igényelnek semmiféle földi mozgó követő 
rendszert. A geostacionárius pálya inkliná-
ciós szöge nulla fok és a pálya excentricitá-
sa is nulla. Tipikus műholdas alkalmazások 
ebben a pályamagasságban a kommunikáci-
ós, televíziós műsorszóró és a felderítő (kém) 
műholdak. (V. L.) → elektronikai hadviselés

gépágyú: 20–40 mm űrméretű, önműködő, 
nagy tűzerejű és nagy tűzgyorsaságú lőfegy-
ver. Leggyakoribb típusai: rövid-csőhátra-
siklású, ikercsövű (Gast-rendszerű), Gat-
ling (forgó csőblokkos), revolverelvű (egy 
cső több töltényűrrel). Meghajtását tekintve 
lehet gázmeghajtású (gázdugattyús), külső 
meghajtású (hidro- vagy elektromotoros). 
Adogatása történhet rakaszokból, heveder-
ből vagy lőszerdobból szállítószalaggal. Ál-
talában valamilyen csapatszállító harcjár-
műre, alap lőfegyverként és/vagy légvédel-
mi eszközként beépítve alkalmazzák. Lég-
védelmi eszközként, harcjárművön vagy 
hajófedélzetén rendszerint valamilyen tűz-
vezető eszköz végzi a cél felderítését és kö-
vetését. Gyakori a 2‒4 ~t vezérelni képes 
tűzvezető lokátor és tűzvezető eszköz. Re-
pülőfedélzeti ⁓: repülőgép és/vagy helikop-
ter fedélzetén is gyakorta alkalmazott esz-
köz. Repülőgép fedélzetén elsősorban önvé-
delmi feladatok ellátására, légiharc megví-
vására, helikopter fedélzetén felszíni célok 
megsemmisítésére is alkalmazzák, légi tá-
mogatást nyújtva a saját csapatoknak. A re-

pülőfedélzeti változata rendszerint kisebb 
tömegű, nagyobb tűzgyorsaságú, viszont 
kisebb a lövésszámban mért élettartama. 
Tűzgyorsasága széles határok között változ-
hat, kb. 600-tól  1200 lövés/min-ig  terjed, de 
a repülőfedélzeti változatoké valamivel ma-
gasabb 1300‒1700 lövés/min tartományban 
van csövenként. Ez azt jelenti, hogy egy két-
csővű (Gast-rendszerű) ⁓ tűzgyorsasága kb. 
2 × 1500 lövés/min, kétszer akkora, mint egy 
egycsövűé, egy hatcsövű Gatling-rendsze-
rűé pedig kb. 6 × 1500 lövés/min. Így anél-
kül, hogy ismernénk a konkrét fegyvert, 
meghatározható a körülbelüli tűzgyorsa-
sága. (Sz. L.)  → haditechnikai támogatás

gépesített csapatok: azon csapatok gyűjtő-
neve, amelyek alapvetően páncélozott harc-
járművekkel vannak felszerelve, és azokból 
vagy azokból kiszállva, illetve azokról le-
szállva oldják meg feladataikat. Jellemzőjük 
a nagy mozgékonyság, a nagy tűzképesség, 
a páncélvédettség, a manőverező képesség. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

gépesített gyalogság: NATO-terminológia 
szerint a szárazföldi csapatok egyik fegy-
verneme. Felszerelésre kerülhet gyalogsági 
harcjárművel vagy páncélozott szállító harc-
járművel (járművel). Harci alkalmazható-
sága szerint megkülönböztetünk a) nehéz: 
gyalogsági harcjárművel például BMP-vel 
felszerelt; b) közepes: páncélozott szállító 
járművel például BTR-rel felszerelt; c) köny-
nyű: szállító gépkocsikkal felszerelt kötelé-
ket. (T. J.) → szárazföldi műveletek

gépesített lövészcsapatok: a szárazföldi 
csapatok egyik fegyverneme, amely a leg-
szélesebb körű feladatok végrehajtására al-
kalmas. A volt keleti blokk által használt 
megnevezés. A Magyar Honvédség ezt al-
kalmazza. A benne lévő lőfegyverrel felsze-
relt gyalogos katonákat lövész katonaként 
definiálja, ezért az erre épülő  szervezetet 
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lövészként, gépesített lövészként vagy gép-
kocsizó lövészként hívja. Alapegysége 
az összfegyvernemi gépesített lövészzász-
lóalj, amely már önálló harcfeladat végre-
hajtására képes. A ⁓nak számos elnevezése 
van, amely valamilyen eszközhöz kötött (né-
met:  páncélgránátos; olasz: gépesített ame-
rikai: gépesített gyalogság stb.). A fegyver-
nem eredete a gyalogsághoz kötött, annak 
a magasan képzett, önjáró eszközzel (példá-
ul BMP, BTR, Bradley M2A3, Stryker stb.) 
ellátott megjelenése, amely eszközök magas 
pácélvédettséggel, tűzerővel és manőverező-
képességgel rendelkeznek. Alkalmasak szá-
razföldi tevékenységen túl, légideszant-fel-
adatok megoldására, vízi akadályok leküz-
désére, erdős-hegyes terepen és lakott hely-
ségeken megvívandó különböző műveletek 
végrehajtására. (C. O.) → katonai vezetés

gépesített vezetési rendszer: a vezetés az 
egyik legfőbb harci tényező, amely harcol 
a válságkezelés reagálási idejének minima-
lizálásáért, döntés időbeni meghozataláért, 
ami megkövetel egy fejlett vezetői döntéstá-
mogató rendszer működtetését. A reális ve-
zetői döntés lelke az időben rendelkezésre 
álló hiteles információ. Az információ meg-
szerzése, feldolgozása, a vezetői döntéshez 
történő előkészítése megkövetel egy fejlett 
információs technológia meglétét és szak-
szerű alkalmazását. A vezetői döntés idő-
beni meghozatalát, annak realitását, a kül-
ső változásokra való reagálás idejének csök-
kentését a hálózati rendszerbe szervezett fej-
lett, információs technológia biztosíthatja. 
Egy szervezet minőségét, annak az infor-
mációs technológiai fejlettsége, illetve an-
nak kvalitása határozza meg. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

gépjárműtechnikai adatok: a gépjármű-
vek lényeges tulajdonságait meghatározó jel-
lemzők összessége, amelyek a harci tömeg 
(gépkocsiknál az összes gördülőtömeg), sa-

ját tömeg, vontatható tömeg, kezelők szá-
ma, hosszúság, szélesség, magasság, has-
magasság, kerékképlet, terepszögek, mi-
nimális fordulósugár, nyomtáv, tengelytáv, 
rakfelületméretek, motortípus, motorteljesít-
mény, a sebességváltó és fékrendszer jellem-
zői, haladási sebesség (műúton, terepen, ví-
zen), fajlagos teljesítmény, fajlagos talajnyo-
más, mászóképesség, oldalstabilitás, árok-
áthidaló képesség, gázlóleküzdő képesség, 
lépcsőmászó képesség, hatótávolság, úszó-
képesség, páncélvastagság, fegyverzet, lő-
szer-javadalmazás. (V. R. L.) → haditech-
nikai támogatás

gépjárműtechnikai biztosítás: a techni-
kai biztosítás része, amely magában foglalja 
a harc megvívásához és a hadműveletekhez 
szükséges gépjárműtechnikai eszközökkel 
való ellátást, ezek üzemeltetését, üzemben 
tartását és helyreállítását. A ~ célja a gép-
járműtechnikai eszközök állapotának ma-
gas szinten tartása, a meghibásodott (meg-
sérült) eszközök időben való minőségi hely-
reállítása, majd visszaadása az üzemeltetők-
nek. (V. R. L.) → haditechnikai támogatás

gépjárműtechnikai eszközök minősítése: 
a gépjárműtechnikai eszközök akkor biz-
tosítják a szervezet hadrafoghatóságát, ha 
a rendszeresített eszközök a HVKF harcké-
szültségre vonatkozó intézkedésében meg-
határozott százalékarányban hadra fogha-
tók. A szervezet hadrafoghatóságának meg-
határozásánál figyelembe kell venni a hadi-
szükségletre kiadott és nyilvántartás szerint 
állományban levő valamennyi gépjármű-
technikai eszközt, kivéve a tervezett közép- 
és nagyjavításban, valamint garanciális javí-
tásban levő eszközöket. A páncélos- és gép-
járműtechnikai eszköz lehet hadihasználha-
tó, technikailag hadra fogható, üzemkész 
vagy harckész minősítésű. Hadihasználható 
a gépjárműtechnikai eszköz, ha műszaki, fi-
zikai, kémiai állapota alapján azonnal vagy 
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rövid időn belül (kisjavítás, kikonzerválás, 
próbaüzem, feltöltés után) rendeltetés sze-
rinti feladatokra megbízhatóan alkalmazha-
tó. Technikailag hadrafogható, ha technikai 
szempontból alkalmas rendeltetés szerinti 
feladatokra, a meghatározott műszaki jel-
lemzői teljesítésére. Üzemkész, ha technika-
ilag hadra fogható, kikonzerválása megha-
tározott technikai kiszolgálása, ellenőrzése 
és próbaüzemeltetése, üzemanyaggal törté-
nő feltöltése és az alkalmazás sajátossága-
inak megfelelő különleges felkészítése (te-
repjárás fokozása, álcázó festés) megtörtént. 
Harckész, ha az üzemkész eszközt lőszerrel, 
rakétával, egyéb harcanyaggal feltöltötték. 
Tágabb értelemben harckész a haditechni-
kai eszköz, ha a kezelőszemélyzete megvan, 
a feladatai végrehajtására elkészült, az esz-
köz pedig megfelel az előzőknek. (V. R. L.) 
→ haditechnikai támogatás

gépjárművezetési pálya: ~ának nevezzük 
a gépjárművezetés oktatására kiépített és be-
rendezett területet. Domborzata és talaja 
minden évszakban biztosítsa a meghatáro-
zott gépjárművezetési gyakorlatok zömé-
nek végrehajtását, a biztonsági rendszabá-
lyok maradéktalan betartásával. Nem ha-
ladhat át rajta használatban levő közút, nem 
biztosított vasút, elektromos és hírközlő lég-
vezeték, öntözőcsatorna, vízi akadály, nem 
lehetnek rajta gödrök és más veszélyes ter-
mészetes és mesterséges akadályok, lakott 
terület (abban az esetben, ha a veszélyes, ter-
mészetes és mesterséges akadályok nem ke-
rülhetők el, akkor azokat megbízhatóan be 
kell keríteni, nappal és éjszaka jól észlelhe-
tően meg kell jelölni). Áteresztőképessége 
biztosítsa a gyakoroltatni tervezett egység, 
alegységek, illetve a helyőrség gépjármű-
vezetési kiképzésének igényeit, domborza-
ta az egyes gépjárművezetési gyakorlatok-
nál meghatározott feltételeket, a tanulságos 
terepszakaszok és menetvonalak kijelölését, 
berendezését. A ~án vezetési pontot, a vég-

rehajtandó gépjárművezetési gyakorlatok-
nak megfelelően pedig menetvonalakat, te-
repszakaszokat kell létesíteni. A vezetési 
pontot az indítóhely közelében, a ⁓ olyan ré-
szén kell kijelölni, ahonnan a vezetési gya-
korlatok folyamatosan figyelemmel kísérhe-
tők, és a vezetési pályán folyó minden tevé-
kenység központilag irányítható. A vezetési 
gyakorlatok végrehajtásának biztosításához 
az egyes menetvonalakat, terepszakaszokat, 
a terep nyújtotta lehetőségek legcélszerűbb 
kihasználásával, a feltételeknek megfele-
lően kell kijelölni és berendezni. A ~ kivá-
lasztásánál, kiépítésénél és berendezésénél 
be kell tartani az alábbiakat: a) az akadályok 
és szűk átjárók szerkezeti megoldása legyen 
biztonságos, egyszerű, időtálló, ugyanakkor 
gazdaságos és könnyen elkészíthető; b) a ter-
mészetes és mesterséges akadályokat olyan 
elemekből kell készíteni, amelyek még dur-
va hiba elkövetése esetén sem okozhatnak 
a gépjárműveken töréseket; c) az akadályok 
készülhetnek földből, fából, műanyagból, 
fémből és betonból, lehetnek hordozhatók 
és állandó jellegűek; d) a betonból, vasból 
készült akadályokat a gépjárművek megóvá-
sa érdekében szükség szerint faborítással 
kell ellátni; e) a földből készült akadályok ol-
dalfalait a talaj omlásának megelőzése érde-
kében vesszőfonattal, füvesítéssel meg kell 
erősíteni. A ~án megindulási vonalat kell ki-
jelölni. A megindulási vonal közelében biz-
tonságos távolságban a nyilvántartás vezeté-
se céljából az írnok részére megfelelő tartóz-
kodó helyet kell kialakítani. Az akadályokat 
a menetvonalon leküzdésük sajátosságának 
megfelelően arányosan kell telepíteni, figye-
lembe véve a terep domborzatát. Az emelke-
dőn, lejtőn létesített akadályt az emelkedő, 
lejtő közepén kell elhelyezni. Éjszakai ve-
zetési gyakorlat végrehajtásakor kivilágított 
akadályt jelző oszlopokat kell kihelyezni oly 
módon, hogy azok jelezzék az akadály he-
lyét és számát, az akadályt azonban ne vi-
lágítsák meg. A gépjárművek menetvona-
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lán az útelágazásoknál, útkereszteződések-
nél és fordulóknál a helyzetnek megfelelő 
KRESZ-jelzőtáblákat kell elhelyezni. Ezen 
jelzőtáblákat éjszaka nem szabad megvilá-
gítani. A menetvonalon és a menetvonal kö-
zelében levő veszélyes helyeket, a gyakorlat 
során nem használt akadályokat (mély árko-
kat, vízi  akadályokat, meredek partokat stb.) 
biztonságosan el kell keríteni, folyamatosan, 
jól láthatóan figyelmeztető táblákkal, éjjel 
piros fényű jelzőlámpákkal kell megjelölni. 
A használaton kívül helyezett akadályokat 
be kell temetni, meg kell szüntetni. A gázlón 
történő vezetés oktatásakor a gázló mélysé-
gét az adott gépjárműtechnikai jellemzőinek 
megfelelően kell megválasztani, hogy az ne 
haladja meg az adott típusú gépjármű gáz-
lóleküzdési képességének 50–70 %-át. A ~ 
határait és a rajta átvezető utakat, a belépés 
helyét az út jobb oldalán oszlopokra erősített 
jelzőtáblával meg kell jelölni. A vezetés ide-
jére, a vezetési pályára bevezető utakat egy-
szerű sorompókkal kell lezárni. A ~án a gép-
járművek mozgási lehetőségének biztosítá-
sa céljából az akadályok és a vezetési pont 
között összekötő utat kell kialakítani és azt 
jó állapotban tartani. (V. R. L.) → haditech-
nikai támogatás

gépkocsizó csapatok: a gépkocsizó gyalo-
gos, a gépkocsizó lövész a szárazföldi csa-
patok egyik fegyverneme volt, annyi szállí-
tó járművel, rendszerint terepjáró tehergép-
kocsival rendelkeztek, hogy az alegységek 
mindegyike járműre szállhatott. Feladata-
ikat alapvetően járműről szállva oldották 
meg. (T. J.) → szárazföldi műveletek

gépkocsizó lövészcsapatok: a szárazföl-
di haderőnem meghatározó fegyverneme 
évtizedeken át. Lényegében a gyalogságot 
a tevékenység helyszínére, illetve közelé-
be terepjáró járműveken szállították, amely 
ugyan lehetővé tette a gyorsabb csapatátcso-
portosítást (manővert), azonban sem tűzerő-

vel, sem különösebb védettséggel nem ren-
delkezett. Előnye a korábbiakhoz viszonyít-
va – a gyorsaságon túl – az eszközök szállí-
tása és a személyi állomány jobb fizikai be-
vethetőségének a fenntartását biztosította. 
(C. O.) → katonai vezetés

géppuska (repülőfedélzeti): 20 mm űrméret 
alatti, önműködő, nagy tűzerejű és nagy tűz-
gyorsaságú lőfegyver. Leggyakoribb típusai: 
rövidcső-hátrasiklású, ikercsövű (Gast-rend-
szerű), Gatling (forgó csőblokkos), revolve-
relvű (egy cső több töltényűrrel). Meghajtá-
sát tekintve lehet gázmeghajtású (gázdugaty-
tyús), külső meghajtású (hidro- vagy elekt-
romotoros). Adogatása történhet hevederből 
vagy lőszerdobból szállítószalaggal. Repü-
lő és/vagy helikopterfedélzetén gyakorta 
alkalmazott eszköz, lőtoronyban vagy füg-
geszthető konténerként. Repülőgép fedél-
zetén elsősorban önvédelmi feladatok ellá-
tására, légiharc megvívására, helikopter fe-
délzetén felszíni célok megsemmisítésére 
alkalmazzák, légitámogatást nyújtva a sa-
ját csapatoknak. Tűzgyorsasága széles ha-
tárok között változhat, kb. 600-tól  1600 lö-
vés/min-ig  terjed csövenként. Magyarázatot 
lásd a gépágyú címszónál. (Sz. L.)  → hadi-
technikai támogatás

Geraszimov, Valerij Vasziljevics  (1955–): 
katonai tanulmányait a kazanyi Szuvorov 
Katonai Középiskolában kezdte, majd 1973–
1977 között Kazanyban a harckocsizók pa-
rancsnoki főiskoláján folytatta. 1984–1987 
között Moszkvában a páncélos csapatok aka-
démiáján tanult, majd 1997-ben  végezte el 
az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erői 
Vezérkari Akadémiáját. Katonai szolgála-
tának első beosztásait az Északi Hadsereg-
csoport (Lengyelország) 90. gárda harcko-
csihadosztály 80. harckocsiezredében, majd 
1977–1984 között a Távol-keleti Katonai 
Körzet alakulatainál látta el. 1987–1993 kö-
zött ezredszintű vezető beosztásokban, majd 
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1993–1995 között a Balti Katonai Körzet-
ben és az Észak-nyugati Hadseregcsoport-
nál gépesített lövészhadosztály-parancsno-
ki beosztásban szolgált. 1997-től  a Moszk-
vai Katonai Körzet 1. harckocsihadsereg pa-
rancsnokának első helyettese, egy évvel ké-
sőbb az Észak-kaukázusi Katonai Körzetben 
az 58. összfegyvernemi hadsereg (Vlagyi-
kavkaz) parancsnokhelyettese, törzsfőnöke, 
majd 2001-től  parancsnoka. Rövid – a Tá-
vol-keleti Katonai Körzetben töltött – kité-
rő után 2005–2006-ban  a védelmi minisz-
tériumban kiképzési főcsoportfőnök. 2006 
végétől az Észak-kaukázusi Katonai Körzet 
törzsfőnöke, egy évvel később a Leningrá-
di Katonai Körzet parancsnoka, majd 2009. 
elejétől a Moszkvai Katonai Körzet parancs-
noka. 2010. decemberétől 2012 áprilisáig 
vezérkarifőnök-helyettes, majd a Központi 
Katonai Körzet (Jekatyerinburg) parancsno-
ka. 2012. 11. 09-től  az Oroszországi Föde-
ráció Fegyveres Erői Vezérkarának főnöke, 
a védelmi miniszter első helyettese. (H. J.) 
→ hadtudomány elmélete

Geraszimov-doktrína: ⁓ként a Valerij Ge-
raszimov hadseregtábornok által az orosz 
Vojennij Promislennij Kurjer hasábjain 
2013. február 27-én  megjelent cikkét tekin-
ti mind a nemzetközi közvélemény, mind 
a hadtudomány. Az elnevezést Mark Gale-
otti alkotta meg a The ‘Gerasimov Doctrine’ 
and Russian Non-Linear War című cikké-
ben (blog) 2014 júniusában, miután az orosz 
vezérkari főnök írásának angol fordításá-
nak tartalmát és az akkor folyamatban lévő 
ukrajnai eseményeket párhuzamba állítot-
ta. Ezt követően számos kutató és publicis-
ta kutatta, értelmezte a ~ tartalmát, célját, 
jelentőségét. A doktrína összegzi a 21. szá-
zad hadviselésének kihívásait, sajátossága-
it, majd ezekből következtetéseket vont le 
és egy modellt vázolt fel. A modell újsze-
rűsége abban rejlik, hogy Geraszimov fel-
ismerte és megfogalmazta, hogy a politi-

kai célok elérésének 21. századi módszere 
a politikai, gazdasági, információs, huma-
nitárius eszközök, valamint a reguláris had-
erő és irreguláris fegyveres csoportok ösz-
szehangolt alkalmazása. A nemzetközi ku-
tatók szerint ez egyáltalán nem új, létezik 
orosz és amerikai előzménye ezen akarat-
érvényesítési módszernek – ez az oka, hogy 
a ~át sokan hibrid hadviselésként azonosít-
ják –, azonban az Ukrajnában látottak egy 
új képességszintet jelentettek az eddig is-
mert hasonló elméletek tekintetében. Ukraj-
nában ugyanis a különböző katonai és nem 
katonai szereplők és eszközök egy koncep-
cióban történő összehangolt, szinergikus al-
kalmazása, olyan szintű felkészítést és veze-
tési gondolkodást feltételez, amellyel eddig 
a gyakorlatban nem találkozhattunk. Nap-
jainkban számos kutató megkérdőjelezi a ~ 
jelentőségét, újszerűségét. (H. J.) → hadtu-
domány elmélete

gerilla-hadviselés hadikultúrája: a geril-
laháború, az irreguláris csapatoknak idegen 
hatalom elleni vagy a hivatalban levő kor-
mány (politikai hatalmat gyakorló erő) ál-
tal előidézett vélt vagy valós sérelem meg-
szüntetésére irányuló, illetve a megszálló 
hadsereg elleni fegyveres küzdelme, rom-
boló tevékenysége. A hadászati célok, az el-
lenség csapatainak kimerítésével, az ellen-
ség polgári és katonai vezetési objektumai 
elleni harccal, ám a szabályos ütközetek el-
kerülésével, az ellenség főerői előli kité-
réssel valósulnak meg. A műveletek alap-
ját az irreguláris erők működését biztosító, 
számukra biztonságos területeken elhelyez-
kedő bázisok teszik lehetővé. Mindehhez je-
lentős mértékben hozzájárul a népi támoga-
tottság, valamint a politikai összetartó erőt 
biztosító ideológia, illetve a hadászati mű-
veleti tevékenységek tervezését, szervezését 
és vezetését végrehajtó karizmatikus politi-
kai és/vagy katonai vezér személye. (Sz. I.b) 
→ hadtudomány elmélete
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Giáp, Võ Nguyên (1911–2013):  vietnámi 
tábornok, politikus. 1926-ban   csatlakozott 
az Ifjú Vietnam Forradalmi Pártjához. Moz-
galmi tevékenységéért 1930-ban  elítél-
te a francia gyarmati hatóság. 1937-ban  
jogi diplomát szerzett Hanoiban, majd egy 
 középiskolában történelmet tanított. 1939-
ben  a Vietmáni Kommunista Párt betiltá-
sa után Kínába menekült, ahol 1941-ben  
Ho Chi Minh-nel együtt részt vett a Viet 
Minh megalapításában. 1944-ben  tért visz-
sza Észak-Vietnámba, hogy partizánhadse-
reget szervezzen az ország felszabadítására 
a japánok és a franciák ellen. Miután 1945 
augusztusában ⁓ katonái elfoglalták Hano-
it, szeptember 2-án  Ho Chi Minh kikiáltot-
ta az ország függetlenségét. A megalakult 
kormány belügy- és hadügyminisztere lett, 
valamint a fegyveres erők főparancsnoka 
tisztséget is betöltötte. A franciák ellen ví-
vott 1. indokínai háború (1946–1954) had-
műveleteinek vezetője, a Dien Bien Phu-i  
csata győztese. A genfi konferencia és az or-
szág kettéosztása után Észak-Vietnám (Vi-
etnámi Demokratikus Köztársaság) honvé-
delmi minisztere, a hadsereg főparancsnoka 
és miniszterelnök-helyettes. Az USA és Dél-
Vietnám ellen vívott 2. indokínai háborúban 
(1964–1975) az északi erők katonai vezető-
je. Az egyesítés után a Vietnámi Szocialista 
Köztársaság honvédelmi minisztere (1980-
ig), 1976-tól  miniszterelnök-helyettesként 
1991-ig  volt tagja a Vietnámi Kommunista 
Párt Központi Bizottságának. Továbbfejlesz-
tette Mao elméletét a gerilla-hadviselésről. 
Témában írt fő műve Népi hadsereg, népi 
háború címmel jelent meg. (F. B.) → had-
tudomány elmélete

GIS (Geographic Information System, föld-
rajzi információs rendszer): lásd földrajzi in-
formációs rendszer (K. A.) → geoinformá-
ciós támogatás

globális egymásrautaltság: a ⁓ világában 
nem mondhatunk le arról, hogy figyelmen 
kívül hagyjuk az országhatárokon átívelő 
világpolitikai viszonyokat, azok problémáit, 
átrendező erőfeszítéseket, amelyek lehetsé-
ges katasztrófát okozhatnak. A határokon át-
nyúló jelenségek, mint a terrorizmus, a gaz-
dasági egymásrautaltság, a migráció, a glo-
bális felmelegedés, a szélsőséges időjárások, 
a különböző tömegfertőzések, betegségek 
stb. veszélyt jelentenek nemcsak egyetlen 
országra, hanem régiókra, de akár az egész 
emberiségre. Egyetlen állam sem szigete-
lődhet el, és nem állíthatja meg ezt a trendet. 
A gazdasági, a kulturális, a katonai, a biz-
tonsági, egészségügyi, sport stb. területeken 
ma már nem állítható meg az együttműkö-
dés, amelynek a feltételeit elsősorban a po-
litikai együttműködéssel lehet megteremte-
ni. Ez biztosíthatja a veszélyekkel szembeni 
együttes fellépést, az emberiség boldogulá-
sát és fennmaradását, a békés egymás mel-
lett élést. Ennek az együttműködésnek egyik 
vállfaja a katonai együttműködés, amely 
megerősítheti a biztonságot, lezárhat terü-
leteket, megakadályozhat bizonyos erők tér-
nyerését. (C. O.) → katonai vezetés

globális helymeghatározó rendszer (Glo-
bal Positioning System – GPS): a Föld fel-
színén és légkörében térbeli helymegha-
tározást autonóm eljárással lehetővé tevő, 
egységes technológiai alapokra és műkö-
dési elvre épülő, meghatározott geodéziai 
vonatkozású, folyamatosan üzemben tar-
tott rendszer. E feltételeknek jelenleg csak 
a mesterséges holdakkal kialakított hely-
meghatározási és navigációs rendszerek fe-
lelnek meg. Az általános meghatározásnak 
tételesen megfelel az azonos néven ismert-
té vált első ~ a NAVSTAR GPS, ugyanak-
kor napjainkban már számos hasonló rend-
szer üzemel, amelyekre ugyanúgy érvénye-
sek a fenti kritériumok. A terminológiai fél-
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reértések elkerülésére érdekében, valamint 
abból kifolyólag, hogy ezen rendszerek egy-
idejűleg történő felhasználása a polgári célú 
alkalmazásokban megengedett, sőt kívána-
tos, bevezetésre került a globális műholdas 
navigációs rendszer (GNSS) meghatározás, 
amely minden mesterséges holdakat mű-
ködtető helymeghatározási rendszer gyűj-
tőfogalma. Az első globális helymeghatáro-
zó rendszer létrehozását az űrtechnológiák 
megjelenése, valamint ezzel párhuzamosan 
a hadműveleti és hadászati elvek változásai 
indokolták. Nyilvánvalóvá vált, hogy a fegy-
veres küzdelem hatékonysága a csapásmé-
rések és a manőverek valós idejű precizitá-
sával meghatározó mértékben növelhető. 
Az addig használatban lévő hagyományos 
navigációs és bemérő eszközök már nem 
voltak képesek lépést tartani a gyors inter-
akciókat megkövetelő döntéshozatali eljá-
rások igényeivel. A ~ felhasználását és al-
kalmazásait a nemzetközi szakirodalomban 
PNT- (Positioning, Navigation Timing) szol-
gáltatások néven ismert funkcióegyüttes ha-
tározza meg. Ez kiterjed a felhasználó szá-
mára biztosított valós idejű helymeghatáro-
zásokra, a folyamatos navigációs képesség 
fenntartására és a pontos (atomóra szintű) 
időmeghatározásokra. A rendszer globális 
jellege révén a PNT-szolgáltatások a Föld 
minden pontján elérhetőek, így a navigáci-
ós adatok földrajzi helytől és a műveletek ki-
terjedésétől függetlenül folyamatosan bizto-
síthatók, mindemellett a fegyverrendszerek 
üzemeltetése során globális szintű időszink-
ronizáció valósítható meg. Mindezen képes-
ségek a hadviselés új dimenzióját nyitották 
meg, egy sor eddig ismeretlen fegyverrend-
szer és alkalmazás (precíziós bombák, au-
tonóm fegyverrendszerek) kifejlesztésével. 
A ~ széles körű katonai alkalmazása az aláb-
bi jellemző felhasználási területeken és fel-
adatokban valósul meg: a) fegyverrendsze-
rek autonóm irányítása (pilóta nélküli légi 

járművek, szárazföldi és vízi roboteszközök 
üzemeltetése); b) térben távoli feladat-vég-
rehajtások pontos időszinkronizációja; c) 
valós idejű harcászati-hadműveleti helyzet-
kép kialakítása, manőverek térbeli pontos-
ságának növelése; d) terepi tájékozódás is-
meretlen terepen, tájékozást biztosító terep-
tárgyak hiányában, illetve korlátozott látási 
viszonyok között (különleges műveleti erők, 
mélységi felderítők tájékozódási igényeinek 
biztosítása); e) álláspontok, tüzelőállások 
helyének meghatározása; f) táv- és irány-
mérő eszközökkel kombinálva célfelderíté-
si, célmegjelölési feladatok támogatása; g) 
meteorológia-mérőállomással kombinálva 
nagy távolságú lövészeti feladatok támoga-
tása; h) meghatározott menetvonalak, járő-
rútvonalak követése, végrehajtott menetek 
nyomvonalának rögzítése, dokumentálása; 
i) jelöletlen veszélyes terepszakaszok, moz-
gási folyosók, határvonalak, pozíciók terepi 
beazonosítása, megközelítése, illetve meg-
kerülése; j)   szárazföldi, légi és vízi harc-
járművek, szállítóeszközök navigációjának 
támogatása; k) logisztikai szállítmányozási 
feladatok támogatása (önálló szállítási fel-
adatok, flottanavigáció); l) mozgásvizsgálat-
tal kapcsolatos monitoring rendszerek kiala-
kítása. (K. A.) → geoinformációs támogatás

globális stratégia: az egész földkerekségre 
kiterjesztett befolyásolás szándéka néhány 
ország, illetve politikai, gazdasági, katonai 
szövetség, de multinacionális vállalatok, 
ideológiai közösségek stb. részéről megfi-
gyelhető, illetve tetten érhető. Valamennyi-
en jövőképükben megfogalmazzák a globá-
lis befolyásolás, jelenlét szándékát. Ennek 
a globalizációnak megvan az előnye, mert 
a nagy nemzetközi összeütközések a gazda-
sági érintettség, érdekeltség miatt csökken, 
ugyanakkor a nagyhatalmak a saját kultúrá-
jukat rákényszerítik a befolyásuk alá eső te-
rületekre. (C. O.) → katonai vezetés
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GLONASS (Global Navigation  Satellite 
System, Глобальная Навигационная 
Спутниковая Система [Globalnaja Navi-
gacionnaja Szputnyikovaja Szityema], glo-
bális műholdas navigációs rendszer): az 
Orosz Föderáció által üzemeltetett  globális 
 helymeghatározó rendszer, amelyet az ame-
rikai NAVSTAR GPS rendszerrel egyidejű-
leg hoztak létre elsősorban a haditengerészet 
és légierő navigációs igényeinek kielégítésé-
re, valamint a továbbfejlesztett ballisztikus 
rakéták találati pontosságának növelése ér-
dekében. A ~ alaprendeltetése az aktuális 
hely és idő, valamint mozgás esetén a sebes-
ség pontos meghatározásához szükséges na-
vigációs adatok szolgáltatása bármely föld-
rajzi térségre, korlátlan számú felhasználó 
számára. A komplex rendszer üzemelteté-
se az amerikai műholdas navigációs rend-
szerhez hasonlóan három fő részből, az űr-, 
a vezérlő- és a felhasználói szegmensből áll. 
Az űrszegmensnél alkalmazott meredek pá-
lyainklinációból következően az amerikai 
navigációs rendszerhez képest kedvezőbb 
műhold-geometriát (konstelláció) biztosít 
a jelvétel során a magasabb értékű földraj-
zi szélességi körökön tehát földrajzi pólu-
sokhoz közeli területeken. Az első ~mű-
hold 1982. október 12-én  állt pályára, ame-
lyet rövidesen további orosz mesterséges 
holdak követtek. A rendszer teljes kiépíté-
se az eredeti célkitűzéshez képest – amely 
1991-re  vizionálta a teljes működőképessé-
get – finanszírozási nehézségek miatt egé-
szen 2011-ig  elhúzódott. Jelenleg a ~ bizto-
sítja a legnagyobb lefedettséget a Föld teljes 
felszínére vonatkozólag a NAVSTAR GPS 
után. A két rendszer együttes felhasználása 
(GNSS) jelentős mértékben növeli a műhol-
das helymeghatározás helyzeti pontosságát 
és megbízhatóságát. (K. A.) → geoinformá-
ciós támogatás

Gneisenau, August Wilhelm Anton 
 Neithardt von (1760–1831): porosz tábor-

nok, a napóleoni háborúkban a német népi 
ellenállás egyik megszervezője és katonai 
teoretikusa. 1777. október 1-jén  iratkozott be 
az erfurti egyetemre és katonai matematikát, 
tüzérségtant, erődítésművészetet, illetve tér-
képészetet tanult. 1778-ban  meg kellett sza-
kítania a tanulmányait. Ezt követően az Er-
furtban helyőrséget adó császári Wurmser-
huszárezredbe lépett be, és közlegényként 
vonult a bajor örökösödési háborúba. 1782-
ben  hadnagyi rangban szolgált Észak-Ame-
rikában, a québeci helyőrségben. Itt szerzett 
tapasztalatokat a milíciarendszerű fegyveres 
erő alkalmazásáról. 1785-ben  jelentkezett 
a porosz hadseregbe. Fiatal főhadnagyként 
1786-ban  egy könnyű gyalogsági ezredhez 
került, Löwenberg helyőrségébe. Részt vett 
a francia háborúkban. Javaslatot tett a népi 
milícia alkalmazására, de a porosz hadve-
zetés nem támogatta az ötletet. Az 1807-
es  tilsiti béke után Poroszország elvesztette 
függetlenségét, és francia ellenőrzés alá ke-
rült. Porosz hazafiak azonban illegális szer-
vezkedésbe kezdtek a porosz állam, vala-
mint a hadsereg megújítása érdekében. Eb-
ben tevékenyen részt vett ⁓ is. Az 1813-as  
felszabadító háborúban Blücher seregének 
táborkari főnöke lett. A „Szent Szövetség” 
idején nem tartottak igényt szolgálataira de-
mokratikus nézetei miatt. ⁓ elméleti mun-
kásságának legjelentősebb vonása a nép ka-
tonai szerepének világos felismerése. Engels 
a „szabadcsapatok teoretikusának, a filo-
zofus franctireurnek” nevezte. Felismerte 
a hazaszeretet erejét és parancsaiban, felhí-
vásaiban gyakran erősítette azt. Munkáiból 
visszaemlékezései, javaslatai és tervezetei 
a legjelentősebbek. (N. L.) → hadtörténet, 
hadművészet története

GNSS (Global Navigation Satellite System, 
globális műholdas navigációs rendszer): 
mesterséges holdakra épülő helymeghatá-
rozó rendszerek összességére alkalmazott 
gyűjtőfogalom. A ~ nem homogén globális 
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navigációs rendszer, komponens rendszere-
itől eltérően nincs közös fenntartója, rend-
szergazdája, ugyanakkor a globális hely-
meghatározás fejlesztésével foglalkozó tu-
dományos kutatóintézetek, valamint állami 
és nemzetközi geodéziai szervezetek közö-
sen kidolgozott szabványokkal és eljárások-
kal segítik elő a ~ hatékony felhasználását, 
illetve a biztosítható szolgáltatások minő-
ségét. A globális helymeghatározó rendszer 
előnyeit felismerve – és nem utolsósorban 
tartva az Egyesült Államok saját GPS rend-
szerének felhasználási korlátozásaitól – szá-
mos országban kezdtek saját műholdas na-
vigációs rendszer fejlesztésébe az 1990-es  
évektől. Az egymástól függetlenül üzemel-
tetett rendszerek közös, polgári célú felhasz-
nálásának igénye a rendszerek kiépülésével 
egyidejűleg jelentkezett. A ~ magában fog-
lalja a komponens globális helymeghatáro-
zó rendszerek, az amerikai GPS, az orosz 
GLONASS, az európai Galileo, a kínai BDS 
(BeiDou Navigation Satellite System), a ja-
pán QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) 
alapfunkcióit, mindenekelőtt PNT- (Posi-
tioning Navigation Timing) szolgáltatáso-
kat, amelyek a felhasználó számára biztosí-
tott valós idejű helymeghatározásokra, a fo-
lyamatos navigációs képesség fenntartására 
és a pontos (atomóra szintű) időmeghatáro-
zásokra terjednek ki. A ~ felhasználásának 
első kézzelfogható eredményét azok a több 
rendszer jelvételére alkalmas vevőkészülé-
kek, valamint az ezekre épülő alkalmazások 
megjelenése jelenti, amellyel a globális hely-
meghatározások és a navigáció számottevő 
mértékben tehető pontosabbá, megbízha-
tóbbá. (K. A.) → geoinformációs támogatás

Gorskov, Szergej Georgijevics (1910–
1988): szovjet flottatengernagy. 1927-ben  
lépett a szovjet flotta állományába, 1931-
ben  elvégezte a Mihail Frunze Haditenge-
részeti Főiskolát. A sztálini tisztogatások 
után 31 évesen ellentengernaggyá léptet-

ték elő. A második világháborúban 1944-ig  
a Fekete-tengeren harcolt, majd ebben az év-
ben kinevezték a szovjet dunai flottilla élé-
re. 1948-tól  1951-ig  a Fekete-tengeri Flotta 
törzsfőnöke, majd 1955-ig  parancsnoka volt. 
1956-ban  kinevezték a Vörös Flotta parancs-
nokának (egyben a honvédelmi miniszter he-
lyettesének), amely pozíciót 1985-ig  töltötte 
be. 1967-ben  nevezték ki flottatengernagy-
gyá. ⁓ a szovjet flotta dinamikus fejleszté-
sét szorgalmazta, a korábban csupán part-
védelmi képességű szovjet flotta irányítása 
alatt globális feladatok ellátására alkalmas 
tengeri erővé vált. Mahan elméleti munkás-
ságának követője volt, komoly hadtudomá-
nyi értéket képviselő, 1976-ban, majd az át-
dolgozás és kibővítés után, 1979-ben  meg-
jelent művének címe Az állam tengeri ha-
talma, melynek lényege a földi hidroszféra 
leghatékonyabb kihasználása, összetevőit 
pedig gazdasági (szállító-, halász- és tudo-
mányos flotta) és katonai (a haditengerészet) 
részekben határozta meg. (F. B.) → hadtu-
domány elmélete

görög polgárháború: 1941-től  a Német-
ország és Bulgária által megszállt Görög-
országban aktív fegyveres ellenállás kezdő - 
dött, de a baloldali EAM-LASZ és a király-
párti EDESZ 1943-tól  egymás ellen is har-
colt, a felszabadulás utáni ország uralmá-
ért. 1944. szeptember elején a németek 
megkezdték a kivonulást Görögországból 
és az ellenállók közötti harc polgárháborúvá 
fejlődött. Görögországot brit csapatok száll-
ták meg, akik a Papandreu vezette jobbol-
dali kormányt támogatták. A rend megte-
remtése érdekében megszervezték a Nem-
zeti Gárdát, amelybe az ELASZ nem akart 
belépni, mert a németekkel korábban kolla-
boráló fegyveres alakulatokat is beolvasz-
tottak. 1945 januárjában a görög politikai 
erők között megkezdődtek a varkizai tárgya-
lások, az ELASZ minden egysége elhagyta 
Athén városát, végül megállapodtak, hogy 
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a szervezet  feloszlik. Az 1946-os  választá-
sok után jobboldali koalíciós kormány ala-
kult, és az államformáról szóló népszavazá-
son a királyság visszaállításáról döntöttek. 
A baloldal nem fogadta el az eredményt, 
folytatta a fegyveres harcot. 1946. október 
28-án  megalakították a Demokratikus Had-
sereget és 1947 tavaszára az ország jelentős 
részét ellenőrzésük alá vonták, mivel a geril-
laharcmodort folytató csoportokkal a britek 
nem tudták  eredményesen felvenni a küz-
delmet. Időközben a hidegháborús szemben-
állás erősödése, valamint a kommunizmus 
feltartóztatásának trumani doktrínája miatt 
fontossá vált a jobboldali kormány fegyve-
res támogatása. Az USA kormánya először 
400 millió dolláros segélyt nyújtott, majd 
1947 júniusában Görögországra is kiterjesz-
tette a Marshall-tervet. Az amerikai fegy-
verszállítmányokkal a görög kommunisták 
már nem tudták felvenni a versenyt. A vég-
ső csapást az jelentette, hogy a szovjet–ju-
goszláv vitát követően 1949 júliusában Tito 
elrendelte a görög határ lezárását, így a fel-
kelők utánpótlási vonalait, illetve visszavo-
nulási lehetőségeit is elvágta. Szeptemberre 
véget értek a harcok, a kommunisták pedig 
október 15-én  letették a fegyvert. A népi de-
mokratikus országokba körülbelül 120 000-
en emigráltak, közöttük Magyarországra is 
5000 fő. A polgárháborúban 70 000–100 000 
ember vesztette életét. (N. L.) → hadtörté-
net, hadművészet története

GPS (Global Positioning System, globális 
helymeghatározó rendszer): az Amerikai 
Egyesült Államok Légiereje (US Air For-
ce) által üzemeltetett műholdas navigációs 
rendszer, amelynek eredeti és teljes neve: 
NAVSTAR GPS. A globális helymegha-
tározó rendszer mint gyűjtőfogalom, min-
den olyan GNSS rendszerre alkalmazha-
tó, amely a Föld teljes felszínén és légköré-
ben igénybe vehető navigációs és pozício-
nálási célokra, ugyanakkor a gyakorlatban 

alkalmazott GPS betűszó alatt jellemző-
en az amerikai műholdas rendszert értjük. 
A terminológiai értelmezési problémák el-
kerülése érdekében továbbra is alkalmaz-
ható a teljes megnevezés (NAVSTAR GPS). 
(K. A.) → geoinformációs támogatás

grafikus értékelés: a katonaföldrajz terü-
letén alkalmazott eljárás, amely a földrajzi 
tényezők leírására és összefüggéseinek fel-
tárására, statisztikai adatok és az összefüg-
gések ábrázolására szolgál. A katonaföld-
rajzi értékelések, anyagok lehetnek grafikus 
(képi) vagy szöveges anyagok, leggyakoribb 
megjelenési formájuk a térkép, térképvázlat, 
vagy vázlat. A ~ lerövidíti az adatok elem-
zéséhez, értékeléséhez, a parancsnoki el-
határozás meghozatalához szükséges időt, 
és a gyakorlatban jól használható javaslatot 
nyújt. (S. K. K.) → katonaföldrajz

Guderian, Heinz (1888–1954): német vezér-
ezredes, katonai teoretikus. 1907-ben  elvé-
gezte a hadapródiskolát és 1914-ben  a Ka-
tonai Akadémiát. Az első világháború ide-
jén a lovasságnál parancsnoki és törzsbe-
osztásokban, a háború után a Reichswehr-
ben szolgált. 1922-től  a gépkocsizó, majd 
a páncéloscsapatoknál teljesített szolgálatot. 
1935–1939-ben  páncéloshadosztály, hadse-
regközvetlen hadtest és a Wehrmacht gyors-
csapatainak parancsnoka volt. Az 1937-ben  
megjelent, Achtung! Panzer! (Riadó! Páncé-
losok!) című fő művében és más munkáiban 
még a második világháború előtt publikálta 
nézeteit a páncéloscsapatok alkalmazásáról 
a modern háborúban. Szerinte a harckocsik 
tömeges alkalmazása döntő szerepet játszik 
a támadó hadművelet és a háború sikeres ki-
menetelében. A második világháború ele-
jén (1939–1940) páncéloshadtest-parancs-
nok. 1940 júniusától a 2. páncéloscsoport, 
1941 októberétől a 2. páncéloshadsereg pa-
rancsnoka. 1944 júliusától 1945 márciusá-
ig a szárazföldi csapatok vezérkari főnöke 
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volt. A háború után amerikai fogságban volt, 
majd részt vállalt a későbbi NSZK fegyveres 
erőinek megalakításában. (F. B.) → hadtu-
domány elmélete

Guevara, Ernesto „Che”, eredeti nevén 
 Ernesto Guevara de la Serna (1928–1967): 
gerillavezető, politikus, katonai teoretikus. 
Argentínában született, 1953-ban  szerzett 
orvosi diplomát. Dél-amerikai utazásai nyo-
mán, az ott élők nyomorát látva kezdete hir-
detni a marxizmus-leninizmus tanításain 
alapuló forradalmi változások szükségessé-
gét Latin-Amerikában. Az 1954-es, a CIA 
által támogatott guatemalai katonai puccs 
után erősödött meg USA-ellenessége. Me-
xikóban csatlakozott a Kuba elleni invázió-
ra készülő Fidel és Raùl Castorhoz, akikkel 
az 1956. novemberi kubai partraszállás után 
gerillaháborút folytattak a Batista-rendszer 
megdöntése érdekében. A sziget 1959. janu-
ár elején került a gerillák kezébe. A létrejö-
vő marxista kormány iparügyi minisztere 
lett, és ő képviselte Kubát a nemzetközi po-
litikában is. 1965 után visszavonult a köz-
szerepléstől Kongóban, majd Bolíviában 
folytatott harcokat a helyi kormányerők el-
len. Bolíviában az általa vezetett csoportot 
a bolíviai hadsereg felszámolta, az elfogott 
sebesült Guevarát pedig kivégezték. Halála 
után a felkelések szimbólumává vált. Had-
tudományi művei közül kiemelendő A ge-
rillaharcos kézikönyve, amelyben a foco-
elvet hirdette. Eszerint a forradalmi tűzfé-
szek (foco), azaz a gerillák magja egyedül, 
minden külső segítség nélkül is képes a si-
keres küzdelem feltételeit kialakítani. (F. B.) 
→ hadtudomány elmélete

Guibert, Jacques de (1743–1790): katona-
nemesi családból származott, és már gyer-
mekként apja oldalán vett részt a hétéves 
háború csatáiban. 1762–1763-ban  Németor-
szágban harcolt a poroszok ellen, később pe-
dig (1766) Korzika elfoglalásában vett részt. 

1768-ban  már ezredesi rendfokozatot viselt. 
Általános értekezés a taktikáról (Essai gén-
erál de tactique) című művében oly hevesen 
támadta meg a francia tábornokokat, hogy 
csak Poroszországba való menekülése után 
Londonban adhatta ki 1772-ben. Ez azon-
nal felkeltette kortársai figyelmét. 1775-ben  
Franciaországba visszahívták, és ezután 
gyorsan előléptették. Ettől kezdve gyorsan 
emelkedett a ranglétrán. 1782-ben  dandár-
tábornok, 1788-ban  tábornok. Már 1744-től  
Saint-Germaine hadügyminiszter katonai 
tanácsadója, majd 1787–1788-ban  előadó-
ja lett. 1785-ben  a Francia Akadémia tag-
jává választották. A forradalom kettétörte 
pályáját. Nem választották be a bourges-i  
rendi gyűlésbe. 1790 májusában meghalt. 
Művei szinte teljesen gyakorlati jellegűek. 
Bár hatottak rá az enciklopédisták elvei, de 
nem kísérelte meg, hogy a hadtudomány el-
veit rendszerbe foglalja. Kitűnő megfigye-
lőként előre látta a hadseregek és a hadmű-
vészet fejlődésének várható irányát. Straté-
giai nézeteiben szinte teljesen a napóleoni 
elvek előhírnöke. Támadás a végsőkig, kü-
lön menetelni, de együtt harcolni, a háború 
táplálja a háborút elve már az ő műveiben 
is megjelenik. A fent említett fő művén kí-
vül még sok katonai értekezést írt, amelye-
ket I. Napóleon 1803-ban  összegyűjtve ada-
tott ki (Oeuvres mil du Maréchal de Camp 
J. Guibert). Tanulmányai közül kiemelkedik 
az Értekezés, A modern háború rendszeré-
nek védelme, valamint a Tanulmány a had-
seregről. (N. L.) → hadtörténet, hadművé-
szet története

GULAG: a ⁓ az orosz Главное управление 
исправительно-трудовых лагерей – Ja-
vítómunka-táborok Főigazgatósága nevé-
nek rövidítése. A sztálini Szovjetúnióban 
működött kényszermunkatáborok hálóza-
tának megnevezése, ahol a politikai és köz-
törvényes elítéltek napi 10–12 órát dolgoztak 
embertelen körülmények között. A táborok 
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 névleges célja nem a büntetés, hanem a társa-
dalom szabályai ellen vétők  munkavégzéssel 
történő megjavítása és átnevelése volt. Ezzel 
szemben a valóságban a lakosság megfélem-
lítésének eszköze és a tervgazdaság fokozó-
dó munkaerőhiányát csökkentő rabszolga-
munka intézménye lett. A  táborba kerülők 
a teljes jogfosztottság állapotába jutottak, 
 kiszolgáltatva az őrszemélyzet és  rabtársaik 
szadista hajlamainak. (N. L.) → hadtörténet, 
hadművészet története

GUPVI: a ⁓ az orosz Главного управления 
по делам военнопленных и интерниро-
ванных – Hadifogoly- és Internálótáborok 
Főigazgatósága nevének rövidítése. 1939-től  
amikor a Szovjetúnió, Lengyelország meg-
támadásával belépett a második világhábo-
rúba, a szemben álló hadseregek fogságba 
esett katonáinak elhelyezésére létrehoztak 
egy táborrendszert, amely a világháború 
befejezése után kibővült az elfoglalt terüle-
tekről jóvátételi munkára elhurcolt civilek 
tömegeivel. A táborok a harcoló alakulatok 
mögött, az elfoglalt országokban és a Szov-
jetúnió európai területein létesültek. A ma-
gyar hadifoglyok és civilek döntően ebbe 
a táborrendszerbe kerültek. (N. L.) → had-
történet, hadművészet története

Gustav-vonal: Rómától délre, az „olasz 
csizmán” keresztben, az Ortona–Cassino- 
vonalon kiépített védőállás, amelyet csak 
az 1944. február–májusi véres harcok után 
sikerült áttörniük az amerikai–bit csapa-
toknak. (Sz. M.) → hadtörténet, hadművé-
szet története



gyakorlás: olyan oktatási módszer, amellyel 
az ismeretek alkalmazásához szükséges jár-
tasságokat, készségeket kialakítjuk, továbbá 
a képességeket fejlesztjük. A ~ minden tan-
tárgy oktatásában szerepel általánosan hasz-
nált módszerként. Egyes tantárgyakban, ki-
képzési ágakban a szabályokat, törvényeket 
kell az oktatottaknak a példák megoldásá-
val a gyakorlatban alkalmazniuk, más ese-
tekben cselekvéses feladatokat kell meg-
oldaniuk. A ~ eredményességét biztosítja, 
ha az ismeretközlés megelőzi a ~ megkez-
dését. A ~ közben biztosított a tudatosság, 
irányítottság, szervezettség. A ~ rendszere-
sen történik, változatosan és pontosan kerül 
végrehajtásra. A ~ három fajtája: a) a komp-
lex ~ a különböző kiképzési ágakban szer-
zett ismereteket, jártasságokat, készségeket 
harcszerű körülmények között ötvözi egy-
be, megközelítve a valóságos szituációt ösz-
szetettségében, bonyolultságában, nehézsé-
gében. Ilyenek lehetnek például a harcásza-
ti gyakorlatok, amelyeken a parancsnokok 
és alegységeik együttes teljesítőképessége 
válik mérhetővé; b) a témaköri ~ az adott té-
mában az oktató irányításával végzett, a jár-
tasság és készség kialakítása érdekében; c) 
a felidéző ~ célja az ellenőrzés. Nagy önálló-
ság jellemzi, mert a gondolkodás és az emlé-
kezet nagyobb aktivitását kívánja meg. A ~t 
mint folyamatot a következő sorrendben cél-
szerű szakaszokra bontani: a) a tevékenység 
bemutatása magyarázat kíséretében; b) a te-
vékenység első végrehajtása a kiképzendők 

által; c) a tevékenység ismételt végrehajtá-
sa ütemenként, részenként, majd összefüg-
gően, a kiképző állandó ellenőrzése mel-
lett; d) a tevékenység ismételt végrehajtása 
a gyakorlók kölcsönös ellenőrzése mellett; 
e) a tevékenység ismételt, összefüggő vég-
rehajtása a gyakorlók önellenőrzése mellett; 
f) a céljaként a meghatározott teljesítőképes-
ség mérése. (V. F.) → katonai képzés, kikép-
zés, felkészítés

gyakorlat: a parancsnokok, törzsek és csa-
patok, alegységek, katonák kiképzésének, 
oktatásának, felkészítésének egyik alapve-
tő formája, módszere a valós viszonyokhoz 
hasonló körülmények között. (M. I.) → ka-
tonai képzés, kiképzés, felkészítés

gyakorlat célja: célja az, hogy a résztvevők 
a megismert korszerű hadműveleti és harcá-
szati elméleti ismeretek megtervezésében, 
megszervezésében és végrehajtásában meg-
felelő jártasságot és készséget szerezzenek, 
fokozzák a törzsek és kötelékek összeková-
csoltságát, a gyakorlati fogások és eljárások 
begyakorlását. (M. I.) → katonai képzés, ki-
képzés, felkészítés

gyakorlat feladatának tanulmányozása: 
a döntnöki állomány felkészítése folyamán 
az eligazítás részét képező mozzanat, amely 
segíti megérteni a gyakorlat célját, tárgyát 
és mozzanatait. A gyakorlók, a gyakorlat-
ba bevont felek ismerkedése a gyakorlat 

Gy
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 kiinduló adataival. A ~ történhet térképen, 
terepasztalon hadijáték, előadássorozat, cso-
portos vita vagy hadműveleti elemzés for-
májában, illetve kombináltan. (M. I.) → ka-
tonai képzés, kiképzés, felkészítés

gyakorlat nagyságrendje: a gyakorlatnak 
a szükséges és a kiutalt erőforrások alapján 
meghatározott a nagysága. A NATO egészé-
hez viszonyítva megkülönböztetünk nagy, 
közepes és kis gyakorlatokat. A ~ét tekintve 
lehet még: hadászati, hadműveleti és harcá-
szati kiterjedésű. (M. I.) → katonai képzés, 
kiképzés, felkészítés

gyakorlat specifikációja: valamely gyakor-
latra megszabott alapvető követelmények, 
amelyek előzetesen körvonalazzák a gya-
korlat elgondolását, formáját, méreteit, be-
állítását, célját, az erőszükségleteket, a poli-
tikai szándékot, az elemzés rendjét és a vár-
ható költségeket. (M. I.) → katonai képzés, 
kiképzés, felkészítés

gyakorlat területe: a gyakorló tevékenység 
végrehajtása céljából időben és térben jól kö-
rülhatárolt földrajzi terület. Lehet honi, il-
letve szövetséges ország területén is. A gya-
korlatok egy része a virtuális térben is vég-
rehajtható. (M. I.) → katonai képzés, kikép-
zés, felkészítés

gyakorlatirányító törzs: szervezetszerű 
vagy ideiglenesen létrehozott törzs (törzs 
részleg), tisztek és altisztek csoportja, aki-
ket tapasztalatuk, felkészültségük és a gya-
korlatra vonatkozó intézkedések alapos is-
merete alapján a gyakorlat vezetésére és irá-
nyítására kiválasztanak. (M. I.) → katonai 
képzés, kiképzés, felkészítés

gyakorlatparancsnok: a gyakorlat parancs-
noka, aki az irányítása alá helyezett gyakor-
latirányító törzs és a végrehajtó erők számá-
ra kiadja a megfelelő hadműveleti, harcásza-

ti parancsokat. Egyszemélyben viseli a gya-
korlat irányításával, levezetésével és/vagy 
vezetésével kapcsolatos felelősséget. A gya-
korlat mozzanatai, illetve a feladat végén 
a döntnökök neki jelentenek. (M. I.) → ka-
tonai képzés, kiképzés, felkészítés

gyakorlatsorozat-vezető tiszt: valamely 
gyakorlatsorozat fontos  részmozzanata, 
vagy ellentevékenység vezetésre kijelölt 
erők harcászati irányításával megbízott 
tiszt. (M. I.) → katonai képzés, kiképzés, 
felkészítés

gyakorlattervezési direktíva: általános 
irányadó utasítások, szempontok a gyakor-
lat tervezésére, előkészítésére, levezetési 
rendjére, amelyet felsőbb szerv, törzs, veze-
tői jogkörrel rendelkező személy ad ki a ha-
táskörébe tartozók részére. (M. I.) → kato-
nai képzés, kiképzés, felkészítés

gyakorlatvezető törzse: a gyakorlatot ve-
zető parancsnok ideiglenes törzse, amely-
ben a beosztások a gyakorlat tervezéséhez 
és levezetéséhez szükséges mértékben let-
tek meghatározva. A ~ének a feladata a gya-
korlatvezető támogatása, döntéseinek előké-
szítése és parancsainak eljuttatása a gyakor-
lók részére. (M. I.) → katonai képzés, kikép-
zés, felkészítés

gyakorlóakna, -fegyver, lőszer stb.: éles 
elemet nem tartalmazó, az éles változaté-
val tömegében és méretében megegyező, 
kiképzésben használt eszköz. Segítségével 
~ esetén gyakorolható a rakodás, telepítés, 
felszedés, esetleg az élőerőre veszélytelen 
pirotechnikai hatásjelzővel szerelve alkal-
mas az akna működésének demonstrálásá-
ra; ~ esetében a fegyverrel való mozgások, 
harcászati eljárások elsajátítására alkalmas, 
míg gyakorló lőszer esetén segítségével gya-
korolható a fegyverek működtetése (töltés-
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ürítés). (D. Cs.) → katonai képzés, kikép-
zés, felkészítés

gyakorló hadrend: haderőnemek, fegy-
vernemek, szakcsapatok, intézetek, szer-
vek felépítését, állományát (állománytábláját 
és harcértékét), szervezetét, alá- és föléren-
deltségét a titoktartás követelményei szerint, 
a valóságostól eltérő módon (mértékben) fel-
tüntető, oktatási és gyakorlási célokra hasz-
nálható táblázatok. (M. I.) → katonai kép-
zés, kiképzés, felkészítés

gyakorló-, oktató-, kiképzőlőszer: a fegy-
verek kézi működtetésének (töltés-ürítés) 
gyakorlására, oktatására használt, az éles 
lőszer szerkezetét, felépítését, működési el-
vét bemutató, tömegével azonos és műkö-
dését (például hang- és fényhatását) imitá-
ló, élet kioltására nem alkalmas kiképzési 
anyag (például vaklőszer). (D. Cs.) → kato-
nai képzés, kiképzés, felkészítés

gyakorlóberendezések: az egyén, a törzs 
és a kötelékek katonai feladatainak ellá-
tásához szükséges ismeretek, jártasságok 
és készségek kifejlesztésére, fenntartására, 
továbbfejlesztésére és ellenőrzésére irányuló 
tevékenységet költséghatékonyan támogató 
technikai eszköz. A ~ általánosan elterjedt 
fajtái a különböző szimulátorok (az orosz 
katonai szaknyelvből átvett, régebbi meg-
nevezéssel trenazsőrök), amelyek valamely 
meghatározott haditechnikai eszköz, fegy-
ver viselkedését, az üzemeltetés, alkalmazás 
körülményeit (akár szélsőséges terep- és idő-
járási viszonyok között) modellezni képes 
eszközök, kialakításukban hasonlítva a va-
lódi eszközre, vagy teljes utánzataként an-
nak. A szimulátorok ismertebb típusai a kü-
lönböző lőszimulátorok, a célzást ellenőrző 
készülékek, a harcvezetői gyakorló beren-
dezések. A harcászati lőszimuláció egyik 
eszköze az alegységek felkészítésére alkal-
mazott MILES (Multiple Integrated Laser 

 Engagement System) 2000 Lézeres Szimu-
lációs Rendszer, amely az egyéni katona fel-
szerelésére vagy harcjárműre rögzítve jelzi 
a szimulált harci körülmények között szer-
zett sérüléseket, bekövetkezett vesztesége-
ket. A parancsnokok és törzsek kiképzésé-
ben, a feladataikra történő felkészültségük 
értékelésében (validálásukban) kiemelt sze-
repet kapnak a számítógéppel támogatott 
hadműveleti-harcászati szintű gyakorlatok. 
A MARS és MARCUS szimulációs rend-
szerek lényege, hogy a katonák valós ada-
tokkal, értékekkel, mégis virtuálisan gya-
korolhatják a katonai tervezést és döntés-
hozatalt. (D. Cs.) → katonai képzés, kikép-
zés, felkészítés

gyakorlópálya: központilag kiadott típus-
tervek alapján kiépített és berendezett terü-
let, amelyet a gyakorlás közbeeső fázisaiban 
meghatározott feladatok gyakoroltatására 
használnak. Rendeltetésük szerint megkü-
lönböztethetők: ~ák, hegyi ~ák, alaki ~ák, 
gépjármű-, harcjármű-, harckocsi-vezetési 
pályák, tűzszolgálati ~ák, különféle lőkikép-
zési és lőelőkészítő pályák, pszichikai ~ák, 
robbantási ~ák, műszaki, vegyivédelmi ~ák. 
A ~ák kategóriájába sorolhatók: a gázkam-
rák, a katonai testnevelési és sportlétesítmé-
nyek sajátosan katonai objektumai (például 
ejtőernyős-gyakorlóbázis, vízi gyakorló bá-
zis, búvárkiképző bázis). A ~ák üzemelteté-
sét, metodikai alkalmazását a létesítésükkel 
egyidejűleg kiadott rendelkezések, útmuta-
tók szabályozzák. (V. F.) → katonai képzés, 
kiképzés, felkészítés

gyakorlótér: a csapatok és a katonai tan-
intézetek kiképzési tevékenységét segítő, 
a kiképzési céloknak megfelelően berende-
zett (általában csak katonai célból igénybe 
vehető), a tömegközlekedéstől és a lakosság 
elől ideiglenesen vagy teljesen elzárt terület, 
amelyet a gyakoroltatás megkezdése előtt 
szabályozókban meghatározott időpontban 
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tiltó jelzésekkel vagy biztonsági őrséggel le-
zárnak. A ~ lehet helyőrségi vagy központi. 
Berendezése a rendeltetésétől függ. (V. F.) 
→ katonai képzés, kiképzés, felkészítés

gyalogság: a szárazföldi haderőnem fegy-
verneme, amely gyalogosan oldja meg har-
ci feladatait. A gyalogság a legegyszerűb-
ben kiképezhető, fenntartható, bevethető 
és bármilyen terepen alkalmazható fegyver-
nem. A ⁓i egységek képesek nagyobb terü-
letek birtokbavételére és megtartására. A ⁓ 
fegyverarzenáljában az idők folyamán szin-
te minden kézifegyver beletartozott. Az új-
korban a ⁓nak a legfőbb fegyvere a kara-
bély, a puska, illetve más lőfegyverek voltak, 
míg a közelharc fegyverei egyre inkább hát-
térbe szorultak. Az ezredfordulót követően 
már igen modern és széles körű fegyverzet-
tel rendelkezik a ⁓. A precíziós sorozatlövő 
fegyverektől a kézi páncéltörőn, aknavető-
kön át a lézerirányítású eszközökig bezáró-
lag, ahol a hadműveleti területen a digitális 
eszközökkel felszerelt gyalogsági katona 
harcol. (C. O.) → katonai vezetés

gyalogság elleni akna: olyan fém-, fa-, tex-
til-, műanyag burkolatú vagy burkolat nélkü-
li robbanótöltetű akna, amely elsődlegesen 
arra a célra szolgál, hogy ember jelenlététől, 
közelségétől vagy érintésétől felrobbanjon, 
és ezzel biztosítsa egy vagy néhány személy 
harcképtelenné tételét, sérülését vagy halá-
lát. A ~ákat egyenként, csoportosan vagy 
aknamezőbe telepítve a terep harcjárművek 
által kevésbé, de a gyalogság által jól járha-
tó irányok lezárására, valamint a harckocsi 
elleni aknák védelmére alkalmazzák. Egyes 
típusai hatékonyan alkalmazhatóak páncél-
védettség nélküli járművek megrongálásá-
ra, mozgásképtelenné tételére. A ~ák a hatá-
suk kifejtésének módja alapján romboló (ta-
posóakna) és repeszhatású aknákra osztha-
tók. (K. Z.a) → műszaki támogatás

gyalogság elleni aknamező: gyalogság elle-
ni aknákból rendszerben telepített vagy szórt 
aknásítással létrehozott aknamező, amely-
nek rendeltetése az ellenséges gyalogság 
mozgásának akadályozása, harcképtelenné 
tétele vagy megsemmisítése. A rendszerben 
telepített ~kben általában 2–4 aknasor van, 
a sorok közötti távolság taposóaknák esetén 
2–4 m, repeszhatású aknák esetében 10–20 
m. Az aknasoron belül az aknák közötti tá-
volság az aknák típusától függ, de legfel-
jebb az akna pusztítási sugarának kétszere-
se. (K. Z.a) → műszaki támogatás

gyalogsági tűzrendszer: a gyalogságnál 
(lövészeknél) alkalmazott fegyverek által 
lőtt tűzrendszer. A ~ az általános tűzrend-
szer részét képezi. A gyalogsági tűzrendszer 
hatékonysága tüzérségi és páncéltörő tűz-
rendszerrel összehangolt szoros együttmű-
ködésén, valamint a műszaki zárak és ter-
mészetes akadályok jó kihasználásán ala-
pul. (T. J.) → szárazföldi műveletek

Gyalókay Jenő, eredeti nevén Szentgyörgyi 
és gyalókai Gyalókay Jenő (1874–1945): tü-
zérezredes, katonai író. Nagyváradon szüle-
tett. Az első világháborúban százados és őr-
nagy volt a 8. honvéd ágyús-, majd a 20. nehéz 
honvéd tüzérezredben. Később a 42. honvéd 
hegyi tüzérosztály, végül pedig a 255. nehéz 
honvéd tüzérezred parancsnoka lett. 1921–
1926 között csoportigazgató volt a Hadtörté-
nelmi Levéltárban. 1926-ban  a Magyar Tu-
dományos Akadémia megválasztotta levele-
ző tagjának. A Hadtörténelmi Közlemények 
szerkesztője volt. Főbb dolgozatai: Nagyvá-
rad, ostroma 1660-ban (1911), A segesvá-
ri ütközet 1849. július 31. (1913), Az erdélyi 
hadsereg az oroszok betörése idején, 1849. 
június 19. (1915); Zólyomi Dávid”(1917), 
Az első orosz megszállás Erdélyben 1819 ja-
nuár 31.–március 28. (1922), A háromszéki 
hadjárat, 1849. július 16.–24. (1922–1923), 
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A magyar nemes-insurrectio reformtervei 
1797–1809 (1925), A magyar nemes-insur-
reetio 1805-ben  (1925), A mohácsi csata 
(1926). (N. L.) → hadtörténet, hadművé-
szet története

gyémántalakzat: az alegységek harcrend-
jének egyik alakzata, amely hasonlít a gyé-
mánt szerkezeti felépítésére. Az adott szer-
vezetből egy kötelék az élen, kettő köte-
lék hátrébb a szárnyakon, oldalt, egy köte-
lék az alakzat végén helyezkedik el. A pa-
rancsnokság ebben a formációban rendsze-
rint az alakzat közepén foglal helyet. (T. J.) 
→ szárazföldi műveletek

gyorshadtest: a m. kir. I. gyorshadtest 1939. 
március 1-jével állt fel. Állományába tar-
tozott – részben folyamatosan kiegészül-
ve – az 1. és 2. gépkocsizó (Budapest, illetve 
Munkács), valamint az 1. és 2. lovasdandár 
(Nyíregyháza, Kecskemét), továbbá a gép-
kocsizó dandárok egy-egy) 9. és 11. kerékpá-
ros zászlóalja. (Sz. M.) → hadtörténet, had-
művészet története

gyorstűz: az adott tűzeszköz maximális 
tűzgyorsasága és a kezelőszemélyzet kikép-
zettsége foka által determinált tüzelési mód. 
A tüzérség a ~et általában a tűzcsapás elején, 
tűzeszközönként korlátozott lőszermennyi-
séggel (2–4 db), a lőelemek megváltoztatá-
sa nélkül lövi. (Sz. T.) → tüzérség

gyújtási lánc: a robbanás beindításához, 
az iniciáláshoz robbanóanyag-fajtánként vál-
tozó nagyságú energiát kell közölni a rob-
banóanyag egy kis részével. Ez az energia-
közlés a gyakorlatban soha nem egy foko-
zatban, közvetlenül és egyszerre, hanem 
mindig fokozatosan és közvetetten megy 
végbe. Ez a fokozatonként erősödő energia-
közlés a ~ vagy gyújtólánc. (K. Z.a) → mű-
szaki támogatás

gyújtóanyag: harcban tűzokozásra, illet-
ve tűzzel való pusztításra szolgáló anyag. 
Halmazállapotuk szerint a ⁓ok szilárdak 
és cseppfolyósak lehetnek. Vannak oxidá-
lószert tartalmazó, illetve nem tartalmazó, 
öngyulladó és nem öngyulladó típusok. Ál-
talában fém-, szénhidrogén-, foszfortípusú 
~okat különböztetnek meg. A legelterjedteb-
bek a gélesített szénhidrogének: a napalmok. 
A gélesítő anyag valamilyen naftenát, pal-
mitát, vagy valamilyen polimer lehet. (B. T.) 
→ ABV-támogatás

gyújtófegyver: minden olyan fegyver vagy 
lőszer, amelynek elsődleges célja a célpontra 
juttatott anyag kémiai reakciója által keletke-
zett láng- és hőhatás vagy ezek együttes ha-
tása útján tárgyakat meggyújtani vagy sze-
mélyeknek égési sérüléseket okozni (ENSZ-
jegyzőkönyv 1980: Oraft Protocol on the 
Use of Incendiary Weapons). Más megfo-
galmazás szerint: ~ az ellenség élőerőinek 
és haditechnikai eszközeinek, valamint más 
objektumainak megsemmisítését szolgá-
ló olyan eszköz, amely gyújtó harcanyagok 
(gyújtóanyagok) felhasználásán alapszik. 
A ~ magában foglalja a gyújtó-harceszközö-
ket (gyújtólőszereket) és a gyújtó-harcanya-
gokat (gyújtókeverékeket), illetve ezek célba 
juttató eszközeit. A gyújtólőszereket és -ke-
verékeket alkalmazza a légierő (gyújtótar-
tályok, -bombák, -kazetták, levegő-föld ra-
kéták), a tüzérség (gyújtólövedékek és -ak-
nák), a gépesített alakulatok (gyújtógráná-
tok, tűzaknák), a harckocsicsapatok láng-
szórós harckocsi), a vegyi csapatok (láng-
szórók, reaktív lángvetők, napalmaknák). 
A gyújtóeszközök fegyverként való alkal-
mazása évezredekre nyúlik vissza. Az egyik 
legrégibb gyújtókeverék, az úgynevezett 
„görögtűz”, már a Kr. e. 4. században a gö-
rögök hatásos fegyvere volt. A ~ek az első 
világháború idején fejlődtek jelentősen. 
Az első világháború terméke a  lángszóró 



334

gyújtóhálózat

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

és a  gyalogsági  gyújtólövedék is. A ~ek leg-
nagyobb  fejlődése a Ielső világháború idő-
szakában, a napalm megjelenésével kezdő-
dött. A nagy viszkozitású napalm tűzkeve-
rék alkalmazásával jelentősen nőtt a láng-
szórók hatótávolsága és a gyújtóbombák 
pusztító hatása. (B. T.) → ABV-támogatás

gyújtóhálózat: több töltet indítására szolgá-
ló, egymással kapcsolódó vezetékek és gyu-
tacsok összessége. A töltetek egymáshoz vi-
szonyított helyzetétől függően a ~ lehet so-
ros, párhuzamos vagy vegyes kapcsolású. 
A ~ba szerelt gyutacsokat a töltetekbe be-
helyezni csak közvetlen a robbantást meg-
előzően, külön parancsra lehet, addig azo-
kat a töltettől legalább 0,5 m távolságra kell 
elhelyezni. (K. Z.a) → műszaki támogatás

gyújtóhely: robbantási feladat végrehajtá-
sának irányítására, a gyújtóhálózatok indí-
tására szolgáló, általában a földbe ágyazva 
elhelyezett és a szükséges robbantási felsze-
relésekkel, valamint kommunikációs eszkö-
zökkel rendelkező fedezék, amelyet úgy kell 
megválasztani, hogy onnan jól látható le-
gyen a romboláshoz előkészített objektum. 
Amennyiben ez a ~ről mégsem biztosítha-
tó, az összeköttetés folyamatossága céljából 
megfigyelőket kell küldeni. (K. Z.a) → mű-
szaki támogatás

gyújtószer: gyűjtőfogalom, amelybe azok 
a gyújtó (iniciáló) eszközök tartoznak, ame-
lyek segítségével a robbanóanyagok robba-
násának kiváltása közvetlenül vagy közvet-
ve előidézhető. Ezek a gyutacsok, a gyújtó-
zsinór, a robbanózsinór és a különböző rob-
bantási rendszerek azon elemei, amelyek 
a gyújtási lánc közbenső tagjait képezhetik. 
A robbantáshoz szükséges egyéb anyagok 
a robbantástechnikai segédeszközök körébe 
tartoznak. Ezek lehetnek a robbantóvezeté-
kek, a különféle áramforrások, az ellenőrző 

és mérőműszerek és a robbantókészletek. 
(K. Z.a) → műszaki támogatás

gyújtózsinór: a gyújtóhálózat elemeként 
a gyújtóláng átvételére, továbbvezetésére 
és a gyutacshüvelyben elhelyezett iniciáló 
robbanóanyag gyújtására, illetve a töltetek 
közötti robbanásátvitelre vagy pedig egyes 
töltetek közvetlen indítására szolgál. Fajtái 
az időzített gyújtózsinór és a robbanó (dur-
ranó) gyújtózsinór. (K. Z.a) → műszaki tá-
mogatás

gyulladási hőmérséklet: az a legalacso-
nyabb hőfok, amely szükséges ahhoz, hogy 
a felmelegített anyag külső gyújtóforrással 
gyújtva meggyulladjon. (B. T.) → ABV-tá-
mogatás

gyutacs: a robbanóanyag detonációjának 
kiváltására alkalmazott gyújtószer, amely 
védőhüvelybe préselt iniciáló és szekunder 
töltetet tartalmaz. Indításától függően meg-
különböztetünk gyújtózsinóros (robbantó) 
~ot, villamos ⁓ot, NONEL (non-electric, 
nem elektromos – NONEL) ~ot és mecha-
nikus indítású ~ot. A gyújtózsinóros ~ok 
katonai gyakorlatban legelterjedtebb típusa 
az utász⁓, amelyet időzített gyújtózsinór-
ral vagy robbanó (durranó) gyújtózsinórral 
indítanak. A ~ok legfontosabb tulajdonsá-
ga az iniciálóképességük, más szóval erős-
ségük. Alfred Nobel (1833–1896) durranó-
higany töltetű ⁓sorozatot készített növekvő 
durranóhigany-mennyiséggel. A 8-as  számú 
~ töltete 2 gramm durranóhiganyt tartalma-
zott. Az ugyanilyen iniciáló képességű ~ot 
8-as  erősségű ~nak nevezik, ez a legelter-
jedtebb a katonai robbantási gyakorlatban. 
(K. Z.a) → műszaki támogatás

gyülekezési hely: 1. (polgári védelem) A ki-
telepítés elrendelését követően a lakóhelye-
iket elhagyó lakosság gyülekezésére, nyil-



335

gyülekezési pont

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

vántartásba vételére, központi szállítóesz-
közökhöz irányítására vagy szállítóeszközre 
történő fölszállásra a kitelepítési és befoga-
dási szakszolgálat által kialakított hely, terü-
let. A ~et úgy kell megválasztani és telepí-
teni, hogy a már jelzett funkcióján kívül le-
hetővé tegye a lakosság egészségügyi ellátá-
sát, szükség esetén rövid ideig tartó várako-
zását, ivóvíz-vételezését, étkezését és egész-
ségügyi igényeinek kielégítését. 2. (katonai) 
Század vagy kisebb kötelék részére kijelölt 
gyülekezési terület. (T. J.) → szárazföldi 
műveletek

gyülekezési körlet: 1. A terep meghatáro-
zott körzete, amelyben a különböző helyen 
tevékenykedő csapatok megadott időpontig, 
a korábbi tevékenységüket befejezve össz-
pontosulnak. Célja: a) az erők újjászerve-
zése, feltöltése, új csoportosítás kialakítá-
sa; b) új feladatokra történő felkészülés. A ~ 
elfoglalására vonatkozó feladatot a csapa-
tok rendszerint az előző tevékenység során 
kapja meg, általában az új feladattal együtt. 
2. (szállítás) Az a terület, amelyet a szállí-
tásban (vasúti szállításban) részt vett csapa-
tok a kirakást követően a kirakóhelyet (ál-
lomást) elhagyva elfoglalnak. A ~ a kirakó 
helytől (állomástól) 1–5 km-re, általában út 
mentén jelölik ki, azzal a céllal, hogy a csa-
patok mielőbb elhagyják a kirakás helyét 
(a kirakó állomást) és a kirakás utáni feladat 
végrehajtásához rendezzék az alegységeket. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

gyülekezési pont: a terep egy könnyen azo-
nosítható pontja, ahol a felderítőszervek (al-
egységek, csoportok) újra összegyülekez-
hetnek/átcsoportosítást hajthatnak végre, 
ha szétszóródtak, vagy a hajózó állomány/
utasok találkozhatnak, és rendeződhetnek, 
egy kényszerleszálláshoz vezető incidens, 
vagy a felderítőszerv kirakása után. (H. H.) 
→ felderítés



háború: Clausewitz meghatározása szerint: 
a ⁓ erőszak alkalmazása, hogy ellenfelün-
ket saját akaratunk teljesítésére kényszerít-
sük. A mindennapi szóhasználatban az álla-
mok fegyveres összeütközése, amikor a po-
litikai célok elérése érdekében hadra kelnek 
a fegyveres erők (a ⁓ leghatékonyabb erői), 
de emellett folytatódik a küzdelem a gazda-
sági, a diplomáciai és más területeken is. Kö-
vetkezésképpen a politikai szándék a cél, a ⁓ 
pedig a cél elérésének eszköze csupán. A ⁓ 
tehát egy egész része, és ez az egész maga 
a politika. A ⁓ lényegében a politika törvé-
nyeinek engedelmeskedik. Azonban a ⁓ me-
nete vissza is hat(hat) a politikára: némely 
esetben tompítja, máskor élezi a politika ál-
tal kitűzött célokat. A ⁓ általános megfogal-
mazás szerint a fegyveres küzdelem állapo-
ta, amely harci jellegű műveletek végrehaj-
tásában fejeződik ki két fél, illetve államok, 
nemzetek vagy koalíciók között. Az ellen-
ségeskedések a szemben álló felek között 
a formális hadüzenet megküldésével vagy 
anélkül is megkezdődhetnek. A ⁓t megha-
tározott és kinyilvánított politikai, katonai, 
illetve gazdasági célok érdekében folytatják. 
A ⁓ jogi fogalmát a nemzetközi szerződések 
nem tartalmazzák, ellenben e dokumentu-
mok deklarációja szerint az államok egy-
más közötti kapcsolatában csak egy törvé-
nyes állapot létezik, ez pedig a béke állapo-
ta. Ebből fakadóan a nemzetközi jog napja-
inkban a ⁓ helyett a fegyveres összeütközés 
kifejezést alkalmazza. A 20. század végén 

és a 21. század elején régi (de most újból be-
vetett) módszerek jelentek meg a ⁓k megví-
vásában. Ez a nagyhatalmak által a hideghá-
ború időszakában már előszeretettel alkal-
mazott eljárás az úgynevezett proxy ⁓. Szin-
tén a 20. század végén és a 21. század elején 
hadtudományi kutatók, valamint szakértők 
a ⁓kat változó szempontok szerint, többfé-
leképpen csoportosították. Meg kell említe-
ni a különböző – mind orosz, mind angol-
szász szakértők által megalkotott – „generá-
ciós klasszifikációkat”, például Szlipcsen-
kó (öt, majd hat generá ciós ⁓ elmélete) vagy 
Lind (négy generációs ⁓ elmélete) és szer-
zőtársai által kidolgozott csoportosításo-
kat. Robert Cooper angol kutató a 21. szá-
zad ⁓it három csoportba sorolta: a) modern, 
b) posztmodern; c) premodern ⁓k és azok 
kombinációja. A szerző szerint a modern ⁓ 
az államok közötti hagyományos hadvise-
lést jelenti, amely klasszikus módon zajlik, 
és amelyet a hadviselő országok fegyveres 
erőinek szárazföldi, légi, valamint tengeri 
összecsapása jellemez. Korszerű értelem-
ben a modern ⁓t magas technológiai szintű 
haderők vívják. A jövő modern ⁓iban a küz-
dő felek akár nemzeti biztonságukat, fenn-
maradásukat is kockáztathatják, a ⁓ önma-
gát is generáló eszkalációja pedig soha nem 
látott világégéshez is vezethet. A posztmo-
dern ⁓k nem kockáztatják az állami létet, 
a ⁓ korlátozott politikai céljait meghatáro-
zott érdekek mentén érik el. A posztmo-
dern ⁓t magas technológiai szintű fegyveres 

H
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erőkkel vívják, olyan erőkkel – országokkal, 
erőcsoportokkal – szemben, amelyek nem 
képesek összemérhető válaszműveletekre, 
nincsenek olyan katonai képességeik, hogy 
válaszcsapást tudjanak mérni az őket meg-
támadó félre. Az ilyen típusú aszimmet-
rikus háborús műveletek egyes szakaszai 
a ⁓t indító, támadó fél számára kontaktus 
nélküliek is lehetnek. A posztmodern ⁓k 
során a megtámadott, katonailag gyengébb 
fél katonai-gazdasági potenciáljának egy-
oldalú megsemmisítése folyt, megtervezett 
veszteségokozással, a fegyveres küzdelem 
minden szintjét átfogó politikai ellenőrzés-
sel. A premodern ⁓t a posztmodern ⁓t indí-
tó fél elleni aszimmetrikus hadviselésként 
értelmezhetjük. E hadviselési forma – ame-
lyet nap mint nap megfigyelhetünk a világ 
különböző pontjain – technológiáját, for-
máit és módjait tekintve idegen a korszerű 
fegyveres erőktől. Bár a premodern ⁓t foly-
tató erők is rendelkezhetnek modern tech-
nológiával, a haditevékenységük antimo-
dern szemléletet, hagyományos mentalitást 
hordoz, egyesíti a hagyományos katonai te-
vékenységet az aszimmetrikus harceljárási 
módokkal. A premodern ⁓k körébe tartoz-
nak a közelmúlt nem állami, államokon át-
ívelő konfliktusai, az etnikai tisztogatások-
tól kezdve a vallási ⁓kon át a törzsi ⁓kig. 
(G. I.) → hadtudomány elmélete

háború időtartama: a háborús cselekmé-
nyek (haditevékenységek) kezdete és befe-
jezése között eltelt idő. A ~ nem mindig esik 
egybe a hadiállapot időtartalmával, amely 
rendszerint csak a békeszerződés megkö-
tésével szűnik meg. A ~ a háború jellegé-
től, a hadviselő felek (koalíciók) gazdasági, 
katonai, tudományos potenciáljától, az or-
szág földrajzi helyzetétől, méretétől és had-
színtéri viszonyaitól függ. A ~át befolyá-
solja a háborús cselekmények feszítettsége 
és hatékonysága, e tényezőket pedig a had-
viselő felek politikai céljai, a fegyveres küz-

delem eszközeinek fejlettsége és alkalmazá-
suk módja szabják meg. (H. J.) → hadtudo-
mány elmélete

háború jellege: a háború lényegét kifejező 
legfőbb ismérv a politika és a fegyveres erő-
szak elszakíthatatlan egysége. A háború te-
hát fegyveres tevékenységgel folytatott po-
litika. A politika mint a háború általános is-
mertetőjegye arra utal, hogy a háború szoro-
san összefügg más társadalmi jelenségekkel. 
A politika határozza meg a háború kitöré-
sét, s összpontosítja az állam erőfeszítéseit 
a győzelem kivívásával összefüggő felada-
tok megoldására. A háború politikai tartal-
ma határozza meg a fegyveres küzdelem 
általános jellegét. A másik fő ismertetője-
gye a fegyveres erőszak, amely a háború 
megkezdésekor a politika legfőbb fegyve-
révé, illetve a politika megvalósításának sa-
játos formájává, a politikai célok elérésének 
legfontosabb eszközévé válik. A fegyveres 
erőszak a háború sajátos ismérve, lényeges 
jellemzője és a politika egyik eszköze, s ez 
a háborút minden más társadalmi jelenség-
től megkülönbözteti. Politikai célok és fegy-
veres küzdelem nélkül nincs háború. A há-
borúban a szemben álló felek közötti harc 
fő formája a fegyveres küzdelem, amellett 
azonban a hadviselő felek nemcsak fegyve-
rekkel, hanem más, nem erőszakos eszkö-
zökkel (formákban) is harcolnak. Végered-
ményben a háború a társadalmi rétegek-cso-
portok, a nemzetek, az államok vagy az ál-
lamcsoportok közötti politikai harc legéle-
sebb formája, amelyben a politika minden 
(gazdasági, diplomáciai, ideológiai, pszicho-
lógiai, katonai) eszközét egyidejűleg alkal-
mazzák ugyan, de a háború döntő ismérve 
mégis a fegyveres küzdelem, fő eszköze pe-
dig a fegyveres erő, pontosabban a haderő. 
(Sz. I.b) → hadtudomány elmélete

háború kezdeti időszaka: a háború első 
időszaka (szakasza), amely a háború kirob-
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banásának pillanatártól a fegyveres erő kö-
zelebbi hadászati céljának eléréséig vagy 
a róla való lemondásig tart. A ~ meghatáro-
zás a 20. század 20-as  éveitől használatos. 
A második világháborúban a ~ még néhány 
hónapig tartott, a közel-keleti háborúkban 
már elegendő volt két-három nap is. (H. J.) 
→ hadtudomány elmélete

háború közvetlen oka: olyan politikai, 
tár sadalmi vagy gazdasági jelenség, amely 
a társadalmi osztályok, csoportok és álla-
mok közötti kibékíthetetlen ellentétek kö-
vetkeztében kikényszeríti az erőszakos esz-
közök alkalmazását. A szemben álló felek 
a kiéleződött ellentmondások megoldásának 
egyedüli útját rendszerint a katonai megol-
dásban látják. A valódi okok a gazdaságban 
és a politikai, hatalmi viszonyokban gyö-
kereznek. A fő okokat gyakran elfedő, kü-
lönböző jellegű és jelentőségű, bonyolultan 
összefonódó társadalmi, politikai, nemzeti-
ségi, ideológiai ellentmondások súlyosbít-
ják, s gyakran ezek tűnnek a ~ának. (H. J.) 
→ hadtudomány elmélete

háború közvetlen veszélye: államok, állam-
csoportok közötti viszony olyan állapota, 
amikor a vitás kérdések békés, tárgyalásos 
rendezésének lehetőségei kimerültek, a fe-
szültség végletekig fokozódott, s küszöbön 
áll a fegyveres erőszak alkalmazása, a há-
ború kitörése, a nemzetközi összeütközés. 
A ~ a háborús veszély időszakának utolsó 
fázisára jellemző, de ha kibékíthetetlen el-
lentétek állandósítják a konfrontációt, és ha 
a felek a hadászati támadó fegyverrendsze-
rek állandó készenlétben lévő komplexuma-
ival rendelkeznek, akkor a ~ is állandósul-
hat. Az agresszióra készülő fél, amely a vá-
ratlanságban, a meglepésben rejlő előnyté-
nyezőket kívánja kihasználni, eltussolhatja 
szándékait, előkészületeit, kétségessé teheti 
a háborús veszélyt, az agresszió közvetlen 
veszélyét. A lehetséges ellenfelek a nemzet-

közi helyzet rosszabbodásának, saját ellenté-
teik kiéleződésének időszakát már felhasz-
nálják a fegyveres erők harcképességének 
növelésére, a gazdaság háborús átállításá-
ra, a haderők hadászati szétbontakoztatásá-
ra, s a szükségesnek tartott egyéb rendsza-
bályok megtételére. A háborús veszély esz-
kalációjára politikai, gazdasági, katonai, in-
formációs, illetve propagandaintézkedések 
sokasága utalhat, de a ~ére főként olyan je-
lek hívhatják fel a figyelmet, mint az erő-
demonstrációk, a provokációk, embargók, 
blokádok, mozgósítás, kiürítés, diplomá-
ciai kapcsolatok megszakítása, a vezetési 
pontok külön biztosítása, a híradórendszer 
átállítása, a felderítőtevékenység fokozá-
sa, a katonai szabadságolások beszüntetése, 
csapatok előrevonása a határokhoz, olykor 
gyakorlatok látszatával, a hadászati tartalék 
mozgósítása, a létfontosságú export leállí-
tása, a polgári közlekedési eszközök kato-
nai igénybevétele, az üzemanyag-kereske-
delem beszűkítése és mások. Ezek az intéz-
kedések szelektívek lehetnek, rejtettek, fél-
revezetők vagy provokatívak; minősítésük, 
értékelésük alapos és folyamatos felderítő- 
és elemzőtevékenységet igényel, hogy a leg-
felső politikai és katonai vezetés megfelelő 
következtetéseket vonhasson le. E következ-
tetések az önvédelem gyakorlását, az agresz-
szorral szembeni kollektív fellépést illetik, 
mindenekelőtt annak eldöntését, hogy az ál-
lam, államcsoport mikor tekintse magát a jo-
gos önvédelem állapotában levőnek. (H. J.) 
→ hadtudomány elmélete

háborúk osztályozása: valamennyi háború 
elsősorban társadalmi-politikai, majd kato-
nai-technikai jellege szerint osztályozható. 
Napjainkban számos kategorizálással talál-
kozhatunk, azonban nem követünk el hibát, 
ha a háborúkat a következőképpen csopor-
tosítjuk: a) társadalmi-politikai jellege sze-
rint a háború lehet igazságos és igazságta-
lan; b) katonai-technikai jellege szerint a há-



339

háborúk osztályozása

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

ború lehet atom- (tömegpusztító) fegyverek 
alkalmazásával, illetve hagyományos fegy-
verekkel folytatott; c) méreteit tekintve ál-
talános (koalíciós) világ- és helyi (lokális) 
háború; d) időtartama szerint pedig gyors 
lefolyású (de nem „villámháború”!), illetve 
elhúzódó háború. A háborúk társadalmi-
politikai tartalmuk (igazságos vagy igaz-
ságtalan), a hadviselő felek céljai, a hadvi-
selés módjai és eszközei, valamint a hábo-
rúban részt vevő erők nagysága (mennyisé-
ge) és a fegyveres tevékenység méretei sze-
rint különbözhetnek egymástól. A háború-
nak különböző időszakai vannak. A háború 
időszakokra való felosztása a fegyveres küz-
delem általános jellegében végbemenő lé-
nyeges, egymástól gyökeresen eltérő válto-
zásokon alapul. A háború egy-egy idősza-
kában a katonai és politikai helyzet mélyre-
ható megváltozását előidéző nagy hadásza-
ti célok elérése válik lehetővé. E változások 
közötti időben a fegyveres küzdelem más 
és más politikai célok megvalósításáért fo-
lyik. Mindez a háború kirobbantásának kö-
rülményeitől, vagyis attól függ, hogy a há-
ború hagyományos eszközökkel vagy tö-
megpusztító fegyverek alkalmazásával vív-
ják-e meg. Ebből következik, hogy a hábo-
rú időszakai különbözők lehetnek. A hagyo-
mányos eszközökkel folytatott háborúban 
megkülönböztetünk kezdeti, döntő, illetve 
befejező időszakot. A tömegpusztító eszkö-
zökkel folytatott háború felosztható a dön-
tő atomtevékenység és a befejező időszakra. 
A hagyományos eszközökkel folytatott há-
ború kezdeti időszaka, a magas intenzitású 
fegyveres küzdelem azon időtartama, amely 
a háború kirobbantásának pillanatától a há-
ború közelebbi hadászati céljainak eléréséig 
tart. Ilyen időszakkal lehet, sőt kell számolni 
a helyi háborúkban is. A háború kirobban-
tásának módjai alatt, a támadó fél rajtaüté-
sének különféle eljárásait értjük, amelyeket 
a háború megindítása céljából alkalmaznak. 
Ilyen lehet például egy helyi fegyveres konf-

liktus leple alatt, hadüzenet nélkül megin-
dított általános támadás. A háború menetét 
és kimenetelét meghatározó tényezők olyan 
döntő hatóerők, amelyek megléte és állandó 
érvényre juttatása nélkül nemcsak győzni, 
hanem még háborút viselni sem lehet. A há-
ború menetét és kimenetelét meghatározó 
tényezők: a nép és a fegyveres erők erköl-
csi szelleme; a fegyveres küzdelem anya-
gi és technikai biztosítása; a személyi ál-
lomány kiképzettségi foka; az atomfegy-
vereknek és hordozóeszközöknek, továb-
bá a hagyományos fegyvereknek és egyéb 
harceszközöknek mennyisége és minősége; 
a fegyveres küzdelem hozzáértő vezetése, 
amely a parancsnokoktól jó szervezőképes-
séget, széles körű katonai ismereteket és tu-
dást, magas fokú vezetési készséget kíván. 
E tényezők állapota teljes mértékben a tár-
sadalmi és állami rend jellegétől, valamint 
az ország gazdaságától függ. A háború mé-
rete a háború politikai tartalmának és erő-
szakjellegének sajátos kifejezése. Míg a há-
ború a hadban álló, hadiállapotban levő or-
szágok területének összességére kiterjed, 
a fegyveres küzdelem csupán a hadszínte-
reken folyik. A háború méretét elsősorban 
a fegyveres küzdelem méretei határozzák 
meg. Ez utóbbi egyrészt a háborúban részt 
vevő politikai erők céljaitól és nagyságá-
tól, másrészt az alkalmazott haditechnikai 
eszközök és a fegyveres erők fejlettségétől 
függ. A háború mérete és a fegyveres küz-
delem mérete tehát nem azonos fogalmak. 
A háború mérete szerint lehet általános (ko-
alíciós) világháború, amelyben részt vehet-
nek egy vagy néhány kontinens államai, va-
lamint helyi (lokális) háború, amelyben ket-
tő vagy néhány állam (kisebb államcsoport) 
vehet részt. A háborús térség egy vagy több 
kontinenst és a hozzá csatlakozó, óceánt fel-
ölelő szárazföldi, vízi és légi térség, amely-
ben az egymással hadiállapotban levő felek 
(koalíciók) teljes hadipotenciáljai elhelyez-
kednek, illetve  működnek. A háborús térség 
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napjainkban interkontinentális méretet ölt-
het. Egy háborús térség több és különböző 
típusú hadszínteret foglal magában. (Sz. I.b) 
→ hadtudomány elmélete

háborúk Szlipcsenko-féle generációi: 
a hadviselésben bekövetkezett generációs 
változásokkal foglalkozó hadelméleti felfo-
gások egyike Vlagyimir Szlipcsenko (1935–
2005) vezérőrnagy, az Orosz Vezérkari Aka-
démia kutatási osztályának vezetője nevé-
hez fűződik. 1993-ban  öt generációt (nem-
zedéket) különböztetett meg. Az 1. generá-
ciós hadviselés a tűzfegyverek nélküli erők 
küzdelme volt. A 2-at a lőpor és a huzagolás 
nélküli lőfegyverek megjelenése képviselte. 
A huzagolt csövű lőfegyver, a tűzerő növe-
kedése, a nagyobb hatótávolság, a lőszaba-
tosság javulása, a nagy tűzgyorsaság jelen-
tette a 3. generációt. A 4. generációt az ön-
működő tűzfegyverek, a harckocsik, a re-
pülőgépek, a megnövelt szállítóképesség, 
valamint a korszerű híradóeszközök vezet-
ték be. A hadviselés 5. generációja – Szlip-
csenko szerint – a nukleáris fegyver meg-
jelenésével értelmezhető. A szerző 2002-
ben  megjelent A hatodik generáció hábo-
rúi: hadművészet és fegyverek a jövőben 
(Войны шестого поколения: вооружение 
и военное искусство будущего) című köny-
vében felvázolta a hatodik generációs hábo-
rúk koncepcióját. Szlipcsenko előrejelzése 
szerint a legfejlettebb országok 2007–2010 
közötti években képessé válnak az ilyen jel-
legű háborúk megvívására. Ezekben a hábo-
rúkban döntő szerepet nem a nagy létszámú 
szárazföldi erők, nem is az atomfegyverek 
töltenek be, hanem a nagy pontosságú csa-
pásmérő és védelmi rendeltetésű, továbbá 
az új fizikai elvek alapján működő fegyve-
rek. A támadó teljes ereje az ellenfél gazda-
sági objektumainak feltétlen pusztítására fog 
irányulni nagy erejű informatikai csapások-
kal, valamint a legkülönbözőbb telepítésű, 
pilóta nélküli, nagy pontosságú fegyverek 

tömeges alkalmazásával. A 6. generációs há-
borúk fő célja az ellenfél gazdasági potenci-
áljának megsemmisítése, a politikai rendszer 
megdöntése, másokkal való felváltása. Vla-
gyimir Szlipcsenko olvasatában az amerikai 
Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottsága ál-
tal 1998-ban  készített, Egységes Perspektí-
va, 2010 című tanulmány a hatodik generá-
ciós háború rendezett hadászati koncepció-
ja. Ebben már nem az élőerőn van a hang-
súly, hanem egy hadászati léptékű sajátos 
harci rendszeren, amely elegendő létszámú, 
illetve mennyiségű, nagy pontosságú, pre-
cíziós informatikai, csapásmérő és védelmi 
erőt és eszközt foglal magában. Az ellenfél 
állami és gazdasági, valamint katonai objek-
tumaira és vezetési rendszereire „tömege-
sen és szakadatlanul ható” nagy pontosságú 
fegyverek igen rövid idő alatt megfosztják őt 
a válaszcsapásmérési képességétől, továbbá 
a szervezett ellenállás kifejtésének képessé-
gétől. A politikai és hadászati célok elérésé-
re az atomfegyvereknek, ezen elmélet sze-
rint, egyre kevesebb befolyásuk lesz, hiszen 
a rakétafegyverek váltják fel őket, amelyek 
„humánusabb”, illetve igen hatékony fegy-
verek, mivel már igen nagy a találati pon-
tosságuk, problémamentesen alkalmazha-
tók káros környezeti hatások nélkül. (G. I.) 
→ hadtudomány elmélete

háborús anyagellátási rend: olyan tevé-
kenységek és rendszabályok összessége, 
amelyek révén a csapatok által megvívan-
dó hadművelet/harctevékenységek anyag- 
és eszközszükséglete megfelelő helyen, idő-
ben, mennyiségben és minőségben rendelke-
zésre álljon. Az ellátás rendszerében ⁓ szer-
vezeti oldalról a logisztikai alegységek, lo-
gisztikai egységek, hadműveleti logisztikai 
szervezetek, központi rendeltetésű középirá-
nyító szintű logiszti kai szervezetek, közpon-
ti rendeltetésű logisztikai végrehajtó szerve-
zetek és a stratégiai szintű logisztikai szer-
vezetek láncolatán keresztül valósul meg. 
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Alapja a már békeidőszakban megalakított 
védelmi készlet, amelynek forrásai: a béké-
ben felhalmozott készlet a védelmi célú tar-
talékokkal kiegészítve, a nemzetgazdasá-
gi termelő és szolgáltató kapacitások (folyó 
termelés) és a speciális import. A forráso-
kat kiegészíthetik a szövetségi felajánlásból 
igénybe vett erőforrások, az országhatáron 
kívüli műveleti területeken a szövetséges 
erők logisztikai támogató rendszere, szerző-
dés alapján harmadik féltől, valamint befo-
gadó nemzeti támogatásból igénybe vehető 
felhasznált anyagok, eszközök és szolgálta-
tások. (H. A.) → műveleti logisztika

háborús bűncselekmények: a hadijogi 
szabályok olyan súlyú megsértését jelentik, 
amelyek az egyén büntetőjogi felelősségét 
váltják ki. Az 1949-es  genfi egyezmények 
hosszú történelmi fejlődés után elsőként ne-
vesítettek ~et egy nemzetközi szerződés-
ben, ezek az úgynevezett „az egyezmények 
súlyos megsértésének” esetei. Mind a négy 
genfi egyezmény tartalmazza az ilyen ese-
teinek listáját. A teljes lista a következő: 
szándékos emberölés; a kínzás vagy em-
bertelen bánásmód (ideértve a biológiai kí-
sérleteket); nagy fájdalom szándékos előidé-
zése vagy a testi épség, illetve egészség sú-
lyos megsértése; vagyontárgyaknak a kato-
nai szükségesség által nem indokolt, nagy-
mérvű, jogellenes és önkényes megsem-
misítése, illetve eltulajdonítása; a polgári 
személynek vagy hadifogolynak az ellen-
séges hatalom fegyveres erőiben való szol-
gálatra kényszerítése; a polgári személynek 
vagy hadifogolynak a tisztességes és sza-
bályos eljáráshoz való jogától történő meg-
fosztása; a polgári személyek jogellenes el-
hurcolása vagy áthelyezése; polgári szemé-
lyek jogellenes fogva tartása; és túszok sze-
dése. Az 1977-es  I. Kiegészítő jegyzőkönyv 
továbbfejlesztette az egyezmények rend-
szerét, a nemzetközi konfliktusok esetére 
újabb cselekményeket minősített ilyen sú-

lyú jogsértésnek: bizonyos orvosi kísérlete-
ket; polgári személyek vagy nem védelme-
zett települések elleni közvetlen támadást; 
a vörös kereszt vagy a vörös félhold emblé-
ma álnok használatát; a megszálló hatalom 
saját polgári lakossága áttelepítését a meg-
szállott területre; hadifoglyok hazaszállítá-
sának indokolatlan halogatását; apartheidet; 
történelmi emlékművek elleni támadást; vé-
dett személynek a szabályos és pártatlan el-
járáshoz való jogától történő megfosztását. 
Az egyezmények és az I. Kiegészítő jegyző-
könyv alapján az államok kötelesek a fentiek 
valamelyikével gyanúsítható személy ellen 
eljárást indítani, vagy egy olyan állam ré-
szére kiadni, aki ezt az eljárást hajlandó le-
folytatni. Azon egyezményi és jegyzőköny-
vi előírások, amelyek megsértése nem mi-
nősül „súlyos jogsértésnek”, nem keletkez-
tet büntetőjogi fellépés kötelezettségét, ám 
az állam jogi felelősségét továbbra is fenn-
tartja. Emellett az államok a saját belső jog-
rendjükben minősíthetik ezeket is bűncse-
lekményeknek, illetve a későbbi nemzetkö-
zi jogi fejlődés is bővítette e cselekményi 
kört: a Nemzetközi Büntetőbíróság statútu-
ma nemzetközi konfliktusban elkövethető 
~ként sorolja fel nemcsak az egyezmények 
súlyos megsértésének eseteit, hanem a hábo-
rú jogának és szokásainak súlyos megsérté-
sét jelentő több más cselekményt is. A bel-
ső konfliktusokra nézve szűkebb az alkal-
mazandó joganyag, ennek megfelelően a ~ 
listája is rövidebb. Az 1977-es  II. Kiegészítő 
jegyzőkönyv, amely a belső konfliktusokra 
nézve állapít meg alapvető szabályokat, ere-
detileg nem is tartalmaz egyéni felelősség-
gel kapcsolatos előírásokat, ezeket a későb-
bi gyakorlat alakította ki, amihez szükség 
volt a kilencvenes években felállított eseti 
nemzetközi büntető törvényszékek jogfej-
lesztő értelmezésére. Végül a Nemzetközi 
Büntetőbíróság statútuma a belső konfliktu-
sok vonatkozásában állapította meg a ~ fo-
galmi körét: élet és személy elleni erőszak, 
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emberi méltóság megsértése, túszszedés, 
statáriális ítélkezés, polgári személyek elle-
ni támadás, fosztogatás, nemi erőszak stb. 
(L. T.) → hadijog

háborús ellátás: a ⁓ alapját normál idő-
szakban és a különleges jogrend bevezeté-
sét követően a gazdaság védelmi célú felké-
szítése képezi. A polgári lakosság, a haderő 
és a rendészeti szervek háborús anyagellá-
tásának folyamata, amely magában foglal-
ja hadiszükségletek (védelmi) felmérését, 
tervezését, a készletek felhalmozását, a fel-
használás szabályozását, elosztását, szállí-
tását, felhasználását és elszámolását. A ⁓ 
a szükségletek felmérése és kielégítése út-
ján valósul meg. Megvalósításában jelentős 
szerepe van a védelmi célú tartalékolásnak 
és a gazdaság védelmi célú felkészítésének, 
amelyek lehetővé teszik a hadiipari termelés 
megkezdését, fokozását, a termelési és fo-
gyasztási szerkezet átalakítását. A ⁓ a had-
erő, rendészeti szervek és a polgári lakosság 
rendelkezésre bocsátja a legszükségesebb 
fogyasztási cikkeket, a fegyveres küzdelem 
eszközeit a hadfelszereléseket (haditechni-
kai eszközöket és hadianyagokat). Feladata 
még az infrastruktúra-hálózatok életképes-
ségének fenntartása, helyreállítása, a lakos-
ság életszükségleteit biztosító anyagok, esz-
közök és szolgáltatások lehetőség szerinti 
biztosítása. (H. A.) → műveleti logisztika

háborús kiegészítés: a háborús időszak-
ban és az ezen időszakra szóló jogszabá-
lyok alapján végrehajtott hadkiegészítési te-
vékenység. A ⁓ (a téves köznyelvi értelme-
zéstől eltérően) nem azonos a veszteségpót-
lással, annál több. A veszteségpótlás – mint 
a nevéből is kiderül – az elszenvedett vesz-
teségek pótlására irányuló tevékenység, míg 
a ⁓ről beszélhetünk olyan esetekben is, ami-
kor nem történt veszteség, például a had-
rendbővítés esetében. A katonai szervezet 

hadi (M) állománytáblájában meghatáro-
zott létszám, valamint haditechnikai eszköz 
és anyagmennyiség. Napjaink katonai szer-
vezeteinek döntő többsége a hadiállomány 
szerinti feltöltést általában csak a mozgó-
sításkor érik el (a keretrendszerű haderők). 
Háborúban a hadiállományt (háborús) ki-
egészítés útján (például hadrendbővítés ese-
tén), illetve az elszenvedett veszteségek pót-
lása révén igyekeznek a még elégséges szin-
ten tartani (H. L.) → védelmi igazgatás

háborús veszély: a ⁓ időszaka a ⁓ időtar-
tama, általában néhány hónap, de több év is 
lehet. Ebben az időszakban a veszélyeztető 
fél (állam, koalíció) rá akarja kényszeríteni 
az akaratát a másik (a veszélyeztetett) félre 
(államra, koalícióra), s ezért különféle erő-
szakos cselekedetekhez (erőfitogtatáshoz) fo-
lyamodik. A veszélyeztető fél fegyveres pro-
vokációhoz folyamodik, belügyeibe erősza-
kos módon beavatkozik. Napjainkban a hib-
rid hadviselés került előtérbe, mikor a nyo-
másgyakorlás eszközei új típusú – reguláris 
és irreguláris módszereket ötvöző, fegyve-
res, gazdasági, kiber- – hadviselési formák 
jelennek meg. (H. L.) → védelmi igazgatás

háborús veszteségek: a háború menetében, 
illetve annak következményeként a harcme-
zőn és a hadviselő államok hátországában 
bekövetkezett veszteségek összessége, em-
berben és anyagi (harci) eszközökben. A ⁓ 
lehetnek közvetlenek, amikor a különböző 
fegyverfajták hatásával kapcsolatosak, il-
letve közvetettek, s ekkor azok másodlagos 
hatásaira jöttek létre. Idesorolhatók: a fegy-
veres erő személyi állományában keletke-
zett hiányok (vissza nem térülő és visszaté-
rülő veszteségek), valamint a megsemmisült 
és sérült technikai eszközök pótlása; a sé-
rült harci-technikai eszközök és anyagok 
 javítása; a csapást szenvedett üzemek hely-
reállítása stb. (H. L.) → védelmi igazgatás
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háborús vezetés: az országgyűlési döntés 
alapján a különleges jogrend alkalmazásával 
bevezetett hadiállapot kinyilvánításáról ho-
zott döntéshez kapcsolódóan a Honvédelmi 
Tanács mint a legfőbb döntéshozó szerv irá-
nyítja az ország honvédelmi tevékenységét. 
A terrorveszélyhelyzet, a megelőző védelmi 
helyzet kezelését a kormányrendeletekkel, 
rendkívüli állapot kezelését a Honvédelmi 
Tanács, szükségállapot kezelésére a köztár-
sasági elnök vezet be rendkívüli intézkedé-
seket. A váratlan támadás idején alkalmaz-
ható szabályokat, a bevezethető rendkívüli 
intézkedések mikéntjéről az adott hadmű-
veleti ügyeleti szolgálat dönt. A törvényi 
döntésnek megfelelően bevezetésre kerül-
het a hadkötelezettség, a katonai és az érin-
tett polgári gazdasági, közigazgatási szer-
vezeteknél a mozgósítás. A katonai szerve-
zetek – a szövetséges erőkkel egyeztetet-
ten – a kidolgozott tervek alapján áttérnek 
a ⁓i rendre. Ettől az időponttól már konkrét 
ellenségre történő fókuszálás alapján törté-
nik az információszerzés, a helyzetértékelés 
és a döntések sorozata, a haderő felkészítése, 
felvonultatása. A területvédelmi erők (a ter-
vezett tartalékos állomány mozgósításra ke-
rül sor) elfoglalják alkalmazási területeiket. 
(C. O.) → katonai vezetés

háborúszociológia: a hadügy szociológiá-
jának egyik fő kutatási területe, alrendsze-
re; a háborúk társadalmi feltételeit, vonatko-
zásait vizsgáló kutatási irány. A szociológia 
a kezdetektől kiterjesztette vizsgálódásá-
nak körét a háborúra. Első módszertanilag 
is megalapozott kutatások az első világhá-
ború után jelentek meg, bár már a szocioló-
gia klasszikusai is foglalkoztak ezzel a fon-
tos társadalmi problémával. A második vi-
lágháború utáni időszak kutatásainak fontos 
hozadéka, hogy a hagyományos háborúzás 
társadalmi, történelmi feltételeit érvényes-
ségét fenntartva felismerték, hogy lehető-
vé vált országcsoportok számára totális há-

ború indítása és folytatása, amelyben már 
nem a hagyományos politikai funkció je-
lentkezik. Korunkban a háború szociológiai 
vizsgálata a hadviselés, harci cselekmények 
társadalmi feltételein és célján túl magában 
foglalja a konfliktusok katonai erő útján való 
megoldását támogató társadalmi, gazdasági 
tényezőket és velük szemben az azt ellenző 
társadalmi, valamint nemzetközi tényezőket 
is. A háború szociológiája a hadügy fő kate-
góriáinak kiemelt elemeként jól érzékelteti, 
hogy a haderőt nem lehet a társadalomtól el-
szakítottan értelmezni. Fontos ugyanakkor 
megjegyezni, hogy a nagyobb országok ku-
tatóműhelyein kívül kevesen foglalkoznak 
a háború szociológiája összefüggései kuta-
tásával. Jól érzékeltette ezt a volt Jugoszlá-
via kutatóinak helyzete, akik már csak a há-
ború időszakában kezdtek mélyebben fog-
lalkozni azokkal az összefüggésekkel, ame-
lyek a konfliktusok eszkalálódásához vezet-
tek. (K. J.) → katonaszociológia

HACCP (Hazard Analysis and  Critical 
Control Points, veszélyelemzés kritikus sza-
bályozási pontok): olyan rendszer, amely 
meghatározza, értékeli és szabályozza az 
élel miszer-biztonság szempontjából jelen-
tős veszélyeket. Az ~ egy nemzetközileg el-
fogadott módszer, amelynek célja az élelmi-
szerek biztonságának megteremtése, a lehet-
séges kockázatok, veszélyek megállapítása, 
értékelése és kezelése révén. Az ~ tehát egy 
olyan eszköz, amelynek segítségével meg-
állapíthatók a veszélyek, és felállítható egy 
olyan szabályozó rendszer, amely elsősor-
ban a megelőzésre koncentrál, nem pedig 
a végtermék ellenőrzésére. (P. A.) → had-
táptámogatás

hadászat: 1. A háborús, a válságreagáló 
(nem háborús), és valójában a békeidősza-
ki katonai műveletek katonai technikai jel-
legére, a fegyveres erők szervezetére, felké-
szítésére és alkalmazására, a katonai felső 
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 vezetés elméleti és gyakorlati tevékenysé-
gére, valamint a fegyveres küzdelem egé-
szének jelenségeire és törvényszerűségeire 
vonatkozó nézetek tudományos rendszere. 
A ⁓, az érvényes és hatályos katonai stra-
tégia tételeire figyelemmel, valamint a ko-
rábbi katonai műveletek tapasztalatai, az or-
szág (az esetleges szövetség) katonapolitikai 
helyzete, gazdasági, tudományos, technikai 
és katonai lehetőségei, továbbá az új hadvi-
selési eszközök alapján, valamint a valószí-
nűsíthető ellenség műveleti alkalmazásá-
ra vonatkozó nézetei figyelembevételével 
vizsgálja, és kidolgozza a haderő, ezen be-
lül a fenntartott haderőnemek katonai mű-
veletekre való felkészítésének, és hadásza-
ti műveleti alkalmazásának tételeit. Ugyan-
csak a ⁓ feladata, hogy minden létező kö-
rülmény figyelembevételével, meghatározza 
a fegyveres küzdelem megvívásának fajtá-
it, formáit, módszereit és a vezetés/irányítás 
megvalósulásának rendjét. Továbbá a fegy-
veres erők mindenre kiterjedő hadászati-
hadműveleti szinten megvalósuló támoga-
tásának, biztosításának feladatrendszerét. 
Fontos rögzítenünk, hogy a ⁓ egyben a leg-
felsőbb katonai vezetés (többnyire a vezér-
kar) gyakorlati tevékenységének működési 
területe. Ez a terület egyben kapcsolódási 
pontot és átfedést jelent a legfelsőbb szinten 
működtetett stratégiai vezetés rendszeréhez 
(az állam, illetve szövetség stratégiai veze-
tési szintjéhez) és ebből adódóan kiterjed 
a fegyveres erők háborúra történő felkészí-
tésén és a fegyveres küzdelem vezetésén túl 
az ország védelmi felkészítésére, valamint 
a katonai erő hatékony alkalmazását előse-
gítő országvédelmi feladatok végrehajtásá-
ra is. Mindezek alapján kijelenthetjük, hogy 
a ⁓ valójában általános elméleti és alkalma-
zói részekre tagolható. Az előzőhöz a hadá-
szati tervezés, szervezés, elemzés és értéke-
lés területei, míg az utóbbihoz a hadászati 
szintű irányítás, vezetés és az ezekhez kap-
csolható elemzés és értékelés területei kap-

csolhatók. A ⁓ mint a hadművészet vezető 
ága közvetlen hatással van a hadművészet két 
másik területére, a hadműveleti művészetre 
és a harcászatra is. Korunkban a ⁓ a kato-
nai műveleteknek azt a szintjét jelenti, ahol 
a funkcionális katonai képességeket hordozó 
haderőnemek műveleti tevékenysége hatását, 
illetve hatékonyságát tekintve az összhaderő-
nemi műveletek formájában biztosítja a kitű-
zött hadászati-műveleti, illetve a hadászati-
hadműveleti célok elérését, megvalósítását. 
Ebből adódóan korunkban a ⁓ a hadviselés 
módjaként szinte kizárólag összhaderőnemi 
jellegű, vagyis minden haderőnem számára 
egységes műveleti formációt jelent. Fontos-
nak tartjuk megjegyezni, hogy korunkban 
a ⁓ kifejezés már nem helyettesíthető a stra-
tégia és a katonai stratégia fogalmi megjelö-
lésekkel. A ⁓ korunk hadviselésében a had-
művészet részeként, mint katonai műveleti 
elméleti és gyakorlati kategória a hadászati 
cél és feladat, a hadászati csoportosítás, a ha-
dászati tevékenység, a hadászati hadművelet, 
a hadászati vezetés és tervezés fogalmak tar-
talmi részeinek bemutatásával jellemezhető. 
(Sz. I.b) → hadtudomány elmélete 2. A had-
tudomány alkotórésze, annak meghatározó 
területe, a fegyveres erők szervezetére, fel-
készítésére és alkalmazására, a katonai fel-
sővezetők elméleti és gyakorlati tevékeny-
ségére, valamint a fegyveres erők egészének 
jelenségeire vonatkozó nézetek tudományos 
rendszere. 3. A legfelsőbb katonai vezetés 
gyakorlati tevékenységének területe, amely 
felöleli az ország és a fegyveres erők hábo-
rúra való felkészítését és a fegyveres küzde-
lem vezetését. Megjegyzés: a fogalmat a ma-
gyar szakirodalom és terminológiai források 
sokáig a katonai stratégia szinonimájaként 
használták, és kétségtelenül nagyon szoro-
san kapcsolódnak egymáshoz, de amíg ka-
tonai stratégiának a felettes szintje a nemze-
ti stratégia (értsd: a katonai stratégia annak 
része), a ~ a hadművészet egyik részterülete. 
(M. A.) → stratégia és doktrína
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hadászati felderítés: a katonai felderítés 
vertikális felosztásának egyik eleme. A leg-
felső állami és katonai vezetők számára biz-
tosít felderítési adatokat és információkat 
a szemben álló (potenciális) fél politikai, 
gazdasági, katonai potenciáljáról, fegyve-
res erőivel elérendő célkitűzésekről, a fegy-
veres és rendvédelmi erők állapotáról, a ha-
ditechnika mennyiségéről és minőségéről, 
a haditechnikai kutatás-fejlesztés helyzeté-
ről, a logisztikai képességekről és lehetősé-
gekről, a mozgósítási rendszer és a tartalék-
képzés állapotáról, a várható hadszíntér jel-
lemzőiről és előkészítettségéről. Nem 5. cikk 
szerinti művelet döntésre történő előkészí-
tésének időszakában ez kiegészülhet a vár-
ható műveleti terület állapotáról, a népesség 
megoszlásáról, a konfliktusban részt vevő 
felek helyzetéről és célkitűzéseiről, a bűn-
ügyi helyzetről, a népesség egészségi álla-
potáról, a járványokról, az infrastruktúra 
állapotáról és egyéb, a művelet szempontjá-
ból fontos körülményekről szóló felderítési 
adatokkal és információkkal. Megjegyzés: 
Magyarországon a katonai felderítés jogsza-
bályokban rögzített stratégiai szintű felada-
tait a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 
(KNBSZ) hajtja végre. A Honvéd Vezérkar 
főnök felderítési követelményeinek kielégí-
tését a KNBSZ Felderítő Csoportfőnöksége 
koordinálja. (H. H.) → felderítés

hadászati légi művelet: korábban úgy tar-
tották, hogy a hadászati légierő feladata csu-
pán a hadászati légitámadások végrehajtá-
sa, amelynek célpontjai a szemben álló fél 
hátországában találhatóak, semmint a harc-
mezőn vagy a tengereken. Ennek ellenére 
a hadászati légi támadás központi felada-
ta marad az önálló haderőnemként működő 
légierőknek. Azonban fontos megérteni azt, 
hogy a támadás mellett egyéb olyan hadá-
szati hatású légi tevékenység is megkülön-
böztethető, amelyek nem kinetikus jellegű-
ek. Például repülőeszközök, légi képességek 

megjelenítése egy térségben elrettentő hatá-
sú lehet az agresszorra nézve, vagy fontos 
tengeri útvonalak biztozítására ugyancsak 
jelentős hatással bírhatnak. Nem mindegyik 
~ vonja magával a harcokat, illetve némelyik 
éppen konfliktusmegelőző hatású. Az 1948-
ban  Berlin ellátására megszervezett légi híd 
az egyik klasszikus példája a hadászati légi 
mobilitásnak, ezzel együtt a nem kinetikus 
~eknek. Az információgyűjtés ugyancsak 
kiemelkedően fontos jelentőséggel bír a ma-
gas szintű katonai, illetve politikai döntésho-
zatalban egy konfliktus előtt, alatt és után. 
(Cs. J.) → légvédelem, légierő (műveletek, 
támogató műveletek)

hadászati légierő: némely állam (USA, 
Nagy-Britannia, Franciaország stb.) egy-
kori repülőneme, a hadászati támadó erők 
részét alkották. Alapját a nagy teherbírású 
és hatótávolságú bombázó repülőgépek ad-
ták, amelyek képesek csapást mérni az el-
lenség hátországának mélységében levő ha-
dászati objektumokra. Fegyverzete: a) nagy 
hatótávolságú repülőgép-fedélzeti rakéták; 
b) bombák. További eszközei: légi üzem-
anyag-utántöltő, felderítő-, szállító, illetve 
légiharcálláspont-repülőgépek. Napjaink 
légierő-doktrínái úgy fogalmaznak, hogy 
a hadászati légi támadások mibenlétét nem 
az alkalmazott repülőgépek, fegyverek vagy 
célpontok jelentik, hanem a műveletek által 
a szemben álló félre gyakorolt hatás. Ennek 
okán a korábban említett nemzetek légierő-
inek szervezetében már nem lelhető fel a ~ 
mint szervezeti elem. (Cs. J.) → légvédelem, 
légierő (műveletek, támogató műveletek)

hadászati légitámadás: egy, az összhad-
erőnemi parancsnok által vezetett táma-
dó tevékenység egy adott célpont ellen, le-
gyen az katonai, politikai, gazdasági vagy 
egyéb jellegű célpont, amelyet kifejezetten 
úgy választottak ki, hogy pusztítása által 
 hadászati katonai célok legyenek elérhetők. 
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E légi  támadások célja, hogy gyengítsék 
a szemben álló fél képességét vagy akaratát 
a hadviselés megkezdésére vagy folytatá-
sára, és mint ilyen, a ~ része lehet egy had-
járatnak vagy nagyobb méretű műveletnek, 
ezen felül önállóan is végrehajtható. Továb-
bá a ~ok által anélkül érhetők el hadásza-
ti eredmények, hogy hadműveleti szintűe-
ket mint előfeltételeket megvalósítanának. 
A megfelelő célpontok a szemben álló fél 
súlypontjai (center of gravity), de adott eset-
ben egyéb célpontok is kijelölhetők az el-
érendő hatás függvényében. A legfontosabb 
előnye a légierőnek sok más haderőnemmel 
szemben, hogy már a feladat végrehajtása 
kezdetén a szemben álló fél „szívében” (ha-
dászati mélységében) képes tevékenykedni, 
szétzilálni a vezetés egységét, a hadvise-
léshez szükséges erőforrásokat, miközben 
nem szükséges az ellenség sorain átküzde-
nie magát, mielőtt mindezeket végrehajthat-
ná. A mibenlétét a ~nak nem az alkalmazott 
fegyverrendszerek, a fegyverzet célba jutta-
tásának módja vagy a célpont fajtája határoz-
za meg, hanem a támadások által elért hatás. 
(Cs. J.) → légvédelem, légierő (műveletek, 
támogató műveletek)

hadászati tervezés: a politikai döntések elő-
készítésének katonai, szakmai támogatása. 
A hadászati (stratégiai) tervezési szervezete 
a Honvéd Vezérkar, az MH Összhaderőne-
mi Parancsnokság, a Honvédelmi Miniszté-
rium főosztályai és háttérintézményei kije-
lölt állománya és a Stratégiai Környezet Ér-
tékelő Csoport (amely a politikai, katonai, 
gazdasági, társadalmi, információs terüle-
te elemzésével nyújt támogatást a tervezés-
hez). A tevékenység során megoldást nyer 
a válsághelyzet katonai stratégiai helyzet-
elemzése, az ország fegyveres védelmi ter-
vének pontosítása. Kidolgozzák: a) a katonai 
stratégiai válaszlehetőségeket; b) a nemze-
ti válságkezelés rendszabályait; c) a műve-
letek végrehajtásának stratégiai elképzelé-

sét; d) a katonai szervezetek alkalmazásának 
jogi kereteit, nemzeti korlátozásait; e) a had-
erő feltöltésének feladatait és további igé-
nyeit; f) az intézkedéseket az ország terüle-
tének hadműveleti előkészítése érdekében, 
a lakosság védelmében, a befogadó nem-
zeti támogatás katonai feladataira. (C. O.) 
→ katonai vezetés

hadászati vezetés: a Honvéd Vezérkar (HVK) 
az ország fegyveres védelmére való felké-
szülésének katonai stratégiai szintű terve-
ző, illetve a Magyar Honvédség katonai te-
vékenységének katonai stratégiai (hadásza-
ti) szintű vezető szerve. Rendeltetése, hogy 
a műveletek előkészítése és végrehajtása so-
rán összehangolja a katonai képeségek te-
vékenységét a hátországban tevékenykedő 
erők, szervezetek és szervek feladataival. 
A Katonai Stratégiai Szintű Vezetési Elem: 
a) Honvéd Vezérkar főnök (HVKF) törzs-
csoport a Honvédelmi Tanács (HT) mellett; 
b) HVKF fő vezetési pont: HVKF fő vezeté-
si csoport, stratégiai műveleti központ, stra-
tégiai tervező csoport, szakmai törzscsoport, 
összekötő tiszti csoport; c) HVKF mobil ve-
zetési pont; d) HVKF tartalék vezetési pont; 
e) katonai igazgatási rendszer. HVK-törzs-
csoport feladata: a) a HT döntéseinek elem-
zése katonai szakmai szempontok alapján; 
b) a HT-hoz beérkező katonai tevékenysé-
get érintő információk előzetes elemzése, 
továbbítása; c) információszolgáltatás a HT 
részére a Magyar Honvédség képességeiről, 
a kialakult hadműveleti helyzetről, a folyó 
és tervezett műveletekről; d) HVKF képvi-
selete és döntéseinek előkészítése. A törzs 
állománya a HVK-ból, illetve az MH Had-
kiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancs-
nokság kijelölt állománya. (C. O.) → kato-
nai vezetés

hadászati vezetési pont: Honvéd Vezérkar 
főnök (HVKF) fő vezetési pontja. A katonai 
hadászati szintű vezetés fő, állandó vezetési 
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pontja, amely a Honvéd Vezérkar, a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálatból és a Honvé-
delmi Minisztérium szervezeteiből alakul 
meg. Rendeltetése: a műveletek előkészítése 
és végrehajtása során összehangolni a kato-
nai képességek tevékenységét a hátország-
ban tevékenykedő erők, szervezetek, szer-
vek feladataival. Alapfeladatai: a) informá-
ciógyűjtés és -értékelés, információcsere; 
b) tervezés; c) a készenlét fokozásának irá-
nyítása; d) a katonai stratégiai helyzetérté-
kelés; e) katonai válaszlehetőségek és ja-
vaslatok a politikai döntéshozók számára; 
f) a stratégiai műveleti terv elkészítése fel-
terjesztése és kiadása; g) a hadműveletek 
irányítása; h) folyamatos koordinációs fel-
adatok valamennyi érintettel; i) különleges 
műveletek irányítása; j) veszteségpótlás ter-
vezése, szervezése; k) a katonai igazgatási 
rendszer irányítása; l) ellenőrzések; m) ka-
tasztrófaelhárításban részt vevő erők irányí-
tása. (C. O.) → katonai vezetés

hadbíróság: a katonák – a fegyveres erő, va-
lamint a rendészeti szervek tényleges állo-
mányú tagjai – bűncselekményeinek elbírá-
lására hivatott bíróság. Hazánkban a rendes 
bíróság részeként (annak kollégiumaként) 
működik. A kijelölt törvényszékeken mű-
ködő katonai tanácsok által első fokon elbí-
rált ügyekben másodfokon a Fővárosi Ítélő-
tábla katonai tanácsa jár el. Nem tényleges 
(nyugdíjas) katonák és rendészeti szervek 
volt tagjainak bűnügyeiben a polgári bíró-
ságok járnak el. (H. L.) → védelmi igazgatás

hadelmélet: az emberi ismeretek specifikus 
területe, sajátos társadalomtudományi elmé-
let. Ebben tükröződik a katonai műveletek 
elméletének, a hadügy jelenségeinek, folya-
matainak objektív dialektikája: a jelensége-
ket összefüggéseikben, kölcsönhatásaikban, 
fejlődésükben, ellentétjeik és ellentmondá-
saik keletkezésében, a mennyiségi változá-
sok minőségiekbe való átcsapásában vizs-

gálják a tagadás-tagadása elv alapján. A fej-
lődést az ellentétek harca és egysége ered-
ményezi. Mindez a következőket jelenti, il-
letve eredményezi a ⁓ben: a hadügy szaka-
datlanul fejlődik, ezért a hadügy objektív 
folyamatait visszatükröző hadtudománynak 
is fejlődnie kell. Ellenkező esetben az elavult 
tételek, amelyek bizonyos feltételek között 
győzelemre vezették a haderőt, más felté-
telek között a vereség egyik okává válhat-
nak, vagyis saját ellentétükbe csaphatnak 
át. A ⁓ tudományos ismeretek, törvények, 
elvek, tételek, javaslatok sokoldalú rendsze-
re, amelyekben ezeket, a hadügyre jellem-
ző sajátosságok, területek és törvényszerű-
ségek szerint általánosítják. (G. I.) → had-
tudomány elmélete

haderő: valamely ország fegyveres szerve-
zeteinek egészére utaló kifejezés. A ⁓ fő ré-
szei általában a szárazföldi erők, a légierő 
és a haditengerészeti erők. Ezeket haderő-
nemeknek nevezik. (Természetesen a világ 
vezető haderejeiben más nevesített haderő-
nemek is tevékenykednek.) Magyarország 
hadereje a Magyar Honvédség, haderőne-
mei a szárazföldi erők (szárazföldi haderő-
nem), a repülő- és légvédelmi csapatok (légi-
erő-haderőnem), továbbá a logisztikai erők. 
A hivatalos, valamint a köznyelvben egy-
aránt a ⁓ kifejezés mellett a fegyveres erő 
megnevezés is használatos. A 21. századi 
⁓ néhány jellemzője: a) ezek az erők széles 
skálájú képességekkel rendelkeznek: pre-
ventív telepítés (mobilitás), megelőző csa-
pás mérése, béketámogató műveletek, ter-
rorizmus elleni küzdelem vagy ezek kom-
binációja; b) a modern erőket magas szintű 
felkészültség jellemzi: képesnek kell lenniük 
magas, valamint alacsony intenzitású mű-
veletek vegyes megjelenése kapcsán azok 
 sikeres végrehajtása; c) összhaderőnemi 
erők ‒ stratégiai távolságokból való ‒ több-
dimenziós, expedíciós jellegű  alkalmazása; 
d) gyors reagálóképesség, ennek érdekében 
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moduláris jellegű erők szükségesek; e) csak 
azon képességek lehívására, illetve igény-
bevételére kerül sor, amelyek szükségesek 
a feladatok eredményes végrehajtása érde-
kében; f) a mobilitás és a modularitás kö-
vetelményeként előtérbe kerülnek a kisebb 
harci kötelékek (dandár, ezred, zászlóalj), 
és megjelennek az új típusú szervezetek, 
mint az egyesített (többnemzetiségű) alkal-
mi harci kötelékek (Combined Joint Task 
Force ‒ CJTF), amelyek összfegyvernemi 
vagy összhaderőnemi jellegűek lehetnek. 
(G. I.) → hadtudomány elmélete

haderő felkészítése és kiképzése: olyan 
céltudatosan programozott tevékenység, 
amelynek eredményeként a katona, illető-
leg a katonai szervezet felkészül feladatai-
nak végrehajtására, a fegyveres küzdelem 
sikeres megvívásához szükséges mesterség-
beli tudás elsajátítására, szellemi és fizikai 
értelemben egyaránt. A felkészítés tágabb 
fogalom, mert magában foglalja a kiképzé-
sen túli területeket is (például morális, pszi-
chológiai, pedagógiai, közösségi stb.). Vég-
ső célja a katonai siker biztosítása a győze-
lem eléréséhez. (Cs. F.) → katonai képzés, 
kiképzés, felkészítés

haderőfejlesztés: az államok többségében 
a társadalmi-gazdasági fejlődéssel együtt 
jár a haderő komplex fejlesztése is, amely-
nek lehetőségét a tudományos, technikai, 
technológiai fejlettség döntően befolyásol-
ja. A fejlesztés komplexitása azt is jelenti, 
hogy nemcsak a legmodernebb haditechni-
kai eszközöket állítják hadrendbe, hanem 
valamennyi erőforrást fejlesztik. Az új tech-
nikai eszközök rendszerbe állítása megkö-
veteli az azt üzemeltető állomány felkészí-
tését, az eszközök maximális kihasználá-
sa érdekében a harcászati eljárás alakítását, 
a szolgáltatói rendszer biztosítását és olyan 
vezetési informatikai rendszer kialakítását, 
amely széleskörűen biztosítja az adott esz-

köz hatékony vezetését, irányítását és vezér-
lését. Ennek megfelelően a haderőnek per-
manensen folytatnia szükséges a K+F+I te-
vékenységet mind a csapatoknál, mind a tan-
intézeteknél és a kutatói bázisokon. (C. O.) 
→ katonai vezetés

haderőnem: az állam fegyveres erőinek 
(köznyelven haderejének, hadseregének) ré-
sze. A haderőnemeket egymástól eltérő, sa-
játos, elsősorban csak rájuk jellemző fegy-
verzet, haditechnikai eszközök, szervezeti, 
vezetési, kiképzési rendszer és módszer jel-
lemzi. Alapvetően különböző a hadművé-
szetük, a hadkiegészítési (mozgósítási) rend-
szerük, továbbá belső állományarányuk is. 
A leglényegesebb különbség, hogy az alap-
vető haderőnemek meghatározott közegben, 
földrajzi térségben, térben (földön, levegő-
ben, vízen) fejtik ki tevékenységüket. A kor-
szerű fegyveres erők haderőnemei: száraz-
földi csapatok, légierő, haditengerészeti erők 
(flotta). Az USA véderejében a hadászati ra-
kétacsapatok a szárazföldi csapatok, a ha-
ditengerészet és a légierő állományába tar-
toznak. Kínában a légierő magában foglalja 
még a honi légvédelmi csapatokat is. A volt 
Szovjetunió fegyveres erőinek haderőnemei 
pedig: a hadászati rakétacsapatok, a szá-
razföldi csapatok, a honi légvédelmi csa-
patok, a légierő és a haditengerészeti flotta 
voltak. A Magyar Honvédség két haderő-
nemből: a szárazföldi csapatokból, valamint 
a légvédelmi és repülőcsapatokból (az újabb 
szóhasználat szerint: a légierő) áll. (B. J.a) 
→ védelmi igazgatás

haderőnemi képzés: katonai felsőoktatási 
tevékenység; az elsajátított ismeretek gya-
korlati alkalmazásának segítségével a hall-
gatókban kialakulnak a jártasságok és kész-
ségek, kifejlődnek a képességek az állam 
hadereje mindenkori haderőnemeinek spe-
ciális, egymástól funkcionálisan elkülönült 
igényei szerint. A ~nek általában van szer-
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vezetileg önálló intézményrendszere (példá-
ul USA, Nagy-Britannia), de a kisebb orszá-
gokra ez nem jellemző. A Magyar Honvéd-
ség haderőnemei (szárazföldi csapatok, lég-
védelmi és repülőcsapatok) felsőfokú képzé-
si igényeit a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara 
elégíti ki. Magyar sajátosság, hogy a had-
erőnemek parancsnokságai a képzést foly-
tató intézményekre nincsenek közvetlen irá-
nyító befolyással. (Cs. F.) → katonai képzés, 
kiképzés, felkészítés

haderőrendszer: haderőreformok idején 
a ~ megválasztásával kapcsolatban alakul-
nak ki a legélesebb viták a társadalomban. 
A ~ek elnevezésüket a személyi kiegészítési 
rendszerek alapján kapják: hadköteles alapú 
vagy önkéntes alapú. Az egyes országokban 
a ~ egymástól eltérő, ugyanakkor sok tekin-
tetben azonos alapelvekre épülhet fel. Alap-
modelljei: a keret-, valamint a milicrendsze-
rű személyi kiegészítés szisztémára épülő 
~. Valamennyi haderő béke időszakban ke-
retrendszerű. Mozgósítás útján érik el a tel-
jes feltöltöttséget. A fogalom megjelölésé-
re a magyar katonai szaknyelv a múlt szá-
zad közepétől a „védrendszer” elnevezést 
használta, majd az 1950-es  évektől a „kato-
nai rendszer” kifejezés került a köztudatba. 
(H. L.) → védelmi igazgatás

hadfelszerelés: olyan eszköz és anyag, ame-
lyet a Magyar Honvédség alaprendeltetésé-
ből eredő feladatainak végrehajtása során 
alkalmaz vagy felhasznál, illetve a katonai 
szervezet feladat-végrehajtásához szüksé-
ges anyagi készletei és technikai eszköze-
inek – elhelyezési, haditechnikai, hadtáp- 
és közlekedési eszközök és anyagok – ösz-
szessége, amelyet az ipar és a kereskedelem 
katonai célokra gyárt és szállít. A ~ keres-
kedelmi forgalomba nem, vagy csak külön 
engedéllyel kerülhet. A ~ két alrendszerre 

bontható: hadianyagokra és haditechnikai 
eszközökre. (L. S.) → műveleti logisztika

hadgyakorlat: hadműveleti-hadászati vagy 
hadműveleti-harcászati csapatgyakorlat tere-
pen, amikor a harci körülményeket megköze-
lítve gyakorolják a harccselekmények meg-
szervezését és végrehajtását a csapatok teljes 
állományával. A ~okat általában fedőnévvel 
jelölik, amely utal a helyre és az időre. A ~ot 
a rendező ország köteles bejelenteni a nem-
zetközi szerződések értelmében. (CS.F.)

hadi földleírás: az önálló magyar katona-
földrajz kezdetét Korponay János Hadiföld-
leírás I−II. című könyve jelenti. A Korpo-
nay-féle katonaföldrajz először fogalmaz-
za meg tudományos igényességgel a kato-
naföldrajz elődjének, a hadiföldleírásnak 
alapkategóriáját. ,,A harczszínhelyek rend-
szeres harczműi vizsgálata, s a harczviselést 
megkönnyítő vagy nehezítő anyagi erőknek 
ismerete, hadi földleírásnak neveztetik.” 
Korponay János hadiföldleírása rendsze-
rezett adathalmaz. Más írásaiban (A görö-
gök harczművészete; A magyar Duna hadi 
tekintetben), ugyan megpróbál ok-okozati 
összefüggéseket is feltárni, de a hadtudo-
mányi gondolkodás kezdetén e törekvései 
még csak próbálkozások maradtak. Korpo-
nay János a Magyar Tudományos Akadé-
mia levelező tagjaként (1844) nagy lendü-
letet adott a magyar katonaföldrajz kiala-
kulásának. Katonaföldrajzi elméletének fő 
kérdése a háborús tevékenységeket alkotó 
fegyveres küzdelmek és konkrét színhelyei, 
a hadszínterek közötti viszony, a természeti 
környezet és a háború közötti kapcsolat vizs-
gálata. Csalány Géza a Korponay János által 
megkezdett magyar katonaföldrajz irányza-
tot követte. Csalány Géza A hadi földleírás 
rövid elmélete című munkájában alapvető-
en a gyakorlati szakember szemszögéből kö-
zelítette meg a katonaföldrajzot. Számára 



350

hadi neurózis

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

a ~ a hadtudomány egyik segédtudománya. 
A Csalány-féle katonaföldrajzban a földraj-
zi viszonyok elvesztik elsődleges szerepü-
ket. Véleménye szerint a földrajzi viszonyok 
a háborúban olyan előre ismert tényezők, 
amelynek a „felhasználása, a hadi helyze-
tek különféleségéhez képest, minden egyes 
háború esetben különböző lehet s rende-
sen az illető hadakozó fél belátásától függ”. 
Bár Csalány Géza esetében a katonaföld-
rajz alapvetően a hadszínterekre összponto-
sít, már komoly törekvések figyelhetők meg 
az ok-okozati összefüggések rendszerezé-
sére is, a „földszín fizikai jelleme” hatással 
van a hadviselés módjára, a hadsereg veze-
tésére és a hadműveletek irányára. Csalány 
Géza tudományos érdeme abban foglalha-
tó össze, hogy a fegyveres küzdelem gya-
korlatát és a földrajztudomány eredménye-
it közelítette egymáshoz; olyan katonaföld-
rajzi mutatókat alkalmazott, amelyek lehe-
tővé tették a katonai döntések tudományos 
alapokon nyugvó alátámasztását. (S. K. K.) 
→ katonaföldrajz

hadi neurózis: az I. és második világhábo-
rú harcterein küzdő katonáknál észlelt – de 
részben a civil lakosság körében is megfi-
gyelt – úgynevezett „háborús” vagy „hadi” 
neurózisok a neurózisok változatos történeti 
megjelenési formái között jellegzetes profi-
lú és abban az időben nagymértékben elter-
jedt variánsokat képviseltek. A háborús ne-
urózis – de különösképpen a háborús hiszté-
ria – tüneti képében történetileg mutatkozó 
eltérések voltak megfigyelhetőek. Az 1914–
1918-as  –főleg lövészárkokban zajló – álló-
háború harcaiban nagy számban jelentkez-
tek klasszikus hisztériás típusú konverziós 
szimptómák (bénulások, remegések, epi-
lepsziaszerű rohamok, funkcionális vakság 
stb.); a második világháború főleg mozgó 
jellegű csatáiban elsősorban a szorongásos 
képek és a vegetatív idegrendszeri zavarok 
domináltak. (B. J.c) → katonapszichológia

hadiakadémia: a legmagasabb (vezérkari) 
szintű tanintézet. 1. A m. kir. honv. Hadi-
akadémia az Osztrák–Magyar Monarchia 
felbomlását követően, a bécsi Kriegsschule 
mintájára – a várható békeszerződésre való 
tekintettel – titokban (ezért alapvetően szó-
beli utasításokkal) létrehozott tanintézet. 
Ennek következtében a neve is gyakran vál-
tozott: m. kir. honv. Hadiakadémia (1920–
1921); Ludovika Akadémia Tiszti Tovább-
képző Tanfolyam; Budapesti Honvéd Tisz-
ti Szabályzat-ismertető Tanfolyam; Hungá-
ria körúti Tiszti Szálló (1921–1938); m. kir. 
honv. Hadiakadémia (1939–1945). Képzési 
ideje 12 és 6 hónap (1920), 1 és 2 éves (1921), 
2 éves (1922–24), 3 éves (1924–42), 2 éves 
(1942–43), 1 éves (1943–44), majd ismét 6 
hónapos (1944). A tényleges állományban 
lévő, nőtlen (1940-ig), 30 év alatti, általá-
ban főhadnagyi rendfokozatú tisztek szá-
mára hadosztály-. illetve hadseregszinten 
folyt a képzés. 1923–39 között az őrnagyi 
előléptetés előtt állók számára (csapattisz-
teket is beleértve) 3 hónapos tanfolyamot is 
levezettek. 1944. júliusban az akadémia át-
települt Balatonfüredre, 1944. október 17-
én  pedig feloszlatták. Ennek ellenére 1944. 
december – 1945. februárban a II. évesek-
kel folytatták a képzést Szombathelyen, in-
nen 3 hónapos tanulmányutat tettek Német-
országban, ahonnan már nem tértek visz-
sza. A lengrissi hegyivadász-laktanyában 
érte őket a háború vége. Az 1920–1945-ös  
években mintegy 500 vezérkari tisztet bo-
csátottak ki a Hadiakadémiáról. 2. A Hon-
véd Hadiakadémia: az új típusi vezérkari 
testület létrehozására irányuló, 1947. ápri-
lis 10-i  körrendelettel meghirdetett pályá-
zat legfeljebb 35 éves, legalább 3 éves csa-
pattiszti szolgálattal rendelkező, maximum 
őrnagyi rendfokozatú hivatásos tisztek szá-
mára. (Ez esetben is hosszú hónapokon ke-
resztül keveredett – a Szövetséges Ellenőr-
ző Bizottság tiltása következtében – a Hon-
véd Hadiakadémia, illetve Tiszti Tovább-
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képző Tanfolyam intézménynév.) A képzés 
1947. december 1-jén  indult be 18 hallgató-
val. Mivel a Magyar Dolgozók Pártja Kato-
nai Albizottsága 1948 decemberében hatá-
rozatot hozott a vezérkari állománycsoport 
megszüntetéséről, így a katonai főcsoport-
főnök 1949. január 17-i  intézkedése „a ma-
gasabb tisztképzés átszervezésének szüksé-
gességével” indokolva felfüggesztette – de 
facto megszüntette – a Honvéd Hadiakadé-
mia működését. Ezt követően, az 1950–80-
as  években a magyar tisztek legfelsőbb szin-
tű képzése a moszkvai Vezérkari Akadémi-
án folyt. 1997. szeptember 1-jével „tért haza” 
ez a képzési forma mint Felsőfokú Vezető-
képző Tanfolyam a Zrínyi Miklós Nemzet-
védelmi Egyetemen. (Sz. M.) → hadtörté-
net, hadművészet története

hadiállapot: 1. A háborús szituáció törté-
netileg kialakult, de a második világháború 
óta viszonylag kevéssé alkalmazott nemzet-
közi jogi formája a hadüzenet kinyilvánítá-
sa, amely szerint egy állam deklarálja had-
ban állását legalább egy másik állammal 
szemben, és a tényleges fegyverhasználat-
tól függetlenül a hadüzenet átadása az érin-
tett államok között ~ fennállását eredmé-
nyezi. (B. J.a) → védelmi igazgatás, hadijog  
2. A hadüzenet megtételével, az ultimátum 
lejártával, a ⁓ kinyilvánításával, a hadicse-
lekmények megkezdésével vagy a felsorol 
aktusok nélkül is a szemben álló felek között 
létrejött különleges államközi jogviszony, 
amelynek következtében az agressziót elkö-
vető és a megtámadott állam között a békés 
kapcsolatok megszűnnek, majd ezt követően 
hadviselő felekké válnak. A háborúval min-
dig együtt jár a ⁓, de fennállhat akkor is, ha 
a szemben álló felek között még nem kez-
dődött meg, vagy szünetel a fegyveres küz-
delem. A ⁓ főbb joghatása a nemzetközi jog 
alapján: a) megszakadnak a szemben álló fe-
lek közötti diplomáciai kapcsolatok; b) az el-
lenséges állam polgárjainak mozgását a had-

viselő felek korlátozhatják, illetve internál-
hatják őket, és jogaik védelmét a megbízott 
semleges állam látja el; c) a kétoldalú meg-
állapodások hatályukat vesztik; d) a többol-
dalú megállapodásokat, szerződéseket fel-
függesztik; e) más államok nyilatkozatban 
állapítják meg a hadviselő felekhez való vi-
szonyukat (csatlakozhatnak valamelyik fél-
hez, semlegesek maradnak, nem hadviselő 
félnek nyilvánítják magukat). ⁓ esetén ha-
tályba lépnek a háborús rendelkezések, jog-
szabályok. (G. I.) → hadtudomány elmélete

hadianyagok: minden olyan nómenklatúra 
szerinti ellátási osztályba sorolt anyag és ter-
mék, amely a fegyveres erők béke- és mi-
nősített időszaki feladatainak ellátásához 
szükséges. A ~ és a haditechnikai eszközök 
együttesen képezik a hadfelszerelés egysé-
ges rendszerét. A ~ oszthatók rendeltetés 
alapján harc-, fenntartási és ellátási anya-
gokra, illetve ellátási szint szerint hadásza-
ti (központi), hadműveleti és harcászati el-
látású ~ra. (Ny. M.) → műveleti logisztika

hadiárva: a hősi halott gyermeke. ~  lehet 
a 25%-ban  hadirokkantnak nyilvánított 
gyer meke is, ha a szülő halála és a hadi-
eredetű fogyatkozás (a hadirokkant) között 
összefüggés van. Hadigondozásra jogosult, 
aki katonai szolgálat, kötelező katonai elő-
képzés, légitámadás, hadművelet vagy visz-
szamaradt robbanóanyag felrobbanása során 
vagy következtében testi épségének vagy 
egészségének károsodása folytán hadierede-
tű fogyatkozást szenvedett, továbbá akit ha-
digyámoltként, hadiözvegyként, ⁓ként, ha-
digondozott családtagként kell gondozásba 
venni. Volt ~ák, volt hadigondozott család-
tagok és volt hadigyámoltak esetében a havi 
járadék az öregségi nyugdíj legkisebb össze-
gének 30%-a. Az eljárás során a jogosultság 
hadi eredetét egykorú szolgálati, katonai, 
kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, 
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ezek hiányában más hitelt érdemlő módon 
kell igazolni. (F. F.) → védelmi igazgatás

hadifogolyok: 1. A hadifogság alapvető cél-
ja, hogy a fogságba esett katona a háború to-
vábbi részében ne vehessen részt a harcok-
ban. Ennek megfelelően, a ⁓ állampolgá-
ri jogai csak olyan mértékben korlátozha-
tók, hogy ez a cél megvalósuljon. A ⁓ stá-
tuszának megítélésénél fontos szempont, 
hogy alapvetően nem önkéntesen, hanem 
állampolgári kötelességüknek eleget téve 
harcoltak, ezért a hadifogság nem lehet bün-
tetés a háborúban való részvételükért. Eb-
ből a szempontból megtévesztő lehet a „fo-
goly” és a „fogság” szavak használata, hi-
szen önkéntelenül is a bűncselekményt elkö-
vetőkkel szembeni szankciókra gondolunk. 
Az 1907-es  hágai konferencia foglalkozott 
először nemzetközi szinten a hadifoglyok 
kérdésével. Az első világháború időszaká-
ban a hadifogsággal és a ⁓kal kapcsolatos 
kérdésekben az itt elfogadott egyezmény 
előírásai voltak mérvadók. A megállapodás 
4. cikkelye kimondta, hogy a ⁓ a hadviselő 
állam, nem pedig a foglyul ejtő egyéneknek 
vagy csapattesteknek a hatalmába kerülnek. 
A hadifoglyokkal emberségesen kell bánni 
és a személyi tulajdonukat meg kell hagy-
ni. Az 5. cikkely értelmében internálhatók, 
de nem zárhatók el, csak biztonsági szem-
pontból szükséges mértékben. A 6. cikkely 
megengedi, hogy mértékkel dolgoztassák 
őket, de ez nem lehet összefüggésben a had-
műveletekkel. A munkáért díjazás járt, amit 
részükre ki kell fizetni. A 7. cikkely előírja, 
hogy a fogságban tartó állam köteles viselni 
a hadifogság költségeit, és a hadifoglyoknak 
az adott állam katonáinak megfelelő ellátás 
jár. A 8. cikkely rendelkezik a hadifoglyok-
ra vonatkozó törvényi előírásokról, amely 
szerint rájuk is az adott állam katonáira vo-
natkozó törvények érvényesek. A szökött 
foglyok elfogásuk esetén fegyelmi büntetés 
hatálya alá esnek. Sikeres szökés esetén, is-

mételt fogságba esésükkor az előző szöké-
sükért nem érheti őket büntetés. A 14. cik-
kely előírja, hogy a hadviselő államoknak 
tudakozódó irodát kell működtetni a hadi-
foglyokkal kapcsolatos tájékoztatás céljából. 
Végezetül a 20. cikkely arra kötelezi a had-
viselő feleket, hogy a béke megkötése után 
a hadifoglyokat a legrövidebb idő alatt bo-
csássák haza. A hágai konvenció nem hatá-
rozza meg pontosan a foglyok elhelyezésé-
re szolgáló létesítményt. Mivel az adott ál-
lam saját katonáinak megfelelő juttatások-
ra jogosultak a foglyok, így az elhelyezés 
körülményei is ennek megfelelőek. A gya-
korlatban azonban hangsúlyt kapott, hogy 
a hosszú időn keresztül együtt tartott em-
bertömeget nem lehet tábori körülmények 
között tartani, és nagyon fontos az egész-
ségügyi szabályok betarthatósága a foko-
zott járványveszély miatt. Fontos szempont, 
hogy a fogolytábor csak az elkülönítést szol-
gálhatja, nem lehet bosszú, büntetés eszkö-
ze. Ennek megfelelően a ⁓at nem szabad 
olyan intézményekben elhelyezni, amelyek 
az adott országban a bűncselekményt elkö-
vető személyek megbüntetésére szolgálnak. 
(N. L.) → hadtörténet, hadművészet történe-
te 2. A ~ra vonatkozó szabályokat az 1949-
ben  elfogadott III. genfi egyezmény szabá-
lyozza, rögzítve a kötelességeket, felelőssé-
geket és jogokat mind a rabokra, mind a fog-
va tartókra vonatkozóan. A ~ elveszítik sza-
badságukat, de nem bűnözők, hanem ellen-
séges harcosok, kiknek a háborúban történő 
szerepvállalásuk véget ért. Az egyezmény 
azon elv köré épült, hogy a ~ megtartják 
katonai státuszukat, és jogosultak az em-
beri bánásmódra. A Vöröskereszt Nemzet-
közi Bizottsága az egyezmény 126. cikke 
alapján felhatalmazással bír arra, hogy el-
lenőrizze az egyezményi előírások betartá-
sát. A hadifogolytábornak elég messze kell 
lennie a harci területtől, hogy ~ ne legyenek 
veszélyeztetve (19. cikk), valamint olyan te-
rületen kell elhelyezni, ahol a környezet nem 
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fenyegeti a ~ egészségét. Alapvető tilalom 
érvényesül arra, hogy a ~ büntetés-végre-
hajtási intézetekben kerüljenek elhelyezés-
re (22. cikk). A tábort a lehetőségek szerint 
a levegőből is látható PW vagy PG betűkkel 
kell megjelölni. A ~ elszállásolására használt 
épületek alapvető jellemzőinek a fogva tar-
tó személyek elszállásolására használt épü-
letek alapvető jellemzőivel kell megegyez-
niük. A női foglyok a férfiaktól elválasztva 
szállásolandók el (25. cikk). Az egyezmény-
nek érvényesülése érdekében annak szövegét 
a táboron belül mind a foglyok, mind a sze-
mélyzete számára hozzáférhetővé kell ten-
ni. A ~at regisztrálni kell, valamint lehetővé 
kell tenni számukra, hogy az egyezmény ál-
tal e célra rendszeresített levelezőlap alkal-
mazásával kapcsolatot tartson hozzátartozó-
ival. Az arra rászorulókat orvosi ellátásban 
kell részesíteni, ennek érdekében gyengél-
kedőt kell kialakítani a táboron belül, kép-
zett személyzettel. A foglyok élelmezése 
és ivóvízzel való ellátása kötelező, mégpe-
dig oly módon, hogy az a ~ normál étrend-
jéhez alkalmazkodjon. A ~kat megfelelően 
kell ruházni, ez általában a saját egyenruha 
viselését jelenti, vagy amelyet a fogva tartó 
hatalom előír számukra. A hadijog elismeri 
a fogva tartó hatalom jogát a táboron belü-
li fegyelem fenntartásához, ennek megsze-
gésének esetében az egyezményben talál-
ható előírások alapján lehet büntetéseket ki-
szabni. A hadijog elismeri ugyanakkor a ~k 
szökéshez való jogát (ami egyben a katonák 
belső jogi kötelessége is, ha lehetőség nyí-
lik rá), a 42. cikk kifejezetten a szökésekről 
és a megakadályozásukhoz alkalmazható 
erőkről szól. (L. T.) → hadijog

hadigazdálkodás: a hadigazdaság megha-
tározó tevékenységi formája, módja. Olyan 
gazdálkodás, amely a háborús szükségletek-
nek megfelelően tervezi, irányítja, valósít-
ja meg az ország erőforrásainak céltudatos 
és tervszerű felhasználását, a termelésnek, 

forgalomnak, elosztásnak és a fogyasztás-
nak az átállítását. A ~ra a szigorú közpon-
tosított irányítás a jellemző. A védelemgaz-
daság része, a hadviselő állam (a koalíció) 
gazdaságának olyan, a békegazdaságtól el-
térő felépítésű és állapotú rendszere, amely-
ben a háború előkészítésének és megvívásá-
nak anyagi biztosítása érdekében háborús 
gazdálkodási rendszert vezettek be. (H. L.) 
→ védelmi igazgatás

hadihajó: a nemzetközi jog szerint olyan 
úszóegység, amely egy állam fegyveres erő-
ihez tartozik (nem csak a haditengerészet 
állományában, lehet a szárazföldi haderő 
vagy a légierő eszköze is), viseli az ilyen ha-
jókat nemzeti hovatartozásuk alapján meg-
különböztető külső jeleket, az állam kor-
mánya által megfelelően kinevezett olyan 
tiszt parancsnoksága alatt áll, akinek a neve 
a megfelelő szolgálati vagy ezzel egyenér-
tékű jegyzékben szerepel, és olyan legény-
séggel látták el, amely a reguláris fegyveres 
erők fegyelmi szabályzata alá tartozik. Te-
hát nemcsak a klasszikus értelemben vett, 
fegyverzettel rendelkező hajók tartoznak 
ebbe a kategóriába, hanem a kisegítő és lo-
gisztikai feladatokat ellátó, fegyvertelen 
egységek is. (Például szállító hajók, kutató 
hajók, műhelyhajók, toló- és vontatóhajók 
stb.) A ⁓ hétköznapi fogalma viszont felté-
telezi, hogy az adott egységet a fegyveres 
harc megvívására lehessen használni, azaz 
fegyverzettel kell rendelkeznie. A ⁓típusok 
minden történelmi korban mások és mások 
voltak, de mindig az adott időszak technikai 
csúcsát képviselték, a legdrágább fegyverek, 
fegyverrendszerek közé tartoztak. Az ókor-
ban elsősorban emberi erővel hajtott, evezős 
hajókat használtak, ahol a vitorlázat csak ki-
segítő szerepet kapott. A döntően evezővel 
hajtott – elsősorban a beltengereken hasz-
nálatos – ⁓kat a nagy földrajzi felfedezése-
ket követően, a 16. században kezdték ki-
szorítani a vitorlás hajók, bár a Földközi- 
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tengeren, a Fekete-tengeren és a Balti-ten-
geren vagy a nagyobb folyókon, például 
a Dunán, még a 18. században is elterjedtek 
voltak az evezővel hajtott egységek. A csak 
vitorlával hajtott ⁓kat a 19. századtól kezdték 
felváltani a gőzüzemű, vasból épített, pán-
célozott típusok. A 20. század első felében 
a szenet mint üzemanyagot a kőolaj váltotta 
fel, a hidegháború alatt pedig bizonyos ⁓tí-
pusoknál – tengeralattjárók, repülőgép-hor-
dozók – megjelent a nukleáris meghajtás is. 
Természetesen az egyes korszakok között 
hosszú volt az átmenet, bizonyos időszakok-
ban a különböző generációk ⁓típusai egy-
mással párhuzamosan álltak rendszerben. 
A történelem folyamán egészen napjainkig 
megfigyelhető, hogy háborúban a polgári 
célú hajókat is besorolják a fegyveres erők 
állományába. Egészen a második világhábo-
rúig ezek a segédhajók felfegyverezve még 
frontszolgálatot is elláthattak, napjainkban 
azonban az ilyen „besorozott” egységek már 
elsősorban csak logisztikai, kisegítő felada-
tokra alkalmazzák. (K. F.) → tengeri hadel-
mélet, tengeri hadviselés

hadihajótípusok és tengeri hadviselés 
1850 és 1905 között: a 19. század középső 
harmadában forradalmi változások zajlot-
tak a hadihajó-építésben, a hagyományos fa-
szerkezet és a vitorlával történő hajtást foko-
zatosan felváltotta a vas és a gőzgép. A tü-
zérség esetében a korábban egyeduralkodó, 
simacsövű, tömör, gömb alakú lövedékeket 
alkalmazó elöltöltő lövegeket ekkor váltot-
ták fel a huzagolt csövű, robbanógránátokkal 
tüzelő, hátultöltő típusok. A negyedik válto-
zás, amellyel már a századelőn foglalkoztak, 
de amely csak a krími háború (1853–1856) 
végére valósult meg, a hajók páncélborítá-
sa volt, amelyet a robbanógránátok elterje-
dése tett szükségessé. (Ez a konfliktus volt 
az első, ahol az oroszok nagy mennyiségben 
alkalmaztak vízi aknákat is.) A 19. század 
közepén mindezen újítások – gőzgép, rész-

ben, majd teljes egészében vas hajótest, pán-
célzat, huzagolt csövű, robbanógránátokat 
tüzelő lövegek – együttes alkalmazásával 
megszületett a páncélos hajó. A szénnel való 
takarékoskodás, illetve a hatótávolság növe-
lése érdekében a nyílt tengeri alkalmazásra 
tervezett hadihajókat még az 1880-as  évek-
ben is ellátták árbócokkal és vitorlákkal. 
A páncélos hajó nem a sorhajó, hanem a fre-
gatt továbbfejlesztésével alakult ki. A ne-
hezebb lövegek alkalmazása, illetve azaz 
igény, hogy a lehető legkevesebb területet, 
de azt a lehető legjobban páncélozzák, csak 
egyetlen ütegsor alkalmazását tette lehetővé. 
Az első ilyen egység az 1860-ban  hadrend-
be állított francia La Gloire volt. A páncélos 
hajók a későbbi korok páncélos cirkálóinak, 
illetve páncélos sorhajóinak (csatahajóinak) 
közvetlen ősei voltak. 1860-tól  kezdetét vet-
te egy egészen az első világháborúig tartó 
haditengerészeti fegyverkezési és technikai 
fejlesztési verseny. A korszak háborúi, kü-
lönösen az amerikai polgárháború, illetve 
az osztrák császári haditengerészet 1866-
ban  az olaszok ellen elért sikere ösztönzőleg 
hatott a páncélos hajók építésére, fejlesztésé-
re. (A Lissánál osztrák részről sikeresen al-
kalmazott döfőorr vakvágánynak bizonyult. 
Csatában soha többé nem sikerült vele ellen-
séges hadihajót elsüllyeszteni vele, ellenben 
rendkívül kockázatossá tette a saját kötelé-
kek mozgását, számtalan súlyos baleset, ha-
jók elvesztésének forrásává vált.) Más újítá-
sok sikeresebbek voltak, már 1860-as  évek-
ben megjelentek a páncélozott, forgatható 
lövegtornyok, az önjáró torpedók, 1890-től  
pedig terjedni kezdett az elektromos áram 
hajófedélzeti alkalmazása is. A 20. század-
ra – hosszas kísérletezés után – már bevet-
hető fegyverré vált a tengeralattjáró (bú-
várnaszád) is. Az 1890-es  évekre – hossza 
kísérletezési időszak után – már nagyjából 
kialakultak azok az egységes hadihajótípu-
sok, amelyek többsége a ma hadihajóinak 
ősének tekinthető. A legnagyobb, legerő-
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sebb fegyverzetű hajók a sorhajók voltak, 
ezek feladata volt a tengeri összecsapások 
megvívása. A kötelékek még mindig a vi-
torlás hajók korában megszokottá vált „li-
basorban” vívták meg az összecsapásokat, 
illetve ha át akarták törni a másik fél arc-
vonalát, akkor oszlopba fejlődtek. A sorha-
jók ellenséges sorhajók elleni küzdelmére 
jó példa az 1904–1905-ös  orosz japán há-
borút lezáró, megsemmisítő japán győze-
lemmel végződő csuzimai csata. Az orosz–
japán háború volt az első olyan konfliktus, 
ahol a víziaknákat és a torpedóval felszerelt 
könnyű hajóegységeket – torpedónaszádok, 
torpedórombolók – közel olyan sikerrel al-
kalmazták a küzdő felek, mint a nehéz ha-
jóágyúkat. A sorhajók kisebb változata volt 
az úgynevezett partvédő páncélos, amelyet 
főleg a kisebb államok alkalmaztak elősze-
retettel. A nagyobb távolságú bevetésekre, 
a kereskedelmi hajók megvédésére és el-
pusztítására a cirkálókat használták, ame-
lyekből volt védett, páncélos, kis és nagy, va-
lamint könnyű (vagy gyors). A nagy hajókat 
torpedórombolók védték a torpedónaszádok 
és a tengeralattjárók támadásaitól. A vízi ak-
nákat aknaszedő hajók próbálták mentesí-
teni. Emellett a haditengerészetek többféle 
kisegítő – szénszállító, kórház, csapatszál-
lító, műhely-, toló- és vontató- stb. – hajót 
is alkalmaztak, amelyek számát fegyveres 
konfliktus esetén a polgári hajózás egysége-
inek „besorozásával” egészítették ki. (K. F.) 
→ tengeri hadelmélet, tengeri hadviselés

hadihajótípusok és tengeri hadviselés 
a két világháborúban: az 1906-ban  szolgá-
latba állított HMS Dreadnought (Rettenthe-
tetlen) volt az első úgynevezett „csupa nagy 
ágyús csatahajó, amely szemben a sorhajók 
vegyes (nehéz, félnehéz és közepes) tüzér-
ségével és négy 30,5 cm-es  ágyújával, tíz 
darab 30,5 cm-es  nehézlöveget hordozott. 
Az 1908-ban  elkészült, nyolc 30,5 cm-es  
ágyúval felszerelt HMS (Her Majesty’s Ship, 

őfelsége hadihajója) Invincible (legyőzhetet-
len) pedig az első szolgálatba álló csatacir-
káló volt. A két hajó egycsapásra elavulttá 
tette az összes sorhajót és páncélos cirkálót, 
s egyben tovább fokozták a haditengerésze-
ti fegyverkezési versenyt. (Ettől függetlenül 
természetesen mindkét – már elavult – típust 
széleskörűen alkalmazták az első világhábo-
rúban.) A csatahajók és csatacirkálók mére-
te, sebessége, védettsége és tűzereje foko-
zatosan nőtt, az első világháború kezdetére 
már megjelentek a 34–38,1 cm-es  ágyúkkal 
felszerelt „szuper csatahajók” is, sőt 1920-
ban  már egy 41 cm-es  lövegekkel rendelke-
ző csatahajó is szolgálatba állt. A csatahajók 
vízkiszorítása tíz év alatt a kezdeti 18 000–
20 000 tonnáról 32 000–36 000 tonnára nőtt. 
(A második világháborúban bevetett, új épí-
tésű csatahajók már  35,6–46 cm-es  ágyúk-
kal voltak felfegyverezve, vízkiszorításuk 
pedig 32 000–72 000 tonna között mozgott.) 
A csatahajók egymás elleni összecsapása 
nem sokat változott a sorhajók korához ké-
pest, az első világháború legnagyobb – el-
döntetlen – összecsapásában, az 1916-os  
jüttlandi ütközetben is a többszáz éves elve-
ket alkalmazták, azaz a hadihajók oldaluk-
kal fordultak az ellenség felé, hogy oldal-
sortüzeket adhassanak le. A csatacirkálók 
megjelenését követően cirkálóból már csak 
a könnyű, 10–15 cm-es  ágyúkkal felszerelt, 
típusokat gyártották az első világháború vé-
géig. Az 1921–1922-es  washingtoni tenge-
részeti konferenciát követően ismét megje-
lentek az erősebb fegyverzetű (20,3 cm-es  
ágyúkkal felfegyverzett) nehéz cirkálók is, 
de a maximálisan 15,5 cm-es  főtüzérségű 
könnyűcirkálókból sokkal több épült. A tor-
pedónaszádok és torpedórombolók mére-
te fokozatosan növekedett lényegében egé-
szen a második világháború végéig. A ten-
geralattjárók fejlődése volt a leggyorsabb, 
az első világháború kezdetén még csak part-
védelemre használatos típusok mellett 1916-
ra  már nagy távolságú, óceáni  bevetésekre 
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alkalmas egységek is szolgálatba álltak. 
A második világháborús tengeralattjárók 
közül pedig voltak  olyanok is, amelynek 
 hatótávolsága meghaladta a 20 000 kilo-
métert. (A kezdetben négy-öt torpedó he-
lyett, pedig akár húsz, harminc ilyen fegy-
vert is hordozhattak.) A víziaknák alkal-
mazása mindkét világháborúban tömeges 
volt, ami számtalan aknatelepítő aknamen-
tesítő/aknaszedő hajó szolgálatba állításával 
járt, sőt már az első világháborúban is hasz-
náltak tengeralattjárókat is aknatelepítésre. 
A német tengeralattjáró-hadviselés sikereire 
mindkét világháborúban több ezer kísérőha-
jó, kísérő romboló, fregatt és korvett rend-
szeresítése, illetve a konvojrendszer beveze-
tése volt a válasz. Fontos feladat jutott a re-
pülőeszközöknek is a tengeralattjáró elleni 
hadviselésben, az első világháborúban még 
elsősorban a léghajóknak, a második világ-
háborúban viszont már a nagy hatótávolságú 
repülőgépeknek vagy repülőcsónakoknak. 
(Utóbbi csónak kialakítású testével a víz-
re is le tudott szállni.) Már az első világhá-
borúban megjelent a tengeralattjárók elleni 
leghatékonyabb fegyver, a vízibomba. A ka-
tonai repülés forradalma átalakította a ten-
geri hadviselést is. Már az első világhábo-
rúban széles körben használták a vízrepülő-
gépeket kiszolgáló repülőgép-anyahajókat, 
majd a két világháború között megjelen tek 
a repülőgép-hordozók is, amelyek a máso-
dik világháború végére a tengeri hadviselés 
legpusztítóbb fegyverrendszereivé váltak. 
1945-re  a legnagyobb ilyen egységei akár 
100 repülőgépet is hordozhattak. A tenge-
ri össze csapásokat már nem a nagyméretű 
(25–40 kilométeres lőtávolságú) hajóágyúk, 
hanem a haditengerészeti repülőgépek bom-
bái és torpedói – amelyeket akár 500 kilomé-
terre is el tudtak juttatni – döntötték el. Már 
az első világháborúban is sor került nagy 
méretű tengerideszant- (partraszálló) had-
műveletre, azonban 1915–1916-os  Galipolli 
térségében végrehajtott hadművelet kudarca 

rávilágított arra, hogy nincsenek igazán jó, 
megfelelően kialakított partraszállító hajók. 
A problémát a második világháború idején 
sikerült megoldani, amikor az angolszász 
államok tucatnyi, különféle feladatokra ki-
alakított partraszállító hajótípust állítottak 
szolgálatba, amelyeknek köszönhetőn több 
tucat sikeres, nagyméretű tengerideszant-
műveletet hajtottak végre. Méretét és hadá-
szati következményeit tekintve a legfonto-
sabb az 1944. június hatodikán végrehajtott 
normandiai partraszállás, azaz az Overlord 
hadművelet volt. A besorozott polgári hajók 
közül ki kell emelni az úgynevezett segéd-
cirkálókat, amelyek felfegyverzett teherszál-
lító vagy személyszállító hajók voltak. A bri-
tek elsősorban a blokád fenntartásában hasz-
nálták őket, azaz feladatuk az ellenséges ál-
lamok kereskedelmi hajóinak elfogása volt. 
A német segédcirkálóknak általában erősebb 
fegyverzete volt, és jóval nagyobb hatótávol-
sága, ezek a külsőleg egyszerű teherszállító 
hajónak kinéző „portyázó hajók” mindkét 
világháborúban jóval több kereskedelmi ha-
jót fogtak el, vagy semmisítettek meg, mint 
a felszíni hadihajók. (K. F.) → tengeri had-
elmélet, tengeri hadviselés

hadihajótípusok és tengeri hadviselés 
a középkorban: miként az ókorban, a kö-
zépkor jelentős részében is elsősorban eve-
zős hadihajókat használtak a tengeri össze-
csapásokban. Míg a Földközi-tenger térsé-
gében egészen a 16. századig domináltak 
az ilyen hadihajók, addig az Északi-tenge-
ren és az Atlanti-óceánon már a 12. szá-
zadtól kezdve egyre inkább vitorlás hadi-
hajókat alkalmaztak a küzdő felek. Európa 
nyugati partvidékének időjárása sokkal zor-
dabb volt, mint a Földközi-tenger térségéé, 
a hevesebb viharok pedig robusztusabb ha-
jókat igényeltek. A régió népei ezért a ke-
cses, ám törékeny gályák helyett, hadicélok-
ra is a sokkal masszívabb kereskedelmi ha-
jókat (roundship, nef, kogge és hulk) része-
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sítették előnyben. Ezen hajók orr- és tatfel-
építménye jó lőállást biztosított az íjászok-
nak – kezdetben az ágyúk is idekerültek, 
csak később, a súlypont javítása miatt he-
lyezték őket a fedélzetre – a széles fedélzet 
pedig megfelelő küzdőteret szolgált a pán-
célos, nehézfegyverzetű gyalogosok számá-
ra. A hajóágyúk először ezeken a hajókon je-
lentek meg, amelyeket igen erős szerkezetük 
miatt minden gond nélkül elhelyezhettek raj-
tuk. A középkorban elsősorban a Mediterrá-
neum volt a tengeri összecsapások színtere. 
Az arabok és Bizánc, a különféle kereskedő 
köztársaságok – közülük Velence és Genova 
emelkedett ki –, illetve az Oszmán Biroda-
lom állandó konfliktusban álltak az akkori 
világ legfontosabb – legnagyobb haszonnal 
kecsegtető – tengeri kereskedelmi útvona-
lainak ellenőrzéséért. A legnagyobb – jelen-
tőségében is – tengeri összecsapást, amely 
a keresztények döntő győzelméhez vezetett 
az Oszmán Birodalom ellenében, 1571-ben  
Lepantónál vívták. A csatában 500 hajó, 
fedélzetükön 150 000 emberrel vett részt. 
Noha már a százéves háborútól kezdetétől 
(1337) megjelent a tüzérség, azaz a hajó-
ágyúk alkalmazása, az összecsapások még 
több mint kétszáz évig elsősorban kézitu-
sában dőltek el. A korszak elsőszámú euró-
pai hadihajójának a gálya számított. A gá-
lya egyenes ági leszármazottja volt az ókor 
evezős hajóinak. Közvetlen elődje a bizán-
ciak gyors hadihajója a dromon (magyarul 
futó) volt. A gálya 1000 és 1600 között szá-
mított Földközi-tenger térsége fő típusá-
nak. mérete egyre nagyobbá vált az évszá-
zadok folyamán. A típus már csak egyetlen 
evezősorral rendelkezett, amelynek evező-
it kezdetben két-három, később akár öt-hét 
evezős húzta. A korai gályák általában egy-
két, a kései változatok három árbóccal voltak 
felszerelve, amelyeken egy-egy nagy latin 
(szabálytalan háromszög alakú) vitorlát hor-
doztak. A gályák fegyverzetébe elég nehéz 

volt ágyúk az integrálása. A hajók oldalát 
ugyanis az evezősök foglalták el, oda nem 
rakhattak ágyúkat, egyedül az orr és tatré-
szen volt szabad hely, ahol azonban csak há-
rom–hét löveg fért el. Ezek az egységek már 
nem a klasszikus döfőorral voltak felszerel-
ve, hanem inkább egyfajta rohamhíd nyúlt 
ki messze előre és magasan a vízvonal fe-
lett az orr-részből, amelyen keresztül a hajón 
lévő katonák megrohanhatták az ellenfelet. 
A karcsú és gyors evezős hadihajónak meg-
voltak a maga korlátai, alacsony szabadol-
dal magassága miatt ez a típus inkább csak 
jó időben volt alkalmazható, keskeny törzsé-
ben pedig nem lehetett nagymennyiségű el-
látmányt tárolni, ezért hatótávolsága meg-
lehetősen korlátozott volt. A gálya kisebb 
méretű változatát galliótának nevezték. Ezt 
a típust elsősorban futár- és egyéb kisegítő 
feladatokra alkalmazták. Gyorsak voltak, 
de alacsony felépítményük miatt hátrány-
ban voltak a gályákkal szemben. A galeassz 
a karakk (nagyméretű vitorlás hajó) és a gá-
lya ötvözete volt, amelynél a két típus ked-
vező tulajdonságait (az evezős hajók mozgé-
konyságát a vitorlás hajók nagyobb tűzerejé-
vel) igyekeztek ötvözni. A 16. század máso-
dik felében megjelent galeassz nem igazán 
volt sikeres típus, a vitorlás hadihajók más-
fél évszázadon belül teljesen kiszorították. 
A flották egymás elleni harceljárásai vagy 
az egyes hajók által alkalmazott taktikák 
nem sokat változtak az ókor óta. Az ellen-
séges flották általában a klasszikus hármas 
felállásban (jobbszárny, centrum, balszárny) 
kezdték a csatát. A legtöbb hajó a centrumba 
került, illetve arra a szárnyra, ahol a döntést 
akarták kicsikarni. A leggyakrabban hasz-
nált harceljárás az átkarolás volt, de eseten-
ként alkalmazták az áttörést is. A gályák 
mindig orral előre csaptak össze, mert tat-
juk vagy különösen az oldalsó részük rend-
kívül sebezhető volt. (K. F.) → tengeri had-
elmélet, tengeri hadviselés
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hadihajótípusok és tengeri hadviselés 
az ókorban: az ókorban az evezős hajók 
uralták a tengereket. Egészen a nagy földraj-
zi felfedezések koráig a tengeri hadviselés fő 
színterei a parti tengerek vagy a beltengerek 
voltak. A 15. századig a hadihajók csak a le-
hető legritkábban távolodtak el látótávolság-
nál messzebb a partoktól, a nagyobb csatá-
kat és ütközeteket a partok közvetlen köze-
lében vívták. Jó példa erre az antik világ két 
legnagyobb tengeri összecsapása. A Kr. e. 
480-ban  vívott szalamiszi csatában (amely 
egy öbölben volt), ahol a görög városálla-
mok egyesült flottája vívott ki hatalmas si-
kert perzsák ellen, 1000–1200 hajó csapott 
össze, fedélzetükön nagyjából 200 000 em-
berrel. A Kr. e. 256-ban  vívott eknomosz-
foki csatában pedig – ahol a rómaiak arat-
tak megsemmisítő győzelmet a karthágói-
ak fellett – közel 700 hadihajó és nagyjából 
300 000 ember vett részt. Noha torziós ve-
tőgépek formájában, a Kr. e. 4. század vé-
gétől már megjelent a „tüzérség” is a hadi-
hajókon, elsősorban mégis kézitusával dől-
tek el az összecsapások. A hadihajó felada-
ta tehát az volt, hogy a lehető leggyorsabban 
juttassa el az ellenséges hajóhoz a fedélzeten 
szállított „tengerész” gyalogságot. Az eve-
zősök széljárástól függetlenül vitték csatá-
ba a kor hadihajóit, könnyebb volt velük ma-
nőverezni. Az ókori evezős hajók fő fegy-
vere az ezt a harceljárást kiegészítő döfőorr 
és evezőtörő szarv voltak. Előbbi fő feladata 
nem csupán az volt, hogy elsüllyessze a má-
sik hajót, hanem egyfajta hídként azt is le-
hetővé tette, hogy azok keresztül támadjon 
a fedélzeten szállított gyalogság. A római-
ak erre a célra egy külön eszközt, a csapó-
hidat (corvus) alkalmazták az első pun há-
ború idején. Az evezőtörő szarv pedig az el-
lenséges hadihajó „meghajtását” semmisí-
tette meg, kiszolgáltatva ezzel a döfőorral 
történő támadásnak. Flották egymás elleni 
küzdelme esetén két harceljárást alkalmaz-
tak a leggyakrabban, az egyik az átkarolás, 

a másik pedig az áttörés volt. Az átkarolást 
a létszámfölényben lévő flotta eszköze volt, 
a szárnyak felől morzsolva fel az ellensé-
get. Az áttörés esetén a vonalban felsora-
kozott ellenség sorait a támadók oszlopban 
haladva törték át. A védekező fél az átkaro-
lást a legegyszerűbben a saját hajók arcvo-
nalának széthúzásával akadályozhatta meg, 
az áttörést pedig a sorok megkettőzésével, 
ekkor ugyanis a második sor hajói könnye-
dén oldalba támadhatták az ellenséges ha-
jókat. Természetesen ezeknek a módszerek-
nek is megvoltak a maguk hátrányai, az arc-
vonal széthúzása lehetőséget adott az áttö-
résre, a sorok megkettőzése pedig felkínálta 
az átkarolást. A gyakorlottabb flották ezért 
esetenként védekező kör alakban álltak fel, 
amikor is a hajók döfőorral kifelé, lénye-
gében sündisznóállásba húzódtak. Az első 
evezős hadihajókat, amelyeket kifejezetten 
a tengeri összecsapásokra terveztek vélhe-
tően az ókori egyiptomiak állították szolgá-
latba. A sebesség fokozását legkönnyebben 
az evezősök számának növelésével érhették 
el. A fából épített hajók esetében viszont egy 
idő után már nem növelhették a hajó hosz-
szát, mert vészesen meggyengült a hajótest 
szerkezeti ellenállása, azaz erősebb hullám-
zás esetén kettétört volna. Az evezősök szá-
mát ezt követően úgy növelték, hogy egymás 
fölé ültették őket, így jöttek létre a két, illet-
ve három evezősoros hajók. (Utóbbi, a trié-
rész volt a görög perzsa háborúk fő hadihajó-
típusa.) Ennek a módszernek is megvoltak 
a korlátai, egy negyedik evezősor esetén már 
túl magasra került volna a hajó tömegközép-
pontja, ami már közepes erősségű szél, illet-
ve hullámzás mellett is felborulással fenye-
gette volna a járművet. Ezt követően a hajó-
test szélességét növelték meg, így egy eve-
zőhöz több evezőst lehetett odaültetni. Ez-
zel a megoldással lehetővé vált öt, hét, sőt 
tíz evezősoros hajók építése is. (A pun hábo-
rúkban, illetve a római polgárháborúk idő-
szakában főleg öt evezősoros hajókat hasz-
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náltak a küzdő felek.) A hajók méretével 
arányosan növekedett az evezők hossza is, 
míg a görög–perzsa háborúk három evező-
soros hajói esetében négy-négy és fél méte-
resek voltak az evezők, addig a polgárhá-
borúk korának tíz evezősoros római hajóit 
már tizenhárom-tizenöt méteres evezők haj-
tották. (K. F.) → tengeri hadelmélet, tenge-
ri hadviselés

hadihajótípusok és tengeri hadviselés 
az újkorban: az újkor hadihajóit már első-
sorban vitorlázat hajtotta. A vitorlás hadiha-
jók – sok más típus mellett – a Hanza-szö-
vetség masszív áruszállító hajóiból, a koggé-
ból és a hulkból, illetve a nagy földrajzi fel-
fedezések fő típusaiból, a karakkból és a ka-
ravellából alakultak ki. Az első univerzális, 
Európa-szerte használt típus a 20–100 ágyús 
hadigalleon volt. Az angol gallion, más né-
ven a „versenyre épített hajó”, a 16. század 
végének legjobb hadihajója volt. Ez a típus 
verte meg II. Fülöp spanyol király „legyőz-
hetetlen armadáját” 1588-ban, ahol a fősze-
repet már a hajófedélzeti tüzérség játszot-
ta. A gallionból továbbfejlesztett sorhajó 
a 17. század kezdetén terjedt el Európában, 
és a 19. század közepéig a hadiflották leg-
fontosabb típusa volt. A típus háromárbó-
cos, teljes vitorlázatú, fából épült hadihajó 
volt, fegyverzete 40–140 két, három, ritkán 
négy ütegsorban elhelyezett ágyúból állt. 
A 17. század közepéig nem volt általánosan 
elfogadott harceljárás a vitorlás hadihajók 
ütközetben való alkalmazására, az angol pol-
gárháború alatt (1640–1648) azonban a par-
lament haditengerészete átvette a szárazföl-
dön jól bevált vonalharcászatot – amely ma-
ximálisan kihasználta a muskétákkal fel-
szerelt gyalogság tűzerejét –, és hajókra al-
kalmazta. A vitorlás hajók ágyúinak zöme 
oldalra nézett, ezért – szemben a gályák-
kal – oldalukat fordították az ellenséges ha-
jók felé. A korabeli hadihajók ezért „liba-
sorban” vonultak az ütközetbe, hiszen egy 

flotta így tudta a lehető legtöbb ágyút egy-
szerre harcba vetni, és az egyes hajók ekkor 
nem álltak egymás lővonalában. (Az eljárás 
nem volt új, esetenként már az Armada ellen 
harcoló angol hajók is alkalmazták, illetve 
néha hasonló taktikát alkalmaztak a spanyo-
lok ellen küzdő hollandok is, ám az Angliá-
ban 1653-ban  kiadott Hajózási és harci uta-
sításokig nem volt kötelező jellegű.) A meg-
felelő térközzel történő haladás – legalábbis 
a vitorlás hajók korában – bonyolult feladat 
volt, ami egyforma sebességű és egyforma 
méretű hajókat követelt meg. A méreteket 
pontosan szabályozták, ám időről időre fe-
lülvizsgálták és módosították, így szület-
tek a hajóosztályok. A sorhajók – korszak-
tól függően – a hat hajóosztályból az első 
háromba, négybe tartoztak. A legkisebb ha-
jókat nem sorolták be ebbe a rendszerbe. 
A 18. századra a hajókat a korábbi egyedi 
öntésű fegyverek helyett egységes űrmére-
tű lövegekkel szerelték fel. A hajók mérete 
folyamatosan nőtt, elsősorban azért, hogy 
egyre nagyobb és egyre több ágyút helyez-
hessenek el rajtuk. Ez a „fegyverkezési ver-
seny” vezetett oda, hogy amíg 1700-ban  még 
a negyven ágyúval felszerelt hajó is „bele-
fért” a csatasorba, addig 1805-ben  már leg-
kevesebb hatvannégy ágyúval kellett ehhez 
egy egységnek rendelkeznie. A szél iránya 
és ereje meghatározó jelentőségű volt a vi-
torlás hajók korának összecsapásaiban. A fe-
lek néha napokig manővereztek, hogy szá-
mukra kedvező széllel induljanak a csatába. 
A kezdeményező fél igyekezett a szél felől 
(azaz hátszéllel) támadni, míg az ütközet ki-
menetelében kevésbé bízó fél a szél alatti ol-
dalt kedvelte. Csatában a két megütköző sor 
hajói a velük párhuzamosan haladó ellensé-
ges egységekkel egyéni párbajokat vívtak, 
ezért csak közel azonos erejű típusok vehet-
tek részt a harcban. A csatasoron belüli po-
zíció tartása kiemelkedő fontosságú volt. Ha 
két hajó között túl nagy lett a  távolság, ak-
kor oda betörhetett az ellenség, ami  biztos 
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vereséggel fenyegetett. (A vonalon áttörő 
hajók ágyúi ekkor a legkevésbé védett – ál-
talában csak üvegezett – tatrészt vehették 
tűz alá, letarolva ezzel az ellenséges hajók 
fedélzeteit.) A kapitány vagy akár tenger-
nagy, aki csata közben elhagyta hajójával 
a számára kijelölt helyet, az életét kockáz-
tatta, mert a szabályok szerint ezért kivégez-
hették őt. Csata közben nagyon fontos volt 
a kötelékek vezetése, amit általában zász-
lójelekkel végeztek. Mivel a sorban haladó 
hajók nem nagyon látták a zászlóshajó jel-
zéseit, ezért úgynevezett ismétlő hajókat al-
kalmaztak, amelyek a csatasorral párhuza-
mosan, az ellenséggel átellenes oldalon ha-
ladtak. (A sűrű füst miatt még így is gyak-
ran megtörtént, hogy egyes jelzéseket nem 
láttak meg, illetve félreértették őket.) Klasz-
szikusan három tengernagy vezette csatába 
a 18. század sorhajóflottáit, az él (fehér) ha-
jói az altengernagy, a közép (vörös) a tenger-
nagy, míg a sor végén lévő egységek (kék) 
az ellentengernagy parancsnoksága alá tar-
toztak. A vitorlás hajók korszakának legje-
lentősebb összecsapása az 1805-ös  trafalgári 
csata volt, ahol egy brit kötelék megsemmi-
sítő győzelmet aratott egy nála jóval erősebb 
francia–spanyol hajóraj ellen. (A brit zász-
lóshajó, a 100 ágyús HMS [Her Majesty’s 
Ship, őfelsége hadihajója] Victory ma múze-
umhajó Portsmouth kikötőjében.) A fregatt 
az ötödik és a hatodik osztályba tartozó vi-
torlás hadihajótípus volt. A sorhajó kisebb 
másaként ez a háromárbócos, teljes vitor-
lázatú típus jóval kisebb, könnyebb építésű 
testéhez képest arányaiban nagyobb vitor-
lázatot hordott, ezért sokkal gyorsabb volt, 
mint a sorhajó. Az elsősorban felderítésre, 
kereskedelmi hajók elfogására és a kalózok 
(korzárok) elleni harcra alkalmazott fregat-
tot a franciák fejlesztették ki és alkalmazták 
először a 18. század első felében. Olyan jól 
bevált, hogy minden haditengerészet átvette 
használatát. A kezdetben 20–24 ágyús fre-
gattok mérete is fokozatosan nőtt, a 19. szá-

zad közepére már általában 36–60 ágyút 
hordoztak. A fregattok – szemben a sorha-
jókkal – általában egyéni párbajokat vívtak, 
ahol jobban meghatározta a küzdelem kime-
netelét a tisztikar és a legénységi állomány 
minősége és harci szelleme. A vitorlás ha-
jók korszakában tucatnyi – általában régi-
ónként más és más – kisebb hadihajó-típust 
is használtak. (K. F.) → tengeri hadelmélet, 
tengeri hadviselés

hadihasználhatóság: a páncélos- és gép-
járműtechnikai eszköz hadihasználható, ha 
műszaki, fizikai, kémiai állapota alapján 
azonnal vagy rövid időn belül (kisjavítás, 
kikonzerválás, próbaüzem, feltöltés) ren-
deltetés szerinti feladatokra megbízhatóan 
alkalmazható. Számos haditechnikai esz-
köz (harckocsi, gépjármű, repülőgép stb.) 
esetében a ~ kritériuma nemcsak az üzem-
képes állapot, hanem bizonyos számú tarta-
lék üzemóra, illetve meghatározott kilomé-
ter megtételére való képesség is. (V. R. L.) 
→ haditechnikai támogatás

hadihíd: a csapatok és katonai szállítmá-
nyok különböző akadályokon történő átke-
léséhez létesített különleges hídszerkezet, 
a természetes és mesterséges terepakadá-
lyok áthidalásának, rombolt hidak, felüljá-
rók, út- és vasúti alépítmények gyors, ide-
iglenes jellegű helyreállításának, pótlásá-
nak haditechnikai eszköze, berendezése. 
Rendszerint a harctevékenységek időszaká-
ban épül a csapatok mozgását, manővereit, 
valamint az után- és hátraszállítást biztosí-
tó utakat, vasútvonalakat keresztező aka-
dályok áthidalására. Követelmény a ~akkal 
szemben a gyors építhetőség, többszöri fel-
használhatóság, meghatározott járművekre 
történő málházhatóság és ezzel a jó manő-
verezőképesség, a viszonylag egyszerű épí-
tési technológia magas fokú gépesítettség-
gel, valamint az akadályokhoz és a katonai 
terhelési osztályokhoz való rugalmas alkal-
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mazkodás. A ~ak készülhetnek a katonai 
szervezeteknél rendszeresített vagy szük-
ség- (helyszíni) anyagokból, eszközökből. 
Előbbiek közé sorolhatók a különböző típu-
sú hídvető harckocsik, hídrakó gépkocsik, 
pontonhidak, elemes hidak, függőhídkész-
letek. A szükséganyagokból készült hidakat 
leggyakrabban fa, ritkábban fém és vasbe-
ton elemekből, szerkezetekből vagy a polgá-
ri életben használatos, de a hidak építésére 
is felhasználható anyagokból, eszközökből 
építik. A szükséghidak legjellemzőbb típu-
sai az alacsonyvízi hidak és a magasvízi hi-
dak. A ~ak az aljazatkialakítás szempontjá-
ból lehetnek állóaljazatú hidak, úszóhidak, 
valamint a kettő együttes alkalmazásával 
építhető kombinált hidak, míg a mozgástá-
mogatás rendszerében elfoglalt helyük sze-
rint lehetnek roham-, kísérő- és egyéb hidak. 
A speciális technológiával és körülmények 
között létesített ~akat gyakran különleges 
hidaknak is nevezik (víz alatti, hegyi). A ~ak 
építése speciális szaktudást, felkészültséget 
és technikai eszközök alkalmazását igényli, 
ezért e feladatokat a műszaki csapatok állo-
mányába tartozó hídépítő, pontonos hidász-
alegységek hajtják végre. (K. Z.a) → műsza-
ki támogatás

hadiipar: olyan vállalatok csoportja, ame-
lyek döntően a honvédelmi célú fegyveres 
erők részére állítanak elő termékeket és kap-
csolódó szolgáltatásokat, mint például harc-
járműveket, lőfegyvereket és lőszereket, sze-
mélyi felszerelést, karbantartási, üzemel-
tetési, szakértői szolgáltatásokat, valamint 
egyre inkább komplex integrált hálózatala-
pú fegyverrendszereket. Akkor nevezünk 
egy eszközt és szolgáltatást ⁓i terméknek, 
ha annak kizárólagos vásárlója valamely 
ország fegyveres ereje. Mindemellett a ⁓i 
vállalatok többsége vegyes profilú válla-
lat, és a polgári piac számára is gyárt ter-
mékeket. (Például harci repülőgép mellett 
gyárt repülőgépet a civil légiközlekedés szá-

mára is.) A ~ jellemzően csúcstechnológiát 
használ, ezért korábban jellemző volt a tech-
nológiai élenjárás és a technológiakiáram-
lás. Mára azonban egyre jellemzőbbé válik 
a technológiabeáramlás. A globalizáció kö-
vetkeztében – bár kevésbé, mint más ágaza-
tokban – a hadiipari értékláncok is transzna-
cionalizálódtak. Tágabb kiterjesztése a vé-
delmi ipar. (T. B.) → védelem-gazdaságtan

hadiipari értéklánc: mindazon folyamatok 
összessége, amely ahhoz szükséges, hogy 
egy hadiipari termék vagy szolgáltatás létre-
jöjjön, és a vásárlóhoz eljutva végső felhasz-
nálásra kerüljön. Az értéklánc tehát az ötlet 
megszületésétől a végső fogyasztóig (vala-
mely ország fegyveres erőihez) történő el-
juttatásig tart, s így magában foglalja a ha-
diipari K+F tevékenységet, az innovációt, 
az alap-, segédanyag-, alkatrész- és gyárt-
ásieszköz-előállítást, az összeszerelést, a fo-
lyamatok közti logisztikát, az előállításhoz 
és vásárláshoz kapcsolódó – pénzügyi, mar-
keting-, IT-, értékesítési, szerviz- – szolgál-
tatásokat. Napjaink globalizációs folyamatai 
következtében a ~ok is transznacionalizá-
lódtak, azaz az értékláncok egyre rövidebb 
szakaszát felügyeli egy-egy ország, és így 
a termelésben egyre több nemzetgazdaság 
részvétele és kooperációja szükséges. Ennek 
következtében fegyveres konfliktus vagy 
háború esetén fokozottan növekszik a hadi-
ipari termékek előállíthatóságnak kockáza-
ta. (T. B.) → védelem-gazdaságtan

hadiipari K+F tevékenység: a hadiiparban 
folyó alkalmazott kutatási és kísérleti fej-
lesztési tevékenységek összessége, amely-
nek célja egy problémára való új megoldás 
felfedezése, vagy pedig új termék, új szol-
gáltatás és új tudás megalkotása a védel-
mi szektorban felmerülő feladatok haté-
kony végzéséhez. Abból kifolyólag, hogy 
a ~nek nagyon jelentős a tudás-, technoló-
gia- és költségigénye, és – mivel a vásárlói 
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oldalon kizárólag államok fegyveres erői 
állnak, és a vásárlói döntések politikai jel-
legűek – kiemelkedően magasak a megté-
rülési kockázatai, ezért más ágazatokkal 
össze hasonlítva itt erősebb az állami sze-
repvállalás, iránymutatás, valamint a ma-
gánvállalatok és az állami szervezetek kö-
zötti kooperáció. A hadiipar a high-tech te-
vékenységek közé tartozik, ezért a ~ kap-
csán jellemző az erős technológiakiáramlás 
(spin-off) és technológiabeáramlás (spin-on) 
folyamata. (T. B.) → védelem-gazdaságtan

hadijáték: 1. A magasabb szintű (hadosz-
tály, hadtest, hadsereg) törzsek és parancs-
nokok felkészítésének egyik formája, álta-
lában csapatok bevonása nélkül. A ~ lehet 
parancsnoki, törzs- vagy logisztikai. Mérete 
szerint: hadászati, hadműveleti, hadművele-
ti-harcászati. A ~ rendeltetése a tábornokok 
és tisztek ismereteinek bővítése, jártassága-
ik és készségeik tökéletesítése. (M. I.) → ka-
tonai képzés, kiképzés, felkészítés 2. Elmé-
letének és gyakorlati végrehajtásának elve-
it először Johann von Reisswitz báró 1824-
ben  írott Anleitung zur Darstellung mili-
tärischer Manöver mit dem Apparate des 
Kriegsspiels (Utasítás katonai manőverek 
szemléltetésére háborús játékok alkalma-
zásával) című művében fekteti le. A szerző 
tanulmányában zászlóaljtól hadseregszin-
tig fogalmazza meg a terepasztalon végre-
hajtandó ⁓ szabályait. A technika és a tech-
nológia fejlődésével a ⁓ módszerei és sza-
bályai is fejlődtek. A topográfia fejlődésé-
vel pontosabbá vált a terep modellezése, így 
a ⁓ eszközként beépült a döntés-előkészítés-
be. A pontos térképek alkalmazása lehetővé 
tette a ⁓ előkészítéséhez szükséges idő lerö-
vidítését, valamint a műveletek, ütközetek, 
csaták előzetes szimulált végrehajtását, ez-
által az elgondolás tesztelését. A hideghábo-
rú időszakában mindkét katonai tömb alkal-
mazta a ⁓ módszerét a saját tervei ellenőr-
zésére, pontosítására, szükségszerű módo-

sítására. Az öbölháborút megelőző ⁓ pozitív 
tapasztalatai és a technológia fejlődésének 
eredményeként a szimulációs és elemző-ér-
tékelő szoftverekkel támogatott ⁓ teljes kör-
ben beépült a NATO tervezési folyamatába. 
A ⁓ a katonai vezetés valamennyi szintjén 
alkalmazott eszközzé vált a katonai tevé-
kenységek (műveletek) véghajtására kidol-
gozott változatok vagy tervek tesztelésé-
re, valamint a végrehajtás begyakorlására. 
A tanulmány alapvetően a hadműveleti szin-
ten alkalmazott ⁓ok témakörét dolgozza fel. 
A ⁓ során lehetőség nyílik a saját és a szem-
ben álló fél cselekvési változatainak objek-
tív összevetésére, amelynek eredményeként 
csökkenthetők a küldetésre, illetve a saját 
katonai képességekre (a katonai kötelékek-
re) vonatkozó kockázatok. A rendelkezésre 
álló idő függvényében a tervezési folyamat 
végrehajtása során több ⁓ is levezetésre ke-
rülhet. A gyakorlati tapasztalatok alapján 
megállapítható, hogy az elgondolás kidol-
gozása során a cselekvési változatok elem-
zése és összevetése érdekében szinte min-
den esetben végrehajtásra kerül a ⁓, illetve 
a műveletterv végleges jóváhagyása előtt, 
célszerű legalább a legsarkalatosabb ma-
nőverek ⁓ módszerével történő ellenőrzése. 
A ⁓ tehát a művelettervezés szerves része, 
és nem egy különálló, attól független tevé-
kenység, amelynek eredményeként a tervező 
csoport a lehető legoptimálisabb végrehaj-
tási változatot tudja javaslatként a parancs-
nok részére biztosítani. A ⁓ok jellemző tí-
pusai: a) műveletelemzés: alapvetően a ha-
gyományos katonai típusú műveletek terve-
zése során alkalmazott módszer, amelynek 
során a szemben álló felek képességeinek, 
illetve a manővereinek matematikai és sta-
tisztikai módszerekkel történő elemzésével 
és összevetésével igazolja, vagy éppen cá-
folja a cselekvési változat alkalmazhatósá-
gát és eredményességét. A hidegháború idő-
szakában a leggyakrabban alkalmazott mód-
szer volt a NATO-ban; b) számítógép-alapú 
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hadijáték: a szemben álló felek tevékenysé-
gének számítógépes szimuláció segítségével 
történő összevetése; c) hagyományos: külö-
nösen a válságkezelő műveletek előkészíté-
se során alkalmazott módszer, hiszen ezen 
műveletek esetében hatványozottan kap sze-
repet a mentális (humán) faktor, amelynek 
számítógépes modellezése nem egyszerű. 
A hagyományos módszerrel végrehajtott ⁓ 
során a rendelkezésre álló informatikai tá-
mogatás alkalmazásával cselekvési változa-
tokat kidolgozó munkacsoportok térkép (te-
repasztal) alkalmazásával vetik össze a saját 
változatukat a szemben álló félével. A ⁓ el-
sődleges célja, hogy beazonosításra kerülje-
nek az adott cselevési változat előnyei és hát-
rányai, a végrehajtás során jelentkezhető 
kockázatok, a tervezés hiányosságai, illetve 
az együttműködésre vonatkozó információk. 
A ⁓ az alábbi lépésekből áll: a) a hadijáték 
feltételeinek kialakítása; b) a résztvevők, 
az infrastruktúra és az okmányok előkészí-
tése; c) a hadijáték végrehajtása; d) a hadi-
játék eredményinek elemzése. A ⁓ legfon-
tosabb lépése a végrehajtás, amely egy fe-
gyelmezett, keményen kontrollált, szabályo-
zott tevékenység. A végrehajtásra vonatkozó 
alapelvek: a) a tervezés során megállapított 
feltevéseket és kikötéseket nem lehet meg-
változtatni; b) minden résztvevőre ugyan-
azon szabályok vonatkoznak; c) a hadijáték 
nem vetélkedő a saját cselekvési változato-
kat kidolgozó csoportok között; d) a hadijá-
ték nem vitaest, célja a tények megállapítá-
sa, összegyűjtése, ezért fontos az objektív 
és elfogulatlan megközelítés; e) a határozott 
és szigorú irányítás nem vezethet részrehaj-
láshoz, a cselekvési változatok közötti diffe-
renciáláshoz; f) minden eredményt rögzíteni 
kell; g) a legoptimálisabb cselekvési változat 
kiválasztása előtt valamennyi saját változa-
tot ellenőrizni kell a ⁓ módszerével. (K. Z.b) 
→ hadművészet

hadimúzeum: 1896-ban  az ezredéves kiállí-
tás hadtörténelmi gyűjteményének páratlan 
sikerét követően vetődött fel a magyar ha-
dimúzeum megteremtésének igénye. 1908-
ban  Pilch Jenő katonaíró, a sajtóban köve-
telte felállítását, amit a Magyar Tudományos 
Akadémia hadtörténelmi bizottsága is támo-
gatott. 1917 júliusában készült el a múzeum 
terve, Promemoria a magyar hadimúzeum 
létesítéséről címmel. 1918 novemberében 
15-én  kezdte meg működését Gabányi Já-
nos alezredes vezetésével a Hadtörténelmi 
Levéltár és Múzeum a magyar hadügymi-
nisztérium 10. osztályának egyik alosztá-
lyaként a Múzeum körúton. Egy hónappal 
később az intézmény az Országos Levéltár 
új – még be sem fejezett épületébe költözött. 
A múzeum elhelyezésére 1921 júniusában 
az Üllői úti Mária Terézia-laktanya egy ré-
szét jelölték ki, a levéltár pedig átvette a ki-
ürült helységeket. 1922. november 15-ével 
kettéválasztották a két intézményt és mind-
kettőt kivonták a belügyminiszter hatásköré-
ből, s a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
fennhatósága alá utalták. Korszakhatárnak, 
s egyben gyűjtési korhatárnak 1715-öt, a ma-
gyarországi állandó hadsereg felállításának 
évét tekintették. Az állandó kiállítás létre-
hozására a budavári Nádor-laktanya épüle-
tét jelölték ki, amelynek felújítása és az in-
tézmény átköltöztetése 1938-ban  fejeződött 
be. Az Aggházy Kamil ezredes, főtanács-
nok-igazgató vezette intézmény ünnepé-
lyes megnyitására 1939. május 29-én  került 
sor. A honvédelmi miniszter alárendeltségé-
be tartozó Hadimúzeum állandó kiállítása 
az épület három szintjén 36 termet ölelt fel, 
s kiterjedt a kiállító termekhez tartozó fo-
lyosókra is. A második világháború idősza-
kában fontos propagandafeladatokat töltött 
be, míg 1944 novemberében a front köze-
ledtével a Doba községhez tartozó somlóvá-
ri kastélyba evakuálták. A világháború utá-
ni újraéledés jogi alapját a Honvédelmi Mi-
nisztérium 22757/1945. számú, április  24-én  



364

hadinorma

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

kiadott intézkedése vetette meg, amikor el-
rendelte a hadilevéltár és -múzeum meg-
alakítását Budapesten. 1946 szeptemberé-
től 1947 márciusáig Honvéd Múzeum néven 
működött, és magában foglalta a  levéltárat, 
sőt a különböző helyeken fennmaradt kato-
nai könyvtárak anyagát is. Az 1947. márci-
usi szervezési utasításban alapvetően kettős 
funkciójú intézményt hagytak jóvá, Honvéd 
Levéltár és Múzeum néven. 1950 szeptem-
berében jelentős szervezeti változás történt 
a múzeum életében. A honvédelmi minisz-
ter Hadtörténelmi Levéltár és Hadtörténelmi 
Múzeum elnevezéssel önálló intézményeket 
hívott életre. Az 1958. október 14-i  minisz-
teri parancs ismét egyesítette a Hadtörténel-
mi Levéltárat és Múzeumot. Nevét Hadtör-
ténelmi Levéltár és Múzeumra változtatták, 
majd az elnevezést 1961-ben  Hadtörténelmi 
Intézet és Múzeumra módosították. (N. L.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

hadinorma: az egyes szakágak által a fela-
datalapú, tervezés rendszerében egy adott 
minősített időszaki elemi feladat végrehaj-
tása érdekében, a normatívaképzés folya-
matában létrehozott, igényként megjelenő 
egyedi anyagi és eszközmutatószám. Szű-
kebb értelemben a ~ az egyes katonai szer-
vezetek minősített időszaki állománytáblájá-
ban rögzített személyi létszám, illetve tech-
nikai eszközök mennyisége. (Ny. M.) → mű-
veleti logisztika

hadipotenciál: egy ország békeidőben (bé-
keidőszakban) meglévő, egy adott háborús 
helyzetben felhasználható, megvalósítható 
szellemi, erkölcsi és anyagi-fizikai ténye-
zők összessége, amelyek biztosítják az állam 
vagy koalíció számára a háború eredményes 
megvívását. Az említett tényezők további 
összetevőkből, részpotenciálokból állnak, 
amelyek kölcsönhatással vannak egymás-
sal, és bonyolult rendszert alkotnak. A ⁓ 
békeidőben is fontos eszköz a kül- és biz-

tonságpolitika, védelempolitika, katona-
politika minden területén. A ⁓ egy ország 
erőfelmutatása, visszatartó erő, befolyásoló 
erő a politika terén. A katonai potenciál a ⁓ 
egyik eleme, az állam (koalíció) lehetősége 
a fegyveres erők fenntartására és fejleszté-
sére. (G. I.) → hadtudomány elmélete

hadirégészet: a hadtörténelem segédtudo-
mánya, amely elsősorban a történeti régé-
szet szemléletének megfelelően, a levéltári 
forrásokon alapuló hadtörténeti rekonstruk-
ciók alapján megfogalmazott kérdésekre ke-
res választ a terepkutatás során. A hadtör-
ténelmi forráskritika egy eszközének is te-
kinthetjük, azonban a célirányos kutatások 
során, a természettudomány eszközrendsze-
rét alkalmazva, képes új információk, tehát 
új forráscsoport feltárására, azonban ezek 
értelmezése csak az írott források tükrében 
adhat tudományos értékű eredményt. (N. L.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

hadirokkant: az a (volt katona-) személy, 
akinek munkaképessége a háborús kato-
nai szolgálat teljesítése közben elszenve-
dett sérülés, sebesülés vagy betegség miatt, 
legalább 25%-kal  csökkent. A ~ a sérülés 
(rokkantság) mértékének megfelelő – jog-
szabályban meghatározott – járadékban, 
a 100%-os  ~ kivételes pénzellátásban ré-
szesül. A ~ hozzátartozója (a hadiözvegy, 
a hadiárva) a jogszabályi feltételek meglé-
te esetén, szintén jogosult hadi pénzellátás-
ra (járadékra). A fentiek szerint hadigondo-
zásra jogosult, aki katonai szolgálat, kötele-
ző katonai előképzés, légitámadás, hadmű-
velet vagy visszamaradt robbanóanyag fel-
robbanása során vagy következtében testi 
épségének vagy egészségének károsodása 
folytán hadieredetű fogyatkozást szenve-
dett, továbbá akit hadigyámoltként, hadiöz-
vegyként, hadiárvaként, hadigondozott csa-
ládtagként kell gondozásba venni. (H. L.) 
→ védelmi igazgatás
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hadiszervezet: különleges jogrend beve-
zetését követően – már békében elkészített 
terveknek megfelelően – kerül kialakításra. 
A ⁓ létrehozása a békeszervezetek funkci-
óira, azokra alapozottan kerül kialakításra 
a politikai döntés függvényében, háborús 
állománytábla alapján. A ⁓ek létrehozása 
megköveteli a lakosság, a nemzetgazdaság 
mozgósítását és új haditechnikai eszközök 
beszerzését, az állomány kiképzését. (C. O.) 
→ katonai vezetés

haditechnika: ~ának nevezzük a fegyve-
res erők állományába sorolt olyan eszközök 
összességét, amelyek a fegyveres küzde-
lem megvívására és biztosítására, valamint 
a személyi állomány és a technikai eszkö-
zök kiszolgálására hivatottak. A ~i eszkö-
zök közé a fegyverzeti, páncélos- és gépjár-
mű-, a repülőműszaki, az elektronikai, a mű-
szaki, a vegyivédelmi-technikai, az általá-
nos mérő-, a hadtáp- (élelmezési, ruházati, 
üzemanyag-), az egészségügyi, a közleke-
dési, a felderítőtechnikai, a rádiótechnikai 
és a geodéziai eszközök tartoznak. (V. R. L.) 
→ haditechnikai támogatás

haditechnikai ellenőrző vizsgálat: ~nak 
nevezzük azt a folyamatot, amely annak 
megállapítására irányul, hogy a rendszere-
sítésre tervezett gépjárműtechnikai eszköz 
megfelel-e az alkalmazó által meghatározott 
és szerződésben rögzített harcászati műszaki 
követelménynek. A ~ célja a műszaki doku-
mentációban előírt követelmények ellenőr-
zésével és a gépjárműtechnikai eszköz tech-
nikai alkalmazhatóságának és kezelhetősé-
gének megállapításával a katonai célú meg-
felelőség megállapítása. A ~ esetén a mű-
szaki dokumentáció alapján kerül meghatá-
rozásra a vizsgálat konkrét tartalma, annak 
technológiai mélysége és a végrehajtás mód-
ja. A körülmények lehetőségek és kötelezett-
ségek mérlegelése alapján a ~ lehet részle-
ges vagy teljes körű, amelyről a felső szintű 

logisztikai irányító szervezet vezetője dönt. 
A ~ során figyelembevételre kerül minden 
hivatalosan átadott hiteles dokumentum, mi-
nősítő, összehasonlító és ellenőrző vizsgá-
lati eredmény is, amely csak az adott tevé-
kenység elvégzésére akkreditált szervtől fo-
gadható el. Figyelembe vehető minden olyan 
objektív információ, amely kétséget kizáró 
módon igazolja a gépjárműtechnikai eszköz 
megfelelőségét és alkalmazhatóságát, vala-
mint hatékonyabbá, gazdaságosabbá teszi 
azok megítélésének folyamatát. A ~ végre-
hajtásáért a felső szintű logisztikai irányí-
tó szervezet vezetője által kijelölt személy 
a felelős, amelyet a vonatkozó technológi-
ai előírások és az általa készített vizsgála-
ti terv szerint hajt végre. (V. R. L.) → hadi-
technikai támogatás

haditechnikai és anyagi harci veszteségek 
pótlása: olyan feltöltési folyamat, amelynek 
célja az eredeti (induló) helyzetet megköze-
lítő mértékű helyreállítás. A pótlás folya-
matát meghatározza az igények milyensége 
és nagysága, a pótlás lehetőségének forrásai, 
a feltöltés ideje, helye, módszere. Optimá-
lis megoldás lenne, ha a harci veszteségeket 
a békeidőszakban létrehozott és fenntartott 
hadászati tartalékból azonnal pótolni lehet-
ne. Ekkora tartalékok képzése viszont olyan 
gazdasági terhet jelentene, amelyet az or-
szágok többsége nem tud vállalni. (V. R. L.) 
→ haditechnikai támogatás

haditechnikai eszköz életciklusa: szűkebb 
értelemben a haditechnikai eszköz beszer-
zésétől a megsemmisüléséig, tágabb érte-
lemben az eszköz szükségletének (igényé-
nek) megjelenésétől a rendszerből történő 
kivonásig tartó folyamat. Az életciklus a ha-
ditechnikai eszközök jellemző sajátossá-
ga. A szűkebb értelemben vett életciklus 
a konkrét haditechnikai eszköz, a tágabb 
értelmű, a haditechnikai eszközszükséglet 
keletkezését és a szükséglet  kielégítésének 
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folyamatát tekinti szemlélete központi kér-
désének. Az életciklus magában foglalja 
a rendszeresítés, a beszerzés, a rendszerbe 
állítás, a rendszerben tartás (üzemeltetés, 
üzemfenntartás, tárolás) a fejlesztés (korsze-
rűsítés) és a rendszerből kivonás (selejtezés, 
értékesítés) megfelelő folyamatait. (V. R. L.) 
→ haditechnikai támogatás

haditechnikai eszköz: a ~ök a hadfelsze-
relés részét képező azon eszközök, amelyek 
a katonai szervezetek alaprendeltetés sze-
rinti működtetéséhez a békés, háborús fel-
adatok megoldásához szükségesek. A ~öket 
a működtetés célja alapján harceszközökre, 
harcbiztosító eszközökre és kiszolgáló esz-
közökre osztjuk. A harceszközök olyan ~ök, 
amelyek közvetlenül részt vesznek a fegyve-
res küzdelemben, tűzerejükkel, magas fokú 
manőverezőképességükkel és páncélvédett-
ségükkel biztosítják az ellenség élőerejének, 
⁓einek és tábori építményeinek pusztítását, 
és egyben biztosítják a saját élőerő megóvá-
sát, mozgatását. A ~ök alrendszerét alkotó, 
a technikai biztosítás területén alkalmazott 
szaktechnikai eszközök, amelyek rendelte-
tése az eszközök technikai hadrafoghatósá-
gának, illetve a személyi állomány harcké-
pességének fenntartása. A ~öket feloszthat-
juk anyagfelelősség szempontjából, fegyver-
zeti szakanyagokra, páncélos- és gépjármű-
technikai szakanyagokra, műszaki-techni-
kai szakanyagokra, vegyivédelmi-technikai 
szakanyagokra, híradótechnikai szakanya-
gokra, repülőtechnikai eszközökre és anya-
gokra, valamint általános mérőeszközökre. 
Anyaggazdálkodás szempontjából lehetnek 
harceszközök és harcanyagok, felszerelési 
eszközök és anyagok, fenntartási anyagok, 
göngyölegek és csomagolóanyagok. Üze-
meltetés szempontjából lehetnek kiképzési 
eszközök és anyagok, valamint zárolt esz-
közök és anyagok. A kiképzési eszközök 
és anyagok a katonai szervezet mindenna-
pi szolgálati, kiképzési, szállítási tevékeny-

ségét, és gazdasági kiszolgálását biztosí-
tó eszközök és anyagok, amelyek rendsze-
resen igénybe vehetők. Az állománytáblá-
ban ez a „feltölthető” mennyiséget jelen-
ti. A zárolt eszközök és anyagok mindazon 
békeszükségleten felüli eszközök és anya-
gok, amelyek a hadiszükséglet biztosításá-
ra kerültek kiadásra, és csak külön enge-
déllyel vehetők igénybe. Az állománytáb-
lában ez a „rendszeresített” és a „feltölthe-
tő” mennyiség különbségeként jelentkezik. 
(V. R. L.) → haditechnikai támogatás

haditechnikai eszközök karbantartási 
stratégiája: az üzemfenntartási rendszer 
kialakításának alapelve, amely meghatároz-
za a fenntartási tevékenységek okát, esedé-
kességét, tartalmát, elemeit és struktúráját. 
Három alapvető fenntartási stratégiát külön-
böztetünk meg: a) szükség szerinti fenntar-
tás (javítás) stratégiája, amelyben fenntartá-
si (javítási) tevékenységet csak a meghibá-
sodás bekövetkezése után végeznek. a meg-
hibásodott, sérült alkatrészt vagy fődara-
bot megjavítják, vagy újjal cserélik ki. Ezt 
a fenntartási stratégiát általában egyszerű, 
kis bonyolultsági fokú eszközökre célszerű 
alkalmazni; b) megelőző (preventív) cik-
lusrend szerinti stratégia, amelyben a fenn-
tartási tevékenységet előre meghatározott 
rendszerben és tartalommal végzik el, füg-
getlenül az eszköz tényleges állapotától; c) 
műszaki állapot alapján végzett fenntartási 
stratégia, ahol az üzem közbeni, időszakos 
vagy folyamatos műszeres műszaki állapot-
vizsgálat (diagnosztika) alapján biztosítja 
az eszközök üzemképes állapotát. (V. R. L.) 
→ haditechnikai támogatás

haditechnikai eszközök készenléti állapo-
tai: lehetnek: hadihasználható, technikailag 
hadra fogható (üzemképes), harckész. Hadi-
használható a haditechnikai eszköz, ha mű-
szaki, fizikai, kémiai állapota alapján azon-
nal vagy rövid időn belül (kisjavítás, ki-
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konzerválás, próbaüzem, feltöltés) rendel-
tetés szerinti feladatokra megbízhatóan al-
kalmazható. Technikailag hadra fogható ha 
technikai szempontból alkalmas rendeltetés 
szerinti feladatokra, a meghatározott mű-
szaki jellemzői teljesítésére. Üzemkész, ha 
technikailag hadra fogható, kikonzerválása 
meghatározott technikai kiszolgálása, ellen-
őrzése és próbaüzemeltetése, üzemanyaggal 
való feltöltése és az alkalmazás sajátossága-
inak megfelelő különleges felkészítése (te-
repjárás fokozása, álcázó festés) megtörtént. 
Harckész, ha az üzemkész eszközt lőszerrel, 
rakétával, egyéb harcanyaggal feltöltötték. 
Tágabb értelemben harckész az eszköz, ha 
kezelőszemélyzete megvan, a feladatai vég-
rehajtására elkészült, az eszköz pedig meg-
felel az előzőknek. (V. R. L.) → haditech-
nikai támogatás

haditechnikai eszközveszteségek: a kato-
nai műveletekben veszteségek azok a hadi-
technikai eszközök, amelyeket a harci cse-
lekmények, illetve egyéb rendeltetésszerű 
használat során, sérülés vagy meghibáso-
dás miatt a harcrendből időlegesen, tartó-
san vagy véglegesen ki kell vonni. A vesz-
teségek egy része javítható és visszatérít-
hető, a katonai művelet végrehajtása során 
ismételten működésbe állítható. A veszte-
ség egy másik része pedig a meg nem térü-
lő veszteség. A veszteséget részben a harci 
sérülések okozhatják, amely az ellenség erő-
szakos ráhatásának következménye, és mint 
ilyen, a fegyveres küzdelem specifikus kí-
sérőjelensége. A veszteségek egy másik ré-
szét a meghibásodott eszközök alkothatják, 
amelyek a rendeltetésszerű használat során, 
többnyire a természetes elhasználódás foly-
tán válnak üzemképtelenné. (V. R. L.) → ha-
ditechnikai támogatás

Haditechnikai Intézet: a magyar haditech-
nikai kutatás-fejlesztés meghatározó szer-
vezete. Hivatalos alapítása 1930. március 

1-jén  hatállyal történt, de a trianoni diktá-
tum tiltása ellenére már 1920-ban, rejtve, 
megkezdte működését. Feladata a megszű-
néséig nem változott „a technika haladá-
sának érvényt szerezni a hadsereg eszköz-
rendszerében, a gazdaságosság figyelembe 
vételével”. Ehhez sajátos kapcsolatrendszert 
és kutatás-fejlesztési metodikát alakítot-
tak ki. A Haditechnikai Intézet a honvéde-
lem igényei, a műszaki tudományok aktu-
ális szintje és a hadiipar lehetőségei alap-
ján működött. A második világháború után 
1947-ben  gyakorlatilag változatlan feladat-
rendszerrel újjászervezték. Sok évtizedes 
tevékenysége során számos világszínvona-
lú haditechnikai eszköz fejlesztésével járult 
hozzá a haza védelméhez. A rendszervál-
tást követő folyamatos leépítések következ-
tében súlyát vesztette, majd 2006. decem-
ber 31-e  után maradványait más szerveze-
tekbe olvasztották. (V. R. L.) → haditech-
nikai támogatás

haditechnikai kutatás-fejlesztés: feladata 
az új, korszerű, innovatív technológiák al-
kalmazása a védelmi szektor hadfelszerelési 
anyagokkal történő ellátásában. Ennek érde-
kében a honvédelem közép- és hosszú távú 
igényeire alapozva figyelembe veszi a tu-
domány aktuális eredményeit és a hadiipar 
képességeit. Főbb ismérvei a megalapozott 
tervezés, a megvalósítás biztonságának nö-
velése, a K+F átfutási idejének csökkentése, 
a célirányosabb munka, az egyes területe-
ken elért eredmények és részeredmények al-
kalmazhatósága, a párhuzamos fejlesztések 
időbeni felismerése, kiszűrése. Az ország 
bármely szervezeténél indított, védelmi, biz-
tonsági stb., fejlesztések ismerete és szük-
ség szerint bevonása. A haditechnikai K+F 
tevékenységet egy egységes metodika alap-
ján kell tervezni és végrehajtani, a végrehaj-
tást irányítani, elszámoltatni és ellenőrizni. 
(H. F.) → haditechnikai támogatás
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haditechnikai külkereskedelem: a hadi-
ipari termékek és szolgáltatások ország-
határokon átnyúló, nemzetközi egyezmé-
nyek és szupranacionális intézmények által 
 erősen szabályozott adás-vételi folyamata, 
ahol a vásárló (importőr) fél általában vala-
mely ország fegyveres ereje vagy az általa 
megbízott közvetítő, míg az eladó (expor-
tőr) új termékek piacán jellemzően egy hadi-
ipari vállalat, használt termékek piacán pe-
dig egy adott állam. A szigorú szabályozást 
a hadiipari termékek biztonságra és embe-
ri létfenntartásra gyakorolt erőteljes hatása 
indokolja. Ezért gyakran nemcsak a végter-
mék, hanem a hadiipari értéklánc megelőző 
fázisainak nemzetközi kereskedelme is sza-
bályozásra kerül. Ebből a szigorú szabályo-
zásból, valamint az export- és importoldali 
erőteljes állami jelenlétből – kvázi bipolá-
ris monopol piaci formából – adódik, hogy 
a piacgazdaság egyes törvényszerűségei itt 
nem mindig érvényesülnek, mert gyakran 
felülírják azokat politikai érdekek. Így pél-
dául olyan speciális üzletkötési formák is 
megjelennek, mint az ellentételezési ügylet. 
(T. B.) → védelem-gazdaságtan

haditechnikai támogatás: a logisztikai tá-
mogatás szerves része, a harc és hadművelet 
minden oldalú támogatásának önálló eleme. 
A ~ kiterjed a haditechnikai eszközök és ha-
dianyagok teljes élettartamára, és magában 
foglalja a technikai támogatás és az anya-
gi támogatás folyamatát. (V. R. L.) → hadi-
technikai támogatás

haditengerészet: elsősorban a tengerpart-
tal rendelkező országok fegyveres erőinek 
egyik haderőneme. (Van néhány szárazföl-
di bezártságú ország, amely fenntart önálló   
⁓et, amelyek folyókon vagy tavakon üzemel-
nek. Ilyen állam Bolívia és Paraguay, illetve 
a világ legnagyobb sósvízű tavával, a Kasz-
pi-tengerrel határos Azerbajdzsán és Ka-
zahsztán.) A ⁓ a rendelkezésére álló, speci-

fikusan rá jellemző eszközökkel, képessé-
gekkel – a többi haderőnemmel együttmű-
ködve, vagy önállóan – képes óceáni, ten-
geri, folyami, part menti és deszantművele-
teket folytatni. A ⁓ állományába különféle 
fegyvernemek (felszíni hajók, tengeralatt-
járók, ⁓i repülők, partvédő tüzérség, lég-
védelmi csapatok, tengerészgyalogság, kü-
lönleges rendeltetésű és kiszolgáló egysé-
gek stb.) tartoznak. A ⁓ műveleteit elsősor-
ban a hozzá egyértelműen kapcsolható fizi-
kai közegen, illetve közegben  (azaz a vízen, 
a víz alatt és a fölötte lévő légtérben) hajtja 
végre. A modern tengeri hadviselésnek öt 
dimenziója van. Az első kettő a világtenger 
felszíne, a harmadik a fölötte lévő légtér, 
a negyedik a víz mélysége, az ötödik pedig 
a kibertér. A ⁓ fogalmától el kell különíte-
ni a hadiflottát, flottát, amely a ⁓ legmaga-
sabb szintű hadászati-hadműveleti seregtes-
te, azaz lényegében a szárazföldi haderőnem 
hadseregeinek, illetve hadseregcsoportjai-
nak ⁓i megfelelője. (Például az Amerikai 
Egyesült Államok Haditengerészetének [US 
Navy] 6. Flottája, amelynek felelősségi te-
rülete a Földközi-tenger és az Atlanti-óceán 
keleti medencéje, vagy az Oroszországi Fö-
deráció Haditengerészetének Balti-tengeri, 
illetve Fekete-tengeri Flottái, amelyek fele-
lősségi területei a nevükben jelzett belten-
gerek.) A flottánál kisebb szervezeti egység 
a flottilla (a szó eredete kis flotta), amely ál-
talában azonos típusú hadihajókból (rom-
bolók, fregattok, aknamentesítő hajók, ten-
geralattjárók stb.) áll, vagy egy adott hadi-
kikötőben állomásozó összes hadihajó tar-
tozik az állományába. Ezt a szervezeti egy-
séget használja a Brit Királyi Haditengeré-
szet, illetve a Japán Tengeri Önvédelmi Erő 
is. (Az Oroszországi Föderáció Haditenge-
részetének Kaszpi-tengeri Flottillája viszont 
lényegében az összes a Kaszpi-tengeren ál-
lomásozó tengerészeti egységet magában 
foglalja.) A második világháborúra alakult 
ki az Amerikai Egyesült Államok Haditen-
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gerészetén belül a harccsoport, csapásmé-
rő csoport (task force, strike group, battle 
 group) mint szervezeti egység, amely bi-
zonyos feladat ellátására összeállított ha-
dihajó-köteléket jelent. Jelenleg a US Navy 
két legfontosabb szervezeti egysége a re-
pülőgép-hordozó csapásmérő (harc-) cso-
port és a deszant készenléti (harc-) csoport. 
Előbbi egy repülőgép-hordozóból, egy ra-
kétafegyverzetű cirkálóból és négy-hat ra-
kétafegyverzetű rombolóból áll, amelyeken 
összesen 75 repülőgép és helikopter, illetve 
nagyjából 7500 fő található, utóbbi állomá-
nyába pedig egy rohamhajó (helikopteresde-
szant-hordozó), két dokk partraszállító hajó, 
valamint 30 repülőeszköz és 5000 fős állo-
mány tartozik. Mindkét kötelékbe – az adott 
feladat függvényében – besorolhatnak nuk-
leáris meghajtású támadó tengeralattjáró-
kat és különféle ellátó és kiszolgáló hajókat 
is. Az USA tíz, Oroszország, Kína és Fran-
ciaország pedig egy-egy repülőgép-hordo-
zó harccsoporttal rendelkezett 2018 január-
jában. (K. F.) → tengeri hadelmélet, tenge-
ri hadviselés

haditengerészeti földrajz: a ~ot az ágazati 
katonaföldrajzhoz soroljuk, az óceáni, ten-
geri térségeket, a tengerparti területeket ta-
nulmányozza, azt vizsgálja, hogy a tenge-
rek, óceánok és a tengerparti területek mi-
lyen befolyást gyakorolnak a haditengeré-
szeti erők hadműveleteire, haditechnikájuk 
alkalmazására. (S. K. K.) → katonaföldrajz

hadiút: katonai célú, a csapatok részére ki-
jelölt, előkészített, létesített és fenntartott 
út. ~akon történik a csapatok előrevonása, 
szétbontakozása, manőverezése, az anyagi-
technikai eszközök után- és hátraszállítá-
sa, a csapatok harcból történő kivonása stb. 
A ~ak rendszerén belül megkülönböztetnek 
katonai gépkocsiutakat, valamint csapatuta-
kat. Előbbiek a csapatok és az anyagi-tech-
nikai eszközök után- és hátraszállítására 

alkalmasak, ezeket a közúti komendánsa-
legységek készítik elő, rendezik be és tart-
ják fenn; míg utóbbiak a csapatok mozgá-
sára, manővereire, valamint magasabbegy-
ségig bezárólag az után- és hátraszállításra 
használatosak. A csapatutak közül az után- 
és hátraszállítási utakat a komendánsalegy-
ségek, a többit a műszaki csapatok út- és híd-
építő alegységei rendezik be és tartják fenn. 
Elsősorban a meglévő utakat kell igénybe 
venni, de ha ezek mennyisége nem elegen-
dő vagy használatuk nem lehetséges, ak-
kor oszloputakat kell létesíteni. Az oszlop-
út egy-egy feladat végrehajtásához ideigle-
nes jelleggel a terep járható irányán kitű-
zött, előkészített nyomvonal, amelynek mű-
szaki felderítését és kitűzését követően csak 
az akadályok eltávolításához, megkerülé-
séhez, a nyomvonal megerősítéséhez szük-
séges munkákat végzik el. Egyszerű osz-
loputak létesítése valamennyi fegyvernem 
és szakcsapat feladata. Forgalomszervezés 
szempontjából vannak egyirányú és kétirá-
nyú forgalomra alkalmas, míg az útpálya 
szélessége alapján egypályás, illetve több-
pályás ~ak. Irányuk szerint lehetnek hossz-
irányúak és harántirányúak. (K. Z.a) → mű-
szaki támogatás

hadiutazások földrajza: az ágazati kato-
naföldrajz része, amely a katonai világjá-
rás során keletkezett földrajzi és/vagy ka-
tonai útleírások/úti élmények elemzésével, 
értékelésével és ismertetésével foglalkozik. 
A hadiutazások leírásai a világjáró katonák/
katonautazók, katonai újságírók és a 19–20. 
század fordulójától kezdve a tisztikar utazá-
saihoz kapcsolódnak. Idetartoznak a fegy-
veres erők szervezésében létrehozott, pol-
gári tudományos célokat is szolgáló expe-
díciók, amelyek katonautazó tagjai komoly 
hadügyi, földrajzi, tereptani és térképésze-
ti felkészültséggel rendelkeztek. Hadiutazó-
nak tekintünk minden olyan nagy földrajzi 
távolságot megtett katonát, aki utazásáról 
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földrajzi és/vagy katonai útleírást készített, 
úti élményeit leírta és közzétette. (S. K. K.) 
→ katonaföldrajz

hadkiegészítés: a katonai szervezetek sze-
mélyi állományának és hadfelszerelésének, 
a rendszeresített létszámra (illetve mennyi-
ségre) történő kiegészítésére (feltöltésére, 
pótlására) irányuló, katonai igazgatási tevé-
kenység. E tevékenységet békében és hábo-
rúban egyaránt – jogszabályban előírt mó-
don – kell végezni. A ~ magában foglalja: a) 
a békeidőben működő fegyveres erő kiegé-
szítését; b) a behívással, a (fegyveres sor-, 
tartalékos, póttartalékos és háborús, vala-
mint a fegyvernélküli) katonai szolgálat le-
folyásával és a leszereléssel (a tartalékállo-
mányba, fogyatékba helyezéssel) kapcsola-
tos feladatokat; c) a személyi és hadfelsze-
relési tartalékképzést; d) a katonai nyilván-
tartás (az adatfeldolgozás) és a honvédelmi 
igazgatás rendszerének – polgári és katonai 
szervek által történő – kialakítását, működ-
tetését; e) a létszámgazdálkodást; a mozgó-
sítást; a háborús kiegészítés és a (személyi, 
technikai, szolgáltatási) veszteségpótlás elvi 
kidolgozását és gyakorlati végrehajtását. ~ 
fajtái: alapvetően két fajtáját különböztetjük 
meg a ~nek: a) a béke-, illetve b) a háborús 
szükségletek biztosításával kapcsolatos te-
vékenységet. Ez utóbbinak mintegy előké-
szítő tevékenysége lehet a mozgósítás, de 
a háborús szükségletek kielégítése mozgósí-
tás nélkül is megtörténhet. A ~ és a hadköte-
lezettség kapcsolata, lehet általános (minden 
katonai szolgálatra, alkalmas állampolgárra 
kötelező érvényű) és differenciált (például 
nőket nem terhelő), vagy korlátozott (például 
csak háború esetén érvényes) hadkötelezett-
séget. (H. L.) → védelmi igazgatás

hadkiegészítés módja: határozza meg, hogy 
a haderő személyi szükségleteit az adott ál-
lam a hadkötelezettség vagy az önkéntesség 
elve alapján, vagy a kettő kombinációjával 

biztosítja. A személyi kiegészítési rendszer 
módját valamennyi állam az alkotmányá-
ban rögzíti. Jellemző, hogy az önkéntesség 
elvén alapuló haderő esetében az alaptör-
vény a hadkötelezettségre való visszatérést 
valamilyen formában tartalmazza. Az ál-
lamok alapvető biztonsági stratégiájukat 
Fehér Könyvben vagy Nemzeti Biztonsági 
Stratégiában fogalmazzák meg. A reguláris 
haderőkre jellemző a világos és egyértelmű 
honvédelmi, illetve szolgálati törvény, amely 
személyi kiegészítési módonként tartalmá-
ban természetesen eltérő lehet. A személyi 
kiegészítésben részt vevő szervek és szer-
vezetek országonként eltérő módon vesz-
nek részt a haderő személyi biztosításában. 
Az önkéntességen alapuló haderő főként 
saját toborzó rendszerére, a német vegyes 
rendszer pedig teljes egészében a Bundes-
wehr által finanszírozott polgári alkalma-
zottakból álló katonai igazgatásra alapozza 
azt. (H. L.) → védelmi igazgatás

hadkiegészítés rendszere: magában fog-
lalja a fegyveres erők személyi állományá-
nak, hadfelszerelésének (fegyverzetének, 
illetve egyéb anyagi szükségleteinek) biz-
tosításával kapcsolatos módok, fajták, for-
mák, ágak, szervezetek és rendszabályok 
összességét. A mennyiség követelménye azt 
a célt szolgálja, hogy a haderő béke- és hábo-
rús rendszeresített állománya folyamatosan 
biztosított legyen, annak érdekében, hogy 
a katonai szervezetek kiképzési és szemé-
lyi tartalék-képzési feladataiknak megfelel-
jenek. A minőség követelménye azt jelenti, 
hogy a feltöltésre, az utánpótlásra igénybe-
vételre kerülő személyi állomány (önkéntes 
vagy hadköteles) minden (fizikai, egészsé-
gi, műveltségi és morális) tekintetben alkal-
mas legyen a haderő részére meghatározott 
feladatok ellátására. A minőség követelmé-
nye egyaránt vonatkozik a még ki nem kép-
zett és a kiképzett tartalékos állományra is. 
A személyi kiegészítés elvei abból a kettős-
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ségből indulnak ki, amely a béke és hábo-
rús hadrendből fakad. A csapatok országon 
belüli elhelyezkedése, diszlokációja alapján 
személyi kiegészítésük történhet a csapatok 
közvetlen közeléből, területről; területen kí-
vülről, vagy kombináltan. A területen disz-
lokáló aktív csapatok saját részükre, illetve 
a területen és területen kívül elhelyezkedő 
keretszervezetek számára is kiképeznek. 
A területen kívül diszlokáló katonai szer-
vezetek békeállomány földrajzilag távoli te-
lepülésekről biztosított. Elméletileg ennek 
célja az úgynevezett irányított katonai ki-
képzés biztosítása. A szükséges tartalékos 
állomány biztosítása érdekében a kombinált 
(területi és területen kívüli), személyi kiegé-
szítés elve a leggyakoribb. A három elv álta-
lában a hadköteles rendszerre jellemző. Bé-
kében mindhárom elv érvényesül, a tartalé-
kok igénybevétele pedig elsősorban a területi 
elv alapján valósul meg. Az önkéntes rend-
szer békeállománya kombinált elv szerint 
kerül behívásra, a tartalék kialakítása a te-
rületi elv szerint történik. A haderő szemé-
lyi kiegészítési módja a haderő funkcioná-
lis tevékenységének egyik fajtája, és egyben 
a haderő rendszerén belül önálló alrendszert 
képez. A ~ magában foglalja a haderő sze-
mélyi, nemzetgazdasági technika, a polgári 
objektum, a szolgáltatás biztosításával kap-
csolatos tevékenységek, szervezetek és sze-
mélyek összességét. Egyes megfogalmazá-
sok szerint még ide kell sorolni a haditech-
nikai eszközökkel való ellátást és a techni-
kai veszteségpótlást is. E tevékenység ma 
inkább a logisztika területére tevődik át, 
de a fogalomrendszere a hadkiegészítésnél 
jelenik meg. A személyi kiegészítésen kí-
vül, – mai magyar megfogalmazás és fel-
adatelosztás szerint – a civil szférából való 
hiánypótlás, illetve infrastruktúra igénybe-
vétele is részét képezi a hadkiegészítésnek. 
Tágabb értelmezésben a logisztika néhány 
területe sem más, mint a had kiegészítése, 

hadrafoghatóságának fenntartása és bővíté-
se. (H. L.) → védelmi igazgatás

hadköteles: lásd hadkötelezettség (I. A.) 
→ humánpolitika, személyügy

hadkötelezettség: 1. A Magyar Honvédség 
személyi állománya megelőző védelmi hely-
zet és rendkívüli állapot idején – a ⁓ beve-
zetése után – hadkötelesekkel is kiegészül. 
A hadköteles a katonai szolgálat teljesítésére 
kötelezett személy, a ⁓ a katonai szolgálati 
kötelezettség és a járulékos (adatszolgálta-
tási, bejelentési, megjelenési) kötelezettsé-
gek együttese. A hadköteles fegyveres és – 
az azt engedélyező jogerős határozat alap-
ján – fegyver nélküli katonai szolgálatot tel-
jesíthet. A fegyveres katonai szolgálat célja 
a nemzeti és szövetségi védelmi feladatok 
végrehajtása érdekében a hadkötelesek ki-
képzése, felkészítése a katonai feladatokra 
és a honvédség védelmi képességének erősí-
tése. A fegyver nélküli katonai szolgálat cél-
ja a honvédség fegyverhasználat nélküli fel-
adataiban történő közreműködés és az ehhez 
szükséges felkészítés. A behívásra tervezhe-
tő létszámot, a katonai szolgálat időtartamát, 
a katonai szolgálatra való behívás időpontjait 
a honvédelemért felelős miniszter rendelet-
ben állapítja meg, a hadköteleseket fogadó 
katonai szervezeteket pedig a Honvéd Ve-
zérkar főnöke jelöli ki. A honvédség katonai 
igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve 
a kiképzett tartalékosokról és a potenciális 
hadkötelesekről már békeidőszakban, vala-
mint a ⁓ bevezetését követően a hadkötele-
sekről hadköteles nyilvántartást vezet. Nem 
hívható be katonai szolgálatra az a hadköte-
les: a) aki 18. életévét nem töltötte be, an-
nak betöltéséig; b) aki katonai szolgálatra 
alkalmatlan; c) aki saját háztartásában há-
rom vagy ennél több kiskorú vér szerinti, 
örökbe fogadott, mostoha vagy nevelt gyer-
mek (lásd: akit a hadköteles legalább egy 
éve tart el saját  háztartásában)  eltartásáról 
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 gondoskodik; d) aki a vele közös háztartás-
ban élő állandó ápolásra vagy gondozásra 
szoruló egyenes ági rokonát vagy házas-
társát,  élettársát egyedül ápolja, gondozza; 
e) aki a vele közös háztartásban élő kisko-
rú gyermekét egyedül  tartja el; f) akit or-
szággyűlési, európai parlamenti vagy helyi 
önkormányzati képviselőjelöltként, polgár-
mesterjelöltként, nemzetiségi önkormány-
zati képviselőjelöltként nyilvántartásba vet-
tek vagy megválasztottak, a jelöltsége vagy 
mandátuma, megbízatása fennállásáig; g) 
aki meghagyásban részesült; h) aki a hon-
védség, az Országgyűlési Őrség és a rend-
védelmi szervek hivatásos vagy szerződéses 
állományú tagja; i) akinek közös háztartás-
ban élő házastársa katonai szolgálatot telje-
sít, továbbá; j) aki a korábban hatályos sza-
bályok szerint a polgári szolgálat időtarta-
mát már teljesítette; k) aki potenciális had-
köteles annak az évnek december 31-től, 
amelyben 40. életévét betölti; l) aki kikép-
zett tartalékos a hivatásos katonai szolgálat 
felső korhatárának betöltésétől. A hadköte-
lesek behívása behívóparanccsal történik, 
amelyet a katonai igazgatásnak a hadköte-
les lakóhelye szerint illetékes területi szerve 
a behívottnak kézbesít. A hadköteles a ka-
tonai igazgatásnak a hadköteles lakóhelye 
szerint illetékes területi szerve által kiadott 
behívóparancsra, az abban megjelölt okira-
taival, meghatározott időpontban és helyre 
köteles a katonai szolgálat teljesítése céljá-
ból bevonulni. A behívásra kerülőket a ka-
tonai igazgatásnak a hadköteles lakóhelye 
szerint illetékes területi szerve a honvéd-
ség szervezeteinek igénye alapján választja 
ki a katonai szolgálatra alkalmas hadköte-
lesek közül. A fegyver nélküli katonai szol-
gálat teljesítésére engedélyt kapott hadköte-
les katonát a jogerős határozatot követő 15 
napon belül szolgálatra be kell hívni. A ka-
tonai szolgálat időtartamának letöltése után 
a hadkötelest az állományilletékes parancs-
nok parancsban leszereli. (I. A.) → humán-

politika, személyügy 2. A katonai szolgálati 
kötelezettség járulékos kötelezettségét képe-
zi, az adatszolgáltatási, a bejelentési, a meg-
jelenési kötelezettség. A katonai szolgála-
ti kötelezettség és a járulékos kötelezettsé-
gek együtt: a ~. Törvény határozza meg a ⁓
gel összefüggő adatszolgáltatási, bejelentési 
és megjelenési kötelezettségre, a nyilvántar-
tásra és a sorozásra, valamint a honvédelmi 
célú adatkezelésre vonatkozó szabályokat. 
(H. L.) → védelmi igazgatás

hadművelet: a haditevékenység egyik for-
mája. A csapatok cél, feladat, hely és idő sze-
rint összehangolt ütközeteinek, harcainak, 
csapásainak összessége, amelyet egyidejű-
leg vagy egymás után egységes elgondolás 
és terv alapján ⁓i, hadműveleti-harcászati 
feladatok megoldása érdekében, meghatáro-
zott területen, adott időben hajtanak végre. 
Tartalmát ~i cél, a haditevékenység térbeli 
kiterjedése és időtartama, a részt vevő erők 
és eszközök mennyisége, a haditevékenység 
fajtája, rendje és vezetése, a kitűzött cél, il-
letve az elért eredmények határozzák meg. 
A ~ek tartalmát, előkészítettségük és megví-
vásuk módját befolyásolják: a háború politi-
kai céljai, a megoldandó hadászati, ⁓i felada-
tok jellege, saját és ellenséges csapatok harci 
lehetőségei, a hadszíntér, ⁓i terület földrajzi 
sajátosságai, a vezetési rendszerek, a csapa-
tok erkölcsi-fegyelmi helyzete, fizikai álla-
pota, valamint felkészültségük színvonala. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

hadművelet célja: a haderő hadászati cél-
rendszerének egy része; térben, időben egy 
jól körbehatárolt feladatrendszere (célja). 
A hadműveleti cél elérésének szándéka 
az elhatározás elgondolásában fogalmazó-
dik meg, amely szerint a magasabb parancs-
nok dönt az ellenség komplex tűzzel való 
pusztítás rendjéről, a közelebbi, a további, 
a napi feladat teljesítésének erőiről, eszkö-
zeiről és ismerteti a hadművelet végcéljá-
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nak teljesítési szándékáról. (C. O.) → kato-
nai vezetés

hadművelet felépítése: a magasabbegy-
ségek erőinek, eszközeinek csoportosítása 
a hadműveleti elgondolásnak, az ellenség 
összetételének, tevékenységének és céljának 
függvényében úgy, hogy az biztosítsa az el-
lenség erőinek, eszközeinek leghatásosabb 
szétverését, körleteinek, objektumainak bir-
tokbavételét. A csapatok hadműveleti felépí-
tése magában foglalja az első, a második lép-
cső, a csapásmérő erők, az összfegyvernemi, 
a vegyi, a műszaki, a rádió, a vezetési pon-
tok, a légvédelmi, a logisztikai csapatok cso-
portosítását stb. (C. O.) → katonai vezetés

hadműveleti cél(kitűzés): meghatározza, 
hogy mire kell összpontosítani a katonai ké-
pesség alkalmazását a súlypontok befolyáso-
lása (semlegesítés, megsemmisítés stb.) ér-
dekében azért, hogy elérhető legyen a szük-
séges változás az adott rendszerben, hadmű-
veleti képességben vagy hadműveleti maga-
tartásban. A stratégiai tervező törzs által ke-
rülnek kidolgozásra, amelyet a hadműveleti 
szinten részletesen elemezni kell. Ameny-
nyiben együttműködő tervezést szükséges 
megvalósítani, jó az esély arra, hogy nem 
kell módosító javaslattal élni, hiszen a stra-
tégiai és a műveleti tervező törzsek közö-
sen dolgozták ki ezeket a katonai stratégi-
ai célkitűzések teljesítése érdekében. Ezek 
és a szintén meghatározott küldetés újra-
elemzése során azonban a tervezőtörzs meg-
határozza a válság szereplői rendszeréből 
azokat az alrendszereket, szereplőket, ame-
lyeket befolyásolni szükséges és lehetséges 
katonai képességekkel. Meg kell ezután ha-
tározni a művelet sikere érdekében kulcs-
fontosságú akciókat annak érdekében, hogy 
a szükséges hadműveleti feltételek (kondíci-
ók) teljesülése biztosított legyen. Összegzet-
ten ezt úgy lehet kifejezni, hogy a hadműve-
leti kondíciók a művelet lépései időrendiség 

figyelembevételével a ⁓ teljesítése érdekében 
a katonai véghelyzethez vezető különböző 
műveletvonalakon. (K. Z.b) → hadművészet

hadműveleti együttműködés: a hadműve-
letben részt vevő – különböző harcászati, 
hadműveleti, illetve hadászati célokért küz-
dő – egységek, magasabbegységek feladata-
inak összehangolása feladatok, körzetek, te-
repszakaszok, irányok, objektumok szerint 
a hadműveleti cél elérése érdekében. (C. O.) 
→ katonai vezetés

hadműveleti együttműködési térkép (Jo-
int Operational Graphic – JOG): a NATO-
tagállamok védelmi erőinél általánosan al-
kalmazott térképtípus. Kialakításának cél-
ja az összhaderőnemi és összfegyvernemi 
hadműveletek tervezéséhez, előkészítésé-
hez és végrehajtásához szükséges térképi 
alap megteremtése. Két különböző koor-
dinátahálózattal, továbbá a fegyvernemek 
és haderőnemek együttműködését elősegí-
tő egyezményes térképi jelekkel látják el. 
A Magyar Honvédségnél is rendszeresített 
~ek a NATO STANAG 3600 szabványo-
sítási egyezmény előírásának megfelelően 
légi (Air) és szárazföldi (Ground) változat-
ban, egységesen 2° × 1° szelvényméretben, 
1:250 000 méretarányban jelennek meg 1501 
sorozatszám-jelöléssel. Az 56 cm × 74 cm 
méretű szabványos JOG-térképszelvények 
északi és keleti szélein a tartalom kifutó, 
azaz a szomszédos szelvényekkel legalább 
1,5 cm-es  átfedést biztosítanak. Az észa-
ki szélesség 84° és a déli szélesség 80° kö-
zött UTM-vetületben készülő térképeken 
az ábrázolt objektumok 90%-ának  vízszin-
tes helyzethibája nem haladja meg a 0,5 mm-
t. Ez a levett távolságok, koordináták tekin-
tetében 125 m maximális hibát jelent terepi 
hosszra kivetítve az adott méretarányban. 
A ~et ellátják a földrajzi koordináták meg-
határozására is alkalmas GEOREF-hálózat 
15’-es  vonalaival és az MGRS-helyazono-
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sítók meghatározására alkalmas UTM ve-
tületi koordinátahálózat vonalaival. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

hadművelet előkészítése: magában foglal-
ja a hadművelet tervezését, az elhatározás 
előkészítését, a csapatok hadműveleti szét-
bontakoztatását, a parancsnok elgondolásá-
nak megfelelő csoportosítását, a csapatok 
anyagi-technikai eszközökkel történő ellá-
tását, a feladatok lebontását és megszabá-
sát, a csapatok és a technikai eszközök fel-
készítését, a hadművelet minden oldalú tá-
mogatását és a harcbiztosítást. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

hadműveleti felderítés: a katonai felderí-
tés vertikális felosztásának egyik eleme. 
A ~ a hadműveleti szintű parancsnoksá-
gok (vezető szervek) számára biztosít fel-
derítési adatokat és információkat a szem-
ben álló fél csoportosításáról, összetételé-
ről, erkölcsi állapotáról, képességeiről és le-
hetőségeiről, harceszközeiről, hadműveleti 
alkalmazási elveiről, logisztikai rendszeré-
ről, a műveleti terület katonaföldrajzi jel-
lemzőiről és azok hatásairól, a várható idő-
járásról és annak hatásairól a haderőnemek 
alkalmazásának előkészítése és végrehajtá-
sa során. Megjegyzés: a Magyar Honvédség 
~ét irányító szervezete az MH Összhade-
rőnemi Parancsnokság Felderítő Főnöksé-
ge. (H. H.) → felderítés

hadműveleti felderítő információs rend-
szer: a többnemzeti műveletekben a sike-
res felderítő támogatás érdekében a részt 
vevő partnerországok megosztják egymás-
sal a fontos felderítési adatokat. Megjegy-
zés: ennek legmegfelelőbb módja a közös, 
automatikus felderítő információs rendszer 
létrehozása. A közös információs rendszer 
megköveteli a kompatibilis adatforrásokat, 
illetve olyan intézkedések foganatosítását, 

amelyek a szabályozott információcsere le-
hetőségét biztosítják. (H. H.) → felderítés

hadműveleti irányítás (Operational Cont-
rol – OPCON): a csapatok irányításának 
egyik formája. A parancsnoknak a kijelölt 
erői irányításához biztosított jogkör, így 
a parancsnok általában funkcióiban, idő-
tartamában és helyében korlátozott speciá-
lis küldetéseket hajthat végre. Magában fog-
lalja az alegységek telepítésének, az erők át-
csoportosításának jogát is. A ~ ugyanakkor 
nem terjed ki az erők komponenseinek ön-
álló alkalmazására, az adminisztratív irá-
nyításra és a logisztikai irányításra. (M. G.) 
→ tüzérség

hadműveleti készlet: a hadászati (közpon-
ti) készletekből kikülönített és a hadműve-
leti területen, az adott hadműveleti csopor-
tosítás igényeihez igazodóan felhalmozott, 
meghatározott mennyiségű hadianyagkész-
letek, amelyek a csapatoknál levő készle-
tekkel együtt egy hadművelet anyagszük-
ségletét fedezik. A ~ nagysága a hadmű-
velet anyagi szükségletétől, a csapatoknál 
fenntartott készletszint nagyságától függ. 
(V. R. L.) → haditechnikai támogatás

hadműveleti kiképzés: az egyének vagy 
egységek hadműveleti készenlétét kialakí-
tó, fenntartó vagy javító kiképzés. Tábor-
nokoknak és főtiszteknek, valamint a maga-
sabb egységek törzseinek (összhaderőnemi 
parancsnokságok) arra irányuló kiképzése, 
hogy a hadműveletek tervezésében, szerve-
zésében, vezetésében és folytatásában isme-
reteiket elmélyítsék, megszilárdítsák, gya-
korlati jártasságukat korszerűsítsék. (Cs. F.) 
→ katonai képzés, kiképzés, felkészítés

hadműveleti művészet: a hadművészet 
egyik alkotórésze, a különböző haderőne-
mek seregtesteinek közös vagy a seregtestek 
önálló hadműveletei előkészítésével és le-
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folytatásával kapcsolatos elméleti és gyakor-
lati kérdésekkel foglalkozik. Vagyis a ⁓ ku-
tatási területének centrális eleme a seregtes-
tek alkalmazásának elmélete és gyakorlata. 
A ⁓ összekötő kapocs a hadászat és a harcá-
szat között. Éppen ezért alapjaiban a hadá-
szat által meghatározott feladatokat teljesí-
ti, azaz meghatározza a hadászati célú had-
műveletek előkészítési és megvívási módjait, 
valamint irányt mutat a harcászat számára, 
hogy az egy-egy hadművelet sikere érdeké-
ben hogyan készítse elő és vívja meg a har-
cot. A ⁓ az általános elmélet kutatási terü-
letén belül foglalkozik a hadműveletek jel-
legével, előkészítésével és általános elveivel, 
a seregtestek összetételével, lehetőségeivel, 
alkalmazásuk módszereivel és formáival. 
Továbbá a hadműveletek előkészítésének 
és levezetésének módszereivel, és formái-
val, az anyagi-technikai, illetve a hadmű-
veletek minden oldalú biztosításának és ve-
zetésének kérdéseivel. (Sz. I.b) → hadtudo-
mány elmélete

hadműveleti terület (tér) felderítő-előké-
szítése: (művelet környezetének összhaderő-
nemi felderítő előkészítése) a műveleti kör-
nyezet megismerését segíti elő, ezzel alapot 
nyújt a tervezéshez. A művelet környeze-
tének összhaderőnemi felderítő előkészíté-
se során elsősorban a felderítési feladatok-
ra koncentrálunk és felvázoljuk a felderíté-
si követelményeket. A ~ egy folyamatosan 
használt dokumentum, amely nagy segítsé-
get nyújt a műveleti tervezés korai szakaszá-
ban, a tervek végrehajtása során pedig lehe-
tővé teszi a döntő tevékenységek felismeré-
sét. (H. H.) → felderítés

hadműveleti terület (tér, környezet) felde-
rítőértékelése: (összhaderőnemi felderítő-
értékelés) a művelet környezetét (beleértve 
a terepet, az időjárást, a szemben álló felet, 
valamint a kiberteret) írja le. Az értékelés 
a rendelkezésre álló információkon alapuló 

logikus következtetések sorozata, amelyek 
meghozatalakor szerepet játszik az értéke-
lő tudása és tapasztalata is. A ~ segíti a pa-
rancsnokot a küldetés teljesítésére vonatko-
zó elhatározásának meghozatalában. Meg-
jegyzés: a ~ével szemben támasztott köve-
telmények: a) felderítési információkat szol-
gáltat a művelettervezés végrehajtásához; 
b) felderítési követelmények azonosításával 
meghatározza a felderítés tervezésének ki-
induló pontját; c) meghatározza a felderítési 
információk terjesztésének követelményeit. 
(H. H.) → felderítés

hadműveleti terv: egy önálló vagy több 
egymáshoz kapcsolódó, párhuzamosan vagy 
egymás után végrehajtandó műveletből álló 
sorozat végrehajtására irányuló terv. Rend-
szerint meghatározott feltevéseken alapul, 
és direktíva formájában jelenik meg, amit 
az elöljáró ad ki, hogy lehetővé tegye az alá-
rendelt parancsnokok számára a támogatá-
si tervek és parancsok előkészítését. A had-
műveletekre jó előre történő felkészülés so-
rán rendszerint az parancs („order”) helyett 
a terv („plan”) megnevezést használják. A ⁓ 
előre meghatározott időpontban vagy jelre 
életbe lép, és ettől fogva hadműveleti pa-
rancs lesz. (B. G.) → béketámogató műve-
letek, CIMIC, műveleti környezet

hadműveleti terv CIMIC-melléklete: je-
lölése „W.” A hadműveleti terv általános 
felépítését követve a művelet civil katonai 
együttműködési rendszere szempontjából 
fontos és meghatározó adatokat, informáci-
ókat tartalmazza. Az elérendő célok és súly-
pontok meghatározása mellett a CIMIC-
tevékenység fő irányait is előírja, megkü-
lönböztetve a művelet kezdeti, végrehajtá-
si és felelősségátadási fázisait. A mellék-
let további kiegészítésekkel bővíthető, mint 
például CIMIC-értékelés, CIMIC-vezetési 
rend,  CIMIC-jelentési rend, CIMIC-érté-
kelési formátumok és szempontok, kulcs-
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fontosságú civil szervezetek, CIMIC-össze-
kötői rendszer. (B. G.) → béketámogató mű-
veletek, CIMIC, műveleti környezet

hadműveleti terv Info Ops (Information 
Operations, információs műveletek) mel-
léklete: jelölése „O”. A hadműveleti terv 
 általános felépítését követve az informáci-
ós műveletek szempontjából fontos és meg-
határozó adatokat és információkat tartal-
mazza. Az információs környezet és a stra-
tégiai célok bemutatása mellett az elérendő 
célok és súlypontok meghatározása mellett 
az Info Ops tevékenység fő irányait is elő-
írja. A melléklet további kiegészítéssel bő-
víthető, amely a katonai és Info Ops célo-
kat, prioritásokat, hatásfokmérést, üzenete-
ket és azok témaköreit, a szükséges koordi-
nációt táblázatba foglaló Információs műve-
leticél-mátrix. (B. G.) → béketámogató mű-
veletek, CIMIC, műveleti környezet

hadműveleti terv PSYOPS- (Psychological 
Operations, lélektani műveletek) mellékle-
te: jelölése „O”. A hadműveleti terv általá-
nos felépítését követve a lélektani műveletek 
szempontjából fontos és meghatározó ada-
tokat és információkat tartalmazza. Az el-
érendő célok és súlypontok meghatározása 
mellett a PSYOPS-tevékenység fő irányait is 
előírja. A melléklet további kiegészítésekkel 
bővíthető, mint például PSYOPS-célcsopor-
tok, a főbb elérendő célok, korlátok, továbbá 
a kerülendő témák/fogalmak/jelképek, en-
gedélyeztetés rendje. (B. G.) → béketámo-
gató műveletek, CIMIC, műveleti környezet

hadműveleti utasítás: felépítése: a) hely-
zet: politikai környezet; információs kör-
nyezet; politikai-katonai stratégiai véghely-
zet és célok; stratégiai súlypontelemzések; 
elvárt hatások és vonatkozó harctevékenysé-
gek; tervezési feltételezések és korlátok; jogi 
háttér; b) küldetés; c) műveleti elgondolás: 
parancsnok szándéka; főerőkifejtés; had-

műveleti célok; súlypontelemzés; végrehaj-
tás rendje; kitűzött hatások; erők és erőfor-
rások; együttműködés; a siker előfeltételei; 
kockázati elemzés és értékelés. d) végrehaj-
tás: alárendelt katonai szervezetek feladatai; 
katonai tevékenységek a hadműveleti hatá-
sok eléréséhez; koordinációs utasítások; e) 
kiszolgáló támogatás: logisztikai elgondolás; 
logisztikai normák, követelmények; közle-
kedési elgondolások; befogadó nemzeti tá-
mogatás; műszaki biztosítás; egészségügyi 
biztosítás; pénzügy; személyügy; f) vezetés 
és híradás: vezetés és irányítás: átalárende-
lés; hadműveleti műveleti terület; összkötő-
rendszer és együttműködés rendje; híradó 
és informatikai elgondolás; jelentési rend-
szer. (C. O.) → katonai vezetés

hadműveleti vezetés: a hadászati és har-
cászati vezetési szintek között elhelyezke-
dő hadműveleti kategória a magasabbegy-
ségek tevékenységének tervezését, szerve-
zését, irányítását magában foglaló (vezetés-
irányítás) parancsnoki munka. A hadászati 
célok lebontásából adódó magasabbegység-
re rótt feladatok értelmezését (tisztázását), 
a helyzet értékelését, az egységek alkalma-
zásának elgondolását körzetek, hadművele-
ti irányok szerinti bevetését, az erőforrások 
elosztását foglalja magában. A ⁓ a haderő-
nemek és fegyvernemek összehangolt te-
vékenységével a hadműveleti célok teljesí-
tésével hozzájárul a hadászati célrendszer 
és a harcászati célok teljesítéséhez. (C. O.) 
→ katonai vezetés

hadműveleti-harcászati rakéta: atomtöl-
tetű fejrésszel szerelt, programirányítású, 
folyékony vagy szilárd hajtóanyagú rakéta- 
hajtóműves, 100–500 km hatótávolságú bal-
lisztikus rakéta. Önjáró indítóállványról, 
függőleges helyzetből indítják. Rendelteté-
se az ellenség hadműveleti-harcászati mély-
ségében elhelyezkedő célpontok megsemmi-
sítése. (Sz. T.) → tüzérség
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hadművészet története: a hadügy és a fegy-
veres harc fejlődését kutatja, valamint fel-
tárja a jelen kor hadművészetére levonható 
tanulságokat. A történeti források, a törté-
neti tér és a hadügyhöz kapcsolódó anyagi 
kultúra tanulmányozásával elemzi a fegy-
veres harc, a taktika és stratégia változásait. 
Kiemelten vizsgálja a harceljárás és a hadi-
technika fejlődésének egymásra gyakorolt 
hatását. (N. L.) → hadtörténet, hadművé-
szet története

hadművészet: a szárazföldön, a tengeren, 
a légtérben és a légi-kozmikus térségben 
folyó fegyveres küzdelem előkészítésének, 
megvívásának és harci támogatásának, va-
lamint harci kiszolgáló támogatásának tu-
dományos elmélete és gyakorlata. A kato-
nai erő fegyveres küzdelemben történő al-
kalmazása értelemszerűen a létező, a rendel-
kezésre álló funkcionális katonai képessége-
ken alapuló, különböző műveleti szintekhez 
köthető tervszerű katonai műveletekben va-
lósul meg. Ennek, a társadalmi lét szempont-
jából nélkülözhetetlen képességnek, a kato-
nai potenciálnak a hatékony alkalmazását 
garantáló, az elmélet és a gyakorlat egységét 
biztosító platform a ⁓. A ⁓ elmélete és gya-
korlata, a harc, a hadművelet és a hadászati 
műveletek előkészítésének, megvívásának 
elméletével és gyakorlatával foglalkozik. 
A ⁓ alkotórészei ebből adódóan és egyér-
telműen a hadászat, a hadműveleti művészet 
és a harcászat, amelyek szoros, elválasztha-
tatlan kapcsolatban állnak egymással, hat-
nak és visszahatnak egymásra. A vezető sze-
rep azonban a hadászaté. (Sz. I.b) → hadtu-
domány elmélete

hadosztály: a haderőnemek alapvető har-
cászati magasabbegysége, amely feladata-
it hadtest kötelékében önállóan oldja meg. 
A haderőnemekhez való tartozásuk, rendel-
tetésük, szervezésük, fegyverzetük determi-
nálja a fegyvernemi, a támogatói és a szak-

csapatok összetételét és rendeltetését. A had-
osztály 4–6 fegyvernemi dandár (ezred), 
3–4 támogató dandár (ezred) és több önálló 
szervezésű zászlóalj (század), osztály ösz-
szetételű. Egy szárazföldi hadosztály 4–5 
gépesített/harckocsizó, 1–2 tüzér, 1 rakéta, 
légvédelmi, repülő dandár/ezred, 2–3 felde-
rítő, 1–2 műszaki, 1 vegyivédelmi, vezetés-
biztosító, vezetéstámogató, logisztikai zász-
lóalj összetételű. Létszámuk változó 10 000–
25 000 fő. (C. O.) → katonai vezetés

hadrafoghatóság: a csapatok (egyes ka-
tonák) harci alkalmasságát minősítő foga-
lom. A rendeltetésből adódó alkalmasságot 
különböző szabályzatokban, utasításokban, 
elvárásokban fogalmazzák meg. A csapa-
tok ~át meghatározza: az alakulat erkölcsi-
fegyelmi helyzete; a haditechnikai eszkö-
zök száma, használhatósága; anyagi készle-
tek mennyisége és állapota, a csapatvezetés 
helyzete és színvonala. A ~nak nincsenek fo-
kozatai, a mutatók egyikének terén megálla-
pított elégtelenség a hadrafoghatóság elvesz-
tésével jár. (T. J.) → szárazföldi műveletek

hadrend: 1. A fegyveres erők katonai szer-
vezeteinek szolgálati alárendeltség szerin-
ti, részletes csoportosítása és szervezeti ta-
gozódása. A haderő szervezeti felépítését 
tartalmazó tervezési alapokmány. A béke-
hadrend a békében fenntartott katonai szer-
vezetek csoportosítása és szervezeti, va-
lamint alárendeltség szerinti tagozódását; 
a háborús viszonyoknak megfelelő szerve-
zetet a mozgósítási (M, hadi, háborús) ~ 
tartalmazza. A katonai tanintézetek az ok-
tatás során, a csapatok és törzsek a külön-
böző gyakorlatok alkalmával gyakorló ~et 
használnak. ~bővítés: a fegyveres erők ren-
deltetésszerű feladatainak megváltozása, 
vagy más egyéb más okból történő új (~ben 
nem szereplő) katonai szervezet felállítá-
sára (~be állítására) végrehajtott szerve-
zési tevékenység. ~fejlesztés: a ~ben lévő 
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katonai  szervezetek (~i elemek) létrehozá-
sának (esetleges megszüntetésének), köz-
ponti szabályzók  alapján történő tervszerű 
 végrehajtása, a haderő egészére vonatkozó 
(új) koncepció alapján. (H. L.) → védelmi 
igazgatás 2. A honvédség szervezeti felépí-
tését a honvédelemért felelős miniszter ál-
tal vezetett minisztérium, a honvédelemért 
felelős miniszter közvetlen alárendeltségé-
be tartozó, valamint a honvédség ⁓je sze-
rinti szervezetek összessége képezi. A hon-
védség szervezetei közül a ⁓be az állomány-
tábla szerint szervezett katonai, a ⁓en kívüli 
szervezetek csoportjába pedig a munkaköri 
jegyzék szerint szervezett egyéb szerveze-
tek tartoznak. A honvédség szervezeteinek 
felépítését, béke- és hadilétszámát, rend-
szeresített technikai eszközeit állomány-
táblában vagy munkaköri jegyzékben hatá-
rozzák meg. A honvédség ⁓jét a szárazföl-
di csapatok, a légierő csapatai, a logiszti-
kai és támogató erők, valamint a honvédség 
feladatainak végrehajtása érdekében egyéb 
szaktevékenységet folytató szervezetek al-
kotják. A szárazföldi csapatok és a légierő 
csapatai haderőnemet képeznek. A haderő-
nemek fegyvernemekből és szakcsapatokból 
tevődnek össze. (C. O.) → katonai vezetés

hadsereg: egy katonai kötelék. Hétköznapi 
elnevezése egy ország haderejének. Hadmű-
veleti seregtest, amely haderőnemi hovatar-
tozásától függően, több magasabbegységből, 
fegyvernemi és szakegységekből, továbbá 
vezetés és biztosító szervekből áll. A ⁓ meg-
nevezést az állományának döntő részét ké-
pező fegyvernemi magasabbegységek ösz-
szetétele határozza meg. Például: összfegy-
vernemi, légi stb. ~. A ~ek általában számot 
és/vagy nevet (elnevezést) is viselhetnek. 
Például 5. hadsereg; 2. légi hadsereg; Raj-
nai hadsereg. (H. L.) → védelmi igazgatás

hadsereg funkciói: a hadsereg polgári irá-
nyítás alatt álló, függelmi rendszerben mű-

ködő, önkéntességen és az általános had-
kötelezettségen alapuló állami szervezet. 
A hadsereg feladata az ország független-
ségének, területének, légterének, lakossá-
gának és anyagi javainak külső támadással 
szembeni fegyveres védelme, különleges 
védelmet megillető nemzeti értékek őrzé-
se, a szövetségi és nemzetközi szerződésből 
eredő egyéb katonai kötelezettségek – kü-
lönösen a kollektív védelmi, békefenntar-
tó és humanitárius feladatok – teljesítése, 
a honvédelem szempontjából fokozott vé-
delmet igénylő létesítmények őrzése és vé-
delme, egyes kijelölt létesítmények őrzése 
és védelme és más, az állam által megha-
tározott egyéb feladatok teljesítése. (C. O.) 
→ katonai vezetés

hadsereg hatása a személyiségre: a tár-
sadalomban a személyiség többrétegű ha-
tásrendszerben él és működik. A hadsere-
gekben az alapviszony a szolgálati viszony. 
A hadseregek főbb jellemzői, hatásmecha-
nizmusai a téma szempontjából (e jellem-
zők alkalmasak a tömeghadsereg és az ön-
kéntes haderő hatáskülönbségeinek jelzésé-
hez): a) a hadsereg sajátos értékrendszer in-
tézményesülése, a normák döntő része kö-
telező és szankcionált jellegű. A működés 
középponti eleme a fegyelem. A törekvések 
e területen arra irányulnak, hogy a fegye-
lem ne csupán eszközjellegű legyen a célok 
elérése szempontjából, hanem váljon a ka-
tonai kötelességtudat specifikus összetevő-
jévé, a katonai létmódban tudásalapúvá; b) 
a modern hadseregekben is a függőség, a pa-
rancsvezéreltség, az engedelmesség, vala-
mint a teljesítmény képezi az alapviszony 
tartalmát. Ez a tartalom jelenik meg a tu-
dás, a felelősség és a cselekvés összefüggő 
rendszerében; c) a bürokratikus szervezet 
működése módosítja az emberi személyisé-
get, különösen, ha kemény vezetési stílussal 
párosul, amelynek eredménye, hogy a bi-
zalmatlanság és a megtorló intézkedésektől 
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való félelem miatt, a teljes emberi erőforrá-
sok nem hasznosulnak; d) a  bürokratikus 
 szervezetben a  vezetők kontrollja felülről 
származik, ami kialakíthatja a tekintély-
uralmi stílust, valamint a beosztotti (aláren-
delti) – beállítottságot; személytelenítheti 
a döntési mechanizmust; szabályozza, igaz-
gatásilag szétosztja az információkhoz való 
hozzáférhetőség lehetőségét. A hierarchikus 
tudat eszmei előképe: a rend, az irányított-
ság, a szabályozottság, a szervezett erő, a be-
soroltság természetessége. Ezek azok a váz-
latos tartalmak, amelyek talán hangsúlyozot-
tan igazak voltak a tömeghadseregek idősza-
kában, és amelyeknek bizonyos elemei vál-
toznak. A kis országokban, így hazánkban 
is a védelem mindig közösségi képesség ma-
rad, még az olyan szövetségi rendszeren be-
lül is, mint a NATO vagy az Európai Unió. 
(H. D.) → katonapedagógia

hadsereg-modernizáció: a kor követelmé-
nyeinek megfelelő fejlesztés, amely haté-
konyabbá, észszerűbbé, a szövetségi part-
nerekkel adekváttá és a számba vehető el-
lenséggel szemben ellenálóbbá teszi a had-
erőt. A haderő modernizációjának tekinthe-
tő minden olyan átalakulás, amely a szerve-
zetek „lényeges jellemzőiben” következik 
be: a) a szervezetre jellemző működési fo-
lyamatokban; b) a szervezetre jellemző tu-
dományos, technikai és technológia terén; 
c) a szervezeti outputokban; d) a szerveze-
ti struktúrában; e) a szervezeti kultúrában; 
f) a szervezeti magatartásban; g) a szerve-
zet hatalmi viszonyaiban. A szervezeti vál-
tozás függvényében különbséget tehetünk 
az inkrementális és a radikális fejlesztések 
között. Az inkrementális modernizáció so-
rán a haderő egy vagy néhány lényeges szer-
vezeti jellemzője változik. A megváltozó 
szervezeti jellemző kismértékű módosulást 
eredményez, néhány egységre, illetve terü-
letre terjed ki, nem érint valamennyi szintet, 
viszonyleg lassan következik be, célja a kül-

ső illeszkedés, illetve a belső harmonizáció 
megteremtése. Radikális modernizáció so-
rán a haderő számos vagy az összes lényeges 
szervezeti jellemzője átalakul, valamennyi 
szintet érinti, a változások viszonylag gyor-
san realizálódnak, a szervezet külső alkal-
mazkodásának előmozdítása, illetve a szer-
vezeti alrendszerek, struktúrák és folyama-
tok új konfigurációjának létrehozása követ-
kezik be, amely folyamatot a felső vezetés 
irányítja. A hadsereg radikális modernizá-
ciója átalakítja a harcászati, hadműveleti el-
járásokat, megköveteli a személyi állomány 
felkészítését, magával vonja az új technikai 
eszközök, modern kiszolgálásának megte-
remtését, lényegében az egész infrastruk-
turális háttér fejlesztését. (C. O.) → kato-
nai vezetés

hadseregvonat: a seregtestek szervezet-
szerű vagy a hadra kelt sereget megerősítő 
összes mozgó tartalék intézet. Rendeltetés 
szerinti tagozódásuk: a) lőszervonatok (lo-
vashadosztály lőszeroszlopok; hadosztály-, 
hadtest-, hadsereg-lőszertelepek); b) egész-
ségügyi vonatok (hadosztály egészségügyi 
intézetei, tábori kórházak); c) élelmezési 
vonatok (gyalogélelmező; lovasélelmező, 
illetve hadtestélelmező oszlopok; a hadse-
reg-parancsnokságok, valamint a hadsereg-
főparancsnokság élelmező vonata; tábori 
élelmező raktárak, tábori sütödék, vágó-
marhatelepek, hadtápvonatszakaszok); d) 
műszaki vonatok (hídvonatok az utászszer-
tartalékokkal, tábori távíró-/távjelzőoszta-
gok, sáncszeroszlopok); e) vonat tartalék in-
tézetek (hadtestvonat-, valamint lógyógyte-
lepek). Lásd vonat. (Sz. M.) → hadtörténet, 
hadművészet története

hadszíntér: a potenciális fegyveres konf-
liktus olyan területe, amelyen a szemben 
álló hadviselő felek hadipotenciálja helyez-
kedik el. Határait a katonai koalíciók terü-
letei, a hadászati fontosságú  hadigazdasági 
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 objektumok elhelyezkedése, a hadászati 
méretű fegyveres csoportosítások elhelyez-
kedése, a kontinensek, tengerek és óceá-
nok természetes határai határozzák meg. 
(S. K. K.) → katonaföldrajz

hadszíntér-parancsnokság: a hadszíntér-
főparancsnoknak alárendelve az egyesített 
parancsnokságok stratégiaszintű vezeté-
si eleme, amely végzi a stratégiai irányí-
tást, hadműveleti elveket határoz meg az alá-
rendelt parancsnokságok részére. A had-
színtér-főparancsnok tölti be az összekötő 
szerepet a katonai stratégia és a hadszíntéri 
stratégia között. Az egyesített főbb száraz-
földi, légi és haditengerészet hadművele-
tekhez szükséges stratégiai és hadműveleti 
irányítást a ⁓ok biztosítják. A hadszíntér-fő-
parancsnok gondoskodik az alárendelt erők 
szervezeti felépítéséről, meghatározza azok 
feladatait, céljait, biztosítja azok vezetését, 
alkalmazását. Megtervezi és végrehajtatja 
a hadszíntéri műveleteket, az egyestett had-
műveleteket, ellátja más hadszínterek vezér-
kari főnökeinek támogatását, folyamatosan 
értékeli a helyzetet, feltételeket, felbecsüli 
azon hadszíntérszükségleteket, ahol a csa-
patai várhatóan támogató vagy támogatott 
szerepet fognak játszani. (C. O.) → kato-
nai vezetés

hadszíntéri ballisztikus rakétavédelem 
(Theatre Ballistic Missile Defence – TBMD): 
a hadszíntéri ballisztikus rakéták hagyomá-
nyos, vagy tömegpusztító harci résszel el-
látott irányított rakéták, amelyeket nagy tá-
volságról indítanak. Valamennyi hadszín-
téri ballisztikus rakétavédelmi rendszernek 
három alapfunkcióra kell képesnek lenni: 
célkeresés és -követés, fenyegetésösszesí-
tés és az ellentevékenység-ütemezés, illetve 
ellentevékenység. A célkeresés és -követés 
magában foglalja a támadó rakéta röppályá-
jának, illetve helyének számítását rádióloká-

ciós vagy infraszenzorok segítségével. A fe-
nyegetés összesítése és az ellentevékenység 
ütemezése a röppálya elemzését takarja an-
nak szempontjából, hogy az fenyegetést je-
lent-e számunkra, és amennyiben igen, üte-
mezi a fenyegetés leküzdését, valamint me-
nedzseli az ahhoz szükséges erőforrásokat. 
Végül, a hadszíntéri ballisztikus rakéta ellen 
támadást intéznek annak érdekében, hogy 
meggátolják annak célba érkezését. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támoga-
tó műveletek)

hadszíntéri egészségügyi főnök (Medical 
Director – MEDDIR, Theatre  Surgeon – 
TS): a műveleti kötelék vagy hadszíntér 
egészségügyi szolgálatainak funkcionális 
vezetője. További szolgálati kötelmeként 
a ~ elláthatja a műveleti parancsnok egész-
ségügyi főtanácsadói teendőit is. Feladatai: 
a) koordinálja az összes egészségügyi had-
erővédelemmel kapcsolatos tevékenységet; 
b) átfogó tömeges sérültellátási tervet készít 
más parancsnokságok törzseivel egyeztetve; 
c) egészségügyi tanácsokat ad a tömegpusz-
tító fegyverek elleni védelemmel kapcsolat-
ban; d) irányítja a hadszíntéren lévő egész-
ségügyi biztosítási képességek összegzését 
és egyéb jelentős egészségügyi informáci-
ók (Hadszíntér Egészségügyi Kézikönyv) 
elkészítését és naprakészen tartását a teljes 
hadszíntéren történő terjesztés érdekében; 
e) támogatja a polgári-katonai együttműkö-
dési (Civil-Military Cooperation – CIMIC) 
törzseket, és egyeztet velük közegészség-
ügyi és humanitárius segítségnyújtási terü-
leteken a hadszíntér egészére vonatkozóan. 
A ~ által vezetett törzs képes a megerősíté-
sek segítségével (teljes állományra bővítve) 
a (had)művelet által megkövetelt egészség-
ügyi kérdések teljes körének kezelésére. A ~ 
szinonimái az egészségügyi igazgató, vala-
mint az egészségügyi parancsnok. (S. L.) 
→ katonai egészségügy
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hadszíntéri és küldetésspecifikus kikép-
zés: magában foglalja mindazokra a felada-
tokra való felkészítést, amelyet a specifi-
kus, sajátos küldetési követelmények telje-
sítéséhez állítottak össze (azokat a felada-
tokat, amelyeket a harcfeladatszabványok 
nem tartalmaznak; azokat, amelyek a spe-
cifikus környezetre vonatkoznak; azokat 
a harcfeladatszabványokat, amelyeket meg 
kell ismételni, vagy fel kell frissíteni a kül-
detésre jellemző körülmények és viszonyok 
között). (V. F.) → katonai képzés, kiképzés, 
felkészítés

hadszíntérismeret: a katonaföldrajz általá-
nos ismereteit alkalmazva vizsgálja és érté-
keli a katonaföldrajzi térségeken belül a had-
színtér-előkészítettség állapotát és befolyá-
sát a fegyveres küzdelem előkészítésére 
és megvívására, lehetséges időtartamára. 
A ~ a regionális katonaföldrajz azon terü-
lete, amely a hadszíntér, a katonaföldrajzi 
térség adatait felhasználva politikai és kato-
nai döntéshozatali szervek, különböző kato-
nai vezetői szintek (hadászati, hadműveleti, 
harcászati) részére készülő katonaföldrajzi 
értékelés, leírás, ajánlás. Az értékelések te-
rületi dimenziója regionális vagy lokális le-
het. A regionális szintű országok, régiók át-
fogó értékelését, leírását tartalmazza. A lo-
kális szintű a katonaföldrajzi környezet egy 
kisebb részének (harctér, hadműveleti terü-
let, harctevékenységi körzet) komplex érté-
kelését foglalja magában. A ~ tisztek, tör-
zsek hadászati, hadműveleti-harcászati ki-
képzési anyaga, amely a valószínű ellensé-
ges koalíció katonai lehetőségeit, a hadszín-
tér politikai, gazdasági és természetföldrajzi 
viszonyait, a hadviselésre, a fegyveres tevé-
kenység megtervezésére, megszervezésére 
és végrehajtására kifejtett hatását értékeli. 
(S. K. K.) → katonaföldrajz

hadtest: önálló hadműveleti (hadászati) ma-
gasabbegység, amely általában 3–5 hadosz-

tályból, parancsnoki törzsből, önálló harctá-
mogató, biztosító és logisztikai egységekből 
áll. Közeli, távoli és mélységi harcfeladatok 
megoldására szerveződik. A NATO Gyors-
reagálású Hadtest (NATO Gyors Telepítésű 
Hadtest) az egyik legkisebb reakcióidővel 
bevethető, többnemzeti, jelentős eszközál-
lománnyal bíró katonai magasabbegysége. 
A hadtest műveleti spektruma széles: ter-
mészeti katasztrófák, humanitárius segítség-
nyújtások, béketámogató műveletek és ter-
rorelhárító bevetések a katonai akciókon kí-
vül. Vezetési törzseik képesek dandárszintű 
egységektől hadtestcsoportokig vezetési-pa-
rancsnoki feladatokat ellátni. A főparancs-
nokság a riasztást követő 10 napon belül 
a műveleti térségbe tudja juttatni az első csa-
patokat, továbbá a kitelepült teljes erő 60 na-
pig képes funkcionálni, műveleti céljait tel-
jesíteni. (C. O.) → katonai vezetés

hadtörténelem: a történeti források, a tör-
téneti tér és a hadügyhöz kapcsolódó anya-
gi kultúra tanulmányozásával rekonstruál-
ja a katonai történéseket, feltárja azok okait, 
következményeit és a társadalomra gyako-
rolt hatását. A történettudomány és a hadtu-
domány egyaránt a tudományágai közé so-
rolja, ami jelzi interdiszciplináris jellegét. 
A történettudomány, a háborúk, fegyveres 
konfliktusok történetére és a társadalom-
ra gyakorolt hatására fókuszál. A hadtudo-
mány, a hadügy és a fegyveres harc fejlődé-
sét kutatja, és a jelen kor hadművészetére le-
vonható tanulságait tárja fel. (N. L.) → had-
történet, hadművészet története

Hadtörténelmi Közlemények: a ~ című fo-
lyóiratot a Magyar Tudományos Akadémia 
alapította 1888-ban  „a magyar hadi törté-
netírás fejlesztésére”. Napjainkban a Had-
történeti Intézet és Múzeum kiadásában évi 
négy számban, mintegy ezer oldalon teszi 
közzé a magyar és a kapcsolódó egyete-
mes hadtörténelem új kutatási  eredményeit. 
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 Magyarország egyik legrégebbi társadalom-
tudományi orgánumaként a kezdetektől je-
lentős szerepet játszik a hazai történetírás 
fejlődésében, a magyar hadtörténeti iroda-
lom gazdagításában. (N. L.) → hadtörténet, 
hadművészet története

hadtörténelmi múzeológia: a hadügy tör-
ténetéhez kapcsolódó tárgyak, fegyverek, 
felszerelési tárgyak, zászlók, egyenruhák, 
katonai jelvények, személyes tárgyak – mi-
litáriák – gyűjtése, feldolgozása és társadal-
mi hasznosítása. (N. L.) → hadtörténet, had-
művészet története

hadtudomány elmélete: a hadtudomány 
alapvető, alapozó területe, amely hatással 
van (lehet) a diszciplína többi területére. 
A ⁓ feltérképezi és feltárja a hadtudomány 
kutatási objektumait, tárgyát, szerkezetét 
és módszereit, helyét, továbbá szerepét a tu-
dományok rendszerében; kutatja (valamint 
fejleszti) a tudományág helyzetének, várha-
tó fejlődésének, irányainak elméletét, intéz-
ményeinek hatékonyabb együttműködését, 
a kutatási módszereket, a képzéseket, a ter-
minológiát, a szakkifejezések korszerűsíté-
sét, majd javaslatokat dolgoz ki ezekkel kap-
csolatban. (G. I.) → hadtudomány elmélete

hadtudomány MTA doktorai 1995-től: 1. 
Horváth Miklós, MTA doktora: 2003. Szak-
terület: hadtörténelem. Foglakozás: egyete-
mi tanár. Kutatási téma: a) egyetemes és ma-
gyar hadtörténet; b) a magyar erőszakszer-
vezetek második világháború utáni történe-
te; c) az 1956-os  forradalom és szabadság-
harc hadtörténeti vonatkozásai; d) a Var-
sói Szerződés története. 2. Nagy László, 
MTA doktora: 2003. Szakterület: hadtudo-
mány és biztonságpolitika. Kutatási téma: a) 
a katonai integráció; b) fegyverkezés, fegy-
verzetkorlátozás; c) Oroszország bizton-
ságpolitikája. 3. Kende György, MTA dok-
tora: 2004, a hadtudomány kandidátusa: 

1985. Szakterület: haditechnika. Foglalko-
zás: egyetemi tanár. Kutatási téma: a) hadi-
technikai tantárgyak oktatási módszerei itt-
hon és külföldön; b) informatikai módszerek 
a haditechnikai K+F-ben; c) sakk és straté-
giák; d) tüzérségi tűzvezetési rendszerek. 
4. Matus János, MTA doktora: 2005. Szak-
terület: nemzetközi kapcsolatok, biztonsági 
tanulmányok. Foglalkozás: óraadó Kutatási 
téma: a) a regionális biztonság átalakulása 
a hidegháború után; b) politika, biztonság 
és gazdaság kapcsolata a nemzetközi rend-
szerben; c) stratégiai tervezés a kül- és biz-
tonságpolitikában. 5.  Szabó  Péter, MTA 
doktora: 2004. Szakterület: Magyarország 
katonai részvétele a második világháború-
ban (1941–1945). Kutatási téma: a) a magyar 
huszárság története (1849–1955); b) a Ma-
gyar Királyi Honvédség részvétele a má-
sodik világháborúban (1941–1945); c) Ma-
gyarország második világháborús katonai 
embervesztesége. 6. Padányi József, MTA 
doktora: 2007, a hadtudomány kandidátu-
sa: 1995. Szakterület: hadtudomány, béke-
támogató műveletek. Foglalkozás: egyetemi 
tanár. Kutatási téma: a) árvédekezés; c) bé-
keműveletek; c) civil-katonai kapcsolatok; 
d) katasztrófák elleni védekezés; e) műsza-
ki támogatás. 7. Munk Sándor, MTA dokto-
ra: 2008, a hadtudomány kandidátusa: 1990. 
Szakterület: katonai informatika. Foglalko-
zás: professor emeritus. Kutatási téma: a) 
katonai (védelmi) helyzetismeret; b) kato-
nai (védelmi) információk, tudásösszetevők 
rendszere; c) katonai (védelmi) informatikai 
rendszerek interoperabilitása; d) Katonai in-
formatikai stratégiák; e) kritikus informá-
ciós infrastruktúra-védelem katonai (vé-
delmi) feladatai. 8. Bukovics István, MTA 
doktora: 2009, a műszaki tudomány kandi-
dátusa: 1984. Szakterület: hadtudomány, 
katonai-műszaki tudomány. Foglalkozás: 
egyetemi tanár. Kutatási téma: a) felkészü-
lés a klímaváltozásra, a környezet–kocká-
zat–társadalom katasztrófavédelmi kérdé-
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sei; b) katasztrófavédelmi stratégiai terve-
zés modellezése; c) logikai kockázatelem-
zés. 9. Csikány Tamás, MTA doktora: 2009, 
a hadtudomány kandidátusa 1996. Szakte-
rület: hadtörténet – hadművészet történe-
te. Foglalkozás: egyetemi tanár. Kutatási 
téma: a) a 19. század európai hadművészete; 
b) az  1848–1849-es  magyar szabadságharc 
hadművészete, várak és erődök a 19. szá-
zadi európai hadművészetben. 10. Fűrész 
 József, MTA doktora: 2009, a hadtudomány 
kandidátusa 1995. (G. I.) → hadtudomány 
elmélete

hadtudomány: a fegyveres küzdelem gya-
korlatából született és elsősorban a hadvise-
lés tapasztalatainak általánosítása nyomán 
fejlődött úgy, hogy e folyamat során mind-
végig meghatározó területe volt, és az ma is 
társadalmi létünknek. Az ókorban mindent 
átfogó (tudományok feletti) tudomány, a fi-
lozófia differenciálódása elkezdődött, és el-
mondhatjuk, hogy a ⁓ az elsők között lé-
pett az önálló fejlődés útjára. A hadjáratok 
első leírásaitól, majd a háború és a hadvi-
selés módjainak megismertetésére írt első 
könyvektől hosszú út vezetett napjainkig. 
A mában is jól ismert tudományelméleti- 
és rendszertani struktúra, a ⁓ végleges ki-
alakulásának folyamatában kristályosodott 
ki, a 18. század végére, illetve a 19. század 
elejére. Alapvetően erre a történelmi idő-
szakra tehető, a tudományág művelői kö-
rében annak a napjainkig élő törekvésnek 
a kezdete is, amelynek eredményeként, idő-
ről időre – az aktuális, vagy annak ítélt, eset-
leg hitt, társadalmi igények hatására hivat-
kozással – újra és újra fogalmazták a szak-
emberek a ⁓t. Ma sincs ez másképp és figye-
lemmel a 21. század elmúlt közel két évti-
zedét jellemző geopolitikai és geostratégiai 
helyzetére, korunk ⁓a megítélése tekinteté-
ben akkor járunk el helyesen, ha elfogad-
juk, hogy az elsősorban a fegyveres küzde-
lem természetére, lényegére és tartalmára, 

a fegyveres erők képességeire, a hadviselés 
eszközeire és módjaira, továbbá azok támo-
gatására, illetve biztosítására vonatkozó is-
meretek rendszere. Amely napjainkban fő-
ként a tudományos előrelátáson alapulva fej-
lődik. A ⁓ kapcsolata más tudományágakkal 
is sajátos, hiszen saját hatékonysága bizto-
sítása érdekében figyelembe veszi, önálló-
an elemzi és katonai szempontok sokasá-
gán keresztül értékeli azok részeredménye-
it, eredményeit. A ⁓ funkcionális működé-
se is specifikus, ugyanis amikor megalkotja, 
kidolgozza egy konkrét fegyveres erő szer-
vezetét, kiképzési rendszerét, illetve alkal-
mazásának műveleti formációit, akkor min-
den esetben annak a társadalmi közösség-
nek, csoportnak az igényeiből, célkitűzése-
iből indul ki, amelynek a szolgálatában áll. 
A fegyveres küzdelem egyébként társadalmi 
jelenség is – és mint ilyen – komplex megis-
meréséhez, valamint kezeléséhez valójában 
át kell lépnünk a ⁓ kereteit, hiszen azt, nem-
csak annak tudományági síkon érvényesü-
lő törvényei, hanem a társadalom, sőt a lé-
tező anyagi világ működését biztosító álta-
lános törvények szempontjából is vizsgálni 
kell. Valójában emiatt elengedhetetlen, hogy 
a tudományág elméleti és gyakorlati szak-
emberei ne csak saját területüknek legye-
nek avatott művelői, hanem tudományosan 
megalapozott széles látókörrel rendelkezve, 
az összefüggések rendszerében azt is jól kell 
ismerniük, hogy a ⁓ miért és miként szer-
ves része és bizonyos értelemben alakítója, 
a társadalmi lét más területén megvalósu-
ló emberi tevékenységeknek. Ebből a meg-
állapításból kiindulva vagy erre figyelem-
mel célszerűnek tartom megemlíteni, hogy 
a ⁓ a kutatása tárgyát, tudományági termé-
szetét és rendeltetését tekintve – a technikai 
és technológiai tudományterületi jellemzői-
vel együtt is – társadalomtudomány, amely 
azonban multidiszciplináris jellemzőjénél 
fogva egyébként lehetne akár önálló rend-
szertani kategória is. A fegyveres küzdelem 
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törvényszerűségeinek feltárása nem csupán 
a tények, a kutatási eredmények felsorolása 
és vizsgálata. A ⁓nak éppúgy, mint más tu-
dománynak is, fel kell használnia a kölcsö-
nösen összefüggő (páros) logikai kategóri-
ákat: a lényeget és jelenséget; a tartalmat 
és formát; az okot és okozatot; a szükség-
szerűséget és véletlent; az általánost, a kü-
lönöst és egyest; az absztraktat és konkré-
tat; az egészet és a részt. A ⁓ az a tudomány-
ág, amely a fegyveres küzdelem keletkezé-
sét, célját, jellegét, osztályozását vizsgálja, 
illetve kutatja a hadseregek megjelenésé-
nek és fejlődésének törvényszerűségeit, va-
lamint a haderő társadalmi megítélésének 
és elfogadottságának helyzetét. A ⁓ törvé-
nyei megmutatják, hogy a fegyveres erők 
milyen úton és módon készüljenek fel a ka-
tonai műveletek különböző fajtáinak végre-
hajtására, és hogyan vívják ki a győzelmet 
korunk hadviselésének keretei között. Ma, 
a 21. század második évtizedében is az elő-
zőekben leírtak képezik a ⁓ alapját. A társa-
dalomtudományok tudományterülethez so-
rolt ⁓ mint tudományág, alapvető kutatási 
területei (más megnevezéssel tudományal-
ágak) tartalmukra figyelemmel az alábbiak: 
a ⁓ általános elmélete, a hadművészet elmé-
lete, a honvédelmi igazgatás, a katonai veze-
tés elmélete, a katonai kiképzés és felkészí-
tés, a hadtörténelem, a hadművészet törté-
nete, a védelemgazdaság, a katonai műszaki 
ismeretek. A honvédelem színvonalára igen 
nagy hatással van a ⁓, amely a fegyveres 
küzdelem objektív törvényeinek és törvény-
szerűségeinek alapján álló elvek összessé-
ge, továbbá a hadügy jövőjének tudományos 
előrelátása. A ⁓ egyetemes, de nem egysé-
ges és ebből adódik, hogy az egyébként or-
szágonként eltérő hadügy tudományelméle-
tének és gyakorlatának megértéséhez a nem-
zeti – esetünkben a magyar – ⁓ jellemzőit, 
elméletét és gyakorlatát célszerű vizsgálni. 
(Sz. I.b) → hadtudomány elmélete

Hadtudományi Doktori Iskola (HDI): lásd 
doktori iskola (Sz. M.) → hadtörténet, had-
művészet története

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
(HHK): alapításának ideje: 2012. január 1. 
A ~ jelmondata: A hazáért mindhalálig! 
A ~ feladata a Magyar Honvédség hivatá-
sos és szerződéses tiszti állománya, vala-
mint a védelmi szférában foglalkoztatott 
civil szakemberek alap-, mester- és dokto-
ri képzése, a hivatásos és szerződéses tisz-
tek szakirányú át- és továbbképzése, továb-
bá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CCIV. törvény (Nftv.), valamint a honvédek 
jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 
(Hjt.) alapján a Magyar Honvédség felada-
tainak ellátásához szükséges tiszti utánpót-
lás biztosítása, a honvédelem területén dol-
gozó szakemberek képzése. A ~ feladatkö-
rébe tartozik továbbá a katonai műszaki tu-
dománnyal, a hadtudománnyal és más kap-
csolódó tudományágakkal (például államtu-
dománnyal és más műszaki tudományággal) 
összefüggő oktatási és kutatási tevékenység 
végzése. A ~on folyó képzés szakmai köve-
telményeit a Honvéd Vezérkar főnöke hatá-
rozza meg. A ~ vezetője a dékán, aki tevé-
kenységét – a rektor közvetlen alárendeltsé-
gében – a helyettesei és a dékáni hivatalve-
zető közreműködésével végzi. (S. J.) → hu-
mánpolitika, személyügy

hadtudományi fokozatok: a szovjettípusú 
rendszerben Magyarországon 1963 és 1998 
között lehetett megszerezni a hadtudomá-
nyok – később hadtudomány – kandidátu-
sa (CSc), illetve doktora (DSc) fokozatot 
(345/37 fő). Az azt felváltó angolszász rend-
szerben pedig 1997-től  PhD (2016. decembe-
rig mintegy 430 fő, ebből 11 külföld), illetve 
az MTA Doktora fokozatot (8 fő). (Sz. M.) 
→ hadtörténet, hadművészet története
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hadtudományi képzés: 1. Azoknak az is-
mereteknek az elsajátítása, bővítése, tovább-
adása, amelyek a hadtudomány sajátossá-
gainak, kategóriáinak további változásait, 
fejlődését előidéző ok-okozati összefüggé-
seinek a megértéséhez szükségesek. A ~ 
az egyetemi és a katonai mestervégzettsé-
gű szakemberek posztgraduális képzésé-
nek szerves része a Magyar Honvédségben. 
Célja a hadtudomány műveléséhez és okta-
tásához szükséges feltételek megteremtése 
is. Ennek keretében folyik a kutatóvá kép-
zés is, amelyen belül a szükséges szakis-
meretek mellett az idegen nyelvi tudás bő-
vítése és a kutatási módszerek elsajátítása is 
követelmény. A ~ben részt vevők megfele-
lő előrehaladás esetén hadtudományi tudo-
mányos fokozatokat szerezhetnek. (CS. F.) 
→ katonai képzés, kiképzés, felkészítés 2. 
Korábban a különböző tiszti iskolákon, ka-
tonai akadémiákon, Nemzetvédelmi Egye-
temen folyt, jelenleg a Nemzeti Közszolgá-
lati Egyetem Hadtudományi és Honvédtiszt-
képző Karán, valamint annak doktori isko-
láiban folyik. (Sz. M.) → hadtörténet, had-
művészet története

hadügy: a fegyveres küzdelem sikeres meg-
vívását vagy lehetőség szerinti elhárítását 
szolgáló elmélet és gyakorlat. A fegyveres 
erőkkel, felkészítésükkel, alkalmazásukkal, 
a fegyveres harc megvívásával, illetve elhá-
rításával, valamint az ország katonai védel-
mével és biztoságával összefüggő társadal-
mi-gazdasági, államigazgatási és lakossá-
gi felkészítéssel kapcsolatos kérdések ösz-
szessége. A ⁓ magában foglalja a honvédel-
mi tárca, az alárendelt szervezetek, illetve 
a fegyveres erő(k) szervezetének, felszere-
lésének, irányításának és vezetésének, tevé-
kenységük módjainak meghatározását, vala-
mint szerepük megszabászát a kormányzat 
politikai céljainak elérésében. A honvéde-
lemről szóló 2011. évi CXIII. törvény sza-
bályozza a honvédelemmel kapcsolatos kö-

telezettségeket, a részt vevő szervek felada-
tait, a honvédelem irányításának szervezeti 
rendjét, a Magyar Honvédség békeidőszaki 
feladatait és tevékenységének szabályait, to-
vábbá az egyes különleges jogrendi idősza-
kok idején alkalmazható szabályokat. Tu-
dományági értelemben: a) a ⁓ hadtudomá-
nyi értelmezése, fogalma: a társadalomba 
szerveződött ember tevékenységének sajá-
tos területe, az állam honvédelmi politiká-
jának (katonapolitikájának) meghatározó ré-
sze; tágabban értelmezve magában foglal-
ja a fegyveres erők építését, a hadelméletet 
és annak gyakorlatát, az anyagi ellátás kér-
déseit, a társadalom és az ország honvédel-
mi felkészítését és végső soron minden más, 
de szigorúan katonai vonatkozású probléma 
megoldását; b) a ⁓ filozófiai értelmezése, fo-
galma: a társadalmi lét alkotórésze, a társa-
dalom azon tevékenységeinek gondolati sí-
kon strukturált rendszere, amely olyan tár-
sadalmi tudati állapot kialakulásához, il-
letve létezéséhez vezet, amely elfogadója 
és hatékony támogatója annak, hogy a tár-
sadalmi közösség fennmaradása, funkcio-
nális működése és innovatív fejlődése érde-
kében végső megoldásként szükséges a ka-
tonai erő sikeres műveleti alkalmazása; c) 
a ⁓ szociológiai értelmezése, fogalma: a tár-
sadalmi lét garanciájának közhatalmilag in-
tézményesített része, szakigazgatási hivatali 
testületekkel, sajátos szervezetekkel és szer-
vezeti kultúrákkal, továbbá legitimált, tu-
dományos-szakmai paradigmákkal. (G. I.) 
→ hadtudomány elmélete

hadügy szociológiája: a hadügyhöz kap-
csolódó szociológiai irányzatok összessé-
ge, történetét azon előzmények alkotják, 
amelyek a társadalom és a tudomány fejlő-
dése során elvezettek a hadügy társadalmi 
kérdéseinek tudományos igényű feltárásá-
hoz. Napjainkban a hadügy szociológiájának 
három nagy problémaköre különböztethető 
meg: a) a háborúhoz kötődően az  erőszak, 
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konfliktus, maga a háború szociológiája; b) 
a hadügy intézményesített szektorát benne 
kiemelten a fegyveres védelem intézmény-
rendszere specifikus szerveit vizsgáló had-
sereg, haderő, szociológia; c) a társadalom 
biztonsági törekvéseihez és ennek intéz-
ményeihez kapcsolódó béke-, illetve biz-
tonságszociológia. A ⁓ fejlődését általában 
három nagy időszakra osztják: a) a szocio-
lógia előtti, preszociologikus gondolkodás-
mód; b) a napóleoni háborúktól a 20. szá-
zad elejéig; c) az első világháborútól nap-
jainkig. A hadügy modern értelemben vett 
szociológiájának – csakúgy, mint a legtöbb 
szakszociológiának – szülőhelye az Ame-
rikai Egyesült Államok, az életre hívó pe-
dig az a helyzet, amely a második világhá-
ború idején a hadsereg társadalmi-politikai 
fontosságát ugrásszerűen megnövelte, illet-
ve a hadvezetés számára specialisták ezrei-
nek közreműködését tette elengedhetetlen-
né mind a kiképzés, mind a hadműveletek 
tervezése érdekében. A társadalomkutatá-
sok, benne a szakszociológiák fejlődésé-
vel együtt a katonai erő hatékonyságával 
szembeni kihívások hatására indulnak meg 
az átfogóbb hadseregvizsgálatok. A máso-
dik világháború éveiben megindult kutatá-
sok valóban új szakaszt nyitottak a hadse-
regszociológia fejlődésében. 1941 decem-
berében egy amerikai szociológus- és pszi-
chológuscsoport megbízást kapott arra, hogy 
egy – az egész hadseregre nézve reprezen-
tatív felmérést végezzen – a kiképzés és ve-
zetés szociológiai, illetve pszichológiai vo-
natkozásairól. Már az első felmérés olyan 
meglepő eredményekhez vezetett, hogy lét-
rehozták az Egyesült Államok hadseregé-
nek Research Branch-ét (kutatói részlegét), 
amely a háború éveiben kb. 300 szociológi-
ai vizsgálatot és felmérést végzett az ame-
rikai haderőben. A kutatások eredményeit 
természetesen csak a háború után, az 1940-
es  évek végén lehetett közölni, és akkor sem 
minden nehézség nélkül. Azonban Stauffer 

és munkatársainak a The American Soldier 
című nagyszabású második világháborús 
vizsgálatát megelőzi többek között H. D. 
Laswell első világháborús propagandaana-
lízise, vagy Moreno hadifogolytábori kísér-
lete is. A hadseregek mindig a társadalmak 
legjobb erőinek,  legfejlettebb struktúráinak 
lelőhelyei, azok közül is számosan elismer-
ték, hogy a hadsereg sok tekintetben kiváló 
kutatási  lehetőségeket kínál az emberi kö-
zösségek jelenségei iránt érdeklődőknek. 
A háború után az 50-es, 60-as  évektől első-
sorban a hadügy szociológiájának szocio-
technikai oldalát fejlesztették, ám időköz-
ben a szociológiai vizsgálódások kiterjed-
nek a katonapolitika alakításának és a ka-
tonai elem külpolitikában játszott szerepé-
nek a kérdésköreire, illetve a hadsereg tár-
sadalmi fejlődésben játszott szerepeire is. 
Az USA haderejének nemzetközi aktivitá-
sát figyelemmel kísérte a szociológia, van-
nak ismereteink a koreai és a vietnámi had-
színtéren tevékenykedő szociológusokról, de 
nem kerülte el a figyelmüket a vietnámi fi-
askó hatásainak vagy a nemi és faji kisebb-
ségek helyzetének hadseregen belüli alaku-
lásának elemzése sem. Alapvetően más fej-
lődéspályát futott be a hadügy szociológiája 
Európa keleti felén, így hazánkban is. A tér-
ségben univerzalizálódó szovjet típusú tár-
sadalomfejlődés tudományfejlődésre gyako-
rolt hatásainak következtében, sem az olyan 
politika és hatalomközeli probléma kapcsán, 
mint a hadügy, sem annak valós jelensége-
it mélyen vizsgáló, a konfliktusokra, ellent-
mondásokra érzékeny és azokat megjelení-
tő empirikus szociológia nem kapott teret. 
Az egyes országokban ugyanakkor jelentős 
eltérések alakulhattak ki. Lengyelország-
ban például a hadügy szociológiájának szá-
mos kiváló művelője tett szert nemzetközi 
hírnévre, például Wiatr. Hazánkban a 70-es  
80-as  évek fordulóján jött el az ideje annak, 
hogy a hadügy szociológiája is bekapcso-
lódhatott a hazai tudományfejlődésbe, kö-
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zelítve ahhoz, hogy az egységes tudomány-
fejlődés normái szerint működjön, annak 
eredményeit felhasználja. A rendszerválto-
zással a hadügy szociológiájának a regio-
nális, nemzeti specifikumokat továbbra is 
lehetségesnek tekintő, ám egységes tudo-
mányfejlődésbe történő betagolódása ideo-
lógiai, politikai korlátok nélkül felgyorsult, 
aminek következtében jelentős feladattá vált 
az ismereti adósságok törlesztése. Ugyan-
akkor a tudományműködtetés irányultságá-
ban helyre kell állítani a hadügy intézmény-
rendszere általi felhasználhatóságra törek-
vést. A valóságos problémák tanulmányo-
zása, a gyakorlati használhatóságra törek-
vés nélkül ugyanis a hadügy szociológiája 
könnyen süllyedhet a spekuláció szintjére. 
A védelem és a biztonság a társadalmi nyil-
vánosság számára nem lehet tabu. A hadügy 
szociológiáját mint a modern társadalomtu-
dományok egyik részdiszciplínáját és mint 
szakszociológiát magasabb elismerés övezi 
hazánkban is. (K. J.) → katonaszociológia

hadvezér: a haderő legfelső parancsnoka. 
Háborúban az államhatalom képviselője, 
a legfőbb döntéshozó személy a hadsereg 
alkalmazásával kapcsolatban. Korábban el-
várt volt (például Szun-Ce) a saját hadsere-
gének, valamint az ellenség seregeinek teljes 
ismerése, hadi tapasztalat, a háború sajátsá-
gainak alapos ismerete. Ma a demokratikus 
államokban a haderő főparancsnoka a sza-
badon választott államelnök – Magyaror-
szágon a köztársasági elnök. A szakmailag 
felvértezett ⁓ alatt ma már legtöbben az el-
sőszámú katonát, a vezérkari főnököt értel-
mezik, aki a hadsereg vonatkozású szakmai 
döntések meghozatalára jogosult, és ahhoz 
megfelelő kompetenciával is rendelkezik. 
Ugyanakkor a politikai döntéshozók első-
számú tanácsadója katonai vonatkozásban. 
(C. O.) → katonai vezetés

hadviselés: a szemben álló felek fegyveres 
erejének háborús katonai műveletei, továb-
bá háborús küszöb körüli válságreagáló ka-
tonai műveleti alkalmazása, a hadtudomány 
elméletének és gyakorlatának elvei szerint. 
A hadviselési mód a háborús, illetve háborús 
küszöb körüli válságreagáló katonai műve-
letek katonai-technikai jellemzője, a hadtu-
domány elméletének és gyakorlatának meg-
határozó fejezete, a fegyveres erő alkalma-
zási formáinak és módszereinek összessé-
ge. A hadviselési mód szorosan összefügg 
a hadviselő országok gazdasági, tudomá-
nyos-technikai színvonalával, katonai erővi-
szonyaival, hadikultúrájával, a háború poli-
tikai céljaival, továbbá a geopolitikai, illetve 
geostartégiai helyzettel, valamint a háború 
kirobbanásának körülményeivel. A 21. szá-
zad elején olyan újnak nevezhető (de már 
korábban is ismert és alkalmazott) eljárá-
sok jelentek meg a ⁓ben, amelyek rávilágí-
tanak, hogy a háború szabályai változáson 
mennek keresztül. E változás lényegét fogal-
mazta meg Valerij Geraszimov hadseregtá-
bornok – Putyin elnök által 2012-ben  kine-
vezett – vezérkari főnök és helyettes védel-
mi miniszter, 2013. február 27-én  publikált 
dolgozatában. A cikkben rávilágított, hogy 
a „színes forradalmak” és az „arab tavasz” 
teljesen átfogalmazták a ⁓ formáit, illetve 
tartalmát. Ez a dokumentum „Geraszimov-
doktrína” néven vonult be a hadtudomány 
legújabbkori ismeretrendszerébe, amely tu-
lajdonképpen a hibrid ⁓ lényegét deklarál-
ja. A 21. század eleje óta szintén reneszán-
szát éli a már régóta ismert aszimmetrikus 
⁓ is. Ez azonban tartalmában már eltér a ko-
rábban megismert eljárásoktól és jellemzők-
től. Lényegi eltérés a korábbiakhoz képest, 
hogy napjaink aszimmetriája alapvetően 
nem (csak) a haderők közötti egyenlőtlensé-
get jelenti. A 21. századi ⁓ legfontosabb jel-
lemzői: a) a régi, az új és a hibrid hadvise-
lési formák megjelenése; b) államok közötti, 
állami szint alatti, államhatáron átnyúló új 
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hadviselési formák létrejötte; c) a szimmet-
ria, illetve az aszimmetria komplex kezelé-
se; d) a hagyományos országvédelem mel-
lett a megelőző csapás, az elhárítás, továbbá 
az expedíciós ⁓ megjelenése; e) a nem line-
áris harcmező (non linear battlefield) létre-
jötte, ahol megvalósulhat – a lineáris har-
cászatban hosszú időkig érvényesült kon-
cepció helyett – az egyidejű, ötdimenziós 
(szárazföldi, tengeri, légi, kozmikus, infor-
mációs) műveletek koncepciója; f) ötdimen-
ziós (szárazföldi, légi, tengeri, kozmikus, 
információs) koncentrált csapások mérése; 
g) az össze nem függő harctér (battlespace) 
létrejötte, amely a szigetjellegű harcrendet, 
a közvetlen szomszéd és kapcsolat hiányát 
jelenti. A közös cél érdekében összhaderő-
nemileg együttműködő, de egymástól távoli 
harcoló erőcsoportosítások tevékenykednek. 
A sikeres fegyveres küzdelem alapja a háló-
zatközpontú vezetés; h) a hálózatközpontú 
⁓ megvalósulása, amelynek az alapját a szá-
mítógépes-műholdas információs rendsze-
rek képezik, amelyek lehetővé teszik a tel-
jes integrált hálózati kapcsolat a szenzorok, 
a döntéshozók és a tüzet kiváltó eszközök 
között. Ennek eredményeként az informá-
ciók megszerzése, illetve felhasználása ha-
tékonyabb, valamint gyorsabb lesz. Ebből 
fakadóan hatékonyabbá válnak a felderíté-
si, vezetési és fegyverirányítási rendszerek; 
ezzel mintegy lehetővé válik a szükséges in-
formációk reális időben való rendelkezésre 
állása a vezetés minden szintjén. Ez hozzájá-
rul a leggyorsabb és legoptimálisabb dönté-
sek meghozatalához, ami a műveleti sikerek 
egyik legfontosabb alapfeltétele; i) a művele-
tek hatásalapú megközelítése (Effects-Based 
Approach to Operations ‒ EBAO): tulajdon-
képpen egy olyan művelettervezési szemlé-
let-, illetve gondolkodásmód, amely útmu-
tatást nyújt a tervezéshez, a szervezéshez, 
a kivitelezéshez (végrehajtáshoz) és az érté-
keléshez. Ennek a módnak a lényege, hogy 
a rendelkezésre álló katonai és más erőket, 

eszközöket átfogó, egymást kiegészítő mó-
don alkalmazzák a kitűzött célok elérése ér-
dekében, azaz a műveletek hatásalapú meg-
közelítése nem a megsemmisítendő célpon-
tok pusztítása által keltett hatások szerint 
működik, hanem azt kutatja, hogy az el-
érendő politikai, katonai végállapot milyen 
hatásokkal  érhető el, és ezekhez mely cél-
pontokat milyen ütemezéssel kell támadni. 
A végső cél nem a célpontok megsemmisíté-
se, hanem a célul  kitűzött  összetett hatások 
(végállapot) elérése; j) a katonai műveletek 
során a teljes műveleti mélységben nagy-
pontosságú fegyverek, míg a kis harcászati 
mélységben gyalogság, illetve a támogatók 
alkalmazása a meghatározó; k) a szövetségi, 
illetve koalíciós műveletek megvalósulása; 
l) a legújabb high-tech technológiák alkal-
mazása: megjelennek a kontaktus nélkü-
li háborúk. A robotika forradalmának kö-
szönhetően a robototok, illetve a harci ro-
botok megjelenése a harctéren. A jövő fegy-
veres küzdelmében az ember csak irányító, 
majd később csak „szemlélő”; m) a kato-
nai műveletek végrehajtása során jellemző 
lesz az elektronikai harc, az elektromágne-
ses, lézer- és irányítható, robotizált fegyve-
rek, illetve technikai eszközök alkalmazása; 
n) a jövő hadműveleteire – különösen had-
műveleti mélységben – a levegő-föld műve-
letek lesznek jellemzők, de harcászati mély-
ségben is dominálni fognak a szárazföldi 
manővererőket (harccsoportokat) támoga-
tó harcászati repülőerők. (G. I.) → hadtu-
domány elmélete

hadviselési mód: a háborús, illetve a hábo-
rús küszöb körüli válságreagáló katonai mű-
velet katonai-technikai jellemzője, a hadmű-
vészet elméletének és gyakorlatának alapve-
tő fejezete, valójában a fegyveres erők al-
kalmazási formáinak és módszereinek ösz-
szessége, amelynek milyensége és minősége 
döntően függ a megvalósulását befolyásoló 
különböző tényezőktől. Ezek a következők: 
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a) létező történelmi korban fennálló geopo-
litikai és geostratégiai helyzet; b) az adott 
időszakban létező és érvényesülő a társa-
dalmi közösség/közösségek fenntartható 
fejlődését és biztonságát veszélyeztető koc-
kázatok és kihívások. Egyértelműen azok, 
amelyek a komplexen érvényesülő veszély-
források és kihívások közül elsősorban vagy 
kizárólagosan csak a katonai erő alkalma-
zásával hatástalaníthatók, kezelhetők vagy 
semlegesíthetők; c) a társadalmi közösség/
közösségek által a kormányzati stratégia/
stratégiák szintjén megfogalmazott társa-
dalmi igények. Ebben az esetben arra a tár-
sadalom/társadalmak által létrehozott kato-
nai képességekre kell gondolnunk, amelyek 
a katonai potenciálba integráltan megjelenő 
olyan a biztonsági garanciarendszer részét 
képező képesség, amely biztosítja adott tör-
ténelmi körülmények között és időben a tár-
sadalom/társadalmak szempontjából meg-
határozó fontosságú érdekek érvényesítését 
és értékek védelmét; d) az adott társadalmi 
közösség/közösségek esetében létező terme-
lési mód milyenségét és minőségét megha-
tározó termelőerők és termelési viszonyok 
fejlettségi színvonala; e) az adott társadal-
mi közösség/közösségek által lakott föld-
rajzi térség (ország/országok) nyersanyag 
és energiahordozók vonatkozásában fenn-
álló ellátottsági szintje; f) a létező állam/
államok keretei között a társadalom/társa-
dalmak igénye alapján kialakított katonai 
képességek, valamint az érvényesülő hadi-
kultúra/hadikultúrák; g) a társadalom/tár-
sadalmak politikai döntése nyomán a poli-
tikai küldetésben megfogalmazott hadászati 
cél/célok elérése érdekében kirobbanó fegy-
veres küzdelem során a hadművészet gya-
korlataként, a katonai műveletekben meg-
valósuló funkcionális katonai képességek. 
Figyelemmel az előzőekben leírtakra, meg-
állapíthatjuk, hogy a hadviselés kezdetei-
től napjainkig – természetesen a különbö-
ző kultúrkörökhöz tartozó társadalmi kö-

zösségek történelmi fejlődésének sajátságos 
viszonyrendszerében – a hadviselés módját 
tekintve lehet: mozgáscentrikus hadviselés, 
anyagcentrikus hadviselés, gerilla-hadvise-
lés. (Sz. I.b) → hadtudomány elmélete

hagyományőrzés: egy közösség életében 
hosszabb időszak alatt kialakult, öröklődő 
értékek. Generációról generációra szálló 
szokások, mindennapos tevékenységi for-
mák összessége és azok tudatos gondozása. 
(S. J.) → humánpolitika, személyügy

hajtóanyag: a haditechnikai eszközök, illet-
ve egyéb, üzemanyagot fogyasztó gépi be-
rendezések működtetéséhez szükséges, leg-
gyakrabban folyékony vagy szilárd, szerves 
vagy szervetlen kémiai anyag. A ~ ok kémi-
ai energiája a motorban vagy egyéb hajtó-
műben végbemenő égése során hőenergiává 
alakul át, amelyet a motor egyéb szerkezetei 
mechanikai munkává alakítanak. Leggyako-
ribb fajtáik közé sorolhatók az autóbenzi-
nek, repülőgépbenzinek, gázolajok és a re-
pülőpetróleum. (V. J.) → hadtáptámogatás

halálos adag, halálos dózis: az orvostudo-
mányban használt, latin nevén dosis letalis 
(LD): valamilyen, a szervezetre káros anya-
goknak (például mérgező harcanyagnak, to-
xikus ipari anyagok, radioaktív anyagnak) 
az a mennyisége, amely a szervezet pusztu-
lását okozza. Mivel a ~ az egyéni érzékeny-
ségtől is függ, a mérgező hatás jellemzésére 
az LD50-nel jelölt, úgynevezett fél ~ot adják 
meg. Ez a dózis nagyszámú mérgezés (be-
sugárzás) esetén a sérültek 50%-át pusztítja 
el. Például a gamma-sugárzás fél ~ja az em-
berre kb. 4 Gy. Használatos még a félhalá-
los koncentráció (LCt50): valamely mérge-
zőanyagnak az a töménysége, amely a hatá-
sának belégzés vagy a bőrön keresztül való 
felszívódás útján kitett személyek 50%-át 
elpusztítja. Az anyagnak azt a töménységét 
jelzi mg/m3-ben  kifejezve, amely 1 perc alatt 
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ezt a hatást kifejti, vagy időben annyi percet 
jelent, amennyi alatt légköbméterenként 1 
milligramm hatóanyag ugyanezt a hatást el-
éri. LD50 = valamely mérgező harcanyagnak 
olyan (általában nem halálos) adagja, amely 
a hatásának kitett személyek felét károsítja. 
(B. T.) → ABV-támogatás

hallgató: valamely katonai tanintézeti alap- 
(BSc), mester- (MSc) vagy doktori (PhD) 
képzésre, továbbá szakmai továbbképzésre 
(tanfolyamra) – beiskolázott, jogviszonnyal 
rendelkező személy. (D. Cs.) → katonai kép-
zés, kiképzés, felkészítés

halogató harc: olyan védelmi jellegű késlel-
tető harctevékenység, amelynek során az el-
lenség előrenyomulását akadályozzák, ke-
rülve a vele való döntő összecsapást. A ~ot 
folytató kötelékek feladata: a) a megszállt 
területen a támadó előremozgásának aka-
dályozása, késleltetése; b) idő biztosítása 
a főerőknek a védelem kiépítéséhez, eset-
leg az ellentámadásra való felkészüléshez; 
c) a támadó fedező-biztosító erőinek lekö-
tése és főerőinek szétbontakozásra kénysze-
rítése; d) felderítési adatok szerzése az el-
lenség állományáról, harcrendjéről, várha-
tó szándékáról, tevékenységéről, valamint 
veszteségokozás. A ~ot folytató alegységek 
terepszakaszról terepszakaszra mozogva, 
egymás biztosításával kerülik ki a támadó-
val történő döntő összecsapást. A ~ végre-
hajtását befejező kötelékek kivonást követő-
en a mögöttes területen feltöltésre kerülnek, 
majd rendszerint tartalékként felkészülnek 
új feladat megoldására. A ~ot folytató alegy-
ségek harcát az elöljáró tüzér és repülő köte-
lékek csapásaival támogatja. (T. J.) → szá-
razföldi műveletek

hálós tervezés: a legkorszerűbb tervezé-
si és ütemezési eljárások. A ⁓i eljárások-
ban a logikai kapcsolatok a tevékenységek 

között leírhatók, azokat a modell megőrzi, 
így a gyakori módosítások és aktualizálá-
sok hatásai könnyen végigkövethetők. Mi-
vel a sávdiagramon az egyes részfeladatok 
megkezdésének és befejezésének időpont-
jai jól nyomon követhetőek, de a közöttük 
lévő logikai, technológiai kapcsolatok nem 
látszanak, ezért indokolt a hálótervek alkal-
mazása. A hálótervezés matematikai alap-
ja a gráfelmélet. A hálódiagram mint vala-
mennyi hálótervezési módszer közös alapja 
speciális gráfnak tekinthető. A háló egyfaj-
ta végrehajtási utasítás, a megvalósítás re-
ceptje. A hagyományos kritikus út módszere 
(Critical Path Method – CPM) típusú hálók 
három szerkezeti elemből épülnek fel: a te-
vékenység munkafolyamatot jelent, a terv 
jól körülhatárolható részfolyamata, amely-
nek meghatározott kezdő, illetve végállapo-
ta van. A leggyakrabban nyílban végződő 
folyamatos vonallal jelenítjük meg. Az ese-
mény a terv meghatározott, pillanatnyi ál-
lapotaként értelmezhető, készültségi foknak 
is nevezhető. Valamennyi tevékenységet egy 
kezdő- és egy végesemény határol. Az ese-
mények a grafikonon kis körrel ábrázolha-
tók. Bármilyen méretű feladat, projekt fel-
fogható a készültségi fokok és az őket biz-
tosító munkafolyamatok sorozataként. A lát-
szattevékenység a hálók megrajzolásakor 
felhasznált sajátos tevékenységtípus. Két 
esemény egymásutániságát fejezi ki, önma-
ga nem jelent konkrét munkavégzést, ezért 
időtartam és erőforrás nélküli. Grafikusan 
nyílban végződő szaggatott vonallal jelölik. 
A másik módszer a PERT-eljárás (Program 
Evaluation and Review Technique – PERT) 
határozatlan időtartamú, amikor a tevékeny-
ségidők valószínűségi változóként értelme-
zettek így optimista, pesszimista, legvaló-
színűbb időtartam kerül megadásra. A had-
seregben a különböző projektek és a kikép-
zések, tantervek összeállításánál célszerű al-
kalmazni. (C. O.) → katonai vezetés
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hálós ütemterv: a munkaszervezés olyan 
tervezési és ütemezési eljárása, amely a te-
vékenységeket, eseményeket a belső kap-
csolataikkal együtt ábrázolja. Az ábrázo-
lási mód jellege szerint lehetnek tevékeny-
ségorientált hálótervek, eseményorientált 
hálótervek és kevert (vegyes) orientációjú 
hálótervek, amelyek az előbbi kettő kom-
binációjából vezethetők le. (K. Z.a) → mű-
szaki támogatás

halottak tisztelete: a hadijog ma már előír-
ja a halottakkal való megfelelő bánásmódot. 
A holttestekre vonatkozó legfontosabb elő-
írást az I. genfi egyezmény 15. cikkében ta-
lálható, amely előírja, hogy a feleknek „min-
denkor, különösen ütközet után késedelem 
nélkül minden lehető intézkedést meg kell 
tenniük abból a célból […], hogy felkutassák 
a holtakat és megakadályozzák kifosztásu-
kat”. A cikk azt is kijelenti, hogy „valahány-
szor a körülmények megengedik”, fegyver-
nyugvást kell elrendelni, hogy a harctéren 
maradt sebesültek felkutathatók legyenek. 
Természetesen a sebesültek után kutatva 
minden esetben halottakat is találnak. A ha-
dijog megköveteli a holtak lehetőségekhez 
képest való azonosítását, illetve méltó elte-
metését. Tilos a holttestekkel szándékosan 
való rossz bánásmód, legyen ez a test akár 
tiszteletlen módon való kezelése vagy meg-
csonkítása, valamint a holttestek fosztoga-
tása szigorúan tilos. Ezek a halottakra vo-
natkozó szabályok szokásjogi erejűnek is te-
kinthetők, de a genfi egyezmények tovább-
fejlesztik azokat. Az I. genfi egyezmény 16. 
cikke alapján a hadviselő fél a birtokába ke-
rült holttestről írásos jelentést köteles készí-
teni, majd azt az ellenséges félhez (általá-
ban egy harmadik, semleges államon vagy 
a Nemzetközi Vöröskereszten keresztül) el 
kell juttatnia. Ha az azonosítást az erre szol-
gáló kettős azonosítási lap segítségével sike-
rült elvégezni, akkor annak egyik felét a ha-
lottnál talált személyes tárgyakkal együtt 

kell átküldeni. A 17. cikk a holttestek harc-
téri temetésével foglalkozik, előírva, hogy 
a temetés lehetőleg egyénenként történjen, 
és ne hamvasztással. Ezektől az előírások-
tól csak kivételes esetben lehet eltérni. A te-
metkezési helyeket oly módon kell feljegyez-
ni, hogy a későbbi esetleges kihantolásokat 
megkönnyítse. A holttestek átkutatására hír-
szerzési információ megszerzésének remé-
nyével jogosultak a hadviselők, ám az el-
hunyt személyes tulajdontárgyait meg kell 
őrizni és a katonai hatóságaihoz vissza kell 
juttatni. (L. T.) → hadijog

hálózatalapú műveleti képesség: egy rend-
szerbe fogja össze a saját csapatokról szóló 
információkat, a műveleti környezeti, tér-
kép-, terep- és időjárásadatokat, a valós-
idejű felderítési információkat – beleértve 
a szenzorok, műholdak, drónok, rádióloká-
torok, hőkamerák, barát-ellenég felismerő 
rendszerek által biztosított álló és mozgó-
képeket, a műveletek civil környezete által 
biztosított információkat, a navigációs ada-
tokat és GPS-jeleket. A saját csapatok au-
tomatikus nyomkövető rendszerének ada-
tait (Blue Force Tracking System – BFTS), 
a fegyverirányítási rendszerek elektronikus 
információit és még számos automatizált 
adatgyűjtő rendszerből származó informá-
ciót, amelyek – a hozzáférési jogosultság-
nak megfelelően rétegekbe szervezve – a kö-
zös műveleti képen (Common Operational 
Picture – COP) jelennek meg. A különböző 
szintű kötelékek a minden szervezet számára 
egységes Közös Műveleti Kép alapján tevé-
kenykednek, ezért vezetésük és együttmű-
ködésük alapfeltétele biztosított. A ~ nem-
csak a híradó és informatikai rendszerek fel-
építésében és alkalmazásában hoz változást, 
hanem az információs képesség fejlődésé-
nek megfelelően változik a döntési-parancs-
kiadási rend, a döntési szintek a szerveze-
ti hierarchiában – szükség szerint – feljebb 
vagy lejjebb tolódhatnak. Az infokommuni-
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kációs rendszer kiterjesztett képességeinek 
köszönhetően előfordulhat, hogy stratégi-
ai szinten vezetnek zászlóalj- vagy század-
szintű köteléket, ugyanakkor – az idő szo-
rító kényszere hatására, felső szintű utasítás 
alapján – akár század vagy szakasz szinten 
is vezethetnek és végrehajthatnak straté-
giai jelentőségű feladatokat, köszönhetően 
a döntéshozatalhoz és vezetéshez szükséges 
információk és valósidejű felderítési adatok 
akár harcászati szinten történő megjelenít-
hetőségének. A ~ biztosítása egyik alappil-
lérét jelenti az úgynevezett átfogó megköze-
lítési (Comprehensive Approach – CA) kon-
cepció megvalósításának, amikor a művele-
tek végrehajtásában részt vevő együttműkö-
dő partnerek a kormányzati-államigazgatási 
szférából (Non Governmental Organizati-
ons – NGO) vagy a civil szférából kerülnek 
ki, és a műveletek végrehajtásának módját, 
eredményét nem elsősorban katonai szem-
pontból, hanem össztársadalmi szempontból 
határozzák meg, illetve ítélik meg. A kato-
nai műveletekhez szükséges információk 
biztosítása ebben az esetben jelentős részt 
a kormányzati vagy a civil szférából kell, 
hogy történjék. Ezért a ~nek lehetővé kell 
tennie – a hazai vagy a műveleti területen 
lévő – kormányzati és civil infokommuni-
kációs rendszerekhez történő kapcsolódást 
minden vezetési szinten, és onnan a műve-
letekhez szükséges információk kinyeré-
sét, illetve az együttműködést érdekében 
biztosítani szükséges a katonai informáci-
ók meghatározott körének a polgári szerve-
zetekkel történő megosztását. A ~ megjele-
nése abból a szempontból szintén a hatéko-
nyabb műveleti tervezés és végrehajtás irá-
nyába mutat, hogy az addig szigorúan hie-
rarchikus rendben végrehajtott művelet tá-
mogatási, illetve biztosítási tevékenységeket 
(például logisztikai biztosítás) hálózati mo-
dellek és módszerek alkalmazásával részben 
területi alapon is meg lehet – akár nagyobb 
hatékonysággal – szervezni. Ily módon a ~ 

nem szűkül le a híradó és informatikai tá-
mogatásra, hanem annál szélesebb területet 
ölel föl, és – korszerű infokommunikációs 
rendszerre és szolgáltatásokra támaszkod-
va – a műveletek tervezésének és végrehaj-
tásának hatékony erőforrásává, módszeré-
vé válik. A NATO, az EU és a szövetséges 
haderők infokommunikációs rendszereihez 
történő csatlakozás, a szövetségi művele-
tekben történő hatékony részvétel, az  átfogó 
 megközelítés koncepció érvényre juttatása, 
valamint a katonai vezetés és művelet vég-
rehajtása hatékonyságának növelése érdeké-
ben a híradó és informatikai fejlesztéseket 
a ~ koncepciónak megfelelően szükséges 
végrehajtani. (N. I.) → híradó-informatika, 
információvédelem

hálózatfelügyelet: a Magyar Honvédség 
központi ~e a Magyar Honvédség híradó 
és informatikai szolgáltatásainak, rendsze-
reinek, eszközeinek, adatátviteli csatornái-
nak működőképessége, rendelkezésre állása 
és működési paramétereinek naplózása érde-
kében 24 órás szakszolgálattal, felhasználó- 
és üzemeltetéstámogató képességgel rendel-
kező tevékenység és szervezet. A több hely-
színen, hierarchikusan szervezett ~i szolgá-
latok rendszerét a Magyar Honvédség Kor-
mányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálóza-
tából (MH KCEHH) hálózatgazda felügyeli 
és szabályozza. A Magyar Honvédség leg-
felső szintű híradó-informatikai ügyeleti 
szolgálatát a központi ~-szervezet működ-
teti. A ~ végzi a meghibásodások detektá-
lását bejelentések alapján, valamint az MH 
KCEHH állapotváltozásait automatikusan 
megjelenítő ~i alkalmazásokkal és eszkö-
zökkel, a meghibásodások dokumentálá-
sát és nyomon követését naplózott hibame-
nedzsment-alkalmazással, szükség esetén 
hagyományos papíralapú adminisztráció val, 
a meghibásodások elhárítását a honvédelmi 
üzemeltető szervezetek által megadott, va-
lamint az eszközök és szolgáltatások beve-
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zetése során átadott adatokból képzett adat-
bázisok és vázlatok felhasználásával. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

hálózati biztonság: a számítógép-hálózat 
olyan állapota, amely során fizikai és szoft-
veres megelőző intézkedésekkel biztosítható 
a hálózati infrastruktúrával szembeni jogo-
sulatlan hozzáférés, hibás működés, adatok 
illetéktelen módosításának, adatok megsem-
misítésének, azok illetéktelen nyilvánosság-
ra hozásának elkerülése. Az intézkedések-
kel olyan biztonságos platform és környezet 
létrehozása a cél, amely lehetővé teszi a szá-
mítógépek, felhasználók és programok szá-
mára az engedélyezett környezetben történő 
zavartalan működést. (K. L.b) → elektroni-
kai hadviselés, kiberhadviselés

hálózati észak: a terepen csak közvetett mó-
don meghatározható, az adott vetületi rend-
szer sík koordináta-rendszerének északra 
mutató (X) tengelyével párhuzamos irány. 
Az UTM-vetületű térképeknél ez az irány 
a vetületi sáv középmeridiánjának vetüle-
ti képével egyezik meg. A földrajzi észak-
kal az Egyenlítőn és az UTM-vetületi sáv 
középmeridiánjának vonalában esik egybe. 
A középmeridiántól és az Egyenlítőtől távo-
lodva a két északi irány egyre jobban tér el 
egymástól. Eltérésük nagyságát a meridián-
konvergencia értéke fejezi ki. A ~ a NATO-
szabványos térképeken a koordinátahálózat 
észak–dél irányú hálózati vonalaival felel-
tethető meg. A földrajzi észak és a hálózati 
észak irányaival egy adott térképszelvény-
re vonatkozó összefüggéseit a térkép keret-
tartalmában található tájolóábra tünteti fel. 
(K. A.) → geoinformációs támogatás

hálózati irányszög: lásd irányszög; a ~ 
a hálózati északi iránytól egy tereptárgyig 
az óramutató járásával megegyező irányban 
mért vízszintes szög. A ~ általában vonás-
ban adjuk meg. (M. G.) → tüzérség

halszálkadiagram, ok-okozat diagram 
(Ishikawa-diagram): a problémák ok-oko-
zati összefüggéseinek, meghatározásának 
és a strukturált problémamegoldás alap-
vető eszköze, az egyes minőségi problé-
mák alapvető okainak feltárására. A problé-
ma megoldása csak akkor vezet eredmény-
re, ha sikerült az adott probléma úgy ne-
vezett gyökerét, alapokát megtalálni. A fő 
okok megtalálásához az ok-okozat diagram 
az ember–gép–módszer–anyag (Man–Ma-
chine–Method– Material – 4M) relációjá-
ban alkalmazható. Ez a séma helyettesít-
hető egyéb dimenziókkal mint információ, 
eljárások, alkalmazott IT-rendszerek, kör-
nyezet stb. A fő okokhoz kapcsolódóan ke-
ressük az azokat kiváltó okozatokat. (C. O.) 
→ katonai vezetés

hangfelderítő alegység: a tüzérfelderítés 
egyik aspektusát, a hangfelderítést ellátó 
alegység. A ~ feladata az ellenséges csöves 
tüzérség és aknavetők helyének meghatá-
rozása, amelyet a lövés kiváltásakor kiadott 
hangjuk alapján határoz meg. A ~et passzív 
(nem sugároz ki jelet) hangvevő érzékelők-
kel szerelik fel, amelyeket széttelepítve le-
hetővé válik a hanghullámok beérkezési ide-
jének különbségéből előremetszeni a han-
got kibocsájtó célt. A hangfelderítés előnye, 
hogy passzív, ezért – kisugárzás híján – ne-
hezen deríthető fel, hátránya, hogy a hangér-
zékelők telepítéséhez viszonylag nagy és sík 
területre van szükség. A ~ kivételes esetben 
részt vehet a saját tüzérség tüzének kiszolgá-
lásában is, a lövedékek robbanásának hang-
ja alapján meghatározva a becsapódásuk he-
lyét. (Sz. T.) → tüzérség

harc előtti alakzat: az erők és eszközök szé-
lességben és mélységben tagolt csoportosítá-
sa az ellenséges tűzhatás következményei-
nek mérséklése végett, továbbá a manővere-
zésnek, valamint a harcrendbe való szétbon-
takozásnak, a szennyezett  terepszakaszok, 
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a rombolt, égő tüzekkel borított körzetek, 
torlaszok leküzdésének végrehajtása céljá-
ból. A gépesített gyalog- (lövész-), (harcko-
csi-) zászlóalj ⁓át a századoszlopok alkotják. 
A gépesített gyalog- (lövész-); (harckocsi-) 
zászlóalj ~a lehet vonal, amikor a zászlóalj 
századai egymástól meghatározott távolság-
ra éllel egy vonalban helyezkednek el; vagy 
lehet ék, amikor az egyik századoszlop éllel 
a többi előtt meghatározott távolságra van; 
illetve lehet háromszög, amikor a középen 
haladó század a többitől meghatározott tá-
volságra lemaradva tevékenykedik. További 
~ lehet a lépcső jobbra, illetve a lépcső bal-
ra, amikor egy vagy két századoszlop a jobb 
(bal) szárnyon meghatározott távolságra le-
maradva hajtja végre a feladatát. A ~ot a pa-
rancsnok a terepviszonyoktól, az ellenség le-
hetséges behatásaitól függően úgy határoz-
za meg, hogy az alegységek harcrendbe való 
szétbontakozást felesleges mozgások nél-
kül hajthassák végre. A csapatok ~a menet-
ből vagy harcrendből alakulhat ki. A gépe-
sített gyalog- (lövész-); (harckocsi-) század 
⁓a szakaszoszlopokból áll. Elhelyezkedésük 
alakzatai megegyeznek zászlóalj ~ában leír-
takkal, a kötelékből adódó eltérő normákkal. 
A gépesített gyalog- (lövész-); (harckocsi-) 
szakaszoknak nincs ⁓uk. (T. J.) → száraz-
földi műveletek

harc tervezése: döntés-előkészítés. Magá-
ban foglalja a: a) harcfeladatok elemzését: 
tisztázza az elöljáró elgondolását, saját fő 
és kiegészítő feladatait, a korlátokat, a dön-
tési időt, amelyekből következtetést von le, 
majd kialakítja az előzetes elgondolását, 
és előzetesen intézkedik a felkészítésre; b) 
időszámvetést; c) helyzetmegítélést, amely 
magábn foglalja: az ellenség, a terep, a fe-
nyegetettség és a saját csapatok állapotát. 
A helyzetmegítélésből levont következteté-
sek alapján cselekvési változatok kerülnek 
kialakításra, majd értékelésre. A cselekvé-
si változatok összevetés és a legjobb vál-

tozat kialakítása lesz a parancsnok dönté-
se, amelynek részletes kimunkálására kerül 
majd sor. (C. O.) → katonai vezetés

harc vezetése: a parancsnok  döntésének 
 megfelelően az erőforrások tervszerű, 
szer vezett mozgásba hozatala. Vezetési 
 szin tenként másként valósul meg a végre-
hajtás irányítása, a harc vezetése. Alsó ve-
zetési szinten (raj, szakasz, csoport stb.) 
közvetlen személyes vezetés útján; század-, 
zászlóalj- (esetenként ezred-) koordináció 
útján; ezred, dandár és magasabbegység vo-
natkozásában kibernetikai megközelítés út-
ján, azaz izolálás, vezérlés és szabályzás 
útján, ahol a legfőbb feladat a zavaróhatá-
sok csökkentése, elhárítása. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

harc: a küzdő felek magasabbegységei-
nek, egységeinek, alegységeinek szerve-
zett, fegyveres összeütközése. A ~ az ellen-
ség megsemmisítése, semlegesítése vagy 
fogságba ejtése, csoportosításának szétzúzá-
sa, továbbá fontos körzetek (terepszakaszok, 
objektumok) birtokbavétele, illetve megtar-
tása céljából folyik. A ~ a győzelem kivívá-
sának alapvető eszköze. A ~ lehet fegyver-
nemi, illetve összfegyvernemi. A ~ elméle-
tével és gyakorlatával (megvívásával) a har-
cászat foglalkozik. Az ókorban és a tűz-
fegyverek megjelenéséig a ⁓ tartalma a hi-
degfegyverekkel (szál- és lőfegyverekkel) 
felszerelt harcosok csapása, manővere, a kö-
telékek együttműködése és erőinek megóvá-
sa volt. A ~ megvívásának módja a szálfegy-
verekkel felszerelt katonák kézitusája volt. 
A tűzfegyverek fejlődésével és korszerűsö-
désével a 14–17. században a ~ tartalmának 
legfontosabb elemévé a tűz vált. A lőtávol-
ság, tűzerő, a tűzgyorsaság és a fegyverek 
találati pontosságának fokozódása a ~ tér-
beli kiterjedésének növekedéséhez vezetett. 
A harcterület növekedése a csapatok elhe-
lyezése, a vezetéstechnikai eszközök meg-
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jelenése következtében a vezetés a ~ tar-
talmi elemévé válik. A csapatok tömeges 
ellátása géppuskával, tüzérségi eszközök-
kel, a harckocsik és a repülők alkalmazása 
az első világháborúban oda vezetett, hogy 
a siker elérésében kiemelt szerepet kapott 
a fegyvernemek összehangolt erőkifejtése. 
A ~ összfegyvernemi vonásai tovább erő-
södnek a második világháborúban, vala-
mint növekszik, kialakul az összhaderőne-
mi tevékenység. Az 50-es  években, miután 
számos állam hadseregében rendszerbe állí-
tották az atomfegyvereket és a rakétákat a ⁓ 
összfegyvernemi jellege lényegesen megvál-
tozott. A ~ alapvető vonásai (a manőverezé-
sen és a dinamikus jellegen kívül) a helyzet 
gyors és éles változásai az arcvonal mentén 
és a mélységben, a megvívás módjainak sok-
rétűsége, a személyi állomány erkölcsi-lélek-
tani és fizikai igénybevételének feszítettsé-
ge, valamint az élőerőben és technikai esz-
közben elszenvedhető veszteség növekedése 
lettek. A ~ magvívásához a kötelékek harc-
rendbe bontakoznak szét. A korszerű sikeres 
megvívásában döntő szerepet játszik a meg-
felelő súlypontképzés, a szoros együttmű-
ködés, az ellenség egyidejű megsemmisítése 
harcrendjének teljes mélységében, a csapa-
tok széttagolása, a tevékenységek ⁓i támoga-
tása, ⁓i kiszolgáló támogatása. A ~ az egész 
személyi állománytól állóképességet, kezde-
ményezést, fegyelmezettséget követel meg, 
a parancsnokoktól mindezeken túlmenően 
a csapatok tevékenységének körültekintő 
megtervezését és szilárd vezetését is. A kü-
lönleges feltételek (például erdők, hegyek, 
lakott területek, éjszaka, tél stb.) meghatá-
rozzák a ~ előkészítésének és vezetésének 
sajátosságait is. Összfegyvernemi ~ a szá-
razföldi csapatok egymás elleni küzdelme, 
amelyben minden fegyvernem és szakcsapat 
magasabbegységei, egységei és alegységei, 
a légierő egységeivel (alegységeivel) együtt-
működve vesznek részt. Egyes esetekben 
a szárazföldi erőkkel együttműködhetnek 

a haditengerészet erői is. Az összfegyverne-
mi ~ alapvető fajtái a támadó és a védelmi 
⁓. (T. J.) → szárazföldi műveletek

harcalakzat: a harc megvívására kijelölt 
csapatok elhelyezkedési rendje terepen (re-
pülőknél levegőben). A ~ a kötelékek egy-
máshoz viszonyított elhelyezkedésének 
megfelelően lehet vonal-, oszlop-, ék-, há-
romszög-, gyémántalakzat. A ~ megválasz-
tása függ a feladattól, a terepviszonyoktól, 
a harcérintkezés vonalvezetésétől (arcvo-
naltól), az ellenség várható tevékenységétől. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

harcálláspont: terepen települt (működő) 
vezetési pont. A harcoló csapatok harcren-
di eleme, az a hely ahonnan a csapatok harc-
tevékenységét a különböző szintű parancs-
nokok és segítőik, illetve a törzsük bevoná-
sával szervezik és vezetik. A ~ kialakulása 
a régmúltba nyúlik vissza, s úgy, mint a harc 
vezetése, maga a ~ is jelentős változásokon 
ment keresztül, a létrehozásának célja még 
is megmaradt. A ~ az ókorban és a közép-
korban a hadvezérek tartózkodási helye, 
és az egyes egységek parancsnokai között 
gyalogos vagy lovas futárok vitték a paran-
csot arról, hogy az egyes egységeknek a fő-
vezér elgondolásának megfelelően mikor, 
mit kell tennie. A harc, az ütközet, a csata 
fő irányítójának ⁓ja általában olyan helyen 
volt, amelyet az ellenség fegyvereivel nem 
érhetett el, s amelyről ő maga jól láthatta 
a csatateret, ami a helyzetre való reagálást, 
ráhatást biztosította. A fegyverek fejlődésé-
vel, a hatásos lőtávolság növekedésével a ⁓
ot egyre távolabb telepítették az arcvonaltól, 
így egy idő után már nem lehetett látótávol-
ságon belül. A kapcsolatot a harcmezőn lévő 
kötelékekkel az időközben megjelent szikra-
távíró, majd telefon teremtette meg. Emel-
lett egész szélsőséges eseteket is feljegyzett 
a történelem arról, hogy például az első vi-
lágháború éveiben számos  üzenet jutott el 
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a címzettekhez postagalambok segítségé-
vel. A parancsnok a korábbi időkben sem 
volt egyedül a ~on, ám a harcmező kiszéle-
sedésével a haditechnikai fejlődéssel egyre 
nagyobb és sokrétűbb törzsek kerültek lét-
rehozásra a tervezési, szervezési és vezeté-
si feladatok megoldásának segítésére. A pa-
rancsnok döntései a törzs segítségével jutot-
tak el az alárendeltekhez. Az első világhá-
borúban a parancsnokok a korkihívásainak 
megfelelő térképen rögzített adatok alapján 
tájékozódott az alárendeltek helyzetéről, va-
lamint ezek az adatok voltak a döntéseinek 
(elhatározásának) alapjai. A harc szünetei-
ben lehetőség nyílt az alárendeltek parancs-
nokait a ~ra rendelni és a térkép alapján ad-
tak tájékoztatást a kialakult helyzetről, il-
letve határozták meg feladataikat. A hír-
adó eszközök fejlődésével arra is lehetőség 
nyílt, hogy az egységek, különösen a ma-
gasabbegységek harcának irányítására a fő 
⁓on kívül, a helyzettől függően előretolt ⁓
ot is létesítsenek, és így a harcvezetés on-
nan történjen, ahonnan a parancsnok a leg-
jobban látta és irányíthatta az alárendeltjei 
tevékenységét. A fegyverek rohamos fejlő-
dése és a harc bonyolultsági fokának növe-
kedése szükségessé tette, hogy a ⁓ot az al-
egységek szintjén is létrehozzák. A további 
térbeli kiterjedés következtében szükségessé 
vált, hogy még a szakasz-, esetenként a raj-
parancsnok is válaszon magának olyan he-
lyet, ahonnan a katonáinak a tevékenységét 
jól láthatta, irányíthatta. Az egység-, maga-
sabbegység-, majd az alegység-parancsnok-
ságok is a föld alá kerültek, hogy a parancs-
nokokat és a törzseket védjék az ágyúk tüzé-
től, és biztosítsák folyamatos tevékenységü-
ket. A második világháborúban és az azt kö-
vető évtizedekben a támadás ütemével lépést 
tartva, a ~ok gyakran páncélozott járműve-
ken mozogtak a harcrenddel együtt, s rádi-
ón vagy könnyű járműveken közlekedő fu-
tárok útján tartották a kapcsolatot az aláren-
delt parancsnokokkal. A ~ok működésében 

további változást hozott a digitális technika 
megjelenése, az adattovábbítási rendszerek 
fejlődése, például műholdas adattovábbí-
tás elterjedése. Kisalegység- (raj-, szakasz-)
szinten figyelőpontot, illetve század eseté-
ben figyelő-⁓ot működtetnek. A fő és tarta-
lék ⁓ok zászlóalj-, ezred-, dandár-, hadtest- 
(hadosztály-) szinten kerülnek működtetés-
re. A ~ok lehetnek: a) a mobilitásuk szerint 
mobilak és helyhez kötöttek; b) a rendelte-
tése alapján alapvetők vagy tartalékok (al-
ternatívak); c) a harcban betöltött funkció-
juknak megfelelően fő, tartalék vagy mögöt-
tes, valamint előretolt; d) a működésük idejét 
tekintve ideiglenesen, illetve folyamatosan 
működő; e) a működés szintjét tekintve har-
cászati, hadműveleti (hadászati). A parancs-
nok ritkán tartózkodik a fő ⁓on, de a kor-
szerű vezetéstechnikai eszközök bárhonnan 
biztosítják az alárendelt vezetését. ~okon 
a törzsekben dolgozó funkcionális szakem-
bereket (például felderítő, tüzér stb.) általá-
ban három elkülönült munkahelyre osztják 
az egyikben a műveltek vezetésével kapcso-
latos tevékenységet, a másikban a folyama-
tos tervezési feladatokat végzik, a harmadik 
a parancsnokot közvetlenül segíti. A ~ fede-
zőbiztosítására a szintjétől és kiterjedésétől 
függően külön köteléket jelölnek ki. A ma-
gasabbegység parancsnoka a harc egyes fel-
adatainak vezetésére kaphat légi vezetési 
pontot. (T. J.) → szárazföldi műveletek

harcanyagok: azok a hadianyagok, amelye-
ket a katonai szervezetek a fegyveres küz-
delemben az ellenség élő erejének és hadi-
technikai eszközeinek pusztítása érdekében 
használnak fel. (L. S.) → műveleti logisztika

harcászat: a hadművészet elméletének al-
kotórésze; a fegyveres küzdelem alapele-
mének, a harcnak az elmélete és gyakorla-
ta. A ~ elmélete a szárazföldön, a levegőben 
és a tengeren folytatott harc objektív tör-
vényszerűségeit kutatja és tanulmányozza, 
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s kidolgozza előkészítésük és megvívásuk 
módjait. Minden haderőnemnek és fegy-
vernemnek a sajátosságainak megfelelő ön-
álló ⁓a van. A harc felöleli a haderőnemek 
általános harcát, továbbá a fegyvernemek 
és szakcsapatok ⁓át. A ~ a hadműveleti ve-
zetés és a hadászat célkitűzéseit valósítja 
meg. A harc előkészítésének és megvívásá-
nak szabályait évszázadok óta szabályokba 
foglalják, és ezeket a haditechnikai eszközök 
változásának megfelelően időről időre meg-
újítják. A szabályzatok korszerűsítésében 
fontos szerepe van az értékelt haditapaszta-
latoknak és a nagyobb gyakorlatok tapasz-
talatainak. (T. J.) → szárazföldi műveletek

harcászati (csapat-) készlet: az adott kato-
nai szervezet állománytáblájában rendszere-
sített létszám, haditechnikai eszköz, a nor-
majegyzékben, a szakági hadinormákban, 
valamint ezek után a készletképzési és lép-
csőzési intézkedésben meghatározott had-
felszerelés összessége, amely a rendeltetés 
szerinti feladatok megkezdését biztosítja. 
(L. S.) → műveleti logisztika

harcászati (taktikai) légi kiürítés (had-
színtéren belüli, harcászati szintű kiürítés): 
a légi egészségügyi kiürítésnek azon sza-
kasza, amely során a sérültek/betegek légi 
szállítóeszköz igénybevételével jutnak el 
a hadszíntéren belül az egyik egészségügyi 
ellátó intézményből a másikba. Ez a sérül-
tek/betegek Role 3-as  szintű egészségügyi 
ellátó intézmények közötti vagy Role 2 szin-
tű (könnyű manőverezésű [Light Manoeuv-
re – LM] vagy kiterjesztett képességű [En-
hanced – E]) egészségügyi ellátó intézmény-
ből egy Role 3-as  szintű egészségügyi ellá-
tó intézménybe történő átszállítását jelenti. 
Ez forgószárnyas eszközökkel vagy harcá-
szati légi szállítással (Tactical Air Trans-
port – TAT) valósul meg az összekötő út-
vonalak (Lines of Communication – LOC) 
mentén az összhaderőnemi műveleti terü-

leten (Joint Operations Area – JOA). (K. I.)  
→ katonai egészségügy

harcászati aknamező: a műszakizár-rend-
szer részét képező olyan aknamező, amely-
nek elsődleges rendeltetése az ellenség moz-
gásszabadságának korlátozása, az előrevo-
násának és manővereinek lassítása, megál-
lítása, az erőinek szétdarabolása és megosz-
tása. (K. Z.a) → műszaki támogatás

harcászati felderítés: a katonai felderítés 
vertikális felosztásának egyik eleme. Sajátos 
eszközrendszerével, adatszerző metodikájá-
val, a szárazföldi csapatok, és a légierő egy-
ségei, alegységei számára biztosít felderítési 
adatokat a szemben álló fél erejéről, összeté-
teléről, csoportosításáról, harci képességei-
ről és lehetőségeiről, valószínű szándékáról 
és várható tevékenységéről, fontos harcren-
di elemeiről, alkalmazási elveiről, harceljá-
rásairól, fontos objektumairól, főbb fegyve-
reiről, logisztikai rendszeréről, anyagi kész-
leteiről, a műveleti terület (harcmező) álla-
potáról, a várható időjárásról, a harc (alkal-
mazás) megtervezése és végrehajtása során. 
Megjegyzés: a Magyar Honvédség törzsei, 
csapatai és intézetei ~t folytatnak. (H. H.) 
→ felderítés

harcászati foglalkozás: a kisalegységek 
harcászati kiképzésének egyik formája, 
amelynek keretében alkalmassá teszik a ka-
tonát és szervezetszerű alegységét a harc 
megvívására, parancsnokaik pedig jártassá-
got szereznek alárendeltjeik harcának meg-
szervezésében, vezetésében. A ~ alapvető 
típusai: egyénenkénti kiképzés, harcásza-
ti alaki foglalkozás, ~ vagy szakharcászati 
foglalkozás, ellenőrző foglalkozás. A ~ok 
különböző típusainak eredményes végrehaj-
tását követően kerülhet sor a különböző har-
cászati gyakorlatok végrehajtására. (M. I.) 
→ katonai képzés, kiképzés, felkészítés
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harcászati gyakorlat: a harcászati alegysé-
gek, egységek a harcászati kiképzés kereté-
ben a kiképzés egy-egy szakaszának lezárá-
saként folytatott befejező tevékenysége, ahol 
a meglévő ismeretek felhasználása, alkalma-
zása történik gyakorlati feladatmegoldások-
ban. Az ilyen típusú gyakorlatokat a valós 
harchelyzetet a lehető legjobban megközelí-
tő körülmények és feltételek között, eseten-
ként egyes mozzanatait éleslövészettel egy-
bekötve kell végrehajtani. (M. I.) → katonai 
képzés, kiképzés, felkészítés

harcászati irányítás (Operational Cont-
rol – OPCON): a csapatok irányításának 
egyik formája. A megaszabott küldetések 
vagy feladatok végrehajtásához szükséges 
mozgások vagy manőverek részletes és ál-
talában helyi irányítása. (M. G.) → tüzérség

harcászati kiképzés: a csapatkiképzés egyik 
fő kiképzési ága, a katonai kiképzés, ezen be-
lül a harckiképzés lényege, célja és integráns 
része, a katonák, a fegyvernemi és szakal-
egységek, egységek célirányos felkészítése 
rendeltetésszerű feladatuk sikeres végrehaj-
tására. A ~ olyan összehangolt és együttes 
tevékenység, amelynek során a résztvevők, 
harci technikai eszközök alkalmazásával, 
valamennyi csapatkiképzési ágban szerzett 
ismereteiket felhasználva gyakorlati jártas-
ságot szereznek a harc megvívásához. A ~ 
megteremti az alegységek összekovácsolá-
sához szükséges feltételeket, kialakítja az el-
lenség megsemmisítésének és a saját harc-
eszközök kezelésének, megóvásának kész-
ségét és képességét. A ~ magában foglal-
ja a törzsek és a parancsnokok harcvezetői 
felkészítését is. A ~ formái lehetnek a har-
cászati foglalkozások és a harcászati gya-
korlatok. (M. I.) → katonai képzés, kikép-
zés, felkészítés

harcászati légi felderítőrendszer: olyan 
repülőeszközre telepített komplex szenzor- 

rendszer, amely a látható és a nem látható su-
garak tartományában végez harcászati szintű 
felderítési feladatokat kis és közepes repülési 
magasságokból. Integrálja a fedélzetre telepí-
tett radar felszínről készített felderítési képeit 
is. A felderítési adatok digitális képrögzítésre, 
illetve egy csatlakozó széles sávú adatvona-
lon valós időben (real time) a különböző fel-
színi vagy légi  adatérzékelő munkaállomá-
sokra kerülnek. (H. H.) → felderítés

harcászati légi irányító csoport (Tactical 
Air Control Party – TACP): a legfőbb ösz-
szekötő elem a légierő és a szárazföldi had-
erőnem között zászlóaljszinttől kezdődően, 
hadtestszintig bezárólag. A legfontosabb 
feladata a hadtestszinttől a dandárszintű ⁓
nak, hogy tanácsokkal lássák el a parancs-
nokot a légierő képességeivel és korlátaival 
kapcsolatban, valamint hogy segítsék a köz-
vetlen légi támogatással kapcsolatos terve-
zést, kérések kezelését és koordinációt. Dan-
dárszint alatt a ~ feladata, hogy elősegítse 
az előretolt repülésirányító munkáját a köz-
vetlen légi támogatás során, amit a száraz-
földi csapatok támogatása érdekében hajt 
végre. A csoportból csupán az előretolt re-
pülésirányító az, aki végrehajthatja a közvet-
len légi támogatás feladatirányítását. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támoga-
tó műveletek)

harcászati rakéta: a tüzérségi rakétafegy-
verek egyik fajtája. Hagyományos vagy 
atomtöltetű fejrésszel szerelt, rendszerint 
nem irányított, általában szilárd hajtóanya-
gú rakéta-hajtóműves, 70–120 km hatótá-
volságú ballisztikus rakéta. Önjáró indító-
állványról, általában sínről indítják. Ren-
deltetése az ellenség harcászati mélységű 
és jellegű céljainak megsemmisítése. (Sz. T.) 
→ tüzérség

harcászati sűrűség: erő- és eszközsűrűség; 
a harcászati magasabbegységek és egységek 
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sávjában a közvetlen harcterületet figyelem-
be véve az egy arcvonal-kilométerre jutó 
csapatok és harceszközök átlagos mennyi-
sége, amelyet rendszerint zászlóaljakban, 
harckocsikban, lövegekben és aknavetőkben 
fejeznek ki. A saját és az ellenséges erők har-
cászati sűrűségének ismerete a harcra hozott 
döntés meghozatalakor megkönnyíti az erő-
viszony objektív értékelését. A ~et egyes irá-
nyokra (szakaszokra) külön-külön állapítják 
meg. (T. J.) → szárazföldi műveletek

harcászati szintű közlekedési szervek: a ⁓ 
jellemzően önálló szervezeti egységet nem 
alkotnak, alapvetően a csapatszintű (harcá-
szati szintű) logisztikai szervezetekbe integ-
rálódva végzik a feladataikat. A csapatszin-
tű logisztikai szervezetek saját tevékenységi 
körzetükben felelősek a közlekedési támo-
gatás megtervezéséért, megszervezéséért 
és végrehajtásáért, összhangban az elöljáró 
tagozatok közlekedési rendszerével. (Sz. G.) 
→ közlekedési támogatás

harcászati szintű logisztikai szervezetek: 
a haderő felépítésének megfelelően a logisz-
tikai támogatás végrehajtása katonai stra-
tégiai, hadműveleti és ⁓ működnek. A ~ 
alaprendeltetése az adott harcászati kötelék 
(hadosztály, dandár, ezred, zászlóalj, repü-
lőbázis, bázisrepülőtér) napi életének, ki-
képzési és műveleti feladatainak logisztikai 
támogatása. A ~ ezred-, zászlóalj- és szá-
zadszintű kötelékek lehetnek, amelyek ren-
delkeznek a készletképzési elveknek, sza-
bályoknak megfelelő anyagi készletekkel. 
Szervezeti felépítésük, a szakalegységek 
haditechnikai eszközei és anyagi készle-
tei biztosítják az alaprendeltetésből fakadó 
funkcionális feladatok ellátását. A logisz-
tikai támogatás funkcionális területeinek 
megfelelően rendelkeznek ellátást végre-
hajtó (ellátó) és üzemfenntartást végrehaj-
tó (javító, vontató, karbantartó), mozgatást, 
szállítást végrehajtó (szállító) szakalegysé-

gekkel. A Magyar Honvédségben a csapa-
tok (dandár, repülőbázis, ezred) logisztikai 
zászlóaljai, valamint (a bázisrepülőtér, zász-
lóaljak) logisztikai századai, továbbá a repü-
lőbázis repülőműszaki biztosítási feladatait 
végrehajtó repülőműszaki zászlóalj felépíté-
sében megtalálhatók a közvetlen logisztikai 
támogatását végző szervezetszerű – harcá-
szati szintű – logisztikai alegységek, ame-
lyek a parancsnok szolgálati és az adott köte-
lék logisztikai törzsének szakmai alárendelt-
ségében hajtják végre feladataikat. (P. Á.) 
→ hadtáptámogatás

harcászati-technikai adatok: 1. A hadi-
technikai eszközök lényeges tulajdonságait 
meghatározó jellemzők. Harckocsik és pán-
célozott harcjárművek esetében a fegyver-
zet, a lőszer-javadalmazás, a páncélvédett-
ség (aktív, reaktív, réteges páncél), a mo-
tor fajlagos teljesítménye, a motor tüzelő-
anyag-fogyasztása, a fajlagos talajnyomás, 
az automatikus tűzvezetés, lőszerválasztás 
és -töltés, a teljes tömeg, a lánctalpszélesség, 
a hatótávolság, a gázlóleküzdő képesség, 
a lépcsőmászó és árokáthidaló képesség, 
az úszóképesség. (V. R. L.) → haditechnikai 
támogatás 2. A tüzérségi tűzeszközöknél: 
a lőtávolság, a tűzgyorsaság, a tömeg, a llő-
szer-javadalmazás, a lövedékek hatása, a ke-
zelők száma, az indítócsövek száma, a tűz-, 
illetve menetkészség elérésének ideje, a so-
rozatvetőknél az újratöltés ideje (az atomlő-
szer kilövésére alkalmas eszközöknél a ha-
tóerő mértéke is), a vontatás módja, vagy 
az önjáróság. Harcászati, illetve harcászati-
hadműveleti rakétáknál: a rakéta indításhoz 
történő előkészítésének ideje, a rakéta hosz-
sza és átmérője, a robbanófej típusa (ható-
ereje), a tűzkészség elérésének (menetkésszé 
tétel, az újratöltés és indítás) ideje, a keze-
lők száma, a maximális hatótávolság, az in-
dító-berendezést szállító harcjármű sebessé-
ge közúton és terepen). (Sz. T.) → tüzérség



400

harcba lépés

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

harcba lépés: az alegységek, egységek, ma-
gasabbegységek harcérintkezésének felvé-
tele az ellenséggel. A közvetlen fegyveres 
összecsapás első mozzanata. Az ellenség-
re gyakorolt hatás kezdődhet tűzcsapással, 
rohammal és harcba vetéssel. (T. J.) → szá-
razföldi műveletek

harcban elesett (Killed in Action – KIA): 
a harci sérültek kategóriájába tartozó olyan 
személyek, akiket a fegyveres harc során 
megöltek, illetve olyan élettel összeegyeztet-
hetetlen sérülést szenvedtek, amelyek kap-
csán a rendelkezésre álló – személyi és tár-
gyi – feltételekkel sem állíthatók helyre 
az alapvető életfunkciók. Ezek a sérültek 
azok, akik a helyszínen vagy egészségügyi 
intézménybe kerülésük előtt haltak bele sé-
rüléseikbe. Akik nem harci cselekmények 
(például közlekedési baleset, öngyilkosság) 
következtében és még az egészségügyi in-
tézménybe kerülésük előtt elhunytak, azok 
a „nem harci cselekmény közben elesett” 
(Killed of Non-Enemy Action – KNA), 
a nem ellenséges cselekmény következté-
ben és az egészségügyi intézményen belül 
elhunytak „a nem ellenséges cselekmények 
következtében elhunyt” (Died of Non-Ene-
my Action – DNEA) kategóriába kerülnek. 
(S. L.) → katonai egészségügy

harcban megsebesült (Wounded in Acti-
on – WIA): a ~ek azok a személyek, akik 
harc közben megsebesültek, és túlélték az el-
lenséges harccselekményt. (S. L.) → kato-
nai egészségügy

harcba vetés: 1. A csapatok harci alkalma-
zása támadó jellegű feladat végrehajtására. 
2. A sikerkifejlesztő, illetve az összfegy-
vernemi tartalékban lévő csapatok megha-
tározott terepszakaszon történő előrevoná-
sa szétbontakozása és harcba lépése a táma-
dás sikerének kifejlesztése érdekében vagy 
a harcképtelenné vált első lépcső leváltásá-

ra; védelemben a harcba vetés célja ellenlö-
kés, ellencsapás végrehajtása; illetve új fel-
adatok megoldása. A ~t általában hosszabb 
vagy rövidebb előrevonás előzi meg. (T. J.) 
→ szárazföldi műveletek

harccal kapcsolatos tevékenység: maga-
sabbegységek, egységek a harcot (hadmű-
veletet) megelőzően, ahhoz kapcsolódóan 
vagy azt követően végrehajtott mindazon 
tevékenységei, amelyet az elkövetkező harc-
tevékenység feltételei megteremtése érdeké-
ben folytatnak. Fajtái a doktrínáknak meg-
fedően kerülnek megállapításra. Fajtái lehet-
nek: a) a csapatmozgás; b) a váltás; c) az át-
csoportosítás; d) az előrevonás a harcérint-
kezés felvételére; e) az akadályok leküzdé-
se; f) a harci kutatás-mentés; a nyugvás; g) 
az elszakadás; h) a fedezőbiztosítás. (T. J.) 
→ szárazföldi műveletek

harcelőőrs: szakaszerejű fedező-biztosító 
kötelék. Védelemben az első lépcsős zász-
lóaljak küldik ki az arcvonal elé, hogy biz-
tosítsa magát az ellenség váratlan rajtaütésé-
től. (T. J.) → szárazföldi műveletek

harcérintkezés vonala: egy tereppontokat 
összekötő vonal, ahol a szemben álló felek 
egymással harcba léphetnek vagy állnak. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

harceszköz: a harcok és a hadműveletek 
eredményes megvívását lehetővé tévő, a tűz, 
a mozgás és csapásmérés képességét maguk-
ban egyesítő technikai eszközök összessége. 
(H. F.) → haditechnikai támogatás

harcfeladat átadás-átvételi terepszakasz: 
a terepen lévő pontok összessége, ahol a fel-
adat végrehajtása során a felelősséget vál-
laló (feladatot végrehajtó) szervezet meg-
változik. Védelemben ez lehet a biztosítási 
öv és a fő harcterület közötti terepszakasz, 
támadásban lehet sikerkifejlesztő kötelék 
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harcbavetési terepszakasza is. (T. J.) → szá-
razföldi műveletek

harcfeladatszabványok: azok az általános 
katonai feladatok, amelyek készségszintű 
végrehajtása alapfeltétele a katonák harc-
mezőn való túlélésének, az ellenséggel való 
közvetett és közvetlen harcérintkezés felvé-
telével járó tevékenységek automatikus vég-
rehajtásának, a további eredményes és si-
keres katonai tevékenységek folytatásának. 
A ~ valamennyi katonára nézve – függet-
lenül beosztásától, állománykategóriájától, 
rendfokozatától, haderőnemétől, fegyver-
nemétől, szakcsapatától – kötelező érvé-
nyű, kritikus jelentőségű követelmények, 
amelyek a katona harcossá válásához, a ka-
tonai szervezetek számára meghatározott 
küldetések, műveletek és feladatok ered-
ményes és sikeres teljesítéséhez nélkülöz-
hetetlenek. A ~ úgynevezett normák, ame-
lyek begyakorlásának és felmérésének köve-
telményeit a megfelelő normagyűjtemények 
tartalmazzák. (V. F.) → katonai képzés, ki-
képzés, felkészítés

harcfeladat: a csapatok részére megszabott 
rendeltetésszerűen végzendő tevékenység, 
amelynek végrehajtásával a harc (a hadmű-
velet) célja a meghatározott módon és időre 
elérhető. A szárazföldi csapatok ~ának tar-
talma lehet védelemben: a) a támadó ellen-
ségnek súlyos veszteségokozása, feltartóz-
tatása vagy készülő támadásának meghiúsí-
tása; b) fontos körletek megtartása; c) ked-
vező feltételek megteremtése a támadásba 
való átmenethez; támadásban: a) az ellenség 
harcászati (hadműveleti) csoportosításának 
teljes szétzúzása vagy szétverésének befeje-
zése, illetve semlegesítése; b) egy meghatá-
rozott sávban (irányban) és időben, valamint 
meghatározott mélységben egy adott terep-
szakasz vagy körlet (objektum) birtokbavé-
tele. Az elöljáró hadműveleti felépítésében 
(harcrendjében) betöltött helytől és szerep-

től függően az adott kötelék ~ának tartalma 
is változik. Így más a ~a védelemben az első 
lépcsőben, vagy tartalékban tevékenykedő 
köteléknek, illetve ezekhez képest más jel-
legű ~ot oldanak meg a biztosítási övben te-
vékenykedő alegységek, egységek. Táma-
dásban ~ tartalma minden esetben a véde-
lemben lévő ellenség állományától, állapo-
tától, csoportosításától, a védelmének mű-
szaki berendezettségének fokától, valamint 
a támadó kötelék harci lehetőségétől függ. 
Az első lépcsőben támadást végrehajtó köte-
lék harcászati (hadműveleti) feladatát köze-
lebbi és távolabbi feladatokra bontják. Ezen 
kívül például a hadtest számára meghatá-
rozzák a hadműveleti feladatát az első nap-
ra. (T. J.) → szárazföldi műveletek

harcfelderítés: a manőverkötelékek által 
olyan korlátozott céllal végrehajtott támadó 
tevékenység, amelynek végrehajtása során 
felfedik, ellenőrzik az ellenség harcképessé-
gét, aktivizálják felderítő-, irányítási, veze-
tési, kommunikációs és tűzrendszerét (Com-
mand, Control, Communications, Compu-
ters, Information/Intelligence, Surveillan-
ce, Targeting Acquisition and Reconnais-
sance – C4ISTAR), megállapítják a műszaki 
zárrendszerét, az erők, eszközök elhelyez-
kedését, azok nagyságát, és így jutnak hoz-
zá a szükséges adatokhoz, információkhoz. 
A ~ végrehajtható megtévesztési szándékkal 
is. A harcfelderítő alegység a támadás elvei 
szerint ténykedik, az ellenség fokozott meg-
figyelésével. A ~ végrehajtásának időszaká-
ban a ⁓t folytató alegységet kiküldő kötelék 
minden figyelőpontjáról figyelik a tevékeny-
séget, a figyelő-, rádióelektronikai felderí-
tőberendezéseket aktivizálják. Védelemben 
a ~t végrehajtó kötelék felderíti a támadó al-
egységek harcrendjét – különös figyelemmel 
a harckocsizó alegységekre – tűzfegyvereit, 
vezetési pontjait, a terep járhatóságát, jelleg-
zetességeit. A ~t végrehajtó kötelék véde-
lemben a biztosítási  zónában (övben) vagy 
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az arcvonal előtti harctevékenységi körzet-
ben működik. A szakaszerejű, ~t végrehajtó 
kötelék, ellenség mélységébe a szárnyakon, 
hézagokon beszivárgással, hátrahagyással 
és az ellenlökő alegységek harcrendjében 
juttatható ki. Az átjutás feltételeit a kiküldő 
parancsnok biztosítja. Támadásban a ~t vég-
rehajtó kötelék feladata az ellenség alegysé-
geinek, tűzfegyvereinek, műszaki zárainak, 
a védelem harcrendi elemeinek és a terep 
sajátosságainak felderítése. A ~t végrehajtó 
kötelék általában egy meghatározott irány-
ban a kiküldő kötelék főerői előtt mozogva 
tevékenykedik. Kiküldési távolsága a fő-
erőktől 10 km-ig  (de legfeljebb a tűztámoga-
tás határáig) terjedhet. (H. H.) → felderítés

harcfelderítő járőr: olyan megerősített lö-
vész- (harckocsi-) szakaszerejű felderítő-
szerv, amely a manőverzászlóaljak állomá-
nyából kerül kiküldésre felderítési felada-
tok végrehajtása céljából. Kiküldési távol-
sága általában nem nagyobb, mint a manő-
verzászlóalj által biztosított tűztámogatás 
mértéke (5 km-ig). A ~ általában egy irány 
1–2 km széles sávjában, aktív és passzív fel-
derítési módok alkalmazásával, valamint 
harccal képes az ellenségre, a terepre vonat-
kozó adatok megszerzésére és továbbításá-
ra. A ~ megerősíthető csapatfelderítő, mű-
szaki felderítő vagy a feladat függvényében 
más szakalegységekkel. A ~ feladatát figye-
léssel, átvizsgálással, lesállással és harccal 
oldja meg. Alkalmazható gyalog és harcjár-
művön. A járőr a közvetlen biztosítás és te-
reptárgyak átvizsgálása céljából terepkutató 
rajt (terepkutató harcjárművet), terepkutató-
kat küld ki. A járőr tevékenységének meg-
szervezésére kevés idő áll rendelkezésre. 
A szakaszparancsnok rövid, tömör, lényeg-
re törő intézkedésekkel irányítja a szakaszt. 
(H. H.) → felderítés

harcfelderítő osztag: olyan megerősített 
lövész- (harckocsi-) század, zászlóaljerejű 

felderítőszerv, amely a dandár (hadosztály, 
hadtest) állományából kerül kiküldésre fel-
derítési feladatok végrehajtása, színlelt te-
vékenység, az ellenség megtévesztése céljá-
ból. Kiküldési távolsága általában nem na-
gyobb, mint a kiküldő által biztosított tűztá-
mogatás mértéke (10–15 km-ig). A ~ általá-
ban egy irány 2–5 km széles sávjában, aktív 
és passzív felderítési módok  alkalmazásával, 
 valamint harccal képes az ellenségre, a te-
repre vonatkozó adatok megszerzésére és to-
vábbítására. A ~ megerősíthető tábori tü-
zéralegységekkel, csapatfelderítő, műszaki 
felderítő vagy a feladat függvényében más 
szakalegységekkel. A ~ tevékenységét csa-
patrepülő erők közvetlenül is támogathatják. 
(H. H.) → felderítés

harci előképzés: katonai szolgálatra és harc-
ra való felkészítés. Az ókori harcászatot 
a csapatok vonalas hadrendje és az egyszerű 
manőverek jellemezték. A könnyen csorbuló 
vagy deformálódó hidegfegyverekkel lezajló 
ütközetek sorsát végső soron az egyes har-
cosok izomereje, állóképessége, ügyessége, 
begyakorlottsága, helytállása öntötte el. En-
nek megfelelően az ifjúavatási próbákból ~ 
lett. A ~ az atlétikára, íjászatra, kocsihajtás-
ra, lovaglásra, úszásra, vadászatra, vívásra, 
test-test elleni küzdelmekre és a lélektani rá-
hangolást szolgáló fegyvertáncokra épített. 
Hérodotosz (Kr. e. 484–424) és Xenophon 
(Kr. e. 432–355) görög történetírók feljegy-
zései tanúsítják, hogy a görögök gyermeke-
iket 7-től  16 éves korig a satrapák udvarai-
ban létesített nevelőházaikban birkózásra, 
futásra, lovaglásra, dárdavetésre, az íj hasz-
nálatára és igazmondásra oktatták. A zsidó 
nép története az ókori Közel-Kelet testkul-
túrájának sajátos fejlődési modelljét mu-
tatja. A Kr. e. 13. században Palesztinában 
feltűnt héber törzsszövetség mitológiai őse, 
Jákob Jahve angyalával vívott birkózó pró-
batétellel vívta ki az Izrael nevet (jelentése: 
istenséggel szemben is helytálló). Az ókori 
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Egyiptomban az V. és a VI. dinasztia korá-
ban a katonai előképzést vadászatokkal, bir-
kózó- és botvívóversenyekkel, valamint ri-
tuális táncgyakorlatokkal végezték. Éven-
ként rendezték az erőnlétpróbákat (szedri-
tuálék), négy-öt évenként a póznamászást 
(Min-rituálék). A Kr. e. 1600 körül kelet-
kezett szanszkrit nyelvű Ajur-véda-Harakt 
gyűjtemény szerint India őslakóinak a ritu-
ális egészségügyi torna, a tánc és a fegyver 
nélküli önvédelem kialakulása terén voltak 
a legértékesebb hagyományai. Az itteni le-
írásokban bukkannak fel először azok a pár-
viadal- és vetélkedési formák is, amelyek 
stílusjegyeit az ellenfelek fájdalomérzékeny 
testrészeire mért ütések, rúgások és fojtások 
jellemzik. A szanszkrit feljegyzések sze-
rint Kr. e. 7. században India-szerte nagy 
kultusza volt az elmélkedő táblás játékok-
nak. Közülük emelkedett ki a mai sakk őse, 
a harcászati stratégiára nevelő csaturanga. 
A 15. század elejétől a városi íjászegyesüle-
teket lövészegyesületek váltották fel. Részle-
tesebb adataink vannak az 1434-es  nürnber-
gi, az 1456-os  strassburgi, az 1470-es  augs-
burgi és az 1472-es  zürichi lövészversenyek-
ről, ahol többek között futó-, kődobó- és kö-
télhúzóversenyeket is rendeztek. A 17. szá-
zad elejétől a hadművészet terén előtérbe 
került zsoldosseregek kézitusa-kiképzését 
egy új vívástechnika és gyakorlási mód nor-
máit határozták meg. A mozgást gátló lovagi 
páncél lekerült a harcosokról. A pallosszerű 
nehéz kardot könnyű oldalfegyver váltotta 
fel, amely szúrásra is alkalmas volt. A pajzs 
használata feleslegessé vált. Amerika ősi né-
pei leendő harcosaik akaraterejét, edzettsé-
gét sokszor kegyetlen módszerekkel (izzó 
parázson átfutással, veréssel, erőltetett me-
netekkel, futásokkal, evezéssel, birkózással, 
erőpróbákkal és fegyvergyakorlatokkal) fej-
lesztették, mint a spártaiak. II. Frigyesnek 
(1712–1786) a hétéves háborúban (1756–
1763) elért sikerei hatására a porosz mintájú 
hadseregszervezés és kiképzés vált az euró-

pai stratégák példaképévé. A harcosok egyé-
ni kezdeményezőkészségét háttérbe szorítot-
ta az együttes cselekvésre „dresszírozott”, 
gépies vezényletre mozgó katonai egységek 
zárt harcvonala és össztüze. A történész-fi-
lológus Friedrich Ludwig Jahn (1778–1852) 
tanulmányozta a napóleoni hadművészetet 
és az osztrák–német hadsereg kudarcainak 
okait, és arra a következtetésre jutott, hogy 
az együttesen cselekvő, vezényszóra mozgó 
katonai egységek ütőképessége nagymér-
tékben fokozható szakszerűen összeállított 
menet-, rend- és szergyakorlatokkal. (M. I.) 
→ katonai képzés, kiképzés, felkészítés

harci eredetű egészségügyi személyi vesz-
teség (Battle Casualties – BC): harci eredetű 
vagy harccselekménnyel összefüggő egész-
ségügyi személyi veszteségnek nevezzük 
a fegyveres harc során vagy azzal összefüg-
gésben elszenvedett veszteséget. A ⁓ korrekt 
számvetésének komoly szervezeti, személyi 
és egészségügyi vonzatai vannak, ezért an-
nak megállapítása a tervezés lehető legkoráb-
bi fázisában indokolt. Bár nem teljesen szabá-
lyos, de a gyakorlatban sűrűn előfordul, hogy 
az egészségügy és a személyügy egy kezde-
ti vagy kiinduló arányt ajánl a tervezés meg-
kezdéséhez. Ezt műveleti törzsnek minden 
esetben jóvá kell hagynia és a tervezés során 
az adatokat a művelet jellegének megfelelőn 
pontosítani kell. A harci sérülteket a követ-
kező négy csoportba lehet osztani: a) harc-
ban elesettek (Killed in Action – KIA); b) 
fogságba esettek és eltűntek (Captured, Mis-
sing in Action – CMIA); c) harcban megsebe-
sültek (Wounded in Action – WIA); d) harci 
stressz (Battle Stress – BS). (K. I.)  → kato-
nai egészségügy

harci erők: az a teljes pusztító erő, amely 
a szemben álló fél erőivel a harcot megvívja. 
Ezek lehetnek: a gépesített gyalog (lövész), 
könnyű gyalog, harckocsi, tüzér, légvédel-
mi rakéta és légvédelmi tüzér,  harcászati 



404

harci gáz megjelenése

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

 repülő, harci helikopter, valamint a külön-
leges hadviselési csapatok. (T. J.) → száraz-
földi műveletek

harci gáz megjelenése: az első nagyobb 
gáztámadást a német erők hajtották vég-
re 1915. április 22-én  a francia–belga határ 
menti Ypern (Ypres) térségében klórgázfú-
vással 6 km-es  szélességben, amivel 5000 
halottat és 15 000 gázsérültet veszített az el-
lenség, de a megforduló szél károkat okozott 
a saját erőkben is. (Sz. M.) → hadtörténet, 
hadművészet története

harci hatékonysági együttható: a páncéltö-
rő eszközök tűzképességének fontos eleme, 
azt fejezi ki, hogy az adott típusú páncéltö-
rő eszköz várhatóan mennyi egységharcko-
csi értékű páncélozott cél megsemmisítésére 
képes, míg önmaga is megsemmisül. A ~ ér-
tékei a harctevékenység fajtájától, a páncél-
törő eszköz és az ellenség páncélozott esz-
közeinek helyzetétől, védettségétől függően 
különböznek. A ~t bonyolult számításokkal 
határozzák meg, és a harcfeladat megterve-
zése során erő-eszköz számvetésekhez hasz-
nálják. (M. G.) → tüzérség

harci helikopter: egy aerodinamikus, for-
gószárnyas, jól manőverező repülőeszköz, 
amelyet irányítható és nem irányítható ra-
kétákkal, az ellenség páncélos kötelékei-
nek megbontására hoztak létre. Fejlődé-
sével feladatai kibővültek a fegyvertelen 
szállító, kutató-mentő helikopterek kísé-
résével, az ellenség szárazföldi csapatai-
nak, légvédelmének közvetlen támadásá-
val, mélységben is, valamint légiharc meg-
vívásával elsősorban alacsony sebességű 
légi célok például helikopterek, de eseten-
ként vadászrepülők ellen is. Mindezen fel-
adatok végrehajtásához megfelelő tűz-, ra-
kéta- és bombázófegyverrel, aktív és pasz-
szív védelemmel, páncélzattal, valamint 
magas fokú túlélési tartalékkal rendelkezik. 

Az első ~ a 60-as  évben megjelent ameri-
kai AH–1  „Cobra” volt ‒ igaz ez nem min-
den jegyében felel meg a kritériumoknak ‒, 
amelyet rövid időn belül a Mi–24A követett. 
A ~ek kellő  hatékonysággal alkalmazhatók 
határvédelmi feladatok ellátására, alacso-
nyan repülő sárkányrepülő és/vagy kisre-
pülőgépek országhatáron történő átrepülé-
se során. A felfegyverzett szállító/többren-
deltetésű helikopter nem ~. (Sz. L.)  → ha-
ditechnikai támogatás

harci információ: az egységek által a harc 
közben szerzett vagy közvetlenül a részük-
re jelentett, de gyorsan elévülő adat, ame-
lyet az ütközetben vagy a helyzet felméré-
sekor azonnal fel lehet használni. A lénye-
ges vonatkozó adatokat egyidejűleg betáp-
lálják a felderítő jelentő rendszerbe is. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

harci információs központ: egy hajón 
vagy repülőgépen, a harcászati informáci-
ók gyűjtésére, megjelenítésére, kiértékelé-
sére és a behajózott tengernagy, parancsnok 
és bizonyos irányító szervek számára törté-
nő továbbítására szakosodott személyekből 
és eszközökből álló részleg. Bizonyos irányí-
tási, segítségnyújtási és koordinációs funk-
ciókat a parancsnok leadhat a ~nak. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

harci kiszolgáló támogatás: a támogatás, 
a támogató tevékenységek (a harcfeladat se-
gítésének) egyik fajtája, amely a logiszti-
kai támogatást és az egészségügyi támo-
gatást foglalja magában. A ~ célja a csapa-
tok harckészségének fenntartása. A támo-
gatás az ellátásra, beleértve az ellátó anya-
gok raktározását, kezelését és szállítását, 
továbbá a technikai eszközök karbantartá-
sára és javítására, az egészségügyi ellátás-
ra, a sebesültek kezelésére, a személyi állo-
mány és a harci technika felváltására, va-
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lamint a szükséges jóléti szolgáltatások ki-
elégítésére vonatkozik. (M. G.) → tüzérség

harci környezet: az időjárás, a terep és a 
napszakok váltakozása alkotja minden ka-
tonai tevékenység környezetét. Ez a környe-
zet párosulva a csúcstechnológia eszközeivel 
befolyásoló hatással van a tűzerőre, a manő-
verre, a csapatok védettségére és a katonai 
szervezetek harci vezetésére. A vezetőnek 
fel kell ismerni még magának a harctevé-
kenységnek a katonákra gyakorolt hatását 
is. A harc veszélye, pusztítása, a kialakuló 
zűrzavar, a fegyverek és az akadályok mó-
dosító hatásai a terepen, valamint a váratlan 
eseményekkel összefüggő káosz az egysze-
rű dolgokat is bonyolulttá teszik. Az időjá-
rás hatással van a katonákra, a felszerelésre, 
a műveletekre és a terepen történő manőve-
rezőképességekre. A szélsőséges hőmérsék-
let, a szél, az eső, a hó, a köd, a sár, a por kü-
lönböző módon vannak hatással a katonák 
tevékenységének hatékonyságára, korlátoz-
zák az eszközök és a fegyverek használha-
tóságát. A rossz idő megnöveli a harctevé-
kenységek előkészítésének idejét, a kato-
nákkal való törődés idejét, gondosabb terve-
zést tesz szükségessé. A megszakítás nélkül 
folytatott szárazföldi harc napjaink realitá-
sa. A katonáknak meg kell birkózniuk a fo-
lyamatosan műveletek következményeként 
fellépő fizikai és lelki feszültségekkel. A fo-
lyamatos műveletek, az alváshiány eredmé-
nyeként csökkentik a végrehajtás szempont-
jából kritikus emberi képességet. A vezető-
nek ismernie kell, hogy milyen – előre kiszá-
mítható – hatása lehet az elégtelen alvásnak. 
A csúcstechnológia nagy változásokat hozott 
a hadviselésben. Ma már a hadseregek ké-
pesek harcolni sötétben, ködben. Az ABC-
fegyverek veszélye, az elektronikai harcké-
pességek bonyolultsága és a ködösítő eszkö-
zök növekedett alkalmazása következtében 
az erőszak és a zűrzavar a harctéren nagyobb 
lesz, mint bármikor. A vezetési és irányítási 

rendszerünk működőképessége a kiberhad-
viselésben döntően befolyásolja a harc kime-
netelét. Az ellenség mindent megtesz majd 
annak érdekében, hogy megbénítsa a veze-
tésünket, zavarja, pusztítsa a rádióállomá-
sokat, a vezetési központok tevékenységét. 
A zavarással megbontott és korlátozott ve-
zetés a harctéren elszigeteltség érzését okoz-
hatják, ami pánikhoz vezethet. Az elektroni-
kai harc területén a kiképzést a lehető legre-
alisztikusabban kell végrehajtani, hogy a ka-
tonák megtapasztalják a nehézségeket, bíz-
zanak a vezetésben, a kötelékükben. A fej-
lődő technológia a jövő hadviselése számára 
olyan új fegyverek kifejlesztésére képes, 
amelyek sokkal pusztítóbbak, mint az elő-
ző háborúkban használt bármelyek. A har-
cászati fegyverek teljesen új kategóriájává 
válhatnak az irányított energiájú fegyverek, 
amelyek nagy teljesítményű energianyalábot 
használva robbantják fel a lőszereket rom-
bolják a járműre szerelt elektronikai rend-
szereket, zavarják a híradást. Az irányított 
energiájú fegyverek alkalmazása a tájéko-
zódási képesség elvesztéséhez, vaksághoz, 
agyi sérüléshez, sőt halálhoz is vezethet. 
Az ABC-hadviselés által jelentett fenyege-
tés lesz a stressz fő forrása. Az ismeretlen-
től való félelem és az ABC-fegyverek halá-
los voltának ismerete jelentős pszichológi-
ai stresszt okoz. (C. O.) → katonai vezetés

harci kutatás-mentés (Combat Search and 
Rescue – CSAR): a ~i műveletek előfordul-
hatnak a modern katonai hadműveletek tel-
jes skálájában, azonban leggyakrabban a lé-
gierő hadműveleteinek támogatásaként ke-
rülnek végrehajtásra. A ~ művelete a kény-
szerleszállt, vagy lelőtt gépszemélyzet ki-
emelésére, mentésére irányul, de végre le-
het hajtani bármely baráti vagy szövetséges 
haderőhöz tartozó személy kimentése érde-
kében is. A ~ krízishelyzetben vagy hábo-
rú időszakában ellenséges területen lelőtt 
vagy kényszerleszállt gépszemélyzet, vagy 
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más megfelelő kiképzettséggel és felszere-
léssel rendelkező katona felderítése, hely-
zetének meghatározása, kilétének azonosí-
tása, ellenséges területről való kimenekíté-
se. Különleges feladat, amelyet a mentésre 
szakosodott erők hajtanak végre, a veszély-
helyzetben lévő egyén megmentésére hábo-
rúban vagy egyéb nem háborús katonai had-
műveletek során. A ~ műveletek alapvetően 
különböznek a légi kutató-mentő műveletek-
től. A ~i alegységek szükség esetén el tud-
nak látni légi kutató-mentő feladatokat is. 
A ~ végrehajtása a hadszíntéren belül, el-
lenséges területen történik, kizárólag meg-
felelően kiképzett és megfelelő felszerelés-
sel rendelkező személy mentése érdekében. 
(Cs. J.) → légvédelem, légierő (műveletek, 
támogató műveletek)

harci okmányok: a harctevékenységek ter-
vezésével, előkészítésével, szervezésével 
és végrehajtásával, a repülőegységek tele-
pülésével, áttelepülésével kapcsolatos szol-
gálati iratok, rajzok stb. összessége. Rendel-
tetésük szerint vezetési, tájékoztató és jelen-
tő, nyilvántartó okmányokat különböztetünk 
meg. A vezetési okmányok a tevékenysé-
gek megtervezésére, az alárendelthez való 
eljuttatására és a feladatok végrehajtásának 
ellenőrzésére valók. A vezetési okmányok 
közé tartoznak az elhatározás okmányai, 
az előzetes intézkedések, a harcparancsok 
(harcintézkedések), kiegészítő intézkedések, 
az együttműködési okmányok, a szemrevé-
telezési tervek stb. A tájékoztató okmányok 
a tevékenységek előkészítése és vezetése 
során induló- és kiegészítő okmányként ke-
rülnek kidolgozásra. A jelentő, nyilvántartó 
okmányok rendeltetése az információ gyűj-
tése a helyzetről, a parancsnokság és a törzs 
belső tájékoztatása, a harci tapasztalatok 
gyűjtése, a tapasztalatok átadása, ilyen ok-
mányok a rendszeres és az eseti jelentések 
(például napi jelentés, helyzetjelentés stb.), 
nyilvántartó tablók, nyilvántartó térképek 

stb. A grafikus ~ térképen, vázlaton egyez-
ményes jelek alkalmazásával készülnek, jel-
legüknél fogva alkalmasak a bonyolultabb 
helyzetek pontos áttekinthető és szemléle-
tes ábrázolására. A ~kal szemben különbö-
ző követelményeket támasztunk, ezek közül 
a legfontosabbak: az időszerűség, a rövid-
ség, az érthetőség, a megbízhatóság, a szem-
léletesség. (T. J.) → szárazföldi műveletek

harci sérülés: a harcok során a haditechni-
kai eszközt érő olyan sérülés, amely a továb-
bi rendeltetésszerű használatát alkalmatlan-
ná teszi. A harci sérült technikai eszközök 
lehetnek kisjavítást, középjavítást, nagyjaví-
tást igénylők vagy nem javíthatók. (V. R. L.) 
→ haditechnikai támogatás

harci stressz (Battle Stress/Battle Shock 
Cases – BSC): 1. A harctéri sokk már rég-
óta ismert dolog. A harc során keletkezett 
stressz okozta tünetek a fáradtság, lassú re-
akcióidő, határozatlanság, idegrángás, kog-
nitív képesség elvesztése, tébolyodottság, 
depresszió, tétlenség. Bár a ~t az 1600-as  
évektől szórványosan említik mint a gyáva 
katonák betegségét, de igazából az első vi-
lágháborútól jegyzik, mint tömegesen elő-
forduló harctéri betegség. A vietnámi hábo-
rú során kezdték felderíteni a jelenség hát-
terét. Elnevezték posttraumás stressznek 
(PTSD), és rájöttek a ~ gyógymódjára is. 
Rájöttek, hogy a ~t nemcsak harctéri sokk 
(ágyúzás, robbanás, valamint hasonló hirte-
len hang- és nyomásváltozás), hanem más, 
hasonló traumatizáló események is kivált-
hatják; a ~ egyfajta védekezési mechaniz-
mus, amely traumatikus események után 
lép fel, korábbi kriminális, borzalmas vagy 
egyéb okból traumatikus hatású események-
hez kapcsolódó emlékképek nem kívánt, tu-
datban való ismételt megjelenésével. (S. L.) 
→ katonai egészségügy 2. A harcmező ese-
ményeinek egyik legsajátosabb következmé-
nye, amely a harcoló katonát érinti. A ve-
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szély, a testi kimerülés, a terep és az éghaj-
lat idegeket felőrlő hatása, valamint az ellen-
séges fél harctéri tevékenysége együttesen 
az általános feszültség állapotát hozza létre. 
A harci terhelések és a gyakran elkerülhe-
tetlen rossz életkörülmények károsan befo-
lyásolják a fizikai, valamint mentális telje-
sítőképességet, továbbá a túlélési esélyeket. 
A ⁓t okozó stresszorok fizikai és pszichikai 
eredetűek lehetnek. Fizikai okok többek kö-
zött a szélsőséges időjárási viszonyok, alap-
vető és minimális kényelem hiánya, az ér-
zékszerveket érintő extrém hatások (zajok, 
mérgek, sugárzás stb.). A pszichikai stresz-
szorok esetén mentális és emocionális ká-
rosító hatásokat különböztethetünk meg. 
Ilyenek például: a túl sok vagy túl kevés in-
formáció, az időbeli bizonytalanság stb. Ér-
zelmi szempontból károsító hatások például: 
félelemkeltő események vagy éppen az ak-
tivitás hiánya, az összezártság stb. A ⁓ ke-
zelésének három szintje ismert: az elsődle-
ges (esemény előtti, preventív), a másodla-
gos (traumát követő azonnali beavatkozás) 
és a harmadlagos (gyógyítás, a krónikussá 
válás megelőzése, a rehabilitáció) kezelés. 
(B. J.c) → katonapszichológia

harci táncok: a fizikai felkészítésre, a har-
ci kedv fokozására, a megült ellenség ártó 
lelkének távoltartására alkalmasnak tartott 
táncok. A legrégibb típusú fegyvertáncokat 
az etiópiai amharák tömött csoportban, fel-
felé ugrálva járják, feltartott botokkal, ame-
lyeket időnként összecsördítenek. A Tana-tó 
melletti agóknál a két egymással küzdő fér-
fisor fegyvertáncát, a Hailefc nevű táncot, 
az elesett harcosok körüli diadaltánc zár-
ja be. Szóló és csoportos fegyvertáncaikat 
karéjban végzik a harcias esza-szomáliai-
ak és a gurgura-gallák. A legősibb fegyve-
rek egyike a bot, így a pigmeusok botos já-
téka a védelmet és a rossz szellemek elűzé-
sét segítette. A kínai táncokban jellegzete-
sek a harci elemek. Egyszerre fejlesztették 

ki magukban a harchoz és a harcok ábrázo-
lásához szükséges képességeket. Ezek a vo-
nások érvényesülnek a közép-ázsiai és szi-
bériai nomád népek sámánisztikus varázs-
lataiban és a türkmén, kazár lovasnépeknél 
is. Ez a bátor, harcias, ügyes és fürge moz-
gékonyság jutott kifejezésre később Japán, 
Korea és Mongólia táncművészeiében is. 
Xenophon (Kr. e. 432–355) írja le a spár-
tai fegyvertáncot, amelyet szerinte előszőr 
Akhilleusz táncolta Patroklosz holttesténél. 
Spártában a tánctanítást Lükurgosz (Kr. e. 
396–323) parancsára a harcra való nevelés-
sel kapcsolták össze. A Hérodotosz (Kr. e. 
484–424) által leírt nyilas ~ a mai napig vál-
tozatlanul megtalálhatók az etiópiaiaknál. 
A spártai férfiak a harcba is táncritmusban 
vonultak. Ez a ~ volt az embaterion. A ró-
maiak kedvenc istene Mars volt. Az ő tánco-
ló papjai, az előkelő saliik évenként kétszer, 
tavasszal és ősszel, a harcosok élén táncol-
va járták be a várost. Az előtáncosok, a sal-
tantes, dobbantották a gyors anapesztusz-
ritmust, a harcosok kórusa pajzsukat lán-
dzsájukhoz ütve felelt rá. Ez volt az egyet-
len olyan tánc, amelyet a görög pyrrchikéhez 
hasonlóan vörös ruhában, sisakkal és pajzs-
zsal, lándzsával, fejükön lombkoszorúval 
jártak. A lovagi szolgálat legkellemesebb ré-
sze a mulattatás és udvarlás volt. Az érintke-
zésben ünnepélyes, feszes tartást és mozdu-
latokat kívántak meg a lovagoktól, a lovag-
kisasszonyoktól pedig szemérmes, tartózko-
dó, de kecses és finom mozdulatokat. A lova-
gi körtánc, a carola és a tresta vagy tresco-
ne, a mi fogalmaink szerint naiv, gyermekes 
táncforma, amelyet „körbe, körbe, kariká-
ba”, kétoldali kézfogással, „bújj, bújj zöld-
ág”-szerű lugasban vagy „lánc, lánc eszter-
lánc”-szerű láncban énekszóra, vagy lovagi 
hangszerek, a flóta, a síp és a vielle hangjaira 
járták. A legkorábbi magyar emlék Mátyás 
király udvari történészének, Antonio Bon-
fininek köszönhető, aki a kenyérmezei csa-
tát (1479) követő győzelmi tor részeként írta 
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le a fegyveres katonatáncot. A 16. századtól 
kezdve már hajdútáncként említik a forrá-
sok, s mint a török elleni küzdelem jellem-
ző katonatáncát írták le a karddal vagy sze-
kercével járt fegyvertáncot. A leírások utal-
nak a hajdútánc katonai funkciójára is. Ga-
belmann (na.) császári hadtörténetíró be-
számolójából megtudható, hogy Esztergom 
ostrománál (1595) az ellenség kihívásaként 
járták. Zrínyi Miklós pedig Bonfinihez ha-
sonlóan az ütközetet követő győzelmi ün-
nep részeként említi a hajdútáncot a Szigeti 
veszedelem című eposzában. Férfitáncunk, 
a verbunk történetének egyik szála a katona-
toborzást ellátó Werbung Commander mű-
ködése alapján követhető nyomon. (V. F.) 
→ katonai képzés, kiképzés, felkészítés

harcjármű: katonai gépjármű, amelyet 
a harc megvívására fegyverzettel, illetve 
a fegyverek irányítására szolgáló eszközök-
kel szereltek fel. (H. F.) → haditechnikai tá-
mogatás

harcjáték: részint szórakozásból, részint 
erő- és ügyességfitogtatásból, de a harcra 
való felkészülés, illetve a harc utánzása cél-
jából is űzött játék. A ~ok, erőpróbák gaz-
dag kínálatával a középkori feljegyzéseken, 
ábrázolásokon találkozhatunk. A csoport 
legtekintélyesebb családfájával a németül 
Schinkenklopfen (sonkaütögetés), franciá-
ul mainchaude (forró kéz), magyarul pedig 
egyszerűen seggrepacsi néven ismert já-
ték büszkélkedhet. A finomabb, úri körök-
ben a hátratett jobb kézbe csattantak az üté-
sek. Innen későbbi francia neve, a maincha-
ude. Angol neve hot cocktes (forró kagy-
ló) volt. A poiriet (körtefarázás) elneve-
zésű középkori játékot a franciák touche 
foure-nak  (érintsd meg a medvét) nevezik, 
a németek Barentreibei-nek (medvehajtó-
nak). Az eredeti játék feltehetően egy gyü-
mölcsfát őrző csősz és a kifosztására kész 
tolvajok harcát példázza. A 16. századi mi-

niatűrök egyike három fiatalembert ábrá-
zol, közülük a két szélső egyik kezét védve 
arca elé, a másikat támadásra emeli, a kö-
zépső karjaival hadonászik. A játék olasz 
neve civettinc. A középső játékos zümmög-
ve hajladozik a két szélső között – innen ma-
gyar neve, a  dongó –  elkerülve azok pofon-
jait. Ugyanez a két szélső játékos feladata is. 
A húzzunk ujjal ártatlan erőfitogtatás volt 
a középkorban. Mindmáig él az osztrák–
bajor Fingerhakeln, a sörözőasztal fölötti, 
 összekampózott mutatóujj húzása. Az  igazi 
erőfeszítést a rúd- és kötélhúzás jelentette. 
Lovas kötélhúzást láthatunk Bruegel képén: 
két-két ifjú alkotja a lovat, lovasaik húzzák 
a kötelet. Ez a játék a jó és a rossz harcát 
szimbolizálta. Burmában az eső és száraz-
ság küzdelmeként játszotta el a nép, de ki-
menetelét nem bízták a véletlenre, az esőcsa-
patnak kellett győznie. A hógolyózást már 
egy 14. századi trentói várkastélyban fenn-
maradt freskón megörökítették. Ugyancsak 
olasz dobálós játék volt a bolognai tudus 
graticulorum. Ez abból állt, hogy két csapat 
tojással dobálta egymást. Perugia volt a hí-
res etmora vagy kőcsata színhelye, kétezer 
résztvevőt is mozgósítva. A csata a felső- 
és alsóvárosi polgárok között dühöngött, cél-
ja egy tér elfoglalása volt. A bevezető kőzá-
por után ököllel, bottal, fakarddal estek egy-
másnak. Fejüket sisak védte, kóccal töltött 
pufajkát húztak magukra, de még ennek el-
lenére is sok volt a súlyos és halálos baleset. 
E városcsaták gyűjtőneve mazzascudc volt. 
A leghíresebb rendezvény volt a pisai hídjá-
ték. A város északi és déli partjának lakosai 
mérkőztek egymással, a cél a híd elfoglalá-
sa volt. Az irokézek, dakoták és maszkokiak 
rakettjátékai is rokonságban álltak harci te-
vékenységekkel. A játékok hosszú időre el-
döntötték a törzsek közötti vitás kérdéseket. 
A letelepült népek (a zapotékok és az azté-
kok is) labdajátékot, botvívó viadalt aján-
lottak a harci viszályok eldöntésére. Az is-
tenek kegyeiért folytatott rituális viadalok-
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ban életre-halálra menő totális küzdelmek 
folytak. Az északi területeken főként a hadi 
rakettjátékok, küzdő- és vízi vetélkedők ter-
jedtek el. Ezek a tömegjátékok reggeltől es-
tig tartottak, így nagyobb erőnlétet igényel-
tek, mint az európai játékok. Nyers és kí-
méletlen játékmodoruk fejlesztette azokat 
a tulajdonságokat, amelyekre harcaik so-
rán szükségük volt. A harcjátékok jelentős 
csoportja a lovagi torna származéka. A lo-
vagi harcmodor lényege a torna, de néhány 
egyszerűbb gyakorlat sport-, illetve játék-
fajtává fejlődött. Ezek közül első helyen áll 
a quintain. Az antik eredetű harci gyakor-
lat abból áll, hogy egy ember formájú bábu 
fejét vagy sisakját a vágtázó lóról lándzsá-
val el kellett találni vagy ledönteni. A né-
zők nagy örömére játszották a forgó quinta-
int, amely a lassú játékosokat homokzsákkal 
hátba vágta. Ebből a korból valók a láb-qu-
antain erőpróbák is. Az ellenfelek talpaikat 
feszítették egymásnak, és az erősebb ellök-
te a gyengébbet. (Cs. F.) → katonai képzés, 
kiképzés, felkészítés

harcjelentés: a parancsnokoknak és a tör-
zseknek meghatározott harci események-
ről szóló írásos vagy szóbeli beszámolója 
az elöljárónak. A ⁓ rövid, pontos tájékoz-
tatást tartalmaz az ellenség helyzetéről, te-
vékenységéről, a saját csapatok helyzetéről, 
a további szándékról. Kérések, támogatási 
igények. (C. O.) → katonai vezetés

harcképesség: a haderő hadrafoghatóságá-
nak mértéke, amely biztosítja az alegységek, 
egységek, magasabbegységek harctevékeny-
ségre való alkalmasságát, harcra való tényle-
ges adottságát, bevethetőségét. A ⁓ legfon-
tosabb összetevői (tényezői): a) a csapatok 
személyi állománnyal, fegyverzeti és ha-
ditechnikai eszközökkel való feltöltöttsé-
gének, anyagi, technikai eszközökkel való 
ellátottságának mutatói; b) a harckiképzés 
színvonala; c) a személyi állomány harci, 

erkölcsi, fegyelmi tulajdonságai; d) a veze-
tés színvonala. A csapatok ~e az összetevők 
(tényezők) változása szerint alakul. A fegy-
veres küzdelem során az ellenség nagy erejű 
csapásainak következtében a csapatok harc-
képessége jelentősen csökkenhet, esetenként 
meg is szűnhet. A ~ megőrzése, illetve rö-
vid időn belüli helyreállatása a harc folyta-
tásának fő feltétele, a kötelék parancsnoká-
nak egyik legfőbb feladata. (T. J.) → száraz-
földi műveletek

harckész: azon üzemképes repülőeszköz, 
amely fel van töltve a kitűzött harcfeladat 
végrehajtásához szükséges lőszerrel és más 
eszközökkel, valamint amelyen végrehajtot-
ták a repülési feladat végrehajtásához szük-
séges előkészítést. Harckészültségi szolgá-
latra csak harckész repülőeszközt lehet ki-
jelölni. (K. L.a) → haditechnikai támogatás

harckészültség: készenléti állapot, a harcte-
vékenységre való képesség állapota; mérté-
ke. A harckészültség szintje határozza meg 
a csapatok készültségét a harcfeladatok vég-
rehajtására. A ~ feltételezi a csapotok sze-
mélyi, fegyverzeti és haditechnikai eszköz 
feltöltöttségét, az anyagi eszköz, valamint 
készletek meglétét, a csapatok és törzsek 
magas szintű felkészültségét, kiképzettsé-
gét és összekovácsoltságát, a szervezettsé-
get, a vezetés folyamatosságát. (T. J.) → szá-
razföldi műveletek

harckiképzés: összesített oktató-nevelő fo-
lyamat, tevékenység, amelynek célja a had-
sereg állandó harckészültségének elérése 
és meghatározott szinten tartása. Felöle-
li a katonák képzését az általános katonai 
és szakbeosztás szerinti feladataikra, vala-
mint felkészítésüket a legkisebb szerveze-
tekben folytatott tevékenységre; az alegysé-
gek, továbbá a belőlük alakított nagyobb kö-
telékek és törzseik felkészítését a harc meg-
szervezésére és megvívására, az erre való 
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összekovácsolásukat, készenlétük szintjé-
nek fenntartását. A ~ mind a hivatásos, mind 
a tartalékos állományra egyaránt kiterjed. 
(CS. F.) → katonai képzés, kiképzés, fel-
készítés

harckiképzés módszertana: a csapatok ki-
képzésének eljárásait és módszereit foglal-
ja magában. A ~ általános, ha a valamennyi 
kiképzési ágra jellemző kiképzési módsze-
reket vizsgálja; részleges, amikor csak egy 
adott kiképzési ágra vonatkozó módszere-
ket tartalmaz (például a harcászati kikép-
zés vagy a lőkiképzési módszertana). (Cs. F.) 
→ katonai képzés, kiképzés, felkészítés

harckiképzés rendszere: a harckiképzés 
folyamatában az egymással meghatározott 
kapcsolatban levő, tervszerűen elrendezett 
elemek összessége, amelynek célja a kato-
nák, alegységek, csapatok és törzsek harc-
ra való felkészítése. A ~ meghatározó ele-
mei: a követelmény, a tartalom, a szervezet 
(a struktúra), a módszer, az időgazdálkodás 
rendje és az eredmény. (Cs. F.) → katonai 
képzés, kiképzés, felkészítés

harckocsi elleni akna: harckocsik, harcjár-
művek mozgás- vagy harcképtelenné tételé-
re kialakított fa-, fém- vagy műanyag bur-
kolatú, illetve burkolat nélküli robbanótöl-
tetű akna. A ~ákat egyenként, csoportosan 
vagy aknamezőbe telepítve a terep harcjár-
művekkel járható irányainak lezárására al-
kalmazzák. Az aknagyújtó típusától függő-
en lehetnek lánctalp (futómű), fenék (has-
páncél), oldal és tető (torony) elleni aknák. 
A ~ák nagy részének robbanótöltete kumu-
latív töltet, amely nagymértékben megnöve-
li az akna páncélátütő képességét. (K. Z.a) 
→ műszaki támogatás

harckocsi elleni aknamező: olyan akname-
ző, amelyet harckocsi elleni aknákból tele-
pítéssel vagy szórással hoznak létre harcko-

csik, harcjárművek és gépjárművek mozgá-
sának akadályozása, mozgás- és harcképte-
lenné tétele, valamint megsemmisítése érde-
kében. A ~ rendeltetését tekintve lehet záró 
aknamező, zavaró aknamező és színlelt ak-
namező. Telepítésüket kézi erővel, valamint 
gépi eszközökkel végzik. A rendszerben te-
lepített ~k 3–6 sorosak, a sorok közötti tá-
volság általában 10–40 m. A sorokban az ak-
nák közötti távolság függ az akna és az ak-
nagyújtó típusától, általában 4–12 m. Az ak-
namező szélessége 100 m-től  több km-ig  
 terjedhet, mélysége 30–200 m lehet. A rend-
szer nélkül telepített ~ket szórt aknásítással 
hozzák létre. (K. Z.a) → műszaki támogatás

harckocsiakasztó: a nem robbanó műsza-
ki zár egyik formája; földbe ásott vagy a te-
rep felszínén szilárdan rögzített, több sorban 
sakktáblaszerűen elrendezett farönkökből, 
acélgerendákból, vasbeton oszlopokból, be-
tongúlákból készül. Rendeltetése az ellensé-
ges harckocsik és harcjárművek mozgásának 
korlátozása, akadályozása. (K. Z.a) → mű-
szaki támogatás

harckocsiárok: a nem robbanó műszaki zár 
egyik formája; sík terepen, általában trapéz-
szelvényű keresztmetszetben, földmunkagé-
pekkel vagy robbantással létesítik. Az árok 
szélessége meghaladja a harckocsik árokát-
hidaló, mélysége pedig a lépcsőmászó ké-
pességét. A ~ egyes esetekben a harckocsi-
csapda szerepét is betöltheti: ekkor az árkot 
részben befedik, azt a látszatot keltve, mint-
ha ott csak keskenyebb lövész- vagy közle-
kedőárok húzódna. (K. Z.a) → műszaki tá-
mogatás

harckocsibuktató: a nem robbanó műszaki 
zár egyik formája; magaslatoknak a saját csa-
patok felé néző lejtőin, valamint a  15–45o-os  
lejtőszögű folyópartokon a part közel füg-
gőleges bevágásával alakítják ki. (K. Z.a) 
→ műszaki támogatás
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harckocsifal: a nem robbanó műszaki zár 
egyik formája; az ellenség felé néző lejtő-
kön, valamint 15–45o-os  lejtőszögű folyó-
partokon a part közel függőleges bevágásá-
val alakítják ki. A meredek falat a harcko-
csi vagy harcjármű nem képes leküzdeni. 
(K. Z.a) → műszaki támogatás

harcmező felderítő-előkészítése: lásd 
harctér felderítő-előkészítése (H. H.) → fel-
derítés

harcoló parancsnokság: át nem ruházha-
tó jogkör, amelyet kizárólag a parancsnok 
gyakorol az alárendelt erők felett, akinek 
alapfunkciója a parancsnokságok, az erők 
szervezése, alkalmazásuk, feladataik meg-
szabása, kiképzésük és logisztikai támoga-
tásuk biztosítása, valamint magában foglal-
ja a hadműveleti irányítást. (C. O.) → kato-
nai vezetés

harcos: egy nemzetközi fegyveres konflik-
tus során a ~ („kombattáns”) jogállású sze-
mélyek jogosultak arra, hogy az ellensé-
geskedésekben közvetlenül részt vegyenek. 
Amennyiben ezt egy nem kombattáns te-
szi, azzal elveszíti védett státuszát, azaz tá-
madhatóvá válik, illetve nem kezelhető ha-
difogolyként, az általa elkövetett személyek 
vagy anyagi javak elleni támadások pedig 
köztörvényes bűncselekménynek számíta-
nak. Az ellenségeskedésekben való közvet-
len részvétel az ellenséges ⁓ok vagy katonai 
célpontok ellen indított támadással valósít-
ható meg. Kombattáns státuszra a konflik-
tusban érintett felek fegyveres erőinek tag-
jai jogosultak, kivéve az orvosi és a vallási 
személyzetet. Nem büntethetők ellenséges 
cselekményeikért, és amennyiben fogság-
ba kerülnek, úgy legfeljebb az ellenséges-
kedések végéig tarthatók fogva hadifogoly-
ként. Fegyveres erőknek a szervezett fegy-
veres erőket, csoportokat és azokat az egy-
ségeket tekintjük, amelyek egy, a konflik-

tusban részes féllel felelősségi viszonyban 
álló parancsnokság alatt állnak; olyan belső 
fegyelmi viszony mentén működnek, amely 
alkalmas a hadijog szabályainak betartatá-
sára; és amelyek tagjai, legalább a bevetések 
idejére egyenruhát vagy megkülönböztető 
jelzést viselnek, amely alapján elkülöníthe-
tők a polgári lakosságtól. (L. T.) → hadijog

harcparancs: az elöljáró parancsnoknak 
az alárendelt alegységek, egységek, maga-
sabbegységek számára kiadott a művelet 
végrehajtására vonatkozó feladatszabása. 
Tartalma: A) Helyzet: a) ellenséges erők ösz-
szetétele, helyzete, szándéka; b) saját erők 
képességei, feladata, megosztása c) át-alá-
rendelt erők ereje, elosztásuk, alkalmazá-
suk. B) Harcfeladat: a kötelék feladatának 
egy tömör, világos, összetett mondatban tör-
ténő megfogalmazása. C) Végrehajtás: a) a 
harctevékenység elgondolása; b) az aláren-
delt kötelékek feladatai: harcoló alegységek 
harcfeladatai; megerősítő és támogató tüzér-
ség elsődleges feladatai; a légierő, légvéde-
lem elsődleges feladatai; a műszaki alegy-
ségek feladatai; c) koordinációs utasítások: 
időszámvetés, tűzterv, menetterv, anyagi 
készletek (mellékletenként). D) Harci támo-
gató szolgálat (anyagi-technikai biztosítás, 
egészségügyi, közlekedés) feladatai: általá-
ban külön adminisztratív parancsban szab-
ják meg a feladatokat. E) Vezetés és hír-
adás feladatai: a) a vezetési pontok telepü-
lése; b) a parancsnok helyettesének kijelölé-
se; c) összekötőtisztek kijelölése, feladatuk; 
d) az elektronikai zavarás elleni védőintéz-
kedések; e) hívónevek; f) hívószámok. Alá-
írások. Záradékok. A ~ kiadható személye-
sen, amely később rögzítésre kerülhet, írás-
ban, vázlaton informatikai berendezések 
(számítógépes rendszerek), hang vagy kép-
rögzítő eszközök segítségével. A ~ alapja a 
parancsnok elhatározása. Tartalmát a törzs-
szolgálati utasítások (harcszabályzatok) rög-
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zítik. (T. J.) → szárazföldi műveletek (C. O.) 
→ katonai vezetés

harcrend: az erőnek és az eszközöknek 
a parancsnok elhatározásának megfele-
lő csoportosításának létrehozása, amelyet 
(szárazföldi művelet esetén, a terepen) szé-
lességben és mélységben tagolnak. Követel-
mény, hogy biztosítsa: a) a harc sikeres meg-
vívását; b) a csapatok harci lehetősségeinek 
minél teljesebb kihasználását; c) az súly-
pontképzés kellő időben való megvalósítá-
sát; d) az ellenség pusztítását; e) a harcfel-
adat teljesítése során az ellenség légicsapása-
inak elhárítását; f) a repülő- és tűzcsapások 
hatásának, illetve a terep kedvező adottsá-
gainak gyors kihasználását; g) a harc során 
a csapás erejének fokozását és a manővere-
zést; h) a csapatok legkisebb sebezhetőségét; 
i) az együttműködés megszakítás nélküli 
fenntartását; a csapatok vezetését. A csapa-
tok ~je rendszerint magában foglalja az első 
lépcsőt, a második lépcsőt vagy követő lép-
csőt; a tartalékokat, a logisztikai szervezetek 
csoportosítását. Esetenként a csapatok cso-
portosításába tartozhat az előrevetett osztag, 
a mozgó harccsoport, a harcászati légide-
szant, a megkerülő osztag és egyéb ideigle-
nes ~i elem. (T. J.) → szárazföldi műveletek

harctér felderítő-előkészítése: a harctér, 
hadműveleti tér (műveleti tér) felderítő elő-
készítése (értékelése) olyan a felderítő törzs 
által irányított, de valamennyi funkcioná-
lis törzselem bevonásával végzett elemző, 
értékelő tevékenység, amely a parancsnok-
nak és a felderítő törzsnek még a hadmű-
velet megkezdése előtt szükséges általános 
és az aktuális helyzetre vonatkozó felderí-
tési adatok előállítására irányul. A ⁓ első-
sorban vizuális módszerek alkalmazásá-
val végrehajtott felderítő értékelés. A terep, 
az időjárás, a környezet egyéb összetevői-
nek és az ellenség értékelésének módszeres 
 végrehajtása után a kidolgozott informáci-

ók egységesítésével következtetést vonnak le 
az ellenség lehetőségeire, várható tevékeny-
ségének változataira. Hozzásegít a felderíté-
si adatok hiányának feltárásához, a különös 
figyelmet érdemlő körletek azonosításához, 
a szükséges felderítési adatok megszerzési 
idejének (Információ Szerzési Terv) köve-
telményeinek meghatározásához. A harctér, 
hadműveleti tér (műveleti tér) felderítő-elő-
készítése (-értékelése) alapja a parancsnoki 
döntéshozatali folyamat további lépéseinek. 
(H. H.) → felderítés

harctéri életmentő katona (Combat Life 
Saver – CLS): lásd első ellátó katona; a ~ 
polgári egészségügyi szakképesítéssel nem 
rendelkező katona, aki alapszintű egészség-
ügyi szakkiképzés során elsajátított képes-
ségével Magyarországon különleges jogrend 
esetén elrendeltek szerint, valamint külföl-
dön a békeműveletek során és műveleti terü-
leteken végrehajtott katonai tevékenységek 
közben bekövetkezett különböző sérülések, 
betegségek felismerésére, elsősegélynyújtás 
végrehajtására alkalmas. Főbb tevékenysé-
gei lehetnek a sérült vizsgálata, elsősegély 
nyújtása, a sérült előkészítése szaksegélyre 
és MEDEVAC (Medical evacuation) kiürí-
tésre. A sérültosztályozás alapjait, a sérült-
mentési technikákat ismeri és alkalmaz-
za, valamint képes emelt szintű újraélesz-
tés végrehajtására. Kompetenciája kiterjed 
az alapszintű sebellátásra, vérzéscsillapítás-
ra, eszközös légútbiztosításra, feszülő lég-
mell esetén tűdetenzionálásra, parenterális 
folyadékpótlásra és perifériás vénabiztosí-
tására. A pszichológiai rendellenességeket 
alapszinten felismeri és rászoruló katona-
társait pszichésen támogatja. (K. I.)  → ka-
tonai egészségügy

harctéri érzékelő (szenzor): olyan technikai 
eszköz, amely rendeltetése, hogy a harctér-
re telepítve, a beépített elemi szenzor, mérő-
átalakító fajtájától függően a környezetében 
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észlelhető fizikai, kémiai, biológiai, vegyi, 
sugár, radiológiai és más jellemzőket, illet-
ve azok változásait elektromos úton mérhető 
paraméterekké alakítsa, mérje, és fejlettsé-
gétől függően feldolgozza, tárolja, értékelje, 
kommunikálja. A ~ egyrészt az emberi je-
lenlétet hivatottak kiváltani, másrészt olyan 
érzékelési tartományokra terjed ki az érzé-
kelési képességük, amelyekkel az ember 
nem rendelkezik. Az egynél több paramé-
ter észlelésére, mérésére szolgáló eszközö-
ket kombinált szenzoroknak nevezik. A leg-
ismertebb ~ rendszer az amerikai REM-
BASS, amely akusztikus, szeizmikus, op-
tikai és mágneses szenzorokat tartalmaz, 
egy feldolgozó-kommunikációs egység se-
gítségével előfeldolgozás után a távoli veze-
tési pontra továbbítja a kapott információ-
kat. A ~k alkalmazásának kulcseleme a jel-
zések, begyűjtött információk eljuttatása 
a központi egységhez, vagyis kommuniká-
cióra van szükség. A rejtett alkalmazás ér-
dekében célszerű ezt a kommunikációt tö-
mörítve, kódolva, rövid üzenetekben meg-
valósítani, csökkentve ezzel a felfedezés va-
lószínűségét. A gyűjtött információ fontos 
jellemzője lehet az érzékelő helye, így a kor-
szerű ~k saját helymeghatározó vevővel is 
kell, hogy rendelkezzenek. (V. L.) → elekt-
ronikai hadviselés

harcterület: a háborús színtéren belül a pa-
rancsnokok által meghatározott olyan föld-
rajzi terület, amely a harci művelet megvívá-
sához és támogatásához szükséges. A hábo-
rús térség harcterületei általában földrajzilag 
jól elkülönülnek, azokon különböző szem-
ben álló felek csoportosításai tevékenyked-
nek. A ~et a különböző műveletekhez sáv-
határokkal, illetve elülső és hátsó határvo-
nalakkal jelölik ki. A harctereknek biztosíta-
nia kell a műveletek hosszabb idejű, sikeres 
végrehajtásának lehetősségét. (T. J.) → szá-
razföldi műveletek

harctevékenység előkészítése: a ~ és ve-
zetése a különböző szintű parancsnokságok 
és törzsek, valamint az alegységek tervező, 
szervező, irányító, továbbá gyakorlati tevé-
kenységének összesége, amely a tüzérség 
hatékony harci alkalmazásának feltételei-
nek megteremtésére és a kitűzött feladatok 
sikeres megvalósítására szolgál. A tüzérség 
harctevékenységének előkészítése magában 
foglalja a harctevékenység megszervezését, 
a tüzéralegységek felkészítését a megsza-
bott feladatok végrehajtására, a harcrendi 
elemek előkészítését, a feladatok végrehaj-
tására való készenlét segítését és ellenőrzé-
sét, valamint más szükséges rendszabályo-
kat. A harcfeladat előkészítése a harcfeladat 
vételével veszi kezdetét, és a készenlét eléré-
séig tart. (M. G.) → tüzérség

harctevékenység: a haderőnemi, fegyver-
nemi csapatok fegyveres összecsapásainak 
sorozata a harcmezőn (légtérben, vízi tér-
ségben), amelyet az ellenség megsemmisí-
tése céljából folytatnak. A csapatok minden 
olyan tevékenysége, amelynek során elhárít-
ják az ellenség csapásait, megtartják a saját 
területet, illetve megsemmisítik az ellensé-
get, és elfoglalják annak területét. A ~ek osz-
tályozásakor mindig figyelembe kell venni 
a harc célját és azokat a közös és eltérő is-
mertetőjegyeket, amelyek azokat jellemzik. 
A ~ek közös és lényeges ismertetőjegyei ~i 
fajtákat alkotnak. A ~ek osztályozhatók: cé-
lok; fajták; az ellenség tevékenységéhez vi-
szonyított helyzet; valamint körülménye-
ik és feltételeik szerint. A ~ konkrét célja 
lehet: a támadó és a bekerítést megkísérlő 
(esetenként végrehajtó) ellenség megállítá-
sa, felmorzsolása, a meghatározott terület 
megtartása és a csapatok cselekvőképessé-
gének megőrzése; illetve a védő és visszavo-
nuló ellenséges erők szétverése, területének 
elfoglalása, és kedvezőbb helyzet és feltéte-
lek létrehozása a szemben álló fél teljes meg-
semmisítéséhez. A csapatok a harc  során 
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a tevékenységek különböző és sokrétű for-
mái és módjai vagy eljárásai közül mindig 
azokat alkalmazzák, amelyek megfelelnek 
a konkrét célnak, biztosítják annak elérését, 
és ily módon összhang van a cél és a ~ mód-
jai között. Ennek megfelelően a ~ek két nagy 
fajtáját különböztetik meg. Ezek a védelem 
és támadás. (H. J.) → hadtudomány elmélete

harctevékenységi változat (cselekvési vál-
tozat): a parancsnok lehetséges terve az-
zal kapcsolatba, hogy hogyan hajtja végre 
a meghatározott feladatot, illetve egy lehető-
ség, amely alapján teljesíthető a feladat. Ki-
dolgozásakor, a tervezési folyamat részeként 
a törzs létfontosságú információkra támasz-
kodva több változatban elkészíti, majd a mo-
dellezés keretében elemzi a végrehajthatósá-
gát, amelyből a parancsnok döntését köve-
tően kiválasztják a megfelelő tevékenységi 
változatot. Lényeges tartalmi elemei: a) Mit 
(milyen típusú műveletet kell végrehajtani); 
b) Mikor (az az időpont, amikor a műveletet 
meg kell kezdeni); c) Hol (terület, sávhatá-
rok, irányok stb.); d) Hogyan (a rendelkezés-
re álló erők alkalmazása); f) Miért (az elérni 
kívánt cél vagy végeredmény). (T. J.) → szá-
razföldi műveletek

harcvonal: a rohamozó manővererők (harc-
kocsik, gyalogsági harcjárművek stb.) szé-
lességben szétbontakozott harcalakzata. 
Az ellenség védelmének jellegétől, a pán-
célelhárításának mérvétől, a tereptől füg-
gően kialakulhat úgy, hogy a manővererők 
egy vonalban támadnak úgy, hogy a gya-
logsági harcjárművek a harckocsik mögött 
bontakoznak szét és 200–800 m-re  haladva 
támadnak. A gyalogsági harcjárművekben 
támadó gépesített lövész- és a harckocsisza-
kasz harcrendje a 100 m-ig  terjedő térköz-
zel elhelyezkedő harcjárművek (harckocsik) 
~ából és a ~ban vagy mögötte tevékenykedő 
megerősítő eszközökből áll. (T. J.) → száraz-
földi műveletek

harmadik fél által nyújtott logisztikai 
támogatás (Third Party Logistic Support 
 Services – TPLSS): a NATO logisztikai 
alap elvek szerint a többnemzeti  logisztikai 
 támogatás egyik fajtája. A katonai művele-
tek során olyan polgári vállalatokkal, szol-
gáltatókkal kötött szerződések kötése, ame-
lyek képesek az alkalmazott erők meghatá-
rozott logisztikai szükségleteinek kielégíté-
sére. A harmadik fél által nyújtott szolgál-
tatások igénybevételére alapvetően a mű-
veletek fenntartási szakaszában kerülhet 
sor. Ekkor ezek a megoldások jelentősen 
csökkenthetik a hadszíntéren telepített lo-
gisztikai erők nagyságát. A harmadik fél 
által nyújtott logisztikai szolgáltatások le-
hetnek például élelmezés, mosatás, üzem-
anyag-ellátás, légiszállítás. (P. Á.) → had-
táptámogatás

háromszögelés: a ~t a geodéziai mérések 
során különleges műszerekkel, nagy pon-
tosságú ismételt mérések felhasználásával 
hajtják végre, az országos ponthálózat létre-
hozása, kiegészítése, bővítése vagy karban-
tartása esetén. Tulajdonképpen állandósítás-
ra kerülő pontok koordinátáinak nagy pon-
tosságú, megbízható meghatározása. (M. G.) 
→ tüzérség

háromszögelési pont: a geodéziai alap-
ponthálózat eleme, olyan alappont, amely-
nek eredeti létrehozása klasszikus geodézi-
ai meghatározással (háromszögeléssel) tör-
tént. A topográfiai térképeken egyenlő ol-
dalú háromszögbe helyezett ponttal jelölik. 
A ~okat olyan sűrűséggel tüntetik fel a tér-
képen, amely lehetővé teszi a tüzérbemé-
rés és a geodéziai pontsűrítés feladatainak 
előkészítését és végrehajtását a műholdas 
helymeghatározó rendszer használatának 
akadályoztatása esetén is. A hazai területre 
eső háromszögelési pontok lényeges adatait 
(koordinátáikat, tájékozódási irányaik ada-
tait, részletes műszaki leírásukat, helyszín-
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rajzukat) más alappontokkal egyetemben 
a geodéziai pontjegyzék tartalmazza. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

Harris, Arthur Travers (1892–1984): brit 
tábornok, 1942 februárjában a brit Kirá-
lyi Légierő Bombázó Parancsnokságának 
parancsnokává nevezték ki. Ahogy ameri-
kai kollégája, Carl Andrew Spaatz és szá-
mos kortárs légierő-gondolkodó, úgy ő is 
a hadászati bombázó hadjáratok szószóló-
ja volt, gyakorlati tevékenysége a németor-
szági bombázásokban, azon belül is Drezda 
elpusztításában csúcsosodott ki. Mindket-
tejüket Bombázó Bárónak nevezték, illetve 
a brit megkapta a „Bomber Harris” gúnyne-
vet, tehát neve összeforrt a bombázás szóval. 
Apja katonának szánta, azonban ő nem akar-
ta ezt a hivatást, így tizenhat évesen Rhodé-
ziába (a mai Zimbabve területe, akkoriban 
angol telepesek éltek ott) került, hat évig 
mindenféle munkából tartotta fent magát, 
majd huszonkét éves korában kitört a hábo-
rú. A rhodéziai ezred kötelékében harcolt 
a németek ellen Afrikában, majd a német ve-
reség után az ezred feloszlott, ő pedig visz-
szautazott Európába. A gyalogsági szolgá-
latból eleget tapasztalt, így a Királyi Tüzér-
ségbe való sikertelen jelentkezés után a Ki-
rályi Repülőcsapatokhoz került. Ezután kü-
lönböző repülőalakulatoknál szolgált, nem 
sokkal később már repülőszázad-parancs-
nok volt. A háborút őrnagyként fejezte be, 
majd elfogadta a felajánlott beosztást a béke-
időben tovább funkcionáló, újonnan létreho-
zott Királyi Légierőben. 1939-ben, a háború 
kitörésekor bombázó repülőgép századpa-
rancsnok lett, számos harci bevetésben vett 
részt. ~ életéről, katonai karrierjéről és a má-
sodik világháborúban betöltött szerepéről is 
jelentős mennyiségű irodalmat találhatunk, 
azonban ő maga nem hagyta hátra irodalmi 
műben a légi hadviselésről alkotott gondola-
tait. Ellenben a Németország elleni bombá-
zó hadjárata, városok (például Drezda) tel-

jes elpusztítása és a róla fellelhető irodalom 
alapján elmondható, hogy a brit tábornok is 
a hadászati légibombázásokban látta a si-
keres légierő-alkalmazás lényegét, amelyek 
célpontjai a lakosság, akik a szenvedés, nél-
külözés és megfélemlítés következménye-
ként követelni fogják a politikai vezetéstől 
a háború befejezését. Lásd Douhet, Giulio 
(Cs. J.) → légvédelem, légierő (műveletek, 
támogató műveletek)

hasznosítható alkatrész kiszerelése: az-
zal a céllal végzett tevékenység, hogy egy 
részegység működőképes alkatrészeit ki-
szereljék, és azt egy másik eszközbe besze-
reljék. Szárazföldi haderő esetében a gazda-
ságosan javítható vagy egyszer használatos 
alkatrészek vagy egységek részeinek vagy 
összetevőinek engedélyezett a kiszerelése 
és az újrafelhasználásra történő felkészíté-
se. (V. R. L.) → haditechnikai támogatás

hatalom: egyének vagy szervezeti egységek 
képessége arra, hogy más szervezeti szerep-
lőket befolyásoljanak saját céljaik megvaló-
sítására. A ⁓ potenciális lehetőség mások 
magatartásának befolyásolására, az esemé-
nyek megváltoztatására, az ellenállás legyő-
zésére. A hatalomforrásokat három csoport-
ba sorolhatjuk: a) magától a személytől szár-
maztatható hatalomforrások (karizma); b) a 
szervezet által biztosított (strukturális) hata-
lomforrások; c) a szervezet külső függésé-
ből következő hatalom. A ⁓ minden szerve-
zet velejárója, és annak működésében valós 
funkciói vannak. A ⁓ minden esetben sze-
mélyközi viszony is. A ⁓ azonban szerveze-
ti környezetben egyszersmind strukturális 
tényezők következménye is. Az olyan hie-
rarchikus bürokratikus szervezetben, mint 
a hadsereg, meghatározó szerepe van a szer-
vezet által biztosított hatalomforrásoknak, 
amelyek érvényesítése alapja a hadsereg 
működésének. A szervezeti hatalom egy-
szersmind a hatáskört is jelenti.  Típusai: 
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a) kényszerítő hatalom; b) kapcsolati ha-
talom; c) törvényes hatalom; d) jutalma-
zó hatalom. Természetesen minden szerve-
zetben egyidőben megtalálható mindegyik 
hatalomforrás, amelyek egymásra is hatnak 
és kedvezőtlen esetben informális hatalom-
források felül is írhatják a formális hatalmi 
viszonyokat. (K. J.) → katonaszociológia

hatalomkultúra: az egyik legelterjedtebb 
osztályozás a Handy-féle kultúratípusok. 
Ezen osztályozás szerint a szervezethez leg-
jobban illő kultúrát az ott lévő domináns 
csoport határozza meg, építi ki és adja to-
vább. ⁓, amelyben a vezetés egy vezető vagy 
szűk csoport kezében van. Az egyénekre 
épít, elismeri a teljesítményt és a sikert. Fel-
építését egy pókhálóhoz lehet hasonlítani, 
mivel a hatalom és irányítás a központi sze-
mélytől érkezik. A ⁓ alapvetően a kisebb 
csoportoknál tud érvényesülni, mert a pók-
hálóba csak egy meghatározott mennyisé-
gű ember és feladatkör fér bele. A központi 
személy direkt hatása egy mértéken túl nem 
terjeszthető, ennek következtében az össze-
köttető hálók elszakadhatnak. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

hatályos műveleti eljárás: a tevékenysé-
gek végrehajtásához szükséges rendsza-
bályok, eljárások és okmányok gyűjtemé-
nye, amelynek felhasználása meggyorsít-
ja a törzsek munkáját a tevékenységek ter-
vezése és vezetése során, illetve elősegíti 
a műveleti tevékenységek hatékony végzé-
sét. A „Hatályos Műveleti Eljárások”-ban  
az adott szervezethez igazítják a szabály-
zatokban, utasításokban foglaltakat, konk-
réttá teszik az egyes szervezeti elemekhez 
rendelt eljárásokat és okmányrendszereket. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

határvadász: az őr-, járőrtárs rrészszakképe-
sítéssel rendelkező hivatásos állományú jár-
őrtársak a Határvadász Bevetési  Osztályok 

feladatainak ellátásában vesznek részt. ~nak 
cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a fel-
vételi követelményeknek felelő magyar ál-
lampolgárok jelentkezhetnek. A felvételt 
nyert pályázók 6 hónapos időtartamú mo-
duláris képzésben vesznek részt, amelyet kö-
vetően – sikeres vizsga esetén – őr-, járőrtárs 
részszakképesítést (OKJ 51 861 03) szerez-
nek. A résztvevők a képzés első két hónapjá-
ban munkaviszonyban állnak, majd a máso-
dik hónap végén – sikeres modulzáró vizsga 
letétele esetén – a Készenléti Rendőrség hi-
vatásos állományába 12 hónap próbaidő ki-
kötésével kerülnek kinevezésre. Az alkal-
massági vizsgálatokat a pályázó lakóhelye 
szerint illetékes rendőri szervnél folytatják 
le. (B. J.a) → védelmi igazgatás

határviszonyok: az országhatárt vagy ál-
lamhatárt leíró jellemzők összessége. Or-
szághatár alatt azt a természetes akadállyal 
(hegygerinc, folyó, tó) vagy mesterséges je-
lekkel kijelölt vonalat értjük, amely a nem-
zetközi szerződések értelmében elválaszt-
ja az egyik államot a másiktól. Értékelése 
a katonaföldrajzi értékelés részét képezi, 
különleges katonaföldrajzi jelentősége van. 
A ~at értékelhetjük minőségük, irányuk, 
jellegük és állandóságuk alapján. A határo-
kat minőség szerint a Somogyi Endre által 
először alkalmazott két mutató segítségé-
vel jellemezzük (a határ ellenálló képessége: 
a 100 km2-re  eső határhossz km-ben, a határ 
élő- és holtanyag-energiája: a 100 km határ-
szakaszra eső lakosságszám). A határ hosz-
sza akkor kedvező, ha nagy területre kis ha-
tárhossz jut, és/vagy a lakosság lélekszámá-
hoz viszonyítva rövid a határ. A határ iránya 
szerint megkülönböztetünk kihajló, behajló 
és egyenes határszakaszokat. A határok jel-
lege a védelem szempontjából kiemelkedő 
fontosságú, futhat természetes akadályokon 
és mesterségesen kijelölt vonalon. A határ 
fekvése szerint lehet szárazföldi (minden ol-
dalról országok veszik körbe), részben szá-
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razföldi (egyik vagy másik oldalról tenger 
vagy óceán határolja), tengeri (minden oldal-
ról tengerek határolják). A folyó is lehet vízi 
határ, ebben az esetben a folyó középvona-
la, a legmélyebb pontokat összekötő vonal, 
a sodorvonal, a hajózható rész, a hajózási út-
vonal közepe lehet a határ. Vannak olyan ta-
vak/tórendszerek (afrikai és észak-amerikai 
Nagy-Tavak), ahol az országok közötti hatá-
rok húzódnak. A határok járhatóságát, aka-
dályjellegét azok jellege és állapota szabja 
meg, megkülönböztetünk zárt határszaka-
szokat, részben zárt és nyitott határszaka-
szokat. (S. K. K.) → katonaföldrajz

hatásalapú műveletek (Effect Based Opera-
tions – EBO): a katonai műveletekben részt 
vevő erők részére rendelkezésre álló külön-
böző eszközök koherens és átfogó alkalma-
zását jelenti olyan hatások kiváltása érde-
kében, amelyek nélkülözhetetlenek a terve-
zett feladatok és a katonai műveletek végső 
céljának eléréséhez. A ~ben a rendelkezés-
re álló katonai és más erőket, eszközöket át-
fogó, egymást kiegészítő módon alkalmaz-
zuk a kitűzött célok megvalósítása érdeké-
ben. A műveletek hatásalapú megközelítésé-
ben a hatás egy politikai, katonai, gazdasá-
gi, szociális, infrastrukturális és informáci-
ós elemekből álló rendszer fizikai helyzetére 
vagy állapotára vonatkozik, amely katonai 
vagy nem katonai tevékenység(ek) összes-
ségének következményeként, eredménye-
ként jön létre. A rendszerben létrejövő ha-
tások típusait tekintve lehetnek fizikai jel-
legűek, információs eredetűek vagy tudat-
ra hatók. Hatásidejük és hatókörük szerint 
a hatások lehetnek közvetlen vagy elsődle-
ges hatások, illetve közvetett vagy másod-
lagos, n-edleges hatások. A hatásalapú fel-
fogás szerint a rendszer egy funkcionálisan, 
fizikailag és logikailag egymáshoz kapcso-
lódó, általában egymással kölcsönhatásban 
álló elemek csoportját jelenti, amely kívül-
ről szemlélve egységes egészként funkcio-

nál. A rendszerek elemzése és kölcsönhatá-
suk vizsgálata biztosítja a műveleti környe-
zet holisztikus, vagyis átfogó és teljességre 
épülő értelmezését, amelynek eredménye 
a hatásalapú tervezési, végrehajtási és érté-
kelési folyamatra épülő harmonikus műve-
let. (H. Zs.) → elektronikai hadviselés, in-
formációs műveletek

hatáskör: jogosultság az erőforrások hasz-
nálatára. A katonai szervek (szervezeti 
egységek) egymástól elhatárolt intézkedési 
és döntési jogosítványainak az összességét 
⁓nek nevezzük. A haderő által megoldan-
dó feladatok sokfélesége szükségessé teszi, 
hogy az egyes szervezetek között racioná-
lis munkamegosztás jöjjön létre. Ez a gya-
korlat a teljes közigazgatásban is érvénye-
sül. A szűkebb értelemben vett ⁓i szabályok 
a katonai szervezeten belüli döntési jogo-
sultságokra vonatkoznak. A katonai szer-
vezetekben a parancsnokoknak (vezetők-
nek) a ⁓e kiterjed az alárendeltségébe tarto-
zó katonák tevékenységének a szabályozá-
sára, az erőforrások felhasználására, jogo-
sult a parancsok, utasítások adására. A kato-
náknak a saját beosztásából eredő feladatok 
felelősségteljes végrehajtása végett az általa 
ellátott beosztásban megfelelő ⁓rel rendel-
kezik. (C. O.) → katonai vezetés

hatásos rádiólokációs visszaverő felület 
(Radar Cross Section – RCS): a radartech-
nikában használatos mérték, a célrepülőgép-
re beeső teljesítménysűrűség és ebből a ra-
dar irányába visszasugárzott teljesítménysű-
rűség arányának értéke. A céltárgy hatásos 
keresztmetszete azzal a geometriai sík felü-
letével egyenlő, amelyet a céltárgy helyébe 
téve ugyanannyi energiát sugározna vissza 
a lokátor felé, mint maga a céltárgy. A mér-
tékegysége a m2. A repülő eszközök ~e függ 
a repülőgép építéséhez használt anyagok faj-
tájától, de a korszerű anyagok és speciáli-
san kialakított formák  alkalmazása  esetén 
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a nagy fizikai méret nem jelent nagyobb 
visszaverő felületet. A hatásos felület frek-
venciafüggő tulajdonságokkal is bír, vala-
mint az elektromágneses hullámok beesé-
si/visszaverődési irányától függően igen 
nagy intenzitásváltozást mutat. A ~ drasz-
tikus csökkentésére irányulnak a lopakodó 
technológia különböző műszaki megoldásai. 
(V. L.) → elektronikai hadviselés

hatástűz: a tüzérségi tűzeszközök ellensé-
ges célokra irányuló gyors és módszeres, in-
tenzív (nagy hatású) tűztevékenysége. A ~ 
eredményességének feltétele, hogy a lövés-
csoportok középső röppályája a célon vagy 
hozzá közel csapódjon. A megkövetelt vesz-
teségokozás csak úgy következhet be, ha 
a ~ben leadott lövések szórásképe fedi a célt. 
(Sz. T.) → tüzérség

hatékonyság: a ráfordításokat és a hatáso-
kat tükröző eredmények viszonya (eredmé-
nyesség, hasznosság). A meghatározott cél 
elérése a lehető legkisebb ráfordítással, illet-
ve adott ráfordítással a lehető legjobb ered-
mény elérése. A haderőben a hatékonyság 
a kiképzésben, az anyaggazdálkodásban, 
pénzügyi téren és a technikai eszközkihasz-
nálás terén mérhető. A hatékonyság fogal-
ma nem egyenlő a hatásosság fogalmával. 
A hatásosság csak az eredmények mérésén 
alapul, míg a hatékonyság esetében az ered-
mények és a ráfordítások mérése együttesen 
történik. (C. O.) → katonai vezetés

hatótávolság: rakétaelven működő tüzér-
ségi tűzeszközök maximális lőtávolsága. 
Harcászati értelemben a megosztott irány-
zású tüzérségi tűzeszköznek a peremvonal-
tól számított távolságával csökkentett lőtá-
volság – amilyen távolságra az adott esetben 
hatni képes – vagy a rakétaelven működő 
tüzérségi tűzeszközöknek, a terep adottsá-
gai miatt adott helyzetben megvalósuló lő-
távolsága – például egy terepakadály a lő-

távolságot csökkentheti. Ez utóbbi esetben 
a rakétaelven működő tüzérségi tűzeszköz 
~a optimális esetben megegyezik a lőtávol-
sággal. (Sz. T.) → tüzérség

háttér-információ: nyílt forrásból szárma-
zó információk elemzésekor az adatforrás 
megbízhatóságát és az információ értékét 
meghatározó körülmény. Megjegyzés: a saj-
tóban az információ felhasználható az infor-
mációt adó személy hozzárendelése nélkül 
is. A személy említése előzetes megegye-
zés függvénye. Az interjút adó személy kér-
heti, hogy ne lehessen azonosítani név, be-
osztás, szervezet vagy más elem alapján. 
Úgy is közzétehető, mintha az újságíró lenne 
az adatforrás. Ezek az információk segíte-
nek feltárni a mélyebb összefüggéseket a bo-
nyolult vagy ellentmondásos témák vonat-
kozásában vagy „hírzárlat” esetén. (H. H.) 
→ felderítés

háttérsugárzás: természetes radioaktív ⁓, 
az embert ökológiai környezetéből érő, egy-
re növekvő intenzitású természetes és mes-
terséges eredetű radioaktív sugárzás. Az em-
ber kezdetben csupán a természetes radio-
aktív ⁓, a máig is jelentős mértékű kozmi-
kus sugárzás és a természeti környezetben 
(a talajban, növényzetben, vízben, levegő-
ben) előforduló természetes radioaktív anya-
gok hatása alatt élt. Mesterséges radioaktív 
~ról a röntgensugárzás orvosi diagnoszti-
kai és terápiai alkalmazásának kezdetétől 
beszélhetünk, majd a röntgensugárzás ipa-
ri minőségvizsgálatokra való felhasználása 
növelte meg a korábbiakhoz képest a ~ ér-
tékét. A mesterséges úton előállított vagy 
a különböző magreakciókban keletkezett 
radioaktív izotópok elterjedésével, széles 
körű alkalmazásával tovább növekedett a ~, 
különösen a civilizáltabb környezetekben. 
A nukleáris fegyverkísérletek, különösen 
a légköri robbantások ugrásszerűen meg-
növelték a környezeti ~ szintjét mind a Föld 
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légkörében, mind a Föld más környezeti ele-
meiben. A légköri nukleáris robbantások 
radioaktív termékeinek csak meghatáro-
zott hányada hullott ki a kísérlet helyszínén 
és közvetlen környezetében, nagyobbik há-
nyada a levegőáramlás irányában hatalmas 
területeken mint troposzferikus szennyező-
dés, kiszóródás (kihullás) jelent meg. A rob-
bantott szerkezet, illetve a robbantás ener-
giájától és magasságától függően a radioak-
tív termékek zöme a sztratoszférába került, 
és csak évek, évtizedek múlva hullott vagy 
hullik ki, illetve mosódik ki a troposzférába. 
A sztratoszferikus szemcsefrakciók inkább 
tavasszal és nyáron, a zivataros időszakban 
növelik mérhető módon a ~ értékét. A meg-
növekedett energiatermelés miatt, a hagyo-
mányos erőművekben elégetett fosszilis tü-
zelőanyagokból, a kéményeken át néhány-
szor GBq aktivitású radioaktív szennyező 
por ellenőrizetlenül és folyamatosan növe-
li a ~ szintjét, ugyanakkor a dózisegyenér-
ték évente az atomerőművek környezetében 
nem több, mint 0,0 1mSv, szemben a termé-
szetes ~ból eredő 0,4–0,5, és a mesterséges 
(civilizációs) ~ból származó 0,5–1,0 mSv 
értékkel. A Föld légkörében ősidők óta elő-
forduló természetes radionuklidok egy része 
(mint a 3H, 7Be, 14C és a 22Na) a kozmikus su-
gárzás hatására keletkezik, más része (mint 
a 232Th, 238U és bomlástermékei) közvetlenül 
vagy közvetve a földkéregből jut a Föld lég-
körébe a kiszivárgó gázokkal, illetve a fel-
vert porral. A 222Rn és a 220Rn mindegyik ne-
mesgáz, amely a talajból áramlik ki, és jó-
val nagyobb a koncentrációja a légkörben, 
mint a bomlássor más tagjaié. A széntüze-
lésű hőerőművek kéményein kiáramló füst-
gázokkal az elégetett fosszilis tüzelőanyag-
ból természetes radioaktív anyagok, 238U, 
a 232Th és a 226Ra is kijutnak a környezetbe. 
A földkéreg legfelső termőrétegében a 40K 
fordul elő átlagosan 0,4 Bq/g koncentráci-
óban. Szokványos művelésű, 1 m2 felületű 
és 20 cm vastagságú (mintegy 200 kg-nyi) 

talajrétegben összesen 40–120 kBq termé-
szetes radioaktív anyag található. Bizonyos 
talajok ennél kétszer-háromszor több 40K-ot 
és akár tízszer több 238U, a 232Th-ot is tartal-
mazhatnak. A foszfát-, szuperfoszfát- és ká-
liumműtrágyák széles körű elterjedésével 
és felhasználásával a talaj felső rétegének 
40K, 238U, és 226Ra, 210Pb és 210Po-koncentrá-
ciója egy-két nagyságrenddel is megemelke-
dett. A nukleárisfegyver-kísérletekből szár-
mazó, hosszú felezési idejű hasadási termé-
kek közül a 90Sr lerakódása és bekeveredé-
se a talajba, 1964-ben  a Föld északi félteké-
jén átlag 2,4 Bq/m értékű volt. Ugyanekkor 
Magyarországon a termőtalajban 5–8 Bq/m 
koncentrációt mértek. A 137Cs koncentráci-
ója a 8–11 Bq/m értéket is elérte. A légköri 
nukleárisfegyver-kísérletekből a láncreak-
cióban részt nem vett, változatlanul maradt 
hasadóanyagokon (uránium és plutónium) 
kívül a láncreakcióban keletkezett hasadási 
termékek (mintegy 35 elem közel 200 izo-
tópja) és a neutronsugárzás által indukált 
(több mint 25 elem mintegy 180 izotópja) 
radioaktív nuklidok kerültek a környezet-
be, növelték a ~ értékét. A növekedés kez-
detben elérte az 1%-ot, de a hetvenes évek 
végére 0,6%-ra  mérséklődött. A természetes 
és mesterséges forrásból eredő ~ átlagos ér-
téke Magyarországon 95 ± 160 nGy/h, a szá-
mított dózisterhelés pedig átlag 2 mSv/év. 
A csernobili reaktorbaleset következménye-
ként 1986. május 2-ára  virradó éjjel az or-
szágban egy-két mérési helyen a ⁓ szintje 
elérte a 420–430 nGy/h értéket. Ez az érték 
május 12-ére  a radioaktív jód igen rövid fi-
zikai felezési ideje miatt 200 nGy/h érték-
re esett vissza, és május 20-ára  már a reak-
torbaleset előtti szintre mérséklődött. Ebből 
számított többlet-dózisterhelés (egy évi be-
hatási időt figyelembe véve) 25–40%, vagyis 
a 2 mSv/év érték helyett 2,5–2,8 mSv/év le-
het. A nukleáris méréstechnikában a ~ azok-
nak az impulzusoknak az összességét jelenti, 
amelyeket a mérőműszer a mérendő anyag, 
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illetve  jelenség impulzusaival egyidejűleg 
és elkerülhetetlenül detektál. A mérőműszer 
érzékeli a számlálócső falában is előfordu-
ló természetes radioaktivitást és a számláló 
működése közben keletkező impulzusokat. 
A kis aktivitású radioaktív preparátumok 
mérésekor a természetes ⁓ intenzitása a mé-
rendő intenzitással gyakran összemérhető; 
ilyenkor a detektort vagy ólomtoronyba he-
lyezik, vagy elektronikus (koincidenciát, an-
tikoincidenciát jelző) kapcsolásokkal csök-
kentik a ~ zavaró impulzusainak számát. 
A két módszer egyidejűleg is alkalmazha-
tó. (B. T.) → ABV-támogatás

háttértámogatás: 1. Az a mechanizmus, 
amelynek során a hazai bázison meglévő 
felszerelések és szolgáltatások elérhetővé 
válnak a települt erők számára. A lélekta-
ni műveletek (PSYOPS) esetében ez gyak-
ran azokkal a hazai PSYOPS-elemekkel 
való kapcsolatot jelenti, amelyek kutatás-
sal, elemzéssel, termékfejlesztéssel és elő-
állítással kapcsolatos PSYOPS-támogatást 
nyújtanak a műveleti területen szolgálatot 
teljesítő PSYOPS-erők számára. 2. Az in-
formációs műveletek (Info Ops), a CIMIC 
és a kulcsbeosztásúak elfoglaltsága terüle-
teken is használt fogalom. (B. G.) → béke-
támogató műveletek, CIMIC, műveleti kör-
nyezet

havária: katasztrófa (B. T.) → ABV-támo-
gatás

hazafias és honvédelmi nevelés: a nevelés 
szerves része, olyan tudati, akarati tényezők 
kialakítása a fiatalság körében, amelyek bir-
tokában képesek és készek a haza védelmé-
re, továbbá arra, hogy a honvédelmi köte-
lezettségeiknek eleget tegyenek. A hazafi-
ság, hazaszeretet, honvédelem összetartozó, 
történelmünket végigkísérő fogalmak, ezért 
a magyar nemzet mindig kiemelt figyelmet 
szentelt a haza megvédésére elszánt  fiatalok 

nevelésére és képzésére, ezen nevelési cél 
megvalósítására. A 3–23 éves korosztály 
komplex felkészítése, a hazához (szülőföld, 
anyanyelv, az ország lakói, az azonos nem-
zethez tartozók,  nemzeti  hagyományok 
és kultúra) való pozitív viszony kialakítá-
sára és megszilárdítására irányuló nevelési 
törekvés célja az, hogy a gyermekek az ok-
tatás segítségével felelős állampolgárokká 
váljanak, közösségi tudatuk és igényeik fej-
lődjenek, alakuljon ki bennük a hazaszere-
tet és kötelességüknek érezzék Magyaror-
szág védelmét. A rendszerváltozást követő-
en folytatódott a honvédelem, a honvédelmi 
nevelés háttérbe szorulásának az 1980-as  
években elkezdődött folyamata. Lassú vál-
tozást az új évezred körüli időszak jelentet-
te: Magyarország biztonságpolitikai környe-
zetének megváltozása, a NATO-hoz, majd 
az Európai Unióhoz történő csatlakozás, to-
vábbá 2004-ben  a békeidőben felfüggesz-
tett sorkötelezettséggel létrehozott önkén-
tes haderő kialakításával átalakult a Magyar 
Honvédség társadalomban betöltött szerepe. 
Mindezen folyamatok felértékelték a honvé-
delem kérdését. Miután a 2011. évi CXIII. 
törvény a honvédelemről és a Magyar Hon-
védségről, valamint a különleges jogrend-
ben bevezethető intézkedésekről a kormány 
feladatai közé sorolta a köz- és felsőoktatás 
keretein belül a honvédelmi nevelés prog-
ramjának végrehajtását, a Magyar Honvéd-
ség és a társadalom kapcsolatának erősíté-
sére, továbbá a sport és az egészséges élet-
mód népszerűsítésére 2013-ban  meghirde-
tésre került a Honvédelmi Kötelék program. 
A még 2005-ben  indult KatonaSuli prog-
ramban (2017-től  Kadétprogram néven) egy-
felől a középiskolákban oktatott Katonai is-
meretek választható érettségi tantárgy segít-
ségével, másfelől egyes felsőoktatási intéz-
ményekben (elsőként a veszprémi Pannon 
Egyetemen) 2007 óta a Honvédelmi alap-
ismeretek egy féléves, távoktatásos (e-lear-
ning) tantárgy segíti a honvédelmi nevelést. 
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Ezeken felül az ifjúság ilyen irányú nevelé-
séhez kapcsolódnak az iskolai szünetekben 
megrendezésre kerülő honvédelmi táborok, 
ahol a 12–18 éves korcsoportba tartozók is-
merkedhetnek a „katonáskodással”. A hon-
védelem ügyének népszerűsítése a sport esz-
közeivel és a hozzá szorosan kapcsolódó ér-
tékek közvetítése, a fiatalok ügyességének 
és jártasságának, erkölcsi, akarati tulajdon-
ságainak és fizikai képességeinek fejlesz-
tése, felkészültségük összemérése a célja 
a 9–12. évfolyamos tanulókból szervezett, 
4 fős csapatok számára meghirdetett Orszá-
gos Haditorna Versenynek, amely egy fizi-
kai és szellemi kihívást támasztó sportsze-
rű megmérettetés. (D. Cs.) → katonai kép-
zés, kiképzés, felkészítés

hazafiság: akarati cselekvés s egyben ér-
zelmi viszony. J. Huizinga szép megfogal-
mazásában a hazafiság az őseredeti, a drá-
ga megőrzésének és megvédésének akarata. 
A középkor végére már kialakultak – a Bal-
kántól nyugatra – Európa legjelentősebb 
nemzetiségei, többé-kevésbé határozott ál-
lamkeretben. Robert Musil (1880–1942) 
némi szkepticizmussal írja, a hazaszeretet 
magja mindig a mélyen érzett ragaszko-
dás marad a röghöz, amelyen születtünk. 
A hazának afféle titokzatos erőt tulajdoní-
tanak, de hozzátehetjük, azért „titokzatos”, 
mert valójában a haza az, ami belénk nő, lel-
künkbe felszívódik, és amibe belenövünk, 
meghatározza szemléletünket (gondoljunk 
 Petőfi  Sándor verseire a magyar tájról), be-
lőle élünk, az „anyaföld” az a talaj, amely-
ből élményekkel telítődünk stb., mezőgaz-
dasági kultúránk megművelésének hagyo-
mányaiból keletkezett. Adlai E. Stevenson 
(1900–1965) amerikai államférfi, diploma-
ta is feltette a kérdést 1952-ben: „Mit ér-
tünk ma korszerű hazafiságon?” – és a vá-
lasz az lehet: az olyan ~ot, amely az egyénnél 
előbbre valónak tartja az országot. Az olyan 
~ot, amely nem rövid, viharos érzelemkitö-

résekben, hanem az egész élet nyugodt, áll-
hatatos odaadásában nyilvánul meg. A kor-
szerű ⁓ felelős ⁓, amely észleli a veszélye-
ket is, és részt vállal azok megszüntetésében. 
(H. D.) → katonapedagógia

Hazai Samu, eredeti nevén Kohn Sámuel 
(1851–1942): honvéd vezérezredes,  1910–1917 
között honvédelmi miniszter. 1876-ban  avat-
ták tisztté a Ludovikán (ugyanekkor kikeresz-
telkedett és magyarosította nevét, majd 1879 
és 1881 között a bécsi Kriegsschulé-ban  ta-
nult. 1886-tól  a Honvédelmi Minisztérium-
ban szolgált, majd 1889-től  1904-ig  a Ludo-
vika Akadémián tanított. 1904-től  a Hon-
védelmi Minisztérium ügycsoportfőnöke, 
majd 1910-től  1917-ig  a Khuen-Héderváry 
Károly, Lukács László és Tisza István vezet-
te kormányok honvédelmi minisztere. 1917 
és 1918 között a császári és királyi haderő 
pótlásügyi főnöke, majd a háború után nyug-
állományba helyezték. 1927-től  az Ország-
gyűlés felsőházának volt tagja. Jelentős köz-
írói és katonai szakírói tevékenységet foly-
tatott. 1892 és 1894 között Hamary Bélával 
magyarra fordította és magyarázatokkal lát-
ta el Carl von Clausewitz A háborúról című 
művét. Részt vett a véderőreformban, ne-
véhez fűződik a katonai bűnvádi eljárásról 
szóló törvény megalkotása. (F. B.) → had-
tudomány elmélete

hegyi harc: sajátos harctevékenység, amely-
nek jellemzőit a hegyes terep természetes vi-
szonyai alakítják. A ⁓ban a harctevékeny-
ségek bármelyike alkalmazható. A ~ot be-
folyásoló tényezők: a) az erősen átszegdelt 
terep és a nehezen leküzdhető akadályok; 
b) az utak korlátozott száma; c) a korláto-
zott látási viszonyok; d) a harctevékenysé-
gek során létrejöhető hegyomlások, lavi-
nák, a híradó-összeköttetés nehezen meg-
valósítható; e) a szakadékokban és a völ-
gyekben huzamos ideig megmaradhatnak 
a mérgező anyagok; f) az időjárás gyakori 
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 változása; g)   csökkenő gépjármű-teljesít-
mény, növekvő üzemanyag-fogyasztás. A ~ 
során a hadművelet (harc) méretei megvál-
toznak. A harc főleg a járható irányokban 
bontakozik ki. A nehezen járható irányok 
védelmére korlátozott mennyiségű erőt je-
lölnek ki, ugyanis ezek az irányok a táma-
dást megnehezítik. (T. J.) → szárazföldi mű-
veletek

helikopter: olyan, levegőnél nehezebb (ae-
rodinamikai felhajtóerő segítségével repü-
lő) légi jármű, amely belső hajtómű segítsé-
gével forgatott szárnyakkal (rotorral) tudja 
önmagát a levegőbe emelni. Repülési ma-
gasságát és irányát nem szárnyakkal és ve-
zérsíkokkal, hanem a forgószárnyak állás-
szögének változtatásával tudja szabályozni. 
A ~ szó a görög „helix” (csavar) és „pteron” 
(szárny) szavakból keletkezett. A ~ atyjának 
Juan de la Cierva spanyol feltalálót tartják. 
Az első stabil, sorozatban gyártott típust 
Igor Sikorsky tervezte. Asbóth Oszkár mér-
nök az első világháború után a merev lég-
csavarral való hosszú kísérletezés eredmé-
nyeként megépítette ~ét, amely először 1928. 
szeptember 9-én  szállt fel egy helyből, füg-
gőleges irányban a magasba. Gépe vízszin-
tes irányban is kormányozható volt. Sikerei 
Európa-szerte új lendületet adtak a koráb-
ban megoldhatatlan problémának tekintett 
helikopterkutatásnak. Kísérleteinek úttörő 
szerepét és jelentőségét a nemzetközi szak-
irodalom is elismerte. A merevszárnyú gé-
pekhez képest a ~ek sokkal összetettebbek, 
drágábbak, körülményesebb a fenntartásuk 
és kisebb a teherbírásuk. Jelentős előnyük 
viszont, hogy a ~t a levegőben tartó felhaj-
tóerő megteremtéséhez a ~nek nem kell vi-
szonylag nagy sebességgel mozognia, mint 
a repülőgépeknek: a ~ képes egy helyben 
függeszkedni, hátrafelé haladni, és minde-
nek felett függőlegesen egészen kis helyen is 
le- és felszállni. (Cs. J.) → légvédelem, légi-
erő (műveletek, támogató műveletek)

helikopter elleni akna: a csapatokat szál-
lító és kirakó helikopterek, illetve a kis 
magasságban, alacsony sebességgel cél-
pont után kutató harci helikopterek ellen 
alkalmazható, rakétahajtású vagy repesz-
hatású akna. Az aknagyújtó hangfelderítő 
 eszközzel és infravörös érzékelővel van el-
látva, amelyek a célpont bemérését követően 
elműködtetik az aknát, s az akár 100 méter 
távolságból is leküzdi a célt. (K. Z.a) → mű-
szaki támogatás

helyi védelmi bizottság: a ~ok illetékes-
ségi területe a járásokhoz, illetve a fővárosi 
kerületekhez igazodik. A ⁓ testületi szerv. 
A ~ elnöke a fővárosi és megyei kormány-
hivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal (a to-
vábbiakban: járási hivatal) vezetője, elnök-
helyettesei a katasztrófák elleni védekezés 
tekintetében a hivatásos katasztrófavédelmi 
szerv területi szervének vezetője által kije-
lölt személy, a honvédelmi feladatok tekin-
tetében a honvédség állományából szükség 
esetén vezényelt tényleges állományú kato-
na. Tagjai az elnökön és az elnökhelyettesen 
kívül: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 
kivételével a rendvédelmi szerveknek a ⁓ il-
letékességi területe szerinti vezetője, a fővá-
rosi és megyei kormányhivatal képviselője, 
különleges jogrend bevezetése esetén a ka-
tonai igazgatási szerv képviselője, a ~ titká-
ra. A ~ irányítja és összehangolja a honvéd-
ség hadkiegészítésével összefüggő közigaz-
gatási feladatok előkészítését, végrehajtását, 
közreműködik az illetékességi területén mű-
ködő szervek honvédelmi feladatainak irá-
nyításában, összehangolja az illetékességi 
területére háruló gazdasági és anyagi szol-
gáltatási kötelezettségek teljesítését, irányít-
ja az illetékességi területe honvédelmi fel-
adataihoz szükséges tájékoztatási rendszer 
kialakítását és működését, közreműködik 
a különleges jogrendben hozott rendkívüli 
intézkedésekből adódó feladatok végrehaj-
tásában, béke, rendkívüli állapot, szükség-
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állapot, megelőző védelmi helyzet, terror-
veszélyhelyzet és váratlan támadás idején 
szervezi és összehangolja a lakosság pol-
gári védelmével és ellátásával kapcsolatos 
feladatokat. A ~ kiadásainak és működési 
költségeinek fedezetét a járási hivatal részé-
re az egyes honvédelmi feladatokra biztosí-
tott költségvetési összegből és céltámoga-
tásból, továbbá a ⁓ illetékességi területéhez 
tartozó településekre háruló honvédelmi fel-
adatok és a lakosság létszámának arányában 
meghatározott normatív állami támogatás-
ból kell biztosítani. A ~ a szervezeti és mű-
ködési rendjét maga állapítja meg, amelyhez 
a megyei, fővárosi védelmi bizottság előze-
tes hozzájárulása szükséges. (H. L.) → vé-
delmi igazgatás

helyőrség: közigazgatásilag behatárolt te-
rületen állandó jelleggel elhelyezett, tele-
pült (diszlokált) katonai szervezetek intéze-
teinek, szerveinek, bázisainak összessége. 
A ⁓ rendszerint egy lakott településen disz-
lokál, de az alárendeltségében lévő lőterek, 
gyakorlóterek, lőszerraktárak stb. és az azt 
kiszolgáló személyzet a szervezet része. A ⁓ 
szolgálati ügyeit a helyőrség-parancsnok-
ság a rendészeti kommendáns útján látja el, 
amely felelős a ⁓ rendjéért, a fegyelemért, 
és a településhez kapcsolódó más feladatok 
ellátásáért. (C. O.) → katonai vezetés

helyzet: a katonai szervezetnek egy adott 
időpontban feltárható, mérhető állapota. 
Az állapot/⁓ viszonylagosság kérdése, ame-
lyet az ellenséghez, a célokhoz, követelmé-
nyekhez, az elöljáró elvárásaihoz, az együtt-
működő szomszédokhoz, a környezeti té-
nyezőkhöz (terep, időjárás, napszak stb.), 
a társadalmi elvárásokhoz, a múltbeli, il-
letve a jövőbeni állapothoz ítélhetünk meg. 
A szervezeti ⁓en túl beszélhetünk döntési   
⁓ről, amikor a vezető olyan tényekkel szem-
besül, hogy a szervezet jövőjének érdekében 
választania kell. (C. O.) → katonai vezetés

helyzet- (nyilvántartó-) térkép: egy meg-
határozott időpontban kialakult állapot rög-
zítésére szolgáló térkép. A nyilvántartás 
és a jelentések elkészítésének fontos kellé-
ke. Grafikusan megjelenítheti a hadműve-
leti (harcászati), katasztrófavédelmi, köz-
igazgatási stb. adatait. (T. J.) → szárazföl-
di műveletek

helyzethez igazodó műszaki zár: a katonai 
művelet folyamán a felderítési adatok érté-
kelésével megerősíthető vagy módosítható 
az ellenség feltételezett szándéka, azonosíta-
ni lehet támadásának fő irányát és változhat 
az erő-eszköz arány. A korábban telepített 
terephez igazodó műszaki zárak kiegészít-
hetők újabb, a tényleges helyzethez igazodó 
zárakkal. A telepítést általában gyorsan kell 
végrehajtani, ezért szórt aknamezőket alkal-
maznak, amelyek veszteséget okozva csök-
kentik az ellenség lendületét, oltalmazzák 
a saját csapatok szárnyait, illetve olyan kor-
látozott időtartamú záró terepszakaszt ké-
peznek, amelyet gyors ütemben mentesíteni 
lehet, biztosítva a saját csapatok későbbi te-
vékenységét és manővereit. (K. Z.a) → mű-
szaki támogatás

helyzetkép (Situational Awareness – SA): 
nem más, mint tudatában lenni annak, hogy 
mi történik a környezetünkben vagy a fe-
lelősségi körzetünkben annak érdekében, 
hogy megértsük, hogy bizonyos informá-
ciók, események vagy egy félnek a cseleke-
detei hogyan befolyásolhatják a céljaink el-
érését rövidebb vagy hosszabb távon. Vala-
ki, akinek rugalmas érzéke van a ~ megér-
téséhez, jellemzően nagymértékű tudással 
rendelkezik az adott rendszerről, amelyben 
elhelyezkedik, egy veleszületett képesség-
gel rendelkezik a helyzetekhez, emberek-
hez, illetve eseményekhez való alkalmaz-
kodásra, amelyek a végkimenetelt befolyá-
solhatják. A ~ hiányát vagy a nem megfelelő 
~et azonosították a legfőbb oknak,  amikor 
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vala milyen baleset bekövetkezik, és e bal-
eset emberi mulasztásból adódik. Ezért, 
a ~ megfelelő kialakítása, átlátása kiemel-
kedően fontos olyan munkakörnyezetben, 
ahol az információáramlás jelentős, vala-
mint a nem megalapozott döntéseknek sú-
lyos következményei lehetnek (például re-
pülőgép-pilóta, légiforgalmi irányító, orvos, 
nukleáris erőműben dolgozó mérnök stb.). 
(Cs. J.) → légvédelem, légierő (műveletek, 
támogató műveletek)

helyzetmegítélés: a katonai szervezetek vo-
natkozásában két relációban érdemes vizs-
gálni. Egyrész a békeidőszaki helyzetét, 
másrészt a különleges jogrend bevezeté-
sét követően, harci viszonylatban. A szer-
vezet környezetének és fejlesztési lehetősé-
geinek elemzése békeidőszakban magában 
foglal egy külső és belső analízist. A) Kül-
ső tényezők: a) makrokörnyezet: politikai; 
társadalmi; gazdasági; tudományos-techni-
kai-technológiai; kulturális; b) információs 
és tudáskörnyezet: információáramlás; in-
formációtechnológia – számítógépes hálóza-
tok; együttműködési lehetőségek, verseny-
társak; c) fenntartó környezet: történelme; 
gazdasági helyzete; alkalmazott technoló-
giája; termékei, versenyhelyzete, szolgálta-
tásai; versenytársai. B) Belső tényezők: a) 
szervezetünk: története; szolgáltatásai – erő-
forrásai; teljesítménye, támogatói; telepí-
tettség; hagyomány, kultúra. Belső SWOT-
elemzés alapján állapíthatjuk meg szerveze-
tünk erősségét, amelyre alapozhatjuk a fej-
lesztést, ezzel szemben a gyengeség figyel-
meztet a veszélyekre, a fenyegetettségekre. 
Harci viszonylatban a ⁓ folyamata: a ⁓ so-
rán elemezzük a szemben álló fél és a saját 
csapataink képességeit, lehetőségeit az adott 
harcmező fedettsége, járhatósága függvé-
nyében. A) A szemben álló fél helyzetének 
megítélése során elemezzük a harcrend sze-
rinti csoportosítást, a nemzeti hovatartozást, 
harci állományának összetételét, képessé-

geit, fegyverzetét. a) Szárazföldi csapatok 
csoportosítása, várható tevékenysége, fegy-
verzete, tagoltság alapján a mélységben lévő 
tartalékok képességei, manőverezési lehető-
ségei, nehéz fegyverzetének képességei, har-
ci lehetőségei lehetnek mérvadók. b) Légi-
erő összetétele alapján vizsgálható lehetsé-
ges várható tevékenysége, bevetési képessé-
ge. c) Vezetőszervek összetétele, tapasztala-
ta, döntésképességük számontartása fontos. 
d) Logisztikai, támogató, kiszolgálórendszer 
képességeinek, lehetőségeinek vizsgálata. 
Következtetést vonunk le a szemben álló 
fél valószínűsíthető tevékenységére, annak 
módjára, idejére, szándékára, erős és gyen-
ge pontjaira, a megsemmisítésének legcél-
szerűbb rendjére, módjára, helyére és idejé-
re, különleges erők alkalmazására, megté-
vesztésre, kiegészítő felderítési adatok be-
szerzésére vonatkozóan. B) A saját csapa-
taink helyzetének megítélése során elemez-
ni kell azok állapotát, harcértékét, helyzetét, 
harci lehetőségét, biztosítottságuk és ellá-
tottságuk fokát. a) Szárazföldi erők elem-
zése az összfegyvernemi alkalmazás szem-
szögéből a fegyvernemi és szakcsapatok ké-
pességei, harci lehetőségei összhangjának, 
a pusztítás lehetőségének, erejének feltárá-
sára, hatásképességeinek vizsgálatára fóku-
szál. b) A légierő vonatkozásában a mélységi 
célpontok megsemmisítésének, a saját csa-
patok légi oltalmazásának elemzése szüksé-
ges, valamint a képességek vizsgálata a légi 
szállítási feladatok vonatkozásában. c) Lo-
gisztikai ellátottság helyzetének, a rendelke-
zésre álló készletek, felszerelések mennyi-
ségének, minőségének, utánpótlási lehetősé-
geknek az elemzése. Következtetést vonunk 
le a saját csapataink képességeire, alkalma-
zási lehetőségeire, felkészítésükre, az után-
pótlás és kiegészítések, a tartalékképzés fel-
adataira vonatkozólag. C) A szomszédok 
helyzetének értékelése során megvizsgáljuk, 
hogyan, milyen módon kapcsolódik helyze-
tük, tevékenységük a mi feladataink teljesí-
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téséhez. Elemezzük a tevékenységi rendsze-
reiket, azt, hogy azok hogyan kapcsolódnak 
a mi feladatainkhoz, hová helyezik a főerő-
kifejtésüket, és ez hogyan befolyásolja a sa-
ját tevékenységet. Vizsgáljuk az együttmű-
ködés lehetőségeit. Következtetést vonunk le 
arra vonatkozólag, hogy a szomszédok tevé-
kenysége hogyan befolyásolja a saját céljaink 
teljesítését, melyik szomszéddal mikor, me-
lyik feladat megoldása során kell, illetve len-
ne célszerű együttműködni. D) A terep ér-
tékelése során elemezzük a saját és a szem-
ben álló fél szempontjából, hogy a rendel-
kezésre álló terep mennyiben segíti, illetve 
akadályozza a harcfeladat végrehajtását, mi-
lyen rendszabályok foganatosítása célsze-
rű az akadályozó tényezők csökkentésére, 
a környezeti tényezők optimális kihaszná-
lására. Vizsgáljuk a terep általános jellegét, 
domborzat, növényzet, talaj minőségét, védő 
és álcázási lehetőségét, járhatósági viszo-
nyokat mindkét fél részéről. Következtetést 
vonunk le arra vonatkozóan, hogy a szem-
ben álló fél csapatai számára a szándékuk 
megvalósításához mely területek, irányok 
alkalmasak, kedvezők, hol és milyen módon 
várható alkalmazásuk. Saját csapataink te-
kintetében megállapítjuk, hogy melyek azok 
a kedvező terepszakaszok, irányok, körle-
tek, amelyek birtokbavételével (megtartásá-
val) megbomlik a szemben lévő fél állóké-
pessége, illetve számunkra kedvező manő-
vereket és védettséget biztosít. Ezzel együtt 
megállapítjuk, hogy az adott év- és napszak, 
az időjárási körülmények milyen mértékben 
befolyásolják (segítik vagy gátolják) a harci 
feladataink teljesítését, illetve mindezek mi-
lyen hatással lehetnek a terep járhatóságá-
ra, a műszaki munkálatokra, a személyi ál-
lomány harcképességére. A ⁓ből levont vég-
következtetések megalapozzák a különböző 
cselekvési változatok kidolgozását, a meg-
alapozott elhatározást (döntést) és a harc-
tevékenység megszervezését. A végkövet-

keztetés főbb elemei: a) a szemben álló fél 
tevékenységének jellege, csoportosításai, 
ereje, összetétele, szándéka, fenyegetettsé-
gének integrációja, az erőviszony helyzete, 
várható tevékenységi irányai, módjai, vég-
rehajtásának erői, eszközei, lehetőségei; b) 
saját erőkre vonatkozóan a lehetséges fő-
erőkifejtés irányai és körletei, harcrend fel-
építése, erők és eszközök elosztása, a légi-
erő és a szárazföldi erők feladatai, csapásai, 
együttműködés feltételei, időszakai, a harc-
támogatás és harci biztosítás és kiszolgálás 
feladatai; c) a terep előkészítése: a járható-
vá tétel és megerődítés feladatai. Vezetés fő 
feladatai, vezetési pontok telepítése, áttele-
pítésének irányai. A ⁓t követően a szerve-
zeti struktúrában elfoglalt helytől, szerep-
től függően a parancsnokságok prominens 
személyei (parancsnokok, törzstisztek, fő-
nökök) hadijátékok segítségével, különbö-
ző szimulációs eszközökön (terepasztal, mo-
dellezések) és a terepen történő szemrevé-
telezésen áttekintik, pontosítják, modelle-
zik a lehetséges harctevékenységi megol-
dásokat. A ⁓ből levont végkövetkeztetések 
és a szimulációs (hadijáték, szemrevétele-
zés) tevékenység alapján cselekvési változa-
tok kidolgozására kerül sor; d) a cselekvési 
változatok kidolgozásának alapját a szem-
ben álló fél – terep – saját erők kontextuali-
tása adja. Mindez a tervezhető feladatok át-
tekintését, a lehetséges irányok megbecsü-
lését, felvázolását teszi lehetővé. A számba 
vehető tevékenységi irányokban szükséges 
az erőknek a rendelkezésre álló erőforrások 
lehetőségeivel való összehasonlítása. A le-
hetséges irányokban a várható alkalmazá-
si változatok több variációját szükséges fel-
tárni úgy, hogy a feladatokhoz a szüksé-
ges erők meghatározása elengedhetetlen. 
Az alárendeltek megfelelő képességeinek 
biztosítottságának – valamennyi lehetséges 
irányban – szinkronban kell lennie az egysé-
ges harcfeladattal. (C. O.) → katonai vezetés
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helyzetvázlat: a műveletek pillanatnyi hely-
zetének rögzítésére szolgáló grafikus ok-
mány. Általában terepen használják, amikor 
az adott esemény rögzítésére nem áll rendel-
kezésre térkép vagy más arra alkalmas esz-
köz. Alapját képezheti a hadműveleti napló-
ba való helyzetrögzítésnek vagy a nyilván-
tartó térképre történő adatfelvitelnek. (T. J.) 
→ szárazföldi műveletek

HESCO-bástya: modulrendszerű, szétnyit-
ható és összecsukható, horganyzott acélhu-
zalból készített és geotextil béléssel ellátott, 
rácsos oldalfalú konténer. Az egyes konté-
nerek speciális acéltüskével összekapcsol-
hatók, egymáshoz rögzíthetők, így tetsző-
leges hosszúságú, magasságú és vastagságú 
szerkezet vagy építmény (fal, fedezék, óvó-
hely stb.) hozható létre, amelynek stabilitá-
sát a hálós rácsszerkezet és a benne elhelye-
zett ömlesztett töltőanyag biztosítja. (K. Z.a) 
→ műszaki támogatás

hibrid hadviselés: a 20. század végén 
és a 21. század elején új (pontosabban rég-
óta ismert, csak most újból alkalmazott) sza-
bályok körvonalazódtak a hadviselés tekin-
tetében. Ezek egyik lényeges eleme az, hogy 
a politikai, továbbá katonai stratégiai célok 
elérésében megnőtt a nem katonai eszközök 
jelentősége; elmosódnak a határok a háború, 
valamint a béke között, megszűnni látszik 
a hadüzenet intézménye. Ezeknek a eszkö-
zöknek, technológiáknak, eljárásokat, vala-
mint technikáknak a hatékonysága számos 
esetben és helyzetben felülmúlja a hagyo-
mányos értelemben vett fegyverekét, illet-
ve azok erejét. Ez a (régi/új) „mód” ⁓ (há-
ború) néven vált ismertté. A ⁓nek általáno-
san elfogadott, tudományosan is megalapo-
zott definíciója jelenleg nem áll rendelkezés-
re. A különböző országok szakértői, kutatói 
eltérően határozzák meg a fogalmát, vala-
mint értelmezik a tartalmát. Az amerikai 
Frank G. Hoffmann – a téma elismert kuta-

tója – szerint „a hibrid fenyegetések a had-
viselés számos formáját magukban foglalják, 
beleértve a konvencionális képességeket, ir-
reguláris harceljárásokat és képződménye-
ket, valamint a válogatás nélküli erőszakot 
alkalmazó terrorista akciókat és bűnözői 
 tevékenységeket”. ⁓t mind állami, mind nem 
állami tényezők is folytathatnak. A ⁓ egyesí-
ti a hagyományos, az irreguláris, az aszim-
metrikus, továbbá a kiberhadviselést, vala-
mint a hagyományos, illetve irreguláris erők 
integrált használatát. Tömören fogalmazva: 
a napjaink hadviselésében megfigyelhető 
a különböző módozatok (kinetikus és nem 
kinetikus) együttes használata, illetve a há-
ború formáinak összemosódása is. A ⁓ esz-
köztárába tartozik/tartozhat többek között: 
a) az információs és kommunikációs techno-
lógiák alkalmazása a geopolitikai célok el-
érése érdekében; b) a kívülről finanszírozott 
és irányított radikális társadalmi csoportok, 
politikai erők és mozgalmak felhasználása 
az ország társadalmi-politikai helyzetének 
destabilizálására; c) a fedett humanitárius 
tevékenységek alkalmazása; d) az irregu-
láris fegyveres alakulatok, magán katonai 
cégek és civilek részvételének fokozódása; 
e) a külföldi titkosszolgálatok tevékenysé-
gének fokozódása; f) a kitalált propaganda, 
a letagadható erők bevetése, a hírszerzés, 
a kisebbségek mobilizációja az ellenséges 
területen; g) a terrorizmus. E hadviselési 
forma fontos jellemzője az, hogy „visszájá-
ra fordítja” a nem konvencionális hadvise-
lés szabályait, azaz az erősebb fél használ-
ja fel az aszimmetrikus hadviselés formáit 
a gyengébb féllel szemben. (G. I.) → hadtu-
domány elmélete

hídátkelőhely: a vízi akadály és a környező 
terep azon része, amelyet a csapatok számá-
ra a vízi akadály leküzdése céljából hídátke-
lés végrehajtására kijelöltek, előkészítettek 
és a hadihidak valamely típusával berendez-
tek. Rendeltetése a főerők, a második (kö-
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vető) lépcsős csapatok folyamatos és lendü-
letes átkelésének biztosítása. Ha berendezé-
sének feltételei adottak, a nagy átbocsátó-
képessége miatt minden esetben alkalmaz-
zák. Berendezését és fenntartását a műsza-
ki csapatok állományába tartozó pontonos 
hidász és hídépítő alegységek hajtják végre. 
Az előkészítés és berendezés magában fog-
lalja a vízi akadály és a terep műszaki fel-
derítését, a ~en található utak és a vízi aka-
dály aknamentesítését, az oda- és elvezető 
utak berendezését, a le- és feljárók előkészí-
tését (a meredekségük nem haladhatja meg 
a 10–15°-ot), a híd megépítését, a lemálhá-
zott gépjárművek gyülekezési körletének 
berendezését, az úszóaknák elleni védelem 
biztosítását, a komendáns-, mentő- és vonta-
tószolgálat megszervezését, az üzemeltetést 
biztosító személyi állomány részére szüksé-
ges fedezékek és óvóhelyek kiépítését, va-
lamint az álcázás és a harcbiztosítás meg-
szervezését. (K. Z.a) → műszaki támogatás

hidegháború: a második világháború után 
a vezető nagyhatalmak között kialakult (ka-
tona)politikai helyzet, amelyben a felek ke-
rülték a közvetlen katonai összeütközést, de 
hosszú távú stratégiai célkitűzéseiknek 
megfelelően egymás gyengítésére, új befo-
lyási övezetek megszerzésére, végső célként 
a másik fél legyőzésére vagy olyan mérvű 
meggyengítésére törekedtek, hogy az elve-
szítse világhatalmi pozícióit. A ~ olyan bé-
keállapot volt, amelyben megmaradtak 
ugyan a szemben álló felek között a diplo-
máciai kapcsolatok, nem szűnt meg a veze-
tő személyiségek közötti érintkezés, együtt 
tevékenykedtek a nemzetközi szervezetek-
ben, és ha szükségessé vált, kompromisszu-
mokat kötöttek egymással, mindezt azonban 
stratégiai céljaiknak alárendelve, pozícióik 
erősítésére igyekeztek felhasználni. A ~t kü-
lönböző intenzitású fegyverkezési verseny, 
gazdasági elszigetelésre való törekvés, po-
litikai nyomásgyakorlás, ideológiai konfron-

táció, és a pszichológiai hadviselés eszkö-
zeinek és módszereinek az alkalmazása jel-
lemezte. Maga a fogalom H. B. Swope, ame-
rikai újságírótól származik, ugyanakkor 
Walter Lippman újságíró, publicista tette 
nemzetközileg is ismertté. A ~ a második 
világháború után kialakult új világrend ter-
méke, de gyökerei korábbra nyúlnak; nyu-
gati szakírók szerint a szocialista forrada-
lom Oroszország-beli győzelme óta jelen 
volt a nemzetközi politikában. Az ideológi-
ai különbözőségekből fakadó politikai ellen-
szenvet fokozták az olyan események, mint 
a külföldi államok általi beavatkozás az 
orosz polgárháborúba (1919–1923), a Német-
ország elleni antifasiszta koalíció létrehozá-
sának elhúzódása az 1930-as  években, a Mo-
lotov–Ribbentropp-paktum (1939. 08. 23.), 
a varsói felkelés cserbenhagyása a Szovjet-
unió és Nagy-Britannia által (1944. 07. 29. 
– 1944. 10. 02.). Az amerikai és a szovjet 
csapatok találkozása az Elba folyónál (1945. 
04. 25.) a korábbi jelzések és a háború alatt 
a győztes nagyhatalmak között létrejött 
megállapodások ellenére – amelyek már elő-
revetítették a világ kettéosztásának lehető-
ségét – egy új korszak kezdetét szimbolizál-
ta, s a néptömegek békevágyát erősítve, va-
lóságos eufóriába torkollt. A népeknek azon-
ban hamar rá kellett ébredniük, hogy vágya-
ik nem valósulnak meg. A háborúból a nyu-
gat-európai hatalmak meggyengülve 
kerültek ki, háborús káraik olyan mértékűek 
voltak, hogy világhatalmi pozíciójukat elve-
szítették. Egyedül az USA volt az, ame-
lyet – bár nagy áldozatokat hozott a győze-
lemért – földrajzi fekvése megkímélt a há-
borús rombolásoktól, amelynek gazdasága 
megerősödött, politikai befolyása megnőtt, 
így kitölthette a tengelyhatalmak legyőzésé-
vel és nyugat-európai szövet ségeseinek meg-
gyengülésével létrejött politikai vákuumot, 
vállalhatta a nyugati demokráciák vezetőjé-
nek szerepét. A Szovjetunió – amely húsz-
millió katonáját áldozta a győzelemért – 
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szintén domináns hatalomként került ki 
a háborúból. Igyekezett befolyási övezeteit 
Európában és Ázsiában megszilárdítani 
és bővíteni, jelenlétét erősíteni a tengereken. 
Létrejött tehát a két nagyhatalom befolyási 
övezete, s ebből szinte törvényszerűen kö-
vetkezett a bipoláris világrend kialakulása. 
A ~ kezdetét egyes szakírók Sir Winston 
Churchill (1873–1965) brit miniszterelnök 
Fultonban (USA, Missouri állam) elhang-
zott beszédétől (1946. márciusa) – amelyben 
az orosz terjeszkedés megállítására szólított 
fel –, mások a Truman-doktrína elfogadásá-
ról számítják. A Truman-doktrína alapján 
az első lépés Görögország és Törökország 
gazdasági támogatása volt 400 millió USA 
dollárral, amit a görög polgárháború leveré-
se és Törökországban a kommunista befo-
lyás felszámolása előzött meg, majd ezen or-
szágok gazdaságának teljes szétesése tett 
szükségessé. E lépés fokozta az USA befo-
lyását az olyan instabil térségekben is, ahol 
a kommunista jelenlét erős volt a hatalom-
ban, többek között Franciaországban 
és Olaszországban. A következő lépés 
a Marshall-terv bejelentése volt (1947. 06. 
05.), amelynek segítségével az USA az eu-
rópai gazdaság újraélesztését tűzte ki célul. 
A Szovjetunió lemondott a Marshall-terv 
igénybevételéről, és nyomására ezt tették 
a szovjet befolyási övezethez tartozó orszá-
gok is. Válaszlépésként a Szovjetunió blo-
kádot rendelt el Nyugat-Berlin ellen (1948. 
01. 22.). A blokád nem volt sikeres, mert 
az USA a légi fölény birtokában, légihíd út-
ján el tudta látni a szárazföldön elszigetelt 
Nyugat-Berlint megfelelő mennyiségű se-
géllyel és árucikkel, úgyhogy a blokád ha-
tását a lakosság alig érzékelte. Végül a blo-
kádot feloldották (1949. 05. 12.), ami a Nyu-
gat első győzelme volt a ~ban, de Berlin to-
vábbra is az európai megosztottság szimbó-
luma és a politikai erők küzdőtere maradt. 
A blokád is hozzájárult a nyugat-európai 
szövetségesek közötti együttműködés erő-

sítésére létrehozott brüsszeli megállapodás 
(1948. 03. 17.)  aláírásához, ami az első lépés 
volt katonapolitikai szövetségük megvaló-
sításának irányában. Az Észak-atlanti Szö-
vetség (NATO) 1949. 04. 4-én  alakult meg, 
az USA a törvényhozás felhatalmazását kö-
vetően, 1949. 04. 21-én  lépett be. A szövet-
ség alapító okirata szerint a tagországok ígé-
retet tettek, hogy erősíteni fogják a demok-
ratikus politikai intézményeket, gazdasági 
együttműködésüket, továbbá a tagállamok 
bármelyike elleni támadást valamennyi részt 
vevő ország elleni támadásának tekintik, 
és együttesen hárítják el. Az első szovjet 
atombomba felrobbanását (1949. 09. 23.) 
és a koreai háború kirobbantását (1950. 06. 
25.) követően létrehozták a NATO katonai 
vezetési szerveit, és kinevezték főparancs-
nokát. A NATO első főparancsnoka Dwight 
David Eisenhower (1890–1969) amerikai tá-
bornok volt. A ~ fő színtere a negyvenes 
évek végén és az ötvenes évek elején Délke-
let-Ázsiába tevődött át. A Kuomintang párt 
veresége a Mao Ce-Tung által vezetett Kínai 
Kommunista Párt győzelme a kínai polgár-
háborúban megváltoztatta az erőviszonyo-
kat a térségben. Az észak-koreai invázió 
Dél-Korea ellen a kínai polgárháború sike-
reinek a kimélyítését volt hivatva szolgálni. 
Az invázió gyors sikere arra késztette 
az USA-t, hogy Dél-Korea megsegítése ér-
dekében katonai erőt alkalmazzon, lehető-
leg valamilyen nemzetközi szervezet felha-
talmazásával. Erre jó alkalom kínálkozott, 
mivel a Szovjetunió a kínai kommunista 
kormány ENSZ általi elismerésének kudar-
ca miatt bojkottálta az ENSZ Biztonsági Ta-
nácsát. A Biztonsági Tanács a szovjet vétó 
hiányában olyan határozatot fogadott el, 
amely elítélte Észak-Koreát, és – más nem-
zetek haderőkontingenseivel együtt – lehető-
séget biztosít az amerikai haderő alkalmazá-
sára az ENSZ égisze alatt. Az ENSZ- csapatok 
behatolása Észak-Koreába Kína háborúba lé-
péséhez vezetett, így a háború elhúzódott, de 
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alapvető céljait egyik fél sem tudta elérni. 
Az USA-nak  sikerült megvédenie Dél-Ko-
reát, de elvesztette Kínára gyakorolt befo-
lyását. A Szovjetunió megerősítette befolyá-
sát a térségben, de ez egyik forrása lett 
a szovjet–kínai kapcsolatok későbbi évek-
ben bekövetkezett gyengülésének. A koreai 
háború mindkét oldalon fokozta a fegyver-
kezési versenyt, s ez a két szuperhatalom vi-
szonylatában az elrettentés stratégiájának 
kidolgozásához és alkalmazásához vezetett. 
Az elrettenés stratégiájának alaptétele az 
a felismerés volt, hogy – mivel a Szovjetunió 
is kifejlesztette atomfegyverét – mindkét ve-
zető nagyhatalom olyan pusztítóképesség-
gel fog rendelkezni, amelynek birtokában 
képesek lehetnek egymás megsemmisítésé-
re. Ha az egyik hatalom képessé válik az el-
lenfél támadásának megelőzésére, a saját ja-
vára döntheti el a háború kimenetelét. 
Az USA – miután kísérletet tett az atom-
fegyverek ENSZ-ellenőrzés alá helyezésé-
re – többször alkalmazta az atomfegyverrel 
való fenyegetést (például Észak-Korea 
és a Kínai Népköztársaság ellen), de hasz-
nálatától mindig eltekintett. Joszif Vissza-
rionovics Sztálin (1879–1953) halálát köve-
tően (1953. 03. 5.) Eisenhower, az USA el-
nöke diplomáciai offenzívába kezdett. Fel-
hívást intézett Németország egyesítésére, 
szabad választások megtartására alapozva 
az ország jövendő politikai rendszerét.  Elérte 
a koreai háború befejezését (1953. 04. 16.). 
Az Amerika Hangja és a Szabad Európa Rá-
diónak a kelet-európai országok részére su-
gárzott műsorai az elégedetlenséget igyekez-
tek kihasználni. A szovjet csapatok leverték 
a kommunistaellenes lázadást Berlinben 
(1953. 06. 16–17.), majd a szovjet tömb or-
szágai aláírták a Varsói Szerződést (1955. 
05. 14.). Ez utóbbi alapján kiépült a Varsói 
Szerződés politikai és katonai szervezete, 
erősítve a tagállamokban a szovjet politikai 
és katonai kontrollt, ami válasz volt Nyugat-
Németország NATO-ba integrálására és fel-

fegyverkezésének támogatására. A ~ eny-
hülésének első jeleként az Ausztriával meg-
kötött négyhatalmi államszerződés (1955. 
05. 15.) értékelhető, amely véget vetett az or-
szág szovjet okkupációjának, és garantálta 
semlegességét, továbbá elősegítette az első 
négyhatalmi csúcsértekezlet létrejöttét 
Genfben (1955. júliusában). A csúcstalálko-
zó nem járt konkrét eredményekkel, inkább 
a nagyhatalmak szembenállását demonstrál-
ta, de lehetőséget teremtett új kezdeménye-
zésekre (például az amerikai elnök „Nyitott 
Égbolt” javaslata a meglepetésszerű táma-
dás elhárítására vagy a szovjet miniszterel-
nök javaslata a NATO és a Varsói Szerződés 
felszámolására, az Európában állomásozó 
idegen csapatok kivonására), ezeket azon-
ban nem fogadták el. Jelentősége inkább 
szimbolikus, mert ez volt a ~ első csúcsta-
lálkozója. Az SZKP XX. kongresszusa 
(1956 júniusa) után felerősödött elégedetlen-
ség Lengyelországban munkáslázadáshoz 
(1956, Poznan), Magyarországon pedig for-
radalomhoz vezetett (1956. 10. 23–11. 04.). 
A magyarországi forradalom egybeesett 
a közel-keleti háborúval, így a nagyhatal-
mak állásfoglalásán és tevékenységén érző-
dött az ellentétes érdekek hatása. Az USA 
kudarcot vallott az október végén megala-
kult, szovjetellenes magyar kormány elis-
merésében és támogatásában, válaszul 
a szovjetek gyorsan leverték a forradalmat. 
A Közel-Kelelten Nagy-Britannia és Fran-
ciaország együttműködött Izraellel Egyip-
tom ellen Gamal Abdel Nasszer (1918–1970) 
nacionalizmusának megtörésére és a Szov-
jetunió behatolásának megelőzésére. Izrael 
meglepetésszerű támadást intézett Egyip-
tom ellen (1956. 10. 29.), majd a tűzszünet 
leple alatt angol és francia csapatok egyip-
tomi bázisokat támadtak meg (1956. 10. 31.), 
és angol katonai erők támadást intéztek 
a Szuezi-csatorna mentén (1956. 11. 05.). 
Az USA elítélte ezeket az akciókat, de kel-
lemetlen helyzetbe került; egyrészt csatla-
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kozott a Szovjetunióhoz az agresszió elleni 
tiltakozással, másrészt elutasította (denun-
ciálta) a magyarországi szovjet agressziót. 
Az események nem tartották vissza Nasz-
szert a Szovjetunióval való kapcsolatok erő-
sítésétől, de ellentétes érdekeket hoztak fel-
színre a NATO-szövetségesek között. A kö-
zel-keleti eseményekre válaszul életbe lépett 
az Eisenhower-doktrína (1957 januárja), 
amelynek alapján az USA kiterjesztette be-
folyását a Közel-Keletre. A ~ következő ál-
lomásai: a berlini válság (1960), az U–2 in-
cidens (1960. 05. 06.) és a kubai forradalom 
győzelme (1959 januárja). Az USA változást 
szeretett volna elérni az amerikai kontinen-
sen, ezért célul tűzte ki a kubai rendszer 
megdöntését. A gazdasági és a politikai nyo-
más nem bizonyult elégségesnek, ezért el-
határozták a Disznó-öbölbeli akciót, ame-
lyet még Eisenhower elnöksége alatt kezd-
tek szervezni, végrehajtására azonban csak 
John Fitzgerald Kennedy (1917–1963) elnök-
sége alatt került sor (1960. 04. 15–20.) Az in-
vázió kudarcba fulladt, s így sokat ártott 
az USA nemzetközi presztízsének. A berli-
ni krízis folytatásaként az NDK megkezdte 
a berlini fal építését (1961 augusztusa), el-
zárva az utat a Keletről érkező menekültek 
elől. A Szovjetunió a Karib-tenger térségé-
ben megkezdett amerikai rakétatelepítések-
re  válaszul közepes hatótávolságú rakétákat 
 telepített Kubába. E lépést a Kennedy- 
adminisztráció az USA elleni közvetlen fe-
nyegetésnek tekintette, és eltávolításukat kö-
vetelte. A ~ legfeszítettebb napjait élte át 
a világ. A kérdés végül úgy oldódott meg, 
hogy a Szovjetunió – miután garanciát ka-
pott rá, hogy az USA lemond a kubai rend-
szer erőszakos megdöntéséről – elszállította 
a rakétákat. A rakétakrízis megoldása vég-
ső soron diplomáciai patthelyzet volt, az erők 
egyensúlyát tükrözte. E felismerés változta-
tott az USA hadászati doktrínáján, a reális 
elrettentés elvét a rugalmas reagálás kon-
cepciója váltotta fel. A ~ konfliktusai előbb 

Ázsiában, majd a Közel-Keleten  folytatódtak. 
Dél-Vietnámban Kennedy amerikai katonai 
tanácsadók segítségével megkísérelte el-
nyomni a kommunista gerillákat, és olyan 
rezsimet igyekezett hatalomra juttatni, 
amely képes eredményes harcot folytatni 
Észak-Vietnám ellen. Végrehajtották a sai-
goni államcsínyt (1963 novemberében), de 
a hatalomra jutott új vezetők korruptabbak 
voltak elődeiknél, így az amerikai kísérle-
tek nem hoztak változást. Az amerikai ka-
tonai erők alkalmazására a Tonkin-öbölben 
lezajlott incidens (1965 augusztusa) adott 
 alkalmat. Válaszlépésként a Szovjetunió 
 vállalta Észak-Vietnám haditechnikai esz-
közökkel való ellátását és Laosz felhaszná-
lását a dél-vietnámi gerillák utánpótlásának 
szállítására. Így a háború eszkalálódott, el-
húzódó konfliktussá vált. A Közel-Keleten 
Egyiptom és Szíria szovjet fegyverekkel 
való ellátása és folyamatos támogatása 
az egyensúly felborulásával fenyegetett. Iz-
rael támadása az arab államok ellen (1967. 
06. 1.) és győzelme a hatnapos háborúban 
sem tudott változtatni ezen, mert tovább mé-
lyítette az arabok ellenérzését az USA-val 
szemben és kötődésüket a Szovjetunióhoz. 
Vietnamban a Tet-offenzíva sikertelensége 
hideg zuhanyként hatott az amerikai lakos-
ságra, a háborúellenes hangulat olyan mé-
reteket öltött, hogy a vezetőség kénytelen 
volt a háború befejezésének irányába lépni. 
Belpolitikai nyomásra Lyndon B. Johnson 
(1908–1973) beleegyezett az Észak-Viet-
námmal való tárgyalásokra (1966. 05. 10.). 
A Szovjetunió értékelte ugyan az USA tár-
gyalási szándékát, de nem mondott le Észak-
Vietnám támogatásról. Európában a Varsói 
Szerződés öt tagországnak katonai interven-
ciója (1968 augusztusában) lemondásra 
kényszerítette Alexander Dubcseket (1921–
1993) és reformkommunista kormányát 
Csehszlovákiában. E lépés a Brezsnyev-
doktrína manifesztációja volt, ez ugyanis ki-
mondta, hogy „ha egyszer egy ország elfo-
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gadta a marxista–leninista kormány formát, 
akkor a Szovjetuniónak joga és  kötelessége, 
hogy erőt alkalmazzon, ha szükséges lever-
ni az ellenforradalmi erőket” (Pravda, 1968. 
09. 26-i  szám). Richard M. Nixon (1913–
1994), az USA elnöke elérte a háború tár-
gyalásos befejezést Vietnámban (az utolsó 
amerikai katona 1973. 03. 29-én  tért haza), 
a „vietnámi sokk” azonban még hosszú ide-
ig jelen volt az amerikai belpolitikai életben. 
A nagy tömegeket megmozgató lakossági 
elégedetlenség, a diáklázadások, majd a Wa-
tergate-botrány végül Nixon lemondásához 
és az USA politikájának átértékeléséhez ve-
zetettek. A tömegek már nehezen viselték 
a ~ mérhetetlen terhét, változásokat akartak. 
A belpolitikai okok és a vietnámi vereség 
a külpolitikai prioritások átértékeléséhez ve-
zettek. A Szovjetuniót is nyomasztották a ~ 
terhei, a gazdasági növekedés lelassult, erő-
södött az igény az új technológiák megszer-
zésére, ez pedig csak az USA-val való kap-
csolatok erősítése útján valósulhatott meg. 
Egyre szélesebb körben terjedt az a felisme-
rés is, hogy a tömegpusztító fegyverek ha-
talmas méretű felhalmozódása és folyama-
tos tökéletesítése miatt egy nukleáris hábo-
rúnak nem lehet nek győztesei, az – más nem-
zetekkel együtt – a szuper hatalmak pusztu-
lásával járna.  Meg indultak a kísérletek a vi-
tás kérdések tár gyalásos rendezésére. 
Aláírták az AMB-szerződést (1972. 05. 26.). 
Az időszak konfliktusainak azonban volt 
még egy felvonása: pár hónappal a nukleá-
ris háború megakadályozására létrejött 
AMB-szerződés aláírása után kitört az újabb 
arab–izraeli háború (1973 októberében). En-
nek kezdetén a szovjet jelenlét miatt az ame-
rikai erőket is mozgósították, s így ismét egy 
kiterjedt konfliktus kirobbantásának veszé-
lyével nézett szembe a világ. Végül is ame-
rikai nyomásra és az ENSZ közvetítésével 
tűzszünet jött létre (1973. 10. 27.), amely vé-
get vetett a háborúnak és a szuperhatalmi 
krízisnek, a tárgyalási folyamatot nem állí-

totta le. A Helsinkiben 35 ország (európai 
országok, USA és Kanada) állam- és kor-
mányfői részvételével megtartott konferen-
cia (1975. 07. 20. – 1975. 08. 1.) megmutatta, 
hogy az európai államok a békés folyama-
tok erősödésében érdekeltek. Az alapvető 
kérdésekben olyan mértékben közeledtek 
az álláspontok, hogy a zárónyilatkozat 
az európai államok kapcsolatrendszere fej-
lődésének hosszú távú programjává vált, 
és döntő hatást gyakorolt a világpolitikára, 
jelentős lépés volt az új világrend felé. A pár 
hónappal később megkötött fegyverzetcsök-
kentési megállapodás, amelyet Leonid Iljics 
Brezsnyev (1906–1982) és Gerald Rudolph 
Ford (1913–2006) írt alá (1975. 11. 24.), 
a Szovjetuniót egyenrangú partnerként is-
merte el az új világrendben. A politikai eny-
hülést azonban katonai enyhülés nem követ-
te. Az USA új fegyverkezési programot hir-
detett meg a kialakult hadászati paritás meg-
változtatása érdekében (Carter 59-es  elnöki 
direktívája). A Bécsben aláírt SALT–2 szer-
ződést (1978. 06. 18.) az amerikai szenátus 
nem ratifikálta, de az USA elnöke kitartott 
az egyezmény mellett. Az események azt je-
lezték, hogy az emberek gondolkodásában 
a ~ vége még nem érkezett el, tovább foly-
tatásának mindkét oldalon nagy és befolyá-
sos tábora volt. Ezt igazolta a szovjet beavat-
kozás az afganisztáni polgárháborúba, majd 
az USA reagálásai: segítette az afgán ellen-
állást, bejelentette az 1980. évi moszkvai 
olimpiai játékok bojkottját és jelentős embar-
gót rendelt el a Szovjetunió ellen. Az USA 
új elnöke, Ronald Reagan (1911–2004) – aki 
az 1980. évi választásokon győzött – az ame-
rikai védelemnek és az USA világpolitikai 
imidzsének  újraépítését ígérte. Elnöksége 
alatt magas  tech nológiai szintű fegyverrend-
szerekkel  erő sítették meg a hadműveleti erő-
ket, a ha ditengerészet elkezdte felépíteni 
a 600 hajóból álló flottát, s megindultak a kí-
sérletek az űrvédelem fejlesztésére. Reagan 
elkötelezte magát a SALT–2 betartása 
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 mellett, de lényegesen megerősítette a hadá-
szati triád mindhárom elemét, majd meg-
kezdődött a Phersing–2 és a földi indítású 
robotrepülőgépek telepítése Európában. 
1985-ben  Mihail Gorbacsov (1931–) lett 
a Szovjetunió elnöke, akinek a gazdaság fel-
lendítése és ennek érdekében a politikai-ha-
talmi rendszer liberalizálása volt a célja. 
A ~s szorítás enyhítése céljából javaslatot 
tett az USA  elnökének a teljes körű hadásza-
ti fegyverzetkorlátozási szerződésre, cseré-
be a hadászati védelmi kezdeményezés prog-
ramjának feladásáért. Az USA egy ideig el-
utasította a javaslatokat, de a nyolcvanas 
évek második felében egymást követték 
a tárgyalások, és több megállapodás szüle-
tett a haderők általános csökkentéséről, 
a nukleáris fegyverrendszerek erőteljes kor-
látozásáról és a fegyverzetrendszerek erő-
teljes korlátozásáról és a fegyverzet-ellen-
őrzésről. A szovjet csapatokat kivonták Af-
ganisztánból (1989. 02. 15.). A Szovjetunió-
ban megkezdett gazdasági, majd politikai 
reformok hozzájárultak a Varsói Szerződés-
hez tartozó országokban a demokratikus át-
alakulást célzó folyamatok felgyorsulásá-
hoz. A Szolidaritás győzelme a lengyelor-
szági parlamenti választásokon (1989. 06. 
18.), a hatalmi  váltást előkészítő kerekasz-
tal-tárgyalások és a békés átmenetet bizto-
sító törvényhozási folyamat Magyarorszá-
gon, a hatalommal szembeni ellenállás erő-
södése Csehszlovákiában – a gyökeres vál-
tozások elindulásának kezdetét jelezték a 
kelet-európai országokban. A folyamat leg-
hatásosabb eseménye a Berlini Falnak – Né-
metország és Európa ~s felosztása szimbólu-
mának – lebontása volt. E jelképes aktussal 
a ~ történelemmé vált. (H. J.) → hadtudomány 
elmélete

hídépítő gépek: árkok, tölcsérek, szakadé-
kok, keskeny vízfolyások, meredek partok, 
lejtők áthidalására, alacsonyvízi hidak cö-

löpjáromaljzatának megépítésére alkalma-
zott szerkezetek, a műszaki gépek egyik 
csoportja. A ~ közé tartozik a hídvető harc-
kocsi, a hídrakó gépkocsi, valamint a cölöp-
verő eszközök (cölöpöző komp és hídépítő 
berendezés gépkocsin). (K. Z.a) → műsza-
ki támogatás

hídfő: egy akadálynak az ellenség felőli ol-
dalán olyan – jól kiépített – fontos védőpont, 
amelynek feladata a csapatok átkelésének 
biztosítása, illetve olyan katonailag megerő-
sített terület, ahonnan támadást lehet indíta-
ni és tovább lehet terjeszkedni. A szárazföl-
di csapatok részére leggyakrabban a folyó-
akadálynak az ellenség felé eső oldalán lévő 
terület, amely eléggé nagy méretű az átkelő 
erők nagyobb részének befogadására, meg-
felelő tereppel rendelkezik az átkelőhely vé-
delmére és bázisul szolgál a támadás folyta-
tásához. A tengerparti műveletekben a hídfő 
a partraszállás alapját képezi. (T. J.) → szá-
razföldi műveletek

hídrakó gépkocsi: alacsonyvízi állóaljazatú 
fémhíd (hídelem) önálló szállítására, telepí-
tésére és visszamálházására szolgáló terep-
járó tehergépkocsi. A hídelem rendszerint 
ollós rendszerű, nyompályás kialakítású, 
7–10 m fesztávolságú, 3 és 5 m között ál-
lítható aljazatú, a telepítése, bontása a gép-
jármű csörlő- és hidraulika-rendszerének 
segítségével 5–15 perc alatt hajtható vég-
re. Általában 4–6 ~ alkot egy hídkészletet, 
amely a csapatok harcrendjében úgyneve-
zett kísérőhídként mozog. A kísérőhíd ren-
deltetése a harcoló csapatok harcrendje mö-
gött, az ellenség közvetlen tűzhatásán kívül 
biztosítani a csapatok áthaladását az akadá-
lyokon, ezért a hordozó járművek nem pán-
célvédettek. A telepített híd 50–60 t teher-
bírású, és egyaránt alkalmas gumikerekes 
és lánctalpas technikai eszközök átbocsátá-
sára. (K. Z.a) → műszaki támogatás
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hidroakusztikai érzékelő: más néven szo-
nár. Olyan harctéri érzékelő, amelyet vízben, 
bólyára, hajóra, tengeralattjáróra telepítve 
vagy azokkal vontatva alkalmaznak, mint 
hullámterjedési közegben terjedő hanghul-
lámok érzékelésére, villamos jelekké való át-
alakítására. A víz alatt a vizuális látás igen 
korlátozott, azonban a víz alatti hangok, 
a hidroakusztikus hullámok igen nagy távol-
ságokra is képesek terjedni. A hangokat ki-
bocsátó hajók, tengeralattjárók, vízi állatok 
mind-mind jellegzetes hangképpel rendel-
keznek, így nemcsak a hangforrás iránya, de 
az azt kibocsátó forrás jellege, típusa, akár 
egyede is egyértelműen meghatározható. 
A hangkép spektrális analízise lehetővé teszi 
a forrás azonosítását, akár a saját-ellenség 
felismerést is. Maga a ~ a levegőben alkal-
mazott mikrofonokkal azonos funkciót tölt 
be, több egyedi érzékelő megfelelő elhelye-
zéssel és összekapcsolással alkalmas irány 
érzékelésére is. Passzív eszköz, ugyanakkor 
alkalmazható aktív hangimpulzust kibocsá-
tó sugárzóval kombinálva, amikor is a tár-
gyakról, objektumokról, akadályokról visz-
szaverődő hullámok érzékelése útján kap-
hatnak információt a víz alatti helyzetről. 
(V. L.) → elektronikai hadviselés

hidroakusztikai zavarás: a hidroakusztikai 
tartományban a szonárok a legfontosabb in-
formációforrások, azok segítségével észlel-
hetők és azonosíthatók a más hajók által ki-
bocsátott hangok, érzékelhetők a víz alatti 
akadályok. A ~ céljára vízben lebegő vagy 
saját meghajtással úszó hamis hangforráso-
kat, programozható robbantásokat előállító 
aknákat és egyéb csalicélokat, decoyokat al-
kalmazhatnak, amelyek hamis objektumok 
mozgását imitálják, vagy álcázó hanghatá-
saikkal elfedik a valós célok létét, tevékeny-
ségét. A hidroakusztikai felderítés elleni te-
vékenység, a hidroakusztikai eszközök za-
varása sokkal érzékenyebben érinti például 
a tengeralattjárók legénységét, mint a felszí-

ni hajók vagy a szárazföldi egységek katoná-
it, mivel ez a képesség nem pótolható mással 
a víz alatt. (V. L.) → elektronikai hadviselés

hidrogénbomba: atomfegyver (B. T.) 
→ ABV-támogatás

hidrogénfegyver: a nukleáris fegyverek-
nek az a csoportja, amelyeknek energiája 
könnyű atommagoknak (D + T He) nehéz 
atommagok hasadási láncreakciójával meg-
indított egyesüléséből származik. Kétfázisú 
atomfegyvernek is nevezik. (B. T.) → ABV-
támogatás

hidrográfia: lásd vízrajz (K. A.) → geoin-
formációs támogatás

hidrolokátor: a rezgések vízben való terje-
dését felhasználó, víz alatti céltárgyak, pél-
dául tengeralattjáró felderítésére és beméré-
sére szolgáló hidroakusztikus eszköz (SO-
NAR). Megjegyzés: fő részei a hangforrás 
(generátor) és a visszavert rezgéseket érzé-
kelő es a visszaverődés idejét merő beren-
dezés. (H. H.) → felderítés

hídvető harckocsi: egynyílású nehézhíd 
szállítására, gyors telepítésére és vissza-
málházására alkalmas közepes harckocsi-
változat. A szállított hídmező általában ol-
lós szerkezetű, a telepítési ideje 6–10 perc. 
Nincsenek aljazatai (pillérei), ezért legfel-
jebb 18–20 m széles akadály hidalható át 
vele, de egyes esetekben több hídszerkezet 
egymásra vetésével az áthidalható fesztávol-
ság növelhető. A ~ a harcoló csapatok harc-
rendjében úgynevezett rohamhídként mo-
zog. A rohamhíd az ellenség közvetlen tűz-
hatása alatt létesül. Főbb jellemzői a pán-
célvédettség, a jó terepjáró és manőverező 
képesség, a hídépítés és -bontás teljes gépe-
sítettsége, amelyet a kezelőszemélyzet a híd-
vető harckocsi védett belső teréből irányít. 
A hídszerkezet egyaránt alkalmas gumi-
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kerekes és lánctalpas technikai eszközök át-
bocsátására, a teherbírása 50–60 t. (K. Z.a) 
→ műszaki támogatás

hierarchikus szervezet: alá-fölé rendelt-
ségi viszonyokra építő szervezet, jellemzői 
a viszonylag szűk illetékességi körök, a for-
malizáltság. Hierarchiáról beszélünk akkor, 
amikor a munka irányítása, és végrehajtása 
különböző hatalmi és döntési, felelősségi 
szintekkel felruházva, több lépcsős folya-
matokban, különböző szervezeti egysége-
ken keresztül valósul meg. A gyakorlatban 
a szervezet fogalmát sokféleképpen értel-
mezik, azonban van három tényező, amely 
mindegyikben megtalálható: a) személyek, 
b) célok, c) szervezeti formák. A döntési jo-
gosítványok (hatáskör – döntés – felelősség 
összhangja) meghatározása elengedhetetlen 
feltétel a szervezeteken belül folyó munka 
hatékony végrehajtásának. A közigazgatá-
si szervezetek – különösen a katonai – szi-
gorúan hierarchiára épül, ahol egyértelmű 
az alá- és fölérendeltség. A legtipikusabb 
megjelenései: a lineáris, a lineáris-törzska-
ri, a divizionális, a funkcionális, de a mátrix 
szervezeti struktúra egyaránt. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

hierarchikus tudat: a modern hadseregek 
is hierarchikus felépítésűek, s a szolgálati 
viszony az alapviszony lényege. A cselek-
vések összehangolásának hatékony eszkö-
ze a parancs. Ez a tartalom jelenik meg a tu-
dás, a felelősség, az értékek és a cselekvés 
vertikális rendszerében. A hadsereg alapel-
ve a passzív engedelmesség, amely megha-
tározó módon biztosítja a tudati befolyáso-
lás egyirányúságát, konformitást, az önál-
lótlanságban tartást, az alárendeltek vezény-
lését, de ugyanakkor biztosítja a tömegcse-
lekvés hatékonyságát. A ~nak központi ele-
me a praktikumra orientáltság – írja Szabó 
Máté. A történelmi múlt, a társadalmi tago-
lódás, az osztrák–magyar monarchiából örö-

költ bürokratizmus és tekintélyhierarchia, 
a centralizált ideológiák, a nagyipari terme-
lés technológiai fegyelme, valamint a min-
dennapi tudat néhány alapelve is erősíti a be-
soroltságot, így annak empirikussága, egye-
leműsége (monokauzalitás), célkitűző jelle-
ge (teleologikusság), a saját előny, a stabili-
tás-kiszámíthatóság, a lineáris előrehaladás 
természetessége, az eltérő identitások prob-
lémátlan összeegyeztetése stb. A mindenna-
pi tudat segíti az alkalmazkodást, és a vi-
szonylag zavartalan integrálódást is a rend-
szerekbe. A hagyományos iskola is betagoló-
dott a hierarchikus folyamatba, megerősítve 
annak elemeit. Az új oktatásszervezési eljá-
rások, oktatási módszerek (project módszer 
stb.) oldhatják a jelzett folyamatok merevsé-
gét, segíthetik a tanulás-tanítás hatékonysá-
gát. (H. D.) → katonapedagógia

HIKOM (Honvédelmi Igazgatási Koordiná-
ciós Tárcaközi Munkacsoport): a Kormány 
a központi államigazgatási szervekről, vala-
mint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 
30. § (1) bekezdése alapján, a Kormány ja-
vaslattevő, véleményező, tanácsadói tevé-
kenységet végző szerveként hozta létre. A ⁓ 
a következő döntés-előkészítő feladatokat 
látja el: a) a Honvédelmi Tanács és a Kor-
mány speciális működési feltételeinek biz-
tosításával összefüggő feladatok tárcaközi 
egyeztetése; b) honvédelmi típusú különle-
ges jogrendben, illetve az azokat közvetlenül 
megelőző időszakokban a honvédelmi igaz-
gatási feladatokra vonatkozó javaslatok ki-
dolgozása, szakmai és tárcaközi egyeztetése, 
a javaslatok felterjesztése a Honvédelmi Ta-
nács, a Kormány, illetve az illetékes minisz-
ter részére; c) a honvédelmi típusú különle-
ges jogrendre történő felkészülés, valamint 
a válságok kezelése során a polgári-katonai-
rendvédelmi együttműködés megszervezé-
se, a végrehajtás összehangolása; d) a honvé-
delmi típusú különleges jogrendben bevezet-
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hető rendkívüli intézkedések előkészítése, 
szakmai egyeztetése; e) a NATO Válságrea-
gálási Rendszer fejlesztésére, éves felülvizs-
gálatára, valamint az egyes válságreagálási 
intézkedések módosítására vonatkozó nem-
zeti álláspont kidolgozása; f) a NATO Vál-
ságreagálási Rendszerével összhangban álló 
Nemzeti Intézkedési Rendszerrel összefüg-
gő feladatok tárcaközi szakmai egyeztetése; 
g) javaslattétel a NATO válságreagálási in-
tézkedések szövetségi szintű bevezetésének 
és visszavonásának kezdeményezésére, to-
vábbá a NATO Válságreagálási Rendszer-
rel összhangban álló nemzeti intézkedések 
bevezetésére, felfüggesztésére és visszavo-
nására; h) a nemzetközi válságkezelési, va-
lamint a honvédelmi igazgatási gyakorlatok 
tervezésének, előkészítésének és végrehajtá-
sának összehangolása; i) a honvédelmi ér-
dekből létfontosságú infrastruktúra védel-
mével összefüggő ágazati feladatok össze-
hangolása; j) a nemzetgazdaság védelmi célú 
felkészítésére vonatkozó kormányzati dön-
tések előkészítése, szakmai egyeztetése; k) 
a befogadó nemzeti támogatással kapcsola-
tos tervezés, valamint az igények kielégíté-
sének tárcaközi koordinációja; l) a központi 
és területi védelmi igazgatási szervek intéz-
kedési tervrendszere kidolgozásának, felül-
vizsgálatának koordinációja. (H. L.) → vé-
delmi igazgatás

híradás és informatika: az információk, 
adatok elektronikus technikai eszközökkel 
támogatott kezelésének – továbbításának, 
feldolgozásának, tárolásának és rendelke-
zésre bocsátásának – folyamatait, eszköze-
it, módszereit, eljárásait és humán összete-
vőit is magában foglaló elmélete és gyakor-
lata. (N. I.) → híradó-informatika, infor-
mációvédelem

híradás: 1. A ~ az információk, adatok 
elektronikus technikai eszközökkel támo-
gatott továbbításának folyamatait, eszköze-

it, módszereit, eljárásait és humán összete-
vőit is magában foglaló elmélete és gyakor-
lata. 2. A ~ egy személytől vagy szervtől 
másik személyhez vagy szervhez irányu-
ló bármely fajta információ továbbításával 
foglalkozó természettudomány és gyakorla-
ti tevékenység, kivéve a technikai közremű-
ködést nem igénylő közvetlen (személyes) 
beszélgetést vagy üzenetváltást. 3. A kato-
nai vezetés alapvető eszköze a szóbeli, képi 
és írásbeli információk, adatok továbbításá-
ra, amely tartalmazza a végrehajtás techni-
kai, eljárásbeli és humán összetevőit. 4. Je-
lek, jelzések, írott szöveg, képek, valamint 
hangok vagy bármilyen jellegű információk 
vezetékes, rádió, vizuális vagy más elektro-
nikus rendszerekkel történő átjátszása, su-
gárzása, illetve vétele. (N. I.) → híradó-in-
formatika, információvédelem

híradásnem: a híradás egyfajta csoporto-
sítása az összeköttetés megvalósításának 
eszköze és az információ (tartalom) továb-
bítására használt hordozóközeg szerint. ~ek 
a rádió (hullámokon történő), vezetékes, 
optikai, akusztikai, hidroakusztikai, moz-
gó eszközökkel történő (futár, gépkocsi, re-
pülőeszköz stb.) szervezett híradás. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

híradásszervezés: az információ továbbí-
tására alkalmas átviteli közeg, rendszerek, 
hálózatok kialakítása érdekében, a rendel-
kezésre álló erők és eszközök legcélszerűbb 
felhasználásával végzett tervező-, szerve-
ző-, szabályozótevékenység. A híradás meg-
szervezését az információs rendszer, illetve 
az annak alapját képező olyan katonai objek-
tumok (törzsek, vezetési pontok) határozzák 
meg, amelyek folyamatosan, periodikusan 
vagy időszakosan adatokat váltanak egy-
mással. A ~ alapjául az elöljáró törzs által 
kidolgozott híradó-intézkedés, a parancs-
noknak a harctevékenységre hozott elha-
tározása, vonatkozó utasítása szolgál. A ~ 
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 figyelembe veszi a parancsnoksági, együtt-
működési, riasztási, tájékoztatási és értesí-
tési híradás követelményeit. A ~ rádió-, rá-
diórelé-, troposzferikus, műholdas, vezeté-
kes (kábeles) és jelzőeszközökkel, valamint 
a futár- és táboriposta-híradás eszközeivel 
valósítható meg. (N. I.) → híradó-informa-
tika, információvédelem

híradó anyagi-technikai biztosítás: az egy-
séges (elektronikai) anyagi-technikai biz-
tosítás része. A „híradó” megnevezés utal 
a híradócsapatokra, -szakanyagokra és a be-
lőlük szükségszerűen eredő olyan speciali-
tásokra, amelyek összefüggenek a híradó-
technikai eszközök sokféleségével, eltérő 
bonyolultságával, a mindenkori szakirányí-
tás rendjével, a szervezeti struktúrájával 
és működtetési sajátosságaival. A korábban 
~t végző szervezeti egységek feladatai nap-
jainkban már kiterjednek a híradótechni-
kával rokon rádióelektronikai (elektronikai 
harceszközökre) és számítástechnikai esz-
közökre is. (N. I.) → híradó-informatika, 
információvédelem

híradóberendezés: az információk, paran-
csok, utasítások, jelzések és jelek továbbítá-
sára szolgáló készülékek, készülékegyütte-
sek gyűjtőelnevezése. (N. I.) → híradó-in-
formatika, információvédelem

híradóbiztonság (Communication Secu-
rity – COMSEC): 1. A ~ a távközlést érintő 
biztonsági rendszabályok alkalmazásának 
összessége, amely egyfelől biztosítja az il-
letéktelen személyek kizárását a távközlési 
hálózat értéket tartalmazó információhoz 
történő hozzáférésének és azok feldolgo-
zásának lehetőségéből, másfelől pedig a jo-
gosultak számára garantálja a hozzájuk el-
juttatott információk hitelességét. 2. A hír-
közlési biztonság az összes hírközlési esz-
köz tanulmányozásából eredő bármilyen 
értékű információnak a nem feljogosított 

személyek általi megszerzésének megaka-
dályozására szolgáló rejtjelezési, átjátszá-
si, sugárzási és fizikai biztonsági rendsza-
bályok alkalmazásából származó védelem. 
3. Az információs biztonság egyik formája 
a távközlési biztonság. A távközlési bizton-
ság (COMSEC) alatt értünk minden olyan 
rendszabályt, amely védelemre vonatkozik, 
annak érdekében, hogy megakadályozzuk 
a távközlésből származó értékes informáci-
óknak illetéktelen személyek által történő 
megszervezését, valamint szavatolni ennek 
a távközlésnek a hitelességét. Magában fog-
lalja a rejtjelezés-biztonságot, adás biztonsá-
got, kisugárzásbiztonságot, valamint a táv-
közlési biztonság anyagainak és informáci-
óinak fizikai biztonságát. (N. I.) → híradó-
informatika, információvédelem

híradó- és informatikai infrastruktúra: 
valamely infrastruktúra kialakítása olyan 
(köz-) szolgáltatások nyújtását irányozza elő, 
amely a felhasználók széles körét érinti te-
vékenységük jellegétől függetlenül, és sok-
szor attól függetlenül, hogy az infrastruk-
túra által nyújtott cél megvalósítása érdeké-
ben kívánják igénybe venni. Ebből kiindul-
va létezik energetikai, közlekedési, távköz-
lési, informatikai, oktatási stb. infrastruktú-
ra. Az infrastruktúrák általános jellemzője, 
hogy szabványos kapcsolódási felületen ke-
resztül, viszonylag egyszerűen lehet hozzá-
juk kapcsolódni, és az általuk nyújtott – kor-
látozott számú, egységesített – szolgáltatá-
sok közül választani, és azt meghatározott 
paraméterek és minőségi követelmények 
alapján igénybe venni. Az infrastruktúrák 
által biztosított szolgáltatásokra támaszkod-
va speciális, a szervezetek konkrét, speciális 
igényeit is ki lehet elégíteni, de ez többnyi-
re fejlesztést vagy kiegészítő tevékenysége-
ket igényel. Katonai rendszerek vonatkozá-
sában: a ~ egyrészt biztosítja a különböző 
szaktevékenységekhez, szervezeti funkci-
ókhoz rendelt speciális híradó- és informa-
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tikai alkalmazói szolgáltatások (célrendsze-
rek) működési környezetét, azok műszaki 
és szoftveralapjait. Másrészt fenntartja, mű-
ködteti és a felhasználók széles köre számá-
ra elérhetővé teszi azokat az általános hír-
adó- és informatikai szolgáltatásokat, ame-
lyek a szervezetek és személyek számára 
napi tevékenységük során szervezeti hova-
tartozásuktól függetlenül szükségesek (iro-
dai informatikai alkalmazások, elektroni-
kus levelezés, telefon, fax stb.). A híradó 
infrastruktúra a stacioner telepítésű, állan-
dó jellegű híradórendszer elemeiből – átvi-
teli csatornák, rendezők, jelformálók, mul-
tiplexerek, modemek, mikrohullámú állo-
mások, stacioner műholdvevők, kapcsoló 
berendezések, adatátvitelt felügyelő beren-
dezések és szoftverek, távbeszélő- és fax-
készülékek stb. – tevődik össze. A híradó-
infrastruktúra alapját képezi a békeidőszak-
ban honi területen megvalósított híradószol-
gáltatások biztosításának, a nagy távolsá-
gú hang-, kép- és adatátvitelnek, valamint 
felcsatlakozási lehetőséget biztosít a tábori 
híradórendszerek számára. Az informati-
kai infrastruktúra tartalmazza az informa-
tikai rendszerszolgáltatásokat, az általános 
célú alkalmazói szolgáltatásokat, az operá-
ciós rendszereket, az informatikai hálózat-
felügyeleti eszközöket, a webkiszolgálókat, 
adatbázis-kezelő rendszereket, a közös fel-
használású számítógépszervereket, a szá-
mítógép-munkaállomásokat, a perifériákat 
és háttértárolókat, az általános ~i szolgálta-
tásokat, valamint az általános alkalmazói 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó és a felhasz-
nálók döntő része által igénybe vett szoftve-
reket, úgy mint azoffice-t vagy a fájlkezelő 
programokat. (N. I.) → híradó-informatika, 
információvédelem

híradóeszköz: olyan berendezés, felszere-
lés, készülék, amely a hírrendszerben a köz-
lemények, utasítások, jelek, jelzések továb-
bítását, feldolgozását és/vagy vételét szol-

gálja. A ~ök feloszthatók vezetékes (távbe-
szélőközpont, géptávíróközpont, kábelek, 
vezetékek, fényvezetők, vivőfrekvenciás 
berendezések, rendezők) és vezeték nélkü-
li (rádió-, rádiórelé-, troposzferikus, mű-
holdas) eszközökre, speciális (például rejt-
jelző és titkosító) eszközökre, tágabb érte-
lemben idesorolhatók a futár- és táboripos-
ta-szolgálat eszközei, valamint a jelzőesz-
közök. (N. I.) → híradó-informatika, infor-
mációvédelem

híradóirány: egynemű vagy különböző hír-
adóeszközökkel létesített átviteli utak és hír-
központok összessége két vezetési pont vagy 
egyéb végpontok között a közvetlen híradás 
lehetővé tételére. Leggyakoribb az egynemű 
eszközökkel kialakított híradóirány példá-
ul rádió-, rádiórelé- vagy kábelirány. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

híradórendszer: 1. Egységes terv szerint te-
lepített, feladat, hely és idő szerint kölcsö-
nösen összekapcsolt és illesztett, különfé-
le rendeltetésű hírközpontok és híradóvon-
alak összessége a csapatvezetés és a fegy-
verirányítási rendszer alkotórészeként. A ~ 
(vagy hírrendszer) magában foglalja a veze-
tési pontok hírközpontjait, az alap hírhálóza-
tot, a közvetlen összeköttetéseket és csatla-
kozó irányokat, a futár- és táboriposta-hír-
hálózatot, a híradástechnikai irányító rend-
szerét, a híradótartalékot, valamint a híradás 
és az automatizált vezetés anyagi-technikai 
biztosításának rendszerét. A híradórendszer 
lehetővé teszi az információk továbbítását 
az alá-mellé rendeltségi viszonyban levő pa-
rancsnokságok, törzsek, csapatok részére, 
továbbá az adatátviteli kapcsolatot az auto-
matizált információ- és speciális irányítási 
rendszereken. A hírrendszereket a vezetési 
szervek és a csapatok által megoldandó fel-
adatokkal összhangban telepítik, általában 
a feladatok megkezdését megelőzően. A hír-
rendszerek elhelyezésük szerint  lehetnek 
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 állandó és tábori hírrendszerek. Az állandó 
hírrendszerek rendeltetése a csapatvezetés 
segítése a mindennapi tevékenység, a maga-
sabb harckészültségi fokozatokba helyezés 
és a kezdeti hadműveletek során. A katonai 
szervezetek hírrendszerei a kapott felada-
tok függvényében a szükséges mértékben 
tábori eszközökkel kiegészíthetőek, tovább-
fejleszthetőek. 2. Az információk és adatok 
elektronikus továbbításához szükséges be-
rendezések, módszerek, eljárások, átvite-
li utak és kezelőszemélyzet egységes elvek 
és követelmények szerint kialakított rend-
szere. (N. I.) → híradó-informatika, infor-
mációvédelem

híradószakanyag: azoknak a haditechni-
kai eszközöknek, felszereléseknek, anya-
goknak, tartozékoknak és segédanyagok-
nak a gyűjtőneve, amelyeket az úgynevezett 
rendszeresítési eljárások során ~nak minő-
sítenek. A ~ok teljes körű anyagi-technikai 
biztosítása a szakanyagfelelős főnök hatás-
körébe tartozik. A ~ok köre összetételében 
sokrétű, és nem tekinthető állandónak. Nem 
minden híradást végző, információt továb-
bító eszköz minősül ~nak. (N. I.) → híradó-
informatika, információvédelem

híradószolgáltatás (Electronic Communi-
cation Service – ECS): a híradó rendszerek, 
eszközök által nyújtott, alapvetően informá-
ciók továbbítását, elosztását, cseréjét támo-
gató híradó-informatika és információvéde-
lemi szolgáltatás. (N. I.) → híradó-informa-
tika, információvédelem

híradótámogatás: a műveleti és vezetés-
támogatás azon része, amelynek célja a ka-
tonai műveletek tervezéséhez, vezetésé-
hez és végrehajtásához szükséges informá-
ciók időbeni, torzításmentes, megbízható 
és  védett továbbítása a híradás eszközrend-
szerének felhasználásával. (N. I.) → híradó- 
informatika, információvédelem

híradóállomás-készlet: a híradóállomá-
son rendelkezésre álló, annak előírt műkö-
déséhez szükséges meghatározott készülé-
kek, berendezések, felszerelések, valamint 
ezek részegységeinek, alkatrészeinek, sze-
relvényeinek és tartozékainak összessége. 
Az anyagi nyilvántartás teljességi jegyzése 
részletesen tartalmazza a ⁓ébe tartozó anya-
gi javakat. (N. I.) → híradó-informatika, in-
formációvédelem

híradóállomás: egy helyen telepített, álta-
lában több azonos vagy különböző típusú 
és rendeltetésű, forgalmi adatokkal és ki-
szolgáló személyzettel ellátott híradóeszköz 
rendszertechnikailag összefüggő együttese. 
A ~ lehet állandó jellegű vagy mozgó (tábo-
ri), ez utóbbi pedig lehet földi mozgó és légi 
mozgó. Az alkalmazott eszközöktől függő-
en megkülönböztetnek vezeték nélküli (rá-
dió-, rádiórelé-, troposzféra-, műholdas, at-
moszférikus, optikai) állomást, vezetékes ál-
lomást (például távbeszélőközpont, géptáv-
íróközpont), valamint futár- és táboriposta-
állomást. (N. I.) → híradó-informatika, in-
formációvédelem

híradócsatorna-kötegelés: néhány külön 
jelforrásból származó jel egyetlen, összetett 
jellé való összefogására szolgáló eljárás, kö-
zös átvivő csatornán való átvitelre. Az a mű-
velet, amely a közös csatornát különálló csa-
tornákra bontja, egymástól független jelek 
átvitelére, ugyanabban az irányban, a nya-
lábbontás. Nyaláboláskor az átviendő jeleket 
térben, frekvenciában vagy időben helyezik 
egymás mellé. Így beszélhetünk térosztású, 
frekvenciaosztású, időosztású rendszerről. 
A térosztású rendszerekben mindegyik for-
rás teljes időtartamra és a teljes frekventáv-
ban elfoglal egy-egy utat. A frekvenciaosz-
tású rendszerekben egyetlen közös út van, 
és minden forrás csak a frekvenciasáv egy 
részét foglalja el a teljes időre. Az időosztá-
sú rendszerekben szintén egyetlen közös út 
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van, és minden forrás a teljes frekvenciasá-
vot foglalja el, de csak az idő rá eső részé-
ben. A ~ egy külön esete a kódosztású eljá-
rás, amelyben a ortogonális (egymásra me-
rőleges jeleket használnak az egyes csator-
nák megkülönböztetésére, így minden for-
rás ugyanazt a frekvenciasávot használhatja 
a teljes időtartam alatt. A ~t az adóoldalon 
és a nyalábolást a vevőoldalon a multiplex 
(csatornaképző) áramkörök végzik. A for-
rások összefogott jeleit a szükséges ellenőr-
ző és kiegészítő jelekkel együtt alapsávi jel-
nek nevezik. (N. I.) → híradó-informatika, 
információvédelem

híradócsatorna: valamilyen információ 
átviteléhez biztosított frekvenciasáv vagy 
másképpen az információ átvitelét biztosí-
tó „út” megnevezése. Attól függően, hogy 
az „út” milyen eszközök segítségével épül 
fel, és az átvinni kívánt jel milyen közegben 
terjed, a híradócsatornák lehetnek vezeté-
kes, rádió-, rádiórelé-, troposzferikus, mű-
holdas (kozmikus) és optikai ~ák. Az átvitt 
jel jellege alapján megkülönböztetünk ana-
lóg és digitális, az alkalmazott végberende-
zés típusa szerint megkülönböztetünk táv-
beszélő-, géptávíró-, képtávíró-, adatátviteli, 
televíziós, ~ákat. A csatorna átviteli jellem-
zői alapján megkülönböztetünk nagy sebes-
ségű, széles sávú stb. ~ákat. (N. I.) → hír-
adó-informatika, információvédelem

híradóforgalmi rendszer: két vagy több 
pont között információt továbbító, közös 
forgalmi adatokkal rendelkező, általában 
egynemű híradóeszközök együttese. A for-
galmi rendszereket az alkalmazott eszkö-
zök fajtái alapján nevezik el, például rádió-
forgalmi rendszernek. A ⁓ forgalmi adatait 
a forgalmi adatlap tartalmazza. Ezek rend-
szerint a következők: a parancsnokság meg-
nevezése a fedőnévvel, hívójelek, hívónevek, 
számkulcsok a szolgálati közlések tábláza-
tához, üzemi és tartalék frekvenciák, üzem-

módok, átkapcsolási változatok, a forgal-
mi adatok váltási rendje és egyéb kiegészí-
tő adatok. (N. I.) → híradó-informatika, in-
formációvédelem

híradóforgalmi szabály: a szakutasításban 
előírt rendszabály, amelynek célja egyértel-
művé tenni, csökkenteni a hírváltásnak azt 
a részét, amely nem közvetlenül a hadműve-
leti közlemények adásával kapcsolatos. Ide-
tartozik az összeköttetés felvétele, továbbá 
annak ellenőrzése, a hadműveleti és a szol-
gálati közlemények jelzésének, adásának 
és vételének, párbeszédek folytatásának sza-
bályai és formái. A ~ok gátolják a felesleges 
információkiáramlást, csökkentik a kisugár-
zás idejét. A ~ok részét képezi a híradóál-
lomásokon rendszeresített olyan okmányok 
vezetése, amelyek lehetővé teszik a közle-
mények útjának nyomon követését, és példá-
ul bármely leadott vagy vett távirat visszake-
resését, annak megsemmisítése előtt. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

híradóhálózat: 1. Egy közös csatornán vagy 
frekvencián közvetlen hírváltásra képes ál-
lomások szervezete. 2. Információ továbbí-
tására szolgáló, egy híradórendszeren belül 
telepített egynemű vagy egymással össze-
kapcsolt különféle híradóeszközöket tar-
talmazó hálózat, amely egyirányú (szimp-
lex) vagy mindkét irányú (duplex) üzem-
re alkalmas, és nagyobb területre terjed ki. 
Ilyenek például a távbeszélő-hálózat, távíró-
hálózat, mikrohullámú hálózat, troposzferi-
kus, rádiórelé-, futár- és táboriposta-hírhá-
lózat. (N. I.) → híradó-informatika, infor-
mációvédelem

híradó-informatikai alkalmazás: a hír-
adó-informatikai szolgáltatások igénybevé-
telére, a szervezeti folyamatok során törté-
nő felhasználásukra irányuló tevékenységek 
összessége, beleértve ennek megszervezését 
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és irányítását is. (N. I.) → híradó-informa-
tika, információvédelem

híradó-informatikai belső szolgáltatás: 
a honvédelmi szervezet által nyújtott híradó-
informatikai szolgáltatás. (N. I.) → híradó-
informatika, információvédelem

híradó-informatikai beszerzés: híradó-in-
formatikai eszközök, anyagok, szolgáltatá-
sok tulajdonjogának vagy használati, hasz-
nosítási jogának megszerzése. (N. I.) → hír-
adó-informatika, információvédelem

híradó-informatikai erőforrás és költ-
ségtervezés: híradó-informatikai erőfor-
rás és költségtervezés a híradó-informati-
kai képességek fejlesztéséhez, fenntartásá-
hoz és alkalmazásához szükséges erőforrás-
szükségletek és költségvetési előirányzatok 
meghatározása, az erőforrások, költségve-
tési előirányzatok feladatokhoz rendelése. 
(N. I.) → híradó-informatika, információ-
védelem

híradó-informatikai erőforrás: híradó-
informatikai szolgáltatások nyújtása során 
felhasznált, a híradó-informatikai szerve-
zetek rendelkezésére álló eszközök, anya-
gok, humán, elhelyezési és pénzügyi erő-
források. (N. I.) → híradó-informatika, in-
formációvédelem

híradó-informatikai eszköz: olyan techni-
kai eszköz, amelynek rendeltetése informá-
ciós tevékenységek – továbbítás, feldolgo-
zás, tárolás, megjelenítés – támogatása vagy 
megvalósítása, és amely a Magyar Honvéd-
ség gazdálkodási rendszerében a híradó – ál-
landó híradás, informatika, elektronika, hír-
adó-, számítás-, ügyvitel- és nyomdatech-
nika-anyag nemek körébe tartozik. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

híradó-informatikai fejlesztés: új híradó-
informatikai szolgáltatások kialakítására, 
vagy meglévő szolgáltatások továbbfejlesz-
tésére irányuló tevékenységek összessége. 
(N. I.) → híradó-informatika, információ-
védelem

híradó-informatikai felhasználó, alkal-
mazó szervezet: híradó-informatikai szol-
gáltatásokat – arra jogosult módon – igény-
be vevő szervezet. (N. I.) → híradó-infor-
matika, információvédelem

híradó-informatikai felhasználó: a hír-
adó-informatikai szolgáltatásokat – arra jo-
gosult módon – igénybe vevő személy. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

híradó-informatikai felhasználói tevé-
kenység: speciális ismereteket és felkészült-
séget, híradó-informatikai szakember köz-
reműködését nem igénylő híradó-informati-
ka, információvédelemi tevékenység. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

híradó-informatikai felkészítés: híradó-
informatikai tevékenységek végrehajtásá-
hoz szükséges ismeretek és képességek ki-
alakítására és szinten tartására irányuló te-
vékenységek összessége. (N. I.) → híradó-
informatika, információvédelem

híradó-informatikai fenntartás: a híradó-
informatikai rendszerek, eszközök állag-
megóvása, folyamatos üzemképességének, 
technikai hadrafoghatóságának és megfelelő 
technikai állapotának fenntartása, üzemelte-
tési tartalékának visszaállítása, illetve erede-
ti állapot megközelítő helyreállítása érdeké-
ben végzett tevékenységek összessége. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

híradó-informatikai főnök: a ~ vagy az an-
nak feladatait ellátó személy a törzsfőnök, 
a vezetőhelyettes feladatszabása alapján ter-
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vezi, szervezi és irányítja a híradó-infor-
matikai támogatás feladatainak tervezését 
és végrehajtását. Folyamatosan gyűjti a hír-
adó-informatikai rendszer alkalmazásával 
és működésével kapcsolatos tapasztalatokat, 
javaslatot tesz a szükséges változtatásokra, 
a szervezeti híradó-informatikai rendszer 
fejlesztésére. A ~i feladatokat ellátó meg-
bízott tevékenységével kapcsolatos elvárá-
sokat az adott beosztás munkaköri leírásá-
ban rögzíteni kell. A ~ szakmailag irányít-
ja a híradó-informatikai szaktevékenységet 
a szervezetnél, kidolgozza vagy kidolgoz-
tatja a szervezeti híradó-informatikai szabá-
lyozókat, és ellenőrzi azok érvényre jutását. 
Szakmailag támogatja híradó-informatikai 
rendszer alkalmazására vonatkozó szabá-
lyozás kidolgozását, és meghatározza a szer-
vezeti híradó-informatikai rendszer üzemel-
tetésének szakmai követelményeit. Irányítja 
a helyi híradó-informatikai üzemeltetési fel-
adatok végrehajtását, együttműködik a kül-
ső üzemeltető szervezetekkel az üzemelte-
tési követelmények teljesítésében, megvaló-
sulásuk biztosításában. Gyűjti a híradó-in-
formatikai szolgáltatások továbbfejleszté-
sére irányuló javaslatokat, megfogalmazza 
a fejlesztési igényeket, szervezi és biztosít-
ja a szervezet részvételét a híradó-informa-
tikai fejlesztési folyamatban. Tervezi, szer-
vezi a felhasználói és a híradó-informatikai 
állomány felkészítését, bedolgozza a híradó-
informatikai feladatokat a szervezet feladat- 
és munkaterveibe, szervezi a felhasználók 
híradó-informatikai tájékoztatását, különös 
tekintettel a felhasználói jogokra és kötele-
zettségekre, az igénybe vehető híradó-infor-
matikai szolgáltatásokra és az igénybevétel 
rendjére, elkészíti a szervezeti híradó-infor-
matikai tevékenységet érintő jelentéseket, 
végzi az előírt adatszolgáltatásokat, kidol-
gozza az egyedi feladatok híradó-informa-
tikai támogatási tervét, szervezési intézke-
déseit. (N. I.) → híradó-informatika, infor-
mációvédelem

híradó-informatikai gazdálkodás (Com-
munications and Information System [CIS] 
supply and maintenance): a híradó-informa-
tikai szolgáltatások nyújtásához szükséges 
híradó-informatikai eszközök és szakanya-
gok, illetve költségvetési előirányzatok biz-
tosítására, a híradó-informatikai eszközök 
technikai kiszolgálására irányuló tevékeny-
ségek összessége. (N. I.) → híradó-informa-
tika, információvédelem

híradó-informatikai hálózat: hálózati 
szolgáltatásokat nyújtó híradó-informati-
kai rendszer. (N. I.) → híradó-informatika, 
információvédelem

híradó-informatikai képesség: híradó-in-
formatikai szolgáltatások előírt követelmé-
nyeknek megfelelő nyújtásához és igénybe-
vételéhez, a híradó-informatikai tevékeny-
ségek végrehajtásához szükséges képesség. 
(N. I.) → híradó-informatika, információ-
védelem

híradó-informatikai központ: az egya-
zon vezetési ponton vagy más kijelölt he-
lyen szervezeti és rendszertechnikai egység-
ben telepített híradó- és informatikai erők 
és eszközök összessége. A ~ok lehetnek tá-
bori és állandó elhelyezésűek. (N. I.) → hír-
adó-informatika, információvédelem

híradó-informatikai külső szolgáltatás: 
nem honvédelmi szervezet által nyújtott hír-
adó-informatikai szolgáltatás. (N. I.) → hír-
adó-informatika, információvédelem

híradó-informatikai pénzügyi erőforrás: 
híradó-informatikai feladatok, tevékenysé-
gek végrehajtásához rendelkezésre álló költ-
ségvetési előirányzat. (N. I.) → híradó-in-
formatika, információvédelem

híradó-informatikai rendszer: 1. A kato-
nai vezetési-irányítási rendszer egyik alap-
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vető eleme, amely az információk, adatok 
elektronikus gyűjtésére, továbbítására, fel-
dolgozására, tárolására, kezelésére, megje-
lenítésére és védelmére szolgál. 2. Eszkö-
zöknek, módszereknek, eljárásoknak, és ha 
szükséges, személyeknek olyan együttese, 
amelynek célja a meghatározott információ 
továbbítása és feldolgozásának végrehajtá-
sa. (N. I.) → híradó-informatika, informá-
cióvédelem

híradó-informatikai szakállomány: a kü-
lönböző vezetési szintek tevékenységéhez 
szükséges, rugalmasan változtatható, egysé-
ges elvek, módszerek és tervek alapján lét-
rehozott, feladat, hely és idő szerint koordi-
nált híradó- és informatikai eszközök, eljá-
rások, valamint a tevékenységeket végrehaj-
tó szakállomány összessége. A ~ híradó- és/
vagy informatikai képzettséget igénylő ka-
tonai feladatok ellátására rendszeresített be-
osztást betöltő vagy annak végzésére kije-
lölt személy. (N. I.) → híradó-informatika, 
információvédelem

híradó-informatikai szakanyagellátás: 
a híradó-informatikai feladatok, tevékeny-
ségek végrehajtásához szükséges híradó-in-
formatikai szakanyagoknak az ellátó szer-
vek által a felhasználó honvédelmi szerve-
zetek részére történő rendelkezésre bocsá-
tása. (N. I.) → híradó-informatika, infor-
mációvédelem

híradó-informatikai szakanyag: a hír-
adó-informatikai feladatok, tevékenységek 
során felhasznált, a Magyar Honvédség 
 gazdálkodási rendszerében a híradó – ál-
landó híradás; informatika; elektronika, hír-
adó-; számítás-, ügyvitel- és nyomdatechni-
ka-anyag nemek körébe tartozó elektronikai 
szakanyag. (N. I.) → híradó-informatika, in-
formációvédelem

híradó-informatikai szolgáltatás: 1. Szak-
mai szervezetek olyan proaktív tevékeny-
sége, amelynek eredménye alkalmazás cél-
jából kiajánlásra kerül a honvédségi szer-
vezetek részére. A szolgáltatások fejlesz-
tésével kapcsolatos követelmények a hon-
védségi szervezetekre általánosan jellemző 
információfeldolgozási folyamatok elem-
zéséből kerülnek meghatározásra az alkal-
mazó szervezetek és a híradó-informatikai 
szakmai szervezetek együttműködése ered-
ményeként. A fejlesztési folyamat a híradó-
informatikai szervezetek szakmai felügye-
letével és operatív irányításával kerül vég-
rehajtásra. híradó és informatikai szolgál-
tatás célja a szervezetek eltérő feladatainak 
végrehajtása érdekében alkalmazható olyan 
egységes információs képesség biztosítása, 
amelynek alkalmazásával a feladatokat rö-
videbb idő alatt, kevesebb erőforrás bevo-
násával és jobb minőségben hajthatók vég-
re, mint a szolgáltatás igénybevétele nélkül. 
A híradó-informatikai szolgáltatás alapvető 
tulajdonsága, hogy az általa biztosított in-
formációs képességeket nem egyetlen, ha-
nem a honvédségi szervezetek meghatáro-
zott csoportjai is alkalmazhatják, és annak 
függvényében, hogy miként történik a szol-
gáltatás igénybe vételének megszervezése 
és végrehajtása, a szolgáltatás más-más jel-
legű honvédelmi tevékenységek végrehaj-
tását teszi hatékonyabbá. A híradó és infor-
matikai szolgáltatások végső célja az érték-
teremtés, amely két tényező együttes fenn-
állása esetén valósul meg: a) a szolgáltató 
a felhasználó részére a követelményeknek 
megfelelő információs képességet biztosít; 
b) a felhasználó az információs képesség al-
kalmazását hatékonyan megszervezi és vég-
rehajtja. A ~ok – azok funkciója alapján – al-
kalmazói szolgáltatásra (rövidítve: szolgálta-
tásra) és rendszerszolgáltatásra tagozódnak. 
A központi ~ok, amelynek során a honvédel-
mi szervezetek állománya részére biztosí-
tásra kerülnek az alábbi szolgáltatások:táv-
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beszélő- és faxszolgáltatás, videótelekonfe-
rencia-szolgáltatás, csoportmunka és iroda-
automatizálás, elektronikus levelezés, elekt-
ronikus iratkezelés, elektronikus hitelesítő 
szolgáltatás, portálszolgáltatás, információ-
menedzsment-szolgáltatás, böngészőszol-
gáltatás, fájlszerver-szolgáltatás, internet-
szolgáltatás. 2. Információs tevékenységek 
végrehajtását támogató, híradó-informatikai 
rendszerek, eszközök segítségével megvaló-
sított szolgáltatás. (N. I.) → híradó-informa-
tika, információvédelem

híradó-informatikai szolgáltató: egy vagy 
több felhasználónak híradó-informatikai 
szolgáltatásokat nyújtó szervezet. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

híradó-informatikai támogatás: a műve-
leti támogatás és a vezetéstámogatás fajtá-
ja. Azon tevékenységek összessége, amelyek 
a katonai műveletek tervezésének, vezetésé-
nek és végrehajtásának érdekében híradó- 
és informatikai rendszerek létrehozására 
és működtetésére irányul. (N. I.) → híradó-
informatika, információvédelem

híradó-informatikai technikai kiszolgá-
lás: a híradó-informatikai rendszerek, esz-
közök megbízható, hibamentes működésé-
nek az üzemeltetés során az alkalmazásra 
történő felkészítéssel, karbantartással, fel-
töltéssel történő biztosítása. (N. I.) → hír-
adó-informatika, információvédelem

híradó-informatikai tevékenység: hír-
adó-informatikai szolgáltatások nyújtására 
és e szolgáltatások szervezeti célkitűzéseket 
szolgáló hatékony igénybevételére irányuló 
tevékenység. (N. I.) → híradó-informatika, 
információvédelem

híradó-informatikai tevékenységek alap-
elvei: a) a célszerűség elve: a híradó-infor-
matikai tevékenységeket a felső szintű sza-

bályzókban meghatározott célkitűzések-
kel és elvekkel összhangban, a haderőfej-
lesztéssel, valamint a haderő működtetésé-
vel és fenntartásával kapcsolatos felső szin-
tű követelményeknek megfelelően, a valós 
szervezeti igények kielégítése érdekében 
kell végrehajtani; b) a szabályozottság elve: 
a híradó-informatikai tevékenységeket egy-
másra épülő elemekből álló híradó-infor-
matikai szabályozórendszer szabályozza, 
amelynek alapvető eleme az MH Informa-
tikai Szabályzata; c) az egységesség elve: 
a híradó-informatikai tevékenységek a köz-
ponti elgondolásnak megfelelően egymás-
sal összehangoltan folynak. A honvédelmi 
szervezetek híradó-informatikai rendsze-
rei – az alkalmazói követelmények figyelem-
bevételével – közös infrastruktúrán működ-
nek, egymással kapcsolatban állnak, indo-
kolatlan redundanciától mentesek, és egysé-
ges rendszert alkotnak; d) az együttműködő 
szolgáltatások elve: a honvédelmi szerveze-
tek részére biztosított híradó-informatikai 
szolgáltatások – az alkalmazói követelmé-
nyek figyelembevételével – azonos infra-
struktúrán és egymással együttműködve va-
lósulnak meg, függetlenül attól, hogy mely 
híradó-informatikai szervezet, milyen fel-
adat végrehajtása érdekében nyújtja azo-
kat; e) a híradó-informatikai szolgáltatások 
hasznosításának elve: a Magyar Honvédség 
híradó-informatikai szolgáltatásai – felada-
taiknak megfelelően – a Magyar Honvéd-
ség valamennyi szervezetének tevékenysé-
gét támogatják, azokhoz minden arra jogo-
sult honvédelmi szervezetnek hozzá kell fér-
nie; f) a harmonizáltság elve: a honvédelmi 
szervezetek híradó-informatikai rendszere-
inek fejlesztése, alkalmazása, üzemeltetése 
és védelme a honvédelemben közreműkö-
dő államigazgatási és közigazgatási szer-
vezetek híradó-informatikai rendszereivel 
összhangban valósul meg; g) az együttmű-
ködési képesség elve: a Magyar Honvédség 
híradó-informatikai rendszerei  tervezése, 
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 kialakítása, továbbfejlesztése során töreked-
ni kell az együttműködési képesség kialakí-
tására és folyamatos fenntartására a NATO- 
és EU-parancsnokságok, valamint a tagál-
lamok fegyveres erőinek híradó-informa-
tikai rendszereivel a vonatkozó előírások 
és szerződések alapján, a közösen elfoga-
dott szabványok és ajánlások felhasználásá-
val; h) az egyértelmű felelősség elve: a hír-
adó-informatikai szolgáltatások biztosítása 
és igénybevétele hierarchikus, személyhez 
kötött felelősségi rendszerben valósul meg; 
i) a költséghatékonyság elve: a Magyar Hon-
védség híradó-informatikai szolgáltatásai 
az erőforrások célszerű, takarékos, költség-
hatékony csoportosításával és felhasználá-
sával realizálódnak; j) a fejlesztések köz-
ponti koordinációjának elve: a honvédelmi 
szervezetek híradó-informatikai fejleszté-
seit a stratégiai szintű fejlesztési elgondolá-
sok és elvek érvényre jutásának érdekében 
a felső szintű szakirányú szervezet felügyeli 
és koordinálja; k) a program- és projektrend-
szerű fejlesztés elve: az egy évnél hosszabb 
időtartamú, programtervezésű híradó-infor-
matikai fejlesztések projektrendszerben va-
lósulnak meg l) a szükséges mértékű véde-
lem elve: a híradó-informatikai szolgáltatá-
soknak teljes életciklusuk során biztosíta-
niuk kell a hadműveleti követelményeknek 
megfelelő védelmet. (N. I.) → híradó-infor-
matika, információvédelem

híradó-informatikai üzemeltetés: híradó-
informatikai szolgáltatások nyújtására, hír-
adó-informatikai rendszerek, hálózatok ren-
deltetésszerű, előírt feltételeknek megfe-
lelő működésének fenntartására irányuló 
 tevékenységek összessége. (N. I.) → híradó-
informatika, információvédelem

híradó-informatikai üzemeltetésért fele-
lős személy: híradó-informatikai rendszer, 
hálózat, egyedi eszköz előírt szolgáltatási 
igényeknek, követelményeknek megfelelő 

 működtetéséért, a működtetési feltételek 
fenntartásáért felelős személy. (N. I.) → hír-
adó-informatika, információvédelem

híradó-informatikai védelem: a híradó-
informatikai szolgáltatások, a szolgáltatott 
adatok és az ezeket biztosító híradó-infor-
matikai rendszerek biztonságának megte-
remtésére és fenntartására irányuló tevé-
kenységek összessége. (N. I.) → híradó-in-
formatika, információvédelem

híradókábel: a katonai híradás gyakorlatá-
ban a vezetékes tábori híradás alapvető esz-
közének, az egy vagy több elektromos vagy 
optikai vezető eret tartalmazó, egyszeresen 
vagy több rétegben szigetelt, hengeres ala-
kú, hajlékony vezetéknek az általános meg-
nevezése. A ~ekkel szemben összetett kö-
vetelményeket támasztanak. Szigorú veze-
tési jellemzőiket a híradás megbízhatósága 
érdekében a katonai alkalmazásból adódó 
fokozott klimatikus és fizikai igénybevétel 
során is meg kell tartaniuk. A katonai célra 
használt ~ek jellemző típusai: a) TKV–100 
tábori könnyűvezeték; b) TNV–100 nehéz-
vezeték; c) P–296–B egységes tábori ne-
hézvezeték. A ~ek legfontosabb jellemzői 
az átviteli frekvencia tartománya, a veze-
tőérpárok száma, csillapítása és kilométe-
renkénti ellenállása. A korszerű ~eket szé-
les frekvenciasáv és kis csillapítás jellemzi. 
A katonai célú ~ek típustól függően egysé-
gesített hosszban kábeldobra vannak felcsé-
vélve, a végeiken egységesített csatlakozók-
kal. a tábori ~eket talajszintre és természetes 
tereptárgyakra telepítik. Ha a terepszakasz 
indokolja, oszlopokat és mesterséges tám 
szerkezeteket is alkalmaznak, például folyó 
vagy út áthidalásakor. a ~ fektetésére, tele-
pítésére a kábelépítő alegységeknek kábel-
építő felszerelés áll a rendelkezésükre. A ha-
tékony kábelépítés korszerű eszköze a gépi 
kábelépítő felszerelés. (N. I.) → híradó-in-
formatika, információvédelem
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híradókapcsolási mód: két vagy több pont 
között, információ átvitele céljából létesített 
összeköttetés felépítésének módja. A hír-
adókapcsolások fajtái a vonalkapcsolás, 
a csatornakapcsolás, az üzenetkapcsolás, 
az elosztott kapcsolás, a csomagkapcsolás 
(az üzenetkapcsolás egyik esete) és a kap-
csolás nélküli (közvetlen) állandó adatkap-
csolat vagy privát vonal. (N. I.) → híradó-
informatika, információvédelem

híradókészenlét: a híradó rendszernek vagy 
alkotórészeinek olyan állapota, hogy az bár-
mely időben és bármilyen helyzetben alkal-
mas legyen a csapatvezetéssel és a harcesz-
közök irányításával kapcsolatos feladatok 
haladéktalan megkezdésére, végrehajtásá-
ra. Magas fokú készenlét érhető el a hír-
adó- rendszer kellő időbeni létesítése és fo-
lyamatos fejlesztése, rendszeres gyakorol-
tatás, a szolgálatok pontos megszervezése, 
a híradó csapatok magas szintű szakmai fel-
készítése és rendeltetésük szerinti elhelyezé-
se, a személyi állomány kiemelkedő fegyel-
me révén. A ~ fokozható a híradóeszközök 
üzemkészségének állandó fenntartásával, 
nagy megbízhatóságú és zavar-állóságú esz-
közök alkalmazásával. (N. I.) → híradó-in-
formatika, információvédelem

híradó-összeköttetés: csatornák vagy 
áramkörök, kapcsológépek és más funkci-
onális egységek időleges összekapcsolása 
annak érdekében, hogy a híradóhálózat két 
pontja között információátvitel jöhessen lét-
re. Az olyan ~, amely végpontok közötti köz-
lést, például beszélgetést is megenged, tel-
jes összeköttetésnek nevezhető. A ~ önma-
gában nem jelent információátvitelt, csak 
a lehetőségét teremti meg. A ~ révén való-
sul meg a csapatok vezetése. Az alkalma-
zott híradóeszközöktől és átviteli úttól füg-
gően a ~ felosztható vezetékes, rádió-, rá-
diórelé-, troposzférikus, optikai és műhol-
das összeköttetésekre. A végberendezések 

típusát tekintve a ~ek lehetnek távbeszélő-, 
géptávíró-, képtávíró-, adatátviteli, televízi-
ós (videójel-átviteli) összeköttetések. A ~sel 
szemben támasztott követelmény, hogy min-
den körülmények között, az adott végberen-
dezéshez illeszkedve, a szükséges minőség-
ben, torzításmentesen, megszakadás nélkül 
tegye lehetővé az információ átvitelét. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

híradó-rendszergyakorlat: vezetési pon-
tok között szervezett híradás híradótörzsek 
és híradócsapatok alkalmazási feladatainak 
rendszerint terepen végrehajtott gyakorlásá-
ra. Célja a híradó rendszerek és a vezetési 
szintek komplex technikai jellegű összeko-
vácsolása, a különféle híradórendszerek lé-
tesítése, illesztése, együttes üzemeltetése, 
az üzenetváltás gyakorlása útján. A gyakor-
lat elrendelhető korlátozott céllal és megha-
tározott vezetési szintekig bezárólag. Korlá-
tozott célú például híradórendszerek létesíté-
sének gyakoroltatására szervezett áramköri 
gyakorlás. A ~ szakaszai: előkészítés (áram-
körök, hálók, irányok, bevonható erők, esz-
közök megtervezése), végrehajtás (a fő fel-
adatok ütemek szerinti végrehajtása, befe-
jezése, az eredeti helyzet visszaállításával), 
értékelés, feldolgozás, feladatszabás. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

híradótengely: a híradás főiránya, egy adott 
szervezet vezetési pontjainak általános irá-
nyában (anyagi-technikai vezetési ponton, 
tartalék harcállásponton, harcállásponton, 
előretolt harcállásponton) telepített és rend-
szertechnikailag összekapcsolt átviteli utak 
és központok összessége. A ~ különböző hír-
adóeszközökkel valósítható meg. Leggyako-
ribb a rádiórelé-tengely. (N. I.) → híradó-in-
formatika, információvédelem

híradó-vezetőállomás: általában az elöljá-
ró katonai szervezet olyan híradóállomása, 
amely egy adott forgalmi rendszer működé-
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sét, munkáját irányítja. Együttműködési hír-
adóforgalmi rendszerekben a ~t az együtt-
működési híradást szervező törzs jelöli ki. 
A forgalmi rendszer ~át a forgalmi adatla-
pokon elsőként kell feltüntetni. A ~ feladata 
utasításokat adni a híradó-tagállomások szá-
mára a híradófőnök vagy más jogosult sze-
mély utasítása alapján a forgalom lebonyo-
lításával, az üzemmódok és forgalmi adatok 
váltásával, a folyamatos összeköttetés biz-
tosításával, a zavarás és rádiófelderítés el-
leni védelemmel kapcsolatban, gondoskod-
ni a forgalmi rendszerben az üzemfegyelem 
és a forgalmi szolgálat szabályainak betar-
tásáról. (N. I.) → híradó-informatika, infor-
mációvédelem

hírközpont: a híradóforgalmazás működ-
tetéséről és irányításáért felelős szervezet. 
A központ normális esetben az üzenettováb-
bító központot, az adó- és vevőlétesítménye-
ket foglalja magában. (N. I.) → híradó-in-
formatika, információvédelem

hírrendszer állóképessége: megmutatja, 
hogy a hírrendszer milyen módon tudja biz-
tosítani a csapat (haderő) vezetését és a fegy-
verrendszerek irányítását a rendeltetésszerű 
működésre ható összes tényező megléte ese-
tén. A ~ a zavarállóság, a megbízhatóság, 
a felderítés elleni védettség és az életképes-
ség mutatóival jellemezhető. (N. I.) → hír-
adó-informatika, információvédelem

hírszerzés: az állam egyik funkciója, ame-
lyet az eminens nemzeti érdekek érvényre 
juttatása és védelme érdekében, kizárólag 
erre a feladatra létrehozott, közvetlen kor-
mányzati irányítás alatt működtetett szer-
vezetek – speciális eszközöket és módsze-
reket alkalmazva – végeznek titkos (bizal-
mas) és nyílt forrású információk beszerzé-
sével. (H. H.) → felderítés

hivatásos állomány: az állomány azon tag-
ja, aki élethivatásként, határozatlan időre 
vállalja a katonai szolgálatot. Hivatásos szol-
gálati viszony létesíthető: a) a tárgyévben ta-
nulmányait befejező honvéd tisztjelölttel il-
letve honvéd altisztjelölttel; b) a legénységi 
állomány azon tagjával, aki a honvédség ál-
tal szervezett, kizárólag katonai munkakör 
betöltésére jogosító honvédaltiszt-képzést 
eredményesen befejezte; c) a hivatásos ál-
lományba vételt közvetlenül megelőző leg-
alább öt év egybefüggő tiszti vagy altiszti 
szerződéses szolgálati viszonnyal rendel-
kező személlyel, feltéve, hogy az állomány-
csoport-váltással nem jár; d) a rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állomá-
nyának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 
évi XLII. törvény szerinti rendvédelmi fel-
adatokat ellátó szerv hivatásos állományá-
ból áthelyezésre kerülő személlyel. A Kato-
nai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál csak hi-
vatásos állományú honvéd teljesíthet szolgá-
latot. (I. A.) → humánpolitika, személyügy

hivatásos hadsereg: állandó állományú 
haderő, amelynek állománya önkéntes hi-
vatásos, szerződéses és tartalékos. (C. O.) 
→ katonai vezetés

hivatásos katona: a fegyveres erő tényleges 
állományának az a csoportja, amely önként 
választott élethivatásként teljesít szolgála-
tot és iskolarendszerű képzésben vett részt. 
Hivatásos tiszt: eredetileg a fegyveres erő 
parancsnoki karának, a katonáskodást élet-
hivatásként folytató tagja. A magas kép-
zettségű, tiszti rendfokozattal – hadnagy-
tól – megkülönböztetett katona, aki foglal-
kozását tartósan (nyugdíjazásáig), hivatás-
szerűen katonai szervezeti keretek között 
folytatja. Hivatásos tiszthelyettes: a hivatá-
sos tisztekhez hasonló, de alacsonyabb kép-
zettségű és beosztású, hivatásszerűen ka-
tonai szolgálatot teljesítő személy. (H. L.) 
→ védelmi igazgatás
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hivatásos katonai szolgálat: a szolgálati vi-
szony az állam és az állomány tagja között 
szolgálatteljesítés céljából létesített külön-
leges közszolgálati jogviszony, amely alap-
ján a közszférában megvalósuló más fog-
lalkoztatási jogviszonyokkal szükségsze-
rűen együtt járó kötelezettségeken és jogo-
sultságokon túlmenően mindkét felet a szol-
gálatteljesítéssel összefüggő többletkötele-
zettségek terhelik, és jogosultságok illetik 
meg. A felek megállapodása akkor térhet 
el, ha azt a törvény kifejezetten megenge-
di. A honvédség feladatainak megvalósítása 
érdekében a szolgálatteljesítés szigorú füg-
gelmi rendben, egyes alapjogok korlátozásá-
nak elfogadásával, valamint az élet és a tes-
ti épség kockáztatásával valósul meg. A hi-
vatásos állomány tagja: az állomány azon 
tagja, aki élethivatásként, határozatlan idő-
re vállalja a katonai szolgálatot. Hivatásos 
szolgálati viszony létesíthető: a) a honvéd 
tisztjelölttel; b) a honvéd altisztjelölttel; c) 
a legénységi állomány azon tagjával, aki 
a honvédség által szervezett, kizárólag ka-
tonai munkakör betöltésére jogosító hon-
védaltiszt-képzést eredményesen befejezte, 
vagy a miniszteri rendeletben meghatározot-
tak szerint legalább öt év szerződéses tisz-
ti vagy altiszti szolgálati viszonnyal rendel-
kező személlyel, feltéve, hogy az állomány-
csoport-váltással nem jár, a rendvédelmi fel-
adatokat ellátó szervek hivatásos állományá-
nak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény 
szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szerv 
hivatásos állományából áthelyezésre kerülő 
személlyel. A szolgálat felső korhatára meg-
egyezik a társadalombiztosítási szabályok 
szerinti öregségi nyugdíjkorhatárral. Meg-
szűnik a szolgálati viszony: halállal, bíróság 
jogerős ügydöntő határozatával lefokozás, 
szolgálati viszony megszüntetése, szolgála-
ti viszony keretében betöltött munkakör el-
látásához szükséges tevékenység folytatását 
kizáró foglalkozástól eltiltás büntetés vagy 
közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabá-

sa esetén, szolgálati viszony megszüntethe-
tő: a) közös megegyezéssel; b) felmentéssel; 
c) áthelyezéssel közalkalmazotti, kormány-
zati szolgálati, közszolgálati vagy a fegyve-
res szervek hivatásos állományú tagjainak 
szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya 
alatt álló fegyveres szervnél fennálló hiva-
tásos szolgálati jogviszonyba; d) azonnali 
hatállyal a próbaidő alatt vagy lemondással 
vagy egyoldalú szerződésbontással. (C. O.) 
→ katonai vezetés

hivatásos polgári védelmi szerv: a polgá-
ri védelmi szervezetek a központi, terüle-
ti, települési és munkahelyi polgári védel-
mi szervezetek, amelyek állományát a pol-
gári védelmi feladatok ellátása érdekében 
az önként jelentkezett személyekkel lehet 
kiegészíteni. A polgári védelmi szervezet-
be a polgári védelmi kötelezettség alatt álló 
személyt a lakóhelye szerint illetékes pol-
gármester osztja be. A területi, valamint te-
lepülési rendeltetésű polgári védelmi szer-
vezetbe csak a település, fővárosban a fővá-
rosi kerület területén lakó vagy ezek terüle-
tén munkaviszonyban vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban álló személyt 
lehet beosztani. A polgári védelmi szerve-
zetek technikai eszközökkel és anyagokkal 
való felszerelése központi ellátás és gazda-
sági és anyagi szolgáltatási kötelezettség 
teljesítése (az Alaptörvény előírása) kereté-
ben történik. A polgári védelmi szerveze-
tek egymásnak mellérendeltek, tevékenysé-
güket a védekezés irányításáért felelős sze-
mély a polgármester, veszélyhelyzet esetén 
a katasztrófavédelem egy tisztje irányítja. 
A polgári védelmi szervezetbe beosztott sze-
mély esküt tesz. Az Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóság (OKF) vezetője köz-
ponti polgári védelmi szervezetet hoz létre 
olyan szakfeladat ellátására, amely külön-
leges szakértelmet és technikai eszközöket 
igényel. A központi polgári védelmi szerve-
zet felépítéséről és létszámáról a hivatásos 
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katasztrófavédelmi szerv központi szerve 
vezetője dönt. (B. J.a) → védelmi igazgatás

HMD (Head Mounted Display/Helmet Mo-
unted Display, sisakcélzó, sisak megjele-
nítő): lásd optikai célzókészülék (Sz. L.)  
→ haditechnikai támogatás

HMS (Head Mounted System, sisakcélzó, 
sisak megjelenítő): lásd optikai célzókészü-
lék (Sz. L.)  → haditechnikai támogatás

hólyaghúzó mérgező harcanyagok: is-
mert ~ a kénmustár, nitrogénmustár, lewisit. 
A kénmustár (2, 2-diklórdietilszulfid) vegy-
tiszta állapotban színtelen, sűrű, magas for-
ráspontú, nehezen illanó folyadék, a gyártás 
közben keletkező szennyeződések hatására 
a kénmustár sárgára színeződik, és jellegze-
tes, tormára, fokhagymára emlékeztető szú-
rós szagúvá válik. Lassan hidrolizál, a tere-
pen napokig, sőt, hetekig megmarad. A kén-
mustár egyik jellegzetes tulajdonsága, hogy 
gőzének, aeroszoljainak belégzése, a folya-
dékcseppeknek a bőrön, vagy az emésztő-
rendszeren keresztüli felszívódása különö-
sebb ingerhatást nem okoz, a mérgezés tü-
netei csak hosszabb-rövidebb lappangási idő 
után jelentkeznek. A bőrfelületre került kén-
mustár hatásának első tünetei a szennyező-
dést követő 4-8 órán belül lépnek fel, a bő-
rön vörös foltok, majd apróbb hólyagok ke-
letkeznek. A bőrpír mellett kialakuló hólya-
gok összefolynak 1-2 napon belül nagyobb 
hólyagokká megtelnek sárgás folyadékkal 
és feszülnek. A  megduzzadt  hólyagok sérü-
lékenyek, és általában 2-3 nap múlva maguk-
tól kifakadnak, a helyükön gennyes, üszkös 
fekély keletkezik, mivel a bőr alatti szöve-
tek sejtjei is elpusztulnak, így a seb hosszú 
időn keresztül további fertőzések forrása le-
het. A kénmustárgőzök vagy aeroszolok be-
légzése után a tünetek 4-6 óra múlva észlel-
hetők, szúrós fájdalmat okoznak az orrban, 
a  torokban, gyakran a  hangszálak károsodá-

sa miatt a sérült elveszti hangját. Enyhébb 
mérgezés esetén az elváltozások néhány na-
pon belül megszűnnek, súlyosabb esetben 
azonban fekélyes légcsőhurut, tüdőgyulla-
dás lép fel, ami halálos kimenetelű is lehet. 
A kénmustár gőzeivel szemben különösen 
érzékenyek a szemek és a testhajlatok, eze-
ken a helyeken a gyulladás 2-4 óra után már 
jelentkezik. A szennyezett élelmiszer vagy 
víz elfogyasztásával az emésztőrendszerbe 
került kénmustár a nyálkahártya pusztulá-
sát okozza, hatása 1 órán belül megmutatko-
zik, erős nyálfolyás, hányás, gyomorfájdal-
mak, hasmenés formájában. Súlyos esetben 
az emésztőrendszerben perforáció léphet fel, 
amely később hashártyagyulladáshoz vezet. 
A bőrre került kénmustárcseppek viszonylag 
egyszerűen hatástalaníthatók aktív klórtar-
talmú anyagok segítségével, azonban a szer-
vezetbe már felszívódott mérgező harcanyag 
ellen igazán hatásos ellenszert még nem si-
került kidolgozni. A kénmustár igen súlyos 
általános mérgezőképességgel is rendelke-
zik, amely – a már ismertetett hámszövet-
pusztító hatáson túl – a szív, a véredény-
rendszer, az idegrendszer, továbbá más szer-
vek maradandó károsodását okozza. (B. T.) 
→ ABV-támogatás

honvédaltiszt: az altiszti állomány azon 
tagja, aki altiszti (őrmester, törzsőrmester, 
főtörzsőrmester) vagy zászlósi (zászlós, 
törzszászlós, főtörzszászlós) rendfokozatot 
visel. (S. J.) → humánpolitika, személyügy

honvéd altisztjelölt: az altiszti pályát hiva-
tásul választó, az alkalmassági követelmé-
nyeknek megfelelő és sikeres felvételi vizs-
gát követően a honvédséggel kötött ösztön-
díjszerződés alapján a Magyar Honvédség 
Altiszti Akadémia állományában nappali 
tanulmányokat folytató, a képzés ideje alatt 
szolgálati jogviszonyban álló, így képzési tá-
mogatásra (ösztöndíj, térítésmentes termé-
szetbeni ellátásként biztosított élelmezési, 
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ruházati ellátás és tanszertámogatás) jogo-
sult személy. (D. Cs.) → katonai képzés, ki-
képzés, felkészítés

honvédgimnázium: bentlakásos középis-
kola, amely a növendékeit a polgári – álta-
lános tantervű – gimnázium számára meg-
határozott követelmények teljesítésén kívül 
felsőfokú (katonai főiskolai vagy honvédsé-
gi ösztöndíjas polgári egyetemi, főiskolai) 
tanulmányok folytatására, s ezen keresztül 
a minőségi tisztképzés előképző iskoláiként 
a hivatásos honvédtiszti pályára is előkészí-
tette. Az intézmények élén az igazgató állt, 
aki hivatásos tiszt és okleveles középisko-
lai tanár is volt egyben. A ~ok közvetlen 
felügyeleti és irányító szerve – az egykori 
Művelődési és Közoktatási Minisztérium 
ágazati irányítási jogosítványai figyelem-
bevételével – a fenntartói jogosítványokkal 
rendelkező Honvédelmi Minisztérium volt. 
Képzési céljuk olyan érettségizett fiatalok 
kibocsátása volt, akik szilárd erkölcsűek, 
hazafi módjára gondolkoznak, kiegyensú-
lyozott és mértéktartó életvitelűek, kultu-
rált viselkedésűek, katonásan fegyelmezet-
tek, határozottak és tisztelettudók, jól tűrik 
a fizikai és pszichikai megterhelést, általá-
nos műveltségük, természettudományi tu-
dásuk az átlagosnál magasabb szintű, egy 
idegen nyelvből alapfokú nyelvtudással ren-
delkeznek, honvédelmi (katonai) ismereteik 
és katonai-alaki mozgás- és viselkedéskul-
túrájuk színvonala általában eléri az alapki-
képzésben részesült sorkatonákét, s mind-
ezek eredményeként megfelelnek a katonai 
főiskolai (polgári egyetemi, főiskolai) fel-
vételi követelményeknek. A ~ növendékei-
nek mindennemű ellátása, taníttatása, neve-
lése – a Magyar Honvédség és a szülők kö-
zött létrejött szerződés kölcsönös betartása 
esetén – teljesen ingyenes volt, ugyanakkor 
a növendékek zsebpénzt, tanulmányi ösz-
töndíjat is kaptak. A honvédelmi miniszter 
1992. évi alapító határozatával a korábban 

honvédkollégiumként működő egri és győ-
ri intézmények az 1992–1993-as tanévtől 
Lenkei János Honvéd Gimnázium néven 
Egerben évfolyamonként három-, és Béri 
Balogh Ádám Honvéd Gimnázium néven 
Győrben évfolyamonként két-két osztállyal 
kezdték meg működésüket. Ugyancsak ~má 
alakult 1993–1994. tanévtől a szegedi Dam-
janich János Honvéd Kollégium, évfolya-
monként két-két osztállyal. A haderőcsök-
kentés és a honvédelmi tárca költségvetésé-
nek csökkentése miatt utolsóként a győri in-
tézmény zárta be kapuit 2007-ben. (D. Cs.) 
→ katonai képzés, kiképzés, felkészítés

honvédkollégium: a honvédség hajda-
ni bentlakásos nevelési intézménye, amely 
azoknak a polgári gimnáziumokba felvett 
fiataloknak nyújtott otthont, ellátást, elhe-
lyezést, tanulási, sportolási, kulturális fel-
tételeket, akik szüleikkel együtt szerződés-
ben vállalták, hogy középiskolai tanulmá-
nyaik és érettségi vizsgájuk után a katonai 
főiskolák valamelyikén, illetve honvédségi 
ösztöndíjas hallgatóként egyetemen, polgá-
ri főiskolán folytatják tanulmányaikat, majd 
hivatásos honvédtisztként szolgálnak. A ~ 
növendékeinek mindennemű ellátása térítés-
mentes volt, részükre zsebpénz és tanulmá-
nyi ösztöndíj volt biztosítva. A honvéd kol-
légiumok hálózatának kiépítése – a katonai 
főiskolai hallgatói utánpótlás minőségének 
emelése érdekében – 1974-ben  az egri Kö-
zépiskolai Katonai Kollégium létesítésével 
vette kezdetét. Ennek tapasztalatai és ered-
ményei alapján 1978-ban  Tatán és Nyíregy-
házán, 1983-ban  Győrött, Szegeden, Ba-
lassagyarmaton, 1985-ben  Zalaegerszegen, 
1986-ban  Pécsett és Székesfehérváron, 1987-
ben  Szolnokon kezdte el a működését a ~; 
kezdeti eredményei a nyolcvanas  évek vé-
gétől kezdtek megmutatkozni a katonai fő-
iskolai hallgatók felkészültségének minőségi 
javulásában, amikor is a katonai főiskolára 
felvettek 30-40%-a  a kollégiumokból került 



450

honvédszakközépiskola

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

a főiskolákra. Az 1992–1993-as  tanévtől – a 
többi kollégium bezárását követően – a győ-
ri, az egri és a szegedi intézmények ~ként 
folytatták működésüket. A ~ élén az igaz-
gató (hivatásos pedagógus tiszt) állt; a ne-
velőmunkát tanulócsoportonként egy-egy 
polgári nevelőtanár végezte. A ~ közvetlen 
felügyelete és irányítása megegyezett a hon-
véd gimnáziumokéval. (D. Cs.) → katonai 
képzés, kiképzés, felkészítés

honvédszakközépiskola: bentlakásos kö-
zépiskola volt, amely a polgári szakközépis-
kolák számára meghatározott általános mű-
veltségi és szakmánként differenciált szak-
ismereti követelmények teljesítésén kívül 
előkészítette növendékeit egyrészt a szak-
iránynak megfelelő felsőfokú (katonai fő-
iskolai vagy honvédségi ösztöndíjas hall-
gatóként polgári egyetemi, főiskolai) tanul-
mányok folytatására, másrészt további egy-
éves szakképzési évfolyamon szerzett szak-
mai vizsgát követően hivatásos szaktiszthe-
lyettesi beosztás betöltésére. A ~ általános 
képzési célja lényegét tekintve azonos volt 
a honvédgimnázium célkitűzéseivel. Tekin-
tettel azonban arra, hogy itt nem általánosan 
képző, hanem szakmát nyújtó szakközépis-
koláról volt szó, e célok kiegészültek az adott 
szakma elméleti és gyakorlati ismereteivel, 
olyan szakemberek képzésével, akik képe-
sek a szakma különféle munkaterületein je-
lentkező szerelési és javítási, karbantartási, 
üzemeltetési feladatok ellátására, és alkal-
masak voltak  szakirányuknak megfelelő ka-
tonai főiskolai (egyetemi) továbbtanulásra, 
illetve szaktiszthelyettesi feladatokra való 
felkészülésre. A ~ növendékei az adott hon-
védségi intézményben laktak középiskolai 
kollégiumi környezetben. A ~ nevelőmun-
káját és a képzési célok elérését ez a körül-
mény lényegesen elősegítette. A kollégiu-
mi nevelés célja és rendszere megegyezett 
a honvéd kollégium tevékenységével, illet-
ve feltételrendszerével. A ~ növendékeinek 

mindennemű ellátása, taníttatása, nevelé-
se – a Magyar Honvédség és a szülők kö-
zött létrejött szerződés kölcsönös betartá-
sa esetén – teljesen ingyenes volt. Ugyan-
akkor a növendékek zsebpénzt és tanulmá-
nyi ösztöndíjat is kaphattak. A ~ák a koráb-
bi, kifejezetten tiszthelyettes képzést célzó 
fegyvernemi szakközépiskolai tanulmányi 
rendet felváltva az 1992–1993-as tanévtől 
a következő formációkban működtek: Re-
pülő-műszaki és Légvédelmi Honvéd Szak-
középiskola Szolnokon; Gépjárműtechnikai 
Honvéd Szakközépiskola Szabadszálláson; 
Fegyverzettechnikai Honvéd Szakközépis-
kola Tápiószecsőn; Műszaki-technikai Hon-
véd Szakközépiskola Orosházán; Híradás-
technikai Honvéd Szakközépiskola Vácott. 
Nem technikai jellegű ~ a Zeneművészeti 
Honvéd Szakközépiskola Budapesten. A ~ 
szervezeti felépítése, belső működési me-
chanizmusa és irányítási rendszere meg-
egyezett a honvéd gimnáziuméval. A had-
erőcsökkentés következtében ezek az in-
tézmények megszűntek. (D. Cs.) → katonai 
képzés, kiképzés, felkészítés

honvéd tisztjelölt: a honvédtiszti alapkép-
zésre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kará-
ra felvételt nyert, a képzés időtartama alatt 
hallgatói jogviszonyban és a Magyar Hon-
védség Ludovika Zászlóalj állományában, 
rendfokozat nélkül, tisztjelölti szolgálati vi-
szonyban álló, így képzési támogatásra (ösz-
töndíjra, laktanyai elhelyezésre, térítésmen-
tes természetbeni ellátásként biztosított élel-
mezési, ruházati ellátásra, és tanszertámo-
gatásra stb.) jogosult, a tiszti pályát hivatá-
sul választó személy. Tanulmányai sikeres 
befejezésekor hadnagyi vagy a miniszteri 
rendeletben meghatározottak szerint eggyel 
magasabb rendfokozattal kerül a hivatásos 
tiszti állományba. A ~ a beiratkozást köve-
tően egy félév időtartamban katonai alapfel-
készítésen vesz részt, amelynek megkezdése 
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előtt honvéd esküt tesz. A katonai alapfel-
készítést tartalmazó félév idejére próbaidőt 
kell számára kikötni, amely alatt a tisztjelölti 
szolgálati viszonyt bármelyik fél indokolás 
nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti. 
Amennyiben a katonai alapfelkészítést ön-
hibájából kifolyólag nem teljesíti, vagy nem 
felel meg az előírt nemzetbiztonsági köve-
telményeknek, abban az esetben még a pró-
baidő alatt a tisztjelölti szolgálati viszonyát 
meg kell szüntetni. (D. Cs.) → katonai kép-
zés, kiképzés, felkészítés

honvédtisztképzés: a Magyar Honvédség 
tiszti utánpótlási rendszerének legfontosabb 
eleme, mely magában foglalja a képzés tu-
dományos alapjait, az oktatás módszereit, 
valamint a tisztikarral szemben támasztott 
társadalmi-szakmai követelményeket. Cél-
ja a honvéd tisztjelöltek felkészítése a fegy-
veres küzdelemre, a békeidőszak katonai 
feladataira, a tiszti (parancsnoki) beosztá-
sok betöltésére, a nemzetközi együttmű-
ködésből fakadó kötelezettségek teljesíté-
sére és a társadalmi igényeknek való meg-
felelésre. A ~ egyfelől a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem Hadtudományi és Honvéd-
tisztképző Kar tanintézeti keretei, másfelől 
az Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj 
mint hadrendi elem és mint katonai-szocia-
lizációs színtér keretei között kerül megva-
lósításra. (D. Cs.) → katonai képzés, kikép-
zés, felkészítés

honvéd: 1. A magyar haderőben a ⁓ a tel-
jes katonaállomány általános megnevezése. 
A ⁓ fogalma rendfokozatot jelentett koráb-
ban, ma közkatona megnevezés van érvény-
ben. Állománygyűléseken a kötelék meg-
szólítása „honvédek”, a rendfokozat nélkü-
li megszólítása: Például Varga közkatona. 
A múlt század első felében, a nyelvújítás 
eredményeként került a katonai szaknyelv-
be, és az 1848–1849-es  szabadságharcban 
már széleskörűen használták. 2. Szóössze-

tételekben megkülönböztetésként is haszná-
latos más fegyveres erők, illetőleg rendészeti 
szervek rendfokozataitól való megkülönböz-
tetésre, például honvédőrnagy, honvédtábor-
nok. (H. L.) → védelmi igazgatás

honvédegészségügy: a Magyar Honvédség 
egészségügyi biztosítását végrehajtó szer-
vezeteket és azok szakmai állományát jelö-
li. (V. Z.) → katonai egészségügy

honvédelem alternatív költsége: a honvé-
delmi céllal felhasznált erőforrások (mun-
kaerő, tőke stb.) egyéb alternatív célú fel-
használásából keletkező haszon elveszté-
sének értéke. Például annak a társadalmi 
és gazdasági haszonnak az értéke, amely 
akkor keletkezne, ha az állam a haditechni-
kai eszköz megvásárlására és fenntartására 
elköltött összeget termelő beruházásra vagy 
oktatásra, egészségügyre, infrastrukturális 
fejlesztésre stb. fordítaná. Idetartozik a sor-
katonai szolgálatát töltő munkaerő kieső 
nemzetgazdasági produktumának az értéke 
is. (Például egy aktuálisan szolgálatát töltő 
orvos által az adott időszakban el nem vég-
zett műtétek társadalmi és gazdasági hasz-
na.) Bár a ~ének számszerűsítése nagyon ne-
héz, és leginkább csak becsléssel megálla-
pítható, a honvédelem mindenkori összkölt-
ségénél ezt is figyelembe kell venni. (T. B.) 
→ védelem-gazdaságtan

honvédelem irányítása: az Alaptörvény 
rendelkezései alapján, a Hvt.-ben  megha-
tározott vezetési rendszer. Ennek keretében 
a törvény meghatározza: a) a honvédelem 
irányításának szervezeti rendjét, feladatait 
és hatásköreit; b) a fegyveres erők feladatait 
és a rájuk vonatkozó szabályokat; c) a hon-
védelmi feladatokban részt vevő állami, il-
letve más szervek feladataira és hatáskörére 
vonatkozó alapvető szabályokat; d) a szemé-
lyes és a vagyoni szolgáltatás jellegű hon-
védelmi kötelezettség részletes szabályait; 
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e) a honvédelmi kötelezettséget teljesítők 
szociális érdekvédelmét biztosító rendelke-
zéseket. (H. L.) → védelmi igazgatás

honvédelem központi irányítása béké-
ben: az Alaptörvény alapján a köztársasági 
elnök, az Országgyűlés (annak Honvédel-
mi és Rendészeti Bizottsága), a Kormány, 
a honvédelem vezetéséért és irányításáért 
felelős miniszter és az ágazati miniszterek, 
országos hatáskörű szervek vezetőinek ter-
vező, szervező és végrehajtó tevékenységé-
nek összessége az országvédelem érdeké-
ben. A közigazgatás legfelsőbb szerveként 
a kormány felelős a honvédelem békeidejű 
irányításáért. A központi államigazgatási 
szerv – kivéve az autonóm államigazgatási 
szerv és az önálló szabályozó szerv – veze-
tője: gondoskodik a védelmi tervezés rend-
szerének a központi államigazgatási szer-
ven belüli kialakításáról és működtetésé-
ről, végzi a befogadó nemzeti támogatással 
kapcsolatos, feladat- és hatáskörébe tartozó 
teendőket, az ország területének hadműve-
leti előkészítéséből adódó feladatait, a jog-
szabályban vagy kormányhatározatban ré-
szére megállapított honvédelmi feladato-
kat, kialakítja a nemzetgazdasági erőfor-
rások védelmi célú tartalékolása feltételeit, 
rendjét, ágazati tervező szervként közremű-
ködik a gazdaságfelkészítés rendszerében, 
előkészíti a feladat- és hatáskörébe tartozó 
különleges jogrendi intézkedéseket, kiala-
kítja a központi államigazgatási szervnél 
a védelmi felkészülés irányítási, szervezeti, 
működési rendszerét és rendjét, gondosko-
dik azok  feltételei meglétéről, közreműkö-
dik a védelmi igazgatási szervek felügyeleté-
nek végzésében, a központi államigazgatási 
szervet érintő védelmi feladatok gyakorlásá-
ban, részt vesz a gyakorlatokon való részvé-
tel tervezésében, beszámol a tárgyévet meg-
előző év védelmi feladatainak végrehajtásá-
ról. (H. L.) → védelmi igazgatás

honvédelem központi irányítása háború-
ban: rendkívüli állapot idején az Ország-
gyűlés Honvédelmi Tanácsot (HT) hoz lét-
re. Háború idején a különleges jogrend al-
kalmazásával rendeletekben irányítja az or-
szág védelmét. A HT meghatározza a kor-
mányzás szervezetét, irányát és feltételeit, 
a békeszerződés kivételével megköti a nem-
zetközi szerződéseket, gondoskodik a nem-
zetközi szerződésen alapuló szövetségi kö-
telezettségvállalásból eredő feladatok ellá-
tásáról, feloszlatja az Alaptörvénnyel vagy 
a Honvédelmi Tanács rendeletével ellenté-
tesen működő képviselő-testületet, megha-
tározza a közigazgatás területszervezésének 
rendkívüli rendszerét, közkegyelmet gyako-
rol. A Honvédelmi Tanács ellátja és gyako-
rolja az Országgyűlés feladat- és hatásköré-
be tartozó valamennyi feladat- és hatáskört, 
ha azokat az Országgyűlés – akadályoztatá-
sa miatt – nem tudja ellátni vagy gyakorol-
ni. (H. L.) → védelmi igazgatás

honvédelem: az ország függetlenségének, 
területi épségének, nemzetközi szerződé-
sekben rögzített határainak, lakosságának 
és anyagi javainak védelme. Amíg koráb-
ban az ország külső fegyveres támadástól 
való megvédését jelentette, ma már min-
den külső és belső támadás elleni tevékeny-
ség ~nek minősül. A ~i rendszer átfogó ér-
telemben az ország teljes védelmi potenci-
álját magában foglalja: a) a fegyveres erőt; 
b) rendvédelmi és nemzetbiztonsági szer-
veket; c) védelmi igazgatási rendszert; d) 
a nemzetgazdaságot és infrastruktúrát, va-
lamint e) a lakosságot. Szűkebb értelem-
ben az ország külső támadástól való meg-
védésének szakpolitikáját, szervezetek, in-
tézkedések és tevékenységek összességét 
jelenti. Magyarország nemzetközi szövet-
ségek tagja, így az ország honvédelméhez 
a NATO és az EU közvetlenül is hozzájá-
rul. A ~ össznemzeti ügy, amely az ország 
teljes erőforrásainak (élő, szellemi, dologi) 
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felhasználásával valósul meg. A hon, a haza 
védelme különös helyet foglal el a magyar 
történelemben, a ⁓ kifejezés mély tartalmú 
szavaink közé tartozik. A nemzetközi szak-
irodalomban a ~mel rokon értelmű kifejezé-
seket használnak (országvédelem, nemzet-
védelem) hasonló tartalommal. A ~ fogal-
ma Magyarországon a reformkorban kelet-
kezett, és a haza, a hon, a honvéd fogalmá-
hoz kapcsolódik. A ⁓ kifejezés Kiss Károly 
hadtudóstól (1928) származik, amelyet Szé-
chenyi István is használt a Világ (1831) című 
munkájában. Az 1848–1849-es  forradalom 
és szabadságharc idején a nemzeti függet-
lenség kivívására, az önálló magyar haderő 
megteremtésére irányuló erőfeszítések ösz-
szefoglaló kifejezéseként szokták használni. 
A ~ alapját adó katonai védelmet 1868–1918 
között a közös véderőről és a honvédségről, 
1918-tól  a honvédségről szóló törvények sza-
bályozták. A ~ kifejezés 1939-től  jelent meg 
a törvénykezésben, azóta az ország katonai 
védelméről szóló törvényeket ~i törvénynek 
nevezik. A ~ fogalma napjainkra lényegesen 
kibővült, a legszélesebb értelemben vett biz-
tonság megteremtését és megvédését jelen-
ti. A 21. században a biztonsági kihívások, 
veszélyek és fenyegetések komplex módon, 
halmozottan jelentkeznek, hibrid jellegük 
miatt a külső és belső fenyegetettség kö-
zötti határ elmosódik, összefolyik, eseten-
ként megszűnik. Bár a külső és belső biz-
tonságért felelős állami szervek feladatai, 
szabályozási és szervezeti különbözőségei 
megmaradtak nemzetállami és nemzetközi 
szervezetek szintjén, de átfogó kormányza-
ti megközelítést, közös és integrált kocká-
zatkezelést tesz szükségessé. Mindezen te-
vékenységeket általában a biztonságpolitika 
fogalma és az állam biztonsággal kapcsola-
tos szakpolitikái fedik le. Magyarországon 
a biztonságpolitika és honvédelmi politika 
tartalmi kérdései szinonimaként értelmez-
hetők, hiszen a biztonság valamennyi terü-
letét (politikai, gazdasági, társadalmi, kör-

nyezeti, katonai) és szintjét (egyéni humán 
biztonság, kisebbségi társadalmi csoportok 
biztonsága, az ország biztonsága, a regio-
nális biztonság, globális békéhez és bizton-
sághoz való hozzájárulás) magában foglal-
ja. A biztonságnak e széles értelmezése már 
megjelenik az Alaptörvényben, a nemzeti 
stratégiai dokumentumokban (például Nem-
zeti Biztonsági Stratégia, Nemzeti Katonai 
Stratégia), jogszabályokban, szervezeti vál-
tozásokban, működési eljárásokban. A rend-
szerváltozás után a ~ koncepciója folyama-
tosan változott, amely a honvédelmi törvé-
nyek (1993, 2004, 2011) szabályozásában is 
kifejeződik. A ~ről szóló 1993. évi CX. tör-
vény a nemzeti keretek közötti országvéde-
lem kérdéseit írta le. A 2004. évi CV. tör-
vény a ~ről és a Magyar Honvédségről már 
a szövetségi rendszerben megvalósuló ka-
tonai védelmet és az önkéntes haderőre át-
tért Magyar Honvédséget jellemezte, a ha-
tárőrséget pedig kiemelte a fegyveres erők 
köréből. A 2011. évi CXIII. törvény a ~ről 
és a Magyar Honvédségről, valamint a kü-
lönleges jogrendben bevezethető intézke-
désekről – az Alaptörvény módosításainak 
megfelelően – már a mai kor követelménye-
inek jobban megfelelő szélesebb ~i felfogást 
tükrözi. A törvény előírásai szerint a hon-
védség már nemcsak tradicionális hadvise-
lésre berendezkedő fegyveres erő, hanem 
rendészeti jellegű missziók ellátására is al-
kalmas fegyveres szervezet. 2012-től  formá-
lódó ~i koncepció lehetővé teszi, hogy a jog-
szabályi változások (alaptörvény, honvédel-
mi törvény, más törvények) megteremtésé-
vel a Magyar Honvédség békében, külön-
leges jogrend bevezetése nélkül, de legitim 
közjogi felhatalmazás alapján közreműköd-
jön rendvédelmi szervek feladatainak ellátá-
sában, illetve támogatásában. A hatályos ~i 
törvény meghatározza a ⁓ alapjait, a Magyar 
Honvédséggel kapcsolatos kérdéseket, vala-
mint a különleges jogrendben teendő rend-
kívüli intézkedéseket. A ~  koncepcionális 



454

honvédelmi alapelvek

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

 kérdései között szabályozzák az állampol-
gárok kötelezettségeit, a honvédelmi fel-
adat ellátására vagy honvédelmi kötelezett-
ség teljesítésében közreműködésre kötele-
zett szervek (rendvédelmi szervek, központi 
és területi államigazgatási szervek, önkor-
mányzatok, közellátást, illetve közüzemi 
szolgáltatást végző szervek, stb.) feladata-
it. Az állampolgárok és az országban kije-
lölt szervek képességei együttesen képezik 
a ~ biztosítékait. A ~i feladatok fő tehervi-
selője a Magyar Honvédség, amelynek jog-
állását, feladatait, szervezetét, elhelyezését, 
irányításának és vezetésének rendjét, továb-
bá működésének kérdéseit is törvényi szin-
ten szabályozzák. A jogalkotók a sarkala-
tos ~i törvényhez kapcsolták a különleges 
jogrendi helyzetek (terrorveszélyhelyzet, 
megelőző védelmi helyzet, rendkívüli álla-
pot, szükségállapot, váratlan támadás) ide-
jén alkalmazandó szabályok meghatározását 
is. (Sz. Z.) → biztonság- és védelempolitika

honvédelmi alapelvek: az ország idegen ha-
talom fegyveres támadása elleni védelmé-
nek javára kidolgozott honvédelmi politi-
kai elvek és célok összessége, a nemzetközi 
biztonságpolitika keretein belül és vele össz-
hangban. A honvédelem alapelveit az Or-
szággyűlés alkotta. Jogforrás jellegét te-
kintve országgyűlési határozat formát ölt, 
amely nem bír a törvény erejével. Ennélfog-
va, meghatározásai az állampolgárokra nem 
származtatnak jogokat és kötelezettségeket. 
Hazánk honvédelmi alapelvei a nemzetkö-
zi és hazai körülményekhez, az országot 
fenyegető jövőbeni veszélyekhez igazodva 
körvonalazzák a nemzeti alapokra helye-
zett védelmi koncepciókat. (B. J.a) → vé-
delmi igazgatás

honvédelmi célú igénybevétel: a gazdasági- 
anyagi szolgáltatás részeként különleges 
jogrendi időszakban elrendelhető ingatla-
nok és ingó javak (például gépjárművek, 

 termelőeszközök) védelmi célú igénybevéte-
le. Célja, hogy a különleges jogrendben fel-
merülő feladatokat a végrehajtó szervezetek 
a nemzetgazdaság erőforrásainak támogatá-
sával a lehető leghatékonyabban elláthassák. 
Így például háborúban a haderőnek a hadi-
állomány-tábla feltöltéséhez, harcfeladatai-
nak végrehajtásához joga van igénybe ven-
ni a nemzetgazdaságban rendelkezésre álló 
gépjárműveket, műszaki berendezéseket, 
ingatlanokat, egyéb épületeket. A külön-
leges jogrendi igénybevétel tervezéséhez 
már normál időszakban adatokat gyűjtenek 
az állami szervek, és megtörténhet az esz-
közök és objektumok kijelölése is. A gaz-
daság demobilizálása során a ~ meg kell 
szüntetni, az eszközt vagy objektumot visz-
sza kell adni eredeti rendeltetési használatá-
ra, s a szükséges kártérítési és kártalanítási 
eljárásokat le kell folytatni. (T. B.) → véde-
lem-gazdaságtan

Honvédelmi és rendészeti bizottság: az 
Alaptörvényben nevesített Honvédelmi bi-
zottság az Országgyűlésről szóló törvény 
szerint kötelezően létrehozandó bizottság. 
A ⁓ az Országgyűlés kezdeményező, javas-
lattevő, véleményező, ügydöntő és a hon-
védelemmel, rendvédelemmel összefüggő 
kormányzati munka ellenőrzésében közre-
működő szerve. A ⁓ folyamatosan figyelem-
mel kíséri a Magyar Honvédség felkészült-
ségét, feladatainak megvalósulását. A hon-
védelmi miniszter a Magyar Honvédséget 
érintő jogszabályok, döntések tervezeteit 
bemutatja a ⁓nak, ha az a szervezet egészét 
érintő valamely stratégiai jelentőségű tevé-
kenység megszüntetését vagy új tevékeny-
ség megindítását tartalmazza. A ⁓ kineve-
zése előtt meghallgatja a Honvéd Vezérkar 
főnökét, továbbá véleményt nyilvánít alkal-
masságáról. A ⁓ a működési területét érin-
tő bármely kérdést – az Országgyűlés felké-
rése vagy saját elhatározása alapján – meg-
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tárgyalhat, és abban állást foglalhat. (G. I.) 
→ hadtudomány elmélete

honvédelmi felkészítés: az ország honvé-
delmében részt vevő közigazgatási, rendvé-
delmi, nemzetgazdasági, társadalmi szer-
vek, továbbá a lakosság és a fegyveres erők 
alkalmassá tétele, gyakoroltatása a tervezett 
honvédelmi, országmozgósítási és a háború 
alatti feladataik végrehajtására; az ország 
rendelkezésére álló potenciális lehetőségek 
alkalmassá tétele ahhoz, hogy ezek szükség 
esetén tervszerűen felhasználhatók legyenek 
az ország határainak, területének, lakossá-
gának, gazdaságának és kulturális értékei-
nek megóvásához, megvédéséhez. A hon-
védelmi típusú különleges jogrend idősza-
ki felkészüléssel összefüggő feladatokkal 
kapcsolatban: a ~ része az ágazati minisz-
tériumok felkészülése, a rendkívüli állapot, 
a szükségállapot, a megelőző védelmi hely-
zet, a terrorveszélyhelyzet és a váratlan tá-
madás idején bevezetendő rendkívüli intéz-
kedések jogszabálytervezeteivel kapcsola-
tos kidolgozó munkára. Évente visszatérő 
feladat az érintett miniszterek bevonásával, 
a honvédelmi miniszter részére megküldött 
jogszabálytervezetek szakmai véleményezé-
se. (H. L.) → védelmi igazgatás

honvédelmi felkészítés rendszere: mind-
azon rendszabályoknak és tevékenységek-
nek az összessége, amelynek célja az ország 
védelmi képességének növelése, a honvéde-
lemben részt vevő állam- és közigazgatási, 
rendvédelmi, nemzetgazdasági szervek, tár-
sadalmi szervezetek, a lakosság és a haderő 
felkészítése és kiképzése a NATO Válság-
reagálási Rendszerével összhangban lévő 
Nemzeti Intézkedési Rendszer keretében 
a tervezett honvédelmi, országmozgósítá-
si és háború alatti feladataik végrehajtásá-
ra, egységes elvek, elgondolások és követel-
mények alapján. A honvédelmi felkészítés 
a hon- és rendvédelmi szervek, a lakosság 

felkészítésével, az ország területének (had-)
műveleti előkészítésével, a háború megvívá-
sához szükséges anyagi készletek, terme-
lési kapacitások stb. létrehozásával, illetve 
igénybevételének előkészítésével valósul 
meg. A honvédelmi felkészítést országos 
szinten a jogszabályokban foglaltak alapján 
az átfogó megközelítés jegyében a kormány 
szervezi a minisztériumok, országos ha-
táskörű szervek és az irányításuk, felügye-
letük alá tartozó szervek, valamint a hon- 
és rendvédelmi erők bevonásával. A hon-
védelmi felkészítés területi feladatait a me-
gyei, fővárosi védelmi bizottságok szerve-
zik az illetékességi területeken lévő, járási 
szintű helyi védelmi bizottságok és települé-
si polgármesterek, továbbá a honvédelemben 
részt vevő más szervek bevonásával. (D. Cs.) 
→ katonai képzés, kiképzés, felkészítés

honvédelmi hozzájárulás: a sorkatonai 
szolgálatot egyáltalán nem, vagy csak 11 
hónapnál rövidebb időtartamban teljesített 
hadköteleseket (kivételesen a szülőt vagy 
házastársat) terhelő fizetési kötelezettség 
volt. Az 1980-as  évek végén megszűntetés-
re került ⁓ hivatalosan pénzbeli hozzájárulás 
volt az ország védelmi készenlétének erősí-
téséhez. A rendszerváltás után, alkotmányel-
lenessége miatt megszüntették. (F. F.) → vé-
delmi igazgatás

Honvédelmi Idősügyi Munkacsoport: 
a miniszter hatáskörébe tartozó, a nyugál-
lományú katonák és honvédségi nyugdíja-
sok egyéni és közösségi érdekeinek érvé-
nyesítésével kapcsolatos feladatok ellátását 
segítő konzultatív, tanácsadó testület. Fő 
feladatai: a) figyelemmel kíséri és nyomon 
követi a Magyar Honvédség Idősügyi Stra-
tégiájában foglalt célkitűzések, prioritások, 
feladatok végrehajtását és megvalósulását, 
a nyugállományú katonák, a hozzátartozói 
ellátásban részesülők és a honvédségi nyug-
díjasok helyzetét, életkörülményeit, vala-
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mint szükségleteik alakulását, tapasztalatai 
birtokában ajánlásaival és javaslataival se-
gíti a Honvédelmi Minisztérium vezetésé-
nek döntéshozatali tevékenységét; b) előse-
gíti a döntések előkészítésének időszakában 
az idős korosztály ágazati kötődését szolgá-
ló tárcaszintű szabályzók kialakítását, beve-
zetését és egységes szemléletű végrehajtá-
sát, valamint tapasztalatainak értékelését. 
A Honvédelmi Idősügyi Munkacsoport el-
nöke a Honvédelmi Minisztérium parlamen-
ti államtitkára (HM PÁT), titkára a Magyar 
Honvédség központi személyügyi szerv ál-
lományából kijelölt személy. A Honvédelmi 
Idősügyi Munkacsoport tagjai – a HM PÁT 
felkérésére, a nyugdíjas szervezetek és az ér-
dekképviseleti szervezetek ajánlásai alap-
ján – az idősügyekben és a róluk való gon-
doskodás területén jártas, az érintett cso-
portok érdekében ma is aktív és tevékeny, 
idős korosztályhoz tartozók közül kerülnek 
ki. A Honvédelmi Idősügyi Munkacsoport 
munkáját állandó és ideiglenes meghívottak 
és szakértők segíthetik. A Honvédelmi Idős-
ügyi Munkacsoport a feladatoktól függően, 
de évente legalább két alkalommal ülésezik, 
az ülésekről jegyzőkönyv készül. A Munka-
csoport tevékenységének, munkájának nyil-
vánosságát a katonai sajtó képviselője bizto-
sítja. (I. A.) → humánpolitika, személyügy

honvédelmi igazgatás: a védelmi igazga-
tás részét képező feladat- és szervezetrend-
szer, amelynek keretében az ország védel-
mére létrehozott, valamint e feladatra kije-
lölt közigazgatási szervek, továbbá a honvé-
delemben közreműködő más szervek ellátják 
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, 
valamint a különleges jogrendben bevezet-
hető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. 
törvény (Hvt.) 1. § (3) bekezdésében meg-
határozottak honvédelemre való felkészíté-
sével, az országvédelemmel, és a honvédel-
mi kötelezettségek teljesítésével kapcsola-
tos feladatokat. (H. L.) → védelmi igazgatás

honvédelmi kötelezettség: Magyarország 
Alaptörvénye XXXI. cikk szerint: „Minden 
magyar állampolgár köteles a haza védelmé-
re. Magyarország önkéntes honvédelmi tar-
talékos rendszert tart fenn. Rendkívüli álla-
pot idején vagy ha arról megelőző védelmi 
helyzetben az Országgyűlés határoz, a ma-
gyarországi lakóhellyel rendelkező, nagyko-
rú, magyar állampolgárságú férfiak katonai 
szolgálatot teljesítenek. Ha a hadkötelezett 
lelkiismereti meggyőződésével a fegyveres 
szolgálat teljesítése összeegyeztethetetlen, 
fegyver nélküli szolgálatot teljesít. A kato-
nai szolgálat teljesítésének formáit és rész-
letes szabályait sarkalatos törvény határoz-
za meg. Magyarországi lakóhellyel rendel-
kező, nagykorú magyar állampolgárok szá-
mára rendkívüli állapot idejére – sarkalatos 
törvényben meghatározottak szerint – hon-
védelmi munkakötelezettség írható elő. Ma-
gyarországi lakóhellyel rendelkező, nagy-
korú magyar állampolgárok számára hon-
védelmi és katasztrófavédelmi feladatok el-
látása érdekében – sarkalatos törvényben 
meghatározottak szerint – polgári védelmi 
kötelezettség írható elő. Honvédelmi és ka-
tasztrófavédelmi feladatok ellátása érdeké-
ben – sarkalatos törvényben meghatározot-
tak szerint – mindenki gazdasági és anyagi 
szolgáltatás teljesítésére kötelezhető.” A ⁓et 
gyakran összekeverik a hadkötelezettséggel. 
(H. L.) → védelmi igazgatás

honvédelmi munkakötelezettség: rendkí-
vüli állapot idején az ország működőképes-
ségének fenntartása és helyreállítása érde-
kében a kötelezett tartós vagy időleges ~ ke-
retében, képességeinek és egészségi állapo-
tának megfelelő fizikai vagy szellemi mun-
kát teljesít a számára kijelölt munkahelyen. 
Mentes a ~ alól: a) a várandós nő; b) a terhes-
ség megállapításától kezdve az anya, a gyer-
mek 3 éves koráig; c) aki a vele közös háztar-
tásban élő, állandó ápolásra vagy gondozás-
ra szoruló egyenes ági rokonát vagy házas-
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társát, élettársát egyedül ápolja, gondozza; 
d) az az egyedül élő, aki kiskorú gyermeket 
tart el saját háztartásában; e) akit fontos köz-
érdekből a kötelezettség alól külön eljárás-
ban mentesítenek; f) a szakirányú felsőfokú 
végzettséggel rendelkező, hivatását gyakorló 
pap, lelkész, rabbi; g) a 65. életévét betöltött 
férfi és az 55. életévét betöltött nő. A ~ nem 
terjed ki a honvédség tényleges állományú 
tagjaira, kormánytisztviselőire és közalkal-
mazottaira, valamint a rendvédelmi szervek 
hivatásos állományú tagjaira, kormánytiszt-
viselőire, köztisztviselőire és közalkalma-
zottaira. (H. L.) → védelmi igazgatás

honvédelmi nevelés: az általános nevelés 
szerves része; olyan tudati, akarati ténye-
zők kialakítása az állampolgárokban, ame-
lyek birtokában azok képesek hazájuk védel-
mére, továbbá arra, hogy az Alaptörvényben 
előírt honvédelmi kötelezettségeiknek ele-
get tegyenek. (H. L.) → védelmi igazgatás

honvédelmi oktatás: az ifjúság (elméleti 
és gyakorlati) felkészítése a honvédelmi kö-
telezettség teljesítésére, a kötelező általános 
és önkéntes szakági oktatás keretében tör-
ténik. A ~ egyik legfontosabb célja (lenne), 
hogy segítséget nyújtson a fiataloknak egy 
esetleges katonai szolgálatra való felkészü-
lésben. (B. J.a) → védelmi igazgatás

honvédelmi rendszer: az ország honvédel-
mével kapcsolatos feladatok, szervezeti fel-
állások és tevékenységi formák összessége. 
Hazánkban a honvédelem – mint össztár-
sadalmi érdekű feladat-, szervezet- és tevé-
kenységrendszer – területén meghatározó 
tényező, hogy a honvédelemmel kapcsola-
tos rendelkezések legfelsőbb szintű szabá-
lyozását az ország alaptörvénye, az Alkot-
mány rögzíti. A jogszabályi hierarchia kö-
vetkező szintjén a honvédelmi törvény rész-
letesen szabályozza a honvédelem irányítá-
sában jog- és hatáskörrel rendelkező szervek 

körét, a honvédelmi feladatokat és kötele-
zettségeket. (B. J.a) → védelmi igazgatás

honvédelmi sportok: azok a honvédelmi 
ismereteket, elsősorban a lőkészséget, a tá-
jékozódási képességet, a fegyveres és fegy-
vertelen önvédelmet fejlesztő, speciális 
technikai tudást megalapozó mozgásfor-
mák és egyéb tevékenységek, amelyeknek 
a rendszeres gyakorlásával a honvédelmi 
nevelés keretén belül olyan hasznosítható 
elméleti és gyakorlati ismeretek szerezhe-
tők, amelyek az állampolgárok révén hoz-
zájárulnak az ország általános védelmi ké-
pességének fejlesztéséhez. (S. J.) → humán-
politika, személyügy

Honvédelmi Sportszövetség: 1. Célja, hogy 
hazánk állampolgárait az ország nemzeti 
védelmi képességének fenntartásába és fej-
lesztésébe – az önkéntesség elvének figye-
lembevételével – minél szélesebb körben be-
vonja, továbbá erősítse a társadalomnak Ma-
gyarország védelme iránti elkötelezettségét 
és áldozatkészségét. A ~ a honvédelmi ne-
velés programjában való közreműködés ré-
vén biztosítja a honvédelem ügye iránt elkö-
telezett állampolgárok számára a honvédel-
mi sportok által, a honvédelmi szempontból 
hasznosítható tudás megszerzését. A ~ fel-
adata többek között, hogy kialakítsa a hon-
védelmi sportok szervezésében – a ~ben tag-
ként – részt vevő civil szervezetek országos, 
területi és helyi hálózatát; kialakítsa és ko-
ordinálja a honvédelmi nevelést megvalósí-
tó – a sportról szóló törvény hatálya alá nem 
tartozó – események és szabadidős progra-
mok integrált működését. A szövetség tá-
mogatja a köznevelési és felsőoktatási in-
tézményekben zajló általános honvédelmi 
tevékenységet, és ennek érdekében szervezi 
és koordinálja a honvédelmi neveléshez kap-
csolódó programok, szabadidős tevékeny-
ségek végrehajtását, együttműködve az ál-
lami és önkormányzati szervekkel, oktatási 
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 intézményekkel és azok fenntartóival. A ~ 
részt vesz a lőkészséget fejlesztő programok, 
valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktu-
rális beruházások megvalósításában. A szö-
vetség támogatja a honvédelmi sportok köré-
be tartozó mozgásformák szervezett esemé-
nyeit, saját hatáskörben megszervezi a sport-
szövetségek hazai versenyrendszerébe nem 
tartozó eseményeket, valamint elősegíti 
és koordinálja a katonai világversenyeken 
való részvételt együttműködésben az érin-
tett sportszövetségekkel. A ~ tagja az a civil 
szer vezet lehet, amely elfogadja a szervezet 
alapszabályát és etikai kódexét, továbbá vál-
lalja a szövetség feladatainak és a honvédel-
mi nevelés szakmai programjának megvaló-
sításában való közreműködést. A ~ és annak 
tagjai nem folytathatnak politikai tevékeny-
séget, működésük politikai pártoktól függet-
len. A ~ működésének törvényességi ellen-
őrzését az ügyészség gyakorolja az ügyész-
ségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény alap-
ján. A szövetség működése során állami tá-
mogatásból, a tagok által nyújtott önkéntes 
hozzájárulásokból és egyéb bevételekből 
gazdálkodik. (S. J.) → humánpolitika, sze-
mélyügy 2. Az állampolgárok, különösen 
a fiatalok hazafias és honvédelmi nevelésé-
nek elősegítése, illetve korábban a (sor)kato-
nai szolgálattal összefüggő előképzése érde-
kében 1957-ben  létrehozták a Magyar Hon-
védelmi Sportszövetséget, majd 1967-ben  
előbbi átalakításából megalakult a Magyar 
Honvédelmi Szövetség (MHSZ), amely or-
szágos szinten szerveződve (Országos Köz-
pont) a főtitkár  irányításával, a megyei tit-
károk vezetése mellett a szakosztályokra, 
szakkörökre tagolódott honvédelmi, tarta-
lékos, lövész-, repülő-, ejtőernyős, könnyű-
búvár-, sárkányrepülő, hőlégballon-, rádió-, 
modellezőklubokon keresztül látta el fel-
adatait az 1989-es  megszűnéséig. Ezt köve-
tően – több mint negyed évszázad eltelté-
vel – a 2016. évi CXXXII. törvény által 2017. 
január 11-én  – a Honvéd Sportegyesületek 

Országos Szövetsége, a Budapesti Honvéd 
Sportegyesület, a Magyar Sportlövők Szö-
vetsége, a Magyar Tartalékosok Szövetsége, 
a Magyar Vívó Szövetség, a Magyar Judo 
Szövetség, valamint a Magyar Technikai 
és Tömegsportklubok Országos Szövetsége 
alapításával – létrejött a ~ mint társadalmi 
szervezet, amelynek közfeladata az állam-
polgárok önkéntes vállaláson alapuló honvé-
delmi felkészülésének biztosítása, az egész-
séges hazafias érzületének és honvédelmi 
felkészültségének erősítése. Célja, hogy te-
vékenységével Magyarország állampolgára-
inak a haza védelme iránti hazafias elkötele-
zettségét és áldozatkészségét az önkéntesség 
figyelembevételével Magyarország nemzeti 
védelmi képességének fenntartásába és fej-
lesztésébe minél szélesebb körben bevonja, 
valamint a társadalom és a honvédelem kap-
csolatát erősítse. Olyan ismeretek átadására 
és képességek fejlesztésére törekszik, ame-
lyek olyan helyzetekben is alkalmazhatóak, 
mint például az árvíz elleni védekezés vagy 
tűz esetén a menekítés és oltás, egy közleke-
dési baleset esetén a segítségnyújtás, vagy 
például egy családi kirándulás, amelynek 
során tájékozódási ismeretekre van szük-
ség, akár egy okostelefon segítségével. A ~ 
szabadidős elfoglaltságokkal aktív, gyakor-
lati tevékenységekkel kiegészíti a honvédel-
mi oktatás és nevelés iskolarendszerű képzé-
sét. Ennek megfelelően az általános fizikai 
felkészültségen túlmenően támogatja a hon-
védelmi ismereteket, különösen a lőkészsé-
get (légpuska-, légpisztoly-, kispuskalövé-
szet), a tájékozódási képességet (tájfutás), 
a fegyveres és fegyvertelen önvédelmet (ví-
vás, judo, küzdősportok), valamint a honvé-
delmi szempontból hasznosítható, speciális 
technikai tudást fejlesztő sportokat (sportre-
pülés, ejtőernyőzés, búvárkodás, rádióama-
tőrködés) és tevékenységeket (B–C–E ka-
tegóriás gépjárművezetői képzés), valamint 
biztosítja az ezekhez szükséges biztonságos 
körülményeket és infrastrukturális hátteret. 
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Tevékenységét az úgynevezett honvédelmi 
sportközpontokban látja el, amelyek olyan 
lőterekkel is rendelkező multifunkcioná-
lis szabadidős sportlétesítmények, amelyek 
közösségi programok, sportlövész, küzdő-
sport, általános képességfejlesztő foglalko-
zások, valamint elméleti képzések megtar-
tására alkalmasak. (D. Cs.) → katonai kép-
zés, kiképzés, felkészítés

Honvédségi Dolgozók Szakszervezete 
(HODOSZ): a Honvédelmi Minisztérium-
hoz (HM) és a Magyar Honvédséghez (MH) 
kötődő honvédségi kormánytisztviselők, 
köztisztviselők, közalkalmazottak, a HM- 
érdekeltségű gazdasági és alapítványi szer-
vezeteinél dolgozók, az e területekről ki-
vált nyugdíjasok, munkanélküliek és ezek 
szakszervezeteinek érdekvédelmi, érdek-
képviseleti, önsegélyező és szociális céllal 
létrehozott egyesülete. A ~ feladatait vá-
lasztott testületei útján látja el. A ~ döntés-
hozó szerve a kongresszus. A ~ képvisele-
tét önállóan csak az egyesület elnöke és al-
elnöke gyakorolhatja. (S. J.) → humánpoli-
tika, személyügy

honvédségi ösztöndíjas hallgató: az a hon-
védnek nem minősülő személy, akinek a pol-
gári felsőoktatási intézményben, vagy szak-
képző iskolában nappali tagozaton folytatott 
felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben 
vagy osztatlan képzésben folytatott tanul-
mányait – a honvédelemért felelős minisz-
ter által alapított ösztöndíj elnyerését követő-
en – a Magyar Honvédség a katonai oktatást 
is folytató intézményeiben meg nem szerez-
hető végzettséget igénylő beosztások feltöl-
tése érdekében, ösztöndíjszerződés alapján 
támogatja, és ezért az illető személy vállal-
ja, hogy tanulmányait meghatározott időn 
belül befejezi, majd ezt követően szolgálati 
viszonyt létesít, és azt – minimum az ösz-
töndíjszerződés hatályának időtartamában, 
pénzbeli visszafizetési kötelezettség terhe 

mellett – fenntartja. (D. Cs.) → katonai kép-
zés, kiképzés, felkészítés

Honvédszakszervezet (HOSZ): a Honvé-
delmi Minisztériumban, a Magyar Hon-
védségben, valamint háttérintézményeinél, 
ezek hivatalaiban, gazdasági társaságainál, 
valamint oktatási intézményekben szolgá-
latot teljesítő hivatásos, szerződéses, ön-
kéntes tartalékos katonák, honvédtiszt- és 
honvéd altisztjelöltek, nyugállományú kato-
nák – beleértve a szolgálati járandóságban 
részesülőket, valamint a hadkötelezettség 
alapján szolgálatot teljesítő katonák – érdek-
védelmének ellátására, a szolgálati viszony-
nyal összefüggő érdekeinek érvényesítésé-
re és képviseletére, tagjai erkölcsi és anyagi 
támogatására létrehozott országos hatáskörű 
szervezet. A ~ az 1991-ben  alakult Katonák 
Érdekvédelmi Szövetségének általános jog-
utódja, a ~ szakszervezetté alakításának éve 
1995. A ~ legfőbb döntéshozó szerve a kül-
döttgyűlés, ügyintéző és képviseleti szerve 
az elnökség. A ~ működésének pénzügyi 
alapját tagdíjakból, támogatásokból, a pár-
toló tagok befizetéseiből, természetes és jogi 
személyek adományaiból, továbbá más gaz-
dálkodási tevékenységek eredményéből ké-
pezi. (S. J.) → humánpolitika, személyügy

hordtávkülönbség miatti javítás: a löveg 
egyéni javítások része, a csőfurat kopása 
által okozott, a lövedék különböző repülé-
si távolságának kiküszöbölésére irányuló 
javítási tényező, amit az üteg lövegei vo-
natkozásában a vezérlöveghez viszonyít-
va, az osztály vezérlövegei vonatkozásában 
az osztály ellenőrző lövegéhez viszonyít-
va állapítanak meg a ballisztikai előkészí-
tés során. Megállapításának alapvető mód-
szere az összelövés, illetve a számolással 
történő megállapítás, ami akkor alkalmaz-
ható, ha a lövedék kezdősebesség eltérése 
nem haladja meg az 1%-ot. A ~t felhasz-
nálják a lövedék összegzett kezdősebesség 
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 eltérésének  meghatározásához, amiből végül 
a löveg részére szintezőjavítást határoznak 
meg. (Sz. T.) → tüzérség

Horthy Miklós/Horthy István Repülő 
Akadémia: a Ludovika Akadémia II. Fő-
csoportból 1939-ben  Kassán létrejött tanin-
tézet, ami a kormányzóhelyettes 1942. évi 
halála után változtatott nevet. Az akadémiai 
felvételnél követelményként szerepelt, hogy 
a jelentkezők rendelkezzenek repülési gya-
korlattal, amit a polgári képzésben sajátít-
hattak el. Az elméleti képzés minden eset-
ben az akadémián történt, míg a gyakorlati 
képzést különböző helyőrségekben tartották 
meg. 1942-ben  tovább finomították a felvé-
teli és a képzés rendszerét: az akadémikus-
jelöltek válogatás céljából 4 hónapig tartó 
előzetes repülőgép-vezetői kiképzésen estek 
át, majd a sikeres I. fokú vizsga után októ-
ber elején vonultak be az akadémiára, mint 
repülő-akadémisták. Az első évet rendsze-
rint Szombathelyen töltötték, ahol újabb fo-
kozatokat kellett teljesíteni, és miután meg-
szerezték a táboripilóta-jelvényt kezdődhe-
tett el a második évben a szakharcászati (va-
dász-, bombázó-, távol-, közelfelderítő, szál-
lító-) kiképzés, de más-más helyőrségekben. 
1944-ben  már akadémistákat is bevetettek 
Magyarország fölött az angolszász bom-
bázók ellen. A repülő-akadémisták 1944. 
december 27-én  a Berlin melletti Gattow-
ba kerültek, majd 1945 januárjában Sankt- 
Pölten, Gotha és Danzig következett, innen 
tovább vonulva pedig Tangermündénél es-
tek  amerikai hadifogságba. (Sz. M.) → had-
történet, hadművészet története

Hortobágyi páncéloscsata: lásd Tiszántú-
li hadművelet (Sz. M.) → hadtörténet, had-
művészet története

Horváth Jenő (Rónai) (1852–1915): altábor-
nagy és katonai író, hadtörténész. Drégelypa-
lánkon született 1852. december  30-án. A Lu-

dovika Akadémia elvégzése után, 1876-ban 
nevezték ki hadnaggyá. 1885-től  a Ludovika 
Akadémián harcászatot és hadtörténelmet 
oktatott. 1894-ben  a honvédtörzstiszti tanfo-
lyam tanárává nevezték ki, majd 1895-ben  
előléptették alezredessé. 1897-ben  a buda-
pesti 1. honvéd gyalogezred parancsnoka 
és ezredes lett. 1903-ban  tábornok és a 76. 
honvéd gyalogdandár, 1906-ban pedig a szé-
kesfehérvári V. honvédkerület parancsnoká-
vá nevezték ki, ahonnan 1909-ben hason-
ló minőségben a kassai III. honvédkerületi 
parancsnoksághoz helyezték át. Mint tanár 
számos kisebb-nagyobb katonai és hadtör-
ténelmi tárgyú dolgozaton kívül a Ludovika 
Akadémia számára több tankönyvet írt; ezek 
közül a jelentősebbek: Harcászat, Az egye-
temes hadtörténelem vázlata, Az újabbko-
ri hadviselés történelme. 1886-ban  a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Hadtudományi 
Bizottságának megbízásából megjelentette 
az első magyar Katonai Évkönyvet, megala-
pította továbbá a Hadtörténelmi Közlemé-
nyek címmel az első magyar hadtörténelmi 
folyóiratot; kiadta továbbá a bizottság meg-
bízásából gróf Zrinyi Miklós a költő és had-
vezér hadtudományi munkáit. Az Akadémia 
1888. május 21-én  levelező tagjává, 1910-
ben  pedig a hadtudományi bizottság elnö-
kévé választotta. „Magyar Hadi Krónika” 
című műve, két kötetben a magyar nemzet 
ezeréves küzdelmeinek katonai történetét 
foglalja magában. (N. L.) → hadtörténet, 
hadművészet története

hosszú távú terv: valamennyi szervezetnek 
szüksége van, hogy rendelkezzen ⁓vel, stra-
tégiai elképzeléssel. A ⁓ek optimális esetben 
általában kb. 5–10 éves fejlődét prognoszti-
zálnak. A globalizáció következtében a kü-
lönböző szintű tervek kontextuálisan egy-
máshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek. 
Ebből adódóan az Európai Unió fejlesztési 
tervéhez kapcsolódik a kormánynak az or-
szág-előrejelzés keretében kerül megfogal-
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mazásra hosszú távú céljai, amely aztán le-
bontásra került a nemzeti középtávú stra-
tégiában (2020) és a konkrét kivitelezések 
a miniszteri programokban és az intézmé-
nyi munkatervben kerül megfogalmazás-
ra. Ezzel közel parallel a NATO stratégiá-
jához kapcsolódóan – az ország vállalása 
alapján – került megfogalmazásra a Magyar 
Honvédség 10 éves hosszú távú fejlesztése 
(Zrínyi 2026). A stratégiai tervek kerülnek 
lebontásra középtávú (3–5 év), illetve opera-
tív tervekre (1 év), illetve projektekre. (C. O.) 
→ katonai vezetés

hosszúsági kör: régebbi megnevezéssel dél-
kör, avagy meridián, a Föld alapfelületi fel-
színén futó, a két földrajzi pólust összekö-
tő vonal. A Föld modellezésére alkalmazott 
forgástesteken végtelen számú ilyen vonal 
jelölhető ki, amelyek két pontban (a pólu-
soknál) metszik egymást. A földrajzi koor-
dináták meghatározása és a globálisan egy-
séges fokhálózat kialakítása éppen ezért egy 
egyezményes kezdőmeridián kijelölését te-
szi szükségessé. A kezdőmeridiánhoz képest 
határozhatók meg a földrajzi koordináták 
hosszúsági értékei, annak megfelelően, hogy 
a keleti avagy a nyugati féltekére vonatkoz-
nak. (K. A.) → geoinformációs támogatás

hozzáférésgátlás és területmegtagadás 
(Anti Access Area Denial – A2AD): a ⁓ ké-
pességekkel rendelkező állam nem feltétle-
nül tudja uralni a számára fontos területeket 
(elsősorban vízfelületeket), az azonban mód-
jában áll, hogy más országok fegyveres erő-
inek sem teszi lehetővé, hogy zavartalanul 
használják az adott területet. A ⁓ a gyengébb 
fél módszere érdekei érvényesítésére. Az el-
járás lényegében egészen az ókorig vezethe-
tő vissza. A kalózkodás tipikusan ilyen esz-
köz, de egyfajta hozzáférésgátló és terület-
megtagadó eszköz a vár (erőd) is. A francia 
haditengerészet által a 17–19. század hábo-
rúiban a brit kereskedelmi hajózás ellen ví-

vott „kereskedelmi háború” vagy a két vi-
lágháborúban a németek által alkalmazott 
cirkáló háború vagy a korlátlan tengeralatt-
járó háború is jól példázza ezt a megközelí-
tést. Az A2AD korai előfutárának tekinthe-
tő a tengeri hadviselés elméletében a fran-
cia „új iskola”, amely az 1880-as  években 
a nagy hadihajók (sorhajók, páncélos vagy 
védett cirkálók) helyett a torpedóvető gyors-
naszádok, a víziaknák és a torpedók, később 
pedig a tengeralattjárók alkalmazását hir-
dette. (Az ár-érték arányban töredékannyi-
ba kerülő eszközök jó eséllyel megsemmi-
síthetnék a sokkal drágább nagy hajókat is. 
A ⁓ lehetőségeit a rakétatechnológia hideg-
háború alatti robbanásszerű fejlődése növel-
te meg jelentősen. Napjainkban a legelter-
jedtebb A2AD-fegyverrendszerek a nagy 
hatótávolságú légvédelmi rakétarendsze-
rek, a hajó elleni irányított rakéták és robot-
repülőgépek, az ezeket hordozó különféle 
repülőgépek, helikopterek és pilóta nélkü-
li repülőeszközök, a víziaknák, a különfé-
le gyorsnaszádok, a diesel-elektromotoros 
tengeralattjárók vagy akár terrorista cso-
portok által használt öngyilkos motorcsó-
nakok. Kína kifejezetten az amerikai hadi-
tengerészet repülőgép-hordozó harccsoport-
jai ellen fejlesztette ki a DF–21-es  hajóelleni 
ballisztikus rakétát, amely parti bázisokról 
több mint 2000 kilométerre is képes a cél-
pontok megtámadására. Kína A2AD képes-
ségeit jelentősen növelik a Délkínai-tenge-
ren „felépített” mesterséges szigetek, ame-
lyek lehetővé teszik, hogy a hozzáférésgát-
ló és területmegtagadó fegyverrendszereit 
a saját partjaitól akár többezer kilométerre 
is előre telepítse. Az agresszív kínai terjesz-
kedés azonban Peking számára negatív ha-
tásokkal is jár, például azzal, hogy a térség 
többi országa is elkezdett A2AD-fegyver-
rendszereket rendszeresíteni. Tipikus hoz-
záférésgátló és területmegtagadó fegyverek 
az orosz Sz–300/S–400 légvédelmi rakéta-
rendszer, a Kalibr többcélú robotrepülőgép, 
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a Bastion hajó elleni rakétarendszer, az Isz-
kander ballisztikus rakéta. Ezeket a fegy-
verendszereket 2014–2015-ben  nagy meny-
nyiségben telepítették az Ukrajnától elsza-
kított Krím félszigetre, a kalinyingrádi enk-
lávéba, illetve Japán közelébe, a Kurill-szi-
getekre, komoly nyomást gyakorolva ezzel 
az Amerikai Egyesült Államok szövetsége-
seire. (K. F.) → tengeri hadelmélet, tenge-
ri hadviselés

hozzáférés-menedzsment: meg kell aka-
dályozni az illetéktelen felhasználói hozzá-
férést az informatikai rendszer erőforrásai-
hoz, ehhez hozzáférési rendszert kell kiala-
kítani, amelyet szabályozni, megvalósítását 
pedig ellenőrizni kell. (N. I.) → híradó-in-
formatika, információvédelem

hozzátartozók érdekvédelme: a honvédel-
mi kötelezettségét teljesítő személy és a hon-
védelmi törvényben megállapított esetekben 
a kötelezettségüket teljesítők hozzátartozói-
nak érdekvédelmére is a honvédelmi törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. Az érdekvé-
delem szabályai kiterjednek a megjelenési, 
a sor-, tartalékos és póttartalékos katonai 
szolgálati, a polgári szolgálati, a polgári vé-
delmi kötelezettségüket teljesítőkre. (H. L.) 
→ védelmi igazgatás

hős: a hősiesség az emberi összeszedettség 
legerősebb pillanata, amikor az ember, ki-
emelkedő erkölcsi személyiséggé válik a kö-
zösség szolgálatában. Egyaránt ⁓ök vol-
tak a világháborúkban az arcvonaláttörése-
ket vezénylő parancsnokok, az áttöréseket 
 végrehajtó bátor katonák, katonaorvosok, 
tábori lelkészek stb. A ⁓ök értékek gyűjtő-
pontjai (életük-sorsuk, pályájuk íve, karak-
terük). A „nagy” jelzővel ellátott történelmi 
személyiségek tehetséges, esetenként zseni-
ális emberek, olyanok, mint Nagy Sándor, 
Nagy Konstantin, Nagy Péter, Nagy Fri-
gyes vagy Bonaparte Napóleon. T. Charlyle 

(1795–1881) a ⁓öknek hat osztályáról beszél, 
így a ⁓ről mint: a)  istenségről; b)  prófétáról; 
c) költőről; d) papról; e) íróról; f) katona-
királyról. A jellemvonásokban érvényesül 
a nyers becsületesség, egyenesség, egysze-
rűség, őszinteség, bátorság. Herodotosz al-
kalmazott felosztását követi Giambattista 
Vico (1668–1744) is, aki a történelmi idő 
három korszakát határozta meg visszautalva 
az egyiptomiakra, így: az istenekét, a héro-
szokét valamint az emberekét. A történelem 
érzékenyebbé tesz a személyiségek iránt. 
Az tapasztaljuk, hogy egyéni és a társadal-
mi élet alatt egy tudattalan archaikus kód 
húzódik. A heroizmus hozzátartozik a ma-
gyar nemzeti lelkülethez is. A ⁓, a kultú-
ra vonatkozási pontja, egyben a történelmi 
értékek gyűjtőpontja is; egy adott korszak 
vagy egy nagy ellentmondás megoldása; 
a legjobb katonai hagyományok megteste-
sítői (inkarnációi), érvényesítői. Amennyi-
ben egy új morál alapjait keressük, akkor 
annak egyik gyökere a hősies magatartás, 
a másik, mint morális törvény, a hazáért 
a legnagyobb áldozatot hozók emlékének 
megőrzése lehet. A katonák tömegesen azo-
nos helyzetben lévő egyének, a ⁓ök nem.  
A ⁓ök a döntő pillanatban való kiállás pél-
daképei. A hősies életforma – C. G. Jung 
(1875–1961) svájci pszichiáter szerint – felté-
tel nélküli, sorsdöntő elhatározásra kell jutni 
a veszély elhárítását illetően. Azaz az önfel-
áldozás mérlegelése föl sem vetődhet. Mind-
ezekből következik, hogy a ⁓öket drámák 
veszik körül. Jan Patočka (1907–1977) cseh 
konzervatív filozófus úgy véli: tárgyias, a-
szubjektív és pátoszmentes korunkból sem 
veszett ki a hősiesség, a lovagiasság, az ár-
tatlanság vágya, az igazság szenvedélye, 
csupán klasszikus ábrázolásuk helyett szi-
gorúbb, kegyetlenebb, keményebb formákat 
keresnek és találnak. A ⁓ önmaga egészét vi-
szi bele a történelmi szituációba és nyilvá-
nítja ki, ebben áll magnetikus hatása. Mo-
dern telekommunikációs ipari korunkban 
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sem beszélhetünk a héroszcentrikus törté-
nelem elmúltáról, mert az élet mindig új ⁓
öket állít elénk. Az emberek gondolkodásá-
ban a „hős” oly mértékben vált kóddá, hogy 
adott helyzetben már várjuk, a neki megfele-
lő kiemelkedő személyes példát. A ⁓ betölti 
erkölcsi elveit, amelyek feszültséghelyzetek-
ben a legerősebb kötelékekként, az emberek 
iránytűjévé válnak. Miként bukkanhatunk 
a nyomukra napjaink hőseinek? – kérdezi 
Paul Johnson, és úgy véli, négy fő vonást 
kell ehhez felismernünk: a) teljes szellemi 
függetlenség; b) határozott és következetes 
cselekvésre való képesség; c) képes legyen 
figyelmen kívül hagyni vagy visszautasítani 
mindazt, amivel a média bombázza – felté-
ve, hogy továbbra is mindvégig meggyőző-
déssel hisz igazában; d) bátorság a gondol-
kodásban és cselekvésben akkor is, ha hát-
rányos következményekkel kell számolnia. 
A történelem arra tanít – különösen a kato-
nahősök vonatkozásában –, hogy a bátorsá-
got semmi sem helyettesítheti. A ⁓ – szél-
sőséges helyzetben, életveszélyben – a sa-
ját belső érdekein, céljain is győztes értékek 
gyűjtőpontja. A ⁓ akarata megfeszítésének, 
rendíthetetlenségének pillanatában ismeri 
föl valódi önmagát, és a közösségének tett 
szolgálata értékét. A ⁓sé válást a hazával 
való belső kapcsolat idézi elő, mert az önfel-
áldozást nem lehet megparancsolni. (H. D.) 
→ katonapedagógia

hősi halott: az állomány azon tagja minősít-
hető ⁓á, aki a szolgálati kötelezettség teljesí-
tése során vagy azzal összefüggésben az éle-
tét feláldozza. ~á minősítésre Magyarország 
honvédelmi minisztere jogosult. A ~á nyil-
vánított elhunytak esetében a kegyeleti gon-
doskodás feladatainak koordinálására eseti 
jelleggel Központi Kegyeleti Munkacsoport 
működik. A Magyar Honvédség a kegyeleti 
gondoskodás keretén belül a ~á nyilvánított 
elhunytak esetében sírjel-, síremlékavatást 
és koszorúzást rendez, illetve az elhunyt ér-

demei alapján emléktáblát, emlékhelyet lé-
tesíthet. A ~á nyilvánított elhunytakról való 
megemlékezésként sírjel és síremlék avatá-
sakor, Halottak Napján, a Magyar Hősök 
Emlékünnepén vagy kerek évfordulók al-
kalmából az állományilletékes parancsnok, 
illetve a Magyar Honvédség központi kato-
nai igazgatási és adatfeldolgozó szervezete 
a sírjelnél, síremléknél koszorút helyezhet 
el. A ~á nyilvánított elhunytak emlékének 
megőrzésére a laktanyában, vagy az elhalá-
lozás helyén emléktábla, kopjafa állítható. 
A ~á nyilvánított elhunyt esetében a díszkí-
séretet századszintű alegység, a gyászzenét 
katonazenekar biztosítja. A Központi Ke-
gyeleti Munkacsoport elnöke engedélyez-
heti a ~á nyilvánított hivatásos állományú 
tábornok elhunyt végső nyughelyére ágyú-
talpon való kísérését. A Fiumei úti Nemze-
ti Sírkert Hősök Parcellájába is temethetők 
~á nyilvánított elhunytak. A Magyar Hon-
védség hadisírgondozásért felelős közpon-
ti szerve a Hősök Parcellájában a ~á nyil-
vánítottak emlékének méltó megőrzése ér-
dekében központi emlékművet állít, vala-
mint a nem a Hősök Parcellájába eltemetett 
~á nyilvánított elhunytak, és a szórásos te-
metési formában búcsúztatott ~á nyilvání-
tott elhunytak neve, rendfokozata, az elha-
lálozásuk időpontja és kegyeleti minősíté-
sük – az intézkedésre jogosult közeli hoz-
zátartozó egyetértése esetén – az erre a cél-
ra létrehozott központi emlékművön kerül 
feltüntetésre. A ~á nyilvánított elhunytak 
esetében a Magyar Honvédség viseli a ke-
gyeleti kellékek, a temetésre történő előké-
szítésnek és búcsúztatásnak, valamint a te-
metési hely feletti rendelkezési jog megvál-
tásának és a temetőn belüli szolgáltatások, 
az esetleges exhumálás, illetve az újrateme-
tés költségeit. A Magyar Honvédség vise-
li továbbá a ~á nyilvánított elhunytak em-
lékművének, emléktáblájának és sírjelének 
vagy síremlékének költségeit, amennyiben 
a laktanyában, vagy az elhalálozás helyén 
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 emléktábla, kopjafa állítására kerül sor, an-
nak költségeit, valamint a ~á nyilvánított el-
hunytak temetési helyének gondozásásával, 
sírjele, síremléke karbantartásával kapcso-
latban felmerült költségeket. A ~á nyilvání-
tott elhunytak sírhelyét, urnafülkéjét és a te-
metési helye feletti rendelkezési jogot határo-
zatlan időre kell megváltani vagy meghosz-
szabbítani. Ha az elhunytat ~á minősítették, 
a miniszter erre irányuló kérelem benyújtása 
nélkül, hivatalból is engedélyezheti a maga-
sabb intézményes temetési segély kifizeté-
sét. A ~á nyilvánított elhunyt temetésekor, 
valamint sírjel, síremlék avatásánál a dísz-
kíséretet a Magyar Honvédség központi dí-
szelgő feladatait ellátó szervezete biztosít-
ja. A ~á nyilvánított elhunyt temetésekor 
a Központi Kegyeleti Munkacsoport elnöke 
az intézkedésre jogosult közeli hozzátartozó 
beleegyezésével engedélyezheti, hogy a ko-
porsó vagy az urna ravataltól a temetési he-
lyig történő szállítását a Magyar Honvédség 
központi díszelgő feladatait ellátó szerveze-
te vagy az a honvédelmi szervezet biztosít-
sa, amelynek személyi állományába az el-
hunyt tartozott. A ~ a társadalombiztosítá-
si nyugdíjrendszer keretében járó hozzátar-
tozói nyugellátásra jogosult hozzátartozóit 
(feleség, gyermek, szülő) kiemelt kiegészí-
tő támogatás (árvák kiegészítő támogatása, 
kiegészítő hozzátartozói támogatás) illeti 
meg. (P. T.) → humánpolitika, személyügy

HSN-elv: rakétavető; a fegyverek hátrasik-
lás nélküli lövésének alapelve. A mechani-
ka impulzustételén alapszik, amely szerint 
a mechanikai rendszer tömegközéppontja 
helyben marad, ha a rendszerben csak belső 
erők hatnak. A fegyverlövedék-rendszerben 
a lőporgázok nyomóereje belső erő. A rend-
szer tömegközéppontja tehát helyben ma-
rad, ha a rendszer összimpulzusa nem vál-
tozik. Ekkor a lövedék impulzusa (m × v) 
egyenlő a fegyver mozgó részeinek ellenke-
ző irányú impulzusával (M × V). Amíg tehát 

az m tömegű lövedék v sebességgel előre, 
addig az M tömegű fegyver V  sebességgel 
 ellenhatásként hátrafele mozdul el. A fegy-
ver hátramozgását, az úgynevezett hátrasik-
lást a gyakorlatban úgy küszöbölik ki, hogy 
a csőfarra egy szűkített keresztmetszetű fú-
vócsövet helyeznek el, amelyen át a csőből 
a lőporgázok bizonyos MG hányada VG ki-
áramlási sebességgel a szabadba távozik. 
Így a fegyvernek a csőfaron hátra kiáram-
ló gázok előremozgató impulzust adnak. 
A fegyver hátrafelé irányuló elmozdulásá-
val szemben a fúvókán hátrafelé kiáramló 
gázok által létrehozott előremozgató hatás 
a lövés lefolyásának minden időpillanatá-
ban lerontja, megsemmisíti a hátrafelé tör-
ténő elmozdulást, tehát a fegyver kiegyen-
súlyozott állapotban marad, és lövés közben 
nincs hátrasiklás. A ~et alkalmazzák többek 
között a kézi gránátvetőknél, a hordozható 
irányítható páncéltörő rakéták indításánál, 
HSN-lövegeknél stb. (T. A.) → haditechni-
kai támogatás

HUD (Head-Up Display [szabad fordítás-
ban: kivetített információs panel]): lásd op-
tikai célzókészülék (Sz. L.)  → haditechni-
kai támogatás

hullámharcrend: az 1915-től  kialakult ál-
lásháború mélyen lépcsőzött védelmi rend-
szerei szükségszerűen életre hívták 1915–
16-ban  – a csapás mélységi fokozása érdeké-
ben – a mélyen lépcsőzött támadó harcren-
det, amikor az egymás mögött szétbontakoz-
tatott zászlóaljak újabb és újabb „hulláma-
ival” igyekezték kierőszakolni az áttörést. 
(Sz. M.) → hadtörténet, hadművészet tör-
ténete

hullámterjedés (elektromágneses): a rezgő-
mozgás terjedési módja, a részecskék moz-
gási állapotának sorozatos átadása közvet-
len szomszédjaiknak. A rezgés lehet a terje-
dés irányára merőleges (transzverzális hul-
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lámok) vagy vele megegyező (longitudiná-
lis hullámok). Két azonos mozgásállapotú 
pont távolsága egymástól a hullámhossz. 
A hullám időben és térben való változása 
igen gyakran szinuszos jellegű. Ekkor a hul-
lám egyenlete: y = y0 × sin(ωt – βx), ahol y0 
a hullám amplitúdója, ω az időbeli változás 
körfrekvenciája, β az x irányú haladás jel-
lemző fázisegyüttható, t az idő. Ha a hullám 
veszteséges közegben halad, akkor csillapo-
dik, az amplitúdója exponenciálisan csök-
ken. Egyenlete: y = y0 × eα × sin(ωt – βx), 
ahol α a térbeli csillapítási együttható. Egy-
mással szemben haladó, azonos amplitúdó-
jú, csillapítatlan két hullám állóhullámot 
eredményez. Különböző irányba terjedő, 
azonos körfrekvenciájú hullámok a találko-
zás helyék erősítik vagy gyengítik egymást. 
Ez a jelenség az interferencia. Az azonos 
amplitúdójú hullámok az interferencia kö-
vetkeztében kiolthatják egymást. Szinuszos 
hullámok alakjában terjednek az elektro-
mágneses hullámok, fény, hő, rádióhullámok 
stb. és a hang is. Nem szinuszos hullám pél-
dául a lökőhullám. A ~nek kulcsszerepe van 
a vezeték nélküli híradásban. A rövidhullá-
mok a nagyobb távolságokat az ionoszférá-
ról visszaverődő hullámokkal hidalják át. 
Két különböző úton terjedő – például az io-
noszféráról és a Föld felülete mentén haladó 
hullám a vételben hullámelhalkulást, fadin-
get okoz. Az ultrarövid hullámok terjedésé-
ben a felületi és a talajról visszaverődő hul-
lámok játszanak szerepet. A hullámok tér-
erőssége az optikai látóhatáron túl rohamo-
san csökken, ezért az adó- és vevőantennát 
minél magasabb ponton célszerű telepíteni. 
A mikrohullámú összeköttetésekhez az adó- 
és vevőantenna optikai átláthatósága szüksé-
ges. (V. L.) → elektronikai hadviselés

humán felderítés: a felderítés egy kategó-
riája, amelyben a felderítési információt hu-
mán (emberi) források gyűjtik és szolgáltat-
ják. Megjegyzés: magában foglalja mind-

azokat az ember által végzett adat- és infor-
mációgyűjtési eljárásokat, amelyeket az em-
beri érzékszervek, és/vagy ember által köz-
vetlenül kezelt műszerek felhasználásával 
végeznek. Idesorolhatók a figyelők, felde-
rítőjárőrök, hírszerzők által gyűjtött, a ha-
difoglyok és átszököttek kihallgatása útján 
nyert vagy a felderítő összekötő tisztek által 
szolgáltatott adatok és információk. (H. H.) 
→ felderítés

humán szakanyagellátás: a katonai élet, 
a személyi állományról való gondoskodás 
szerves része. Formáját tekintve szolgáltatás 
és anyagellátás, amely kiterjed a honvédség 
teljes személyi állományára és objektumai-
ra. A humán (kulturális) anyagi ellátottság 
napjainkban már a céges ergonómia egyik 
alapvető forrása. Az anyagnem szempont-
jából a 32-es  jogcím anyagait és szolgálta-
tásait foglalja magában. (MHLK) → kato-
nai logisztika

humánanyag-biztosítás: azon logiszti-
kai funkciók és feladatok összessége, ame-
lyek a szakági nómenklatúra szerinti humán 
anyagi szükségletek megtervezésére, a kész-
letek képzésére, a felhasználás szabályozá-
sára, felhasználására, a felhasznált készletek 
pótlására, minőségbiztosításra, a szaktech-
nikai eszközök fenntartási anyagszükségle-
teinek biztosítására, azok működőképessé-
gének fenntartására, új humán szakanyagok 
és eszközök rendszerbe állítására, kivoná-
sára, szolgáltatások végzésére irányulnak. 
A ~ célja a humán anyagok és szaktechni-
kai eszközkészletek normák szerinti megala-
kításával, szakszerű tárolásával, a felhasz-
nálóknak történő kiadásával, hozzájárulni 
a honvédelmi szervezetek élet- és munka-
körülményeinek, a katonaállomány kom-
fortérzetének javításához, harcképességé-
nek fenntartásához, a katonai szervezetek 
alkalmazásának (felhasználásának, igény-



466

humán erőforrás

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

bevételének) sikeréhez. (MHLK) → kato-
nai logisztika

humán erőforrás: a Magyar Honvédség 
hadrafoghatósági és alkalmazási követel-
ményeinek fenntartásához és fejlesztéséhez 
szükséges létszámú állomány. A haza védel-
méhez, a szövetségi és egyéb nemzetközi 
kötelezettségek teljesítéséhez optimális fel-
készültségű és létszámú állomány biztosítá-
sa kidolgozott humánstratégia útján, komp-
lex, humánerőforrásmenedzsment-rendszer 
működtetésével valósulhat meg. A Magyar 
Honvédség humánerőforrás-gazdálkodása 
a toborzáson át, a szolgálat alatt folytatott 
tudatos felkészítésen és megtartáson keresz-
tül, a szolgálatból való kilépés támogatását 
is magában foglalja. A toborzás a Magyar 
Honvédség humánstratégiájának – azon be-
lül a humánerőforrás-gazdálkodásnak – ki-
emelt fontosságú területe. Célja egy olyan 
tevékenységi folyamat megszervezése, ahol 
a Magyar Honvédség személyi szükséglete-
inek mennyiségi, minőségi kielégítése a hu-
mánerőforrás-gazdálkodás stratégiai cél-
kitűzéseinek megvalósulásával, a magyar 
munkaerőpiac szereplőivel történő szoros 
együttműködéssel történik. (I. A.) → hu-
mánpolitika, személyügy

humanitárius segítségnyújtás: 1. A fegy-
veres konfliktusok során az áldozatoknak 
és a polgári lakosságnak nyújtott humani-
tárius segély a háborús politika felett áll, el-
sőbbséget élvez minden politikai vagy kato-
nai szemponttal szemben. Ennek jogi alap-
ját az 1949-es  IV. genfi egyezmény határoz-
za meg. Annak alapján minden hadviselő 
„tartozik engedélyezni a kizárólag a másik 
Szerződő Fél polgári lakossága részére fel-
használandó minden gyógyszer és egészség-
ügyi felszerelés […] szabad átszállítását”, 
valamint „a tizenöt évnél fiatalabb gyer-
mekek, a terhes és a gyermekágyas asszo-
nyok részére fenntartott nélkülözhetetlen 

élelmiszerek, ruhák és erősítőszerek  szabad 
 átszállítását”, még ha ők a másik félhez tar-
toznak is. Az 1977-es  kiegészítő jegyző-
könyvek tovább erősítették mind a harcoló 
felek kötelességeit, mind a nem harcolók jo-
gait. A hadijog rendszere kötelezi a megszál-
ló erőket, hogy lássák el az ellenséges lakos-
ságot segélyküldeményekkel „mindennemű 
hátrányos megkülönböztetés nélkül”, biz-
tosítva a polgári lakosság fizikai túlélését, 
valamint felszólítja az összeütköző feleket, 
hogy a segélyfelajánlásokat ne a konfliktus-
ba való beavatkozásnak tekintsék, ameny-
nyiben az „emberbaráti és pártatlan jelle-
gű”, hanem a nemzetközi humanitárius jogi 
előírások által diktált kötelességnek. (L. T.) 
→ hadijog 2. Olyan – az Európai Unió, to-
vábbá az ENSZ béketámogató vagy a NATO 
válságreagáló műveletei keretén belül vég-
rehajtott – művelet, amely az emberi szen-
vedés csökkentése érdekében végrehajtott 
feladatokat hivatott ellátni, azon esetekben 
és helyszíneken, ahol a helyi hatóságok nem 
képesek támogatást nyújtani a lakosságnak. 
A Magyar Honvédség (MH) feladatrend-
szerében: a fogadó ország beleegyezésé-
vel vagy erre jogosult nemzetközi szerve-
zet felhatalmazásával a Magyar Honvédség 
érdemi közreműködésével folytatott segí-
tő tevékenység, amely a fegyveres konflik-
tus, a természeti vagy civilizációs kataszt-
rófa által okozott olyan helyzet elhárítására, 
továbbá következményeinek csökkentésére 
irányul, amely emberek életét, egészségét, 
anyagi értékeit és alapvető ellátását, a ter-
mészeti környezetet súlyos mértékben ve-
szélyezteti, károsítja. A ⁓t a humanitárius 
alapelvek megtartásával kell végezni, ame-
lyek a következők: a) emberiesség; b) sem-
legesség; c) pártatlanság; műveleti függet-
lenség (önálló művelet, politikai, gazdasá-
gi, katonai egyéb indítékoktól mentes). G. I.) 
→ hadtudomány elmélete (B. G.) → béke-
támogató műveletek, CIMIC, CIMIC-műve-
leti környezet
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humánpolitika: a szervezetek létrejöttéhez 
és működéséhez szükséges emberi feltétel-
rendszer kialakítása és befolyásolása érde-
kében megfogalmazott nézetek és szakte-
vékenységek rendszere, amely a szabály-
zók létrehozásától a napi vezetői gyakor-
latig terjedő feladatokat foglalja magában. 
A ~át megvalósító feladatok jellegük sze-
rint általában három csoportba sorolhatók: 
a) a szervezetek kialakításával, irányításá-
val, vezetésével kapcsolatos humán jellegű 
feladatok, amelyek a legfelső szinten a tör-
vény- és szabályalkotásban utasítások, in-
tézkedések kidolgozásában, a csapatveze-
tésben pedig a napi parancsnoki tevékeny-
ség végzésében realizálódnak; b) az úgyne-
vezett szolgáltatás jellegű tevékenységek, 
amelyek a szervezetben dolgozókat segítik 
megfelelni a velük szemben támasztott kö-
vetelményeknek, illetve megfelelő körül-
ményeket teremtenek az eredményes mun-
kavégzéshez; c) az érdekvédelemmel kap-
csolatos szabályozások és ennek megfelelő 
szervezeti elemek létrehozása és működte-
tése. A ~ helyes értelmezése és végzése je-
lentős szerepet kap a fegyveres erők és tes-
tületek tevékenységében. (P. T.) → humán-
politika, személyügy

humánstratégia: meghatározza és egységes 
keretbe foglalja azokat az alapelveket és cé-
lokat, amelyek biztosítják a Magyar Honvéd-
ség feladatai ellátásához megfelelő – a szük-
séges számú és összetételű – humán feltétel-
rendszert. Célja a haza védelméhez, a szö-
vetségi és egyéb nemzetközi kötelezettsé-
gek teljesítéséhez az optimális humánerő-
forrás biztosítása, illetve az ehhez szükséges 
feltételrendszer kialakítása. Célrendszere 
az alábbi pillérek mentén határozható meg: 
a) a kiszámítható és vonzó katonai pályamo-
dell; b) munkaköri követelmények rendsze-
re; c) személyzetfejlesztés; d) kompenzáci-
ós (juttatások, támogatások) rendszer. A hu-
mánstratégia és a stratégiával összhangban 

kidolgozásra kerülő, annak megvalósítását 
célzó, rövid és középtávú cselekvési prog-
ramok szorosan illeszkednek a honvédelmi 
tárca hosszú távú stratégiai tervéhez, vala-
mint a Magyary Zoltán Közigazgatás-fej-
lesztési Programban megfogalmazottak-
hoz. A Magyar Honvédség humánstratégi-
ai céljainak elérésére vonatkozó cselekvési 
programok kidolgozása érdekében az alábbi, 
szakértői és koordináló munkacsoportok ke-
rültek létrehozásra: a) Kompenzációs mun-
kacsoport; b) Humánszolgálati munkacso-
port; c) Katonai életpálya, pályakép- és tel-
jesítményértékelési rendszer munkacsoport; 
d) Humáninformatikai rendszer munkacso-
port; e) Katonai (honvédelmi) nevelés, alap-
fokú oktatás és önkéntes tartalékos rend-
szer munkacsoport; f) Személyzetfejlesz-
tési munkacsoport; g) Elismerési rendszer 
munkacsoport; h) Szervezetelemzési, mun-
kakörelemzési és munkakör-értékelési mun-
kacsoport; i) Jogi előkészítési munkacso-
port. (I. A.) → humánpolitika, személyügy

Huntington, Samuel P. (1927–2008): a mo-
dernkori Amerika egyik legjelentősebb po-
litológusa, társadalomtudósa 1927. április 
18-án  született New Yorkban, és 2008-ban  
halt meg. Tanulmányait a Harvard, a Yale 
és a Chichagói Egyetemeken végezte. Már 
23 évesen tudományos fokozattal a Harvar-
don kezdett el tanítani. A neves egyetemen 
a Department of Governmentnél (kormány-
zati tanszék) dolgozott haláláig, ahol a kor-
mányzattal kapcsolatos kutatásokat vég-
zett, valamint ebben a témában tartott kur-
zusokat többnyire politológus hallgatóknak. 
Főbb kutatási területei voltak: amerikai po-
litikák, a demokratizálódás problematikája, 
katonapolitika, politikai stratégia, fejlesz-
téspolitika. Élete végén a Nemzetközi Ta-
nulmányok Központjának igazgatója volt. 
Az első nagyobb hangvételű – hadtudomá-
nyi vonatkozású – könyvét A katona és az ál-
lam (1957) akkoriban igen kritikus  szemmel 
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nézték, ma azonban részben ez a könyv ha-
tározza meg az Egyesült Államokban a ci-
vil-katonai kapcsolatokat, továbbá a 20. szá-
zad végén az európai hadseregek szervezeti 
fejlesztésére is nagy hatást gyakorolt. Ebben 
a művében kezdte el azt a katonai hívatásról 
szóló vitát is, amely mentén a modern hadse-
regekben ma is keresik teoretikusok és szak-
emberek a katonai értékrendszer és a de-
mokratikus társadalmak értékeinek egyez-
tetési lehetőségeit. Hitvallása szerint mű-
vében arra törekszik, hogy gyümölcsözőbb 
és használható keretet javasoljon, s fölvesse 
és meghatározza a civil és a katonai szféra 
viszonyának tanulmányozásával kapcsolatos 
legfontosabb elméleti kérdéseket. Híressé 
a Political Order in Changing Socities (Po-
litikai rend a változó társadalmakban, 1968) 
című könyve tette. Fő műve a 90-es  években 
megjelent A civilizációk összecsapása című 
könyve. Huntington ebben az írásában egy 
máig tartó vitát indított el. A vita arról szól, 
hogy minek a mentén lesznek a jövő konf-
liktusai: vajon államok között és/vagy esz-
mék között? Huntington szerint, alapvető-
en ezek a civilizációk között zajlanak majd. 
(K. J.) → katonaszociológia

Husky hadművelet (1943. július 9. – au-
gusztus 17.): amerikai–angol partraszállás 
Szicílián (Sz. M.) → hadtörténet, hadmű-
vészet története



Iaşi–kisinyovi hadművelet (1944. augusz-
tus 20. – szeptember 25.): a 2. és 3. Ukrán 
Front hadművelete Iaşi–Kisinyov–Huşi tér-
ségében, szétzúzva a német Dél Hadsereg-
csoportot (két-két német és román hadsereg), 
aminek következtében Románia szembefor-
dul a németekkel. A 2. Ukrán Front szep-
tember 23-ára  felzárkózott a román–ma-
gyar határra, a 3. Ukrán Front pedig Bul-
gária területére lépett, aminek következté-
ben Bulgária is a szovjetek oldalán folytatta 
a háborút. Lásd folyamatos nagy mélységű 
hadműveletek. (Sz. M.) → hadtörténet, had-
művészet története

ideáltípus: egy adott társadalmi  jelenség 
bizonyos jellegzetességeinek hangsúlyo-
zásával kialakított „tiszta típus”, amely 
a valóságban nem szükségszerűen létezik. 
A jellegzetességek meghatározó jegyek, 
de nem feltétlenül kívánatosak. Példa erre 
Max Weber ⁓a a bürokratikus szervezetről. 
Az ⁓ – és így az alábbi tipológia – jellem-
zői tehát a következők: a) a megismerés fo-
lyamatában nem célt, hanem eszközt jelent; 
b) etalon jelleggel a valóság mérésére az ide-
áltípustól való eltérés vizsgálatára szolgál; 
c) szellemi termék, nem valóságosan létező, 
reálisan ható erő; d) nem norma, nem az ér-
tékelés, hanem a megismerés eszköze. (K. J.) 
→ katonaszociológia

idegbénító mérgező harcanyagok, idegmé-
reg: legfontosabb képviselőjük a szarin, szo-

mán és a „V”-anyagok. Gyorsan ható mér-
gező harcanyagok, a szervezet acetilkolin-
eszteráz enzim gátlása révén fejtik ki hatá-
sukat, megakadályozva ezzel az ideginge-
rület-közvetítő anyag, az acetilkolin elbom-
lását. Az idegvégződésekben felhalmozódó 
elbontatlan acetilkolin az izomzatot görcsös 
állapotban tartja, a halál végső fokon a szer-
vezet általános bénulása következtében lép 
fel. Az ⁓ hatására kialakuló tünetek a sérü-
lés súlyosságától különbözőek lehetnek. Kis-
fokú mérgezés esetén, a szem simaizmai-
nak változása miatt a pupilla összehúzódik, 
és csak erős pupillaszűkület (miozis) lép fel, 
a hörgők simaizmaiban és váladékterme-
lő mirigyeiben történő változások eredmé-
nyeképpen hörgőszűkület lép fel, a légutak-
ban pedig fokozott váladékképződés indul el 
a légzés nehezülését, mellkasi fájdalom ki-
alakulását eredményezve. A miozis követ-
keztében gyakran látási zavarok alakulnak 
ki, a szem rendkívül fényérzékennyé válik. 
Nagy koncentrációk kialakulása esetén az ⁓ 
a tüdőn keresztül gyorsan a vérkeringésbe 
kerül, és egy percen belül egész testre kiter-
jedő hatások jelennek meg. Súlyos sérülés-
nél akaratlan izomrángások lépnek fel, szét-
szórtan az apróbb izmok rángása figyelhető 
meg, ami az egész testre kiterjed, és ame-
lyet görcsös állapot követ. Ennek látható je-
lei – a miózison kívül – az egész szervezet 
erős remegése, eszméletvesztés, önkéntelen 
vizeletürítés. A fulladásos halál a légutak el-
záródása, a légző izmok bénulása és a légző-

I, Í
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központ működésének leállása miatt követ-
kezik be. Ha a sérült ellenanyagot nem kap, 
a halál rövid időn belül bekövetkezik. A fel-
sorolt tünetek az idegbénítók csoportjába so-
rolt valamennyi mérgező harcanyag – DFP, 
tabun, szarin, szomán, „V”-anyagok – ese-
tében közel azonosak, a különbségek inkább 
a tünetek kifejlődésének gyorsaságában je-
lentkeznek. Az ⁓ egyik további közös sajá-
tossága az úgynevezett kumulatív (összeg-
ződő) hatás. A szervezetbe jutott mérgező 
harcanyagok igen nehezen képesek kiürül-
ni, lassan felhalmozódnak, s emiatt halálos 
vagy súlyos mérgezés is nagy valószínűség-
gel bekövetkezhet önmagukban veszélytelen 
adagok többszöri elszenvedésekor. A szarin 
(0-izopropil-metilfluor-foszfonát) színtelen, 
könnyen párolgó, szagtalan vagy enyhén 
gyümölcsillatú folyadék, fajsúlya közelítő-
leg a vízzel azonos (1,09 g/cm3). Nagyfo-
kú illékonysága következtében elsősorban 
a légtér szennyezésére alkalmazzák. A szo-
mán [0-(3,3-dimetil-sec butil) metilfluor-
foszfonát] színtelen, majdnem szagtalan fo-
lyadék, amely vízben nehezen, oldószerek-
ben jól oldódik. Toxikus hatásában a szar-
int felülmúlja. Hatását cseppek és pára for-
májában fejti ki, bőrre kerülve, belélegezve 
okoz sérülést, halált. A „V”-anyagok a szo-
mánnál nagyobb mérgezőképességgel ren-
delkező, maradó idegbénító harcanyagok. 
Legfontosabb változatát „VX” fedőnéven 
rendszeresítették. A „VX” (0-etil-S-[N,N-di-
izopropilaminoetil]-metiltiolfoszfonát) szín-
telen, szagtalan, magas forrpontú, olajszerű 
folyadék. Igen stabil vegyület, hosszú ide-
ig képes szennyezni a terepet, a harci-tech-
nikai eszközöket, a vizet. Maradósága né-
hány naptól néhány hétig, sőt néhány hóna-
pig tarthat. A „VX” aeroszoljaival szennye-
zett fegyverzetet, harci-technikai eszközö-
ket, egyéni ABV-védelmi készleteket a lehe-
tő legrövidebb időn belül mentesíteni kell. 
Az ~kal történő elszennyeződést követően 
azonnal meg kell kezdeni a bőr gyors men-

tesítését, mérgezés esetén a légzés biztosítá-
sát, és az ellenanyagot tartalmazó öninjekció 
önampulla – saját vagy bajtársi – alkalma-
zása mellett a sérültet minél előbb a segély-
helyre kell szállítani orvosi ellátásra. A leg-
újabb fejlesztések hozománya a „VX”-nél is 
mérgezőbb szintetikus toxinok, a karbamá-
tok és a GABA-effektorok (GABA – gam-
ma-amino-vajsav) lettek. A felsoroltakon kí-
vül a 70-es  évek fejlesztésének eredménye-
képp megjelentek olyan újabb vegyületek, 
amelyek a Novicsok csoportba tartoznak, 
és egyes tagjai a szománnál 10-szer, a „VX”-
nél 5-ször hatásosabbak. (B. T.) → ABV-tá-
mogatás

ideiglenes had-) erő, ideiglenes szerveze-
tek: ideiglenes katonai szervezetek a szövet-
ségen belül egy adott feladatra kijelölt több 
nemzetiségű alegységek, egységek. Lehetnek 
összhaderőnemi, fegyvernemi, kiképző, ki-
szolgáló szervezetek. A Magyar Honvédség 
békeműveleti erői valamennyien ideiglenes 
katonai szervezetek, amelyek önállóan vagy 
át-alárendelve szövetségi (NATO) vagy szin-
tén ideiglenes koalíciós erőkben tevékenyked-
nek. A mozgósítás irányítására, illetve vég-
rehajtására létrehozott, ideiglenes jelleggel 
működő szervezetek; a katonai vezető szer-
veknél és a hadkiegészítő (katonai igazga-
tási) szerveknél mozgósítást irányító opera-
tív csoportot (MIOCS); az anyagi-technikai 
szakági szervezetek esetében – még ezen kí-
vül – szakági mozgósítást irányító csoportot 
(SZMICS) kell létrehozni; minden más kato-
nai szervezetnél mozgósítást végrehajtó cso-
portot (MVCS); a több katonai szervezet egy 
laktanyában történő elhelyezése esetén pedig 
az MVCS helyett laktanya mozgósítást végre-
hajtó csoportot (LMVCS) hoznak létre és mű-
ködtetnek. Az azonos helyőrségben megala-
kuló anyagi-technikai szervezetek mozgósí-
tási feladatainak irányítására összevont moz-
gósítást végrehajtó csoportot (ÖMVCS) állí-
tanak fel. (H. L.) → védelmi igazgatás
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ideiglenes kötelék: ideiglenes jelleggel 
a feladat sikere végrehajtása érdekében vagy 
szolgálati érdekből a kijelölt parancsnok alá-
rendeltségébe vont vagy utalt kötelék, illetve 
katonák nem szervezetszerű csoportosítása. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

identitás: latin eredetű szó, eredete „idem, 
eadem, idem” (I. szám 3. személy rago-
zott alakjai), jelentése: ugyanaz, ugyanő, 
éppen az. Általános jelentése: azonosság. 
Az ⁓ jelensége (szociálpszichológiai jelen-
ség) az egyik legfontosabb pszichikus köz-
vetítő konstrukció az egyén és társadalom 
között. A szocializáció eredménye, a nor-
mákkal, a társadalmi szerepekkel való azo-
nosulást eredményezi, amelyek az egyén 
és a közösség közötti közvetítéseket segí-
tik elő. Az identitásnak fontos alkotóele-
me a csoport-hovatartozás, a szűkebb érte-
lemben vett társas identitás. A társas iden-
titás egy csoporttal való azonosulás, tehát 
az „én”, „mi”-vé alakítása. A fogalmat 1950-
ben  vezette be Erik Erikson, aki az identitás-
érzés egész életünkön át való fenntartásá-
ra irányuló törekvésünket tartotta a szemé-
lyiségfejlődés legfontosabb mozgatójának, 
amelynek az egyes életszakaszokban más-
más súlypontjai és különböző fejlettségi fo-
kai lehetnek. (B. J.c) → katonapszichológia

idomtöltet: a robbantandó szerkezetek kü-
lönböző, bonyolult keresztmetszetű elemei-
nek, részeinek robbantásához alkalmazzák. 
A töltet alakja az elnevezésének megfelelően 
a robbantandó elem formájához idomul. Úgy 
kell összeállítani, hogy a robbantandó elem 
legvastagabb részeihez kerüljön a legna-
gyobb mennyiségű robbanóanyag. Az ~ csa-
patoknál történő elkészítéséhez nagy és kis 
trotilpréstesteket vagy plasztikus robbanó-
anyagot használnak, ez utóbbiból a legkü-
lönbözőbb formájú, alakú töltetek készíthe-
tők. (K. Z.a) → műszaki támogatás

időérzékeny célok: olyan tüzérségi célok, 
amelyeknek helyzete a felderítésüket köve-
tően rövid időn belül változhat, ezért haté-
kony pusztításukra csak rövid idő áll rendel-
kezésre. (M. G.) → tüzérség

időjárás: meghatározott helyen a légkör pil-
lanatnyi fizikai tulajdonságainak és folya-
matainak összessége, illetve azoknak rövi-
debb időszak során a környezettel és egy-
mással is kölcsönható rendszere. Az ~ ta-
nulmányozásával a meteorológia tudománya 
foglalkozik. Az időjárási folyamatok meg-
határozó része Föld légkörének a felszíntől 
számított 6–20 km magasságig terjedő réte-
gében zajlódik, legjellemzőbb tulajdonsága 
a változékonyság. (K. A.) → geoinformáci-
ós támogatás

időjárás-előrejelzés: meghatározott idő-
tartamban és területen várható meteoroló-
giai viszonyokra vonatkozó állítás, amely 
a fennálló légköri jellemzők ismeretén, azok 
jövőre vonatkozó számszerű meghatározá-
sán és a légköri folyamatok viselkedésére 
vonatkozó tapasztalatokon alapul. A nume-
rikus előrejelzés nagy teljesítményű számí-
tógépeken futtatott modellek alapján, a lég-
körfizikai folyamatokat leíró fizikai egyenle-
teknek a légkör különböző szintjeiben, rács-
pontokon előállított meteorológiai mezők 
elfogadhatóan rövid idő alatt készülő meg-
oldását jelenti. A számítások eredményéből 
előállított meteorológiai bulletinek binárisan 
kódolt számhalmazok formájában a támoga-
tó hierarchia alsóbb szintjei felé a távközlési 
rendszerben kerülnek forgalmazásra. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

időjárási térkép: a tényleges és előrejel-
zett időjárási paraméterek térképes ábrázo-
lása. A speciálisan kialakított meteoroló-
giai munkaállomások lehetővé teszik a fel-
használó számára a szabványos bulletinek 
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 tartalmának könnyű áttekintését, térképen 
történő grafikus megjelenítését. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

időszakos megvilágítás: a tüzérségi meg-
világítás egyik fajtája, amikor a megvilágí-
tandó területet időben szakaszosan – leg-
inkább a felderítés vagy a tűzmegfigyelés 
idejére – világítják meg. (Sz. T.) → tüzérség

időszámvetés: 1. A törzsfőnök által a terve-
zés során a feladatok előkészítésére, meg-
szervezésére és végrehajtására készített te-
vékenységi rend, amely magában foglalja 
a törzs munkarendjét, a szervezés legfőbb 
időpontjait a készenlét eléréséig. Az ~ ké-
szülhet táblázatos vagy írásos formában, 
illetve a kettő kombinációjával. Az elké-
szítését elősegítik azok az előre elkészített 
okmányok, amelyeket csak pontosítani kell 
a számvetés rögzítéséhez. Ezeket az okmá-
nyokat a mintaokmányok között, a Hatályos 
Műveleti Eljárások gyűjteményében tárol-
ják. (T. J.) → szárazföldi műveletek 2. Va-
lamennyi szervezeti program időbeni meg-
valósítása megkövetel egy tervszerűséget, 
ahol időhöz kötötten felvázoljuk a tenni-
valókat. Az ⁓ keretében pontosításra, illet-
ve meghatározásra kerül: a) a feladatvétel 
ideje; b) rendelkezésre álló idő; c) az előze-
tes intézkedés kiadásának ideje; d) helyzet-
megítélésre biztosított idő; e) szemrevétele-
zés, hadijáték ideje; f) cselekvési változatok 
kidolgozása és összevetése; g) az elhatáro-
zás kidolgozására biztosított idő; h) elhatá-
rozás és kihirdetésének ideje; i) harcparancs 
(műveleti feladat) kiadása; j) együttműködés 
megszervezése; k) feladatok begyakorlása; l) 
harctámogató és harckiszolgáló elemek te-
vékenységének megszervezése; m) készen-
lét a feladat végrehajtására.

időzíthető gyújtó: lásd tüzérségi gyújtó 
(Sz. L.)  → haditechnikai támogatás

időzített gyújtózsinór: a gyújtóláng átvé-
telére, továbbvezetésére és az utászgyutacs 
hüvelyébe helyezett iniciáló robbanóanyag 
gyújtására, továbbá a lőportöltetek közvet-
len indítására alkalmazott gyújtózsinór. Egy 
vezetőszálra préselt finomszemcsés fekete-
lőporbélből és az azt körülvevő, vízhatlan 
eleggyel bevont többrétegű textilfonatból, 
valamint műanyag burkolatból áll. A gyúj-
tózsinór egyik végét meggyújtva, a feketelő-
porbél állandó sebességgel ég végig, és a zsi-
nór másik végén magas hőmérsékletű szú-
róláng lövell ki. Az átlagos égési sebessége 
1 cm/másodperc. Víz alatti robbantásnál is 
alkalmazható 5 m vízmélységig, azonban 
az égési sebessége víz alatt megnövekszik. 
(K. Z.a) → műszaki támogatás

illetékesség: viselőjének hatásköre, amelyen 
belül a ráruházott hatalommal hatályosan 
élhet. Megfelelő kompetenciával rendelke-
ző hivatalos személy, vezető a közigazgatá-
si, illetve a katonai szervezetben hatáskörén 
alapuló döntési, utasítási jogkörrel bír alá-
rendeltjeit, illetve ügyeket érintően. ⁓ fogal-
ma: azokat a szabályokat, amelyek az ország 
területi beosztásának megfelelően azonos 
szinten működő hatóságok közül megjelölik 
a konkrét ügyben eljáró hatóságot, ⁓i szabá-
lyoknak nevezzük. Azonos hatáskörön be-
lüli ügymegosztást fejeznek ki. ⁓ fajtái: ál-
talános, különös, kizárólagos. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

illetmény: az állomány tagja szolgálati vi-
szonya alapján az állományba vétel napjától 
a szolgálati viszony megszűnésének napjáig, 
havonta illetményre jogosult. Az illetmény: 
a) alapilletményből (a betöltött szolgálati be-
osztáshoz meghatározott besorolási osztály, 
besorolási kategória figyelembevételével 
alapilletmény-szorzószám és a honvédelmi 
illetményalap szorzata); b) honvédelmi szol-
gálati díjból (az állomány  tagjának tényleges 
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szolgálati viszonyban töltött idejéhez tartozó 
szorzószám és a honvédelmi illetményalap 
szorzata, fokozati vizsga esetén a tényleges 
szolgálati viszonyban töltött ideje, az állo-
mánycsoportjához és a legmagasabb fokoza-
ti vizsgájához tartozó szorzószám és a hon-
védelmi illetményalap szorzata); c) illet-
ménypótlékból (idegen nyelv használatát 
igénylő – kivéve a nyelvtanár, tolmács, fordí-
tó vagy revizor-fordító – szolgálati beosztás 
betöltése esetén STANAG 6001 pótlék); d) 
kiegészítő illetményből (amennyiben a fen-
ti illetményelemek együttes összege nem éri 
el a kötelező legkisebb munkabér (minimál-
bér) és a garantált bérminimum megállapí-
tásáról szóló kormányrendelet szerinti mi-
nimálbér vagy garantált bérminimum össze-
gét, a különbözetet kiegészítő illetményként 
kell megállapítani) áll. Az egyes illetmény-
elemeket egész összegre kerekítve, a hivata-
los magyar pénznemben kell megállapítani, 
és havonta utólag, a tárgyhónapot követő hó-
nap ötödik napjáig a hivatalos magyar pénz-
nemben kell az állomány tagja megbízása 
alapján fizetési számlájára átutalni, vagy 
ha azzal nem rendelkezik, lakcímére postai 
úton történő kifizetéssel teljesíteni. Az illet-
ményt a munkáltatói jogkört gyakorló álla-
pítja meg, valamint az illetménymegállapí-
tásnak nem minősülő illetményváltozásról 
a munkáltatói jogkört gyakorló értesítést 
ad ki. (I. A.) → humánpolitika, személyügy

illetménygazdálkodás: 1. Az illetmények 
fejlesztésére rendelkezésre álló pénzügyi ke-
retek felosztása, illetve az e keretekből törté-
nő finanszírozása a rendfokozati előlépteté-
sek, a beosztási illetményben történő előre-
sorolások, a szolgálai idő és egyéb pótlékok 
fejlesztése miatt szükségessé váló illetmény-
növekedésnek. 2. Az illetmény-összetevők 
közötti arányok kialakítása, változtatása. 3. 
A rendelkezésre álló beosztási illetményfej-
lesztésre szolgáló keretösszeg elosztása (fő-

leg az alárendelt szervezetek felé). (B. J.a) 
→ védelmi igazgatás

imázs (image): képmás, amit az embe-
rek alakítanak ki egy dologról, szervezet-
ről, szolgáltatásról vagy másik emberről. 
1. Az imázs általános értelemben „meg-
győződések, elgondolások és benyomások 
összessége, amelyekkel az egyén bármiről 
(tárgy, ember, csoport stb.) rendelkezik. 2. 
A szervezetről szóló üzenetek vagy azok kö-
vetkezményeinek fogadása, amelyet a kom-
munikáció eszközeivel alakítani, változtatni, 
módosítani lehet. (C. O.) → katonai vezetés

IMINT (Imagery Intelligence, képfelderí-
tés): a katonai felderítés egyik ága, amely 
megfelelő képalkotó berendezésekkel és 
egyéb szenzorokkal nyert adatok alapján 
felderítési információk előállítására irányul. 
A földi, légi és műholdas eszközökkel gyűj-
tött képi információk más forrásokból szár-
mazó információk kiegészítésére, megerő-
sítésére szolgálnak. (K. A.) → geoinformá-
ciós támogatás

imitációs elektronikai megtévesztés: az 
elektronikai megtévesztés azon fajtája, ami-
kor a saját elektronikai eszközök igénybevé-
telével oly módon juttatunk elektromágne-
ses jeleket a működő ellenséges elektronikai 
eszközök vevőibe, mintha azok a saját elekt-
ronikai eszközeitől származnának. Az imi-
táló jelek egyrészt megzavarhatják az el-
lenséges eszközök működési rendjét, más-
részt félrevezethetik az eszközök felhaszná-
lóit. Megvalósítható híradó rendszerekkel 
szemben például rádióforgalmazásba tör-
ténő belépéssel vagy nem kommunikációs 
eszközökkel szemben például imitált célok 
létrehozásával. Az ellenséges rádiólokátor 
megtéveszthető ismétlőberendezéssel, szög-
visszaverőkkel vagy válaszimpulzus-zava-
rással, válaszjelet imitálva. (H. Zs.) → elekt-
ronikai hadviselés, információs műveletek
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imitálás: 1. Különféle utánzó eszközök, kü-
lönleges módon berendezett és előkészített 
területek, körletek, objektumok alkalmazá-
sa abból a célból, hogy az ellenséget megté-
vesszék, illetve azt a látszatot keltsék, mint-
ha a látottak, tapasztaltak a valóságnak meg-
felelnének. 2. A csapatok gyakoroltatása so-
rán az ellenség tevékenységének jelzésekkel, 
jelzőcsapatokkal (ellenerő), továbbá a har-
ci körülményeknek egyszerű eszközökkel 
(imitátorokkal) történő hang- és fényután-
zása, valamint makettek és más eszközök, 
berendezések alkalmazása. (M. I.) → kato-
nai képzés, kiképzés, felkészítés

imitáló zavar: a szándékosan előállított za-
varok azon fajtája, amely célja, hogy a való-
di információ vételét, a valódi céljel azono-
sítását további jelekkel bizonytalanná tegye, 
rádióberendezések esetében megtévesztésig 
hasonló, de hamis információt közlő állo-
mást üzemeltessen, rádiólokációs felderítés 
esetén a valódi célnak az indikátoron való 
pontos beazonosítását a hozzá hasonló többi 
megjelenő céljel között akadályozza, meg-
nehezítse, amíg csak lehet. Rádiók esetén  
~ hatás elérhető hamisított közleményeket 
forgalmazó rendszer üzemeltetésével, rá-
diólokátorok esetén az indikátoron a valódi 
céljelhez hasonló imitált célok létrehozásá-
val. Ez utóbbi megvalósítására a rádióloká-
ciós impulzus válaszzavaró állomások szol-
gálnak. (V. L.) → elektronikai hadviselés

impakt: egy tevékenység környezetre gya-
korolt tényleges hatása. A haderőnek a társa-
dalomra, a környezeti tényezőkre gyakorolt 
hatásának a foka. (C. O.) → katonai vezetés

importból történő igénykielégítés: gazda-
ságmozgósítási helyzet esetén a védelmi, la-
kosságellátási, államigazgatási és szövetsé-
gi feladatok igényeinek külföldről beszerzett 
javakkal történő kielégítési formája. Előnye, 
hogy békeidőszaki előkészületeket és ráfor-

dításokat, speciális és költséges nemzetgaz-
dasági képességek (védelmi célú tartalékok, 
rögzített ipari kapacitások) fenntartását nem 
igényli. Hátránya, hogy a legkockázatosabb 
igénykielégítési forma. Ugyanis krízishely-
zetben – különösen háború esetén – a ha-
tárokon átívelő ellátási lánccal kapcsolatos 
kockázatok sokrétűek lehetnek. A nemzet-
közi kereskedelem működését ilyenkor erő-
sen korlátozhatják politikai vagy jogi ténye-
zők (például gazdasági szankciók), szállítási 
és tranzitproblémák. Az importhoz történő 
hozzáférést akadályozhatják piaci turbulen-
ciák is, hiszen például nemzetközi fegyveres 
konfliktus vagy háború esetén hirtelen any-
nyira megnőhet a hadiipari termékek világ-
piacán a kereslet, hogy azt a kínálati olda-
lon lévő vállalatok egyszerűen nem tudják 
kielégíteni. (T. B.) → védelem-gazdaságtan

improvizálás: előkészület nélküli, rögtön-
zött, az alkotással, kitalálással egyidejű elő-
adás az élet bármely területén. Az ⁓ lehet 
teljesen kötetlen, vagy keretek közt mozgó. 
(C. O.) → katonai vezetés

improvizált robbanóeszközök (Improvi-
sed Explosive Device – IED): olyan „házi-
lagosan készített”, tehát nem üzemi körül-
mények között gyártott, előállított eszközök, 
amelyek a pusztító hatásukat a robbanás ha-
tóerejével, az egészségre ártalmas vegyi, 
biológiai anyagokkal, pirotechnikai eszkö-
zökkel vagy gyújtóhatású anyagok segítsé-
gével érik el. Az IED szerkezeti felépítése 
általában kezdetleges kialakítású, de csak 
a készítőjének kreativitása és a rendelke-
zésére álló (vagy beszerezhető) anyagok, 
alkotórészek mennyisége és technológiai 
színvonala határolja be az eszköz bonyolult-
ságát és korszerűségét. Az eszköz  mérete 
a  gyufásdoboznyitól akár a  teherautó- nagy-
ságúig is terjedhet, függően a rombolni vagy 
megsemmisíteni kívánt célponttól és az el-
érendő hatástól. Egyetlen konkrét személy 
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likvidálásához elegendő lehet egy „levél-
bomba” is, egy épület vagy komolyabb lé-
tesítmény elleni pusztítóbb merénylethez 
pedig akár többtonnás robbanótöltet szük-
séges. Az IED lehet mobil telepítésű, illet-
ve helyhez kötött. Előbbi esetben a robba-
nóeszközt juttatják el valamilyen módon 
a statikus célponthoz (például egy épület) 
vagy a célpont közelébe, míg az utóbbi eset-
ben azt többnyire megfigyelt szerkezetként 
a merénylő által indítva akkor következik be 
a detonáció, amikor a mozgó célpont (példá-
ul egy katonai konvoj járműve) ideális távol-
ságra közelítette meg a szerkezetet. Az IED 
alapvető részét képezi a robbanóanyag-töl-
tet, a töltet iniciálását biztosító detonátor 
és a detonátor működését kiváltó indítóme-
chanizmus. Az előbbieken túl a robbanóesz-
köz kiegészítő részei lehetnek még az áram-
forrás, az időzítő berendezés vagy a hatásfo-
kozó repeszek, illetve a rejtést biztosító va-
lamilyen álcázó burkolat. Robbanótöltetként 
felhasználhatnak különböző, a katonai rob-
bantástechnikában is használt préselt vagy 
plasztikus robbanóanyagot (például TNT, 
C4, Semtex); polgári rendeltetésű robbanó-
anyagokat (például Emulgit, ANDO, Dina-
mit) vagy pedig különféle házilag, vegysze-
rek keverékéből előállított robbanószereket 
(elegyet), de felhasználhatják akár a fel nem 
robbant katonai harcanyagokból (akna, ra-
kéta, tüzérségi lövedék stb.) kinyert robba-
nóanyagot is. A töltet(ek) iniciálására külön-
böző katonai vagy bányászatban is használt 
(villamos, robbantó, NONEL) detonátorok 
vagy a harcanyagokból kinyert gyújtók al-
kalmazása a leggyakoribb, azonban néha há-
zilagosan készített „improvizált” gyutacsot 
is használnak erre a célra. Az IED indítása, 
működtetése többféle mechanizmussal tör-
ténhet. Általánosságban elmondható, hogy 
a leggyakoribbak a különböző mechanikus 
„szerkezetek”, amelyek húzásra, teherelvé-
telre, nyomásra, elmozdításra reagálnak, 
tehát a célpont valamilyen közvetlen beha-

tására – fizikai kontaktus esetén – működ-
tetik a robbanóeszközt. Ezzel ellentétben 
az időzítő szerkezetek (óraművek, elektro-
nikus, biológiai, kémiai időzítők) a koráb-
ban meghatározott és beállított időtartam 
elteltével, a célpont behatásától, közelsé-
gétől stb. függetlenül, önállóan működtetik 
el a robbanóeszközt. Az irányított működ-
tetésű IED-k általában elektromos vezeté-
ken keresztül vagy vezeték nélküli rádió-
vezérléssel, a merénylő által a legalkalma-
sabb időpontban kiadott indítójelre reagál-
nak. Az irányított működtetés speciális vál-
tozata, amikor a merénylő önmagát is felál-
dozva „öngyilkos merénylőként” indítja el 
a robbanóeszközt. A kiegészítő szerkezeti 
részként már említett áramforrások köre is 
igen széles, a gombelemtől az akkumuláto-
rig terjed, de akár napelemek használata is 
lehetséges. A repeszek alkalmazása abban 
az esetben gyakori, amikor a robbantás arra 
irányul, hogy minél nagyobb legyen az em-
beráldozatok, sérültek száma; felhasznál-
hatók erre a célra különböző fémdarabok, 
szegek, csavarok, csapágygolyók. A robba-
nóeszköz álcázása a „siker” szempontjából 
kulcsfontosságú is lehet, ezért legtöbb eset-
ben erre nagy figyelmet fordítanak az elkö-
vetők. Az IED méretétől és az elhelyezésé-
től függően beépíthetik azt valamilyen ártal-
matlannak tűnő tárgyba, eszközbe, vagy pe-
dig mindenféle álcázó burkolat nélkül egy-
szerűen csak elrejthetik azt a szemünk elől. 
(K. Z.a) → műszaki támogatás

improvizált robbanóeszközök (szerkeze-
tek) elleni tevékenység: az improvizált rob-
banószerkezetek alkalmazásának megaka-
dályozására irányuló komplex rendszabály-, 
feladat- és erőforrásrendszer, amelynek há-
rom fő eleme a terrorhálózat gyengítése, 
megbontása; a robbanószerkezet semlege-
sítése, hatástalanítása; valamint a tevékeny-
ségben részt vevők felkészítése a feladatok-
ra. (K. Z.a) → műszaki támogatás
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impulzuszavar: olyan zavarfajta, amely 
spektrális sajátosságai miatt nehezen kiszűr-
hető a zavart rendszerből. Az impulzusmo-
dulációnak lehet az is célja, hogy az adóbe-
rendezés a kimenő teljesítményét rövid idő-
re komprimálja, ezzel megnövelve az im-
pulzus csúcsteljesítményét. Az impulzusel-
vű berendezésekre (például rádiólokátor) 
gyakorolt hatása szerint az ~ lehet szinkron 
vagy aszinkron, lehet válaszimpulzus vagy 
megelőző válaszimpulzus jellegű. (V. L.) 
→ elektronikai hadviselés

Imre Sándor (1877–1945): a két világhábo-
rú közötti magyar pedagógia, kiemelkedő 
személyisége, aki fontos területként kezelte 
a háború kérdéskörét. Imre Sándor A hábo-
rú és a pedagógia című munkájában rámu-
tatott, hogy „a békeszeretetet akarjuk bele-
nevelni mindenkibe, de nem a pipogyasá-
got; a hosszú tűrést, de nem a gyávaságot; 
a harczra való készséget, bár nem a vesze-
kedés hajlamát; s a keménységet, ámbár ir-
tózunk a kegyetlenségtől. Mindezek közben 
irányítónk: erkölcsi eszményünk; egyének-
nek és nemzeteknek általánosabb szempont-
ból való értékelése; az igazságra való becsü-
letes törekvés, a csalhatatlan ítélés nagy-
képűsége nélkül; az egyén kicsinységének 
és mégis a köz – szempontjából való külön-
álló értékének tudata.” A pedagógiaproblé-
ma lényegét a következő sajátosságok jelzik: 
a feszültség, de különösen a háborús hely-
zetek felkeverik a lappangó, gyakran a kul-
túra által elfojtott előítéleteket, meggyőző-
déseket (ilyen előítéletei mindenkinek van-
nak); jellemzővé válnak az éles vélemény- 
és meggyőződésváltozások, a kipattanó szó-
szörnyetegek egyre nőhetnek. A rejtett vagy 
meghirdetett nyílt célok, előtérbe kerülő ve-
zetők képességeivel, alkalmasságával szem-
ben szkepticizmus termelődik, ellenszen-
vet kelthetnek. Az emberi nyitottság ilyen 
helyzetekben veszélyessé válhat a hatalmi 
törekvések szempontjából. A zavart növeli, 

hogy emberek jelentős részénél – esetenként 
a tiszti, altiszti állománynál is – nehézséget 
okoz a kiszivárgó stratégiák, váratlannak 
látszó paktumok, tengelyek megértése. Ek-
kor üt vissza leginkább a polgári sablonok-
ba kényszerített gondolkodás, amikor a krí-
zishelyzethez illeszkedő stratégia nem a régi 
reflexekre épül. Háborús időszakban az em-
beri élet értéke erősen leértékelődik (deval-
válódik), lefokozódik, minden egzisztenci-
ális biztonság alárendelődik a folyamatok-
nak. (H. D.) → katonapedagógia

incidenskezelés: hierarchikusan egymásra 
épülő üzemeltetési szintek közötti feladat-
átadási képesség megteremtésével kerül al-
kalmazásra.
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Az ⁓ célja a hibák, működési rendellenes-
ségek, akadályok lehető legrövidebb idő 
alatt történő kiküszöbölésére és a működés 
gyors – lehetőség szerint azonnali – helyre-
állítására irányul. Az ⁓ nem feltétlenül jelen-
ti az incidens okának felismerését és meg-
szüntetését, amely esetekben az incidenst 
a rendellenesség megszüntetését követően 
a problémakezelési folyamat részeként nyil-
vántartásba kell venni és fel kell dolgozni. 
Központi üzemeltetők ⁓ során hajtják végre 
a központilag biztosított szolgáltatásokban, 
rendszerekben, eszközök üzemeltetésében 
és a működésüket biztosító infrastruktúra 
felügyeletében előforduló, helyi és regioná-
lis szinten nem megoldható híradó-informa-
tikai incidensek kezelését, kiküszöbölését, 
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koordinálják az ⁓be bevont külső szolgálta-
tók és honvédelmi szervezetek tevékenysé-
gét. A regionális üzemeltetés szintjén hajt-
ják végre a felelősségi területen fellépő több 
helyi üzemeltető szervezetet érintő inciden-
sek kezelését, kiküszöbölését, szükség ese-
tén a központi üzemeltető szervezet részé-
re történő továbbítását. A helyi üzemeltetők 
az ⁓ során hajtják végre a híradó-informa-
tikai szolgáltatásokat kiszolgáló rendsze-
reken előforduló, felhasználók által jelzett, 
hatáskörükbe tartozó bejelentések kezelé-
sét. A szakterületi rendszer üzemeltetésé-
ben az ⁓ a speciális céllal kialakított, esetle-
gesen többhonvédelmi üzemeltető szervezet 
felelősségi területét érintő híradó-informa-
tikai rendszerben vagy szolgáltatásban elő-
forduló incidensek kezelése, kiküszöbölése, 
amely tevékenység szabályozása – a rend-
szergazda egyetértésével – az utaltsági rend-
nek megfelelő üzemeltető szervezetek közös 
szakmai elöljárójának feladata. Az ⁓ során 
végrehajtandó feladatok az incidens azono-
sítása, az incidens naplózása, az incidens lo-
kalizálása, az incidens osztályozása, az inci-
dens rangsorolása, az incidenskiküszöbölés 
vagy magasabb üzemeltetői szintre továb-
bítása és a működés helyreállítása. Az in-
cidensek a Magyar Honvédség működőké-
pességére gyakorolt hatásuk alapján kerül-
nek rangsorolásra. (K. Z.b) → hadművészet

induló hiba: az emelkedési szög és az indu-
lószög közötti különbség. (Sz. T.) → tüzérség

indulószög: a torkolatszint és az induló-
vonal által bezárt szög. (Sz. T.) → tüzérség

infokommunikáció: a megszerzett digitális 
információk egyidejű és egy eszközben tör-
ténő számítógépi feldolgozásának és továb-
bításának tevékenysége, gyakorlata, a 2000-
es  évek elejére az informatikai (számítógé-
pi) és a kommunikációs funkciók integrált 
alkalmazása folytán kialakult új paradigma 

alapján. A paradigma életre keltője a kom-
munikációs eszközökbe épített célszámító-
gép koncepciója és gyakorlata volt, amely 
által megvalósult az informatikai és a kom-
munikációs eszközök teljes konvergenciá-
ja. (N. I.) → híradó-informatika, informá-
cióvédelem

információ: 1. Az ⁓ gyűjtött adat vagy ada-
tok csoportjának feldolgozásával jön létre. 
Megjegyzés: a felderítés szempontjából bár-
milyen formátumú feldolgozatlan adat fel-
használható felderítési ~ előállítására. Eb-
ben az összefüggésben az ~ fontossá vagy 
feleslegessé válhat a felderítési ~ előállítása 
érdekében végrehajtott elemző-értékelő el-
járás során. A parancsnok és törzse hatalmas 
mennyiségű ~t kap a műveleti környezet va-
lamennyi összetevőjéről. Ezen ~k nagy része 
tényszerű jelentés a saját (és baráti) erők mű-
veleti helyzetéről. A megkapott ~ egy má-
sik nagy csoportja azonban kevésbé meg-
bízható, esetleg töredékes, és olyan forrás-
tól származó, ahol a hitelesség és a pontos-
ság megállapítása erősen korlátozott, vagy 
akár lehetetlen. Ez különösen jellemző azok-
ra az ~kra, amelyek az ellenséges erőkre, 
szándékaikra vagy képességeikre vonat-
koznak. (H. H.) → felderítés 2. A szervezet 
egyik erőforrása, legáltalánosabb értelem-
ben az objektív valóság visszatükröződése 
az emberi tudatban. Az ~ tárgya lehet valós 
dolog (létező tárgy, élőlény, személy), abszt-
rakció útját kialakított fogalom, illetve ilye-
nekből álló rendszer. Az ~ vonatkozhat ezek 
állapotára vagy időben végbemenő állapot-
változásokra (eseményekre) és állapotválto-
zás-sorozatokra (folyamatokra, jelenségek-
re). Az ~ tárgyának állapotát egy adott idő-
pontban a jellemzői, sajátosságai, tulajdon-
ságai és a kapcsolatai (viszonyai, kölcsön-
hatásai) határozzák meg. Az időben változó 
valóságot visszatükröző ~ vonatkozhat múlt-
beli, jelenlegi és jövőbeni állapotokra, ese-
ményekre és folyamatokra. A jelen és a múlt 
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tényeire vonatkozó ~kat tény~nak (illetve 
ezen belül az utóbbiakat archív~nak, a jö-
vőre, az elképzelésekre vonatkozókat pedig 
leíró jellegű prognózis~nak és előíró jelle-
gű tervinformációnak nevezik. Rendelteté-
séből következően a múltról szóló ~ is a jö-
vőre tekint, azt alapozza és segíti. Minden ~ 
tovább nem bontható részekből épül fel vagy 
maga is ilyen. Az ilyen elemi ~ formailag 
kétféle lehet egy objektum egy jellemzőjé-
re vagy objektumok között fennálló kapcso-
latra vonatkozhat, esetleg kiegészítve az ér-
vényességi időponttal vagy időtartammal. 
Az összetett ~ az elemi ~kból sokféle mó-
don épülhet fel. Az elemi ~kat összekötheti 
többek között az ~ tárgya, a jellemző, vagy 
két objektum kapcsolata. A szervezetekben 
elhasznált ~kat csoportosítani lehet aszerint 
is, hogy milyen mértékben formalizálhatók, 
illetve milyen (elsősorban gépi) feldolgo-
zást tesznek lehetővé. A mérhetőség szerint 
kvantitatív (mennyiségi) és kvalitatív (minő-
ségi) ~kat különböztetnek meg. 3. Valami-
lyen leírás feldolgozatlan adata, amely fel-
használható a felderítőadat létrehozásában. 
4. Az ~ a dolgokra, eseményekre, folyama-
tokra vonatkozó, a szervezeti tevékenység-
hez szükséges tények és elképzelések. Az ~k 
megjelenhetnek az emberi tudatban, hagyo-
mányos ~hordozókon, valamint dokumentu-
mokban és technikai eszközökben, alapve-
tően elektronikus formában. 5. Felvilágosí-
tás, tájékoztatás; hír, értesülés; a kiberneti-
ka nyelvén az ~ a számítógépekbe betáplált 
adat, közlés, utasítás; ezek rendszerezésével 
és gépi jelekké való átalakításával az infor-
mációelmélet foglalkozik. (N. I.) → híradó-
informatika, információvédelem

információkritérium: az üzleti célkitűzé-
sek elérése érdekében az információknak ki 
kell elégíteniük bizonyos kontrollkritériu-
mokat, amelyeket a információra és a kap-
csolatos technológiára vonatkozó kontroll-
célkitűzések (Control Objectives for Infor-

mation and Related Technologies – COBIT) 
információkra vonatkozó üzleti követelmé-
nyeknek nevez. A szélesebb körű minőségi, 
pénzügyi megbízhatósági és biztonsági kö-
vetelmények alapján az alábbi hét megkü-
lönböztethető, egymást minden bizonnyal 
átfedő információkritérium került megha-
tározásra: a) eredményesség – azzal fog-
lalkozik, hogy az információk az üzleti fo-
lyamat szempontjából jelentőséggel bírnak, 
és hogy az információkat időben, helyes, 
ellentmondásmentes és használható módon 
biztosítják; b) hatékonyság – arra vonat-
kozik, hogy az információk az erőforrások 
optimális (legtermelékenyebb és leggazda-
ságosabb) felhasználásán keresztül kerülje-
nek biztosításra; c) bizalmasság – arra vo-
natkozik, hogy megakadályozza, a bizalmas 
információk engedély nélküli nyilvános-
ságra hozatalát; d) sértetlenség – az infor-
mációknak a vállalati értékek és elvárások 
szerinti pontosságára és teljességére, vala-
mint az információk érvényességére vonat-
kozik; e) rendelkezésre állás – azzal foglal-
kozik, hogy az információk akkor álljanak 
rendelkezésre, amikor azokra az üzleti fo-
lyamatnak szüksége van most és a jövőben. 
A szükséges erőforrások és az erőforrások 
szolgáltatási képességeinek védelmére is vo-
natkozik; f) megfelelőség – azon törvények, 
jogszabályok, szabályozások és szerződéses 
megállapodások – azaz kívülről előírt üzle-
ti követelmények és belső irányelvek – be-
tartásával kapcsolatos, amelyeknek az üzle-
ti folyamat a tárgyát képezi; g) megbízható-
ság – a szükséges információk vezetés szá-
mára történő biztosítására vonatkozik, a vál-
lalkozás működtetése, továbbá a pénzügyi 
megbízhatósági, és irányítási kötelezettsé-
gek teljesítése érdekében. (K. Z.b) → had-
művészet

információszelektálás és -szintetizálás: 
A) Az információs igény meghatározása: 
a) felismerni és meghatározni az informá-
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ciószükségletet; b) pontosítani az informá-
ciós igényt; c) keresési folyamat; B) Azo-
nosítani és értékelni a potenciális informá-
cióforrásokat: a) az információk kigyűjté-
se. C) Kritikusan és kompetensen értékel-
ni az információt: a) elemezni, vizsgálni 
és kivonatolni az információt; b) általáno-
sítani és értelmezni az információt; c) sze-
lektálni és szintetizálni; d) értékelni a meg-
talált információ pontosságát és relevanciá-
ját. D) Az információ szervezése: a) elren-
dezni és kategorizálni az információkat; b) 
csoportosítani és rendszerezni az informáci-
ót; c) meghatározni, hogy melyik a leghasz-
nosabb, releváns információ. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

információbiztonság: az információ bizal-
masságának, sértetlenségének és rendelke-
zésre állásának megőrzése. Ezen tulajdonsá-
gok mellett az ~ az olyan tulajdonságokkal, 
mint a hitelesség, a számonkérhetőség, a le-
tagadhatatlanság és a megbízhatóság szin-
tén jellemezhető. Az ~ mint állapot elérése 
komplex védelmi tevékenységek összessége 
folytán jön létre. Az ~ általános területei: do-
kumentum- (adminisztratív) biztonság, fizi-
kai biztonság, személyi biztonság, elektroni-
kus információbiztonság, elhárítás. (K. L.b) 
→ elektronikai hadviselés, kiberhadviselés

információelmélet: a Hartley és Shannon 
féle információmennyiség-meghatározás 
valamint a Shannon-féle információ üze-
netként történő felfogási elméletét tükröző 
kommunikációs blokkséma alapján az in-
formációtartalmat vizsgáló és az entrópia 
keretén belül a valószínűségekkel súlyozott 
összes jel információtartalmából a jel in-
formációtartalmának értékét meghatározni 
célzó tudományterület. Az ~ az informáci-
óval mint az új ismeretté értelmezett adat-
tal, ezen belül az információ keletkezésével, 
struktúrájával, kezelésével, tárolásával, el-
érésével és továbbításával foglalkozó ma-

tematikai, informatikai és hírközlési tudo-
mányterület. (N. I.) → híradó-informatika, 
információvédelem

információentrópia: adott jelnek, infor-
mációnak vagy adatnak az az energiameny-
nyiség- (idő-, munkaerő-, tárolókapacitás-, 
pénz- stb.) szükséglete, amely elegendő, il-
letve szükséges az adott jel, információ, adat 
mindenkori teljes értékének a betartásához. 
A jel valamely természeti, műszaki, illetve 
gazdasági vagy társadalmi jelenség, folya-
mat, tárgy determinisztikus leírására alkal-
mas – az ember által kialakított – különböző 
jellegű (méret-, szín-, anyag-, mennyiség-, 
minőség- stb.) osztályozási rendszerek meg-
felelő elemének felhasználása az adott tárgy, 
jelenség, folyamat részleges vagy teljes ér-
tékű meghatározásához. A jel minden eset-
ben objektív, vagyis az embertől független 
kategória. Az információ az adott személy 
vagy szervezet számára újdonságtartalmú 
jel vagy adat, ha jel, akkor objektív, (ha adat, 
akkor az adat megbízhatósági együtthatójá-
nak megfelelő mértékben tekinthető objek-
tívek vagy szubjektívek). Az adat az ember 
által felismert és összegyűjtött, kiválasztott, 
vagy teljes körű, illetve mért vagy vélt, be-
csült, előre jelzett elemi ismérvek vagy kü-
lönböző szintű összegfokozatok (aggregátu-
mok) vagy adott cél érdekében feldolgozott, 
azonos típusú jelek összessége. A teljes ér-
téken az adott jel, információ, adat napra-
készségét, teljeskörűségét és pontosságát 
értik. A különböző típusú jeleket, informá-
ciókat, adatokat (a továbbiakban informáci-
ókat) megfigyelve és elemezve megállapít-
ható, hogy a teljes értékük biztosításához 
szükséges energiamennyiség alapján osz-
tályozhatók. A teljesértékűséghez szüksé-
ges energiamennyiség alapján felállítható 
az információk bizonytalanságának hierar-
chikus rendszere. A rendszer legalsó és egy-
ben első szintjén a térmeghatározó adatok 
állnak. Ezek legáltalánosabb  típusa az x, y, z 
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 koordinátaértékek. Eltekintve a Föld gör-
bületéből, alakjából adódó sajátosságoktól, 
csak síkban kezelve az adott személy, szer-
vezet, település, megye, régió információit 
egy kétszer, illetve háromszor tíz jegyű kód-
számrendszer segítségével centiméter-pon-
tossággal meghatározhatók az x, y és z ko-
ordinátaértékek. Minden jelenséget az adott 
pontosságú, részletezettségű szinten cél-
szerű meghatározni az értelmezhetőség, il-
letve célszerűség, gazdaságosság érdeké-
ben. A területmeghatározást segíti még (már 
csak megfelelő bizonytalansággal) a helyraj-
zi számok, postai címek rendszere is. A ko-
ordinátaértékek felvételének, feldolgozásá-
nak és alkalmazásának segítségével hoz-
hatók létre az úgynevezett térinformatikai 
rendszerek, ezek az alapját képezhetik az in-
tegrált információs rendszerek kialakításá-
nak és üzemeltetésének. A második szin-
ten találhatók az adott térséggel összefüg-
gő talaj-, meteorológiai, területhasznosítá-
si stb. információk alrendszerei, valamint 
az építmények kategóriájába tartozó létesít-
ményekre vonatkozó alrendszerek, továbbá 
az ezeket osztályozó szótárak, kódrendsze-
rek. Ezek természetesen valamennyi szint 
valamennyi eleménél jellemző, kidolgozá-
suk, egységes alkalmazásuk elengedhetet-
len. A harmadik szinten jelennek meg a sze-
mélyek (demográfiai adatok, iskolai végzett-
ség, foglalkozás, egészségügyi állapot, szo-
ciális, vagyoni helyzet stb.), valamint a ter-
melőeszközök, technológiák különféle in-
formációi. Az ismertetett három szint elemei 
alkotják a potenciális termelőerők kategó-
riáját. A bizonytalansági hierarchia negye-
dik szintjén találhatók a különböző bonyo-
lultságú szervezetek, az elsődleges, például 
családtípusú szervezetek, a másodlagos bo-
nyolultságú termelési és szolgáltató szerve-
zetek, a harmadlagos vagy a nemzeti jöve-
delem másodlagos elosztásánál megjelenő 
oktatási, művelődési, egészségügyi és igaz-
gatási, védelmi (honvédség, rendőrség, tűz-

oltóság stb.) szervezetek. A potenciális ter-
melőerők kategóriája és a szervezetek együt-
tesen szolgáltatják a termelési viszonyok 
alakulását elemző információkat. Az ötö-
dik szinten találhatók a különböző típusú, 
az előbbi négy szint elemeinek a mozgásából 
származó áramlások. Főképpen személyek, 
az áruk, valamint a pénzeszközök áramlását 
célszerű megkülönböztetni. A hatodik szin-
ten a termelés, szolgáltatás (idetartozik a vé-
delmi ágazatok tevékenysége is), a (terület-, 
idő-, eszköz-, pénz-, munkaerő stb.) gazdál-
kodás, valamint az irányítás információi je-
lennek meg. A három elem sorrendisége ter-
mészetes következménye a történelmi fejlő-
désnek. A legfelső, vagyis a hetedik szinten 
találhatók objektív oldalon a művészetekre 
vonatkozó információk, szubjektív oldalon 
a szerzett tudás eredményeként megjelenő, 
a tudományágakra vonatkozó információk, 
középen pedig a rendszer legbizonytalanabb 
eleme, a politikai információk, ezek egyben 
a visszacsatolás folyamatát is indítják, mű-
ködtetik. (K. Z.b) → hadművészet

információfeldolgozás: 1. Bemeneti ér-
zékelő rész, amely az ingerek felfogását 
végzi a receptorok segítségével. 2. Az in-
formáció feldolgozása, vagyis átalakítása 
(transzformálása) és megőrzése. 3. Kime-
neti, végrehajtó rész; ingerek kibocsátása, 
produktum. Nem hanyagolható el a műkö-
dést közvetítő egység (amely összekapcsolja 
az érzékelőt a végrehajtóval). Ingerek (ener-
gia és a hozzá csatlakozó információ) fel-
fogása – az érzékszervekben, vagyis a re-
ceptorokban – majd átalakítása és továbbí-
tása az idegpályákon csatornában. Az in-
formáció feldolgozása, vagyis átalakítása 
és  megőrzése az  idegrendszerben és a zsi-
gerekben, majd továbbítása a mozgató pá-
lyákra. Az ingerek kibocsátása a környezet-
re irányuló effektorok segítségével. (C. O.) 
→ katonai vezetés 4. Az a folyamat, amely-
ben tetszőleges formájú információhordozó-
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kon levő kiinduló információkból új infor-
mációkat állítanak elő, és ismét tetszőleges 
formájú információhordozókra helyezik el. 
A szervezet működésére szűkítve a fogal-
mat, a működéshez szükséges információk 
rendelkezésre bocsátását jelenti. Az ~ infor-
mációs tevékenységekből épül fel. A szer-
vezetek működésében az anyagi és infor-
mációs tevékenységeket egymással össze-
hangolják. Egy adott tevékenységhez szük-
séges információk egy része a tevékenység 
végrehajtójának eleve a rendelkezésére áll, 
ismeri azokat, a másik részéhez közvetlenül 
a tevékenység megkezdése előtt vagy annak 
végrehajtása során kell hozzájutnia. Ennek 
megfelelően a két alapvető információs tevé-
kenységtípus az információszerzés és az in-
formációfelhasználás. Ezek révén kapcso-
lódnak össze a szervezetben zajló anyagi 
és információs folyamatok. A szervezet in-
formációs tevékenységei egymással kapcso-
latban állnak. Két tevékenység között akkor 
van közvetlen kapcsolat, ha az egyik olyan 
információt használ fel, amelyet a másik ál-
lít elő vagy bocsát rendelkezésre. Ebből kö-
vetkezik, hogy az információs tevékenysé-
gek rendszert, konkrétan információfeldol-
gozási rendszert alkotnak. (N. I.) → híradó-
informatika, információvédelem

információfeldolgozási folyamat: a szer-
vezetben lezajló másik – az anyagi folya-
matokon kívüli – folyamat, az információ-
feldolgozási rendszer másik része, annak al-
rendszere. Az információfeldolgozási tevé-
kenységekből és a köztük fennálló kapcso-
latokból (konkrét információhordozókból) 
épül fel. Bizonyos szervezetekben, példá-
ul csapatok, intézetek vezetési szervezete-
iben, oktató- és kutatóintézetekben a szer-
vezeti alapfolyamatot információátalakítás, 
információfeldolgozás specifikálja, vagy-
is e szervezetekben a fő folyamat az ⁓. Egy 
szervezet információfeldolgozási rendszeré-
ben például a vezetés, a személyügyi, pénz-

ügyi stb. ⁓ok megtalálhatóak. Az elemi in-
formációfeldolgozási munkafolyamat az in-
formációfeldolgozási rendszer elemi szintű 
része, egyetlen konkrét, megfelelő tartalmú 
információhordozó előállítása. Mozzanatai: 
a) Adatbevitel: összegyűjtés, kódolás, ellen-
őrzés. Manuális és automatizált módsze-
rek: vonalkód, mágneskártya, OCR, hang-
felismerés. b) Feldolgozás: kötegelt és valós 
idejű. Megkülönböztetésük: átmeneti táro-
lás van, vagy nincs. c) Adatbázisok karban-
tartása: egy tranzakció több adat módosu-
lását eredményezheti. d) Jelentések készíté-
se: időszakosan vagy igény szerint. Rögzített 
formátumú és tartalmú listák. e) Lekérdezé-
sek feldolgozása: a munkatársak és az elöljá-
ró számára. (K. Z.b) → hadművészet (C. O.) 
→ katonai vezetés

információfeldolgozási rendszer: 1. A szer-
vezet információfeldolgozási folyamatai nak 
és ezek kapcsolatainak (a konkrét informá-
cióhordozóknak) összessége. E folyamatok 
révén valósul meg a szervezet működésé-
hez szükséges információk gyűjtése, táro-
lása, alakítása és rendelkezésre bocsátása. 
(K. Z.b) → hadművészet 2. Az informá-
ciós rendszer szerkezete: egyrészt hierar-
chikus, amely a vezetői döntéshez szük-
séges valamennyi ismeretet magában fog-
lalja, másrészt hálózatos a kor színvonalán 
lévő információs eszközzel és technológi-
ai rendszerrel működnek. A csúcsinformá-
ciók a vezetői döntéshozatal szempontjából 
a leglényegesebbek, ezek mindig származ-
tatott információk. Az információs alrend-
szer az adott szervezet funkcionális műkö-
dése során keletkező információcsoportok 
(adatcsoportok), amelyek más-más oldalról 
alapozzák a vezetői döntést (fejlesztési ten-
denciák, trendek, felderítési adatok stb.). 
Információs adatállomány az információs 
rendszer legobjektívebb és a döntés reali-
tását legjobban megalapozó legfontosabb 
alapadatok, forrásadatok. Az információs 



482

információforrás

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

rendszerek legfejlettebb színvonalán műkö-
dő szervezetek olyan racionálisan szervezett 
információhálózatokkal rendelkeznek, ame-
lyek mind a belső egységek, részlegek zárt 
együttműködését, folyamatos információ-
cseréjét, mind a más földrészen funkcionáló 
szervezetekkel történő globális kooperációt 
egyaránt lehetővé teszik. A vezető számára 
információ minden olyan hír, adat, jelzés, 
amely a környezet, a szervezet, az objektív 
valóság folyamatairól, változásairól a tudo-
mására jut, és olyan hírtartalma van, amely 
közvetve vagy közvetlenül felhasználható, 
alkalmazható a szervezet, a vezetés számára 
annak eredményes működtetésében. Az in-
formáció a hírtartalma alapján válik a veze-
tő számára relevánssá, illetve irrelevánssá, 
attól függően, hogy milyen mértékben vált 
ki cselekvést, mennyire ösztönzi döntésre. 
(C. O.) → katonai vezetés

információforrás: a felderítői szóhasználat-
ban: olyan személy vagy tárgy, akitől/amely-
ből információt lehet szerezni. Megjegyzés: 
a forrásokat szervezett, nem szervezett és al-
kalmi csoportba sorolhatók: a) szervezett ~: 
az olyan személyeket és katonai szervezete-
ket, amelyeket információgyűjtésre és fel-
dolgozásra hoztak létre, és működtetnek, 
szervezett ~nak tekintjük. A szervezett ~ok 
képességeik és lehetőségeik alapján, meg-
határozott protokoll szerint végzik felada-
taikat, tevékenységük tervezhető; b) nem 
szervezett ~ok: minden műveleti területen 
szolgálati feladatot ellátó katona vagy pol-
gári személy, nem szervezett ~nak tekinthe-
tő, amelyek felhasználását a szervezett ~ok 
vagy az arra kijelölt felderítőtisztek végzik. 
A parancsnoknak lehetősége van arra, hogy 
bármely vezetése vagy irányítása alatt álló 
katonának vagy katonai szervezetnek felde-
rítő célú iformációgyűjtési feladatot szabjon, 
illetve a katonai-polgári együttműködés ke-
retében információkat igényeljen; c) alkal-
mi ⁓ok nem várt információkat szolgáltat-

nak. Az alkalmi forrásokból származó in-
formációkat elővigyázatosan kell kezelni, 
mert a gyűjtő nem ismeri azok előéletét, 
ezért nem tudja megítélni megbízhatóságu-
kat. (H. H.) → felderítés

információgyűjtés: 1. Az információk meg-
szerzésére, összegyűjtésére,  felderítési ada-
tokká történő átalakítására és a felhaszná-
lók számára történő rendelkezésre bocsá-
tására irányuló, egymást követő tevékeny-
ségek. Ez a tevékenységi sor a következő 
négy fázisból áll: a) irányítás, b) információ-
gyűjtés, c) feldolgozás, d) terjesztés. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvéde-
lem 2. Szervezeti funkció. Mindazon ada-
tok és hírek összegyűjtése a környezetről 
és a szervezet működéséről, belső állapotá-
ról, amelyekre a szervezetnek és különösen 
a vezetőnek szüksége van a vezetési funk-
ciójának ellátásához, a vezetői döntéshez, 
a szervezete célirányos és hatékony működ-
tetéséhez. A katonai szervezet számára kü-
lönleges jogrend alkalmazása során nem-
csak a funkcionális szervek, hanem minden 
szervezti tag kötelezett az ⁓re (szemben álló 
félről, terepről stb. (C. O.) → katonai vezetés

információgyűjtési módok és eljárások: 
olyan tevékenységek összessége, amelyek 
révén megszerzik, pontosítják a szükséges 
információkat, felderítési adatokat. A meg-
figyelés és felderítés, olyan ~, amelyek so-
rán aktív és passzív adatszerzési eljárá-
sokat alkalmaznak. Ezek lehetnek figye-
lés szabad szemmel vagy műszerrel, nap-
pal és éjjel, radarmegfigyelés, rádióadások 
és  elektronikus kisugárzók jeleinek észle-
lése, légi és földi felvételek (fénykép, videó 
stb.) elemzése, akusztikus, szeizmikus vagy 
más érzékelési elven működő rendszerek. 
A kihallgatás és zsákmányolt anyagok, do-
kumentumok vizsgálata, elemzése. Az al-
kalmazható eljárások a hadifoglyok kihall-
gatása, menekültek, disszidensek, őrizetbe 
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vett személyek kihallgatása, fegyverek, fel-
szerelési tárgyak, harceszközök vizsgála-
ta, zsákmányolt dokumentumok értékelése, 
nyílt forrásból származó információk érté-
kelése. Hírszerzés, amelynek során kikép-
zett ügynököket küldenek az ellenséges or-
szágba, vagy szerveznek be a célországban, 
illetve egyéb módon folytatnak információ-
szerzést. (H. H.) → felderítés

információgyűjtési terv (Intelligence Col-
lection Plan – ICP): a felderítési követelmé-
nyek teljesítésének részletes leírása. Meg-
mutatja, hogy mely felderítő-erőforrás tudja 
legjobban teljesíteni az adott felderítési kö-
vetelményeket, milyen végterméket vár el 
a felderítő főnök/részlegvezető, és milyen 
gyakorisággal kell azt ismételni. Továbbá 
felsorolja azokat a szervezeteket, amelyek 
legalkalmasabbak a feladat végrehajtására. 
(H. H.) → felderítés

információgyűjtő ügynök(-ség): az infor-
mációgyűjtésbe és/vagy feldolgozásba be-
vont személy (szervezet). Megjegyzés: ezek 
a személyek (szolgálatok) képesek infor-
máció gyűjtésére és feldolgozására, vagy 
csak gyűjtik az információt és feldolgozás-
ra más szervezetnek adják át. Támogathat-
ják, a szövetségi szervezeteket, vagy együtt-
működhetnek velük vagy más nemzeti, il-
letve nemzetközi szervezetekkel. Tarthatják 
a kapcsolatot, támogathatják, vagy együtt-
működhetnek a szövetséges-erőkkel. (H. H.) 
→ felderítés

információk feldolgozása: a felderítési cik-
lus harmadik lépése, amely során a parancs-
nok utasításának megfelelően, a beérkezett 
adatokat és információkat átalakítjuk egy 
újabb és magasabb szintű értékelt felderíté-
si információvá. Megjegyzés: magában fog-
lal öt, logikailag strukturált, egymást köve-
tő tevékenységsorozatot: a) kategorizálás; 
b) értékelés; c) elemzés; d) adategyesítés; 

e) értelmezés (előfordulhat, hogy egyes lé-
pései párhuzamosan kerülnek végrehajtás-
ra). (H. H.) → felderítés

információ-rendszer: az információk és 
kapcsolataik összessége, amely a valóságos 
rendszer visszatükrözése és az információ-
feldolgozási rendszer működési körébe esik, 
bázisán az információfeldolgozások végre-
hajthatók. Két lényeges tulajdonsága van. 
Az egyik szerint az ~ egy absztrakt rend-
szer, más néven modell. A másik tulajdonság 
egyrészt ebből következik, másrészt abból, 
hogy az információfeldolgozásoknak alap-
jául kell szolgálnia. Ezért a valóságos rend-
szer felépítésétől formai megjelenítésbeli el-
téréseket alkalmazhat. (N. I.) → híradó-in-
formatika, információvédelem

információs audit: a szervezeten belüli in-
formáció szabályozásának eszköze; átvilá-
gítás, felmérés. Egy auditált informatika-
rendszer bizalmat, biztonságot ad a szerve-
zet egészének és az együttműködő partne-
rek számára egyaránt. Szervezett folyama-
tok, meghatározott feladatkörök és megha-
tározott felelősségi körök mindenki számára 
átláthatóvá tesznek egy rendszert. Egy ilyen 
rendszerben gyorsan észlelhetők a rendel-
lenes események, szabotázsok. A törekvés 
minden szervezet számára a minimális koc-
kázatok elérése. Minél kisebb a kockázat le-
hetősége, annál nagyobb a bizalom. A szer-
vezet adatait bizalmasan kezelik, hiszen ab-
ból építkeznek, ez az egyik legfontosabb 
tőkéjük. A bizalom építése és megtartása 
az auditálás egyik alappillére. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

információs biztonság: magában foglal-
ja azokat az elveket és eljárásokat, ame-
lyek azonosítják, ellenőrzik és megóvják 
az információt az illetéktelen betekintéstől. 
(K. Z.b) → hadművészet
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információs fölény: 1. Az információs mű-
veletek megvívása során elérendő cél, amely 
két szemben álló fél közötti olyan relatív 
információs képességbeli viszonyt jelent, 
amely felhasználható a saját célok, érdekek 
másik félnél eredményesebb érvényesítésé-
re. A hagyományos katonai műveletekben, 
ahol két fél áll egymással szemben, az ~ le-
hetővé teszi, hogy birtokosa az információs 
képességeit kihasználva a műveletek végre-
hajtása során előnyre tegyen szert, vagy a ki-
alakult helyzetet folyamatosan úgy irányít-
sa, hogy emellett a másik felet megfossza 
e képességeitől. A negyedik generációs mű-
veletekben a semleges szereplőkkel és a la-
kossággal szembeni ~ kialakítása nem cél-
ja az információs műveleteknek. Helyette 
a műveletekben szereplők befolyásolása a kí-
vánatos. (H. Zs.) → elektronikai hadviselés, 
információs műveletek 2. Az ~ az állapotot 
jelenti, amikor egyrészről valamelyik küzdő 
fél a katonai műveletek eredményes végre-
hajtását biztosító információkat lényegesen 
gyorsabban, jobb minőségben és nagyobb 
tömegben képes megszerezni, feldolgozni 
és rendelkezésre bocsátani, mint a másik, 
másrészről azt az állapotot tükrözi, amikor 
ugyanezen fél a saját, illetve az ellenséges 
társadalom, valamint a nemzetközi szerve-
zetek, továbbá közvélemény irányában, ked-
vező tudati befolyásolásuk céljából hatéko-
nyabban közvetít információkat, mint az el-
lenség. Az ~ közvetlenül a vezetési fölény 
kivívására irányul. (N. I.) → híradó-infor-
matika, információvédelem

információs hadszíntér: ~nek nevezzük 
azt a többdimenziós műveleti teret, ahol 
a katonai információs tevékenységek zaj-
lanak. Az ~ minden olyan valós és virtu-
ális teret, helyet, eszközt, rendszert és hu-
mán erőforrást magában foglal, ahol az in-
formáció megszerzésével, előállításával, fel-
dolgozásával, felhasználásával, tárolásával 
és védelmével foglalkoznak. E földrajzi-

lag nem megfogható ~ az információs mű-
veletek színtere, ahol a korszerű informá-
ciós technológiát is felhasználva technikai 
és kognitív információs folyamatok zajla-
nak, illetve az információ megszerzéséért 
és a szemben álló félnél hatékonyabb fel-
használásáért információs küzdelem folyik. 
(H. Zs.) → elektronikai hadviselés, informá-
ciós műveletek

információs hadviselés (Information War-
fare – IW): 1. Az ~ a hadviselés új formája, 
amelyben az információs rendszerek elleni 
támadások és az információs eszközök ka-
tonai célú felhasználása a hadviselés szer-
ves részévé válik. (N. I.) → híradó-informa-
tika, információvédelem 2. Az információs 
környezetben zajló támadó és védelmi célú 
technikai és kognitív információs tevékeny-
ségek összessége. Az ~ a NATO és a NATO-
tagországok információs műveletek képessé-
gének korai megnevezése, amelyet napjaink-
ban is kommersz terminológiaként használ 
a média. Emellett Oroszország és Kína ka-
tonai információs tevékenységére is az ~ ki-
fejezést használják. (H. Zs.) → elektronikai 
hadviselés, információs műveletek

információs képesség: azt jelenti, hogy va-
lamely szervezet rendelkezik mindazon szel-
lemi és anyagi erőforrásokkal, valamint kül-
ső és belső környezeti feltételekkel, amelyek 
biztosítják számára a feladatai eredményes 
ellátásához szükséges információk megszer-
zését, továbbítását, feldolgozását, tárolását 
és rendelkezésre bocsátását. (N. I.) → hír-
adó-informatika, információvédelem

információs környezet: egy olyan környe-
zet, amely magában foglalja magát az infor-
mációt, az egyéneket, szervezeteket és in-
formációs rendszereket, amelyek gyűjtik, 
feldolgozzák és továbbítják azt, valamint 
a kognitív, a virtuális és a fizikai teret, ame-
lyekben mindez megvalósul. Az informáci-
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ós társadalom mint globális társadalmi for-
máció kialakulásával és fejlődésével megje-
lenik a globális ~. A globális ~ az informá-
ciós tevékenységeket végrehajtó szereplők, 
a tevékenységek végrehajtása során felhasz-
nált eszközök és más erőforrások, valamint 
a kezelt információk világméretű összessé-
gét jelenti. A globális ~ részét képezi a ka-
tonai ~. A katonai ~ alatt a globális ~ azon 
szereplőinek, eszközeinek és erőforrásai-
nak, valamint információinak összességét 
értjük, amelyek lényeges hatással vannak 
egy adott katonai művelet végrehajtására. 
(H. Zs.) → elektronikai hadviselés, infor-
mációs műveletek

információs követelmények: információ-
igény a szemben álló fél képességeiről, lehet-
séges cselekvési változatairól és a környe-
zetről, ideértve a politikai, katonai, gazdasá-
gi, szociokulturális, információs környezet, 
kiber, infrastruktúra, terrorizmus faktorokat 
is. Megjegyzés: általában a parancsnok fel-
derítő törzse fogalmazza meg az ~et, szoros 
együttműködésben a parancsnokkal, akinek 
a kidolgozásához a lehető legpontosabban, 
legprecízebben kell meghatároznia az útmu-
tatását. Ideális esetben a parancsnok maga 
végzi az ~ meghatározását; továbbá ő hatá-
rozza meg az ~ prioritását, sorrendjét a fel-
derítőtörzse javaslatára. Az ~ megalkotásá-
nál a parancsnok útmutatása mellett figye-
lembe kell venni a meglévő informá ciós hi-
ányokat is. A felderítőmunkának az ~ meg-
válaszolására kell a főerőkifejtést összpon-
tosítani. (H. H.) → felderítés

információs menedzsment: az informáci-
ók és információs források hatékony terve-
zése, szervezése és irányítása. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

információs műveletek (Information Ope-
rations – Info Ops): 1. Az információs kör-
nyezetben érvényesülő információs képes-

ségek integrált, összehangolt és koordinált 
alkalmazására irányuló tevékenységek ösz-
szessége, amelyek a műveletek célkitűzé-
seinek elérése érdekében, kognitív képessé-
gekkel közvetlenül, illetve technikai képes-
ségekkel közvetetten hatásokat gyakorol-
nak a műveletekben részt vevő célközönség 
szándékára, helyzetértelmezésére és képes-
ségeire. Célja a katonai műveletek informá-
ciós környezetben való támogatása, amelyet 
a műveletek jellegétől, környezetétől, illetve 
célközönségétől függően az információs fö-
lény és/vagy a befolyásoló hatások kialakí-
tásával lehet elérni. Az ~ technikai és kog-
nitív képességei közé tartozik többek között 
az elektronikai hadviselés, a számítógép-há-
lózati műveletek, a műveleti biztonság, a ka-
tonai megtévesztés, a lélektani műveletek, 
a civil-katonai együttműködés, a tömegtá-
jékoztatás és kulcsfontosságú vezetők keze-
lése. (H. Zs.) → elektronikai hadviselés, in-
formációs műveletek 2. A szemben álló fél 
akaratának és egységének befolyásolására 
irányuló módszerek összehangolt alkalma-
zása, valamint a saját tevékenység hatékony-
ságának kihasználása és megóvása. Műve-
letitámogatás-fajta, a katonai információ-
val kapcsolatos tevékenységek koordinálá-
sa, illetve azzal kapcsolatos tanácsok adása 
a művelet sikere, a parancsnok szándéká-
nak teljesülése érdekében. Támadó jellegű 
alkalmazásával hatást gyakorol az ellenfél, 
a lehetséges ellenfél akaratára, meg- és fel-
ismerésére, döntéseire, illetve képességeire, 
információira, valamint információs rend-
szereire. Védelmi jelleggel megóvja a saját 
információkat és információs rendszereket. 
Az információs műveletek elemei: lélektani 
műveletek, viselkedés – magatartás – megje-
lenés műveleti biztonság, információbizton-
ság, megtévesztés, elektronikai hadviselés, 
fizikai pusztítás, kulcsfontosságú vezetők-
kel való érintkezés, számítógéphálózat-ala-
pú műveletek, civil-katonai együttműködés. 



486

információs társadalom

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

(B. G.) → béketámogató műveletek, CIMIC, 
CIMIC-műveleti környezet

információs társadalom: kialakulásában 
szerepet játszó új technológiák honvédel-
mi célú alkalmazása lehetőséget ad a kato-
nai vezetés információs igényeinek komp-
lex módon történő kielégítésére, a hálózat-
ba szervezett szenzorok, döntéshozók, vég-
rehajtók és együttműködők jelentős mérték-
ben képesek növelni a vezetés és végrehaj-
tás hatékonyságát. (K. Z.b) → hadművészet

információs uralom: az információs fölény 
kiteljesedését jelenti, amelynek során vala-
mely konkrét katonai művelet eredményes 
végrehajtásának vonatkozásában az ellen-
séget teljesen megfosztjuk az információk 
megszerzésének, továbbításának vagy fel-
dolgozásának lehetőségétől. (K. Z.b) → had-
művészet

információszelektálás és szintetizálás: 
az elemző, értékelő munka azon szakasza, 
amikor a szelektálással az összegyűjtött in-
formációkról leválasztják mindazokat, ame-
lyeket a többi vezetési vagy más szervezeti 
funkció nem tud hasznosítani, vagy a szer-
vezet által nem értelmezhetőek. A szinteti-
zálással az elsődleges információkat a szer-
vezet működése szempontjából egységes 
egésszé alakítják át, másodlagos informáci-
ókat állítanak elő. Ez a transzformáció csak 
egy jelenségre, az adott dologra vonatkozó 
információk egységes egésszé formálása, 
és csak másodsorban jelent valamely feldol-
gozás szerinti alakítást. (H. H.) → felderítés

információszerzés irányítása: (összhade-
rőnemi felderítés irányítása) vezetése ma-
gában foglalja a felderítési követelmények 
meghatározását, az információgyűjtő tevé-
kenység megtervezését, az utasítások, in-
formációs, felderítési követelmények és igé-
nyek kiadását az információgyűjtő szerve-

zetek részére, továbbá az információgyűjtő 
szervezetek értékelt felderítő információi-
nak folyamatos felülvizsgálatát. Megjegy-
zés: az ⁓ az összhaderőnemi felderítés kulcs-
funkciója, amelynek két jól elhatárolható 
típusa a külső és belső irányítás. A külső 
irányítást az összhaderőnemi műveleti pa-
rancsnok végzi a felderítési követelmények 
meghatározásával. A belső irányítást (a fel-
derítő törzs vezetését) a felderítőfőnök/rész-
legvezető végzi a felderítőtörzs valamennyi 
eleme és személye vonatkozásában. (H. H.) 
→ felderítés

információtárolás és visszakeresés: adat-
bázis az adatok szervezett gyűjteménye, 
amely lehetővé teszi az adatok tetszőleges 
szempontok szerinti rendszerezését és visz-
szakeresését. Logikai szerkezettel rendelke-
ző, információk tárolására és visszakeresé-
sére szolgáló számítógépes állomány. Az in-
formáció minősége alapvetően a feldolgozás 
és a tömörítés szintjétől, valamint az infor-
mációtárolás minőségétől függ. Idetartozik, 
hogy az információ mennyire megbízható, 
pontos, illetve mennyire időszerű. Az álta-
lunk kialakított adatbázisnak és a biztonsá-
gos internetes portálnak az az egyik legfon-
tosabb előnye, hogy lehetővé teszi számunk-
ra a fájlok egyszerű és gyors visszakeresé-
sét, biztosítja az átláthatóságot és megköny-
nyíti a hozzáférést. (C. O.) → katonai vezetés

információtárolás és -visszakeresés: az in-
formációalkalmazás egyik területe, infor-
mációk szervezett tárolását, majd különfé-
le keresési szempontok szerinti összeválo-
gatását teszi lehetővé (önállóan vagy más 
 alkalmazási területekhez kapcsolódóan). 
Az ⁓ szoros kapcsolatban áll az adatbázi-
sok kezelésével, velük ellentétben azonban 
általában a szöveges információk kezelésére 
alkalmazzák. Az ⁓ alkalmazása elsősorban 
a könyvtári szolgáltatások részeként gyako-
ri. (K. Z.b) → hadművészet
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információtechnológia (Information Tech-
nology – IT): 1. Az információ gyűjtésére, 
feldolgozására és terjesztésére szolgáló eljá-
rások, ismeretek és berendezések gyűjtőfo-
galma. Az információs rendszer minőségét 
pedig az ⁓ szintje határozza meg. Az ⁓ át-
fogó fogalom, az információszerzés céljából 
alkalmazott adatfeldolgozási módszerek és 
eljárások (számítástechnika, adatfeldolgo-
zás, hardver, szoftver, adatbázisok stb.) ösz-
szességét jelenti. Az információs technoló-
gia fejlettsége dominánsan meghatározza a 
szervezet minőségét, ezzel együtt fejlettsé-
gét. (C. O.) → katonai vezetés 2. A gépi adat-
feldolgozás eszközeinek és módszereinek 
összessége. A kifejezést a korábban hasz-
nálatos számítástechnika szó helyett hasz-
náljuk, amióta a számítógépek alkalmazása 
számos olyan területen terjedt el, ahol a fel-
használó számára az általa használt funk-
ciók nem számítási problémának tűnnek. 
(Valójában a gépi megoldások során ezeket 
mind számítási feladatokra vezetjük vissza.) 
3. Átfogó fogalom, az információszerzés cél-
jából alkalmazott adatfeldolgozási módsze-
rek és eljárások (számítástechnika, adatfel-
dolgozás, hardver, szoftver, adatbázisok stb.) 
együttese. (K. Z.b) → hadművészet

információval szemben támasztott köve-
telmények: a parancsnok felderítési köve-
telményei alapján a felderítőtisztek (szer-
vezetek) által meghatározott, az ellenségre 
és a műveleti tér környezeti körülményei-
re vonatkozó információk, amelyeket a fel-
derítőrendszernek a parancsnok felderítési 
adatszükségletének kielégítése céljából ösz-
sze kell gyűjteni, és fel kell dolgozni. Ma-
gában foglalja azokat a parancsokat és ké-
réseket, amelyeket az összes rendelkezésre 
álló adatforrás felhasználása érdekében el 
kell juttatni a felderítőrendszer elemeihez. 
(H. H.) → felderítés

informális katonai vezető: az informális 
vezető nem külső hatalmi eszközökkel, dek-
larált kinevezéssel, megbízással bíró vezető, 
hanem egy szervezet tagjai (egy csoport) ál-
tal a belső értékrendek alakítása, elfogadása 
alapján kiválasztott, normatívát megtestesí-
tő személy. Rendkívül lényegesnek tekint-
hető annak a felismerése, hogy ez az ön-
szerveződés egy csoporton belül mindig 
kétirányú, vagyis miközben egy vagy több 
személy vezetői képességén, emberi maga-
tartásán keresztül befolyásolja a csoportot, 
és nyíltan, vagy rejtve vezetői ambícióinak 
jelét adja, maga a csoport mint szociológiai 
egység igényli a vezető személyiség meg-
jelenését és kiválasztódását. Értelemszerű, 
hogy rendkívül kedvező esetnek tekinthe-
tő az az eset, amikor az informális vezető 
külső megerősítéssel egyben legalizálódik, 
s a hatalmi struktúra által is deklarálódik. 
Katonai szervezeteknél a kiemelkedő sze-
mélyiséghez, magas kompetenciával ren-
delkező egyének lehetnek informális veze-
tők, ami kevésbé van hasznára a szervezet-
nek. (C. O.) → katonai vezetés

informális struktúra: a szervezetet embe-
rek alkotják, akik saját célokkal, érdekekkel, 
törekvésekkel rendelkeznek, így a szerveze-
ti egységek közötti kapcsolatokat sok nem 
racionális tényező is befolyásolja. A szak-
irodalom ezt az úgynevezett szervezeti jég-
hegymodellel írja le, amely plasztikusan 
mutatja meg, hogy a látható, nyilvános, tuda-
tos szervezeti struktúrák, szabályok, rend-
szerek csak egy kis részét (a jéghegy kiál-
ló részét) képezik, míg a rejtett, nem tuda-
tos érzelmeken alapuló struktúrák, normák, 
vágyak és elvárások a szervezet nagyobb ré-
szét képezik. A szervezet működését és fej-
lesztésének sikerességét komolyan befo-
lyásolhatja az informális szervezet, amely 
egy egyéni motivációkból, csoportnormák-
ból, egyedi és sokszor véletlenszerűen ki-
alakuló szokásokból formálódó bonyolult 
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 viszonyrendszer. Mivel hatásait nem lehet 
kiküszöbölni, a vezetésnek törekedni kell 
arra, hogy a formális és informális szerve-
zet között hosszú távon ne legyen túl nagy 
a távolság, valamint a szervezeti struktúra 
illeszkedjen a az adott stratégiához és szer-
vezeti kultúrához egyaránt. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

informális szervezet: a társulásjellegű tevé-
kenységekre (munkacsoportok kialakulása, 
elismerés, védelem vagy a biztonság, az ön-
becsülés és a státus iránti igényeik megszer-
zése kommunikációs tartalmak és modellek 
stb.) összpontosító nem hivatalos szervezet. 
(C. O.) → katonai vezetés

informatika: az Oxford English Dictionary 
2000. évi meghatározása szerint az ~ az a tu-
dományág, amely a tudományos információ 
struktúráját és tulajdonságait (de nem sajátos 
tartalmát), továbbá a tudományos informáci-
ós tevékenység szabályszerűségeit, elméle-
tét, történetét, módszertanát és szervezetét 
vizsgálja. A magyar szakirodalom megha-
tározása szerint az ~ a számítógépi és más 
digitális elektronikus eszközökkel végzett 
adat- és információkezelés elmélete, mód-
szertana a számítógépes információrend-
szerek tervezéséhez, fejlesztéséhez, szer-
vezéséhez, működtetéséhez, az információ 
megszerzésével, tárolásával, feldolgozásá-
val és továbbításával foglalkozó tudomány-
ág. (N. I.) → híradó-informatika, informá-
cióvédelem

informatikaalkalmazás: egy szervezet in-
formatikai rendszere lehetőségeinek (szol-
gáltatásainak) igénybevételéhez kapcsoló-
dó tevékenységek összessége, beleértve en-
nek megszervezését és irányítását is. Az ⁓ 
a szervezetek vezetésének, a hadművelet, 
harc előkészítésének és végrehajtása irá-
nyításának, a vezetéshez szükséges infor-
mációk biztosításának egyre növekvő jelen-

tőségű eszköze, a vezetés operativitásának 
egyik feltétele. Az ⁓ mindenekelőtt az ada-
tok gyűjtését, elemzését, értékelését segítő 
nyilvántartások és számvetések, valamint 
a szöveges és grafikus okmányok előállítá-
sát és továbbítását segítő okmányszerkesz-
tés végrehajtását támogatja. Az ⁓ terüle-
tei a számítógépes nyilvántartások (adatbá-
zisok) kezelése, a szövegfeldolgozás, a ki-
adványszerkesztés, a számítógépes grafi-
ka, a képfeldolgozás, az elektronikus posta, 
a multimédia-alkalmazások, a számítógé-
pes demonstráció, a számítógépes modelle-
zés és a mesterséges intelligencia alkalma-
zási lehetőségei. (K. Z.b) → hadművészet

informatikai biztonság: az informatikai 
rendszer olyan – az érintett számára kielé-
gítő mértékű – állapota, amelyben annak 
védelme az informatikai rendszerben kezelt 
adatok bizalmassága, sértetlensége és ren-
delkezésre állása, valamint a rendszer ele-
meinek sértetlensége és rendelkezésre ál-
lása szempontjából zárt, teljes körű, foly-
tonos és a kockázatokkal arányos. Az ~ fő 
jellemzői: bizalmasság (az adat tulajdon-
sága, amely arra vonatkozik, hogy az ada-
tot csak az arra jogosultak és csak a jogo-
sultságuk szerint ismerhetik meg, használ-
hatják fel, illetve rendelkezhetnek a fel-
használásáról); a sértetlenség (az adat tu-
lajdonsága, amely arra vonatkozik, hogy 
az adat tartalma és tulajdonságai az elvárt-
tal megegyeznek. Ideértjük a bizonyosságot 
abban, hogy az elvárt forrásból származik 
(hitelesség) és a származás megtörténtének 
 bizonyosságát  (letagadhatatlanság) is; illet-
ve a rendszerelem tulajdonsága, amely arra 
vonatkozik, hogy a rendszerelem rendelte-
tésének megfelelően használható); a rendel-
kezésre állás (az adat, illetve az informati-
kai rendszer elemeinek tulajdonsága, amely 
arra vonatkozik, hogy az arra jogosultak ál-
tal a szükséges időben és időtartamra hasz-
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nálható). A zárt védelem (olyan védelem, 
amely az összes releváns fenyegetést figye-
lembe veszi), a teljeskörűség (a védelmi in-
tézkedések a rendszer összes elemére kiter-
jednek), a folytonosság (a védelem az időben 
változó körülmények és viszonyok ellenére 
is folyamatosan megvalósul), a kockázatok-
kal arányosság (egy kellően nagy interval-
lumban a védelem költségei arányosak a po-
tenciális kárértékkel). (N. I.) → híradó-in-
formatika, információvédelem

informatikai eszközrendszer: az informa-
tikai rendszer technikai eszközeinek rend-
szere. Az informatikai rendszer magában 
foglalja mindazokat az eszközöket, ame-
lyeket az információs tevékenységek, illet-
ve az ezeket megvalósító, adatokkal végzett 
műveletek során felhasználnak. Tágabb ér-
telemben idetartozik valamennyi, az infor-
máció megszerzését, továbbítását, előállí-
tását, tárolását és rendelkezésre bocsátását 
szolgáló hagyományos és korszerű techni-
kai eszköz. Az információk megszerzésé-
hez olyan eszközök használatosak, amelyek 
felhasználható (általában valamilyen méré-
si skálán kifejezett) formába alakítják a je-
lenségek, folyamatok, objektumok jellem-
zőit. A katonai alkalmazásban erre elsősor-
ban a felderítés eszközei szolgálnak. A ha-
gyományos eszközök a jellemzőket egy-
szerűen érzékelik vagy mérik, és az ember 
által érzékelhető tartományba transzponál-
ják, mint a sugáradagmérő, az infratávcső, 
a távmérő vagy a szélsebességmérő. A kor-
szerű eszközök a megfigyelt, mért értékeket 
már más eszközök által továbbítható és fel-
dolgozható analóg vagy digitális jelek for-
májában állítják elő. Ilyenek többek között 
a rádiólokátorok, az aktív és passzív infra-
technikai felderítőeszközök vagy a harcme-
zőn telepíthető, adó-vevővel ellátott érzéke-
lő berendezések. (N. I.) → híradó-informa-
tika, információvédelem

informatikai fejlesztés: a korábbi gyakor-
lattól eltérően az ~nek két irányból kell, hogy 
megvalósuljon. Alulról építkezve a távközlé-
si (híradó-) infrastruktúrára alapozva végre-
hajtásra kerül a szervezet informatikai inf-
rastruktúrája kialakítása, majd ezzel egy 
időben – vagy ezt követően – felűről épít-
kezve a klasszikus rendszerfejlesztési mód-
szerek alkalmazásával logikai szinten ki-
alakítják a szervezet információs rendsze-
rét. Kidolgozzák az információfeldolgozási 
rendszer, majd az adatfeldolgozási rendszer 
tervét, meghatározzák a megvalósításhoz 
szükséges erőforrásokat, majd vagy elkészí-
tik a programtervet és végrehajtják a prog-
ramozást, vagy a piacról beszerzik a szük-
séges alkalmazói szoftvert, illetve megvá-
sárolják a szükséges informatikai szolgálta-
tást. Az alulról és felülről történő informati-
kai rendszerfejlesztés folyamatát koordinál-
ni szükséges, a felűről történő építkezésnek 
nem szabad szem elől tévesztenie az infor-
matikai infrastruktúra által nyújtott képes-
ségeket, azt fel kell tudnia használni: az in-
formatikai infrastruktúra hálózati képessé-
geket, általános célú hardverelemeket, rend-
szerszolgáltatásokat és általános alkalmazói 
szolgáltatásokat kell hogy nyújtson a szer-
vezet számítógéppel támogatott informáci-
ós rendszere számára. A tábori híradórend-
szerek kialakítása során ugyancsak figye-
lembe kell venni a műveleti területen koráb-
ban kiépített katonai híradó-infrastruktúra 
képességeit, és ha az a műveleti, életképes-
ségi, biztonsági, megbízhatósági és infor-
mációvédelmi követelményeknek megfelel, 
a művelet támogatásának érdekében fel kell 
tudni használni. Az ~hez kapcsolódó foga-
lom a híradó-informatikai fejlesztés, amely 
az új híradó-informatika szolgáltatások ki-
alakítására vagy meglévő szolgáltatások to-
vábbfejlesztésére irányuló tevékenységek 
összessége. (N. I.) → híradó-informatika, 
információvédelem
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informatikai rendszer (Information Sys-
tem – IS): 1. A hardverek és szoftverek 
olyan kombinációjából álló rendszer, ame-
lyet az adat-, illetve információkezelés kü-
lönböző feladatainak elvégzésére alkalmaz-
hatunk, ezáltal támogatva a szervezet műkö-
dési folyamatait. Az ~ elemei, amelyek részt 
vesznek a biztonságos működés megvalósí-
tásában és fenntartásában, illetve amelyek 
a veszélyek által érintettek lehetnek. Ezek 
az informatikai infrastruktúra, a dokumen-
tációk, a humán elemek és az egyéb elemek. 
2. A különböző vezetési szintek tevékenysé-
géhez szükséges, rugalmasan változtatható, 
egységes elvek, módszerek és tervek alapján 
létrehozott, feladat, hely és idő szerint koor-
dinált híradó- és informatikai eszközök, el-
járások, valamint a tevékenységeket végre-
hajtó szakállomány összessége. 3. Valamely 
szervezet elektronikus információfeldolgo-
zási folyamatainak támogatása érdekében 
egységes elvek és követelmények alapján ki-
alakított és működtetett informatikai eszkö-
zök, szoftverek, eljárások és szolgáltatások 
összessége. 4. Az ~ eszközök, módszerek, 
eljárások és üzemeltető személyzet egysé-
ges irányítás alá tartozó rendszere, amely-
nek rendeltetése információfeldolgozási, tá-
rolási, megjelenítési funkciók elektronikus 
technikai eszközökkel történő megvalósí-
tása. (N. I.) → híradó-informatika, infor-
mációvédelem

informatikai szolgáltatás: az informatikai 
rendszerek, eszközök által nyújtott, informá-
ciók feldolgozását, tárolását és rendelkezés-
re bocsátását támogató híradó-informatikai 
szolgáltatás. (N. I.) → híradó-informatika, 
információvédelem

informatikai szolgáltatásbiztosítás: a hír-
adó-informatikai szolgáltatások biztosítá-
sának célja a honvédelmi szervezetek veze-
tésének, a honvédelmi szervezetek felada-
tainak és tevékenységének hatékony támo-

gatása az infokommunikációs technológia 
eszköz- és eljárásrendszerének széles körű, 
hathatós alkalmazása révén. A honvédel-
mi tárcához tartozó közigazgatási és kato-
nai infokommunikációs rendszerek önálló 
funkcióval és szakági irányítással, egysé-
ges felügyelettel, közös elvek és szabályo-
zók alapján, alapvetően azonos híradó-in-
formatikai infrastruktúrán kerülnek meg-
valósításra. (N. I.) → híradó-informatika, 
információvédelem

informatikai támogatás: 1. A műveleti tá-
mogatás és a vezetéstámogatás fajtája. Azon 
tevékenységek összessége, amelyek a kato-
nai műveletek tervezésének, vezetésének 
és végrehajtásának érdekében híradó- és in-
formatikai rendszerek létrehozására és mű-
ködtetésére irányul. 2. A katonai szervezetek 
feladatainak tervezéséhez, valamint végre-
hajtásához szükséges információk feldolgo-
zásához, tárolásához, kezeléséhez, továbbá 
rendelkezésre bocsátásához szükséges infor-
matikai szolgáltatások kialakítására, nyúj-
tására és fenntartására irányuló szaktevé-
kenységek és eljárások összessége. (K. Z.b) 
→ hadművészet

infrafelderítés: az infravörös hullámok tar-
tományában végzett információszerző te-
vékenység. A különböző hullámhosszú inf-
ravörös hullámok eltérő felderítőeszközö-
ket jelentenek, így eltérő célpontok, objek-
tumok, tárgyak, emberek felderítését te-
szi lehetővé ez a felderítési fajta. A közeli 
infratartományt az éjjellátó szemüvegek, 
a  közepes hullámhosszú tartományt a hő-
kereső fejjel ellátott rakéták érzékelői eseté-
ben használják, a hosszú hullámú infravörös 
tartományban pedig passzív hőkép kialakí-
tása lehetséges. Ebben a hullámtartomány-
ban lehetőség van a környezettől eltérő hő-
mérsékletű objektumok detektálására abban 
az esetben is, amennyiben a látható fény tar-
tományában működő eszközökkel már nem 
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lehetséges a felderítés. (K. L.b) → elektro-
nikai hadviselés, kiberhadviselés

infraálcázás: az infravörös hullámok tar-
tományába eső kisugárzások elrejtése, azok 
csökkentése. Ennek érdekében olyan álcázó 
eszközök és megoldások alkalmazása szük-
séges, amelyek az adott objektum esetében 
megakadályozzák, hogy arról annak környe-
zetébe infravörös hullámtartományú sugár-
zás lépjen ki, vagy ezek a hullámok a kör-
nyezet felé továbbításra kerüljenek. Ilyen 
eszközök a különböző infravörös álcahá-
lók, vagy az adott objektum hőjének elve-
zetésére, annak csökkentésére szolgáló esz-
közök. (K. L.b) → elektronikai hadviselés, 
kiberhadviselés

infrabesugárzás-jelző: a repülőgép vagy 
helikopter fedélzetén elhelyezett, az önvé-
delmi elektronikai hadviselési rendszer ré-
szét képező olyan eszköz, amely feladata 
a repülőgép számára veszélyt jelentő olyan, 
az infrahullámok tartományába eső kisugár-
zások detektálása, amelyek fegyverrendsze-
rek – például rakéta – indítása vagy műkö-
dése során keletkeznek (például a kibocsá-
tott hő az infratartományba eső kisugárzás-
ként azonosítható). Az egyes fegyverekre 
vagy rakétákra jellemző legfontosabb inf-
rahullámok paramétereit tartalmazó adatok 
összességét adatbázisban rögzítik, amelyek 
alapján azonosítható a hőkibocsátás forrása, 
az azt alkalmazó eszköz típusa, hordozója, 
feladata, a kapcsolódó fegyverrendszer mi-
nimális és maximális hatótávolsága. (K. L.b) 
→ elektronikai hadviselés, kiberhadviselés

infracsapda: olyan aktív önvédelmi zavaró-
eszköz, amely az infravörös önirányítású ra-
kéták elleni védelemre szolgál. Alapelve az, 
hogy az oltalmazandó harci technikai esz-
köz, repülőgép, szárazföldi harcjármű által 
kibocsátott hő alkotta infravörös hullámtar-
tományú sugárzási képhez hasonló sugárzást 

hozzon létre a céltól eltérő irányban, eltérő 
helyen, ezzel magára vonva a támadó eszköz 
önirányítású rendszerének figyelmét. Repü-
lőgépeken szabványosított kivetőrendszerbe 
kerülnek az egyes piropatronok betöltésre, 
amelyek kivetését a repülőgép vezetője vagy 
a fedélzeti integrált önvédelmi rendszer szá-
mítógépe vezérli. Az alkalmazás hatékony-
sága attól függ, mennyire hasonlít az oltal-
mazandó technikai eszköz által létrehozott 
hőkép spektruma, energiaeloszlási karakte-
risztikája az ~ák által létrehozott spektrum-
képhez. Az első ~ák még a minél nagyobb 
hőintenzitás előállítására készültek, de ezek 
hamarosan kiszűrhetők voltak, így napjaink-
ban a hőkép azonosságának előállítása a cél. 
Az ~ a fedélzeti integrált önvédelmi rendsze-
rek szerves részét képezi. (V. L.) → elektro-
nikai hadviselés

infraérzékelő: az infrahullámok tartomány-
ban működő eszköz, amely a különböző hul-
lámhosszú infrahullámok detektálását, il-
letve az azok kibocsátási helyének megha-
tározását teszi lehetővé. Az ~ az infrabe-
sugárzás-jelző fontos része, amely a repü-
lőgép vagy helikopter fedélzetén elhelye-
zett, az önvédelmi elektronikai hadviselési 
rendszer részét képező olyan eszköz, amely 
feladata a repülőgép számára veszélyt je-
lentő infrahullámok detektálása, amelyek 
fegyverrendszerek, például rakéta indítása 
vagy működése során keletkeznek. Az egyes 
fegyverekre vagy rakétákra jellemző leg-
fontosabb infrakép paramétereit tartalma-
zó adatok összességét adatbázisban rögzítik, 
amelyek alapján azonosítható a hőkibocsá-
tás forrása, az azt alkalmazó eszköz típusa, 
hordozója, feladata, a kapcsolódó fegyver-
rendszer minimális és maximális hatótávol-
sága. (K. L.b) → elektronikai hadviselés, ki-
berhadviselés

infrastrukturális elhelyezési támogatás: 
a logisztikai támogatás azon ágazati terüle-
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teinek egyike, amelynek alapvető rendelte-
tése a katonai szervezetek béke- és különle-
ges jogrendi időszaki feladatainak ellátásá-
hoz elengedhetetlen munka- és életfeltéte-
lek megteremtése az elérhető és szükséges 
erőforrásokon keresztül. Az ~ az elhelyezé-
si igények kielégítésével, illetve a szükséges 
elhelyezési szak- és fenntartási anyagok, 
készletek, valamint közműszolgáltatások 
és energiaellátás biztosításával a költségek 
optimalizálása mellett, fenntartja a katonai 
szervezetek harci képességeit. A támogatási 
terület ezen kívül magában foglalja a kato-
nai ~t végrehajtó szervezeteket, illetve azok 
szakirányítási rendjét is. A terület kiemelt 
feladata a nemzetközi szerepvállalásból fa-
kadó elhelyezési feltételek megteremtése, 
katonai táborok fenntartása és üzemelteté-
se. (Ny. M.) → műveleti logisztika

infravörös hullám: olyan elektromágne-
ses kisugárzás, amelynek hullámhossza na-
gyobb a látható fényénél, de kisebb, mint 
a rádióhullámok tartományába tartozó mik-
rohullámoknak. Mivel a látható fény leg-
hosszabb hullámhosszú tartománya a vörös, 
ezért az ezt követő hullámtartomány az inf-
ravörös elnevezést kapta. Ennek megfelelően 
az infravörös tartomány hullámhossza a lát-
ható fény tartományának alsó részétől, azaz 
a 700 nm-es  hullámhossztól az 1 mm-es  hul-
lámhosszig terjed, de több kisebb hullám-
tartományra osztható. Így megkülönböz-
tetünk közeli infravörös tartományt, amely 
hullámhossza a 0,75–1,4 µm közé esik, rövid 
hullámhosszú infravörös tartományt, amely 
az 1,4–3 µm hullámhossz közé esik, közepes 
hullámhosszú infravörös tartományt, amely 
a 3–8 µm hullámhosszú kisugárzásokat je-
lenti, hosszú hullámhosszú infravörös sugár-
zások tartományát, amely a 8–15 µm közé 
eső tartomány, valamint a távoli infravö-
rös sugárzás tartományát, amely a 15–1000 
µm-es  hullámhosszú kisugárzásokat tartal-
mazza. Az infravörös tartomány az emberi 

szem számára nem látható, de a bőr hőérzé-
kelő receptorai egyes hullámtartományait 
hőként érzékelhetik. Innen ered a gyakran 
használt infrahőtartomány. A közeli infra-
tartományt az éjjellátó szemüvegek, a köze-
pes hullámhosszú tartományt a hőkereső fej-
jel ellátott rakéták érzékelői esetében hasz-
nálják. (K. L.b) → elektronikai hadviselés, 
kiberhadviselés

infravörös zavaróberendezés: az infravö-
rös hullámtartományban üzemelő haditech-
nikai eszközök két nagy csoportba sorolha-
tók, az infravörös önirányítású fegyverek, 
a hőkövető rakéták csoportjára és az infra-
vörös hullámtartományú képalkotó eszkö-
zökre, az éjjellátó kamerákra, szemüvegek-
re. Ezen eszközök zavarása egyrészt történ-
het az érzékelő elemek túlterhelésével, amit 
vakító piropatronok vagy lézerfénysugár ké-
pes előidézni, másrészt történhet megtévesz-
téssel, amit szintén előállíthatnak infracsap-
dák, valamint olyan megtévesztő hőcélok, 
amelyek ugyanolyan hőképet generálnak, 
mint a valódi célok által kibocsátott hőkép. 
(V. L.) → elektronikai hadviselés

Inga hadművelet: 1944 nyarán végrehaj-
tott szövetséges légi hadműveletek – alap-
vetően – az osztrák–magyar térségben, ami-
kor az olasz repülőterekről felszállt légi kö-
telékek a bombázásaik befejeztével ukrán 
repülőtereken tankoltak fel üzemanyaggal 
és bombákkal, majd visszaúton újabb csa-
pásokat mérve tértek meg bázisaikra.  Lásd 
Franatic (Joe) hadművelet (Sz. M.) → had-
történet, hadművészet története

ingerlő-mérgező harcanyag: inkapacitáló 
anyag: a mérgező harcanyagok egyik fajtája. 
Az ~ok cselekvőképtelenséget okozó olyan 
harcanyagok, amelyek az elviselhetőségi kü-
szöbérték felett sem okoznak a szervezetben 
káros (visszafordíthatatlan) hatást. A halá-
los mérgezés sem következik be, mert a ha-



493

iniciáló robbanóanyag

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

lálos adag az elviselhetőségi határnak több 
mint százszorosa. Elsősorban mint gyakor-
ló (például gázkamragyakorlatok) és „rend-
őri” tömegoszlatási harcanyagokként veszik 
figyelembe őket. A szem, az orr és a szájüreg 
nyálkahártyáit, a felső légutakat, a garatot 
és a légcsövet ingerlő vegyületek. Legjel-
legzetesebb képviselőik a CN (klóracetofe-
non), a CR (dibenz [b, f]-1, 4-oxazepin) CS-
anyag és kapszaicin. A klóracetofenon erős 
könnyeztető harcanyag, a nedves bőrfelüle-
ten bőrgyulladást, súlyosabb esetben hólya-
gosodást idéz elő. Az ingerhatás küszöbérté-
ke: 10-4 mg/l koncentráció. A CS-anyag (or-
to-klórbenzol-malonodinitril) enyhén bors-
ízű, fehér, kristályos. Csak aeroszolként, 
pirotechnikai keverékekben, porlasztókból 
vagy oldatként használható. A CS-aeroszol 
hatása: heves égető fájdalom a szemekben, 
könnyezés, égő érzés, majd fájdalom a to-
rokban és a légcsőben. Az orrban égő ér-
zés, orrfolyás, az orrnyálkahártya bevörö-
södése. Mindezek mellett erős nyálképző-
dés, hányinger, bőrgyulladás. Enyhe expo-
zíciónál szűnni nem akaró tüsszögés jelent-
kezhet. Gyakorta alkalmazzák a gázálarc 
zártságának, illesztésének ellenőrzésére is, 
ugyanis az alsó ingerküszöb (az orrnyál-
kahártya enyhe irritációja) a „CS” esetében 
0,004  mg/m3. Rendkívül nagy hatású vegyü-
let, 6 mg/m3 koncentráció az emberi szerve-
zet számára már elviselhetetlen töménységet 
jelent. A legelterjedtebb tömegoszlató anyag-
ként tartják számon. CR az angolok által ki-
fejlesztett rendszeresített mérgező anyag, 
tulajdonságaiban hasonlít a CS-re. Az ~ok 
csoportjába tartozik még az első világhábo-
rú során alkalmazott adamsit, brómaceton, 
klark-I és klark-II. Az ingerlő harcanyagok 
alkalmazási célja nem a súlyos vagy halálos 
mérgezés, hanem csak cselekvésképtelenség 
kiváltása – ennek ellenére magas koncent-
rációérték kialakulása esetén (zárt térben, 
fedezékekben, városi környezetben, aluljá-

rókban stb.) kialakulhat halálos mérgezés is. 
(B. T.) → ABV-támogatás

inhaláció: a sugárzó, mérgező és fertőző 
anyagokkal szennyezett levegő belégzési 
folyamata következményeként a szennye-
ző anyag bejut az élő szervezetbe. ⁓n első-
sorban a gáz és gőz halmazállapotú, illet-
ve az aeroszoljellegű szennyező, mérgező 
és fertőző anyagok belégzését értik, de foga-
lomkörbe sorolják a radioaktív izotópok in-
korporációját is. A különböző eredetű szmo-
gok belélegzése is inhaláció, akárcsak a mér-
gező harcanyagok és biológiai harcanyagok, 
illetve aeroszolok levegő útján való bejutása 
az élő szervezetbe. A klinikai gyakrolatban 
a szabályozható narkotikumokat, mint a di-
nitrogén-oxid- és acetilgázokat vagy az éter-
, a kloroform- és klór-etil-gőzöket ⁓s techni-
kával belélegeztetéssel juttatják be a beteg 
szervezetébe. A narkózist előidéző érzéste-
lenítőszerek,-gázok, -gőzök adagolásával 
mélyíteni, illetve csökkenteni lehet a hatást, 
ellentétben az oldat formájában befecsken-
dezett nem szabályozható evipán-nátrium-
típusú narkotikumokkal, érzéstelenítősze-
rekkel. (B. T.) → ABV-támogatás

inhibitor: gátló, késleltető anyag, passzi-
vátor, negatív katalizátor. A katalizátorok-
kal ellentétes működésű anyagok gátolják, 
megakadályozzák, illetve leállítják a kémi-
ai reakciókat. Attól függően, hogy anódos 
vagy katódos reakciókat gátolnak, anódos 
vagy katódos ⁓okról beszélhetünk. A korró-
ziót gátló ⁓okat az úgynevezett antioxidán-
sokat a korrózió sebességének csökkentése 
céljából igen kis koncentrációban használ-
ják. (B. T.) → ABV-támogatás

iniciáló robbanóanyag: a robbanóanyagok 
egyik csoportja, amelyet a robbanási folya-
matok megindítására használnak, ezért pri-
mer vagy indító robbanóanyagnak is neve-
zik. Rendkívül érzékeny a külső hő- vagy 
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mechanikai hatásokra (ütés, súrlódás, tűz 
által kiváltott hatás). Viszonylag kis meny-
nyiségű ~ robbanása is előidézheti a közvet-
len közelében levő brizáns robbanóanyagok 
robbanását, ezért szinte kizárólag indító töl-
tetek készítésére, illetve töltésére használják 
(gyutacsok, csappantyúk, lobbantók stb). 
(K. Z.a) → műszaki támogatás

inkorporáció: radioaktív izotópokkal szeny-
nyezett levegő belélegzése, inhalációja vagy 
szennyezett élelmiszer, ivóvíz lenyelése, el-
fogyasztása révén az élő szervezetbe kerü-
lésük folyamata. Az ⁓ bekövetkezhet a ra-
dioaktív izotópok sebfelületeken való be-
hatolása útján is. Az inkorporált radioak-
tív anyagok biológiai sajátossága, hatásme-
chanizmusa elsősorban mennyiségüktől, el-
oszlásuktól, a radioaktív sugárzás fajtájától 
és energiájától, továbbá az izotópok felezési 
idejétől, valamint az élőszervezetekből való 
kiürülési sebességüktől függ. Az egyes ra-
dioaktív izotópokat veszélyességük szem-
pontjából a radiotoxikussági fokkal külön-
böztetik meg. Rendkívül radiotoxikus izo-
tópok például a 90Sr, a 226Ra, 210Pb; nagyon 
radiotoxikusak a 131 I, a 60 Co, a 137Cs; köze-
pesen radiotoxikusak a 32P, 51Cr, 204 Ti; végül 
kevéssé radiotoxikusak a 3H, 14C és a 133Xe. 
Az ⁓ mértékétől egyrészt az anyagcsereter-
mékek aktivitásának mérési eredményéből, 
másrészt a szervezet produkálta radioaktív 
sugárzás mért értékéből lehet tájékozódni. 
(B. T.) → ABV-támogatás

inkurrencia: a Magyar Honvédség had-
rendjéből kivont, további felhasználásra fe-
leslegessé vált ingó vagyon, szakanyagok, 
a különböző katonai rendeltetésű, valamint 
polgári felhasználású eszközök, alkatrészek. 
(V. R. L.) → haditechnikai támogatás

innováció: olyan észszerűsítő, újító, alkotó 
folyamatok – a tevékenységek bármely szfé-
rájában –, amelyek az előző állapothoz ké-

pest pozitív irányú, gazdagító változásokat 
hoznak létre. Saját munkánk optimalizálá-
sára irányuló, lényeges, közvetlenül gyakor-
lati változtatási folyamat, a fejlesztés alap-
formája. Funkciója az alaprendeltetés jobbá, 
hatékonyabbá, gazdaságossá tétele. Az ⁓ jel-
lemzői: a) a folyamatban való részvételnek 
az önkéntességen kell alapulnia; b) serkentő-
je valamilyen feszültség, amelynek feloldása 
motivál, a folyamat első fázisa a feszültség 
tudatosítása és elemzése, problémává sűríté-
se; c) öngerjesztő folyamat, az eredmény ki-
induló pontja az újabb feszültségnek, a szük-
séglet kielégítése egy új szükséglet termelé-
se is; d) a gyakorlati tevékenység szükség-
képpen maga után vonja az elméleti felké-
szülést (néha évekig), a feladat értelmezése 
és megoldása készteti az egyént a tájékozó-
dásra; e) kiinduló helye a gyakorlati tevé-
kenység, csapat, oktatási intézmény; f) ter-
jedési mód: „beporzás” – „ragályos” az em-
beri fogékonyság, érdeklődés, kíváncsiság, 
bizonyítási „kényszer”; g) nem előfeltéte-
le, hogy eredeti legyen, de az adott gyakor-
latban azonban eredeti és új: ettől ⁓. (C. O.) 
→ katonai vezetés

integrált áramkör: több, néha igen sok 
alapelemet tartalmazó egyetlen, nem oszt-
ható egységben elkészített áramkör. Gyár-
tási technológia szerint megkülönböztetünk 
vastagréteg-, vékonyréteg- és félvezető ala-
pú ~öket. Közös vonásuk, hogy az áramköri 
elemeket (ellenállás, kapacitás, dióda, tran-
zisztor) és az azokat összekötő áramveze-
tőket egyesítik, általában lapos, lemez ala-
kú felépítésben. Jelenleg a legelterjedtebb 
a  szilícium alapú ~, amelyet planártechno-
lógia alkalmazásával készítenek. Ezeknek 
az áramköröknek a fejlődése tette lehetővé 
a mikroprocesszor megjelenését. Az ~ök 
gyors elterjedését a következő tulajdonságai 
tették lehetővé: kis energiaszükséglet, nagy 
megbízhatóság, csökkentett méretek (mini-
atürizálás), gazdaságos gyártás és szerelés, 
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a hagyományos alkatrészekkel összehason-
lítva lényegesen olcsóbb ár. (N. I.) → hír-
adó-informatika, információvédelem

integrált légvédelmi rendszer (Integrated 
Air Defence System – IADS): légtérmegfi-
gyelő, légvédelmi fegyverzet, illetve megfe-
lelő vezetési, irányítási rendszer, esetleg to-
vábbi alredszerek összessége, amelyek egy 
közös rendszert alkotnak, valamint egymás-
sal szinergiában működnek a hatékony lég-
védelem megvalósítása érdekében. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támo-
gató műveletek)

intelligencia: az egyénnek az a képessége, 
amellyel alkalmazkodni tud az életben adó-
dó problémákhoz, új helyzetekhez, vagyis 
képes a helyzeteken (vagy önmaga hozzá-
állásán) változtatni. Az ⁓ a (kreativitásra 
jellemző divergens gondolkodással ellenté-
tes) konvergens (összetartó) gondolkodáson 
alapszik. A konvergens gondolkodás lénye-
ge, hogy egy adott probléma megoldásánál, 
már a jól bevált megoldást, sémát alkalmaz-
zuk. Az ⁓ „mérésére” különböző IQ-teszte-
ket használhatunk. A felnőttek számára ké-
szült első IQ-tesztet Donald Wechsler al-
kotta meg, akárcsak a deviációs IQ fogal-
mát, amely azóta is azonos a felnőttek ese-
tében használt IQ-val. Az ⁓ összetett képes-
ség. Többféle ⁓ létezik, amelyek részletes 
tesztekkel ki is mutathatók. Ezek: a) nyelvi 
intelligencia, b) vizuális-térbeli intelligen-
cia, c) logikai-matematikai intelligencia, d) 
mozgási intelligencia, e) zenei intelligencia, 
f) interperszonális (szociális) intelligencia. 
(Megjegyzés: az IQ-érték erősen oktatás- 
és kultúrafüggő, így azokat átvétel, alkal-
mazás előtt az adott kultúraképzési rend-
szereihez „validálni” kell.) (B. J.c) → kato-
napszichológia

intelligens vezetési pont/harcálláspont 
(Intelligent Command Post/Headqarters – 

INCP/HQ): olyan vezetési pont/harcál-
láspont, ahol a különféle vezetési csopor-
tok/törzsrészlegek egymástól széttelepít-
ve helyezkednek el (Dispersed Command 
Post – DCP), és közöttük a vezetési folya-
matok számítógépes hálózaton elektroni-
kus adatcserén keresztül valósulnak meg. 
A számítógépes hálózatba bekapcsolt törzs-
munkaállomások (Heasquaters Work Sta-
tions – HQWS) fénykábelen keresztül 10–
100 MB/s átviteli sebességgel kapcsolód-
nak egymáshoz. Jelentős mértékű széttele-
pülés esetén az egyes törzsrészlegek 50–60 
GHz-es  rádiórelén vagy optikai rádiórelén 
keresztül csatlakoznak. E híradóeszközök 
lehallgatása és zavarása rendkívül nehéz. 
Az intelligens vezetési pont/harcállásponton 
a papíralapú törzsmunkát felváltja az elekt-
ronikus törzsmunka, mivel az információ-
kat digitális formában rögzítik, tárolják, fel-
dolgozzák és továbbítják. A számítógépes 
hálózatok révén elősegítik a papírmentes 
törzsmunkával működő úgynevezett intelli-
gens harcálláspontok (Inteligence Headqua-
ters – INHQ) kialakítását. (N. I.) → híradó-
informatika, információvédelem

internálás: hadifoglyoknak és polgári sze-
mélyeknek meghatározott helyen – állami 
kényszerrel való – felügyelet és őrizet alatt 
tartása. Az internálótábor az ⁓ útján felügye-
let (őrizet) alatt tartott személyek kényszer-
tartózkodási helye. Az internálótábor szer-
vezeti és működési rendjét a felállító állam 
illetékes hatósága állapítja meg, a nemzetkö-
zi hadijog erre vonatkozó szabályaival össz-
hangban. (L. T.)

interoperabilitás: 1. A nemzetközi (kato-
nai) együttműködési készségre utaló kifeje-
zés. A haderők tekintetében feltételezi, hogy 
a meghatározott szövetségen belül a kato-
nai szervezetek vezetése és haditechnikai 
eszközökkel való felszereltsége, a harcel-
járások, továbbá a katonák fel készültsége 
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lehetővé teszi a szoros együttműködést, 
a törzsek közötti normális kommunikáci-
ót, fegyverrendszereik megfelelő kapcsoló-
dási lehetőségeit (kompatibilitás), a térkép-, 
lőszer- és üzemanyag-ellátás összehangolt 
rendjét stb., vagyis mindazt, ami a kitűzött 
cél elérését optimális erőbevetéssel lehető-
vé teszi. 2. Anyagi, technikai, információs 
rendszerek vagy erők azon képessége, hogy 
más rendszereknek, erőknek úgy szolgál-
tassanak, vagy fogadják azok szolgáltatá-
sait, hogy képesek legyenek együttműköd-
ni, a híradó-elektronikai rendszerek eszkö-
zeinél a feltétel, hogy a felek között az in-
formációk vagy szolgáltatások közvetlenül 
és megfelelő módon cserélhetővé válnak kö-
zöttük, illetve alárendeltjeik között. (C. O.) 
→ katonai vezetés 3. A szövetséges erőknek 
és adott esetben a partnererőknek, valamint 
más nemzeteknek a képessége, hogy haté-
konyan folytassanak együtt kiképzést, gya-
korlatot és hadműveletet a kijelölt küldetés 
és feladat végrehajtásában. 4. Az összha-
derőnemi hadműveletek lefektetett célki-
tűzései és elgondolásai megkövetelik a táv-
közlési és tájékoztató rendszer szabványo-
sítását, amennyiben az praktikus. Növek-
vő sorrendben az ~ szintjei: a kompatibili-
tás, az egymással való felcserélhetőség és 
az azonosság. Az ~nak gyakran a leggya-
korlatiasabb szintje a kompatibilitás, amely 
a távközlési és tájékoztató rendszerben el-
érhető, a rendszerek azon képessége, hogy 
szolgáltatásokat és információt nyújtsanak, 
fogadjanak más rendszerektől és feltétlenül 
lényegbe vágó a köteléknek, hogy azt kohe-
rens szervezetként alkalmazzák. A nemzet-
közi együttműködési készségre utaló kifeje-
zés. A haderők tekintetében feltételezi, hogy 
a meghatározott szövetségen belül a katonai 
szervezetek vezetése és haditechnikai esz-
közökkel való felszereltsége, továbbá az em-
berek felkészültsége lehetővé teszi a szoros 
együttműködést, a törzsek közötti normális 
kommunikációt, fegyverrendszereik megfe-

lelő kapcsolódási lehetőségeit (kompatibili-
tás), a térkép-, lőszer- és üzemanyag-ellátás 
összehangolt rendjét stb., vagyis mindazt, 
ami a kitűzött cél elérését optimális erőbe-
vetéssel lehetővé teszi. (N. I.) → híradó-in-
formatika, információvédelem

interperszonális készségek: egyének kö-
zötti; személyek közötti viszony. A kommu-
nikációs, a megfigyelési, a problémamegol-
dási, érzelmi kifejezőképesség, kooperációs 
készségek azok, amelyek elsősorban megha-
tározzák egy személy kapcsolati, együttmű-
ködési készségét. (C. O.) → katonai vezetés

intervenció: erőszakos, főleg fegyveres be-
avatkozás más állam belügyeibe annak érde-
kében, hogy az egyik – rendszerint az erő-
sebb, az agresszívabb – állam rákényszerít-
se akaratát és kiterjessze befolyását a má-
sik államra. Pontosabban: a rendszereknek, 
egységeknek vagy erőknek a más rendsze-
rek, egységek vagy erők részére szóló szol-
gáltatások nyújtási, illetve az azoktól való 
fogadási készsége, továbbá az így kicserélt 
szolgáltatások oly módon történő felhaszná-
lása, amely lehetővé teszi a hatékony együtt-
működést. (L. T.) → hadijog

intézkedés: az elöljáró szóbeli, illetve írás-
beli rendelkezése katonai szervezeti tevé-
kenységgel kapcsolatos feladatok elvég-
zésére. Az ⁓ lehet a napi, a békeidőszaki, 
békeműveleti és harctevékenységgel kap-
csolatban, de lehet vezetői és parancsnoki 
 szintekhez kötődő szakintézkedés. (C. O.) 
→ katonai vezetés

intranet: olyan számítógép-hálózat, amely 
az internetprotokollt használja, de a külvilág 
(az internet) felé zárt, vagy csak egy átjárón, 
illetve tűzfalon keresztül érhető el, amely 
az ⁓ külső kapcsolatait szabályozza. A zárt 
rendszereknek különös a jelentősége a ka-
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tonai szervezetek, biztonsági szervezetek 
működése során. (C. O.) → katonai vezetés

invázió: nagy erejű katonai behatolás, el-
özönlés; összehangolt támadás a szárazföl-
dön, levegőben és a tengerről valamely or-
szág (terület) ellen, illetve a tengeren szállí-
tott csapatokkal indított támadó hadművelet 
megnevezése. (B. J.a) → védelmi igazgatás

inverz ellátási lánc: az ellátási lánccal el-
lentétes anyagáramlás összefoglaló megha-
tározása. Ebben az esetben az ellátási lánc-
cal szemben az anyag végső felhasználótól 
indul, és a hulladékkezelésnél és/vagy az új-
rahasznosításnál végződik. A fogalom ki-
zárólag az anyagáramláson keresztül nem 
értelmezhető. Az ~ integráns részét képezi 
az anyagáramlási folyamatokhoz kapcsoló-
dó információáramlás, az információk há-
lózatokon belüli, és hálózatok közötti áram-
lásának koordinálása, illetve a környezetvé-
delmi előírások betartása is. Tágabb értel-
mezésben idesorolhatóak azoknak a szer-
vezetek az összessége is, amelyek közvet-
lenül részt vesznek az eredeti használaton 
kívülre került eszközök és/vagy szolgálta-
tások anyagáramlási, illetve kapcsolódó in-
formációs és pénzügyi folyamataiban. Lé-
pései: termékbegyűjtés a fogyasztótól, a ter-
mék eljuttatása a fogyasztói piacról a feldol-
gozóhoz, átvizsgálás-osztályozás, szétszere-
lés-felújítás-feldolgozás, értékesítés-újrael-
osztás. (B. J.b) → műveleti logisztika

inverzió: az a légköri állapot, amikor a le-
vegő hőmérséklete a magassággal növek-
szik. A talaj menti levegőréteg olyan állapo-
ta, amikor a levegő lehűlése a talaj felszínén 
kezdődik, és a lehűlés a levegő csekély hő-
vezető képessége miatt és csak lassan foly-
tatódik felfelé, ezért a levegő hőmérséklete 
a magasabb légrétegekben magasabb. Az ~ 
a levegő viszonylag stabil egyensúlyi hely-
zetében jön létre. A függőleges légmozgás 

minimális, és az is lefelé irányuló. A mér-
gező harcanyag gőzeinek szétszóródási in-
tenzitása csekély, veszélyes koncentráció-
ban való terjedési mélysége azonban meg-
növekszik. Az ~ általában éjszaka, felhőtlen 
vagy kissé felhős időjárás esetén figyelhető 
meg olyankor, amikor a szél sebessége nem 
haladja meg a 4 m/s értéket. Az ~ valami-
vel napnyugta előtt kezdődik, és a napkelte 
utáni órákban szűnik meg. Az ~ télen nem-
csak éjszaka, hanem nappal is előfordul-
hat derült vagy felhős időjárás, gyenge szél 
és erős fagy esetén. A környezet-ellenőrzé-
si gyakorlatban ismert a talaj menti, a talaj 
közeli, a magassági és a zsugorodási ~ is. 
(B. T.) → ABV-támogatás

ipari katasztrófa: üzemekben, létesítmé-
nyekben bekövetkezett baleset, rombolás, 
műszaki hiba okozta nagymérvű – embe-
ri életeket, vagyoni dolgokat veszélyezte-
tő – szennyezés, mérgezés, tűz, károkozás. 
(B. T.) → ABV-támogatás

irány szerinti elhúzó zavar: vagy más meg-
nevezés szerint az oldalszögcsatorna zava-
rása azon az elven alapul, hogy a letapoga-
tó rádiólokátor-antenna karakterisztikájának 
amplitúdó modulációs jelleggörbéjét utánoz-
va növeli-csökkenti a zavaróadó a kimenő 
teljesítményét. Ezáltal az eddig a főnyaláb 
irányába azonosított cél jele nem a főnyaláb, 
hanem más melléknyaláb helyen is megjele-
nik, elveszítve az eddig követett légicél ol-
dalszög információját. (V. L.) → elektroni-
kai hadviselés

irányelv: 1. (policy) A tervezéshez meg-
fogalmazott elképzelések gyűjteménye, 
az elérendő célokat illetően. 2. (directive) 
Egy adott tevékenységi terület valameny-
nyi érintettje számára kötelezően követendő 
iránymutatás, elérendő cél, azonban a for-
ma és az eszközök, a kivitelezés módjának 
a megválasztását az adott szerv, szervezet, 
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szakterület, intézmény döntési felelősége. 
(Katonai tervezéshez hazai és NATO-vo-
natkozásban egyaránt a „miniszteri irányel-
vek” a mérvadók.) (C. O.) → katonai vezetés

irányítás: a vezetői folyamatmegoldásának 
részeként, azzal integráltan, de releváns je-
gyeiben mégis elkülöníthető tényezőjeként, 
ugyanakkor azzal kontextusban, dialekti-
kus egységben realizálódik. Az ⁓ a vezetés 
„felűről” érkező kritikája, amelynek a fele-
lőssége abban van, hogy a szervezeti vezetés 
célt ne tévesszen, a számára biztosított ke-
retekben (sávban) realizálódjon. Az ⁓ a ve-
zetés egyik sajátos változata, átfogó jelle-
gű, egy-egy szakterület egészét érinti, fel-
sőbb szervtől irányul az alsóbb felé. Az ⁓i 
és vezetési jogok, kötelezettségek elhatá-
rolódnak. Az ⁓nak a szervezeti hierarchia 
szintjeiként más és más a jelentősége, ará-
nya, egyben eltérő feladatokat ró a vezetőre, 
amelyet – általában – a törzs (a helyettesek, 
a vezetőség, az apparátus, vezérkar, igaz-
gatóság, menedzsment stb.) tagjain keresz-
tül érvényesít vezetői-irányítói tevékenysé-
gében. Az ⁓ a feladatok, a feltételek bizto-
sítottsága, a megoldás időtávja, az érintett 
szakterületek, szervezetek, a bevont erők, 
eszközök vonatkozásában eltérően jelenik 
meg. A hierarchia alsóbb szintjein konk-
rétabb, rövidebb távú feladatokat vázol fel, 
operatív feladatok megoldását vonja maga 
után, felsőbb vezetési szinteken elvek és ten-
denciák megfogalmazásával, főbb és domi-
náns feladatok megoldására fókuszál. Az ⁓
ban általában az elvi jelleg dominál, de meg-
különböztethetünk közvetlen, konkrét, illet-
ve operatív ⁓t, ami a helyzet, a szervezeti 
tevékenység függvénye lehet. A vezetés ⁓i 
funkciója biztosítja az alárendelt szervezet, 
szerv, személyek tevékenységének nyomon 
követését, szükség esetén a korrekciós be-
avatkozást. Az ⁓ a következő résztevékeny-
ségeket foglalja magában: a) szervezeti célok 
meghatározása, követelményállítás az egyén 

vagy csoport elfogadható teljesítményszint-
jének meghatározása; b) feltételek (erőfor-
rás) meghatározása (biztosítása); c) mérés, 
amely során formális és informális módsze-
rekkel (visszacsatolás/ellenőrzés) megálla-
pítható, hogy a folyamat milyen mértékben 
közelíti a célokat; e) értékelés, amely során 
elemzésre alapozott minősítéssel a tervezett 
teljesítménytől való lényeges eltérés esetén 
meghatározzák az okokat és a lehetséges 
korrekciós lépéseket; f) korrekció, amikor 
egy kedvezőtlen folyamat módosítása szük-
séges, illetve egy lehetségesen előálló ked-
vező folyamat kihasználására reagálni kell. 
(C. O.) → katonai vezetés

irányítható rakéta (repülőfedélzeti): olyan 
harceszköz, amely a röppálya majdnem tel-
jes szakaszán irányítható. (Azért csak majd-
nem, mert néhány eszköz a röppálya első 
szakaszán nem irányítható repülést végez.) 
A cél helyzete szerint megkülönböztetünk: 
a) légi harc, azaz levegő–levegő (Air-to-Air 
– AA); b) levegő–felszín (Air-to-Surface – 
AS) ~ákat. A repülőfedélzeti ~ák jellemző-
en szilárd hajtóanyagú lőporos hajtóművel 
úgynevezett rakétahajtóművel rendelkez-
nek, amelynek legfőbb tulajdonsága, hogy 
mind az éghető, mind az oxidáló anyagot 
100%-ban  magában foglalja. Van természe-
tesen kivétel is, mert a Meteor rakéta vagy 
az orosz H-31 második fokozata torlósugár-
hajtómű, amire jellemző levegőbeömlő nyí-
lások megtalálhatók az említett rakétákon. 
Az irányító rendszer típusa szerint meg-
különböztetünk: a) távirányítású (parancs-
irányítású); b) önirányítású; c) programirá-
nyítású (inerciális navigációs, GPS-irányí-
tású); d) kombinált irányítású rendszereket. 
a) A távirányítású rendszerekben az irányító 
jel a rakétán kívül (például a rávezető állo-
máson, ami a helikopter vagy repülőgép fe-
délzetén található) jön létre. Ezt parancsjel 
formájában érzékeli a rakéta fedélzetén ta-
lálható irányító rendszer és működésbe jön-
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nek a kormányok, ami a röppálya módosu-
lását eredményezi. A parancsjel továbbítá-
sa történhet közvetlenül vezetékkel vagy rá-
dióhullámok segítségével. b) Az önirányító 
rendszerekben a rakéta, valamint a cél köl-
csönös helyzetét az irányító rendszer részét 
képező, a rakéta fedélzetén található célko-
ordinátor végzi. A célkoordinátor jele meg-
felelő feldolgozás (zavar- és zajszűrés, erő-
sítés stb.) után a rakéta irányítóberendezé-
sén keresztül kormányelmozdítási jeleket 
hoz létre, és ezzel korrigálja annak röppályá-
ját. c) A programirányítású rendszerekben 
a rakéta repülése előre meghatározott para-
méterek szerint történik. A rakéta fedélze-
tén elhelyezett berendezés nincs kapcsolat-
ban sem a céllal, sem az indító repülőgép-
pel. A rakéta repülési paramétereit az indí-
tás előtt kapja meg a hordozó repülőgép fe-
délzeti számítógépétől. A repülés folyamán 
a fedélzeti irányító berendezés összehason-
lítja a beprogramozott értékeket és a valós 
repülési paramétereket, majd az összehason-
lítás eredményeként kidolgozza az irányító 
jelet, és kiadja az irányító parancsokat a ve-
zérlő szervek felé. A programvezérlés elő-
nye a nagyfokú zavarvédettség, hátránya 
viszont az, hogy nincs lehetőség a program 
repülés közbeni módosítására. d) A kombi-
nált irányítású rendszer alkalmazása egy-
re gyakoribb a közepes és nagy hatótávol-
ságú légiharc rakétákban. Az ilyen rakéták 
célkörzetbe juttatása programirányítással 
történik, majd a rakéta célkoordinátorának 
befogása után áttér önirányításra. A cél ki-
választásának módszere szerint megkülön-
böztetünk: a) aktív; b) félaktív; c) passzív 
önirányítást. Az a) aktív és b) félaktív ön-
irányítási rendszerek lényege, hogy a célt 
mesterségesen kiemeljük a környezet hát-
teréből – megvilágítjuk – elektromágneses 
hullámok (rádió, lézer) segítségével. A cél-
ról visszaverődött jeleket a rakéta célkoor-
dinátora érzékeli, és a szükséges jelfeldol-
gozás után kiszűri belőle a szükséges in-

formációt a cél helyzetéről és mozgásáról. 
A hasznos információk alapján kidolgozza 
az önirányító rendszerben az irányító jele-
ket, ami a kormánygépek segítségével mó-
dosítja a rakéta röppályáját. Azokat a rend-
szereket, ahol a sugárzó berendezés is a ra-
kéta fedélzetén található aktív önirányítás-
nak, ahol csak a vevőberendezés van a ra-
kéta fedélzetén, félaktív önirányításnak ne-
vezzük. A félaktív rendszerek legnagyobb 
hátránya, hogy a rakéta célba jutásáig úgy-
mond meg kell világítani a célt, vagyis folya-
matosan biztosítani kell a cél mesterséges ki-
választását a környezetből. Ezt leggyakrab-
ban a hordozó repülőgép végzi a rádióloká-
tora segítségével és ilyenkor megnövekszik 
a felderítésének a veszélye, mivel folyamatos 
rádiókisugárzás történik, illetve korlátozot-
tak a saját (önvédelmi) manőver lehetőségei. 
Helikopter fedélzeti irányítható páncéltörő 
rakéták esetében a megvilágító berendezés 
lehet másik helikopteren vagy a felszínen is 
egy harcjárművön vagy egy előretolt felde-
rítőkatonánál is. Ebben az esetben a kom-
patibilitás elengedhetetlen, egyébként nem 
jön létre az irányítás. Nagyon gyakran – kö-
zepes és nagy hatótávolságú légiharc-raké-
ták esetében – az aktív és a félaktív önirá-
nyítási rendszereket kombinált rendszerek-
ben alkalmazzák. A passzív c) önirányítási 
módszer esetében a célok saját kisugárzását 
(hő, fény, elektromágneses) használjuk fel 
a rakéta fedélzetén található célkoordinátor 
hasznos jeleként. A legelterjedtebb változat 
a passzív infravörös önirányítás, ahol a re-
pülőgép hajtómű kiáramló gázainak, a sár-
kányszerkezet felmelegedett elemeinek hő-
sugárzását érzékeli a célkoordinátor. Ezek-
nek a rendszereknek több előnyös tulajdon-
sága is van, ilyen például a viszonylag egy-
szerű, olcsó felépítés, a nagy pontosság, va-
lamint az a tény, hogy a rakéta indítása után 
a hordozó repülőgép azonnal kiválhat a ma-
nőverből, és megkezdheti egy másik, új cél 
támadását, vagy visszatérhet a bázisra. Ezt 



500

irányító parancsnokság

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

nevezzük a „Tüzelj és felejtsd el!” elvnek. 
Alkalmazásuknak csak a rossz időjárási vi-
szonyok szabnak határt. ~ákkal kapcsolat-
ban gyakran találkozunk angol nyelvű rö-
vidítéssel és elnevezéssel. A leggyakoribb 
az irányítási rendszerek különböző módo-
zatainak rövidítése és elnevezése: CLOS ‒ 
Command to Line-of-Sight ‒ irányzóvonal 
szerinti parancsirányítású; MCLOS ‒ Ma-
nual Command to Line-of-Sight ‒ irányzó-
vonal szerinti kézi parancsirányítású; SAC-
LOS ‒ Semi-Automatic Command to Line- 
of-Sight ‒ irányzóvonal szerinti félautoma-
ta parancsirányítású; ACLOS ‒ Automa-
tic Command to Line-of-Sight ‒ irányzó-
vonal szerinti automata parancsirányítású; 
LOSBR ‒ Line-of-Sight Beam Riding Gui-
dance ‒ irányzóvonal szerinti sugárnyaláb-
irányítású; OWG ‒ Optical Wire Guided ‒ 
optikai irányzású vezetékes távirányítású; 
SALH ‒ Semi-Active Laser Homing ‒ fél-
aktív lézer-önirányítású; SARH ‒ Semi-Ac-
tive Radar Homing ‒ félaktív rádió-önirá-
nyítású; WG SACLOS ‒ Wire-Guided Se-
mi-Automatic Command to Line of Sight 
‒ vezetékes félautomata parancsirányítású; 
RCL SACLOS ‒ Radio Command Link Se-
mi-Automatic Command to Line of Sight ‒ 
félautomata rádió-parancsirányítású. Egyéb 
rövídítések és elnevezések: HEAT ‒ High 
Explosive Anti-Tank ‒ nagy hatóerejű ku-
mulatív (páncéltörő); PIR ‒ Passive Infra-
Red ‒ passzív infravörös. (Sz. L.)  → hadi-
technikai támogatás

irányító parancsnokság: elöljáró parancs-
nokság (a felső szintű csapatparancsnokság) 
saját feladatával, kötelezettségével, felelős-
ségével vezérli, szabályozza az alárendelt-
ségében lévő, az irányítása alá utalt katonai 
szervezetek tevékenységét. (C. O.) → kato-
nai vezetés

irányító rendszerek: az irányított lövedé-
kek, rakéták, a pilóta nélküli repülőeszkö-

zök, az irányított bombák, valamint a torpe-
dók célba vezetésére szolgáló berendezések 
összessége. Négy fő csoportjuk van: az au-
tonóm vagy más néven programirányítás, 
a távirányítás, az önirányítás és a kombinált 
irányítás. Az autonóm irányítás alkalma-
zásakor az előre beprogramozott fedélzeti 
programberendezés előre meghatározott sor-
rendben és időpontban indítja a szükséges 
irányítási műveleteket. A rakéta fedélzetén 
elhelyezett berendezés nincs kapcsolatban 
sem a céllal, sem az indítóberendezéssel. 
A repülés folyamán a fedélzeti irányítóbe-
rendezés összehasonlítja a beprogramozott 
értékeket és a valós repülési paramétereket, 
majd az összehasonlítás eredményeként ki-
dolgozza az irányító jelet, és kiadja az irá-
nyító parancsokat a vezérlőszervek felé. Elő-
nye a nagyfokú zavarvédettség, hátránya, 
hogy nincs lehetőség a program repülés köz-
beni módosítására. Távirányításnál a célba 
vezetéshez szükséges parancsjelek a löve-
dékre vagy rakétára tőle kisebb-nagyobb 
távolságra lévő földfelszínen, harcjármű-
vön, hajón, repülőgépen elhelyezett pontról 
kapja. A parancsjelek továbbításának mód-
ja szerint van vezetékes és vezeték nélküli 
(rádiós) távirányítás. A parancsjelet érzékeli 
a rakéta fedélzetén található irányító rend-
szer, és működésbe jönnek a kormányok, 
ami a röppálya módosulását eredményezi. 
A távirányítás másik módszere a vezető-
sugaras távirányítás. Ennél a módszernél 
a rakéta (lövedék) a földi berendezés által 
célra  sugárzott rádióhullám- (lézersugár-) 
 nyalábban, annak közelítően a tengelye men-
tén halad. Az önirányítás, a céltárgyról ér-
kező különböző hullámtartományú (infra-
vörös, akusztikus hullámok, rádióhullámok) 
jelek hatására működik. Az önirányítás le-
het aktív, félaktív és passzív. Aktív önirá-
nyításnál a rakétán elhelyezett adó besugá-
rozza a célt, és a rakéta rávezetése a célról 
visszavert jelek alapján történik. Előnye, ér-
vényesül a „tüzelj és felejtsd el” („fire and 
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forget”) elve. Hátrány, hogy a rakéta fedél-
zetén bonyolult az irányító rendszer. Félak-
tív önirányításnál a rakétán kívül elhelye-
zett berendezéssel sugározzák be (világít-
ják meg) a céltárgyat elektromágneses hul-
lámokkal (rádióhullámokkal vagy lézerrel). 
A célról minden irányba visszavert rádióhul-
lámokat (lézerfényt) a rakéta érzékeli, és ön-
magát célra vezérli. Passzív önirányításnál 
a rakéta a céltárgy által kisugárzott sugár-
zásokra reagál. Legelterjedtebbek a céltárgy 
hő-, pontosabban infravörös hullámtartomá-
nyú sugárzásra reagáló érzékelőkkel felsze-
relt lövedékek, rakéták. Alkalmaznak pasz-
szív önirányítású rakétákat működő rádiolo-
kátorok ellen, illetve a cél hangjára reagáló 
akusztikus passzív önirányítású torpedókat 
tengeralattjárók ellen. (T. A.) → haditechni-
kai támogatás

irányított energiájú fegyver (Directed 
Energy Weapon – DEW): USA Védelmi 
Minisztériumának értelmező szótárában 
az alábbi meghatározás olvasható: „Az irá-
nyított energiájú fegyver (DEW) az a fegy-
ver vagy fegyverrendszer, amelyik irányí-
tott energiát használ annak érdekében, hogy 
használhatatlanná tegye, megrongálja vagy 
megsemmisítse az ellenség felszerelését, lé-
tesítményeit és/vagy élőerejét.” ~nek nevez-
zük mindazon konstrukciókat, amelyek va-
lamely energiafajtát a forrásból a céltárgyra 
irányítva és eljuttatva, abban fizikai, kémi-
ai, biológiai vagy más hatások útján, átme-
neti vagy tartós változást, befolyást, káro-
sodást, akár pusztítást okozhatnak. Fizi-
kai hatásmechanizmusuk alapján, valamint 
a létező eszközök jobb csoportosíthatósága 
alapján az alábbi eszközfelosztás célszerű: a) 
a kinetikus eszközök; b) az akusztikus esz-
közök; c) a rádiófrekvenciás eszközök; d) 
a lézereszközök; e) a részecskesugár-eszkö-
zök. (V. L.) → elektronikai hadviselés (G. I.) 
→ hadtudomány elmélete

irányított hatású akna: hatását az akna töl-
tete elé elhelyezett és repeszként funkcioná-
ló fémdarabok útján, meghatározott vízszin-
tes és függőleges sávban fejti ki. Működés-
be lépéséhez nem feltétlenül szükséges au-
tonóm aknagyújtó, megfigyelt aknaként is 
működtethető. Két nagy csoportba sorol-
ható: közeli hatású, széles sávban pusztí-
tó repeszhatású aknák, amelyek elsősorban 
az állások közvetlen védelmére szolgálnak 
mintegy 50 m távolságig; illetve a távoli ha-
tású, viszonylag keskeny sávban pusztító re-
peszaknák, amelyek utak, nehezen járható 
terepszakaszok vagy műszaki zárakon lévő 
átjárók lezárását teszik lehetővé a telepítés 
helyétől 100–200 m távolságban. (K. Z.a) 
→ műszaki támogatás

irányított lövedék: olyan tüzérségi lövedék, 
rakéta, amely a cél pontos eltalálásához a ki-
lövés után röppályájának egy részén vagy 
annak teljes hosszán irányítható. Az olyan 
~et (rakétát), amelyet csak a pályája kezde-
ti szakaszán irányítanak, ballisztikus ~nek 
(rakétának) nevezik, mivel az irányítás meg-
szűnte után, a hagyományos fegyverek lö-
vedékeihez hasonlóan, ballisztikus pályán 
halad és csapódik a célba. Az ~ek a röppá-
lyán való irányíthatóság szempontjából le-
hetnek a röppálya leszállóágában irányítot-
tak, a röppálya leszállóágának végső szaka-
szában (végfázisban) irányítottak és a röppá-
lya teljes szakaszán irányítottak. Az irányí-
tási rendszer típusa szerint megkülönbözte-
tünk távirányítású, önirányítású, autonóm 
irányítású (programvezérlésű) és kombinált 
irányítású rakétákat, lövedékeket. (T. A.) 
→ haditechnikai támogatás

irányított tüzérségi lövedék (rakéta): olyan 
tüzérségi lövedék (rakéta), amely a röppálya 
egyes szakaszán (általában a leszállóágban) 
vagy a teljes röppályán irányítható. A röp-
pályán való irányíthatóság szempontjából 
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a következőképpen osztályozhatók. A ~eket 
nyugati szakirodalom intelligens vagy pre-
cíziós lövedéknek, az orosz szakirodalom 
nagy pontosságú lőszereknek nevezi. (Sz. T.) 
→ tüzérség

iránymérés: a vízszintes szög meghatáro-
zásának összetevője adott álláspontból mért 
irányok vízszintes vetületei közötti szögel-
térések meghatározására. (K. A.) → geoin-
formációs támogatás

iránymutatás, erőforrás-elosztás, célkivá-
lasztás (Guidance, Apportionment, Targe-
ting – GAT): a (légierő) feladatszabó ciklus 
2. fázisa. Ebben a fázisban történik a célki-
választási folyamatokon belül a támadandó 
célpontok kiválasztása a célfolderek kidol-
gozása. Ugyancsak ebben a keretben megy 
végbe a légi feladatszabás, az iránymutatás, 
illetve a rendelkezésre álló (légi) erőforrá-
sok alapvető elosztása. Az ~ csoporton ke-
resztül a támadandó célok paraméterei ki-
dolgozásra kerülnek. Az ~ csoport egyezteti 
a haderőnemek célpontjainak az ajánlásait, 
majd megvizsgál minden javasolt célpontot 
azért, hogy ez megfelel-e az összhaderőne-
mi csoportosítás parancsnok iránymutatá-
sainak. Ezután fontossági sorrendbe állít-
ják a célpontokat annak alapján, hogy meg-
semmisítése mennyire felel meg a parancs-
nok iránymutatásának, a haderőnemek pri-
oritásainak, valamint az időzítési követel-
ményeknek. (Cs. J.) → légvédelem, légierő 
(műveletek, támogató műveletek)

irányszög: 1. Adott álláspontból egy má-
sik pontra mutató irány és a hálózati észak 
között az óramutató járásával megegyező 
irányban mért (értelmezett) vízszintes szög. 
Alkalmazott mértékegységei és alkalmazási 
területei az azimuttal megegyezők. Egysze-
rű síkgeometriai számítással (első és máso-
dik geodéziai főfeladatokkal) a pontok ko-
ordinátái, illetve a pontok közötti távolság 

és irányszög kölcsönösen meghatározha-
tó. (K. A.) → geoinformációs támogatás 2. 
Lásd hálózati irányszög (M. G.) → tüzérség

iránytűeltérés: a hálózati észak és a mág-
neses észak között mérhető vízszintes szög. 
Térképpel és tájolóval végzett terepi tájéko-
zódás során ismerete lényeges. Mivel a háló-
zati észak terepen csak közvetett módon ha-
tározható meg, annak megállapítása a topo-
gráfiai térképen feltüntetett tájolóábra ada-
tai alapján, vagy a földrajzi észak meghatá-
rozására alkalmas eszköz révén és a meri-
diánkonvergencia ismeretében lehetséges. 
(Ez utóbbi a földrajzi koordináták alapján 
is számítható.) Az ~ ismeretében a tájoló-
val terepen mért, illetve kitűzött mágneses 
azimut, valamint a térképi koordinátaháló-
zat által mért, illetve felszerkesztett hálózati 
azimut (irányszög) közötti aritmetikai kap-
csolat megteremthető. Az ~ egyéb lehetséges 
megnevezései: javítószög, irányhelyesbítés, 
mágneses tájékozószög. (K. A.) → geoinfor-
mációs támogatás

irányzás: a löveg csőtengelye (csőköteg kö-
zéppontja) a lövészethez, illetve a cél elta-
lálásához szükséges térbeli helyzetének be-
állítása (megadása). A csőtengely (csőkö-
teg középpontja) két (emelkedési és oldal-) 
szögérték segítségével állítható be. A cső-
tengely (csőköteg középpontja) térbeli hely-
zetét meghatározó szögértékeket a lőele-
mek meghatározásakor állapítják meg. Az ~ 
kézzel vagy automata  irányzóberendezés 
 segítségével történhet. Az ~ feltételei és 
módjai különbözőképpen teljesülnek, ilyen 
megfontolásból közvetlen, félközvetlen 
és megosztott (közvetett) ~t különböztet-
nek meg. (Sz. T.) → tüzérség

irányzék: a lőfegyver célra irányítását, 
irányzását szolgáló eszköz. Kisebb távol-
ságon kézifegyverek esetében, látható célra 
végzett tüzeléskor elegendő a lőfegyveren 
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elhelyezett egyszerű mechanikus ~, vagy-
is a célgömb és a nézőke használata. Tehát 
az irányzó szerkezetek típusai mechanikus 
(vagy nyílt) ~, optikai ⁓. A nyílt ~ a cső tor-
kolati részére erősített célgömbből és a cső 
far részére erősített ~ból áll. A fegyverek 
célgömb típusai alakjuktól függően lehet-
nek: a) oszlop, b) tető (ék), c) gömb, d) gyű-
rű. Ezek lehetnek rögzített vagy oldal és ma-
gasság irányába állíthatóak. Sérülés, külső-
mechanikus hatások ellen a célgömböt cél-
gömbvédő védheti. Az ~típusok lehetnek: 
a) Lap~: ez általában egy kisméretű fém-
lap, amelynek felső szélén bevágás, úgyne-
vezett irányzórés van. Az alsó szélén fecske-
fark van kialakítva, ez teszi lehetővé az ol-
dalirányú állítási lehetőséget. Ezt a kiala-
kítást pisztolyoknál gyakran alkalmazzák. 
A látható ~kialakítást úgynevezett törzs-
~nak nevezik. A célgömböt a szán anyagá-
ból alakítják ki, és ez a csőtorkolat felé lejt. 
A nézőke a szán megfelelően kialakított ré-
szében helyezkedik el, balra és jobbra állít-
ható. Az irányzó éle a cső mellső vége felé 
lejt, ami a célzást segíti elő, mert jó céltar-
tásnál a lövő csak egy vonalat lát. b) Bille-
nő ~. Egy vagy több lemezből álló lap~, ahol 
a lemezlapok lehajthatóak. Több lemezlap 
alkalmazásánál mindegyik rugós nézőkét 
az adott távolságra állítják be. c) Íves csa-
pó~. Ilyen kialakítású például az AK rend-
szerű géppisztolyok ~a. Az ~talpba szerelt 
rugós ~csapó végén van kialakítva az irány-
zórés és az irányzóél. Külső síkján a lőtávol-
ságoknak megfelelő számjelölések vannak. 
A nézőke magasságát – a távolságnak meg-
felelően – egy lejtős pályán mozgatott úgy-
nevezett ~tolóval lehet beállítani. d) Érintő- 
(tangenciális) ~. Csak magassági állításra al-
kalmas hátsó ~. A rugós nézőke a vájatok-
kal, osztásokkal ellátott lejtős vezetősínen 
a kívánt magasságba állítható. Szupport~. 
Oldal- és magassági beállításra alkalmas, 
szános ~típus. Sportfegyvereken gyakran 
alkalmazzák. e) Lyuk~ vagy diopter (aper-

túra~). Az ~on egy kis lyuk az irányzórés 
található, amely különböző átmérőjű lehet. 
Az ~ valamilyen állító kulcs segítségével 
vagy anélkül mozgatható. f) Keretes ~. Az ⁓
kereten van a távolságbeosztás, az ~tolón pe-
dig az oldalbeosztás. A nézőkeállító csavar 
segítségével tudjuk az ~tolóban oldalirány-
ba mozgatni a nézőkét. Az ⁓toló mozgatá-
sát függőlegesen – a távolságnak megfele-
lően – az ~nyomó és a finom irányzó csavar 
által lehet végrehajtani. A nagyobb lőtávol-
ság bonyolultabb, optikai lövegtávcső és me-
chanikai elemekből összeállított löveg~ot 
igényel. Ez a típus a közvetlen irányzásra 
és a megosztott irányzásra is alkalmas. Köz-
vetlen irányzáskor az irányzóvonalat közvet-
lenül viszik rá a célra, megosztott irányzás-
kor viszont a cél a fedett tüzelőállásból köz-
vetlenül nem látható, s így az irányzóvonal 
a célra nem vihető rá. Közvetlen irányzás-
ra szolgálnak az egyszerű mechanikus ~ok 
és a különféle optikai ~ok is. (S. I.) → ha-
ditechnikai támogatás

irreguláris fegyveres erő: az „irreguláris 
erők” gyakran olyan harcolókat jelent, akik 
egy félkatonai csoporthoz, milíciához, ön-
kéntes csapathoz, szervezett ellenállási moz-
galomhoz vagy lázadó erőkhöz tartoznak. 
Az irregulárisak gyakran „részidős” har-
colók, akik nem viselnek egyenruhát, vagy 
nem hordanak nyíltan fegyvert szolgálat-
ban. Mindemellett az irregulárisok képez-
hetik egy ország fegyveres erejének részét, 
mint Svájcban, ahol a hadsereg szinte tel-
jes egészében egyenruhás milíciákból áll. 
Nemzetközi konfliktusokban az irreguláris 
csapatok jogszerű harcosoknak (kombat-
tánsoknak) tekinthetők, és hadifogolystá-
tuszra jogosultak, ha tartják magukat bizo-
nyos szabályokhoz. E szabályok: a) megkü-
lönböztetik magukat a polgári lakosságtól; 
b) fegyverüket nyíltan viselik az összecsa-
pás és felfejlődés során; c) felelős parancs-
nokság alatt állnak; d) kiemelt jelentőségű, 
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hogy tartsák magukat a fegyveres konfliktu-
sokra vonatkozó nemzetközi szabályokhoz. 
Belföldi fegyveres konfliktusok esetén a ha-
difogolystátusz kizárt, és a kormányzat eljá-
rást indíthat fegyveres ellenségei ellen a bel-
ső jog alapján. Ugyanakkor minden eljárás-
hoz „szabályszerűen megalakított és a mű-
velt népek részéről elengedhetetlennek elis-
mert igazságszolgáltatási biztosítékok alap-
ján működő bíróság” szükséges, az 1949-es  
genfi egyezmények közös 3. cikkének meg-
felelően, valamint a ma már minden állam-
ra kötelező nemzetközi emberi jogi normák 
alapján. (L. T.) → hadijog

irreguláris harctevékenység: ideológiai, 
vallási vagy bűnözési célok által motivált ir-
reguláris erők, csoportok vagy egyének al-
kalmazása vagy azok alkalmazásával való 
fenyegetés annak érdekében, hogy megvál-
toztassanak vagy fenntartsanak egy helyze-
tet a hatóságok, illetve a kormányzat ellené-
ben. Ez utóbbi meghatározás hibája, hogy 
az irreguláris erőket nem definiálja, ezért 
csak kizárásos alapon lehet megragadni a lé-
nyegét: olyan erőket jelent, amelyek nem ré-
szei állami fegyveres erőknek, rendőrségnek 
vagy félkatonai alakulatnak. (M. A.) → stra-
tégia és doktrína

iskolarendszerű oktatás: a tanulás történ-
het iskolarendszerben vagy azon kívül. ~ban 
az vesz részt, aki államilag nevesített köz-
oktatási (általános iskola, középiskola) vagy 
felsőoktatási intézményben (főiskola, egye-
tem) tanul, és itt – közoktatás esetén – tanu-
lói, a felsőoktatásban hallgatói jogviszony-
nyal rendelkezik. A hatályos jogszabályok 
értelmében az iskolai végzettség kizárólag 
iskolarendszerű oktatásban szerezhető meg. 
(S. J.) → humánpolitika, személyügy

ismeretközlés: a hagyományos oktatási 
módszerek közül a tanár, oktató munkáján 
alapuló módszerek (az elbeszélés, a leírás, 

a magyarázat, az előadás, a bemutatás) tar-
toznak az ismeretközlő eljárások közé. A ka-
tonai kiképzés során az előírt tartalomból 
az oktatónak, kiképzőnek annyit kell ~ for-
májában átadni, amennyi a gyakorláshoz, al-
kalmazáshoz feltétlenül szükséges. Az isme-
retek megszilárdítása, bővítése a gyakorlás 
során is folytatódik. Az ~ módját az isme-
ret jellege, bonyolultsági foka, mennyisége 
és a kiképzendők felkészültsége alapján ha-
tározzák meg. (V. F.) → katonai képzés, ki-
képzés, felkészítés

Iszkra (Szikra) hadművelet: a Leningrád 
körüli bekerítés felszakítására 1943. január 
12–30-a  között zajló hadművelet annak érde-
kében, hogy létfontosságú utánpótlást szál-
líthassanak a városba a Ladoga-tó befagyott 
jegén. Lásd az Élet útja. (Sz. M.) → hadtör-
ténet, hadművészet története

izotermia: az a légköri állapot, amikor a le-
vegő hőmérséklete a magasság függvényé-
ben nem változik. Ez az állapot borult idő-
ben, illetve reggel és este az átmenetek idő-
szakában alakul ki. Oka, hogy nappal borult 
időben a talajfelszín a közvetlen napsugár-
zás hiányában csak kismértékben melegszik 
fel, míg az átmeneti időszakokban, a csekély 
mértékű effektív kisugárzás miatt alig hűl le. 
~ esetén a talaj menti levegőréteg egyensú-
lyi helyzete közömbös, a magasabbra emelt 
légrészecskék nem esnek vissza az eredeti 
szintre. A levegő intenzív függőleges áram-
lása ~ esetén nem lehetséges. A mérgező 
harcanyagfelhő lassú szétesése már ilyen-
kor végbemehet. Az ~ borult időjárás ese-
tén az év és a nap bármely időszakában elő-
fordulhat olyankor, amikor a szélsebesség 
4 m/s érték felett van. Megfigyelhető derült 
időjárás esetén reggel és este mint átmeneti 
állapot az ~ából a konvekcióba és fordítva. 
Ilyenkor az ~ csak rövid ideig, alig egy órán 
belül figyelhető meg. Rendszeresen észlel-
hető télen hótakaró esetén, kivéve ha az idő 
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tiszta, csendes és fagyos. ~án a testhőmér-
séklet állandóságát is értik. (B. T.) → ABV-
támogatás

izotóp: radioaktív izotóp, a periódusos rend-
szer ugyanazon helyén álló elemnek kémi-
ailag azonos viselkedésű (a legkönnyebb 
elemeknél kisebb eltérésektől eltekintve), 
az atommagban azonos protonszámú, de 
eltérő neutronszámú, más tömegű módo-
sulatai. Fizikai értelemben az ~ok nemcsak 
tömegükben, hanem impulzusmomentu-
mukban (spin), mágneses momentumuk-
ban és térfogatukban is különböznek egy-
mástól. A természetben előforduló stabil 
~okon kívül a természetben is előfordulnak 
instabil ~ok, de ezek száma aránylag kevés. 
Az instabil ~okat radionuklidoknak neve-
zik. Az összes instabil ~ a rá jellemző fele-
zési idő alatt bomlik, és legtöbbször újabb 
radioaktív közbeeső terméken át más sta-
bil ~okká alakul át, amelyek kémiailag el-
térnek a kiinduló elemtől. A természetben 
húsz úgynevezett tiszta elemnél csak egy 
atomfajtát találtak. A Be kivételével ezek 
az elemek páratlan rendszámúak. A továb-
bi, mintegy hetven természetben előfordu-
ló elem úgynevezett kevert elem, amely két 
vagy több (a legtöbb: tíz ~ja az ónnak van) 
különböző ~ból áll. Az ~ok keveredésével 
alakulnak ki a törtszámú atomtömegek, pél-
dául a CI, Hg, Fe, Cu, Zn, Sn esetében. A CI 
például mindenütt egy egyenlő arányú keve-
rékből, 75,53% 35 tömegszámú és 24,47% 37 
tömegszámú ~ból áll, emiatt az atomtöme-
ge 35,453. A radioaktív ~ egy adott kémiai 
elem instabil, meghatározott bomlást produ-
káló változata. A természetben mintegy öt-
ven radioaktív ~ (főleg a radioaktív bomlási 
sorok tagjai) fordul elő, míg a mesterségesen 
(magreakciók útján) előállítottak száma eléri 
az ezerötszázat. A radioaktív bomlások típu-
sai: alfa-bomlás, béta-bomlás, elektronbefo-
gás, magizoméria (magátmenetek) és spon-
tán hasadás. A radioaktív ~ok előállítására 

a részecskegyorsítókat és az atomreaktoro-
kat alkalmazzák. A radioaktív ~okat a ké-
miai analitikában, az orvosi diagnosztikában 
és más helyeken nyomjelzőként; a gyógyá-
szatban, a méréstechnikában és a termelés 
más területein sugárforrásként alkalmazzák. 
A radioaktív ~okat a vonatkozó szakhatósá-
gi előírások szerint, szakhatósági engedély-
hez kötötten szabad előállítani, szállítani, 
tárolni és felhasználni. Zárt radioaktív ~ok 
esetében elégséges a külső sugárzás elleni 
védelemről gondoskodni, de nyitott radio-
aktív ~ esetében az inkorporáció elkerülé-
sére is gondolni kell. A keletkezett radioak-
tív hulladékokat a szakhatósági előírásoknak 
megfelelően kell gyűjteni, ideiglenesen tá-
rolni és elszállítani az ~temetőbe, végleges 
tárolásra. (B. T.) → ABV-támogatás



járandóság: a jogszabályokban meghatáro-
zott esetekben, ellenszolgáltatáson alapuló 
vagy ellenszolgáltatás nélküli, természetben 
folyósított juttatás (például ruházat, termé-
szetben szolgáltatott élelmezés, tisztálko-
dás eszközei, infrastruktúra-használat stb.). 
(F. F.) → védelmi igazgatás

járhatóság: az élőerő és a harci technika 
terepen történő mozgásának, manőverezé-
sének lehetősége. Felderítése az úton kí-
vüli mozgás lehetőségeinek vizsgálatakor, 
különösen az erdős-hegyes terepen, vala-
mint kedvezőtlen időjárási viszonyok ese-
tén lényeges. (K. A.) → geoinformációs tá-
mogatás

járműcsaládelv: ~nek nevezzük, ha az azo-
nos gépjárműosztályba tartozó típusválto-
zatok fődarabjai, szerkezeti egységei, főbb 
rendszerei (motor és erőátvitel, fékrendszer, 
elektromos rendszer) és kezelőszervei, vala-
mint ellenőrző és mérőműszerei, valamint 
azok elhelyezése, diagnosztikai csatlakozói 
stb. a lehető legnagyobb és legcélszerűbb 
mértékben egységesítettek. (V. R. L.) → ha-
ditechnikai támogatás

járművezetés: ember által irányított tevé-
kenység, amelynek célja az alábbi eszközök 
mozgásának kontrollja: a) szárazföldi jár-
művek: emberi vagy állati erővel vont vagy 
gépi meghajtású teherhordó és/vagy sze-
mélyszállító kerekes vagy csúszótalppal el-

látott eszközök. b) vízijárművek: úszótesttel 
ellátott, emberi vagy állati erővel, vagy szél 
által, illetve gépi meghajtással mozgatott te-
herhordó és/vagy személyszállító eszközök. 
c) légijárművek: szárnyfelülettel vagy egyéb 
módon létrehozott felhajtóerő révén a leve-
gőben tartható sikló vagy szél által, illetve 
gépi meghajtással mozgó repülő teherhordó 
és/vagy személyszállító eszközök. (Cs. F.) 
→ katonai képzés, kiképzés, felkészítés

járőr: szárazföldi, tengeri vagy légi kötelé-
keknek információgyűjtés, romboló, zavaró, 
felgöngyölítő (jav: tisztogató) vagy bizton-
sági feladat végrehajtása céljából kiküldött 
részlege. (H. H.) → felderítés

járőrözés: olyan komplex, alapvető felderí-
tési mód, amelyet lövészraj-, lövészszakasz-, 
lövészszázad-erejű felderítőszervek hajta-
nak végre egy-egy adott harcászati irány 
vagy objektum(ok) felderítése érdekében, 
ami nem jelent mást, mint tulajdonképpen 
egy mozgásban lévő, különböző felderítő 
és harcfeladatokat végrehajtó alegység te-
vékenységét. A ~ célja: az ellenség harcren-
di elemeinek, objektumainak és a terep ál-
lapotának felderítése, esetenként az ellen-
ség pusztítása. Alkalmazható a harcérint-
kezés vonalától vagy a kiküldő szervezet 
körletétől a tűztámogatás hátsó határáig, ál-
talában nem több mint 25 kilométer mély-
ségig. Alkalmazható irány vagy objektum 
 felderítésén kívül, terület átvizsgálására, 

J
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megfigyelésére, hagyományos vagy tömeg-
pusztító fegyverek alkalmazásának viszo-
nyai között, harcjárművön, gépjárművön, 
vagy gyalog (elsősorban a járművel járha-
tatlan területre). A szakaszerejű felderítőjár-
őr általában terepkutatókat, figyelőket és fi-
gyelőőrsöket alkalmaz. Tevékenysége folya-
mán, ha ezzel a felderítési feladatát nem ve-
szélyezteti, megsemmisítheti a tevékenysé-
gét akadályozó vagy rá veszélyes ellenséges 
erőket, rajtaütések, illetve lesállások végre-
hajtásával foglyokat ejt, okmányokat és fel-
szerelést zsákmányol. A látótávolságon kí-
vüli felderítésre felügyelet nélküli szenzo-
rokat és rövid hatótávolságú pilóta nélkü-
li felderítőrepülőket alkalmazhat. (H. H.) 
→ felderítés

jártasság: az oktatás során nemcsak isme-
retek szerzése, hanem a gyakorlati alkalma-
záshoz, az alkalmazóképes tudáshoz szük-
séges ⁓ok és készségek kialakítása is tör-
ténik. ⁓on az elsajátított ismeretek alkotó, 
kombinatív felhasználását értjük, méghoz-
zá új szituációban való alkalmazását. Ezen 
a szinten az oktatott már viszonylag köny-
nyen képes a meglévő ismereteit új felada-
tok, problémaszituációk megoldása során al-
kalmazni, azonban a feladatmegoldás állan-
dó figyelmet, a tanult szabályok (képletek, 
törvények, műveleti sorrendek stb.) folyto-
nos felidézését igényli. Ez azt jelenti, hogy 
a megoldandó feladat, a tevékenység bein-
dításától kezdve a végrehajtáson át a célig, 
végig tudatos ellenőrzés és irányítás alatt 
áll. A ⁓nak két – egymástól jól elkülöníthe-
tő – típusát különböztetjük meg: a) átme-
neti jártasságról beszélünk, amikor a tevé-
kenységet – további gyakorlás eredménye-
ként – készséggé fejlesztjük (alaki mozgá-
sok, fegyver szét- és összeszerelése stb.); b) 
céljellegű jártasságnak nevezzük azt a te-
vékenységet, amelynél a sok változó elem 
miatt nem lehet, vagy nem célszerű elérni 
a készségszintet (harcparancs kiadása, gép-

járművezetés, kiképzési terv készítése stb.). 
A ⁓ok kialakíthatók az ember megismerő 
tevékenységének érzékelési, gondolkodási 
és gyakorlati formájában. Ennek megfele-
lően a ⁓ok három fajtáját különböztethet-
jük meg: a) szenzoros (színek, hangok, sza-
gok stb. felismerése, megkülönböztetése); 
b) intellektuális (egyszerű számolási műve-
letek végzése, Morse-jelek felismerése stb.); 
c) motoros (alaki mozgások, tüzelési fogások 
stb.). (Sz. I.a) → katonapedagógia

járulékos kár: azt jelenti, amikor egy ka-
tonai célok ellen irányuló támadás civil ál-
dozatokat szed, vagy polgári létesítmény-
ben okoz kárt. Különösen gyakori, amikor 
a katonai célpontok, felszerelések vagy erők 
egy lakott településen vagy annak környé-
kén helyezkednek el. Az ennek veszélyét 
magukban hordozó harci cselekmények ön-
magukban nem tiltottak, de a megkülönböz-
tetés nélküli támadásokat a hadijog tiltja. 
Az 1949-es  genfi egyezményekhez fűzött 
1977-es  I. Kiegészítő jegyzőkönyv 57. cik-
ke kimondja, hogy „a hadműveletek során 
állandóan gondoskodni kell a polgári lakos-
ság, a polgári személyek és a polgári javak 
kíméletéről”. Emellett tilos olyan harceszkö-
zök és harci eljárások alkalmazása is, ame-
lyek hatását nem lehet előre kiszámítani, il-
letve az olyan támadás is, amelynek lehet-
séges katonai előnye nincs arányban az az-
zal okozott ~ral. (L. T.) → hadijog

járulékos károk elemzése: a célkezelés so-
rán alkalmazott eljárás, annak vizsgálata, 
hogy az alkalmazott eszköz (lövedék) hatá-
sának sugarán belül található-e olyan épület, 
személy, akire nem kívánnak hatást kifejte-
ni. A járulékos károk nem kívánatosak, ezért 
azok elkerülésére, minimalizálására törek-
szenek, ami befolyásolhatja az adott fegy-
ver- vagy lőszertípus, esetleg eljárás alkal-
mazását, az elemzéstől függően adott eset-
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ben pedig lehetetlenné is teheti azt. (M. G.) 
→ tüzérség

járulékos károkozás minimalizálása: 
azok a tevékenységek és rendszabályok, 
amelyek során a tűztámogatás tervező 
és szervező erői a nem kívánt károkozás, 
a célok közé nem tartozó erők, eszközök 
és természetes vagy mesterséges tereptár-
gyak (elsősorban civilek) számára okozott 
veszteségek elkerülésére vagy valószínű-
ségük lehetőség szerinti legkisebb mérté-
ken tartására irányulnak. A járulékos ká-
rok elemzése során feltárt kockázatok alap-
ján a parancsnok joga dönteni a vállalható 
kockázat mértékéről. (M. G.) → tüzérség

játékelmélet: 1. Az alkalmazott matematika 
egyik, interdiszciplináris jellegű ága, amely 
azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy mi a ra-
cionális viselkedés olyan helyzetekben, ahol 
minden résztvevő döntésének eredményét 
befolyásolja a többiek lehetséges választá-
sa, vagyis a ⁓ a stratégiai problémák elmé-
lete. A bizonytalansági helyzetekben hoz-
ható logikai választásokat vizsgáló döntés-
elmélet egyik legfontosabb, legizgalmasabb 
részterülete mind gyakrabban alkalmazott 
⁓. A „játék” túlmutat a szó eredeti jelenté-
sén – interakcióink széles skálájára vonat-
kozó tudományos metaforaként használjuk. 
Két vagy több ellentétes, vegyes motiváci-
ók által hajtott személytől, egymástól füg-
gő, egymáséra reagáló stratégiái döntik el 
a végső kimenetet. Magát a játékot szabály-
sor írja le, míg a stratégia az ellenfél (érzé-
kelt, kihasznált) hibái esetén győzelemre, 
de minimum döntetlenre segítő módszer. 
A szakmailag megalapozott katonai dönté-
sek meghozatala igényli a lehetséges variá-
ciók végiggondolását, valamint a döntések 
hatása által kiváltott reakciók elemzését. 
A különböző játékok (sakk, hadijáték stb.) 
megalapozhatják a katonai vezetők straté-
giai gondolkozását, konfliktuskezelését. stb. 

(C. O.) → katonai vezetés 2. A stratégiai já-
tékok esetében a lépések részben a játékosok 
egyéni választása alapján, a tiszta szeren-
csejátékokban pedig csak a véletlen játszik 
szerepet. A stratégiai játékok alapfogalma 
a stratégia; ez a játékos számára meghatá-
rozza a játék során teendő lépéseit, és ha jól 
választja meg, optimális eredményt biztosít. 
A ~ matematikai módszerei jól alkalmazha-
tók valós konfliktushelyzetek elemzéséhez, 
szakszerű alkalmazása segítséget nyújthat 
a parancsnokoknak és törzseknek a cselek-
vési változatok kialakításában és modelle-
zésében olyan esetekben, amikor még nincs 
kellő értékű és számú információ. (H. J.) 
→ hadtudomány elmélete

javítás: lehet szükség szerinti ⁓ (SZSZJ) 
vagy pedig tervszerű megelőző ⁓ (TMJ). 
A szükség szerinti ~ a páncélos- és gépjár-
műtechnikai eszközök technikai kiszolgálá-
sa során felfedett vagy a használat közben 
keletkezett meghibásodások megszüntetését 
szolgálja. A szükség szerinti ~ a hiba kija-
vításán kívül az előidéző okok megszünte-
tésére is irányul. A páncélos- és gépjármű-
technikai eszközök ~a a végrehajtandó mű-
veletek mélysége szerint lehet kis ⁓, közép⁓ 
vagy nagy ⁓. A kis ⁓ olyan ~i mód, amely-
nek során az eszközök jelentős megbontása 
nélkül, rövid idő alatt, egyszerű alkatrész- 
vagy részegységcserével végezhető el a ~. 
A közép⁓ az eszközök jelentős részének 
megbontásával járó, bonyolult szerelési mű-
veleteket igénylő, részegység- vagy fődarab-
cserével végrehajtható ~. A nagy ⁓ az esz-
közök egészére kiterjedő, bonyolult szere-
lési és beszabályozási műveleteket igény-
lő, részegység és fődarabcserékkel végre-
hajtható ~. Kis és nagy javítással az eszkö-
zök fődarabjai és részegységei javíthatók. 
A szükség szerinti ~ok esetén törekedni kell 
arra, hogy a ⁓t az üzemeltető alegység ál-
lománya vagy az a legalacsonyabb szintű 
javító szerv végezze el, amelynél a szemé-
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lyi és tárgyi feltételek  rendelkezésre  állnak. 
Az  üzemeltető honvédségi szervezetek 
a meghatározott mélységű ~okat polgári ja-
vítószervekkel is elvégeztethetik. A javító-
szerveknél végrehajtásra kerül a páncélos- 
és gépjárműtechnikai eszköz teljes hibafel-
vételezése, a megállapított hibák kijavítása. 
Minden esetben vizsgálni, valamint javítani 
kell az eszköz forgalombiztonsági berende-
zéseit. Ha a meghibásodott eszköz a követ-
kező technikai kiszolgálásig esedékes telje-
sítmény normájának legalább 70%-át már 
leüzemelte, akkor ajánlott az adott szintre 
előírt soron következő technikai kiszolgá-
lás végrehajtása. A páncélos- és gépjármű-
technikai eszközök tervszerű megelőző ~a 
olyan technológiai folyamat, amelynek cél-
ja az eszköz üzemképességének (működő-
képességének) és műszaki paramétereinek, 
üzemeltetési (javításközi futási normájá-
nak) tartalékainak helyreállítása. A terv-
szerű megelőző ~ok a tervszerű fenntar-
tási rendszer 5. TK és 6. TK (technikai ki-
szolgálások) fokozatát képezik. Végrehaj-
tásukra az adott eszköztípusra előírt naptá-
ri idő- vagy teljesítménynorma elérésekor 
és a tényleges technikai állapot figyelembe-
vételével kerül sor. A fenntartási rendszer 5. 
TK-fokozata a páncélos- és gépjárműtechni-
kai eszköz részleges felújítását, részegysé-
gekre bontását, a részegységeknek a hibafel-
vétel által indokolt mértékű szétszerelését, 
az alkatrészek és részegységek ⁓át (cseré-
jét), az eszköz beszabályozását jelenti, annak 
érdekében, hogy az eszköz a 6. TK-fokozat 
végrehajtásáig elegendő üzemeltetési tarta-
lékkal rendelkezzen. A fenntartási rendszer 
6. TK-fokozata a páncélos- és gépjárműtech-
nikai eszköz teljes felújítását, részegységek-
re, alkatrészekre bontását, azok műszeres, 
idomszeres ellenőrzését és ~át, az elörege-
dett, kifáradt alkatrészek kötelező cseréjét, 
összeszerelés után a komplex beszabályozá-
sok, a kalibrálások, hitelesítések elvégzését 
jelenti, amelynek eredménye az eszköz gyári 

újat megközelítő állapota. A tervszerű meg-
előző ⁓ok kidolgozott technológiai utasítá-
sok alapján kerülnek végrehajtásra. Össze-
tett haditechnikai eszközök esetében az elő-
írt norma elérésekor a teljes eszközön végre 
kell hajtani az esedékes tervszerű megelő-
ző ⁓t. (V. R. L.) → haditechnikai támogatás

javítható veszteség: a ~ek a katonai műve-
letek során megsérült, illetve meghibásodott 
eszközök közül azok, amelyek a különbö-
ző szintű javítószerveknél helyreállíthatók. 
Az ellenség fegyverei által okozott köny-
nyebb harci sérülések és a rendeltetésszerű 
üzemeltetés során meghibásodott eszközök 
alkotják ezt a csoportot. A javítható eszkö-
zöket a javítás időszükségletétől és anyag-
igényességétől függően, kis, közép- és nagy 
javítással állíthatják helyre. (V. R. L.) → ha-
ditechnikai támogatás

javíthatóság: a haditechnikai eszközök je-
lentős harcászati-műszaki tulajdonsága, 
amelynek alapján a meghibásodásainak, 
a sérüléseinek keletkezésének okai felderít-
hetők és megelőzhetők, valamint a követ-
kezményeik javítással és technikai kiszol-
gálással rövid időn belül elháríthatók. A ~ot 
fokozza a családelv, a korszerű, gyors diag-
nosztikai támogatás, hibafeltárás alkalmazá-
sa, amikor a számításba vett alkatrész, rész-
egység, fődarab ellátása, a szerelés technoló-
giája széleskörűen biztosított. A ~ot fokoz-
za a beépítési, bekötési pontok számának 
csökkentése, a gyorsan oldható kötések al-
kalmazása, a jól szerkesztett, ábrákkal ellá-
tott szakutasítások leírása. (V. R. L.) → ha-
ditechnikai támogatás

javító csoport: a technikai biztosítás egyik 
eleme, amelynek rendeltetése a sérült, meg-
hibásodott haditechnikai eszközök helyszíni 
javítása. A ~ minden tagozatban létrehozha-
tó és a harctevékenység minden fajtájában 
alkalmazható, amelyet általában sérülési 
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 gócokban telepítve alkalmaznak. Különösen 
gazdaságos a működtetése nagy mennyiségű 
azonos típusú haditechnikai eszköz sérülé-
se esetén. A feladat jellegének és a kiküldő 
tagozat lehetőségeinek megfelelően vegyes 
összetételű vagy homogén javítóerőket osz-
tanak be az állományába. (V. R. L.) → hadi-
technikai támogatás

javító szerv: a haditechnikai eszközök 
komplex javításához szükséges (telepített 
vagy mobil) javítóeszközökkel és javító-
anyagokkal ellátott, megfelelő szakképzett-
ségű szakemberekből álló szervezet. A ~ 
rendeltetése a haditechnika eszközök tech-
nikai kiszolgálása, a meghibásodott, megsé-
rült technikai eszközök felderítése, vontatá-
sa, javítása, a kijavított eszközök visszaadá-
sa az üzemeltetőnek. (V. R. L.) → haditech-
nikai támogatás

javítókészlet: valamely haditechnikai esz-
köz vagy eszközcsoport javításához szüksé-
ges anyagokat és tartalék alkatrészeket tar-
talmazó egységcsomag, amely a haditechni-
kai eszköz leggyakoribb meghibásodásának 
elhárítására szolgál. (V. R. L.) → haditech-
nikai támogatás

javító-vontató csoport: a technikai bizto-
sítás egyik eleme, amelynek állományába 
a javítóerőkön kívül vontatókat is beosz-
tanak, ezekkel képes a saját javítási alapját 
létrehozni, ezáltal kedvező helyre települve 
végezheti a helyszíni javításokat. (V. R. L.) 
→ haditechnikai támogatás

jégátkelőhely: az átkelőhelyek egyik típusa, 
a vízi akadály és a környező terep azon ré-
sze, amelyet a csapatok számára a vízi aka-
dály leküzdése céljából jégátkelés végrehaj-
tására kijelöltek, előkészítettek és berendez-
tek. A ~ berendezésekor próbafúrásokkal 
megállapítják a jég vastagságát, szerkezetét 
és teherbírását, a nyomsávokról eltávolítják 

a hótakarót, és ha szükséges, nyompályaele-
mekkel megerősítik a nyomsávot. A lánctal-
pas és a gumikerekes eszközök részére külön 
nyomsávokat rendeznek be. (K. Z.a) → mű-
szaki támogatás

jelentés: 1. A hétköznapi szóhasználatban 
⁓nek nevezzük valaminek a nyelvi megnyi-
latkozások (legtöbbször szavaknak, monda-
toknak, szövegeknek), illetve bizonyos ész-
lelt, tapasztalt dolgoknak az értelmét, a szá-
munkra felfogható és megfogalmazható lé-
nyegét, következményét. (C. O.) → katonai 
vezetés 2. Katonai értelemben az elöljáró 
(feljebbvaló) tájékoztatása az alárendelt (ala-
csonyabb rendfokozatú) részéről. A ~ekkel 
szembeni követelmények, hogy legyenek 
rövidek, világosak, időszerűek, pontosak. 
Megkülönböztetünk azonnali vagy rend-
szeres jelentéseket. Az azonnali jelentéseken 
belül találhatóak az azonnali helyzetjelen-
téseket és kiegészítő jelzéseket, míg a rend-
szeres jelentések feloszthatók helyzetjelen-
tésekre, valamint napi jelentésekre. Témái 
szerint lehetnek összefoglaló, illetve funk-
cionális (felderítő-, hadműveleti, veszteség- 
stb.) jelentések. A ~ek történhetnek szóban 
vagy írásban; elkészítésük módja szerint 
lehetnek írásosak, grafikusak, vagy a kettő 
kombinációjával készültek. (T. J.) → száraz-
földi műveletek

jelentőtérkép (Briefing Map – BM): a föld-
rajzi térképekhez sorolható térképtípus, 
amely a jelentésekben UTM-koordináták-
kal, illetve MGRS- és GEOREF-azonosítók-
kal megadott pozíciók gyors és könnyű be-
azonosítását teszi lehetővé, a műveleti terü-
let legfontosabb földrajzi tényezőinek meg-
jelenítésével. A NATO szabványos térkép-
termékei között 1404 sorozatjelzéssel, jel-
lemzően 1 : 500 000 méretarányban kiadott 
~ek az általános földrajzi térképeknél rész-
letesebb síkrajzi tartalommal rendelkeznek. 
A pozíciók meghatározásához elengedhetet-
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len hálózati vonalak is sűrűbbek. Az útháló-
zat élénk színezésű, a főbb vasútvonalakkal 
együtt jó áttekintést biztosítanak az adott 
térség közlekedési hálózatáról. A nagyobb 
települések alaprajzban jelennek meg. A rep-
terek és kikötők mellett egyéb, nem feltétle-
nül a közlekedéssel összefüggő objektumok 
(fontosabb ipari létesítmények, kimagasló 
építmények stb.) is megjelenhetnek. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

jelkulcs: a földfelszín (terep) ábrázolá-
sára kidolgozott egyezményes térképi je-
lek és megírások térképtípus, méretarány 
és a tereptárgyak egyedi osztályai szerint 
csoportosított gyűjteménye. Tartalmazza 
az adott térképrendszer térképi jeleinek ösz-
szes típusát, ábrázolásuk (méret, szín) és el-
helyezésük szabályait, a térképi névrajz-
hoz használt betűtípusokat, írásmintákat 
és a szöveges magyarázatot. A térkép egy-
séges tartalmi és formai megjelenítését le-
hetővé tevő jelkulcs ismerete a térképolva-
sáshoz elengedhetetlenül szükséges. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

jelszó: a védett objektumokba történő be-
léptetéshez, a hovatartozás azonosítására 
használt ismertető jel, amely lehet szó, szám 
vagy ezek kombinációja, illetve más jelzés. 
A ~t a felfedés elkerülése miatt gyakran vál-
toztatják. Békeállapotban a katonai objektu-
mok őrségének váltására és ellenőrzésére, 
harcterületen, nyugvásban az azonosításra 
használják. A ~t az őrség esetében az elöl-
járó ügyeletes, harcterületen a komendáns-
parancsban a törzsfőnök határozza meg egy 
erre készített terv alapján. (T. J.) → száraz-
földi műveletek

jelző- és imitációs terv: gyakorlatok tervé-
nek grafikus és táblázatos melléklete, ami 
tartalmazza a gyakorlat időbeosztásának 
megfelelően, illetve a feladat-végrehajtás 
dinamikájához igazodva az imitációs te-

rületeket, az azokon elhelyezett imitációs 
anyagokat, illetve ezek aktiválásának idejét 
vagy körülményét. A ~ tartalmazza az el-
lenerők általános tevékenységét, azok ter-
vezett manővereit és harcértékét. Részét ké-
pezi a jelzésbe és imitációk működtetésébe 
bevont személyek és csoportok rádióforgal-
mi rendszere. (M. I.) → katonai képzés, ki-
képzés, felkészítés

jelzőakna: a védett területre, objektumba 
illetéktelenül behatolt vagy véletlenül beté-
vedt személyek és technikai eszközök jelen-
létét felfedő aknatípus. Általában a személy 
vagy eszköz tömegének nyomására vagy ki-
feszített huzalok (botlódrótok) meghúzásá-
ra működik, és hang-, fény- vagy füstjelzés 
kibocsátásával jelez. Fontos objektumok, 
vezetési pontok, körletek és a műszaki zá-
rak ellenség általi felderítésének megaka-
dályozására alkalmazzák. (K. Z.a) → mű-
szaki támogatás

Jeney Lajos Mihály (1723?–1797): erdé-
lyi köznemesi származású huszártiszt, tér-
képész. Fiatalon a Dessőffy (később Bara-
nyai-) ezred közhuszárjaként a török elleni, 
magyarországi, majd az osztrák örökösödési 
háború hadműveleteiben vett részt. Az 1746-
os  itáliai hadjáratban átállt a franciákhoz, 
és Bercsényi László (1689–1778) altábor-
nagy huszárezredének hadnagya lett. 1754 
után az alsó-rajnai francia hadseregben ge-
ográfus inzsellérként tevékenykedett. Rövid 
németalföldi szolgálat után, 1758-tól  a po-
rosz király hadseregében mérnök kapitány-
ként szolgált. 1768-tól  ismét osztrák szol-
gálatba, a császári királyi főszállásmesteri 
karőrnagyaként, a felmérést végző törzsben 
földmérő-térképészeti feladatokat hajtott 
végre Erdélyben, a Bánátban, majd a dél-
vidéki katonai határőrvidéken. 1775-től  al-
ezredessé, 1783-tól  a császári-királyi fő-
szállásmesteri kar ezredesévé, majd 1789-
ben  vezérőrnaggyá léptették elő, egyúttal 
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 Ó-Gradiska erődítményének parancsnoki 
beosztásába helyezték. Kiemelkedő hadtu-
dományi munkája: A portyázó, avagy a kis-
háború sikerrel való megvívásának mester-
sége 1759-ben  Hágában jelent meg. Magya-
rul 1986-ban  Zachar József szerkesztésében 
adta ki Budapesten a Magvető Kiadó. (F. B.) 
→ hadtudomány elmélete

jó kormányzás: 1. Alapvetően a fejlődésről 
és a politikai kohézióról szóló szakirodalom-
ban használt fogalom. A ⁓ leírja a közintéz-
mények (a közszolgálat) az emberi jogok ga-
rantálása érdekében a kormány hogyan ke-
zeli a közügyeket, a lakossági és közös erő-
forrásokat. A jó kormányzat leírja a döntés-
hozatali eljárási rendet, és megadja, hogy 
mely döntések végrehajtása javasolt, illetve 
kerülendő. A kormányzás mint fogalom ér-
telmezhető a közösségi, nemzetközi, nem-
zeti, helyi szinteken is, illetve a társadalom 
egyéb elemeivel meglévő interakciók során 
is. 2. A ⁓ az átláthatóság és az elszámoltat-
hatóság alapelveinek megvalósításával csök-
kenti a társadalomban a korrupció, destabi-
lizáció és az erodálás veszélyeit és hatásait. 
(B. G.) → béketámogató műveletek, CIMIC, 
CIMIC-műveleti környezet

jobb parti ukrajnai hadművelet: az 1–4. 
Ukrán Front 1943. december 24. – 1944. áp-
rilis 14-e között 1100 km szélességben vég-
rehajtott hadművelete két-két német páncé-
los- és tábori, valamint egy román hadse-
reg ellen, aminek eredményeként felszaba-
dult teljesen a jobb parti Ukrajna és részben 
Nyugat-Ukrajna, amivel kedvező feltételek 
születtek a krími, belorussziai, moldovai, ro-
mániai, bulgáriai és magyarországi hadmű-
veletekhez. Folyamatos nagy mélységű had-
műveletek. (Sz. M.) → hadtörténet, hadmű-
vészet története

JOG (Joint Operation Graphic, hadműve-
leti együttműködési térkép): a hadművele-

ti együttműködési térkép a NATO haderői 
számára 1:250 000 méretarányban, száraz-
földi (Ground) és a légi (Air) változatban ki-
adott térképsorozat. (K. A.) → geoinformá-
ciós támogatás

jogszerű katonai célpontok: a jogszerű cél-
pont meghatározása a hadijog egyik közpon-
ti kérdése. Az I. Kiegészítő jegyzőkönyv 52. 
cikke szerint ⁓ azok, „amelyek jellegüknél, 
elhelyezkedésüknél, céljuknál, vagy ren-
deltetésüknél fogva hatékonyan elősegítik 
a katonai műveletet és amelyek teljes, vagy 
részleges megsemmisítése, elfoglalása, vagy 
semlegesítése az akkori körülmények között 
meghatározott katonai előnyt jelent”. A tá-
madások jogosságát elsősorban a katonai 
szükségesség kell, hogy igazolja. Semmi-
lyen olyan objektum nem támadható meg, 
ahol a polgári lakosságban valamint a pol-
gári javakban keletkező kár nagyobb volna, 
mint a megszerezhető katonai előny. Ha két-
séges, hogy az egyébként civil létesítmény 
közreműködik-e katonai tevékenységben, 
az objektumot civil létesítménynek kell fel-
tételezni. Egy katonai célpontnak nem minő-
sülő objektum szándékos támadása háborús 
bűncselekménynek minősül, ahogy az is, ha 
egy jogszerű katonai célpont elleni támadás 
hatásaként bekövetkezett járulékos kár „túl-
zottan nagy az azonnal és közvetlenül elvárt 
hadi előnyhöz mérten”. (L. T.)

Jomini, Antoine Henri (1779–1869): sváj-
ci származású hadtudós, Clausewitz mel-
lett a 19. század legjelentősebb katonai teo-
retikusa. Már ifjú korában banktisztviselő-
ként élénken érdeklődött a hadtudományok 
iránt. 1800-ban  a francia megszállás elleni 
felkelés idején zászlóaljparancsnok. 1803-
ban  francia szolgálatba lépett. Hamarosan 
Ney marsall táborkarába került, ahol jelen-
tős szerepet játszott az 1805-ös  ulmi had-
járatban, ahol hatáskörét túllépve megaka-
dályozta a hadtest helytelen bevetését, ez-
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zel meghiúsította az osztrák csapatok ki-
törését. Napóleon felismerte ⁓ tehetségét, 
és előbb  ezredessé, majd dandártábornok-
ká léptette elő. Önálló parancsnoki beosz-
tásba azonban nem helyezte. ⁓ csakhamar 
konfliktusba került Berthier vezérkari fő-
nökkel, és 1813-ban  egy sérelem miatt át-
állt az orosz hadseregbe. Ekkor már ismert 
katonai teoretikus volt, ezért magas beosz-
tást kapott. A két trónörökös katonai tanács-
adója, majd vezérkari főnök lett. Önálló pa-
rancsnoki beosztást azonban itt sem kapott, 
ami megfosztotta attól, hogy elvei helyessé-
gét a gyakorlatban bizonyítsa. Élete hátra-
lévő részét az írásnak szentelte, amelynek 
eredménye több mint harminc kötet és szá-
mos tanulmány lett. 1869. március 23-án  halt 
meg Párizsban. Első hadtudományi írásában 
II. Frigyes hadjáratainak tanulságait dolgoz-
ta fel, majd a francia forradalmi és a napó-
leoni háborúkkal foglalkozott. Műveiben 
az egész hadtudományt rendszerbe foglal-
ta. A stratégia fogalmának meghatározásá-
val és a politikával való összefüggéseinek 
megállapításával jelentősen előremozdította 
a hadtudományt. Elsőnek ismerte fel a ha-
dászat és a harcászat mellett a – általa ma-
gasabb harcászatnak nevezett – hadművele-
ti művészet fontosságát. Fontosnak tartotta 
a hadtörténelem tanulmányozását, elméle-
teit minden esetben hadtörténelmi példák-
kal támasztotta alá. Ezek alapján állította 
össze híres maximáit, amelyek véleménye 
szerint a háború szinte valamennyi fordu-
latára biztos megoldást jelentenek. Munkái 
közül az Értekezés a magasabb taktikáról 
vagy beszámoló a hétéves háborúról, Érte-
kezés a nagy hadműveletekről, A hadművé-
szet, A forradalmi háborúk kritikai és kato-
nai története. Fő műve: A hadművészet kézi-
könyve, Clausewitz A háborúról című mun-
kája mellett a hadtudomány legjelentősebb 
szintézise. (N. L.) → hadtörténet, hadmű-
vészet története

jövőkép: rögzített nyilatkozat, amely a szer-
vezet saját ambícióinak megfogalmazása 
a kitűzött stratégiai célokkal összhangban. 
A szervezet ⁓e, elképzelt jövőbeni állapota, 
meghatározva azon elérendő képességet, tu-
lajdonságot, alaptevékenységek, amelyet el 
kíván érni. „Milyenek legyünk?” kérdésre 
ad választ, amelyet a felső vezetés vizionál, 
dolgoz ki. A ⁓alkotás egyben irányválasztás 
is, kifejezi készítőinek értékrendjét, aktivi-
tását és kockázatvállaló képességét. Segít-
ségével lehet a változtatásra, az innovációra, 
a képességek fejlesztésére, a tevékenységek 
folytatására, a kihívásokra, az egyensúly-
ban maradásra koncentrálni. A katonai ver-
ziónál általában kiegyensúlyozott vagy vál-
toztatás-központú ⁓ről beszélhetünk. (C. O.) 
→ katonai vezetés

jutalom: a munkáját eredményesen és ha-
tékonyan végző – katonának munkája utó-
lagos értékelése alapján nyújtott juttatás. A   
⁓ról az elöljáró mérlegelési jogkörében dönt. 
A ⁓ mindig járulékos jellegű, az alapbéren 
felüli juttatás. (C. O.) → katonai vezetés

juttatás: a Magyar Honvédség kompenzá-
ciós és juttatási rendszere sokrétű. A rend-
szer elemei közé sorolhatjuk az illetményt 
és az illetményen (béren) kívüli juttatáso-
kat, a különböző támogatásokat, az elisme-
rési rendszer egyes elemeit és az egyes szer-
vezeti juttatásokat. Humánszolgálati vagy 
szociális gondoskodás keretében, visszaté-
rítendő vagy vissza nem térítendő, pénzbeli, 
természetbeni vagy személyes gondoskodást 
nyújtó, szociális, jóléti és kulturális támoga-
tások, juttatások biztosíthatók. Pénzbeli jut-
tatások: a) a családalapítási támogatás; b) 
az illetményelőleg; c) a szociális támogatás 
(házastársi jövedelemkiegészítés, születési 
támogatás, tanévindítási hozzájárulás, ne-
velési támogatás); d) az étkezési hozzájáru-
lás; e) a miniszter által kiadott utasításban 
meghatározott mértékű pénzösszeg juttatás 



514

juttatás

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

és SZÉP-juttatásra (lásd: béren kívüli jutta-
tás). Természetbeni juttatások: a) tanszertá-
mogatás; b) humánszolgálati és egyéb szol-
gáltatások (testi, lelki és szociális jólétének 
javítása, megőrzése és fejlesztése érdeké-
ben prevenciós ellátás, sport- és kulturá-
lis szolgáltatások, a fizikai alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés, vala-
mint az egészséges életmód és a szabadidő-
sportok feltételeinek megteremtése, humán 
szakanyaggal történő ellátás); c) a foglalkoz-
tatást elősegítő támogatások (munkahely-
megtartás és munkaerőpiaci beilleszkedés 
valamint visszailleszkedés támogatása, a ta-
nulmányi ösztöndíj, a képzési, a továbbkép-
zési, az átképzési támogatás); d) az üdülési 
támogatás; e) a családsegítő szolgáltatások; 
f) a személyes gondoskodást is nyújtó intéz-
ményben történő elhelyezés; g) az utazási 
kedvezmény. Szociális támogatások: a) a se-
gély; b) az avatási segély; c) a nyugállomá-
nyúak egyszeri pénzbeli támogatása. (I. A.) 
→ humánpolitika, személyügy



kaizen: innovációs eszköz, amelynek elve, 
hogy minden munkafolyamat és szolgáltatás 
javítható; ennek érdekében az összes mun-
katárstól elvárja, hogy minden időben, min-
den problémával kapcsolatban együtt gon-
dolkodjon, és hogy újítási javaslatokkal áll-
jon elő. (C. O.) → katonai vezetés

kaliber: lásd fegyvercső; űrméret (Sz. L.)  
→ haditechnikai támogatás

kalóz: tengeri rabló. Egészen az 1853-as  pá-
rizsi egyezményig a nemzetközi jog kétfé-
le ⁓t ismert. Az egyik a „klasszikus”, a mai 
napig használt ⁓, azaz a tengeri rabló. A má-
sik viszont egy „kalózlevéllel” rendelkező 
magánvállalkozó volt, amelyre a magyar 
nyelv a francia eredetű „korzár” szót hasz-
nálta. A ⁓ok úgy háborúban, mint békeidő-
ben válogatás nélkül támadták meg a keres-
kedelmi hajókat, illetve a kisebb hadihajó-
kat. Fő – általában egyetlen – motivációjuk 
a lehető legnagyobb anyagi haszon megszer-
zése volt. A ⁓ok semmilyen nemzetközi jogi 
normát nem tartottak be, általában váloga-
tott kegyetlenségek kísérték tevékenységü-
ket. (Természetesen voltak a ⁓ok által elfo-
gadott, egymás között alkalmazott szabá-
lyok, ezek azonban elsősorban a hajón be-
lüli alá-fölé rendeltségi viszonyokra, illetve 
a zsákmány elosztására vonatkoztak.) El-
fogásuk esetén a ⁓okkal köztörvényes bű-
nözőként bántak. A korzárhajó kapitánya 
(tulajdonosa) magánvállalkozó volt. A kor-

zárhajón szolgálók pedig alkalmazottak. 
A korzár csak háborúban, kizárólag a „ka-
lózlevelet” kiállító állammal hadiállapot-
ban álló másik állam hadi- és kereskedelmi 
hajóit támadta meg. A korzároknak be kel-
lett tartaniuk a vonatkozó nemzetközi jogi 
normákat, illetve szokásokat. A zsákmányt 
kötelesek voltak a megbízó ország hivata-
los szervein keresztül értékesíteni. Ha egy 
korzárhajót elfogtak, akkor a rajta szolgá-
lókat hadifogolyként kellett kezelni. A ka-
lózkodás végigkísérte az emberiség törté-
netét. Már a föníciaiaknak és a görög város-
államoknak is meggyűlt a bajuk a földközi-
tengeri ⁓okkal, számos alkalommal viszont 
ezen államok hajói is szívesen fosztogattak, 
ha alkalmuk nyílt rá. Rómának esetenként 
több száz hajós hadiflottákat kellett kiál-
lítania, hogy hatékonyan felléphessen a ⁓
ok ellen. A középkorban úgy Velencének, 
mint Genovának, mint pedig a Hanza-szö-
vetségnek időről időre meg kellett küzde-
nie a különféle tengeri rablókkal. (Az Ad-
ria horvát–magyar szakaszán különösen si-
keres ⁓oknak bizonyultak a velencei hajó-
zást megdézsmáló uszkókok.) Az Oszmán 
Birodalom felemelkedése új típusú ⁓okat 
szabadított a Földközi-tenger medencéjé-
nek keresztény államaira. Az úgynevezett 
kalózállamok (Algír, Tunisz, Tripoli) vazal-
lusaivá váltak a török államnak, s lényegé-
ben az ő hajóik adták az oszmán haditenge-
részet zömét. Mégsem tekinthetjük őket kor-
zárnak, mert nem tartották be a nemzetközi 

K
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szokásjogot, s  tevékenységük nem korláto-
zódott a háborús időszakokra. I. Erzsébet ⁓ai 
viszont inkább korzárok voltak, hiszen nem 
egy esetben maga az uralkodó is részesedett 
a sikeres kalózportya hasznából. Az európai 
származású tengeri rablók – ⁓ok – fényko-
ra 16–17. században volt, amikor a zavaros 
nemzetközi helyzet, különösen a karibi vi-
zeken, kedvezett tevékenységüknek. A 18. 
és a 19. század már inkább a korzárok te-
vékenységéről szólt, különösen a franciák 
és az amerikaiak alkalmazták őket sikere-
sen a britek elleni háborúik során. Természe-
tesen a kalózkodás sohasem tűnt el a világ-
tengerről, de a gyarmatosítás, az európai ha-
talmak térnyerése alaposan visszaszorította 
a tengeri rablók tevékenységét. A 20. század 
végére, a gyenge államiság egyik következ-
ményeként, bizonyos régiókban ismét föl-
erősödött a ⁓ok tevékenysége. Napjaink-
ban Afrika szarvánál (Szomália), a Guine-
ai-öbölben, a Malakka-szorosban, az indo-
néz, illetve a Fülöp-szigeteki szigetvilágban, 
valamint a karibi szigetvilágnál van jelen-
tékeny kalóztevékenység. (K. F.) → tengeri 
hadelmélet, tengeri hadviselés

kampány: tervszerű kísérlet a közvélemény 
viselkedésének, attitűdjeinek és ismeretei-
nek befolyásolására valamely ügy, sze mély, 
intézmény vagy téma érdekében, egy meg-
határozott idő szakban, különböző médiu-
mok felhasználásával. (B. G.) → béketá-
mogató műveletek, CIMIC, CIMIC-műve-
leti környezet

karantén: a járványos betegségek tovább 
terjedésének megakadályozására kialakított 
rendszabályok összessége, meghatározott 
helyen való tartózkodással járó egészség-
ügyi zárlat. Háborús időszakban ⁓t kell lé-
tesíteni, ha az ellenség különösen veszélyes 
fertőző betegségek kórokozóit alkalmazta, 
vagy ha a csapatok harckészségét fenyegető 
egyéb, tömeges méretű fertőző megbetege-

dések lépnek fel. Békeidőszakban a bizony-
talan vagy rendkívüli járványügyi helyzetű-
nek minősített területekről, illetve országok-
ból érkezettek részére rendelnek el általános 
⁓t. A ⁓ járványmegelőző és rezsimintézke-
déseknek olyan rendszere, amelynek célja 
a fertőzés gócának elszigetelése és a meg-
betegedések felszámolása. A ⁓ területére 
csak a fertőtlenítésre, egészségügyi ellátás-
ra, gyógyításra kijelölt személyek léphetnek 
be. A ⁓ területén tilos gyülekezni, csopor-
tosulni. Megszervezik a komendánsszolgá-
latot, a lakosság vagy az állatállomány szi-
gorú és állandó egészségügyi megfigyelését. 
Felderítik és azonnal elkülönítik, kórházba 
szállítják, gyógyítják a betegeket. Megszer-
vezik a lakosság vagy az állatállomány vé-
dőoltását, gyógyszer-, antibiotikumellátását, 
a betegekkel érintkezők egészségügyi meg-
figyelését, mentesítését, fertőtlenítését, a ro-
varok, rágcsálók irtását. A radiológiai, bioló-
giai, vegyi védelmi alegységek fertőtlenítik 
az épületeket, raktárakat, technikai eszkö-
zöket, ruházatot, élelmiszert és a területen 
tartózkodó embereket. Az állat- és növény-
védelmi alegységek közreműködnek a gaz-
dasági létesítmények, illetve az állatállo-
mány fertőtlenítésében, védőoltással való 
ellátásában, a járványmegelőzésben, az ál-
latállomány hatóságilag elrendelt megsem-
misítésében, a rágcsálók, madarak elpusz-
tításában. Gondoskodnak az állati tetemek, 
hulladékok, szennyezett gócok ártalmat-
lanná tételéről, megsemmisítéséről. (B. T.) 
→ ABV-támogatás

karbantartás: a technikai eszközökön, il-
letve egyes anyagokon végzett olyan meg-
előző jelegű tevékenység, amely az üzem-
kész állapot fenntartására irányul a megbíz-
hatóság szinten tartásán keresztül. A kar-
bantartás magában foglalja a tisztítást, a 
kenést, a festést, a megadott szintű ellenőr-
zéseket és a bizonyos szintű beszabályozá-
sokat. Célja a használat utáni megtisztítás, 
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állagkezelés a jövőbeni biztonságos műkö-
dés garantálása  érdekében. A karbantartást 
általában a haditechnikai eszköz kezelője, 
vagyis az üzemeltető végzi önállóan, vagy 
az üzemben tartó segítségével és felügyele-
tével. (Gy. J.) → haditechnikai támogatás

karbantarthatóság: a technikai kiszolgá-
lásra való alkalmasság. A megbízhatóságot 
befolyásoló egyik tényező. (Gy. J.) → hadi-
technikai támogatás

karcsúsítás: a szervezet alakítása, amelynek 
célja a hierarchiai szintek és a középvezetők 
számának optimális csökkentése. Keveseb-
bel többet lehet elérni, ha a folyamatokat irá-
nyító vezetők a ⁓ (vagyis a lean) filozófiáját 
követve alakítanak meglévő működésükön, 
és kiszűrik azokat a komponenseket a rend-
szerből, amelyek a működés szempontjából 
nem hordoznak valódi értéket, vagyis nem 
járulnak hozzá közvetlenül az adott funk-
ció javításához. (C. O.) → katonai vezetés

Károly főherceg, eredeti nevén Karl Lud-
wig Johann (1771–1847): 1771. szeptem-
ber 5-én  született Firenzében, a Toszkánai 
Nagyhercegség fővárosában. Károly főher-
ceg epilepsziában szenvedett, ezért szülei 
előbb papnak szánták, de érdeklődése a ka-
tonai pálya felé vonzotta. Bécsben haditudo-
mányokat tanult, élete császári bátyja szol-
gálatában telt. 1792 novemberében dandár-
parancsnok, majd két évvel később tábor-
szernaggyá lépett elő. 1796. február 10-én  
a császár kinevezte birodalmi tábornaggyá 
és a rajnai haderő főparancsnokává. 1796-
ban  vezetett sikeres hadműveletei Európa 
legtehetségesebb tábornokai közé emelték. 
1797-ben  Itáliába küldték, majd az 1799-es  
dél-németországi hadjáratban a Rajnán túl-
ra szorította a francia csapatokat. 1801-ben  
az Udvari Haditanács elnöke lett. 1806-ban  
Ferenc császár kinevezte a birodalom fő-
hadparancsnokává és teljhatalmú hadügy-

miniszterévé. Károly jelentős reformokat 
hajtott végre a császári haderőben. Eltörölte 
az életfogytig tartó katonai szolgálatot, felál-
lította az osztrák véderőt (Landwehr), kiala-
kította a népfelkelés (Landsturm) rendsze-
rét, bevezette a haderő hadtestekbe szerve-
zését. Tanulmányozta a franciák által alkal-
mazott műveleteket, és tábornokait is ezek 
alkalmazására oktatta. 1809-ben  ismét ki-
tört a háború, amelyben az osztrák császári 
haderő egyedül állt szemben Napóleonnal. 
1809. május 21–22-én  lezajlott asperni csa-
tában ⁓ nagy győzelmet aratott. Ezt azon-
ban a győri csatavesztés követte. Október 
14-én  a véres wagrami csata az osztrákok 
teljes vereségével végződött. A két nagy csa-
tában ⁓ több mint 50 000 főnyi veszteséget 
okozott Napóleonnak. Katonai szakíróként 
lefektetett doktrínái igen fontosak és meg-
határozók. Merev taktikai nézetei azonban 
azt tükrözik, hogy számára a terület védel-
me, a stratégiai pontok megtartása fonto-
sabb cél volt, mint az ellenség megsemmi-
sítése. A tartalékot a visszavonulás fede-
zésére tartotta fenn. Írásaiban mindenütt 
hangsúlyozza, hogy a hadvezér semmit se 
kockáztasson, csak ha saját hadserege tel-
jes biztonságban van. A ⁓ által lefektetett 
katonai alapelvek hatással voltak Ausztria 
egész 19. századi hadviselésére. Ezek alap-
ján készítették az 1848–1849-es  itáliai forra-
dalmak elleni hadjárat haditervét, és ezekre 
épült az 1866-os  porosz–osztrák–olasz há-
ború védelmi terve is. A csaták során ⁓ meg-
bízható, de kevés képzelőerőt mutató takti-
kája nem bizonyult hatékonynak. 1810 után, 
az udvar belső intrikái következtében véget 
ért ⁓ közéleti tevékenysége, és ezután csak 
írásaiban foglalkozott katonai kérdések-
kel. Bár a harcászatban, első művében még 
a vonalharcászat híve, az 1800-as  években 
már a franciák oszlop- és csatárharcászatá-
ra oktatta az osztrák csapatokat. Stratégiai 
nézeteiben a támadó, döntést kereső aktív 
stratégia híve volt, azt nemcsak elméletben 
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 hirdette, hanem a gyakorlatban is igyekezett 
megvalósítani. Reformjai az osztrák vezér-
kar szervezetét és kiképzését is megújítot-
ták. Rendkívül fontosnak tartotta a katonai 
elmélet kidolgozását. Munkáiban megkísé-
relte a háború törvényszerűségeinek össze-
foglalását. Óvott azonban attól, hogy ezeket 
a törvényszerűségeket a gyakorlatban sema-
tikusan alkalmazzák. Nagy súlyt helyezett 
a hadtörténelem oktatására. A tisztek to-
vábbképzésére alapította 1807-ben  a máig 
élő Österreichische Militarische Zeitschrift 
című katonai folyóiratot. ⁓ elméleti és szer-
vező tevékenysége hosszú időre megszabta 
az osztrák hadsereg fejlődését. Munkái kö-
zül a jelentősebbek: A magasabb hadművé-
szet alapelvei az osztrák hadsereg tábor-
nokai számára, A stratégia alapelvei, az 
1796-osnémetországi hadjárat alapján, Az 
első francia forradalmi háborúk története 
1792–1797, Az 1799-eshadjárat története Né-
metországban és Svájcban (N. L.) → had-
történet, hadművészet története

Kárpát-csoport: az 1941. június utolsó har-
madában Szombathelyi Ferenc altábornagy, 
a VIII. (kassai) hadtest parancsnokának ve-
zetésével felállított hadműveleti kötelék ál-
lományában az I. gyorshadtesttel, a VIII. 
határvadászdandárral, az 1. hegyi dandár-
ral, valamint egy repülőcsoporttal, azzal 
a feladattal, hogy a Kárpátok hágóin átkel-
ve törjenek előre keleti irányba. A hegyek-
ből kilépve, a két dandár megszálló felada-
tokat látott el, míg a gyorshadtest és a re-
pülőcsoport augusztus utolsó harmadára 
már Dnyepropetrovsz térségében kijutott 
a Dnyeperhez, majd december közepéig ha-
zatértek. (Sz. M.) → hadtörténet, hadművé-
szet története

karrier: a francia eredetű „carriére” szóból 
származik, amelynek eredeti jelentése a lo-
vak versenyeztetésére szolgáló pálya, illet-
ve maga a lovak száguldása. A szó jelentés-

változáson ment keresztül, így ma a munka 
világában befutott pályát, pályafutást is je-
lenti. Az angol „career” szó életpályát jelent, 
a hosszú időn keresztül megszerzett mun-
katapasztalatok egymásra épülő szakasza-
it. Magyarországon a ~ szó sokáig negatív 
tartalmat kapott, törtetést, mások semmibe-
vételét jelentette. A rendszerváltást követő-
en az életpálya-tanácsadás professzionali-
zálódásának köszönhetően a ~ szó pozitív 
fejlődésen ment keresztül, ma már a fogal-
mat az életpálya építésére használjuk. (P. T.) 
→ humánpolitika, személyügy

karriertervezés: a személyes ~ben igen 
nagy szerepe van a pályaorientációs folya-
matnak, illetve a pályatanácsadásnak, hi-
szen a ~ építése már az iskolás korban meg-
kezdődik. A pályaorientáció az a folyamat, 
amelyben a gyermek önismeretre, pályais-
meretre és munkaerőpiaci ismeretekre tesz 
szert. Ebben a folyamatban tudatosul, hogy 
milyen tevékenységeket végez örömmel (ér-
deklődés), milyen tevékenységekben jó (ké-
pesség), és mi az, ami fontos számára (ér-
tékek), megismeri a pályákat, pályaterüle-
teket, azok tevékenységeit, kompetenciáit, 
jellemzőit, amelyeket összevet saját jellem-
zőivel. (P. T.) → humánpolitika, személyügy

kartográfia: a térkép előállításával és alkal-
mazásával foglalkozó tudomány- és szakte-
rület. A megnevezésére alkalmazott, a szak-
terminológiában nemzetközileg elterjedt gö-
rög eredetű szóösszetétel alatt alapvetően 
a már megszerzett geodéziai, topográfiai, 
földrajzi adatok megjelenítését, absztrakt 
vizualizációját értjük. A ~ elsődleges cél-
ja és fő feladata a földrajzi tér adott vizs-
gálati szempontok szerinti lényeges adata-
it, tényezőit értelmezhető és kiértékelhető 
módon ábrázolni. Ennek érdekében elvo-
natkoztat, jelrendszereket alakít ki és al-
kalmaz, kidolgozza a térbeli információk 
~i generalizálásának (általánosításának) 
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módszertanát, és különféle szempontok-
nak megfelelő kartográfiai vetületeket alakít 
ki. A  hagyományos (papíralapú) ~ a térké-
pi adatok kiértékeléséhez a kartometria esz-
köztárát biztosítja. Ezen eszközök a digitális 
térképeken már csak virtuálisan érhetők el. 
A térinformatikai adatbázisok ~i szempon-
tok alapján történő átdolgozása, kialakítása 
eredményeként jönnek létre a ~i adatbázi-
sok, mint amilyenek például a korai, másod-
lagos adatgyűjtés útján létrehozott digitális 
térképészeti adatbázisok. (K. A.) → geoin-
formációs támogatás

katasztrófa: havária; az életet, az életfel-
tételeket, az anyagi javakat, a természeti 
környezetet jelentős mértékben és súlyo-
san károsító vagy veszélyeztető, többnyire 
váratlan elemi csapás, természeti, ipari (ci-
vilizációs) rendkívüli esemény, szerencsét-
lenség, amely nagy területeket, nagy töme-
geket érint, és amelynek károsító hatása el-
leni védekezés az állami, az önkormányzati 
szervek, magán-, illetve jogi személyek, más 
szervezetek összehangolt együttműködését, 
és szükség esetén rendkívüli intézkedések 
megtételét igényli. Méreteit tekintve lehet: 
helyi ~. rendkívüli esemény, amikor az el-
lene való védekezés települési irányítással, 
valamint a kárelhárítás helyi szerveinek be-
avatkozásával elvégezhető. Térségi (területi) 
~, amikor a ~ elleni védekezés több telepü-
lés védekezésének összehangolásával, illet-
ve területi kárelhárítási szervek alkalmazá-
sával és területi szintű irányítással oldható 
meg. Országos méretű ~ák ellen a védekezés 
kormányzati irányítást igényel. Más meg-
közelítésű csoportosítás: relatív (helyi erők 
bevetése elegendő), közepes (külső erők is 
kellenek), illetve abszolút (országos intézke-
dések szükségesek), Jellegüket, kiváltó oku-
kat tekintve megkülönböztetnek: mestersé-
ges ~át, amely az ember szándékos csele-
kedetéből következik (például háború), ter-
mészeti ~át és civilizációs ~át (például ipari 

~ák, víz-, levegőszennyezés). A szakiroda-
lom több más csoportosítást is ismer. A ~ák 
elleni védekezés (más néven: elhárítás) ma-
gában foglalja a megelőző védelmet és a ⁓ 
hatásai elleni védekezést. A megelőző vé-
delem a ~ kialakulásának megelőzésére al-
kalmas tervezési, kivitelezési, működtetési, 
tájékoztatási, adatközlési, biztonsági rend-
szabályok, előírások meghatározása és vég-
rehajtása, valamint a ~ elleni védekezés sze-
mélyi, tárgyi, szervezetirányítási feltételeit 
biztosító tevékenység. A ~ hatásai elleni vé-
dekezés irányul: a ~ közvetlen veszélyének 
elhárítására, a ~át előidéző vagy károsító ha-
tását fenntartó okok megszüntetésére; ható-
erejének és hatásterületének mérséklésére 
(kárelhárítás); a veszélyeztetett személyek 
életvédelmére, kimentésére, kimenekítésére 
és létfenntartására, egészségügyi ellátására; 
az anyagi javak védelmére és mentésére; a ~ 
sújtotta területen az alapvető életfeltétele-
ket biztosító halaszthatatlan helyreállításra. 
A ~ák – eredetük típusától függetlenül –, ha 
bármilyen okból adódóan mégis bekövet-
keznek, a következő kategóriákba sorolha-
tók: a) relatív ⁓ák azok, amelyeknek bekö-
vetkezése után rendelkezésre áll az azonnali 
beavatkozáshoz szükséges műszaki, gazda-
sági, egészségügyi erő- és eszközrendszer. 
A károk hatásos helyi eszközökkel vagy bi-
zonyos minimális területi erők bevonásával 
felszámolhatók. (B. T.) → ABV-támogatás

katasztrófaföldrajz: az ágazati katona-
földrajz része, a földrajzi tényezőket a ka-
tasztrófavédelem szempontjából vizsgálja. 
A ~ a természeti katasztrófák és a civili-
zációs katasztrófák jelenségeit, keletkezé-
sének okait, következményeit vizsgálja, ta-
nulmányozza mindazon földrajzi tényezők 
összefüggéseit, amelyek befolyással lehet-
nek a katasztrófavédelem tevékenységére. 
A ~ vizsgálja egy adott térség, ország, ré-
gió területére vonatkozó földrajzi, természe-
ti, társadalmi, gazdasági tényezőket,  feltárja 
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a földrajzi tényezők és a katasztrófavédel-
mi tevékenység összefüggéseit. (S. K. K.) 
→ katonaföldrajz

katasztrófahelyzet: elemi csapások, ter-
mészeti eredetű veszélyek, különösen: ár-
vízi védekezés, belvízvédekezés, folyama-
tos havazás, szélsőséges időjárás, erős vi-
harok okozta károk felszámolása, az eset-
leges földmozgások, veszélyes anyagokkal 
történő szállítási, iparbiztonsági helyzetek, 
radioaktív sugárzás, tömeges járvány, kri-
tikus infrastruktúra elleni erőszakos vagy 
kibertámadás. (H. L.) → védelmi igazgatás

katasztrófaterv: a békeidőszaki katasztró-
fák megelőzésére és következményeik elhá-
rítására vonatkozó, a lakosság védelme érde-
kében foganatosítandó polgári védelmi fel-
adat- és intézkedésgyűjtemény. A természe-
ti katasztrófák közül elsősorban az árvízve-
szélyre készültek ~ek. A békeidőszaki tech-
nikai katasztrófák közül a nukleáris és vegyi 
katasztrófákra készülnek ~ek. Ezek a hatá-
sok mérséklésére, a következmények felszá-
molására, a lakosság védelmére, a katasztró-
favédelem szerveire, szervezeteire vonatko-
zó feladatokat és intézkedéseket tartalmaz-
zák. (B. T.) → ABV-támogatás

katasztrófavédelmi feladatok logisztikai 
támogatása: a katasztrófák bekövetkezése-
kor a haderőtörvényekben és más jogszabá-
lyokban meghatározottak alapján a haderő 
köteles az elhárítás (védekezés) és a követ-
kezmények felszámolásával (helyreállítás) 
feladataiban részt venni és a Honvédelmi 
Katasztrófavédelmi Rendszer (HKR) ele-
meit aktivizálni és működtetni. Időszakai 
a megelőzés, elhárítás (védekezés) és a kö-
vetkezmények felszámolása (helyreállítás). 
A megelőzés (normál időszakban) a kato-
nai szervezetek HKR Rendszer Logiszti-
kai Támogatási Tervet készítenek, a várha-
tó katasztrófatípusoknak megfelelő munka-

csoportokat jelölnek ki, a munkacsoportokat 
felkészítik és gyakoroltatják, a kijelölt erők 
és eszközök folyamatos alkalmazhatóságát 
biztosítják, a munkacsoportok részére meg-
alakítják a hatályos szakutasítások alapján 
számvetett anyagi készleteket, amelyeket 
elkülönítve tárolnak és frissítik. A HKR 
Rendszer Logisztikai Támogatási Terv tar-
talmazza a logisztikai támogatás végrehajtá-
sára vonatkozó elgondolást, az anyagi kész-
leteket a HKR munkacsoportok összetéte-
lét a kijelölt technikai eszközökkel együtt. 
A HKR Rendszer logisztikai támogatási terv 
mellékletét képezi a Magyar Honvédség ka-
tonai szervezetei és parancsnokságai által 
készített logisztikai adattárak. Az elhárítás 
(védekezés) időszakában a faladat elrende-
lésekor a bekövetkezett katasztrófa jellegé-
hez és kiterjedéséhez igazodva aktivizálják 
HKR-elemeit, riasztják a végrehajtó erő-
ket, amelyeket a meghatározott haditechni-
kai eszközökkel és anyagi készletekkel a ka-
tasztrófa helyszínéhez közel vonnak elő-
re, és megkezdik az elhárításban való rész-
vételüket. A védekezésben részt vevő erők 
logisztikai támogatása alapvetően a bázis-
laktanya vagy bázislaktanyák, bázisobjek-
tumok ellátási rendszerén keresztül való-
sul meg, amelyeket a HKR aktivizálásakor 
a katasztrófa helyének, típusának és kiterje-
désének megfelelően jelölnek ki. A bázislak-
tanya logisztikai támogatóképessége kiegé-
szíthető más katonai szervezetektől át-, il-
letve alárendelt Tábori Ellátó Csoportokkal, 
javító-vontató csoportokkal, személyszállí-
tó csoportokkal. Amennyiben a védekezés 
lánctalpas eszközök bevonásával történik, 
az eszközök mozgatása érdekében Nehéz-
gép Szállító Csoport hozható létre. A követ-
kezmények felszámolásakor, a helyreállítás 
időszakában a logisztikai támogatási felada-
tok a HKR helyreállítását szervező logiszti-
kai részlegeinek és végrehajtó erők működ-
tetésének, logisztikai támogatására, a hely-
reállításban nem érintett erők kivonásának, 
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 pihentetésének a  haditechnikai  eszközök 
karbantartásának a logisztikai támogatására 
irányulnak. A helyreállítási időszak végez-
tével, az eredeti állapot visszaállítását köve-
tően a felhasznált anyagi készleteket pótolni 
kell. (H. A.) → műveleti logisztika

katasztrófaveszély: olyan folyamat vagy ál-
lapot, amelynek következményeként oksze-
rűen lehet számolni a katasztrófa bekövetke-
zésének valószínűségével, és amely ezáltal 
veszélyezteti az emberi egészséget, környe-
zetet, az élet- és vagyonbiztonságot. (H. L.) 
→ védelmi igazgatás

katona: egy adott ország fegyveres erői-
nél regulárisan szolgálatot teljesítő egyen-
ruhát viselő és fegyverrel ellátott személy, 
aki szolgálatát törvények és jogszabályok 
alapján teljesíti. (C. O.) → katonai vezetés

katonacsalád: a fogalomkör olyan családo-
kat jelent, amelyek élethelyzetére az adott 
társadalom jellemzői mellett meghatározó 
valamely felnőtt tagjának, esetenként mind-
két tagjának a katonai szolgálata. A foga-
lomkört más kontextusban olyan családokra 
is használták, amelynek tagjai több nemze-
déken át a katonai pályát választották. Ter-
mészetszerűleg különböző korokban és tár-
sadalmakban a civil családokétól jelentősen 
eltértek azok a hatások, amelyek az adott 
társadalmak ~jait érték. A jellemző hatá-
sok a következőkben foglalhatók össze: a) 
a katona-szülő viszonylag gyakran és tar-
tósan távol volt a családjától, így annak ér-
zelmi, nevelési funkciójában kevéssé tudott 
részt venni; b) a szervezeti érdek más civil 
pályáktól eltérően egyértelműbben meghatá-
rozta a család helyzetét, a házastárs és gye-
rekek, családtagok érdekei is alárendelőd-
tek a szervezeti érdeknek. A civil házastárs 
(döntően a feleségek) többsége nem is vál-
lalhatott teljes értékű munkát. Ez a helyzet 
szinte csak a 20. század második felétől kez-

dett oldódni, és egyre gyakrabban fordul elő, 
hogy a civil karriernek rendelődik alá a ka-
tonai; c) a szigorúbb szolgálati és munkate-
vékenység szabályai korlátozták a család-
tagok életét is, a viselkedési szabályok egy 
része rájuk is kiterjedt; d) több országban 
a ⁓ok is többé-kevésbé zárt bázisokon vagy 
a katonai objektumhoz közel – esetenként 
lakott településektől távolabbi – lakótelepe-
ken éltek. Mindezek egy zártabb közösségi 
kapcsolatrendszert, sajátos belső tagozódást 
is jelentettek, amelyek a családok kapcsola-
tában is leképezték a hierarchiát, erősen ér-
vényesült egy tekintélyelv; e) a családtago-
kat is érintő korlátozások kompenzálására 
a katonai szervezet a társadalmi lehetősé-
gekhez mérten igyekezett kiemelt feltétele-
ket biztosítani a családi és közösségi élethez, 
ellátáshoz; f) a ⁓ok közössége formálisan 
és informálisan is megszerveződött, vala-
mint a hadsereg hivatali ellátásán túl intéz-
ményesen is támogatta azokat a családokat, 
ahonnan a családtag távol volt, illetve ame-
lyeket veszteség ért. Ezek nagyon fontosak, 
hiszen nemcsak a családjától távol került ka-
tona, hanem az itthon maradt család élete is 
megváltozik, bár igyekeznek alaposan felké-
szülni erre az időszakra, de a hétköznapok-
ban gyakran szembesülhetnek nehézségek-
kel; g) sajátságos élethelyzetet és gondos-
kodást igényelnek a nyugdíjas ⁓ok. Aktív 
életszakaszuk alárendelődött a hadseregnek, 
a többségüket érintő többszörös helyőrség-
váltás miatt elszakadtak tágabb családjuk-
tól, rokonságuktól, baráti körüktől, gyökér-
telenné váltak, és nehezebben tudnak a szá-
mukra kevésbé ismert civil társadalom ér-
tékrendszerébe visszailleszkedni. A legtöbb 
országban ezért nemcsak a nyugdíjas kato-
nát, hanem a nyugdíjas katonaközösségeket 
is támogatják; h) a fejlett országok ⁓jai már 
kevéssé képeznek zárt közösséget, több or-
szágban szét is települtek, és a családtagokat 
is érintő szabályok lényegesen oldottabbak. 
A felnőtt  családtagok többsége  dolgozik, 
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építi saját karrierjét. A korábbiaktól jellem-
zőbbé vált, hogy a feleség is katona, vagy ci-
vilként a hadsereg alkalmazottja, így a had-
seregnek is jobban kell alkalmazkodni a csa-
ládok eltérő közös vagy egyéni érdekeihez. 
(K. J.) → katonaszociológia

katonaeszmény: W. Dilthey (1833–1911) 
megfogalmazása szerint az eszmény nem 
más, mint a belső értékek adott rendje. 
A ~ek esetében jelenkorunkban már nem 
ideológiai, mozgalmi eszményképekben 
gondolkodunk. Kezdetben, a kultúrában, 
a hatalmat megtestesítő hadsereg és vezéré-
nek (katona király, császár, kormányzó) do-
minanciája volt a meghatározó, ami áthatotta 
az emberek és közösségeik gondolkodását. 
A történelmi korok gondolkodási, viselkedé-
si, valamint morális eszménytípusaiból nap-
jainkra, talán csak a morális fragmentumok 
maradtak meg. A világtörténelemben volt 
legalább három olyan ismert magyar had-
vezér, akiket a 3000 katonai életrajzot ösz-
szefoglaló amerikai Harper Enciklopédia is 
felsorol (a Magyarországon születettek kö-
zül még további kevésbé ismert négyet-ötöt 
is): a Hunyadi családból Jánost (1387–1456); 
a Zrínyi családból Miklóst (1508–1566); va-
lamint a Bethlen családból, Gábort (1580–
1629). Milyen karakterűeknek mutatja be 
az enciklopédia, a jelzett hadvezéreket: ha-
zafiaknak, karizmatikus vezetőknek, mag-
netikus (vonzó), példaadó személyiségek-
nek, bátraknak, hősies helytállásúaknak, 
erőt és tudományt kedvelőknek, olyanoknak, 
akik mindig bíztak katonáikban. A hadsereg 
ettől az időszaktól, a nemzeti azonosságtu-
dat része. A ⁓ mindig akkor került és kerül 
elő, amikor utat kell választani, határozot-
tan kell egy sorskérdésben dönteni; súlyosan 
fenyegeti valami a nemzeti azonosságtuda-
tot, a nemzeti kohéziót, vagy nagy szellemi 
átalakulások, pezsgések időszakában, mint 
például a 19. vagy a 20. század első fele. Fi-
náczy Ernő (1860–1935) kiemelkedő ma-

gyar pedagógiai szakíró, az MTA tagja ál-
tal megfogalmazott eszmények: „A peda-
gógia története bizonyítja, hogy a nevelést 
minden időben […] eszmények irányították. 
Perikles kortársai hittek abban, hogy vala-
mikor lehetséges lesz valakit tökéletesen jó 
és tökéletesen szép emberré nevelni; a ró-
maiak az erő, a testi és lelki erő teljességét 
tekintették a nevelés ideáljának. A zsidók 
pedagógiai eszménye: az istenfélő ember; 
a középkoré: a szent ember; a renaissanceé: 
az egyéni ember; a hitvitázások korszakáé: 
a felekezeti ember; a 18. századé: a felvilá-
gosodott ember; korunké: a nemzeti ember.” 
Ezek az eszmények alapvetően ⁓ek voltak, 
különösen a görög és római, amelyeknek to-
vábbélő vonásai napjainkban is jelen van-
nak. A katonának történelmi identitása van, 
amelyben jelentős helyet foglalnak el a ki-
emelkedő katonaszemélyiségek. A 20. szá-
zadban éles változás tanúi lehetünk az esz-
mények és vállalásuk-követésük vonatkozá-
sában is: az addig uralkodó eszmék kiüre-
sedtek, elvesztették vonzásukat és nevelőha-
tásukat. A tekintély napjainkban (pedagó-
giailag) nem állítható közvetlenül a fiatalok 
elé. Korunkban, a korábbi évszázadok hő-
seitől egy szó, egy mondat, egy szimbólum 
évszázadokon át vissza-visszatérően meg-
érinti önérzetünket, önbecsülésünket, nem-
zeti önismeretünk alapjait. A tiszt-, altisztje-
löltek esetében a hivatás választása eleve el-
kötelezettséget jelent morális értékek, s ezen 
értékeket megtestesítő példaképek mellett, 
amelyekhez akkor is ragaszkodunk, amikor 
nincs konjunktúrája ezeknek az értékeknek. 
(H. D.) → katonapedagógia

katonaföldrajz: tudományrendszertani he-
lyének meghatározása az évtizedek során je-
lentős változásokon ment át. A  szakterület 
művelőinek véleménye megoszlott arról, 
hogy hol helyezkedik el a tudományok 
rendszerében, hol a földrajz-, hol a hadtu-
dományhoz sorolták, mindig kizárólag va-
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lamely részének tekintve. Az interdiszcip-
lináris jelleget az eltérő értékelések nem 
érintették. A Szemelvények a szovjet kato-
nai enciklopédiai szótárból a ~ helyét és fo-
galmát az alábbiak szerint határozta meg: 
„[A] földrajz speciális ágazata, amely szer-
ves kapcsolatban van a hadtudománnyal. 
A hadszínterek, egyes országok, hadászati 
körzetek, irányok jelenlegi katonapolitikai, 
hadigazdasági és természeti viszonyait ta-
nulmányozza, valamint azok hatását a há-
ború (a katonai tevékenységek) előkészíté-
sére és menetére.” Az 1962-ben  megjelent 
Új magyar lexikon szerint a katonai föld-
rajz: „[A] had- és földrajztudomány össze-
kapcsolódó ága. A hadviselés természet-, 
gazdasági és politikai földrajzi tényezőivel 
foglalkozik. Legismertebb katonai földraj-
zi munkák a katonai térképekhez mellékelt 
leírások[…]” Az 1976-ban  megjelent Ka-
tonai értelmező szótár 2. kiadásában más 
szemléletű elgondolással találkozunk, egy-
értelműen a hadtudomány részének tekin-
ti: „[A] hadtudomány része, meghatározott 
országok, országcsoportok, hadszínterek, 
hadászati körzetek és különböző jelentősé-
gű irányok társadalmi-politikai, gazdasági, 
természeti és katonai adottságait tanulmá-
nyozza abból a szempontból, hogy e ténye-
zők milyen hatással vannak a hadi-(harc) te-
vékenységekre[…]” Az 1985-ben  megjelent 
Katonai lexikon már a hadtudománnyal ha-
táros tudományágazatról beszél. A Hadtu-
dományi lexikon (1995) a földrajztudomány 
alkalmazott földrajzi területének speciális, 
a hadtudomány szerves részét képező ága-
zatának, interdiszciplináris tudománynak 
írta le. Ugyanezt a fogalmat vette át a 2015-
ben  kiadott Katonai terminológiai értelme-
ző szótár. A ~ tudományrendszertani szem-
pontból a had- és a földrajztudomány inter-
diszciplináris területe. A ~ általános ⁓ra, 
regionális ⁓ra és ágazati ⁓ra tagolódik. Fel-
osztásában a geográfiai szemléletet is tük-
röződik, amely egyrészt igazodik a földrajz-

tudomány ágaihoz (természetföldrajz, tár-
sadalomföldrajz, regionális földrajz), más-
részt a földrajz speciális (általános, ágazati, 
területi) megközelítési módjához. A hadtu-
dományi megközelítés szerint a ⁓ általános 
(elméleti) és alkalmazott (gyakorlati) irány-
zatra tagolódik, ahol az általános (elméleti) 
megközelítés megfelel az általános földraj-
zi szemléletnek, az alkalmazott (gyakorlati) 
pedig az ágazati és regionális megközelítés-
nek. Lásd →  általános katonaföldrajz. A re-
gionális ⁓hoz a biztonságföldrajzot, a had-
színtérismeretet, a katonai országismere-
tet, a védelemföldrajzot és a válságöveze-
tek/régiók földrajzát; az ágazati ⁓hoz a ka-
tasztrófaföldrajzot, a haditengerészeti föld-
rajzot és a hadiutazások földrajzát soroljuk. 
(S. K. K.) → katonaföldrajz

katonaföldrajzi adatok és anyagok: ren-
deltetésük a hadszíntér vagy annak egy ré-
szének bemutatása, valamint a földrajzi kör-
nyezet és a terep hadműveletekre és harcra 
gyakorolt hatásának elemzése, értékelése. 
A ~ lehetnek hadszíntér- (ország-, térség-) 
leírások, katonaföldrajzi leírások, tereptájé-
koztatók, katonaföldrajzi atlaszok, digitális 
katonaföldrajzi adatbázisok, illetve mind-
ezeket kiegészítő tematikus térképek és táb-
lázatok. A ~ rendeltetésüknek megfelelő 
tartalommal és részletességgel mutatják be 
és értékelik egy adott ország vagy térség ál-
talános és relatív földrajzi helyzetét; terüle-
ti és határviszonyait; természeti viszonyait 
(domborzat, talaj, vizek, növényzet, éghaj-
lat) a fegyveres erők várható alkalmazási te-
rületén és hatásukat a fegyveres küzdelem-
re; társadalmi-politikai viszonyait és azok 
hatását a honvédelemre; gazdasági hely-
zetét és védelmi felkészítésének területeit; 
közlekedéshálózatának jellegét és szerepét; 
haderejét és az egyes katonai objektumokat 
(katonaföldrajz). (K. A.) →  geoinformációs 
támogatás
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katonaföldrajzi atlasz: a válságövezeteket/
régiókat bemutató színes tematikus térké-
pekkel, fényképekkel illusztrált rövid tény-
szerű szöveges információkat, értékeléseket 
tartalmazó kiadvány. A Magyar Honvédség 
Geoinformációs Szolgálat (2007 előtt Ma-
gyar Honvédség Térképész Szolgálat) évente 
jelenteti meg a „Térképészeti tájékoztatót”, 
amely a Magyar Honvédség katonai szerve-
zetei béke és minősített időszaki tevékeny-
sége során felhasználható analóg és digitá-
lis térképészeti és katonaföldrajzi anyago-
kat és adatokat tartalmazza. Az elmúlt év-
tizedekben katonaföldrajzi kiadványok (ér-
tékelés, leírás, országleírás, tájékoztató) so-
rozata jelent meg Magyarországról és egyes 
tájairól, Közép- és Kelet-Európa, Délkelet-
Európa, a Balkán, a Kaukázus, a Közel-Ke-
let, Afrika és Amerika, Kelet- és Délkelet-
Ázsia térségeinek egyes országairól. Fon-
tos lépés volt a ~ok sorozata, az igazi áttö-
rést a 2005-ben  kiadott Afganisztán atlasz 
jelentette. Ezt még számos kiadvány kö-
vette: Bosznia-Hercegovina katonaföldraj-
zi atlasza (2009),  Koszovó katonaföldrajzi 
atlasza (2009), Csád katonaföldrajzi atlasza 
(2009), Kongói Demokratikus Köztársaság 
katonaföldrajzi atlasza (2010), Szudán kato-
naföldrajzi atlasza (2010). Ebbe a sorba il-
leszkedik Irán (2008), Uganda (2010), Líbia 
(2011),  Algéria (2012), Szomália (2014) kato-
naföldrajzi leírása, Szíria (2013), Mali (2013) 
és a Közép-afrikai Köztársaság (2015) or-
szágismertetője, valamint Magyarország ka-
tonaföldrajzi leírása (2015). (S. K. K.) → ka-
tonaföldrajz

katonaföldrajzi értékelés: a katonaföldraj-
zi tényezők és a fegyveres küzdelem kapcso-
latát vizsgálja. Az öt alapvető tényező (álta-
lános földrajzi helyzet, természeti, társadal-
mi, gazdasági és katonai tényezők) az idők 
során nem sokat változott. A ~ rendelteté-
se egy adott földrajzi térség, a hadszíntér 
bemutatása, valamint a földrajzi környe-

zet és a terep hadműveletekre és harctevé-
kenységre gyakorolt hatásainak elemzése, 
értékelése. A ~ek elkészítéséhez az alábbi 
értékelési mutatók a mérvadók: a) politi-
kai és földrajzi jelentőség; b) feszültséggó-
cok, konfliktushelyzet; c) történeti áttekin-
tés; d) földrajzi helyzet; e) természeti viszo-
nyok (domborzat, növényzet, vízrajz, talaj, 
éghajlat); f) népességi és települési viszo-
nyok; g) gazdasági és ellátási viszonyok; 
h) közlekedési viszonyok; i) katonai viszo-
nyok. A ~ bemutatja és értékeli az ország 
(térség) katonaföldrajzi tényezőit: általános 
és relatív földrajzi helyzetét, területi és ha-
tárviszonyait; a fegyveres erők várható al-
kalmazási területének természeti viszonyait 
(domborzat, talaj, vizek, növényzet, éghaj-
lat) és hatásukat a fegyveres küzdelemre; 
a társadalmi (népesség, népsűrűség, etnikai 
és vallási viszonyok, közigazgatás, telepü-
léshálózat, oktatás, egészségügy,) és politi-
kai viszonyokat (politikai berendezés, bel- 
és külpolitikai viszonyok, parlamenti vi-
szonyok) és azok hatását a honvédelemre; 
a gazdaság helyzetét (energiaellátás, nyers-
anyagok, természeti erőforrások, ipar, me-
zőgazdaság, közlekedéshálózat, kereskede-
lem, pénzügy) és a védelmi felkészítés terü-
leteit; a haderejét (szervezet, elhelyezkedés) 
és az egyes katonai objektumokat. A ~ek fel-
osztása a felhasználói szinteknek megfelelő-
en lehet: hadászati, hadműveleti, harcásza-
ti szintű és különleges értékelés. (S. K. K.) 
→ katonaföldrajz

katonaföldrajzi információs rendszer: a 
katonaföldrajz területén a térinformatikai 
(földrajzi információs) rendszert ~nek neve-
zik. Különböző forrásokból (elektronikus in-
formációhordozó eszköz, grafikus, szöveges 
anyag, térkép stb.) nyerhető egy adott föld-
rajzi térre, katonaföldrajzi térségre vonatko-
zó, a katonai követelményeknek  megfelelően 
a műveletek tervezéséhez,  szervezéséhez, 
a végrehajtás érdekében összegyűjtött föld-
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rajzi ismeretek összessége. (S. K. K.) → ka-
tonaföldrajz

katonaföldrajzi jellemző: a katonaföldrajzi 
atlaszok, katonaföldrajzi értékelések, leírá-
sok, országismertetők és tájékoztatók rész-
letesen ismertetik a ~ket, az egyes országok 
földrajzi elhelyezkedését (abszolút, relatív 
földrajzi helyzet, határviszonyok), termé-
szetföldrajzi adottságait (domborzat, víz-
rajz, talaj, éghajlat, növény- és állatvilág), 
társadalmi viszonyait (népesség, népsűrű-
ség, etnikai és vallási viszonyok, nyelvek, 
településrendszer, oktatás, egészségügy), 
a politikai viszonyokat (politikai berendez-
kedés, közigazgatás), a gazdasági jellemző-
ket (természeti erőforrások, mezőgazdaság, 
ipar, tercier szektor), a közlekedési viszonyo-
kat (közút-, vasúthálózat, vízi, légi közleke-
dés, csővezeték-hálózat, telekommunikáció). 
Fontosak a katonai információk (haderő, 
összetétele, fegyverzete, a haderő fejleszté-
si irányai), nemzetbiztonsági és rendvédel-
mi szervezetei. A válságövezetben/régió-
ban fekvő országoknál a történelem, az or-
szág etnikai és fegyveres konfliktusai (okok, 
résztvevők, fegyverzet, célok), a korábbi 
és a jelenlegi nemzetközi erők, békefenn-
tartó missziók célja, összetétele, a vesztesé-
gek, összecsapások leírása is fontos. Meg-
említendők a térség/ország kockázatai, ve-
szélyei (közbiztonság, egészségügyi kocká-
zatok, természeti katasztrófa, egyéb veszé-
lyek). (S. K. K.) → katonaföldrajz

katonaföldrajzi tényező: lásd katonaföld-
rajzi jellemző (S. K. K.) → katonaföldrajz

katonaföldrajzi térség: a háborúk, a hadi-
tevékenységek szempontjából jelentős, föld-
rajzi koordinátákkal meghatározható terü-
let. Szűkebb értelmezésben a földrajzi tér-
ségnek azon része, amelyben a fegyveres te-
vékenységek előkészítése, végrehajtása, il-
letve mindenoldalú biztosítása megvalósul. 

Tágabb értelemben több hadszínteret, hadá-
szati körzetet magában foglaló része. Mind 
a szűkebb, mind a tágabb értelmezésben fel-
öleli az adott terület hadműveletekre, harcra 
hatást gyakorló természetföldrajzi, társada-
lom- és gazdaságföldrajzi, valamint katona-
földrajzi tényezői összességét. A ~ leírásá-
val a katonaföldrajz, katonaföldrajzi értéke-
lés foglalkozik. (S. K. K.) → katonaföldrajz

katonai akadémia: a hadtudomány legma-
gasabb szintű kutatását, oktatását végző fel-
sőfokú intézet, amelyben tiszteket készíte-
nek fel a haderő központi szerveinél, a csa-
patoknál és törzseiknél betöltendő közép- 
és felsőszintű beosztások ellátására. Egyes 
NATO-tagállamok hadseregeiben ilyen fel-
adatokat látnak el a Defence Universityk, 
a Military Institute-ok vagy a Defence Col-
lege-ok (Führungsakademie der Bundes-
wehr, Ecole De Guerre Párizs, Centro Alti 
Studi per la Difesa Róma, Defence Acade-
my of the United Kingdom). Magyarország 
egyetlen katonai felsőoktatási intézményé-
ben, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Had-
tudományi és Honvédtisztképző Karán fo-
lyik a honvédtisztjelöltek és honvédtisztek 
alap-, mester- és doktori képzése. (Cs. F.) 
→ katonai képzés, kiképzés, felkészítés

katonai attasé: egyfajta diplomáciai rang. 
A katonai diplomáciai beosztású követsé-
gi munkatárs a katonai attasé. A külföldön 
akkreditált magyar véderő-, katonai és lég-
ügyi attasék tevékenységének fő feladata 
a kétoldalú nemzetközi együttműködés fel-
adatainak tervezése, szervezése és végrehaj-
tása. (C. O.) → katonai vezetés

katonai beosztás: a katonai szervezeten 
belül az egyes személyek – állománytábla 
szerinti – helye (munkaköre), amely az alá- 
és fölérendeltséget is kifejezi. Az adott ka-
tonai beosztás feladatkörét és hatáskörét 
a Szervi Határozvány (a működési szabály-
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zat) tartalmazza. (H. L.) → védelmi igaz-
gatás

Katonai Bizottság: a NATO politikai és 
döntéshozó intézménye. A NATO területé-
nek közös védelméhez szükségesnek tartott 
intézkedésekre tesz ajánlásokat a NATO po-
litikai szerveinek. Legfontosabb feladata ka-
tonai-politikai és stratégiai kérdésekben ve-
zetési funkciók ellátása és tanácsadói tevé-
kenység. A szövetség legmagasabb szintű 
katonai fóruma. Tagjai a tagországok had-
erőinek vezérkari főnökei, akik évente leg-
alább kétszer üléseznek. Az ülések közöt-
ti időszakban a tagországokat a vezérkari 
főnökök által kinevezett nemzeti katonai 
megbízottak képviselik. (H. L.) → védel-
mi igazgatás

katonai biztonság: a kormányok azon ké-
pessége, amely lehetővé teszi az állam fenn-
maradását külső és belső katonai fenyege-
tettséggel szemben. Az államok olyan intéz-
kedéseket tesznek, hogy el tudják hárítani 
a katonai és nem katonai külső és belső ve-
szélyeket. Egy ország akkor érzi magát kato-
nailag biztonságban, ha nincs közvetlen ve-
szélyben, senki és semmi nem fenyegeti lé-
tét, működését és értékeit, vagy ha szükség 
úgy kívánja, képes megvédeni magát és ki-
vívni a győzelmet. Mivel az államok egy 
anarchikus nemzetközi rendszerben (nincs 
világkormány) működnek, arra vannak „ítél-
tetve”, hogy saját maguk gondoskodjanak 
a ⁓ról. Ezért a ~ lényegét mindig a más ál-
lamok által jelentett valóságos vagy poten-
ciális katonai fenyegetettség megállapítása 
és kezelése jelentette, oly módon, hogy meg-
szerezzék a megelőzéshez vagy elhárításhoz 
szükséges hatékony képességeket. A kato-
nai erővel, a ~gal foglalkozó legjelesebb 
szerzők Robert J. Art (1942–), Kenneth N. 
Waltz (1924–2013) és Joseph S. Nye  (1937–). 
A ~ fenntartásának végső eszköze a hábo-
rú. A háború mindig a nemzetközi kapcso-

latok meghatározó fontosságú témája volt, 
központi helyet foglal el a biztonsági tanul-
mányokban is. A nemzetközi tanulmányok 
mindig a clausewitzi háborús felfogást val-
lotta, amely szerint a háború ugyanúgy egy 
racionális politikai eszköz, mint a diplomá-
cia vagy a gazdasági szankciók: a politika 
folytatása más eszközökkel. A háború tehát 
az erőszak alkalmazása, aminek az a cél-
ja, hogy az ellenfelet saját akaratunk telje-
sítésére kényszerítsük. A háború azonban 
túlságosan kockázatos opció ahhoz, hogy 
az állam gyakran hozzányúljon biztonságá-
nak megőrzéséhez. A történeti tapasztalatok 
szerint egyre inkább csökkennek a háborút 
kezdeményező országok/koalíciók győzel-
mi esélyei. A 19. században még 75%-ban, 
a 20. század első felében 65%-ban, máso-
dik felében pedig már csak 45%-ban  győ-
zedelmeskedtek a háborút iniciáló orszá-
gok. Ez a trend a 21. században is jellemző, 
az afganisztáni, az iraki vagy más hábo-
rúk (Szíria, Jemen stb.) eredményei mutat-
ják a folytatást. Bár a háborúk és a katonai 
konfliktusok száma csökkent a 21. század-
ban, a ~ 2014 után visszanyerte fontosságát 
és jelentőségét. Az államok saját ~ukat több-
féle módon tudják biztosítani. a) Egyolda-
lúan, saját erővel csak a legerősebb katonai 
hatalmak tudják megoldani a védelmüket, 
bár ezen országok biztonság- és védelempo-
litikája sem nélkülözi a szövetségkötés le-
hetőségeit és kötelezettségeit. b) Többolda-
lúan, egy szövetségi rendszerhez való csat-
lakozással, amelynek megoldása rendkívül 
sokféle lehet, különbözhet egymástól a meg-
alakulás célja, rendeltetése és helye szerint, 
a részt vevő országok számában, földrajzi 
kiterjedtségben, a katonai erők integráltsá-
gának szintjében vagy a partnerségi poli-
tikákban és a működés rendjében. c) Egy- 
vagy  többoldalúan, tömegpusztító fegyve-
rek birtoklásával, amely egyre kevésbé reális 
 opció, hiszen olyan erős a nemzetközi sza-
bályozás a tömegpusztító fegyverek elterje-
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désének megakadályozására, hogy igazi al-
ternatívát nem jelent. d) A semlegesség dek-
larálásával, amikor egy állam a nemzetközi 
jogi lehetőségek felhasználásával a semle-
ges státuszra (katonai semlegességre) ala-
pozza védelmi koncepcióját. A legkisebb or-
szágok azért bíznak a semlegességi státusz-
ban, mert úgy gondolják, hogy nem elég je-
lentősek ahhoz, hogy bármilyen konfliktust 
is befolyásoljanak, és így a háború elkerü-
li őket. E csoportnál a „lapulni és észrevét-
lennek maradni” védelmi stratégia érvénye-
sül. Más országok azért deklarálják a sem-
leges státuszt, mert így akarnak ellensúlyt 
képezni a szomszédos nagyhatalmak eset-
leges katonai fenyegetése ellen. Végül a hi-
degháború után semlegességet deklarált ál-
lamok választásában jelen volt a nyomasz-
tó történelmi múlt, ezért a korábbi kényszer-
szövetség-kötések után csupán függetlenek 
szerettek volna maradni. Megjegyzendő, 
hogy a rendszerváltáskor Magyarországon 
is komolyan felmerült a semlegesség gon-
dolata. A történelmi tapasztalatok azonban 
azt mutatják, hogy a semlegesség csak ak-
kor működőképes, ha egy adott konfliktus-
ban/háborúban részt vevő szereplők tiszte-
letben tartják a státusz létezését. Ez az elis-
merés azonban szinte kivétel nélkül a pilla-
natnyi hatalmi érdekeken alapul, az érdekek 
megváltozása esetén a semlegesség státusza 
is megkérdőjeleződik. Ezekkel a kockáza-
tokkal a semleges országok is tisztában van-
nak, és „Bízzál Istenben, és tartsd szárazon 
a puskaport” (Oliver Cromwell) alapon a 22 
semleges ország többsége saját hadsereget 
is tart. e) Végül egy állam egyoldalú, egye-
di megoldásokkal, nemzetközi szerződések 
„megvásárlásával” is biztosíthatja saját ~t. 
Ilyen megoldás például az állandó hadsere-
gek nélküli katonai védelmi koncepciót val-
ló országok megoldásai, amelyek megfelel-
nek a biztonság liberális felfogásának, jó 
példát adnak a világ demilitarizálódásának 
csökkentéséhez. Az ENSZ kimutatása sze-

rint ma 16 országnak egyáltalán nincs had-
serege, ami azonban nem jelenti azt, hogy 
nem rendelkeznek félkatonai erővel (speci-
ális alegységek, partvédelem) a belbizton-
ságot ellátó rendőrségen belül. A hadsereg 
nélküli országok többsége miniállam (szi-
getország, szárazföldi városállam), azon-
ban mindegyiknek megvan a saját történe-
te a „fegyvertelenségre”. Valamennyi ország 
esetében azonban közös, hogy nem invázió 
és háború sújtotta térségekben (karib-ten-
geri térség, Óceánia, Európa) helyezkednek 
el, így logikus megoldásnak tűnik a hadse-
reg nélküli védelmi megoldás. A katonai erő 
nélküli országok védelmét ugyanis valame-
lyik, az országhoz közel álló hatalom (USA, 
Spanyolország, Franciaország, Ausztrália, 
Új-Zéland) látja el kétoldalú szerződések-
kel, vagy regionális biztonsági rendszerre 
támaszkodik (Izland például a NATO tag-
ja), esetleg informális gyakorlati együttmű-
ködés (Vatikánváros esetében például Olasz-
ország) garantálja az állam szuverenitását. 
Sok függetlenné vált országnál kézenfekvő 
volt a volt gyarmattartó országtól vagy pro-
tektortól katonai védelmet kérni. Bár a fegy-
veres erő nélküli biztonsági megoldások ol-
csónak tűnnek, azonban e megoldások sem 
ingyenesek: a védettséget élvező országok-
nak hozzá kell járulni a költségekhez, vagy 
valamilyen más módon kell kompenzálni 
a védelmet ellátó országot. Minden politi-
kai-védelmi stratégia meghatározott, hely-
zettől, feltételektől és választási lehetősé-
gektől függ, előnyökkel és hátrányokkal jár. 
Bár az egyes ~i megoldások elvileg elkülö-
níthetők, de a valóságban, egy-egy ország 
esetében, nem tiszta formában, hanem kom-
bináltan, a többféle módszer egyidejű al-
kalmazásával jelennek meg. Magyarország 
például a 20. században többször változ-
tatta a katonai szövetséghez való tartozást, 
az első világháborúban a Központi Hatal-
makhoz, a második világháborúban Német 
Birodalomhoz csatlakozott. 1955-ben  tagja 
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lett a Szovjetunió vezette Varsói Szerződés-
nek. A rendszerváltozás után, 1999. március 
12-én, csatlakozott a NATO-hoz. 2004-től  
tagja az Európai Uniónak is, amely szintén 
segítséget nyújt tagországainak veszélyek 
és fenyegetettségek esetén. (Sz. Z.) → biz-
tonság- és védelempolitika

katonai diktatúra: a nyílt, fegyveres erő-
szakra támaszkodó társadalmi vagy politi-
kai csoport uralma. A katonai diktatúra főbb 
jellemzői: a demokratikus jogok megszünte-
tése; az önkény; a terror; a megtorlás. A had-
erő uralma akkor jelent ~át, ha a haderő irá-
nyítja a politikát, és nem a (demokratikusan 
választott) politikai vezetés irányítja a had-
erőt (H. L.) → védelmi igazgatás.

katonai doktrína: 1. Katonai erők al-
kalmazását irányító alapelvek, koncepci-
ók és eljárások, amelyek a célkitűzések el-
érését szolgálják. Meghatározó dokumen-
tum, de a ~át mindig az adott helyzetnek 
megfelelően és alkotó módon kell alkal-
mazni. Az első – a fenti definíciónak meg-
felelő – valóban ~ának számítható művet 
a 16. századi Angliában adták ki a haditen-
gerészet számára. A hadihajók bevetései so-
rán alkalmazható alapelveket, eljárásokat 
és a gyakorlati tapasztalatokon alapuló ja-
vaslatokat, tanácsokat egybegyűjtő alkotás 
a hadiflotta kapitányainak, illetve tengerész-
tisztjeinek felkészítését, tevékenységét se-
gítette. A korabeli haditengerészeti beveté-
seken a flotta, a hajórajok vagy egyes hajók 
önállóan több hónapra vagy akár több évre 
is az admiralitás irányítása nélkül tevékeny-
kedtek, és manővereik a teljes Földre kiter-
jedhettek. Ezért igényként jelentkezett, hogy 
a flotta kapitányainak és tengerésztisztjei-
nek kiadjanak egy olyan szabályzást, amely 
az Admiralitás Lordjának gondolkodásmód-
ját, nézeteit, tanait tartalmazza, amely így 
útmutatásul szolgálhat olyan előre nem látott 
helyzetekben is, amelyre a kifutás előtt kéz-

hez vett parancs nem terjedt ki. A brit szá-
razföldi haderő sokáig nem igényelte, hogy 
~ segítségével ismerjék meg vezetőik néze-
teit, hiszen a tisztek, tábornokok személyes 
jelenlétükkel irányítottak, a jól képzett tiszt-
helyettesi kar pedig a katonákba vert drill 
segítségével kikényszerítette a végrehajtást. 
A 19. és 20. század háborúiban azonban gyö-
keresen megváltozott a helyzet, a megnöve-
kedett tűzerő és mozgékonyság, a tőle elma-
radó fejlettségű híradástechnikai lehetősé-
gek, a védettség követelménye nem tette le-
hetővé a szárazföldi csapatok centralizált ve-
zetését, a harcrendet kifejezetten szétszórtan 
kellett felépíteni, az egységeket pedig harc-
árkokban kellett elhelyezni. Ez olyan harc-
modort kényszerített a gyalogságra, amely 
hadműveleti, valamint harcászati szinten is 
megkövetelte az egyes katonák, a parancs-
nokok és egységek nagyobb motivációját, 
önállóságát, továbbá önfegyelmét. Ugyan-
ebben az időben, a német hadseregben egy 
új vezetési filozófia alakult ki, az „Auftrags-
taktik”, azaz küldetésközpontos vezetés, 
amely nagy fokú önállóságot követelt meg 
a parancsnokoktól. Ennek a vezetési filozó-
fiának, a feladatközpontos vezetésnek elen-
gedhetetlen feltétele a tisztek szabad gon-
dolkodását bátorító doktrína. A második vi-
lágháborút követő időszakban Magyarorszá-
gon (és az egész Varsói Szerződésben) szov-
jet mintára, egy erősen centralizált jellegű, 
az alárendeltek számára kevés önállóságot 
hagyó, úgynevezett parancsorientált vezeté-
si felfogás szellemében működött. Ez a ve-
zetésszemlélet a parancsok szinte gondol-
kodás nélküli és automatikus végrehajtását 
preferálta, amely az alárendeltek feltétel nél-
küli, illetve korlátlan engedelmességét apró-
lékos, előíró szabályzatrendszerrel érte el. 
Az Észak-atlanti Szövetség (NATO) tagál-
lamaiban napjainkra az előíró jellegű szem-
lélettel szemben az  iránymutató-jellegű, an-
golszász modell vált elfogadottá. E modell 
vagy inkább filozófia értelmében a ~ a fegy-
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veres erők alkalmazására vonatkozó alap-
elvek és iránymutatások hivatalosan elfo-
gadott gyűjteménye. A ~ nem cselekvé-
si program, nem normatív, hanem a kato-
nai vezetők gondolkodásmódját, szemlé-
letét, valamint cselekvési módját kialakító 
ajánlás. (M. A.) → stratégia és doktrína 2. 
A NATO-terminológia szerint olyan alap-
elvek, amelyek a katonai erőket azok célki-
tűzései elérésében irányítják. Az alapelvek 
a biztonságpolitikából és védelempolitiká-
ból következnek, amelyeket az állam veze-
tő szervei által hivatalosan elfogadott azon 
politikai és katonai állásfoglalások, néze-
tek és követelmények rendszere, amelyek 
egy adott időszakban a háború megelőzésé-
re, bekövetkezte esetén a jellegére, céljaira, 
a fegyveres erők és az ország reá való felké-
szítésére, a haderő alkalmazására, továbbá 
a háború megvívásának módjaira, a hadá-
szati célok elérésének mikéntjére vonatkoz-
nak. Azt a nézet- és követelményrendszert 
foglalja össze, amely az ország és a fegyve-
res erők védelemre felkészítésével, agresz-
szió esetén annak visszaverésével, valamint 
az ország területi integritásának megvédé-
sével kapcsolatos. A ~ában meg kell fogal-
mazódniuk azoknak a politikai kérdések-
nek, amelyek meghatározzák, hogy az ál-
lam milyen célok érdekében szervezi védel-
mét, ehhez milyen minőségű, nagyságrendű 
fegyveres erőire van szüksége, és azt mire 
kell felkészíteni; meg kell fogalmazódniuk 
továbbá azoknak az alapvető katonai kérdé-
seknek, amelyek meghatározzák a politikai 
célok elérésének eszközeit, módját, feltéte-
leit (a fegyveres erők struktúrája, felszerelé-
se, felkészítése és kiképzése, alkalmazásuk 
és vezetésük rendje). A ~ nem tudomány, 
de szoros kapcsolatban áll a hadtudomány-
nyal, közelebbről a hadászattal. A hadászat 
a ~ tételeiből indul ki, amikor a háborúra 
felkészülésnek és a háború megvívásának, 
a fegyveres erők fejlesztésének gyakorlati 
feladatain dolgozik. Ugyanakkor, ha a hadá-

szat által levont egyes – a nemzetközi politi-
kai helyzetben alkalmazható, a reális lehe-
tőségeknek megfelelő – következtetéseket, 
álláspontokat és ajánlásokat az államveze-
tés elfogadja, akkor mint hivatalos tételek 
a ~ részévé válnak. A ~ a Nemzeti Katonai 
Stratégia (NKS) és a katonai szabályzatok 
között elhelyezkedő dokumentumként – ál-
talánosan vagy egy-egy szakterületre speci-
alizáltan –, a NKS által meghatározottakat 
katonák számára – általában röviden és tö-
mören – alapelvekre bontja. A doktrínákat 
az úgynevezett doktrínahierarchia az egy-
másra épültségnek megfelelően strukturál-
ja. A Magyar Honvédség legmagasabb szin-
tű doktrínája, az Összhaderőnemi Doktrí-
na (ÖHD). (H. J.) → hadtudomány elmélete

katonai döntéshozatali folyamat (Mili-
tary Decision Making Process – MDMP): 
az a folyamat, amely iránymutatásul szol-
gál ahhoz, hogy hogyan kell gondolkodni 
egy katonai törzsnek, hogyan kell egy har-
cászati problémát megoldani, hogyan kell 
a feladatokat megtervezni és az elemzése-
ket végrehajtani. Egy módszer, ami segít 
katonaként, katonaszemmel megközelíte-
ni a problémákat és megoldani azokat. A ⁓ 
egy olyan tervezési eljárás, amely magában 
foglalja a parancsnok, a törzs és az aláren-
deltek tevékenységét, hogy azok megértsék 
a kapott feladatot és az aktuális helyzetet, ki-
alakítsák és összevessék a cselekvési válto-
zatokat, kiválasszák a küldetéshez leginkább 
illeszkedő változatot és elkészítsék a műve-
leti parancsot, illetve tervet. A ⁓ segít a ve-
zetőknek a helyzetet részletesen, körültekin-
tően, logikusan és szakmailag alátámasztot-
tan megérteni, segít a probléma megoldásá-
ban és a döntések meghozatalában. Ez a fo-
lyamat tehát segíti a parancsnokot és a tör-
zsét kritikusan és kreatívan gondolkodni 
a tervezés során. A ⁓ tehát nem más, mint 
egy olyan módszer, amely megmutatja a lo-
gikusan egymásra épülő lépéseket,  megtanít 
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 katonaként gondolkozni, katonai szemmel 
látni, és nem utolsósorban segíti a parancs-
nok és a törzs munkáját azáltal, hogy ha kö-
vetik a folyamatot, akkor nagy valószínű-
séggel figyelembe vesznek minden tényezőt, 
ami befolyásolja a tevékenység végrehajtá-
sát. A teljes döntéshozatali folyamat azonban 
egy nagyon részletes, kidolgozott és időigé-
nyes eljárás. Az idő és a rendelkezésre álló 
egyéb lehetőségek függvényében törekedni 
kell a folyamat teljes alkalmazására, ugyan-
akkor szükség szerint az eljárás rövidíthető. 
Ennek köszönhetően főként csak egy telje-
sen új művelet kidolgozása, illetve a folya-
mat begyakorlása és oktatása esetén kerül 
alkalmazásra teljes részletességgel a döntés-
hozatali eljárás. A ⁓ot felhasználva a terve-
zés könnyebbé válik. Az elöljáró és az alá-
rendeltek közötti folyamatos információcse-
re, a rendelkezésre álló információk megosz-
tása segíti a műveleti parancs kidolgozását. 
Erre az információcserére szolgálnak a ter-
vezés során tartandó különböző értekezletek 
és az előzetes intézkedések. A parancsnokok 
a tervezési folyamat során közös gondolko-
dásra ösztönzik az alárendelteket és az ösz-
szes együttműködőt azért, hogy közösen 
értsék meg a helyzetet, és a gondolkodásuk 
a problémáról azonos legyen, így tudjanak 
jól megalapozott döntéseket hozni és kikü-
szöbölni a problémákat még a műveleti terv/
parancs elkészülte előtt. A katonai döntés-
hozatal természetesen mindig az előkészí-
téssel kezdődik. Mivel az idő az egyik leg-
fontosabb tényező, minden műveletben el-
engedhetetlen, hogy a parancsnok és a törzs 
készítsen egy előzetes időrendet már a ter-
vezés legelején. Ez az időrend hivatott arra, 
hogy a törzs lássa, milyen tevékenységet 
mikorra kell végrehajtani annak érdekében, 
hogy az alárendeltek a feladataikat időben 
megkapják, és arra időben fel is tudjanak 
készülni. Ez szükségessé teheti bizonyos 
tevékenységek mielőbbi beindítását. Ilyen 
például az alárendeltek szükséges mozgá-

sának szabályozása, a szervezetben történő 
változások meghozatala (ideiglenes alegy-
ségek létrehozása), a felderítés megkezdé-
se és különböző előkészítő tevékenységek 
végrehajtása, amit még a parancs kiadása 
előtt végre kell hajtani. Ezeket a feladatokat 
az előzetes intézkedésben rögzíti a parancs-
nok és a törzse a tervezési folyamat során. 
A tervezési folyamat során az elemzések-
nek arra kell koncentrálódnia, hogy minél 
részletesebben megértse, illetve leírja a pa-
rancsnok és a törzs a jelenlegi helyzetet. Meg 
kell határozni, hogyan lesznek képesek úgy 
értékelni a körülményeket, hogy azok elő-
rébb vigyék őket a probléma megoldásában 
és az intézkedéseik hatékonyak legyenek, 
és növeljék a szervezet teljesítményét. At-
tól függően, hogy mennyire összetett a szi-
tuáció, a parancsnok előzetesen meghatá-
rozhatja a művelet keretkoncepcióját, még 
mielőtt maga a tényleges döntéshozatali fo-
lyamat elkezdődik. A parancsnok eldönthe-
ti, hogy használja-e ezt a lehetőséget, vagy 
sem. A műveleti keretkoncepció az, ami se-
gít megérteni magát a műveleti környeze-
tet, körbejárni a problémát, megérteni mi-
lyen módon oldható meg az adott helyzet, 
és milyen módon lesz a törzs képes kezelni 
a felmerülő kihívásokat. A ⁓ hét lépésből áll. 
A döntéshozatali folyamat minden egyes lé-
pése egy pontosan meghatározott bemenet-
tel veszi kezdetét, és folyamatos tevékenység 
eredményeként eljut a lépés kimenetéhez. 
Sok esetben ez a kimenet vagy az ebből kö-
vetkező tényezők válnak a következő lépés 
bemeneti pontjává. Ezeknek köszönhetően 
képes lesz a parancsnok és a törzs megér-
teni az adott problémát és ezek segítik őket 
átvezetni a következő lépéshez. A lépéseket 
egymás után követve eljutnak a döntés meg-
hozatalához, ugyanakkor néhány lépést ér-
demes lehet többször is megismételni, mie-
lőtt elkészül a végleges terv. 1. lépés: elöl-
járó parancsa, feladatszabás:  feladatvétel; 
parancsnok előzetes iránymutatása; elöljáró 
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parancs/terv/; tények és feltételezések. 2. lé-
pés: feladattisztázás: előzetes felderítő intéz-
kedés; újrafogalmazott küldetés; parancsnok 
szándéka; parancsnok útmutatása; előzetes 
mozgások; újrafogalmazott küldetés; pa-
rancsnok szándéka, parancsnok útmutatása; 
törzs feltevései és elkészült okmányok; el-
lenség cselekvési változatai. 3. lépés: cselek-
vési változatok kidolgozása: cselekvési vál-
tozatok (grafikus és írásos); ellenség cselek-
vési változatai; cselekvési változatok (grafi-
kus és írásos). 4. lépés: cselekvési változatok 
elemzése (hadijáték): hadijáték eredménye; 
erő-eszköz elosztás; alárendeltek feladatai; 
parancsnok kritikus információigénye; ha-
dijáték eredménye; kritériumok meghatáro-
zása. 5. lépés: cselekvési változatok összeha-
sonlítása: értékelő táblázat (döntési mátrix); 
értékelő táblázat (döntési mátrix). 6. lépés: 
cselekvési változat kiválasztása: elfogadott 
cselekvési változat; pontosított parancsnoki 
szándék; parancs formájának meghatározá-
sa; begyakorlások meghatározása; céllista; 
elfogadott cselekvési változat. 7. lépés: pa-
rancs összeállítása: harcparancs, műveleti 
terv. (K. Z.b) → hadművészet

katonai együttműködés: a ⁓i megállapo-
dások szerint a részt vevő államok állandó 
strukturált együttműködést alakítanak ki, 
összehangoltan fejlesztik a védelmi képes-
ségeket, a fegyverrendszereket, a tevékeny-
ségek összehangolását hatékonyabbá teszik 
a közös képzések, gyakorlatok során, erő-
sítve ezzel az államok biztonságát. Ez funk-
cionál szövetségi rendszerben (NATO, ál-
landó strukturált együttműködés (Perma-
nent Structured Cooperation – PESCO), EU, 
V4-es  harccsoport és a Közép-európai Vé-
delmi Együttműködés), de megjelenhet két 
ország kapcsolatában is valamilyen formá-
ban. (C. O.) → katonai vezetés

katonai előmenetel (katonai hierarchia): 
a hivatásos (szerződéses) szolgálatot telje-

sítő katonáknak a hivatásos pályán biztosí-
tott tervszerű, belátható karrier, a tervezhe-
tő pályafutás. A ⁓nek alapvetően három te-
rülete van a hivatásos katonai pályán, még-
pedig az emelkedő előrehaladás: a szolgá-
lati beosztásban, a katonai rendfokozatban 
és az illetménykategóriában (a fizetési foko-
zatban). Az előmenetel általános feltétele: a) 
a megfelelő betölthető magasabb beosztás; 
b) a viselt rendfokozathoz előírt kötelező vá-
rakozási idő letöltése; c) a magasabb beosz-
táshoz, valamint az ehhez kapcsolódó rend-
fokozathoz meghatározott iskolai végzettsé-
gi, szakképzettségi, szakképesítési és egyéb 
munkaköri követelménynek való megfele-
lés, az egészségi, a pszichikai és a fizikai, 
valamint a nemzetbiztonsági alkalmasság; 
d) az elméleti és a gyakorlati teljesítmények 
alapján magasabb beosztás betöltésére való 
alkalmasság, valamint a miniszteri rendelet-
ben meghatározott esetekben vezetői gya-
korlati tapasztalat; e) az állomány tagjának 
előmeneteli rangsorolása; f) a miniszteri ren-
deletben meghatározott szintű teljesítmény-
értékelés. A katonai rendfokozat tényleges 
és tartalékos (nyugállományú) katonák rang-
ját kifejező megkülönböztető jelzés. A rend-
fokozatok utalnak a szolgálati viszonyra, 
a teljesített szolgálati időre, a szakmai fel-
készültségre és a haderőnemi hovatartozásra 
egyaránt. A rendfokozatok elősegítik a ka-
tonai szolgálat megszervezését, a személyi 
állomány célszerű beosztását, a szilárd szol-
gálati és jogi viszony kialakítását. Meghatá-
rozzák a katonák egymáshoz való viszonyát, 
támpontot adnak a rendszeresített beosztá-
sok – alkalmas személyekkel való – betölté-
sére, illetőleg ahhoz, hogy az adott rendfo-
kozatú személy milyen szintű beosztást tölt-
het be. A konkrét rendfokozathoz a jogsza-
bályok meghatározott szolgálati jogosultsá-
gokat és kötelezettségeket fűznek. Az egyes 
rendfokozatokba történő előlépés lehetősé-
geit (feltételeit), az adott rendfokozatban el-
töltendő várakozási időt, jogszabály  rögzíti. 
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A katonai rendfokozatok az állandó hadse-
regek kialakulásával együtt – a harminc-
éves háborút követő időkben – jelentek meg 
az európai hadseregekben. A katonai rend-
fokozatok hivatalos magyar neveit először 
1849-ben  rögzítették, majd pedig – a kiegye-
zés után – a honvédségre vonatkozóan 1868-
ban  állapították meg és rendszeresítették 
őket. Eszerint a legénységi rendfokozatok: 
közkatona (ma is ezt használjuk); őrvezető; 
tizedes (káplár); szakaszvezető; őrmester; 
törzsőrmester (ez utóbbi négy adja az altiszti 
rendfokozati csoportot) és a zászlósok. Tiszti 
rendfokozatok: hadnagy, főhadnagy, száza-
dos; törzstiszti rendfokozatok: őrnagy, alez-
redes, ezredes; a tábornoki rendfokozatok: 
vezérőrnagy, altábornagy, vezérezredes, tá-
bornagy. A rendfokozatok megnevezésénél 
több kiegészítő jelzőt is használtak (például 
orvos százados, huszár őrnagy stb.). A Ma-
gyar Honvédség rendfokozatai ma is a ko-
rábbi hagyományt követik, bár kisebb mó-
dosítások történtek. Honvédelmi törvényünk 
szerint a rendfokozat nélküli katona megne-
vezése: közkatona; a tisztesek: őrvezető, ti-
zedes, szakaszvezető; az altisztek: őrmes-
ter, törzsőrmester, főtörzsőrmester; a zász-
lósok: zászlós, törzszászlós és a főtörzszász-
lós; a tisztek: hadnagy, főhadnagy, százados; 
főtisztek: őrnagy, alezredes, ezredes; tábor-
nokok: dandártábornok, vezérőrnagy, altá-
bornagy, vezérezredes. (H. L.) → védelmi 
igazgatás (C. O.) → katonai vezetés

katonai engedelmesség: a katonák a kato-
nai esküjükben kötelezik el magukat a haza 
hűséges szolgálatára. Hűség, bátorság, enge-
delmesség és tisztelet – az eskü szövegének 
legnemesebb szavai. Ezek az önként vállalt 
viselkedésnormák, amelyek a katonai pályát 
magas erkölcsű hivatássá emelik. Az enge-
delmesség biztosítja a legkritikusabb hely-
zetben is a helytállást, a bajtársiasságot, ez-
zel együtt a feladatok, a küldetés teljesíté-
sét. (C. O.) → katonai vezetés

Katonai Erasmus: teljes nevén „A fia-
tal tisztek cseréjére irányuló, az Erasmus 
program által ihletett európai kezdeménye-
zés” (European initiative for the  exchange of 
 young officers inspired by Erasmus  [(Military 
Erasmus]) az Európai Unió Tanácsának fran-
cia elnöksége javaslata alapján, a tanács 
2008. novemberi ülésén elfogadott dönté-
sével jött létre. Az alapvetően hálózati ke-
retek között megvalósuló kezdeményezés 
végrehajtásával foglalkozó munkacsoport 
(Implementation Group) az Európai Bizton-
sági és Védelmi Főiskola (European Secu-
rity and Defence College) oktatási igazgató-
ságának (Executive Academic Board) kere-
tében ülésezik. A ~ program célja az 1987-
től  rendkívül sikeresen működő Erasmus-
programnak a katonai felsőoktatás terüle-
tére történő kiterjesztése volt. A nehézséget 
mindaddig elsősorban az okozta, hogy nem 
minden európai katonai felsőoktatási intéz-
mény volt akkreditált felsőoktatási intéz-
mény és így a bolognai folyamat része. Az új 
kezdeményezéssel az Európai Unió a kato-
nai diplomák kölcsönös elismerését, közös 
modulok kidolgozását (például CSDP kö-
zös modul), az idegen nyelven történő ta-
nulás (elsősorban az angol) erősítését, a ka-
tonai felsőoktatás intézményei közötti szo-
rosabb együttműködést, továbbá az abban 
részt vevők hallgatói és oktatói mobilitásá-
nak fokozását kívánja elősegíteni. Az ön-
kéntesség elve alapján megvalósuló program 
egyik legfontosabb célkitűzése az interope-
rabilitás és az európai közös védelmi kultúra 
megerősítése. A ~ jelentős mértékben hoz-
zájárult az európai kreditátviteli és -gyűjtési 
rendszer (European Credit Transfer and Ac-
cumulation System – ECTS) szerinti csere-
programok számának növeléséhez. A prog-
ramban részt vevő tagállamok mindeddig 
37 közös modult dolgoztak ki. (M. A. É.) 
→ Európai Unió
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katonai erő: a mindennapi szóhasználat-
ban és a sajtóban a fegyveres erő, haderő 
egészének vagy egy részének alkalmazásá-
val, illetve annak mellőzésével kapcsolatban 
használt kifejezés. A katonai erő hagyomá-
nyosan a haderő állományát alkotó humán-
erőforrás-bázis (élőerő), valamint a fegyver-
zeti és haditechnikai eszközök képességei-
nek együttes hatékonyságában jut kifejezés-
re, amelynek minősége a katonai műveletek 
(harctevékenységek) során kerül megmére-
tésre, megmérettetésre. (H. J.) → hadtudo-
mány elmélete

katonai eskü: a fegyveres erőknél a hivatá-
sos, szerződéses, valamint a hadkötelezett-
ség alapján fegyveres katonai szolgálatot tel-
jesítők – általában – ünnepélyes formában 
tett ígérettétele. Elsősorban abban különbö-
zik más eskütől, hogy jól felismerhető ben-
ne a mindenkori társadalmi rend ideológiá-
ja, az ország területének vagy az azt szim-
bolizáló személy (uralkodó) tárgy (korona, 
zászló), illetve azok hiányában az Alaptör-
vényre, az alkotmányos rend fegyveres vé-
delmére tett ígéret. Jellemző még a ~re, hogy 
az esküt tevő (gyakran) kinyilvánítja: akár 
élete árán is eleget tesz az esküben foglal-
taknak. A hadkötelezettség alapján (enge-
déllyel) fegyver nélküli katonai szolgálatot 
teljesítő hadkötelesek ünnepélyes formá-
ban (a ⁓ helyett) tett ígérettétele, fogadal-
ma. (B. J.a) → védelmi igazgatás

katonai etika: 1. Az ember természeti, kul-
turális és társadalmi természete közötti fe-
szültség, a gondolkodás és az etika alapja. 
A társadalomnak és intézményeiknek van 
egy közmegegyezésen alapuló etikai sza-
bályrendszere (kódex). Az emberek, ben-
ső morális mérlegük érzékenységében kü-
lönböznek egymástól. Dietrich Bonhoef-
fer (1907–1945) német teológus megfogal-
mazása szerint: az etika nem egy könyv, 
amelyben kész receptek vannak arra, hogy 

bármilyen aktuális helyzetben hogyan kel-
lene viselkedni, de az etikával foglalkozó 
sem olyan ember, aki mindent jobban tud 
másoknál, amit mások csinálnak vagy azt, 
hogy hogyan kellene csinálni. A háború-
val kapcsolatban nem lehet univerzális mó-
don értelmezni az etikai elveket, normákat, 
meggyőződéseket, csak konkrétan, külön-
külön a háborúban érintett és részt vevő 
nemzetek szempontjából. Vezetői szempont-
ból az etikát mint a döntési folyamatra ható 
értékek készletét kell felfognunk. Richard 
Rorty (1931–2007) amerikai filozófus meg-
fogalmazásával, katonaként félretolhatjuk 
az öléssel kapcsolatos morális elvet: ne ölj, 
hacsak nem országodat védő katona vagy, 
hacsak nem egy gyilkost akadályozol meg 
tettének elkövetésében, hacsak nem állami 
ítélet-végrehajtó vagy, hacsak nem az eu-
tanázia irgalmas gyakorlója vagy. Az idé-
zet jó illusztrációja annak, hogy az abszo-
lút racionalitás nem érvényes ezen a terüle-
ten sem. Az erkölcsi spekulációk – a hely-
zethez igazított elvek – is gyakran kudarcot 
vallanak. A modern háború nemcsak meg-
rendíti a résztvevők tudatát, hanem krimi-
nalizálja is őket, s ez utóbbi felmorzsolhat-
ja az érintett hadseregek morális tartaléka-
it. Csak olyan történelmet ismerünk, amely-
ben valamilyen rezonanciaszinten jelen volt 
a fegyver és a háború. Ezért nem tartható 
az abszolút pacifista alapállás, hogy – költői 
megfogalmazásban – „minden fegyver jog-
talan”. „Ius ad bellum” (a háború indításának 
joga) az „igazságos háború” kritériumairól: 
a) a háború oka igaz ügy kell hogy legyen; 
b) háborút csak legitim, illetékes hatalom in-
díthat; c) háború helyes szándékra épülhet; 
d) háború az utolsó eszköz lehet; e) a hábo-
rú arányos legyen a várható eredménnyel; 
f) a háború katonai sikert eredményezzen. 
„Ius in bello” (a háborúban alkalmazandó jo-
gok) a háború jogszerű vezetéséről: a) a nem 
harcolók nem lehetnek szándékos célpon-
tok; b) a  fegyverek  alkalmazása és a harci 
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 cselekmények arányosak legyenek; c) az el-
lenséges katonákra és civilekre vonatko-
zó minden jogot tiszteletben kel tartani. 
Az igazságos háború elveinek konkretizá-
lását egy háborúval kapcsolatban – az USA 
katolikus püspökei l983-ban  így definiálták, 
és feltételként hét kritériumot fogadtak el. 
E hét ismérvet alkalmazta P. Xavier Théve-
not (1938–2004), a morálteológia professzo-
ra az első öbölháborúra konkretizálva, a pá-
rizsi La Croix l991. január  14-i  számában: a) 
igaz ügy létezése, teljesült, amennyiben Ku-
vait önállósága és a kőolajon alapuló nem-
zetközi gazdasági élet egyensúlya megérde-
melte a védelmet; b) a viszonylagos igazsá-
gosság, amivel az első kritériumot össze kell 
vetni. Eszerint a nyugatnak nem volt telje-
sen igaza, mert a gyarmatosítással, az isz-
lámellenességgel, az arabok megvetésével, 
a fegyverkereskedelemmel maga is felelős 
volt a konfliktusért; c) csak illetékes tekin-
tély kezdeményezhet háborút, ami az ENSZ 
esetében szintén fennállt; d) helyes szándék, 
ami őszinte és mély lelkiismeret-vizsgálatot 
tesz szükségessé; e) a háború csak az utol-
só eszköz lehet, miután más típusú eszkö-
zök hiábavalónak bizonyultak; f) a siker va-
lószínűsége. A szövetségesek akkor kezdték 
meg a támadást, amikor már biztosak voltak 
a sikerben; g) az elérendő célnak arányosnak 
kell lenni a várható emberi, lelki, gazdasági 
és környezeti károkkal. A katonai bázisérté-
kek: a bátorság, fegyelem, integritás, lojali-
tás, mások elfogadása. A virtus motívumai: 
igazság, ravaszság, bátorság és önkontroll, 
ezek görög eredetűek, s az atlétaerények cso-
portjába tartoznak. A ⁓ tartalmi tagozódása 
egy a holland katonai etikakönyv felosztá-
sa szerint: a) a személyes értékrendszer; b) 
a katonai hivatás etikája; c) a fegyvernemi 
etika; d) szervezeti etika; e) a politikai eti-
ka (az egységek politikai környezete, poli-
tikai vezetők misszióban) – idézi a szerző. 
Részletezi a tudomány szolgálatának eti-
káját (gr. deontologia), és bemutatja a fel-

osztását: a cselekvési, valamint a szabály-
deontologiát. I. Kantot (1724–1804) említ-
ve, mint aki a deontologiai területen tisz-
ta ideáltipikus példákat állított, a hipoteti-
kus, valamint a kategorikus imperatívusz 
tekintetében. A keresztény etika az ember 
és az emberi társadalom természete, vala-
mint Isten közötti feszültségből ered, azon 
alapul. A pusztulás és a pusztítás vonzásá-
ban az értékek átalakulnak, a szükségleti 
mező átfordul, átrendeződik, kizárólagos-
sá válnak a bázisszükségletek, amelyeknek 
az elsődleges értelmezője az önérdek lesz. 
A harc az évezredekkel ezelőtti kényszerí-
tő szükségletből „szocializált” szükségletté 
vált, azaz nem ösztönös, hanem olyan kü-
lönös szükségletté, amit kalkulált érdekek 
határoznak meg. A társadalomban az indu-
latok, az erőszak, valamint a konfliktusok 
csökkentését, az értékekről, elvekről, nor-
mákról folyó diszkurzív (párbeszédre épü-
lő) erkölcsi terápiával lehet elérni. A hivata-
li becsületet, hivatástisztességet ismét új ér-
tékként kell felismernünk és gyakorolnunk. 
Ezek összetett értékek, mert: jellembeli tu-
lajdonságokból, valamint a hivatal automa-
tizmusként működő pontosságából, korrekt-
ségéből áll. A hivatali becsületnek, de külö-
nösen a kötelességtudatnak eltérő a főváro-
si – nagyvárosi, valamint a vidéki – kisváro-
si olvasata és gyakorlata. (H. D.) → katona-
pedagógia 2. Az etika (a filozófia erkölccsel 
kapcsolatos ágazata) szerves része. A kato-
nai erkölcsöt, annak természetét, struktú-
ráját, történetét, érvényesülésének sajátos-
ságait, valamint a katonák erkölcsi-politi-
kai és harci tulajdonságainak kialakításá-
ra gyakorolt hatását kutatja. A ~i ismeretek 
segítik a katonákat a katonai élet különféle 
arculatának helyes értékelésében (értékelő-
normatív funkció). A ~ legfőbb elveit a ka-
tonai eskü, a katonai szabályzatok és a ⁓i 
kódexek tartalmazzák. (P. T.) → humánpo-
litika, személyügy
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katonai felderítés: olyan harci támogató te-
vékenység, amelyet a csapatok informáci-
ók megszerzése érdekében különböző aktív 
és passzív módszerekkel folytatnak az el-
lenség (potenciális ellenség) tevékenységé-
nek, képességeinek és erőforrásainak meg-
határozása, valamint az összhaderőnemi 
hadműveleti terület egy meghatározott ré-
szére vonatkozó időjárási, földrajzi és víz-
rajzi viszonyok megállapítása érdekében. 
Megjegyzés: a ~ a megszerzett informáci-
ók feldolgozásának eredményeképpen kö-
vetkeztetéseket von le a szemben álló fél 
valószínű szándékára, várható tevékenysé-
gére, erős és gyenge oldalaira vonatkozóan. 
A felderítési folyamat befejezéseként előál-
lításra kerül az értékelt felderítési informá-
ció, amelyet a parancsnok, a törzs, az elöljá-
ró, az együttműködők, az alárendeltek szint-
jüknek megfelelően megkapnak. A felderí-
tőrendszer működtetésének alapvető célja 
az értékelt felderítési információk előállí-
tása és eljuttatása a felhasználókhoz lehe-
tővé téve megfelelő döntések meghozatalát. 
(H. H.) → felderítés

katonai felfogás, álláspont, gondolkodás: 
az állam politikai vezetése felé a katonai 
biztonsággal kapcsolatosan megfogalma-
zott – szakmai érvekre alapozott – szilárd 
vélemény, amely szerint a legfelsőbb ka-
tonai vezetésnek felelősége és kötelezett-
sége a pontos és reális tájékoztatás az or-
szág katonai biztonsági helyzetéről, a had-
sereg törvényben megfogalmazott követel-
mények szerinti helyzetéről. A szövetségi 
rendszerhez való tartozás mellett is, az ál-
lam katonai erejének regionálisan képes-
nek kell lennie önállóan megvédeni a nem-
zeti értékeket és katonailag biztosítania, tá-
mogatnia szükséges az állami érdekek ér-
vényesítését. A legfelsőbb katonai vezetés-
nek a Nemzetbiztonsági és a Nemzeti Ka-
tonai Stratégiának a megfogalmazásában 
hosszabb távon – kormányok felett átívelő 

időszakokra – érvényt kell szerezni a kato-
nai biztonság prioritásának, kiegyensúlyo-
zott fejlesztésekhez. Az ország katonai biz-
tonságának megóvásában felelőséget válla-
ló tiszti karnak szakmai felkészültsége tu-
datában el kell érni, hogy a politikai szerep-
lők elhívatottak legyenek a katonai ügyek 
iránt. A globális biztonságpolitkai, katonai 
gondolkodás, helyzetismeret mellett a regi-
onális, illetve a lokálos cselekvésre való ké-
szenlétet szükséges elfogadtatni és érvénye-
síteni. (C. O.) → katonai vezetés

katonai felmérések: a topográfiai térképek 
és térképrendszerek kialakulásában térsé-
günkben meghatározó jelentőségű felmérési 
kampányok összefoglaló megnevezése. 
Klasszikus értelemben a hétéves háború 
és az első világháború közötti időszakban 
a Habsburg Birodalom, majd az Osztrák–
Magyar Monarchia területén bécsi irányítás-
sal lezajlott négy regionális katonai felmérést 
soroljuk ide. Más értelmezések szerint a Mo-
narchia felbomlását követően megalakuló 
nemzetállamok saját katonai felmérései 
a 18. században kijelölt irányvonalat köve-
tik. Értelmezésektől függetlenül kétségtelen 
tény, hogy a térség katonai felmérései jelen-
tős hatást gyakoroltak a topográfiai térképek 
és összességében a térképészet fejlődésére. 
A régió első nagy méret arányú (méretarány) 
topográfiai felmérésének igénye a hétéves 
háború idején (1756–1763) merült fel a Habs-
burg Birodalom hadvezetésében. A hadmoz-
dulatok során a zárt csatarendről a harcmező 
terepadottságait jobban kihasználó tagolt 
hadtestek alkalmazására áttérve bebizonyo-
sodott, hogy kellően részletes és pontos tér-
képek nélkül a harcrend kialakítása, mene-
tek, ütközetek tervezése, az utánpótlás szer-
vezése hatékonyan nem valósítható meg. 
Az európai hadszíntérről addig megjelent kis 
méretarányú térképek zömmel a főbb föld-
rajzi tényezők áttekintésére voltak alkalma-
sak. Nagy méretarányú térképszerű ábrázo-
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lások csak a jelentősebb városokról, erődít-
ményekről készültek. A birodalom részletes 
topográfiai felmérése a fenti okok miatt 1763-
ben  kezdődött meg az uralkodó, Mária Teré-
zia rendeletére. A hadmérnökök, katonatér-
képészek által végzett felmérések az utó-
munkálatokkal együtt közel 25 éven át foly-
tak. A közel 700 000 km2 nagyságú terület 
térképészeti munkáit nevezzük ma első ka-
tonai felmérésnek. Stratégiai szempontok 
alapján elsőként Szilézia felmérésével végez-
tek, amelyet Cseh- és Morvaország követett. 
A Magyar Királyság területének felvételezé-
sére 1782–1785 között került sor, összesen 
1451 térképszelvény kialakításával, 1:28 000 
méretarányban (ahol 1 hüvelyk térképi hossz 
1 terepi mérföldnek felelt meg). A felmérési 
lapok a kiegészítő földrajzi leírással együtt 
Bécsbe kerültek, ahol titkos minősítést kap-
tak. Az első katonai felmérés térképészeti 
munkáinak sajátossága, hogy az elkészült 
szelvényeket vetületi rendszer és geodéziai 
számítások nélkül próbálták egymáshoz il-
leszteni, ami a térképi tartalom csatlakozá-
sainál számottevő hibákat eredményezett. 
A 19. század első évtizedeire a tudomány-
ban, az iparban, a műszertechnikában és a 
térképészetben egyaránt új technológiák, 
eszközök jelentek meg. A nagyobb pontos-
ságot igénylő, de addig mérőasztallal vég-
zett grafikus iránymeghatározások helyébe 
a korszerűbb, teodolitokkal végzett numeri-
kus szögmérés lépett. A geodéziai alappont-
hálózat kialakítására már elterjedten alkal-
maztak háromszögelést, a számításokat pe-
dig gömbfelületre vonatkoztatták. A máso-
dik katonai felmérés munkálatai ebben 
a környezetben indultak meg 1806-ban. Ma-
gyarország területének felvételezése, több 
megszakítással, 1869-re  készült el. A térké-
pezés Cassini–Soldner vetületben zajlott, 
a terepfelvételezéshez továbbra is 1:28 000 
méretarányt alkalmaztak, de a fontosabb 
körzetekről készültek részletesebb 1:14 000 
méretarányú város-, illetve erődítménytér-

képek is. A felmérés pontossága a kor tech-
nikai színvonalán állt, mégis alig zárultak le 
munkálatok, máris hozzáláttak a harmadik 
katonai felmérés végrehajtásának. Az újabb 
felmérést egyebek mellett a méterrendszer 
1862-es  bevezetésével kapcsolatos új, egy-
séges, egész Európára kiterjedő szabványo-
sítási eljárások előírásai is szükségessé tet-
ték. A harmadik katonai felmérés során 
1:25 000 méretarányban, magassági adatok-
kal kiegészítve, színes rajzban készültek el 
az új térképszelvények. 1896-ban  egy min-
den korábbinál szigorúbb pontossági köve-
telményeket támasztó térképezési kampány 
kezdődött el negyedik katonai felmérés né-
ven. Az Észak-Olaszországban és a Magas-
Tátra körzetében folyó felméréseket az első 
világháború kitörése szakította félbe. Mivel 
a várható hadszínterek térképei nem készül-
tek el idejében, ezért sok esetben visszatér-
tek a harmadik felmérés eredményeinek 
 helyesbítésére. Az első világháború alatt 
megjelent térképek a csapatok szükséglete-
it alapvetően nem elégítették ki. A térképel-
látási nehézségeket viszonylag új megoldás-
sal, a légi fényképezéssel enyhítették. A légi 
fényképek katonai alkalmazása mind a fel-
derítésben, mind az elavult térképi tartalom 
felújításában viszonylag gyorsan teret nyert. 
A Monarchia széthullását követően, 1919. 
február 4-én  megalakult a Magyar Katonai 
Térképező Csoport. Az antant csapatok kö-
zelsége miatt a magyar hadvezetés részéről 
fokozott igény merült fel az aktuális helyze-
tet tükröző katonai térképekre. A csoport 
munkáját a fellelhető geodéziai eszközök 
rossz állapota, a megszűnt Bécsi Katonai 
Földrajzi Intézettől átmentett térképészeti 
anyagok hiányos volta, továbbá a geodéziai 
alapponthálózat jelentős részének megsem-
misülése nehezítették. Mindezeken túl, a tri-
anoni békeszerződés rendelkezéseinek 
 megfelelően, térképezési feladatokat csak 
polgári felhasználási célokra lehetett ebben 
az időben folytatni. A Katonai Térképező 
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Csoport, a békeszerződés tilalma miatt 
a Pénzügyminisztérium XIII/c. osztálya né-
ven működött. Később az Állami Térképé-
szeti Intézet, majd a Honvéd Térképészeti 
Intézet nevet vette fel. Az intézet térképé-
szei óriási munkát vállaltak fel. A rendkívül 
elavult, közel fél évszázados felmérési lapo-
kat az új geodéziai alapponthálózatnak meg-
felelő térképrendszerbe dolgozták át. A sík-
rajz és a németes névrajz helyesbítését hét 
év leforgása alatt oldották meg, közben 
(1927-től) új felmérési munkálatokba is 
kezdtek.  A két  v i lághábor ú közöt t 
az 1:25 000; 1:75 000 és 1:200 000 térképi 
méretarányokat alkalmazták a topográfiai 
térképek készítésénél, de megkezdték 
az 1:50 000 méretarányra való áttérést is. 
A második világháború alatt a műszerek, 
felszerelések, gépek és a térképkészletek je-
lentős része megsemmisült, vagy illetékte-
len kézbe került. A háborút követő első fel-
adatok a helyreállításra, az újjáépítésre 
és a kiképzésre irányultak. Jelentős részt 
vállaltak a magyar katonatérképészek az új 
államhatár kijelölésének munkáiban (1947–
1948) is. 1950–1952 között a rendelkezésre 
álló alapanyagok és légi fényképek alapján 
gyors helyesbítést hajtottak végre, amelynek 
eredményeként jött létre az 1157 szelvény-
ből álló 1:25 000 méretarányú országos 
topográ fiai alaptérképmű, valamint a leve-
zetett 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 
1:500 000 méretarányú térképsorozatok. 
E térképek már Gauss–Krüger szögtartó 
hengervetületben készültek, alapfelületként 
eleinte Bessel, később Krasszovszkij ellip-
szoidot alkalmaztak. A növekvő pontossági 
igények és a technológiai fejlődés eredmé-
nyeként 1953-tól  újabb országos topográfiai 
felmérés indult és tartott 1959-ig. Kiindulá-
si alapként ekkor még felhasználták az 1927–
1940 között készült 1:25 000 méretarányú 
szelvényeket is, de az adattartalom előállí-
tásánál elsősorban légi felvételek alkalma-
zására és pontos fotogrammetriai eljárások-

ra helyezték a hangsúlyt. A felmérés 
1:25 000 méretarányban zajlott, az ebből le-
vezetett 1:50 000 méretarányú térképek 
1964–1967 folyamán kerültek kiadásra. 
A következő országos térképsorozat alapjá-
ul szolgáló 1:25 000  méretarányú topográ-
fiai térképezést 1968–1982 között hajtotta 
végre a magyar katonai térképészet hazánk-
ban. A felmérés alapanyagát a fotogrammet-
riai bázissal kiegészített 1:10 000 méretará-
nyú, 1952–1980 között  kiadott topográfiai 
térképek jelentették. Az 1:25 000 méretará-
nyú térképsorozat utolsó felújítási ciklusa 
az 1990-es  évek elején zárult le. Ekkor vet-
te kezdetét az újabb technológiára történő 
áttérés, amelynek eredményeként születtek 
meg az első országos digitális térképi adat-
bázisok (DDM, DTA). A hazai katonai tér-
képészet jelenlegi legfőbb szakmai szerve-
zetei, a Magyar Honvédség Geoinformációs 
Szolgálat és a Honvédelmi Minisztérium 
Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
együttműködésében jelenleg ezen digitális 
térképi adatbázisok átdolgozása zajlik, 
amelynek eredményeként a közeljövőben 
megjelenhet a kor technológiai színvonalá-
nak és igényeinek megfelelő új digitális to-
pográfiai adatbázis, a DITAB-50. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

katonai felsőoktatás: a 2011. évi CXXXII. 
törvény értelmében Magyarország egyetlen 
katonai felsőoktatási intézménye a Nemze-
ti Közszolgálati Egyetem (NKE) Hadtudo-
mányi és Honvédtisztképző Kara (HHK). 
A 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőok-
tatásról 4. § (1) szerint: „A felsőoktatási in-
tézmény alaptevékenysége az oktatás, a tu-
dományos kutatás, a művészeti alkotótevé-
kenység.” Az NKE HHK a ⁓ intézménye, 
amelynek feladata: a honvédtiszti életpá-
lyára történő felkészítés, a honvédelmi te-
rület civil szakembereinek felkészítése ér-
dekében indított alapképzési szakok, vala-
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mint a hozzájuk kapcsolódó mesterképzési 
szakok. A ⁓ részét képező honvédtiszti alap- 
és mesterképzés a haza fegyveres szolgálatá-
ra és a parancsnoki feladatok ellátására irá-
nyuló felkészítésre is kiterjed. Az alapkép-
zésen részt vevő honvéd tisztjelöltek a pa-
rancsnoki, az üzemeltetői, valamint a lo-
gisztikai képzéseken vesznek részt. A kar 
katonai vezető, katonai üzemeltető, katonai 
műveleti logisztika mesterképzési szakon 
folytat képzést. Két doktori iskola funkcio-
nál: Hadtudományi Doktori Iskola és Kato-
nai Műszaki Doktori Iskola. (Cs. F.) → ka-
tonai képzés, kiképzés, felkészítés (C. O.) 
→ katonai vezetés

katonai főiskola: 1808. november 5-én  
a magyar országgyűlés a katonai felsőok-
tatás alapkövét lefektetve hozta meg első 
törvényét (VII. törvénycikk) a Ludovika 
Akadémia létrehozásáról, amely intézmény 
a magyar katonai felsőoktatás Alma Materé-
nek tekinthető. A nemzeti tisztképzés azon-
ban ezt követően sem indulhatott meg, mivel 
az Udvari Haditanács – a magyar független-
ségi törekvések megelőzéseként – újabb aka-
dályokat gördített a pesti Ludoviceum mű-
ködésének megkezdése elé. A magyar ren-
dek határozott követelését – a magyar nyelvű 
oktatás bevezetését – elutasította. Az 1848–
1849. évi szabadságharc és forradalom ide-
jén ugyan megkezdte tevékenységét Ma-
gyar Hadi Főtanoda néven, de az osztrák 
megszállás után (mindössze 10 napos mű-
ködését követően) betiltották. Az osztrák–
magyar kiegyezést követően 1872-ben  nyílt 
újra lehetőség a Ludovika Akadémia meg-
nyitására, amely ekkor még csak tanfolyam-
jellegű képzéseket folytathatott. A fiatalok 
tiszti pályára nevelésének feladatait döntő-
en a bécsújhelyi Mária Terézia Akadémia 
végezte az 1883. évi XXXIV. törvény meg-
születéséig. Így az akadémia a közös had-
erőben már működő hadapródképző intéz-
ményekkel egyenrangú, középfokú iskolá-

vá válik. Csak a felavatandó évfolyam első 
három növendéke kaphatott hadnagyi rend-
fokozatot. Az első (1872–1873-as) tanévben 
Felsőbb Tiszti Tanfolyamot végzett 16 tiszt 
mellett 64 hadapródot is kibocsátottak, aki-
ket 3–4 éves csapatszolgálat után léptethet-
tek elő hadnaggyá. 1898-tól, közel két évti-
zedes békés fejlődési időszak során, három-
éves képzési ciklusokkal bocsátotta ki had-
nagyi rendfokozattal növendékeit/akadé-
mikusait az iskola, amely a főiskolai szintű 
képzés elveinek és követelményeinek igye-
kezett megfelelni. Az első világháború 1914-
es  kitörésével a tanárok nagy részét a harcte-
rekre vezényelték, a két évre lerövidített kép-
zési idővel pedig a tiszti állomány személyi 
veszteségeit próbálta pótolni az akadémia. 
Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlá-
sát és a Magyarországi Tanácsköztársaság 
kaotikus időszakát, majd annak bukását kö-
vetően felmerült az igény az immár önálló 
nemzeti tisztképzés új rendszerének kiala-
kítására, ezért a Nemzetgyűlés az 1922. évi 
X. törvénycikkében a Ludovika Akadémiát 
négy évfolyamú katonai főiskolaként defini-
álja, egyben hatályon kívül helyezte az 1897. 
évi XXIII. törvénycikket, amelyben a hon-
véd nevelő- és képzőintézményekről koráb-
ban rendelkezett. A Ludovika Akadémián 
1922-től, a Ludovika Akadémia II. Főcso-
portján (1931–1939), valamint a Magyar Ki-
rályi Bolyai János Honvéd Műszaki Akadé-
mián (1939–1945), továbbá 1939–1942-ben  
a kassai Horthy Miklós (1942-től  Horthy Ist-
ván) Honvéd Repülő Akadémián folyt a fő-
iskolai szintű honvédtisztképzés. A második 
világháború során a képzés 1944 nyarán–
őszén sem szűnt meg, még 1944. november 
15-én  is volt avatás, sőt a „kitelepülés” során 
is folytatódott. Az 1947. február 10-én  aláírt 
Párizsi békeszerződést követően újra meg-
kezdődött a magyar tisztképzés megszerve-
zése a 1947. szeptember 1-jén  felállított Hon-
véd Kossuth Akadémián a háborús sérülése-
itől rendbe hozott Ludovika Akadémia épü-
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letében. 1949–1952 között a  hidegháborús 
légkörben már 15 fegyvernemi tiszti isko-
lán folyt a képzés. Az 1956-os  forradalom 
és szabadságharc leverését követően a fegy-
vernemi tiszti iskolákat egyesítik Budapes-
ten az Egyesített Fegyvernemi Tiszti Isko-
lán, amelynek nevéből hamarosan elhagyják 
a fegyvernemi szót, így Egyesített Tiszti Is-
kola, vagyis ETI elnevezéssel 1967-ig  tölti 
be szerepét. Az Egyesített Tiszti Iskola meg-
szüntetésével az 1967-ben  alapított három 
katonai főiskola (a Kossuth Lajos Katonai 
Főiskola, a Kilián György Repülő Műszaki 
Főiskola és a Zalka Máté – 1990-től  – Bolyai 
János Katonai Műszaki Főiskola) végezte 
a tiszti alapképzést, amely a mai BSc szint-
jének felelt meg. Az 1989-es  rendszerválto-
zást követő reformfolyamatok hatást gyako-
roltak a magyar felsőoktatás rendszerére is, 
így a katonai felsőoktatási intézményekre 
is, amelyek következményeként 1996. szep-
tember 1-jével azok kiváltak a Magyar Hon-
védség szervezetéből. Megalakult a Zrínyi 
Miklós Katonai Akadémia bázisán a Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, egyetemi 
karok születtek, amelyekbe folyamatosan in-
tegrálódtak be a katonai főiskolák, létrehoz-
va az egyetem főiskolai karait: 1996 szep-
temberében a Kossuth Lajos Katonai Főis-
kola és a Kilián György Repülőtiszti Főisko-
la, majd 2000. január 1-jével a Bolyai János 
Katonai Műszaki Főiskola. Ezzel az egye-
tem a nemzetvédelmi felsőoktatás egyetlen 
intézményévé vált, a főiskolai szintű kép-
zés kifutó rendszerben folytatódott. 2012. 
január 1-jétől  a Zrínyi Miklós Nemzetvé-
delmi Egyetem a 2011. évi CXXXII. tör-
vény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, 
valamint a közigazgatási, rendészeti és ka-
tonai felsőoktatásról alapján a Rendőrtiszti 
Főiskolával és a Budapesti Corvinus Egye-
tem Közigazgatástudományi Karával történt 
integráció eredményeként a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem Hadtudományi és Hon-
védtisztképző Karaként folytatja felsőokta-

tási tevékenységét. (Cs. F.) → katonai kép-
zés, kiképzés, felkészítés

katonai függelem: az elöljárónak jogában 
áll, hogy az alárendeltnek parancsot adjon, 
ezzel szemben pedig az alárendeltnek köte-
lessége, hogy a kapott parancsot végrehajt-
sa. Az elöljáró és az alárendelt közötti ilyen 
függő viszonynak a kifejezése a függelem. 
A függelmi, hierarchikus viszonyok egyik 
legáltalánosabb megjelenési formája a szer-
vezeten belüli kommunikáció előírt rend-
jében ölt testet. A másik ilyen terület a pa-
rancsok, az utasítások adásának és a végre-
hajtás rendjének szabályozottsága. (C. O.) 
→ katonai vezetés

katonai gazdálkodás: azon tevékenysé-
gek összessége, amelynek során a honvé-
delmi szervezetek képesek a rendelkezésre 
álló erőforrások gazdaságos és hatékony fel-
használásával a honvédelmi feladatok végre-
hajtásának, valamint a védelmi képességek 
szinten tartásának és fejlesztésének a bizto-
sítására. A Honvédelmi Minisztérium feje-
zetnél a gazdálkodás intézményi, közpon-
ti és fejezeti szinten valósul meg. (P. A.) 
→ hadtáptámogatás

katonai gondolkodás: alapja a gyakorlati 
érzék, az éberrealizmus, valamint a józan-
ész, ami a katonai funkciót segíti. E gondol-
kodás specifikuma: a „tevékeny ravaszság”. 
A katonai rendszer lényege a funkció, ami 
az összes empirikus és absztrakt folyamatot 
determinálja és integrálja az egyedi ember-
től, a vezetőn át, a fegyverrendszerekig. Eb-
ből ered a ~ sajátossága, a gondolat és az ak-
ció közelsége, s gyorsasága. Típusai a kato-
nai IQ szempontjából: taktikai, stratégiai, 
logisztikai, erőforrás, technikai gondolko-
dás. „Moltke »ein System von Aushilfe«-nek  
nevezte a stratégiát, ami azt jelentette, hogy 
a stratégiai terveknek a váratlan fordula-
tokhoz kell  állandóan  alkalmazkodniuk 
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és ezeknek megfelelően mindig változniuk 
kell. Ebből persze nem következik a straté-
giai tervek elejtésének szükségessége, de 
csak azért nem, mert a hadvezér a legrö-
videbb idő alatt megváltoztathatja és az új 
helyzetnek megfelelően rendelkezhetik se-
regével” – idézik a korabeli szakirodalmat. 
A belső társadalmi helyzetet tovább diffe-
renciálja egy esetleges polgárháború (gon-
doljunk a szovjet–orosz polgárháborúra 
a 20. század elején), de a hátország zava-
rai károsak lehetnek a harcoló hadseregre 
is. A vietnámi háború időszakában Ame-
rika belső krízisei – infláció, munkanélkü-
liség, diáklázadások, valamint a vezetési 
technokratizmus (J. F. Kennedy törekvé-
sei) – is hozzájárultak az egész társadal-
mi-gazdasági modell megkérdőjelezéséhez, 
e helyi háborúban Amerika vereségéhez. Is-
mert Taine leírásában, Napóleon fiókokból 
álló gondolkodási szerkezete, amely a jel-
zett típusok mindegyikére részletesen kiter-
jedt –, az esedékes hadműveleti terület vo-
natkozásában – és összefoglalásokat is tar-
talmazott. A technikai (haditechnikai) kul-
túra igényli a kemény gondolkodást, a na-
gyobb összeszedettséget, az önfegyelmet. 
A katona gondolkodásának fókuszpontjá-
ból két fogalmat lehet kiemelni: az ellensé-
get és a fegyvert. A katona gondolkodásá-
ban a harci szituáció egyből adatokra bomlik 
(létszámok, technikai eszközök, távolságok, 
tartalékok, páncélvédettség stb.) A techni-
kai-kultúra a modern társadalomban szer-
vezőerőként van jelen. Az „erős-gyenge”, 
nemcsak csupán ellentétpár, hanem archa-
ikus világmodell, amely napjainkig meg-
ingathatatlan nemcsak a cselekvésben, ha-
nem a gondolkodásban is (erős álam, erős 
karakter, erős akarat stb.). A vezetés szem-
pontjából a ⁓ban ki kell emelnünk a prob-
lémaérzékenységet, és a problémamegoldó 
viselkedést, amelyeknek jelentősége nem 
csökken a jövőben sem. A probléma egyik 
kulcsfogalma a vezetésnek. Olyan általános 

fogalom, amely jelölhet egy adott szituációt, 
egy adott személyt vagy annak egy jellem-
vonását, de jelzője lehet egy gondolatnak is 
stb. A vezetés szempontjából e faktor min-
dig feltételezi, sokrétű természetének tuda-
tosítását és a rá irányuló megoldási alterna-
tívák kidolgozását, valamint a megoldást. 
A nyugati kultúra fontos mozzanata a meg-
oldásra való törekvés. A vezetés – különö-
sen a katonai vezetés – belső feszültségét 
az adja, hogy teljes biztonsággal előre nem 
kalkulálható, melyik pillanatban, mi válik 
problémává. A katonai vezetés fontos moz-
zanata nemcsak problémamegoldás, vala-
mint a kidolgozás, hanem a problémaérzé-
kenység is. Egy-egy harchelyzet egymásba 
rétegződő problémahalmazt tartalmaz (etni-
kai-szociális, morális, pszichikai, kulturális, 
politikai, katonai), amely sokoldalú kombi-
nált stratégiaanalízist tesz lehetővé, mivel 
nincs koherens logikája, s ebből adódóan 
a mérlegelő gondolkodás nagyobb mozgás-
teret kap. Lényegében a kvalifikáció vala-
mint a harci tapasztaltság arányában növe-
kedhet a személyi autonómia. A feladatok 
tervezhetősége függvényében a mérlegelő 
gondolkodás nagyobb mozgásteret kaphat, 
ami segít korrelációt teremteni a szolgálati 
függőség és a személyi autonómia, a veze-
tői hatáskör és a kooperatív készség között. 
Az amerikai stratégiai gondolkodásban is-
mét megnőtt a politika, a gazdaság és a had-
erő együttes, összetartozó szerepének ér-
vényesítése, a nemzeti érdekek védelmében 
(ez az elv nem új keletű, J. B. Colbert [1619–
1683] francia államférfi az ipar, a kereske-
delem, a pénzügyek, a tudomány, valamint 
a haderő összehangolt fejlesztése során ve-
zette be). Az Amerikai Egyesült Államok 
Nemzeti Biztonsági Stratégiája megerősíti 
ezt az összefüggést, mert a gazdasági növe-
kedés a szabad vállalkozásra, a szabadkeres-
kedelemre, szabadpiacra valamint az ener-
gia biztonságára épül,  amelyeknek a haderő 
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a meghatározó garanciája. (H. D.) → kato-
napedagógia

katonai hierarchia: a hierarchia rangsor, 
az egymás alá-fölé rendelt szervezetek, szer-
vek, tisztségek, rangok szigorúan megállapí-
tott és betartott sora. A katonai szervezetek 
és a bennük szolgálatot teljesítő katonák be-
osztásuk és rendfokozatuk alapján is alá-fö-
lé rendeltségi viszonyban állnak. Az  alá-fölé 
rendeltségi viszonyokra építő katonai szer-
vezet, jellemzője a viszonylag szűk illetékes-
ségi kör, a formalizáltság. A katonai hierar-
chikus struktúrában a műveletek irányítását, 
vezetését végrehajtó szervezetek vezetői kü-
lönböző hatalmi, döntési és felelősségi jog-
körökkel vannak felruházva a többlépcsős 
folyamatokban, amely különböző szerve-
zeti egységeken keresztül valósul meg. A ⁓ 
függőségi kapcsolatot jelent az irányító (elöl-
járói) és az irányított (alárendelt) katonai 
szervezetek között, de ugyanúgy az elöljáró 
és az alárendeltek viszonylatában. A katonai 
hierarchikus szervezetek szervezeti struktú-
rája alapvetően lineáris, magasabb szinte-
ken lineáris törzskari, divizionális stb., de 
szinte mindenhol követhető az egyvonalú-
ság, amely e típusú szervezeteknél elenged-
hetetlen. Ez a felelősség – kötelezettség, el-
számoltathatóság igen fontos eleme. (C. O.) 
→ katonai vezetés

katonai híradás: a hírközlés, távközlés, in-
formációtovábbítás, adattovábbítás a kato-
nai vezetés (Command and Control – C2) 
alapvetően fontos vezetésbiztosítási eleme, 
komplex vezetéstechnikai eszközrendsze-
re. Katonai rendeltetésű információk (je-
lek, jelzések, jelentések, közlemények, köz-
lések, harcparancsok, utasítások, szabályozó 
és módosító rendelkezések, harci utasítások 
és harci okmányok stb.) továbbítását teszi 
lehetővé. A ~t hitelesen, rejtetten és időben 
kell ellátni. Az információáramlást külön-
böző fajtájú, típusú híradóeszközök igény-

bevétellel valósítják meg. A ~t többfélekép-
pen osztályozzák. A fegyveres küzdelem-
re és a harc megvívása szerint megkülön-
böztetnek béke- és háborús híradást. A ren-
deltetése szerint felosztható parancsnoksá-
gi, együttműködési, riasztási, tájékoztatási 
és értékesítési ~ra. Vezetési szint lehet: ha-
dászati, hadműveleti és harcászati híradás. 
A hadműveleti és harcászati híradást együt-
tesen csapathíradásnak nevezik. Területi-
leg: a) országos (Honvédelmi Minisztérium 
és Honvéd Vezérkar); b) haderőnemi; c) re-
gionális híradást szerveznek. Az okmányok 
és közlemények továbbítási módja szerint: 
elektromágneses, jelzős, futár- és tábori-
posta-híradásról beszélnek. Az információ-
továbbítás módja (üzemmódja, médiatípusa) 
szerint megkülönböztetnek: hangtovábbí-
tó (távbeszélő, hangjelző), szövegtovábbí-
tó (távíró, gépjavító, telex), ábra- és képto-
vábbító (rajzok, ábrák, vázlatok, térképek, 
álló- és mozgóképek, tévé- és videoinformá-
ciók) és adattovábbító (elektronikus posta, 
digitális adatátvitel, informatikai hálózatok) 
üzemmódokat (médiatípusokat). Amennyi-
ben egy széles sávú híradócsatornán felvált-
va hangot, szöveget, adatot és képet továb-
bítanak, multimédiás híradásról van szó. 
Az elektromágneses hullámok esetében át-
viteli közegként megkülönböztetnek: veze-
tékes és vezeték nélküli híradást (híradóesz-
közöket). A vezetékes híradást fémvezetők 
vagy fényvezetők (fénykábelek) igénybevé-
telével valósítják meg. A vezeték nélküli hír-
adás átviteli eszközei különböző fajtájú rá-
diók, rádiórelék, rádiótelefonok, műholdas 
távközlési (híradó) állomások, troposzferi-
kus, ionoszferikus, optikai (lézeres), infra-
vörös, ultraibolya-hullámsávú híradó eszkö-
zök. A 90-es  években, a csapathíradásban 
előtérbe kerültek a frekvenciaugratásos rá-
diók, a katonai rádiótelefonok és a műhol-
das földi és fedélzeti állomások. Növeke-
dett a híradócsatornák sávszélessége, infor-
mációtovábbító sebessége (millió és milliárd 
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bit/mp = Mbit/s, Gbit/s) csatornaösszegzési 
és modulációs eljárásainak bonyolultsága. 
Az informatika (számítástechnika + adat-
átvitel) gyors ütemű térhódítása következ-
tében a katonai híradóeszközök egyre in-
kább számítógépes végberendezéssé (termi-
nállá) alakulnak át. Mindennek eredménye-
ként korszerű adattömörítési, adatkódolási 
és titkosítási (rejtjelezési) eljárásokat hasz-
nálnak. A korszerű híradás megléte a veze-
tési fölény biztosításának záloga. Tekintettel 
arra, hogy a katonai vezetésben az informa-
tika egyre nagyobb teret hódít, a „klasszi-
kus” híradófőnökségek (szolgálatok) egy-
re több országban „híradó és informatikai 
főnökséggé” (szolgálattá) szerveződnek át. 
Egyes országokban már ennél is továbblép-
tek, és „integrált vezetésbiztosító főnöksé-
get” alakítanak ki. (N. I.) → híradó-infor-
matika, információvédelem

katonai híradóeszköz: a haditechnikai esz-
közök csoportjába tartozó, a köznapitól elté-
rő igényesebb kivitelt, minőséget megköve-
telő, a katonai hírközlés jellegzetes szolgál-
tatására alkalmas eszköz. A katonai vezetés 
nélkülözhetetlen eszköze. Hiánya, meghi-
básodása a hadműveletek kritikus idősza-
kaiban a feladatok végrehajtásának kudar-
cát okozhatja. Ezért a ~ökkel szemben tá-
masztott követelmények nagyon szigorú-
ak és a teljesítésük egyes híradástechnikai 
és elektronikai alkatrészek működőképes-
ségének fizikai korlátai miatt (például a ne-
gatív hőmérséklet-tartomány, rázás és ütés-
állóság) csak különleges műszaki megoldá-
sok alkalmazásával válogatott alkatrészek-
kel, speciális anyagok felhasználásával old-
ható meg. (N. I.) → híradó-informatika, in-
formációvédelem

katonai hírrendszer: olyan híradórend-
szer, amelynél a „katonai” jelző a hírrend-
szer felhasználójára utal, megkülönbözteté-
sül egyéb szervezetek (például rendőrség, 

mentőszolgálat, tűzoltóság, MÁV, VOLÁN, 
 MAHART) által kialakított és használt hír-
adórendszerektől. (N. I.) → híradó-informa-
tika, információvédelem

katonai hírszerzés: a katonai felderítőrend-
szer általában hadászati szintjéhez köthető, 
jogszabályban rögzített módon a katonai 
hírszerző szervek által békében és háború-
ban egyaránt, folyamatosan minden lehető-
ség felhasználásával végzett tevékenysége, 
a (várható) ellenséges országok katonapoli-
tikai helyzetére, hadigazdasági potenciáljá-
ra, fegyveres erőire, valamint a hadszínte-
rekre vonatkozó adatok megszerzése, tanul-
mányozása, felhasználásra történő átadása 
céljából. (H. H.) → felderítés

katonai hivatás: A katona a legősibb mes-
terségek egyike, akinek mindenkor megha-
tározó szerepe volt a társadalmak életében. 
Ezt az önfeláldozó, elkötelezett szolgálatot 
a leírások és a közbeszéd a történelmi idők-
től – mintegy megbecsülésül – gyakran il-
lette a hívatás kifejezéssel. Azonban a kö-
zépkorban és a modern kor előtt mindösz-
sze három hivatást ismertek, ezek voltak 
az úgynevezett „tanult hivatások”: isteni, 
vagy papi; az orvosi; a jogi. A ⁓ professzi-
onalizmus eredete kultúránkban a porosz 
kormány 1808. augusztus 6-i  rendeletétől 
eredeztethető, amikortól a katonai, kiemel-
ten a tiszti pálya bekerült a „tanult mester-
ségek” közé. Szabályozták a tisztek kineve-
zését. „Békeidőben a tiszti kinevezés egye-
düli jogcíme az iskolázottság és a professzi-
onális tudás, háború idején, pedig a kiemel-
kedő bátorság és helyzetfelismerés legyen. 
Ezért az egész nemzetből minden egyén, 
aki rendelkezik ezekkel a képességekkel, 
alkalmas a legmagasabb katonai posztok-
ra.” A hivatással kapcsolatban a régi felfo-
gás tehát megváltozott, a fogalmat a foglal-
kozását hivatásszerűen, szakmai elhivatott-
ságból, a belső tehetség érzésétől  áthatva, 
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az alkotás vágyától  vezérelve, elhivatottan 
végző személlyel kapcsolatban használjuk. 
A 20. században a hivatás tartalmi elemei 
mellett a katona (leginkább a katonatiszt) 
és a társadalom viszonyának jogi szabályo-
zását tekintve a modern társadalmak gya-
korlatában a hadsereg, illetve a társadalom 
viszonyának kétféle felfogása alakult ki. 
Az egyik, az USA-ban  elfogadott, amely 
szerinti a megközelítés tudatosan elkülö-
nített, sajátos helyet jelöl ki a hadseregnek 
a társadalomban: „Mi mások vagyunk, sa-
játos rendszerben működünk, sajátos ma-
gasztos értékeket hordozunk azért, hogy 
megvédhessünk titeket.” Az európai gon-
dolkodást tükröző megítélés abból indul ki, 
hogy a hadseregnek integrálódni kell a tár-
sadalomba: „Mi (katonák) ugyanolyanok 
vagyunk, mint ti (civilek), legfeljebb egy 
nagyon kicsit különbözünk, ezért fogadja-
tok el minket.” A Magyar Honvédségnek 
a társadalommal való kapcsolatát kifejező 
jogi szabályozást döntően az európai meg-
közelítés jellemzi, a katonára mint egyen-
ruhás állampolgárra tekint. Ennek alapján 
a katonák alapvető jogait csak a lehető leg-
kisebb mértékben, a szolgálat sajátosságai 
miatt feltétlenül szükséges mértékben lehet 
korlátozni, amelyet a törvényi szabályozás 
igyekszik többletszolgáltatásokkal ellenté-
telezni. Elsősorban a 20. század második 
felétől a különböző tudományok képviselői 
továbbra is vizsgálják azokat az dimenzió-
kat, amelyek mentén az általános foglalko-
zásoktól bizonyos speciális tevékenységeket 
a hivatás magasztosabb értéktartalmát kife-
jezőbb jellemzőivel próbálnak leírni. A hiva-
tást művelőket az különbözteti meg a többi-
ektől, hogy viszonylag stabil közösségekben 
dolgoznak, és rendelkeznek a közös identitás 
érzésével, állandó státusszal, van közös ér-
tékrendjük, továbbá a szakmai közösségnek 
a képzés révén befolyása van a közösség tag-
jai fölött. A katonai teoretikusok közül ná-
lunk legismertebb az amerikai szociológus 

Huntington felfogása, aki a ⁓t (leginkább 
a tiszti hivatást) a speciális illetékességben, 
az univerzális felelősségben, valamint a tes-
tületi jellegű működésben próbálta leírni. 
(K. J.) → katonaszociológia 2. a ⁓t válasz-
totta az állomány azon tagja, aki élethiva-
tásként, határozatlan időre vállalja a katonai 
szolgálatot. Hivatásos szolgálati viszony lé-
tesíthető: a) a honvéd tisztjelölttel; b) a hon-
véd altisztjelölttel; c) a legénységi állomány 
azon tagjával, aki a honvédség által szerve-
zett, kizárólag katonai munkakör betölté-
sére jogosító honvédaltisztképzést eredmé-
nyesen befejezte, vagy a miniszteri rende-
letben meghatározottak szerint legalább öt 
év szerződéses tiszti vagy altiszti szolgála-
ti viszonnyal rendelkező személlyel, felté-
ve, hogy az állománycsoport-váltással nem 
jár, a rendvédelmi feladatokat ellátó szer-
vek hivatásos állományának szolgálati jog-
viszonyáról szóló törvény szerinti rendvé-
delmi feladatokat ellátó szerv hivatásos ál-
lományából áthelyezésre kerülő személy-
lyel. A szolgálat felső korhatára megegye-
zik a társadalombiztosítási szabályok szerin-
ti öregségi nyugdíjkorhatárral. Megszűnik 
a szolgálati viszony: a) halállal; b) bíróság 
jogerős ügydöntő határozatával lefokozás, 
szolgálati viszony megszüntetése, szolgála-
ti viszony keretében betöltött munkakör el-
látásához szükséges tevékenység folytatását 
kizáró foglalkozástól eltiltás büntetés vagy 
közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabá-
sa esetén, szolgálati viszony megszüntethe-
tő; c) közös megegyezéssel; d) felmentéssel; 
e) áthelyezéssel közalkalmazotti, kormány-
zati szolgálati, közszolgálati vagy a fegyve-
res szervek hivatásos állományú tagjainak 
szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya 
alatt álló fegyveres szervnél fennálló hiva-
tásos szolgálati jogviszonyba; f) azonnali 
hatállyal a próbaidő alatt, vagy lemondás-
sal vagy egyoldalú szerződésbontással. A ⁓ 
az intézményi formától egyre inkább a fog-
lalkozási forma felé halad. Az intézményi 
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szervezeti értékeket, normákat feltételez, 
az ilyen szervezetben a katona motivációja 
az önfeláldozás, az elhivatottság, az össze-
tartás, a morál, a hazafiság, a testületi elkö-
telezettség lehet. A foglalkozási szervezet 
viszont piaci kategória, tagjainak motiváci-
ója elsősorban az önérdek, a foglalkozással 
járó megelégedettség. Ezt a „leader”, veze-
tői felfogást felváltja a menedzseri megkö-
zelítés. A hivatásos katona szerepében kö-
vethető: a) a társadalmi kontroll vállalása; 
b) a szakmai és személyes autonómia meg-
őrzése; c) a katona egyenruhás állampolgár; 
d) érzékenység a társadalmi legitimációra; 
e) a foglalkozáselvűség felé fejlődés; f) a tár-
sadalmi státusnak megfelelő életmódelemek 
társítása; g) a társadalommal való kölcsönös 
átjáhattóság; h) a professzionális szemlélet 
dominál. (C. O.) → katonai vezetés

katonai identitás: 1. Az identitás, Hans- 
Jochen Gamm szerint (1977) a pedagógia 
központi kérdése. Az azonosságtudat, ösz-
szetett szellemi beállítódás. A fejlődő ka-
tonai kultúra megfelelő szövete a katona új 
identitásának. A 20. században a hivatásos 
katonának nem volt valós szakmai egzisz-
tenciája, különösen a vesztes háborúk után 
marginalizálódott. Az első világháború után 
az osztrák–magyar tisztek katonacsászári 
„apatudata”, Trianon következtében nemzet-
tudata, a második világháború alatt straté-
giaalkotó képessége és végül Nürnbergben 
a katonai kaszt hivatástudata szenvedett tra-
umát. Az új tudati szerkezetek kialakulása 
azonban hosszú folyamat. Minden szakmai 
kultúra igényli, hogy időszakról időszakra 
az egyén feladjon valamit önmagából, de 
nem kell negatív mezőben mozogva elfojta-
nia törekvéseit, vágyait, ami a zavarok forrá-
sává válik. Az intézményi identitást kereső-
nek az önkéntes haderő megfelelő definíciós 
keretként szolgálhat. Bizonyos feltételek je-
lentősen megváltoztak, már az új évezred-
fordulót követően, így például: az új felada-

tok alapján – békefenntartás, humanitári-
us műveletek – az már eldőlt, hogy csupán 
a kemény autoritás vonalán nem szerveződ-
het az identitás. Ez azonban nem azt jelenti, 
hogy a társadalomban nincs szükség auto-
ritásra bizonyos professziók működéséhez, 
így a katonai, rendőri mellett, például a ta-
nárnak is egy „kreatív autoritásra” szüksé-
ge van, ha eredményt akar elérni az órán. 
A társadalmi világ szerkezetei átalakulnak, 
de az átrendeződés hatásai nem tartják auto-
matikusan nyitott állapotban az ember sze-
mélyiségét. A változást ebben az esetben, 
a szellemi kapacitás és a viselkedési készlet 
szélesedése, mélyülése jelenti. A ~ egy lehet-
séges tipológiája, jellemzői: a) a fiatal tisz-
tek, altisztek vonzódása a nyugati ⁓ok felé, 
e minták észlelése, érzékelése (percepciója) 
a külföldi missziókban, valamint katonai ok-
tatási intézményekben; b) a nyilvános, a pri-
vát és a szakmai identitás küzdelme, amely-
nek zavarait olyan mozzanatok jelzik, mint 
például alkotmányos depolitizáltság és ka-
tonai stratégiákkal foglalkozás (amennyi-
ben a politikai, a katonai stratégiák konver-
gensek, a nemzeti és a szövetségesi érdekek, 
értékek esetenkénti eltérései (inkongruen-
ciája); c) a fantáziákban mint szimbolikus 
reprezentációkban felszabadult más ⁓ min-
ták jelentek meg, különösen a fiatal tisztek-
nél, amelyek általában kemény karakterűek; 
d) a régi identitástöredékek és az új elemek 
kombinációja, a szituációk függvényében 
alakítva, amely a leginkább negatív identi-
tás. Történeti ⁓ként kezelhetjük: a) történel-
mi paternalista; b) despotikus-ceremoniális; 
c) technokrata – hivatali (officiális) alakza-
tokat. Az identitásmunka a következőkben, 
az „Én” önmagára irányuló reflexióit jelen-
ti, mivel automatikusan nem fejlődnek ki új 
identitások a jelentős változások és az azok-
ból adódó ellentmondások függvényében. 
Identitásmunka olyan mezőkre vonatkozik 
elsősorban, mint: az önismeret, önelfogadás, 
önmotiválás, rezisztenciák, racionalizációk, 
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önérvényesítés, önszuggesztió, önkorrekció, 
feszültségoldás, elkötelezettség, intimitás, 
szolidaritás, versenyszellem, karrierizmus, 
birtoklás. Az amerikai tiszt identitásának 
domináns eleme: a korszerű technikához 
való viszony. A NATO védelmi prioritások 
között jelentős helyet kapnak: a technológi-
ák (orbitális rendszerek, intelligens gépek, 
új energiaforrások, új anyagok); az infor-
mációorientált rendszerek (felderítés, cél-
keresés és -követés, környezeti informáci-
ók, információtranszferek); fegyverorientált 
rendszerek. A katonai terület minden fázisa 
átment a mikroelektronikus kor differenci-
álódásán, és a nagyobb egységekbe való in-
tegrálódásán (új szervezetek stb.). Történe-
ti koroktól függetlenül a ~ központi eleme, 
a mindig korszerűbb haditechnika. (H. D.) 
→ katonapedagógia 2. Szélesebb értelem-
ben maga a hivatástudat; szorosan össze-
függ a nemzeti identitással, ugyanis a nem-
zeti identitás egy katona számára azt jelen-
ti, hogy a nemzet szolgálatára szegődött el. 
(B. J.c) → katonapszichológia

katonai igazgatás: a közigazgatási szer-
vek jogilag szabályozott olyan tevékenysé-
ge, amely a haza fegyveres védelme feltéte-
leinek megteremtése és megvalósítása ér-
dekében a jogalanyok honvédelmi kötele-
zettségeinek és önként vállalt honvédelmi 
feladatainak tervezésére, valamint a kötele-
zettségek és a vállalt feladatok végrehajtásá-
ra irányul. A honvédség központi ⁓i szerve 
a honvédség ~i és központi adatfeldolgozó 
szerve. A területi ~i szervek a ~i központok, 
a toborzó- és érdekvédelmi központok, a ~i 
és érdekvédelmi irodák. A területi ~i szer-
vek a honvédség ~i és központi adatfeldol-
gozó szervének alárendeltségébe tartoznak. 
A ~i központok a hadkötelezettség fennállá-
sa idején sorozó központokként működnek. 
A honvédség ~i és központi adatfeldolgozó 
szerve és a ~i központok e törvényben meg-
határozott feladataik vonatkozásában ható-

sági jogkört gyakorolnak. A ~i és központi 
adatfeldolgozó szerve ellátja az alábbi fel-
adatokat: az önkéntes tartalékosok, a po-
tenciális hadkötelesek és a kiképzett tarta-
lékosok, a hadkötelezettség bevezetését kö-
vetően az önkéntes tartalékosok és a hadkö-
telesek nyilvántartásával, katonai szolgála-
tával kapcsolatos feladatok tervezése, veze-
tése és végrehajtása, a meghagyásba bevont 
szervezeteknek a meghagyás előkészítésével 
és végrehajtásával kapcsolatos tevékeny-
ségének ellenőrzése, a honvédség, a rend-
védelmi szervek és a honvédelemben köz-
reműködő szervek részére szükséges gaz-
dasági és anyagi szolgáltatási kötelezettsé-
gek teljesítésének tervezése, végrehajtásá-
nak irányítása, felügyelete és ellenőrzése, 
az önkéntes tartalékos állomány behívásá-
nak előkészítéséhez és a behívás végrehaj-
tásához szükséges nyilvántartás kezelése, 
az önkéntes tartalékosok munkáltatóival tör-
ténő kapcsolattartás, az önkéntes tartalékos 
állomány behívása, a honvédség közpon-
ti személyügyi nyilvántartásának vezetése, 
a honvédség központi hadköteles nyilván-
tartásának vezetése, a honvédség központi 
toborzó és érdekvédelmi nyilvántartásának 
vezetése, nyilvántartás vezetése a megha-
gyásba bevont szervekről és a meghagyás-
ra kijelölt munkakörökről békeidőszakban 
is, valamint a hadkötelezettség fennállása 
idején a meghagyásban részesült hadköte-
lesekről, a veszteség-nyilvántartás vezetése 
és a nemzetközi egyezmények szerinti tájé-
koztatás végrehajtása, és a honvédség sze-
mélyi állománya részére szolgálati, ideigle-
nes szolgálati, munkáltatói kormánytisztvi-
selői, közalkalmazotti, katonai nyugdíjas, 
hatósági és ellenőri, a hadkötelezettség be-
vezetését követően a katonai igazolványok 
kiadása, továbbá a katonák személyi igazo-
lójeggyel és az 1949. augusztus 12-én  kö-
tött genfi egyezmények hatálya alá tarto-
zó egyéb igazoló iratokkal történő ellátása. 
(H. L.) → védelmi igazgatás
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katonai igazolvány: betűvel és sorszámmal 
ellátott hivatalos irat, okmány, amely a had-
köteles fontosabb személyi és katonai ada-
tait tartalmazza. Kiadására a katonai igaz-
gatási szervek jogosultak. A hadköteles sze-
mély katonai szolgálata alatt a ⁓ a személyi 
igazolvány helyett, személyi adatainak iga-
zolására szolgál. (F. F.) → védelmi igazgatás

katonai információs rendszer: magában 
foglalja mindazokat az elektronikai, kom-
munikációs és informatikai eszközöket, 
amelyek fő feladata az információk össze-
gyűjtése, feldolgozása és felhasználók szá-
mára történő eljuttatása. Ezek a rendszerek 
jellemzően számítógép-hálózati alapúak, így 
a kommunikációs és adatkapcsolataikkal tá-
mogatják és biztosítják a vezetési és irányí-
tási funkciókat. A korszerű ~ek integrálják 
a felderítő szenzorokat, eszközöket és rend-
szereket, illetve ezek adatait, amelyek hoz-
zájárulnak a valós időben történő helyzetis-
meret kialakításához. (K. L.b) → elektroni-
kai hadviselés, kiberhadviselés

katonai információs támogató művelet 
(Military Information Support Operati-
on – MISO): az USA haderejében beveze-
tett komplex fogalom, a korábban használt 
lélektani műveleteket váltotta fel. A műve-
let célja olyan attitűdök és magatartások ki-
alakítása az idegen célcsoportban, amelyek 
kedvezők az üzenet küldője, a műveletet 
végrehajtó számára. Olyan tervezett tevé-
kenység, amely során meghatározott infor-
mációkat juttat el az idegen célcsoporthoz 
(kormányzati, szervezeti, csoport-, egyéni 
szinteken), hogy annak érzelmeit, motiváci-
óit, magatartásait befolyásolja. (B. G.) → bé-
ketámogató műveletek, CIMIC, CIMIC-mű-
veleti környezet

katonai informatika: olyan alkalmazott 
informatika, amely a Magyar Honvédség, 
a katonai szervezetek, a fegyvernemek, szol-

gálati ágak eredményes működését segítő, 
a vezetési tevékenységeket támogató infor-
matikai rendszerek létrehozásának, működ-
tetésének és hasznosításának elméletével 
és gyakorlatával foglalkozik. A ~ részterü-
letei: a) a ~ általános elmélete; b) a katonai 
szervezetek informatikai rendszereinek fej-
lesztése; c) a katonai szervezetek informati-
kai rendszereinek alkalmazása; d) a ~ anya-
gi-technikai biztosítása. A ~ általános el-
mélete többek között a következő kérdések 
megválaszolására törekszik: a) melyek azok 
az információk, amelyek feltétlenül szüksé-
gesek az egyes vezetési szinteken az alap-
rendeltetés szerinti feladatok eredményes 
teljesítéséhez, és melyek a vezetéshez szük-
séges, említett információk megszerzésé-
nek, gyűjtésének, tárolásának, továbbításá-
nak célszerű módszerei; b) melyek a kato-
nai szervezetek állapotát, tevékenységét le-
író alapvető jellemzők, mutatók, és milyen 
módszerrel lehet belőlük új, magasabb szin-
tű mutatókat előállítani; c) milyen informa-
tikai eszközrendszer létrehozása szükséges 
a katonai szervezetek vezetésének és műkö-
désének támogatására. (N. I.) → híradó-in-
formatika, információvédelem

katonai intézmény / katonai intézet: a 
fegyveres erőkhöz tartozó, meghatározott 
feladatok ellátására létrehozott szervezet. 
A honvédségi ~ek közé katonai oktatási, tu-
dományos kutató-, igazgatási, egészségügyi, 
kulturális stb. intézmények tartoznak. A ~ek 
szervezetét az állománytáblák tartalmaz-
zák, állományuk katonai vagy polgári sze-
mélyekből áll. Tevékenységüket önálló költ-
ségvetési szervként végzik. (H. J.) → had-
tudomány elmélete

katonai karrier: a katonai életpálya világos 
és tervezhető karriert nyújt: az előmenetel 
alapja a teljesítmény, a tudás és a tapasztalat. 
A karrier kétirányúvá válik: a katonai élet-
pályában nemcsak a magasabb beosztásba 
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kerülés lehetősége (ezt hívjuk „vertikális” 
előmenetelnek) nyitott, hanem az oldalirá-
nyú mozgás lehetősége is – ez a „horizon-
tális” karrier. Ez utóbbi ugyanabban a be-
osztásban – vagy azonos szintűben – foko-
zatok megszerzésével biztosít fejlődési le-
hetőséget, és elismeri a felhalmozott szak-
tudást, tapasztalatot. Az új illetményrend-
szer a mindkét úton történő előrehaladást 
emelkedő illetménnyel honorálja. Az előre-
jutás alapfeltétele a rendszeres megméret-
tetés: a karrier mindkét útján történő előre-
lépéshez teljesíteni kell a szükséges képzési 
és vizsgakövetelményeket, a kiképzési fel-
adatokat, hozni kell a szükséges fizikai telje-
sítményt. Ezen túl szolgálati időre és persze 
a szolgálatban felmutatott megfelelő teljesít-
ményre van szükség. A közszolgálati életpá-
lya fontos része az egyes életpályák közöt-
ti átjárhatóság, ami a szervezetből önhibá-
jukon kívül kiválni kényszerülő hivatásos 
katonák esetén teremti meg annak lehetősé-
gét, hogy a közszolgálat területén egy máso-
dik karriert kezdhessenek meg. A közszol-
gálati átjárhatóságot a Nemzeti Közszolgá-
lati Egyetem átképzési rendszere támogatja. 
(C. O.) → katonai vezetés

katonai képeség: a személy képessége ha-
tározza meg, hogy a katona milyen minő-
ségben tud ellátni valamely katonai beosz-
tást, adott munkakört, és az egyes személy 
milyen munka végzésére a legalkalmasabb. 
(C. O.) → katonai vezetés

katonai képesítés: valamely képzési for-
ma keretében folytatott tanulmányok sike-
res elvégzését tanúsító, okirattal igazolt ké-
pesítés (bizonyítvány, oklevél), amely vala-
mely foglalkozás, szakma folytatására, be-
osztás, állás vagy munkakör betöltésére, 
valamint magasabb szintű tanulmányokra 
való jelentkezésre ad lehetőséget. A ~t álta-
lában a katonai tanintézetekben lehetséges 

megszerezni. (Cs. F.) → katonai képzés, ki-
képzés, felkészítés

katonai készenlét: a tervszerű napi és a vá-
ratlanul jelentkező békeidőszaki feladatok 
végrehajtását biztosító készenléti szint, 
a honvédség alapállapota. Az Alaptörvé-
nyen, a hatályos jogszabályokon alapuló, kü-
lönleges jogrendnek nem minősülő időszak 
a békeidőszak. A ⁓ fenntartásának és foko-
zásának rendszere: a honvédség feladatai 
végrehajtása érdekében megkövetelt készen-
léti szint fenntartását, fokozását és a végre-
hajtásra való képesség elérését biztosító sza-
bályozott működési rend. A készenlét fenn-
tartása biztosítja az alaphelyzetben meglé-
vő erőkkel a készenlét fokozása megkezdé-
séhez szükséges feltételeket. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

katonai készenlét fokozatai: a katonai ké-
szenlét fokozásának szintjei a következők: 
a) alaphelyzet, b) kezdeti műveleti készen-
lét, c) teljes műveleti készenlét. A készen-
lét fenntartása és fokozása szakirányítási 
feladatait a Honvéd Vezérkar főnöke vég-
zi. A katonai készenlét fokozása a terrorve-
szélyhelyzet, a megelőző védelmi helyzet, 
rendkívüli állapot, szükségállapot és várat-
lan támadás idején kerül bevezetésre, amikor 
az alkalmazható szabályokat, a bevezethető 
rendkívüli intézkedéseket a kialakult hely-
zet függvényében, szelektíven alkalmazzák. 
(C. O.) → katonai vezetés

katonai készenlétbe helyezés: a politikai 
döntés következtében a különleges jogrend 
bevezetése magával vonja a készenlét foko-
zását, amely meghatározott feladat végrehaj-
tására való kezdeti vagy teljes műveleti ké-
szenlét elérése érdekében a honvédség egé-
sze, illetve részei készenléti szintjének nö-
velése, jogszabályban feljogosított személy 
intézkedésére bevezetett rendszabályokkal. 
(C. O.) → katonai vezetés
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katonai kiképzés: a katonai nevelés és ok-
tatás egységes folyamata, amelyben az egyé-
neket a rendelkezésre álló erőforrások haté-
kony felhasználásával, kiképzési környezet-
be rendezésével katonává „formálják”, a ka-
tonákat pedig harckész alegységekké, kötelé-
kekké kovácsolják össze. A ~ kiképzési ágak 
oktatása révén valósul meg. (V. F.) → kato-
nai képzés, kiképzés, felkészítés

katonai kiképzés alapelvei: tudományos 
megfigyeléseken, objektív katonapedagó-
giai törvényszerűségeken alapuló általános 
irányelvek, szabályok, amelyek megfogal-
mazzák, mit tegyen a parancsnok (oktató) 
és az beosztott (az oktatott), hogy megta-
níthassa, illetve megtanulhassa a kiképzési 
programban előírt anyagot. A ~t a didaktiká-
ban többféleképpen csoportosítják. Az egyik 
legelfogadottabb csoportosítás szerint a ka-
tonai kiképzés az alábbi alapelvek mentén 
végzi tevékenységét: a) a tudatos aktivi-
tás elve; b) az elmélet és gyakorlat össze-
kapcsolódásának elve; c) a szemléletesség 
elve; d) az egyéni és kollektív kiképzés elve; 
e) a katonák teljesítőképességéhez való al-
kalmazkodás elve; f) az ismeretek, jártas-
ságok és készségek tartós elsajátításának 
elve. (V. F.) → katonai képzés, kiképzés, 
felkészítés

katonai kiképzés formái: mindazoknak 
a módoknak összessége, ahogyan az okta-
tás-nevelés megvalósul. Jellemzője a válto-
zatosság, amely egyaránt vonatkozik a ki-
képzendők összetételére és szervezetére, 
a foglalkozás (gyakorlás) felépítésére, cél-
jára, tartalmára és lefolytatására, helyének, 
eszközeinek megválasztására, s amelynek 
célja az oktató-nevelő ráhatás minél intenzí-
vebb és célszerűbb érvényesítése. A ~ a töb-
bi között: előadás, csoportos foglalkozás, 
hadi játék, harcászati foglalkozások, alaki 
és egyéb foglalkozások, parancsnoki  törzs-

vezetési gyakorlatok, harcászati gyakorla-
tok stb. (V. F.) → katonai képzés, kiképzés, 
felkészítés

katonai kiképzés módszerei: a kiképzési 
céloknak, a kiképzés tartalmának megfe-
lelő, egymást kölcsönösen feltételező, ösz-
szefüggő módozatok, eljárások, eszközök 
és viszonyok, amelyek a kiképzés forma-
rendszerét alkotják, s amelyekkel a katonai 
tulajdonságok, harckészségek és képességek 
kialakíthatók. (V. F.) → katonai képzés, ki-
képzés, felkészítés

katonai kiképzés-nevelés elmélete: a had-
tudomány területe, amely a személyi ál-
lomány, az alegységek, a törzsek és a ve-
zető állomány harci kiképzésének, erköl-
csi-pszichikai felkészítésének kérdéseivel 
foglalkozik, miközben felhasználja a pe-
dagógia és pszichológia kutatási eredmé-
nyeit. (CS.F.)

katonai kiképzőcsoportok: első ízben 
1947-ben  hoztak létre kiképzőcsoportokat 
a National Training Laboratories (USA) 
keretében. A tagok a csoporton belüli sa-
ját élményeik alapján tanulmányozták a kis 
csoportok működésének szabályszerűsége-
it és azoknak a társas aktusoknak a lefolyá-
sát, amelyek ezen belül végbementek. E kép-
zést főleg katonai vezetők, parancsnokok, 
társadalmi aktivisták számára tervezték, 
akiknek munkájához szorosan hozzá tarto-
zik az emberekkel való foglalkozás. Célok: 
például a) a társas helyzetekben végbeme-
nő folyamatok iránti nagyobb érzékenység, 
mások érzelmi reakcióinak jobb megértése, 
pontosabb érzékelése annak, hogyan látnak 
bennünket mások; b) önmagunk jobb elfo-
gadása és megértése; c) társas helyzetek ha-
tékonyabb kezelése; d) a visszajelzések hasz-
nosítása és mások segítségének keresése; stb. 
(C. O.) → katonai vezetés
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katonai kiscsoport: az aszimmetrikus had-
viselés megköveteli a haderőktől a különle-
ges helyzetekre történő felkészítést, ahol elő-
térbe kerülnek a kiscsoportok speciális al-
kalmazása. Az egyedi alkalmazáshoz a sajá-
tos felkészítést ajánlott alkalmazni. A csapat 
összeállításánál különösen dominál a tagok 
felkészültsége. A kiscsoportot – a feladatok 
különleges jellege miatt – nem lehet ad hoc 
módon összeállított, széles körből célszerű 
összeállítani. Törekedni kell, hogy a csoport 
nagyon gyorsan csapattá fejlődjön, ami tré-
ningek, túlélési gyakorlatokon, a feladatnak 
megfelelő speciális felkészítéssel érhető el. 
A csoport tagjainak egyéni feladatok, pozí-
ciók mellett, a helyettesítésre is professzio-
nálisan fel kell készülniük. (C. O.) → kato-
nai vezetés

katonai kompetencia: olyan sajátos embe-
ri magatartás, viselkedés, amely a fegyverek 
használatának, az erőszak kezelésének szak-
ismeretét, kialakított készségeit – a helyzet 
függvényében – a felhatalmazott katonasze-
mély bármikor készen áll törvényesen alkal-
mazni. A ⁓ magában foglalja az általános 
(kulcs-), a munka- és a katonai, funkcionális 
kompetenciákat. (C. O.) → katonai vezetés

katonai koncepció: a fegyveres küzdelemre 
és a fegyveres erők szervezésére vonatkozó 
nézetek meghatározott rendszere. Az 1990-
es  évek elejéig a kelet-európai országok a ~ 
fogalmát esetenként a fegyveres erők építé-
sére, kiképzésére és alkalmazására vonat-
kozó elgondolások megjelölésére használ-
ták. A nyugati katonai elméletekben a ~ el-
nevezést a katonai tervek változásával, az új 
elgondolások kidolgozásával kapcsolato-
san széleskörűen alkalmazzák, és nem rit-
kán azonos értelemben használják a katonai 
doktrína és a hadászat fogalmával. (H. J.) 
→ hadtudomány elmélete

katonai környezet: az ország és a szövet-
ségesi rendszer biztonsága nyomán át ítél-
hető meg. Magyarország biztonsági környe-
zetét egyszerre jellemzik térségünk és ben-
ne az ország stabilitását erősítő és gyengítő 
folyamatok. A Magyarország közvetlen kör-
nyezetében megfigyelhető tendenciák töré-
kenységet mutatnak, különösen a válságok 
sújtotta területek ingatag biztonsági helyze-
tének migrációs következményeként. A glo-
bális folyamatok hosszú távon nehezen ki-
számítható biztonsági környezetet valószí-
nűsítenek, ami rosszabb esetben feszültté 
teheti térségünkben jelenleg tapasztalható 
kiegyensúlyozottságot. Az új típusú, globá-
lis méretekben jelentkező kihívások szerepe 
jelentősen megnövekedett. Az Észak-atlanti 
Szerződés keretében biztosított a tagorszá-
gainak védelme. Az EU Közös Biztonság- 
és Védelempolitikája területén új struktú-
rák, mechanizmusok jöttek létre, amelyek 
tovább növelhetik az EU biztonságpoliti-
kai szerepét. A változó biztonsági környe-
zet az ország katonai védelmének fejlesz-
tését igényli, amellyel a megkezdett straté-
giai fejlesztéssel megnöveli a lakosság biz-
tonságérzetét, és garantálni látszik a külső 
zavaróhatások elhárítását, minimalizálását. 
(C. O.) → katonai vezetés

katonai közigazgatás: 1. Az államigazga-
tásnak (például háború vagy az állam biz-
tonságát súlyosan fenyegető veszély ide-
jén) az ország egész területén vagy annak 
egy meghatározott részén bevezetett válto-
zata, amikor az államigazgatási (közigaz-
gatási) tevékenységek egészét vagy egy ré-
szüket katonai szervek (katonai hatóságok) 
irányításával végzik. A ~ jellemzően had-
műveleti területen létesül az ott tevékeny-
kedő, különböző szintű parancsnokságok 
illetékességi területén, különféle (például 
kijárási tilalom, kiürítés stb.) érdekek meg-
valósítására. 2. A fegyveres konfliktusban, 
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a győztes ellenség által megszállt állam te-
rületén – a megszálló hatalom katonai ható-
ságai által – végzett közigazgatási tevékeny-
ség a hágai és a genfi jog rendelkezéseinek 
maradéktalan figyelembevételével. (F. F.) 
→ védelmi igazgatás

katonai közlekedés: a katonai szállítmá-
nyok és menetoszlopok olyan helyváltozta-
tása, amely a közlekedési hálózat kijelölt pá-
lyáin valósul meg az erők mozgása és fenn-
tartása érdekében, a sajátos polgári és ka-
tonai technikai eszközök igénybevételével, 
a polgári, valamint a ⁓i szervek összehan-
golt, tervszerű tevékenysége révén. (Sz. G.) 
→ közlekedési támogatás

katonai közlekedési hálózat: a teljes köz-
lekedési hálózat egy meghatározott, kijelölt 
része, amelyet elsősorban a katonai közleke-
dési szükségletek kielégítésére sajátos szak-
mai követelmények szerint kijelölnek, előké-
szítenek, időszakosan – esetleg kizárólago-
san – üzemeltetnek, oltalmaznak és helyre-
állítanak (rombolnak). (Sz. G.) → közleke-
dési támogatás

katonai közlekedési rendszer: a ⁓ az or-
szág közlekedési hálózatának a katonai mű-
veletek biztosítására kijelölt része, valamint 
a katonai szervezetek állományába rendsze-
resített és/vagy ideiglenesen kiegészített ka-
tonai, valamint a védelmi célokra kijelölt 
és célirányosan előkészített polgári kapaci-
tások összessége, amelyet egységes elgondo-
lás és terv szerint, a katonai közlekedési ve-
zető szervek irányításával komplexen alkal-
maznak. (Sz. G.) → közlekedési támogatás

katonai közlekedési szervek: a közlekedé-
si támogatás szakfeladatait a ⁓ és szervezeti 
elemek a meghatározott szolgálati és szak-
mai alárendeltségben, a kialakított szerve-
zeti felépítésnek megfelelően, a logisztikai 
támogatási rendszer többi szakterületével 

szoros együttműködésben végzik. A logisz-
tikai szervezetek hierarchikus felépítését fi-
gyelembe véve megkülönböztetünk közpon-
ti rendeltetésű (stratégiai szintű) közlekedé-
si szervezeteket és csapatszintű (harcásza-
ti szintű) logisztikai szervezeteket. (Sz. G.) 
→ közlekedési támogatás

katonai kulturális antropológia: a kul-
turálisérték-problémák és -viszonyok as-
pektusával foglalkozik, figyelembe véve, 
hogy a küzdelem, a harc a kemény, kegyet-
len szükségszerűség „logikája” által vezé-
relt. A katona sokrétű antropológiai tárgy: 
gyermekkor, iskoláztatás, hadsereg, hierar-
chia, rendfokozat, katonai tér, háború, ellen-
ség, trauma, halál, temetés, katonatemető, 
vereség – győzelem, zsákmány, katonaisko-
la, kiképzés, katonai gondolkodás, szimbó-
lumok, kitüntetések, katonaló stb. A katona 
antropológiai teljessége csak az ipari hadvi-
selés korszakában jelenhetett meg, amikor 
az anyagok, technikák, illetve technológiák 
felszabadították a hadviselők halálképzeteit 
(vegyi, gáz-, atomfegyver stb.), és a hadvi-
selésben tömegméretekben kezdték alkal-
mazni a korszerű harcanyagokat, ami visz-
szahatott a harcképességre. A kapitalizmus 
pusztító háborúkat, konfliktusokat termelt 
(világháborúk, helyi háborúk, polgárhábo-
rúk). A kultúrtörténet, a kultúrák hordozói 
az emberek. Michel Bréal (1832–1915) meg-
fogalmazásában a szellem a nyelvbe szub-
limálja (burkolja) magát, gondoljunk olyan 
katonai kifejezéseinkre, mint az árokharc, 
farkasverem, tűzkeresztség stb. A szellem 
nemcsak a nyelvbe, hanem a stratégiákba, 
taktikákba, logikákba és a jellemszerkeze-
tekbe is beleburkolja magát. Az antropoló-
gia klasszikusai, így H. Plessner, J. G. Fra-
zer, A. Gehlen, B. K. Malinowski, C. Levy-
Strauss, B. F. Skinner és a magyar Ferenczi 
Sándor stb. is foglalkoztak a hadsereggel, 
a háborúval, a katonával mint antropoló-
giai tárggyal. (H. D.) → katonapedagógia
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katonai küzdőjátékok: ⁓nak a felkészítés-
ben funkciójuk volt. Az 1942-ben  kiadott 
Segédlet az alosztályparancsnokok számá-
ra című anyag 14 küzdőjátékot valamint to-
vábbi játékos kiképzési eljárásokat ír le, így 
„A csata”, „7 csatár 11 ellen” stb. Néhány 
fontosabb játék eredeti leírása: a) kakasvi-
adal: a játszók egymással szemben állnak 
fel, és karjaikat mellükön keresztbe fonják. 
„Hajrá!” figyelmeztetőre fél lábon ugrál-
va igyekeznek vállukkal egymást fellökni. 
A karoknak az egész játék alatt keresztbe 
fonva kell maradniuk. Legyőzött az a játé-
kos, aki az egyensúlyt elvesztette, és mind-
két lábát a földre tette; b) lovasroham: a ját-
szók két egyenlő csoportra osztva úgy állnak 
fel egymással szemben, hogy mindegyik 
csoportban a gyöngébbek az erősebbek hátá-
ra ülhessenek. Az egyik csoport megkülön-
böztetésül leveszi a sapkát, vagy jelet tűz ki. 
„Hajrá!” figyelmeztetőre a két csoport lova-
golva egymásra tör, és a lovasok fonott ka-
rokkal igyekeznek egymást váll-lökésekkel 
felborítani. A felborultak kiállnak. Az a cso-
port győz, amelyiknek a lovasa nem esett le; 
c) Adj, király, katonát!: a játszók két csoport-
ra oszolva, legalább húsz méter távolságra 
állnak fel egymással szemben. A csoportok 
vezérei sorshúzás útján döntik el a kezdés jo-
gát. A kezdő csoport vezére kiszólít egy-egy 
harcost, aki az ellentáborba átkiált: „Adj, ki-
rály, katonát!”, mire az ellencsoport vezére 
visszakiált: „Nem adok!” Erre a harcos erő-
vel nekifut az ellencsoportnak, amelynek 
tagjai kezeiket szorosan összefogva láncot 
alkotnak. Ha sikerül neki a láncot elszakíta-
nia, tetszése szerint kiválaszthat egy játszót, 
és foglyul viszi, ha a láncszakítás nem sike-
rülne, a harcos marad a fogoly, és csoport-
ja, az eddigi harcos csoport, védő csoporttá 
válik. Az a győztes csoport, amelynek egy 
meghatározott időn belül több foglya van. 
A felsorolt játéktípusok az állati és emberi 
társadalmak darwini tapasztalatának után-
zására épülnek. Ezt tükrözik a játékokban 

felbukkanó motívumok is: kiáltás, váll-lö-
kés, nekirontás, rátörés, szakítás, megraga-
dás, elragadás, ütés-döfés. Belőlük kombi-
nálódik és áll össze: a párharc. A katonai já-
tékok gyakorlásának eredményeként jelentő-
sen megerősödik a zsákmányszemlélet, ami 
a harcra való testi-lelki alkalmasság össze-
tevője. A játék térbeli elrendezését a küzdő 
felek frontális felállása; a földön meghúzott 
elválasztó vonalak, körök vagy a természe-
tes tereptárgyak tagoló szerepe jellemzi. 
Megtartották funkciójukat a célbábuk, így 
a mozgatható szalmabábu a hozzá tartozó 
vívópóznával, amely a lovagkori pajzspóz-
na 20. századi változata. (H. D.) → katona-
pedagógia

katonai logisztika: a haderő mozgatásának 
és fenntartásának tervezésével és végrehaj-
tásával foglalkozó tudomány. A hadfelsze-
relésbe tartozó hadianyagok és haditechni-
kai eszközök fejlesztésével, beszerzésével, 
rendszerbe állításával, rendszerben tartásá-
val, rendszerből történő kivonásával, a fel-
használás és az üzemeltetés normatív szabá-
lyozásával, a szállítással, a tárolással a hely-
reállítással, a személyi állomány igényeinek 
kielégítésével és harcképességének fenntar-
tásával foglalkozó szabályozó, integráló lo-
gisztikai támogató rendszer. A polgári lo-
gisztikai eljárásokkal szemben a legfőbb 
célkitűzés a katonai művelet támogatása. 
Alaprendeltetés szerinti feladata – a fegy-
veres harc, illetve az erre való felkészülés –  
végrehajtásának támogatása. A legáltalá-
nosabb értelemben a katonai logisztikához 
tartoznak a katonai tevékenység mindazon 
összetevői, amelyek az anyagi javak (anyag, 
felszerelés, eszköz) kutatásával, tervezésé-
vel, fejlesztésével, beszerzésével, rendszer-
be állításával, tárolásával, mozgatásával, el-
osztásával, fenntartásával, mentésével és át-
csoportosításával (kategorizálásával); Sze-
mélyek (személyzet, állomány) szállításá-
val, mentésével és ápolásával;  létesítmények 
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megszerzésével vagy megépítésével, ezek 
működtetésével, fenntartásával, rendelke-
zésre bocsátásával; valamint szolgáltatá-
sok megszerzésével vagy megszervezésé-
vel (létesítésével) kapcsolatosak. Szűkebb 
értelmezésben a katonai rendszer – a kato-
nai szervezetek közötti és az azokon belü-
li – termék- (anyag- és eszköz-) áramlásának 
(készletgazdálkodás, elosztás, szállítás, tá-
rolás, anyagmozgatás), szélesebb értelemben 
a katonai rendszer erőforrásai (élőerő, esz-
köz, anyag, energia, létesítmények és szol-
gáltatások, valamint – különleges erőforrá-
sokként – a pénz, az idő és az információ) 
kezelésének (megszervezésének és optimá-
lis hasznosításának) tervezésére, szervezé-
sére, irányítására és lebonyolítására irányu-
ló tevékenységeket (folyamatokat), az eze-
ket végző szervezeteket és a tevékenységek 
végrehajtására vonatkozó szabályzókat in-
tegráló komplex rendszer. (B. J.b) → műve-
leti logisztika

katonai logisztikai szervezetek: a logisz-
tikai támogatás rendszerének meghatározó 
elemei. A logisztikai szervezetekhez azo-
kat a szervezeteket soroljuk, amelyek a Ma-
gyar Honvédség logisztikai támogatásának 
tervezésért, szervezéséért és végrehajtásá-
ért felelősek. Felépítésük igazodik a haderő 
hierarchikus felépítéséhez és vezetési rend-
szeréhez. Ez alapján katonai stratégiai szin-
tű (irányító és vezető), valamint hadműve-
leti és harcászati szintű vezető és végrehaj-
tó logisztikai szervezeteket különböztetünk 
meg. A hadműveleti szintű logisztikaszer-
vezetek központi rendeltetésű és nem köz-
ponti rendeltetésű logisztikai szervezetekre 
tagozódnak. A központi rendeltetésű szer-
vezetek feladatrendszerük alapján központi 
rendeltetésű középirányító logisztikai szer-
vezetek és központi rendeltetésű végrehajtó 
szervezetek lehetnek. Rendeltetésük szerint 
a központi rendeltetésű végrehajtó szerveze-
tek raktárakra, javító- és központi szerveze-

tekre tagozódnak. A nem központi rendel-
tetésű hadműveleti és harcászati logisztikai 
szervek feladatrendszerük alapján vezető 
és végrehajtó szervezetekre tagozódnak. 
A vezetőszervekhez a NATO szövetségi ve-
zetési rendszeréhez igazodó A4 J4, G4 és S4 
törzsblokkok, illetve a logisztikai egységek, 
alegységek parancsnokságai és törzsei tar-
toznak. A végrehajtó szervek törzstámoga-
tó, közlekedési, szállító, ellátó-szállító, ja-
vító, repülőműszaki, javító-karbantartó al-
egységekre tagozódnak. (H. A.) → művele-
ti logisztika

katonai megszállás: az ellenséges vagy an-
nak tartott állam területének elfoglalása had-
műveletek végrehajtása során. ⁓ alkalmá-
val a megszálló állam ellenőrzése alatt tart-
ja a – gazdasági, politikai és katonai szem-
pontból – kiemelt fontosságú intézményeket, 
épületeket, a vasúti, vízi és légi közlekedési 
csomópontokat, kórházakat, felsőoktatási, 
valamint a hírközlési intézményeket. (H. L.) 
→ védelmi igazgatás

katonai megtévesztés: mindazon tevékeny-
ségek összessége, amelyekkel a másik fél 
döntéshozói szándékosan félrevezethetők 
a saját képességeinket, szándékunkat, elhe-
lyezkedésünket és műveleteinket illetően, 
és ezáltal a másik felet olyan helyzetbe hoz-
zuk, hogy tetteivel vagy tétlenségével a sa-
ját céljaink eléréséhez járul hozzá. A meg-
tévesztés az információs műveletek azon ké-
pessége, amely a másik fél befolyásolását, 
félrevezetését jelenti, amit a saját képessé-
geinkről és várható tevékenységünkről szóló 
információk manipulációjával, torzításával 
vagy a tények meghamisításával lehet elér-
ni. A technikai eszközökkel folytatott meg-
tévesztési technikák folyamatosan tökéle-
tesednek, és ma már a hálózaton keresztül 
a kibertérben is intenzív félrevezetési és be-
folyásolási módszereket alkalmaznak. Ezzel 
a megtévesztés kilépett a szűken vett  katonai 
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alkalmazási területről, és ma már a politikai 
és gazdasági életben is egyaránt alkalmazott 
információs tevékenységként értelmezhető. 
(H. Zs.) → elektronikai hadviselés, informá-
ciós műveletek

katonai minőségbiztosítás: az állami mi-
nőségbiztosítás eleme, amelynek célja, hogy 
a hadfelszereléseket előállító, gyártó, szol-
gáltató, javító és az azokkal kereskedő szer-
vezetek a követelményeknek megfelelő, 
megbízható termékeket szállítsák a kato-
nai szervezetek számára. Eleme a szállítók 
minőségirányítási rendszereinek felülvizs-
gálata. A folyamatos felügyelet csökkenti 
a termékhez kapcsolódó kockázatokat. Má-
sik, lényeges eleme a szállítandó hadfelsze-
relések megfelelőségének vizsgálata. Szer-
vezeti szinten a 20. század elején jelent meg 
a tevékenység. A NATO-n belül lehetséges 
a vizsgálati eredmények kölcsönös elfoga-
dása. (H. F.) → haditechnikai támogatás

katonai módszertan: a hadseregek ben folyó 
oktatás, képzés, kiképzés általános elméle-
te, amely azoknak a tételeknek, elveknek 
és követel ményeknek kifejtésével foglalko-
zik, amelyek az okta tásra, képzésre, kikép-
zésre, ezen belül az oktatói vagy kiképzői 
tevékenységre (a tanításra, speciális kato-
nai jártasságok, készségek megszerzésére) 
vonatkoznak. Az oktatás, a képzés, a ki-
képzés olyan általános prob lémáit vizsgál-
ja, amelyek valamennyi tantárgy, kikép zési 
ág tanítására érvényesek. (V. F.) → katonai 
képzés, kiképzés, felkészítés

Katonai Műszaki Doktori Iskola (KMDI): 
lásd doktori iskola (Sz. M.) → hadtörténet, 
hadművészet története

katonai nevelés: annak a társadalmi elvá-
rásnak teljesítésére törekvő folyamat gya-
korlata és elmélete, amely arra vállalkozik, 
hogy a katonát felkészítse magas rendű szo-

ciális funkciók ellátására, meghatározott mi-
nőségű aktivitásra. Ennek megfelelően min-
den nevelési akció (például jutalmazó, bün-
tető, felvilágosító, modellközvetítő) végső 
soron a társadalmilag értékes, de egyénileg 
is eredményes katonai magatartás- és tevé-
kenységformák kialakítására irányul, s ez ad 
értelmet és létjogosultságot minden, a neve-
lő hatások megszervezését célzó eljárásnak. 
Mindezt alátámasztja az, hogy a társadalom 
az egyént nem személyiségbeli képződmé-
nyeivel, hanem tetteivel és magatartásával 
azonosítja, s ezekből kiindulva méltányolja 
vagy szankcionálja. (V. F.) → katonai kép-
zés, kiképzés, felkészítés

katonai nyilvántartás: a hadköteles állam-
polgárok, valamint a mozgósításkor igénybe 
vehető (technikai) eszközök, anyagi javak 
és készletek, valamint a szolgáltatási lehe-
tőségek helyzetének (megállapításával, fel-
mérésével) nyilvántartásba vételével össze-
függő hivatalos katonai tevékenység. A ~ba 
vételt – a honvédelmi törvény (Hvt.) rendel-
kezéseinek megfelelően – a sorkatonai szol-
gálat előkészítésének időszakában; a tarta-
lékos ⁓ba vételt pedig a sorkatonai szolgálat 
letöltését követően vagy – sorkatonai szol-
gálat teljesítésének hiányában – a sorköteles 
kor felső határa elérése után végzik; a hadki-
egészítési feladatok tervezéséhez, szervezés-
hez, irányításához és végrehajtásához szük-
séges – a hadkötelesekre, a katonai szerve-
zetekre és mozgósításkor az igénybevételre 
tervezhető nemzetgazdasági technikai esz-
közökre, valamint objektumokra vonatko-
zó – adatok megbízható gyűjtése, rendezé-
se, feldolgozása, tárolása, valamint az ezek-
ből teljesített adatszolgáltatás. (H. L.) → vé-
delmi igazgatás

katonai ordinariátus: II. János Pál 1986-
ban, a „Spirituli Militum Curae” (SMC) 
kezdetű apostoli konstitúcióval hozta lét-
re a katonák lelkipásztori gondozására a ⁓t 
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mint személyi alapon fennálló, a területi 
egyházmegyékkel versengő illetékességű 
katolikus lelkipásztori intézményt. Vezeté-
sét a megyéspüspökkel egyenlő jogi elbírá-
lású katonai ordinárius végzi, aki rendsze-
rint a szent rend püspöki fokozatával ren-
delkezik. Az SMC a ⁓ kapcsán az alapel-
vek meghatározására szorítkozik: a kato-
nai ordinárius hivatala, jogi helyzete, temp-
loma, hivatalrendszere, elsőfokú bírósága 
és fellebbviteli fóruma, általános és püspö-
ki helynöke/helynökei, tanácsadó testüle-
tei, a lelkipásztori gondozására bízott sze-
mélyek köre, széküresedés vagy akadályoz-
tatás, az ordinárius püspöki konferenciával 
való kapcsolata. Említésre kerül még a ka-
tonalelkészek képzése, kinevezése, alkal-
masságuk állami vizsgálata, inkardináció-
juk és ideiglenes átvételük, a tábori lelké-
szek állami jogállása, katonai „státuszuk”, 
a diakónusok, illetve a lelkipásztori kisegí-
tők és a ⁓ tevékenységének dokumentáci-
ója. A katonai lelkipásztorkodásért felelős 
intézmény mind a Katolikus Egyház egye-
temes jogszabályaiban, mind az egyes álla-
mokkal kötött kétoldalú, nemzetközi megál-
lapodásokban jelentős újdonságokat tartal-
maz. Kialakításánál figyelembe vették a II. 
Vatikáni Zsinat tanítását, a személyi elven 
fennálló lelkipásztori intézmények megnö-
vekedett jelentőségét és az állam-egyház 
kapcsolatának új egyházi megközelítéseit. 
Bár a katonák lelki gondozása régi hagyo-
mányra tekint vissza, de a működési kere-
tét biztosító egyetemes egyházi jogszabály 
új. A régi joganyag legnagyobb hiányossága 
abból adódott, hogy hiányzott a katonai lel-
kipásztorkodás jogi és teológiai természeté-
nek bemutatása, és legfőképp gyakorlati kér-
dések tisztázásra törekedtek, azon belül is 
leginkább a tábori lelkészséget vezető főpap 
és a tábori papok joghatóságának tisztázásá-
ra. (X. Ince „Cum sicut maestatis” kezdetű 
brévé 1645. szeptember 26.) Ez részben ab-
ból adódott, hogy a joganyag jelentős része 

a világi jogalkotótól származott, amelyeket 
az egyház kénytelen volt tudomásul venni, 
és így egyházi részről inkább a klerikusok 
joghatósági kérdéseinek tisztázásra töreked-
tek. Továbbá a pápai és a szentszéki doku-
mentumok nem egyetemes jogszabályok, 
hanem az egyes haderőknél szolgálatot tel-
jesítő klerikusokra vonatkozó részleges ren-
delkezések voltak. (VI. Pius brévé a császá-
ri haderőben szolgáló katonalelkészeket ki-
vette az egyházmegyei kormányzati hata-
lom alól. A brévét 1778. október 12-én  VI. 
Piusz rendelete egészítette ki.) A gyakorlat-
orientált megközelítést a korabeli területel-
vű felfogás is szükségessé tette, minthogy 
a papok, akik a katonák lelkipásztori ellá-
tására vállalkoztak, a haderő mozgásakor 
elveszítették a területhez kötött joghatósá-
gukat, és ez felvetette a lelkipásztori tevé-
kenységük érvényességének, illetve megen-
gedettségének kérdését. Ezt a megközelítést 
tükrözték vissza a világháborúk idején ki-
adott szentszéki dokumentumok, amelyek 
a háborús helyzetre való tekintettel a lelké-
szek szentségkiszolgáltatására és felmentő 
jogkörérét szélesítették ki. Jelenleg az ordi-
náriátus lelkipásztori joghatósága a hadse-
reg minden haderőnemére, fegyvernemére, 
illetve szakcsapatára kiterjed. Más fegyve-
res és rendvédelmi szervezetekre – rendőr-
ség, határőrség, pénzügyőrség, nemzetbiz-
tonsági szolgálatok, katasztrófavédelem, 
büntetés-végrehajtási intézetek stb. felett 
azonban semmilyen joghatósággal nem bír, 
kivéve, amennyiben a kétoldalú nemzetközi 
megállapodásban a szerződő felek (Apostoli 
Szentszék és az adott állam) másképp nem 
állapodnak meg. Az ordinariátus jogköre 
azonban csak a nemzeti hadseregek kato-
náira terjed ki. Ezzel ellentétes kiterjesztő 
megközelítés ritka. (Például 1999-es  Ma-
gyar Katonai Ordinariátus szabályzata sze-
rint a katonai ordináriátus joghatósága kiter-
jed a „Magyarországon tartózkodó és tevé-
kenykedő más országbeli katolikus katonák-
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ra, amennyiben nincs saját tábori lelkészük”. 
(4. cikk.) A kiterjesztésnek mind nemzetbiz-
tonsági, mind a lelkipásztori eredményesség 
szempontjából vannak aggályai. A katonai 
ordináriátus joga és kötelezettsége a katonák 
lelkipásztori ellátására vonatkozóan a honi 
területen kívül sem szűnik meg. A katonai 
ordináriátus joghatósága kiterjed a katonák 
családtagjaira – házastárs, gyermekek, illet-
ve a „házi személyzet” (SMC X. 2. pont), to-
vábbá „a katonai iskolákban tanulókra, a ka-
tonai kórházakban fekvő betegekre, az idő-
sek otthonában, vagy más hasonló intéz-
ményben lakókra és dolgozókra”. (SMC X. 
3. pont) Mivel az SMC nem részletezi, hogy 
alap-, közép- vagy felsőfokú oktatási intéz-
ményben tanulókról van-e szó, a katonai or-
dináriátus joghatóságát és lelkipásztori kö-
telezettségét kell feltételezni minden típusú 
és szintű katonai oktatási intézmény eseté-
ben. Az SMC a katonai kórházak és a kato-
nai idősotthonok esetében a katonai ordiná-
rius joghatóságát szintén az intézményhez 
kapcsolja. A katonai ordináriátus jogi kom-
petenciája a haderőnél szolgálatot teljesítő 
polgári alkalmazottakra is kiterjed. (SMC X. 
1. pont) Mind az SMC, mind a kétoldalú 
nemzetközi megállapodások és szabályza-
tok jelzik, hogy katonai ordinárius jogható-
sága „saját, rendes”, de a személyi elv miatt 
„versengő”. (SMC X. 2. pont) „Az ordina-
riátushoz tartozó személyek annak a rész-
egyháznak hívei maradnak, amelynek »né-
péhez« lakhely vagy rítus szerint tartoz-
nak.” A katonák és családtagjaik szabadon 
eldönthetik, hogy melyik lelkipásztori in-
tézmény életébe kapcsolódnak be. A lelki-
pásztori intézmények joghatósági ütközé-
sének minimalizálása érdekében az SMC 
megfogalmazza, hogy „a laktanyák és a ka-
tonai objektumok, a katonai kórházak, ka-
tonai iskolák, a katonaság ellenőrzése alatt 
álló egyéb objektumok alapvetően és elsőd-
legesen a katonai ordinárius joghatósága alá 
tartoznak.” (SMC V.) (A „Sollemne Semper” 

kezdetű utasítás még laktanyákban, hadi-
hajókban, katonai repülőtereken és katonai 
raktárakban határozta meg a katonai viká-
rius preferenciáját.) A konstitúció azonban 
még a katonai objektumok vonatkozásában 
sem mondja, hogy az ordinárius joghatósá-
ga kizárólagos. Amennyiben nincs katonai 
ordinárius vagy katonai lelkész, vagy ezek 
nem elérhetők, akkor a lelkipásztori ellátás 
ezekben az objektumokban a helyi ordiná-
rius, illetve a helyi plébános rendes hivata-
lához tartozik. A jogszabály mögöttes ér-
telme világos: a lelkek üdvössége elsőbbsé-
get élvez, (1752. k.) és ezért bár az említett 
területeken a katonai ordináriátus jogható-
sága megelőző, de ez nem jelenti azt, hogy 
a katonai szolgálatot teljesítők ne élhesse-
nek a vallás szabad gyakorlásának jogával, 
illetve ne részesülhessenek a szentségekben 
és Isten igéjében, (213. k.) ha a ⁓ papja nem 
tud jelen lenni. (U. L.) → hadviselés és val-
lás, tábori lelkészi szolgálat

katonai ordinárius: a ⁓ – katonai lelkész-
ség – vezetője, „saját ordináriusa, aki álta-
lában, bár nem szükségszerűen a szent rend 
püspöki fokozatával rendelkezik. A püspök-
szentelés az ordinárius kormányzati jogkörét 
alapvetően nem érinti” (129. kánon – továb-
biakban k. 150. k.) de az SMC kérése miatt 
a legtöbb ⁓ „püspöki méltósággal van fel-
ruházva”. (SMC II. 1. §.) (Amennyiben a ⁓ 
nincs püspökké szentelve, szentségkiszol-
gáltatás vonatkozásában korlátozottabbak 
a jogai. A szent rend szentségét nem szol-
gáltathatja ki, (1012. k.) és rendes körülmé-
nyek között alárendeltjein kívül nem szol-
gáltathatja ki a bérmálás szentségét sem ér-
vényesen. (887. k.) „Egyházkormányzati 
szempontból az ordinárius a megyéspüs-
pök minden jogát élvezi, és minden köte-
lezettségét viseli, hacsak a dolgok termé-
szetéből és az ordinariátus saját statútum-
ból más nem következik.” („Spirituali Mi-
litum  Curae” [SMC] II. 1 §) Amennyiben 
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a  püspökszentelésre az ordinariátus veze-
tésére való kinevezés alkalmával kerül sor, 
akkor a püspökkinevezéshez előírt egyházi 
vizsgálatot is le kell folytatni. A hagyomány 
vagy a hadsereg létszáma miatt egyes ⁓ok 
érseki címet viselnek. Ez sem a jogait, sem 
a kötelességeit nem befolyásolja. Az SMC 
követi a zsinat és a kódex alapelveit, és a ⁓ 
esetében is a pápa szabad kinevezési jogát 
hangsúlyozza. Mivel a ⁓ napi kapcsolatban 
áll az állami és a katonai szervezetekkel, 
előfordulhat, hogy a pápa nem a hivatal sza-
bad adományozását mint a hatályos kánon-
jogban preferált hivatal betöltési formát ér-
vényesíti, (147. k.) hanem a jogszerűen meg-
nevezett jelöltet beiktatja, vagy megerősíti. 
(SMC II. 2. §) Az állam számára biztosí-
tott előjogokat a kétoldalú megállapodás-
ban vagy a Szentszék által jóváhagyott sza-
bályzatban tisztázni kell. Hasonlóképp tisz-
tázni kell a ⁓ kinevezése kapcsán biztosított 
egyéb állami kiváltságokat, mint a vétó vagy 
a személy előzetes megismerésének a joga. 
A ⁓ sajátos helyzete miatt érdemes olyan je-
löltet választani, aki az állami elvárásoknak 
is megfelel, és aki valamilyen megelőző dip-
lomáciai, biztonságpolitikai vagy hadtudo-
mányi ismerettel rendelkezik. Előnyt jelent, 
ha a jelölt a nemzeti tartalékos rendszeren 
keresztül megismeri az ország és a szövet-
ségi rendszer haderejét és biztonságpolitikai 
súlypontjait. A ⁓, amennyiben püspökké van 
szentelve, saját ordinariátusának címét vise-
li. Az SMC még nem rendelkezett a ⁓ „püs-
pöki” címéről, ezért valamelyik régi püspöki 
székhely címét adományozták nekik. A Püs-
pöki Kongregáció 1997. november 20-án  ki-
adott leirata értelmében a ⁓ nem címzetes 
püspök, hanem saját katonai ordinariátusá-
nak címét viseli. Az SMC (I. 3. §) nem utasít-
ja el teljesen, hogy a ⁓ más lelkipásztori fel-
adatot is ellásson, de ezt egyrészt nem tartja 
ideálisnak, másrészt csak kivételes helyzet-
nek tekinti. A nemzetközi kétoldalú megál-
lapodások és a Szentszék által jóváhagyott 

szabályzatok is ezt az alapelvet követik. 
A gyakorlat is úgy alakult, hogy a ⁓ok nem 
viselnek más lelkipásztori hivatalt. Az egy-
házi jogalkotó kéri, hogy a „katonai ordiná-
rius és más részegyházak között legyen szo-
ros közösségi kapcsolat”, és „a lelkipászto-
ri munkát hangolják össze”. (SMC II. 4. §) 
Ennek érdekében a ⁓ abban az országban, 
ahol a székhelye található teljes jogú tag-
ja a püspöki konferenciának. Amennyiben 
azon a területen, amelyre a ⁓ joghatósága 
kiterjed, több püspöki konferencia is műkö-
dik, akkor az Apostoli Szentszék és az adott 
ország között kötött kétoldalú megállapo-
dásban vagy az ordinariátus szabályzatá-
ban tisztázni kell, hogy a ⁓ melyik püspöki 
konferencia tagja. A püspöki konferencián 
a ⁓t megilletik mindazok a jogok – döntési, 
szavazati jog –, amelyekkel a többi megyés-
püspök rendelkezik. (450. k. 1. §, 454. k. 1. §) 
Lelkipásztori munkája miatt sajátos meglá-
tásokkal gazdagíthatja a többi püspök látó-
körét. Több püspöki konferencia rendelke-
zik olyan kutatócsoporttal vagy bizottság-
gal, amely a békével és a háborúval, a me-
nekültkérdéssel, válságokkal, illetve annak 
nyugati társadalmakra gyakorolt hatásaival 
foglalkozik. Ideális, ha ezeknek a bizottsá-
goknak az élén a ⁓ áll, vagy legalább aktí-
van részt vesz a munkában. A ⁓ az ötéven-
kénti jelentésén és az ad limina látogatásai 
alkalmával informálja a Szentszéket az or-
dinariátus állapotáról. (SMC XII; 400. k.) 
A Konzisztoriális Kongregáció 1956. ok-
tóber 20-án  kiadott „Formula servanda” 
kezdetű utasításában foglalta össze azokat 
a szempontokat, amelyek alapján a katonai 
vikáriusoknak háromévente be kellett szá-
molni a Szentszéknek. Ad limina látogatásra 
azonban csak az 1959. február 28-án  kiadott 
leiratától kötelezte a kongregáció a katonai 
lelkipásztorkodásért felelős intézményeket. 
A hatályos szabályozás szerint a ⁓ ötévente 
beterjeszti az ordinariátus állapotáról szóló 
jelentést. Az ad limina látogatáskor a római 
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pápával és a Szentszék központi hivatalai-
nak vezetőivel tárgyalja meg az ordinariátus 
helyzetét. Mivel a ⁓ jogai és kötelezettségei 
a megyéspüspökkel megegyeznek, ezért ⁓ 
a megyéspüspökhöz hasonló közigazgatási 
és bírósági hivatalrendszert építhet ki. Saját 
„ordinariátusi hivatala”, (469–494. kk.) ál-
talános (475. k. 1. §) és püspöki helynökei, 
(476. k.) irodaigazgatója, (482–485. kk.) ta-
nácsadó testületei, (495–502. kk.) levéltárai 
(486–491. kk.) és bírósága lehet. Az egyes 
katonai ordinariátusok személyi kapacitá-
sa vagy az ügyek száma miatt nem mindig 
épül ki az SMC által biztosított közigazgatá-
si és bírósági rendszer. A hivatalrendszerrel 
kapcsolatos pontosításra sok esetben a két-
oldalú megállapodásban és a szabályzatban 
kerül sor. (U. L.) → hadviselés és vallás, tá-
bori lelkészi szolgálat

katonai országismeret: a regionális kato-
naföldrajz részeként vizsgálja és értékeli 
az adott ország vagy térség geostratégiai/
geopolitikai és földrajzi helyzetét, természe-
ti adottságait, társadalmi-politikai viszonya-
it, gazdaságának szerkezetét és színvonalát, 
a közlekedési infrastruktúra fejlettségét, fő 
gazdasági körzeteit, valamint az egyes or-
szágok területének hadszíntéri előkészített-
ségét, berendezettségét. A ⁓ az egyes orszá-
gok komplex földrajzi értékelésével foglal-
kozik annak elsődleges figyelembevételével, 
hogy a vizsgált ország milyen, a földrajzi vi-
szonyokból eredő fenyegetettségekkel, kato-
nai lehetőségekkel rendelkezik. (S. K. K.) 
→ katonaföldrajz

katonai potenciál: a hadipotenciál (más ki-
fejezéssel védelmi potenciál) egyik eleme, 
az állam (koalíció) lehetősége a fegyveres 
erők fenntartására és fejlesztésére, harcké-
pességének fokozására, kiképzett tartaléko-
sokkal való feltöltésére, korszerű fegyverek-
kel, haditechnikai eszközökkel, anyagokkal 
való ellátására békében és háborúban egy-

aránt. A ~ szoros összefüggésben van a ha-
dipotenciál más elemeivel, az erkölcsi, poli-
tikai potenciállal, valamint az ország tudo-
mányos-műszaki lehetőségeivel. A ~ erősen 
függ az ország védelemgazdasági potenci-
áljától, hadiipari teljesítményétől, valamint 
háborúban a gazdaság túlélőképességétől, il-
letve – mivel komplex haditechnikai eszkö-
zök előállítására a legtöbb ország önállóan 
nem képes – a haditechnikai kereskedelem 
lehetőségeitől és a hadiipari értékláncokhoz 
történő hozzáféréstől. Ezen kívül befolyá-
solja a népesség tudásszínvonala, valamint 
a mozgósítási biztonság szintje. Szövetségi 
rendszer esetén az országok ~ja nem csak 
szimplán összeadódik, hanem a szinergiák 
(például közös hadiipari K+F tevékenység, 
haditechnikai kereskedelem stb.) révén hat-
ványozottan növekszik. A ~ összetevői: a) 
a személyi és a tartalékos állomány elméle-
ti, gyakorlati és pszichikai felkészültsége; 
b) a fegyverzet mennyisége és minősége; c) 
a fegyveres erők szervezeti felépítése, a ve-
zetés színvonala; d) a harckészültség szintje; 
e) az állam kiegészítési rendszere és mozgó-
sítási lehetőségei. Némely szakirodalom ide-
sorolja még a hadszíntér előkészítettségének 
fokát, a hátország és a polgári védelem hely-
zetét, s mindezekkel összefüggésben a had-
tudomány fejlettségét. A negyedik generá-
ciós hadviselés jellemzői miatt – elsősorban 
a béke és háború közötti határ elmosódásá-
nak köszönhetően – a fentiek keveredhetnek 
a hadipotenciál nem katonai szegmensei-
vel. (H. J.) → hadtudomány elmélete (T. B.) 
→ védelem-gazdaságtan

katonai rendészeti szolgálat: rendeltetése 
a katonai rend és fegyelem fenntartása, va-
lamint a honvédség tevékenységének rendé-
szeti biztosítása. Fontosabb feladatai: a fe-
gyelem fenntartása ellenőrzések útján; szál-
lítások biztosítása; a tényleges állomány ál-
tal érintett közúti balesetek  helyszínelése; 
ellenőrző-áteresztő pontok működtetése; 
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 katonai járművek forgalmának szabályozá-
sa, rendezvénybiztosítás. Részt vesz a ki-
emelt objektumok őrzés-védelmében. A ka-
tonai rendészet feladatait önállóan vagy 
a rendőrséggel együttműködésben is vég-
rehajthatja. (H. L.) → védelmi igazgatás

katonai rendszer: 1. Valamely állam vé-
delmi (honvédelmi) rendszerének egyik al-
rendszere. 2. Az országvédelem céljainak-
feladatainak teljesítéséhez létesített műkö-
dő, katonai jellegű szervezetek összessége. 
3. A fegyveres erők létrehozásának, fenn-
tartásának és fejlesztésének az a szervezé-
si kerete, amely az adott állam külpolitikai, 
gazdasági és társadalmi körülményeinek 
legjobban megfelel. A világon történelmi-
leg háromféle ~ alakult ki, amelynek regu-
láris, irreguláris és milíciajellegű haderők 
működtetését tették, illetve teszik lehetővé: 
reguláris fegyveres erők, irreguláris fegyve-
res erők és milíciarendszerű fegyveres erők. 
(H. J.) → hadtudomány elmélete

katonai stratégia: 1. A hadelmélet egyik 
meghatározó és egyik legfontosabb terüle-
te. A ⁓ fogalmán, egy adott történelmi kor-
szakban és viszonyrendszerben létező tár-
sadalmi közösségnek, továbbá a közösség 
által működtetett államnak egy esetlegesen 
bekövetkező fegyveres küzdelem társadal-
mi, politikai és katonai jellegére, a fegyve-
res küzdelemben, a háborúban, a fegyveres 
erők, a haderő elé kitűzött célokra és fel-
adatokra, valamint a hadviselés módjára 
vonatkozó, hivatalosan elfogadott nézeteit 
értjük. Az leírtakból logikusan következik, 
hogy egy társadalmi közösségnek, ilyen ér-
telemben az egész országnak és fegyveres 
erejének, a fegyveres küzdelemre – külö-
nösen a magas intenzitású, vagyis a hábo-
rús katonai műveletekre – való felkészítését, 
a ⁓ alapján megfogalmazott – a társadalom 
funkcionális működésére ható és visszaha-
tó – különböző törvények, törvényerejű ren-

deletek, határozatok és intézkedések szabá-
lyozzák. Az állam katonai stratégiája egy-
úttal az állam keretei között élő társadalmi 
közösség katonapolitikájának hivatalos ki-
fejezése, közreadása. A ⁓ az a dokumen-
tum, amely meghatározza a haderőtervezés 
és -szervezés, valamint a haderőépítés irá-
nyát. Következetesen irányt mutat a haderő 
technikai ellátásának rendszere és hadművé-
szetének alakítása, azaz a hadviselési mód 
és formák hadászati, hadműveleti és har-
cászati méretekben történő fejlesztése kér-
déseiben. A ⁓ formája és tartalma tükrözi 
a társadalmi közösség által, adott történel-
mi korban és időszakban, az éppen létező 
haderőben fenntartott, klasszikus katonai 
képességek meglétét biztosító, funkcioná-
lis katonai műveleti képességek milyensé-
gét és minőségét. A ⁓ formája és minősé-
ge hűen tükrözi az ország társadalmi rend-
jét is. Annak tartalma meghatározó módon 
függ az állam kül- és belpolitikájából adódó 
össztársadalmi érdekű feladatoktól, a nem-
zetgazdaság képességétől, az adott állam ke-
retei között élő társadalmi közösség erköl-
csi és morális állapotától, továbbá az ország 
földrajzi elhelyezkedésétől és a területén 
fellelhető ásványkincsek, energiahordozók 
mennyiségétől, valamint kulturális jellem-
zőitől, illetve történelmi múltjának determi-
náltságától és annak aktuálisan érvényesülő 
hatásától. A katonai stratégiák kialakításá-
nál figyelembe kell venni az országot alkotó 
társadalmi közösség termelő erőinek és ter-
melési viszonyainak színvonalát, a megle-
vő és érvényesülő tudományos és techni-
kai szintet, valamint kiemelten az egyete-
mes és a nemzeti hadtudomány helyzetét, 
állapotát, következtetéseit és prognózisait, 
a hadviselés aktuális helyzetére és állapo-
tára, úgy a saját, mint a számba vehető el-
lenség(ek) tekintetében. Továbbá figyelem-
be kell venni még az állam hadipotenciálját, 
ezen belül is az ország fegyveres erői kato-
nai képességét, és ennek részeként a haderő 
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haditechnikai ellátottságát. A leírtakból kö-
vetkezik, hogy egységes, minden állam, il-
letve társadalmi közösség számára egyaránt 
érvényes, azonos tartalommal bíró ⁓ nem 
létezik. Tehát a ⁓ nemzetspecifikus, és ez 
akkor is igaz, ha az egyes államok az adott 
történelmi időszakban jelentkező biztonsá-
gukra ható kihívások és veszélyforrások ha-
tékony kezelhetőségére, az eredményes vá-
laszok megadása érdekében politikai, gaz-
dasági és katonai szövetségeket alkotnak, 
hoznak létre. Ez a megállapítás nem mond 
ellent annak a ténynek, hogy a szövetséget 
alkotó, egyébként önálló katonai stratégiával 
rendelkező társadalmi közösségek a szövet-
ségi érdekek érvényesítése érdekében létre-
hozhatnak, kialakíthatnak szövetségi szin-
ten alkalmazott stratégiákat, így szövetsé-
gi szintű katonai stratégiát is. A ⁓ alapvető 
tételeit az állam, illetve a szövetség legfel-
sőbb (stratégiai) szintű (politikai, állami és 
katonai) vezetése határozza meg. A katonai 
stratégiának mint ágazati stratégiának négy 
területi, illetve funkcionális stratégiáját is-
merjük. Ezek a katonapolitikai, védelemgaz-
dasági, a haditechnikai és a katonai műveleti 
stratégiák. (Sz. I.b) → hadtudomány elméle-
te 2. NATO egyezményes terminológia sze-
rint: a nemzeti vagy többnemzeti stratégia 
azon összetevője, amely megszabja a katonai 
erő fejlesztésének és alkalmazásának mód-
ját az ország vagy országcsoport célkitűzé-
seinek érdekében. 3. A szövetségi definíció 
ellenére magyar katonai szakértők különfé-
le megközelítéseket vagy meghatározásokat 
alkalmaznak, attól függően, hogy milyen té-
máról van szó. Általában nagyobb hangsúlyt 
kap a háborúk és a haditevékenységek irá-
nyítása a ͠ tárgyán és tartalmán belül: azon 
tudományos ismeretek rendszere, amelyek 
a háborúk jellegéről, a háborúk elkerülésé-
nek lehetőségéről, a katonai védelemre tör-
ténő felkészüléséről szólnak. A ~ gyakorlati 
oldala: az állami és a katonai felső vezetés 
tevékenysége, amely általában a háborúk el-

kerülésére vagy megelőző háború indítására, 
az államok, szövetségek háborúra, fegyve-
res konfliktusokra, illetve védelemre törté-
nő felkészítésére irányul, de egyben magá-
ban foglalja az államok, szövetségek fegy-
veres erőinek irányítását is a háborúk, fegy-
veres konfliktusok időszakában. 4. A ~ fo-
galma a hidegháború időszakában kibővült, 
és mára részévé váltak indirekt eszközök is. 
Ezek az indirekt eszközök és tényezők, ame-
lyeket konfliktus esetén kevésbé kockázato-
san lehet alkalmazni, újfajta stratégiaértel-
mezést követeltek, egy olyan oszthatatlan 
stratégiát, amely feladata – a politika által 
megszabott körülmények figyelembevéte-
lével – felölelni az állami tevékenység va-
lamennyi területét, és azokat a politikai fel-
adatok és célok szolgálatába állítani. A stra-
tégiai ráhatás eszközei politikai-diplomáciai, 
pszichológiai, gazdasági, technikai és kato-
nai jellegűvé váltak, továbbá ezek a területek 
a stratégiának – mint egésznek – a részterü-
leteivé lettek. Így tehát az átfogó értelemben 
vett stratégia egy állam vagy koalíció összes 
eszközeinek alkalmazását és lehetőségeinek 
felhasználása időben, térben és teljes inten-
zitásban, a politikai vezetés által megszabott 
feladatok és célok érdekében. Ez a stratégia 
már felöleli az állam belpolitikai életének, 
a koalíciónak és az ellenség értékelésének 
összes kérdését is. A ~ tehát – ebben az ér-
telmezésben – részstratégia a fegyveres erők 
alkalmazására az összstratégia (vagy nem-
zeti biztonsági stratégia) érdekében és cél-
jából. 5. A ⁓ fogalmának megértéséhez fon-
tos, hogy nemcsak a fölérendelt fogalom 
(a nemzeti biztonsági stratégia) ismerete, 
hanem az alárendelt fogalmak ismerete is, 
azaz a ~ tartalma. A ~ a végcél, a módszer 
és az eszközök együttese. A „végcél” a ki-
tűzött katonai célokat jelenti, a „módszer” 
azokat az eljárásokat és elképzeléseket, ame-
lyekkel a kitűzött végcélt igyekeznek elér-
ni, az „eszközök” pedig azokat a katonai 
erőforrásokat (munkaerő, anyag, pénz, erő, 
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 logisztika stb.), amelyek alkalmazása szük-
séges a cél eléréséhez. Más szavakkal tehát 
a ~ egyenlő a katonai célokkal, a stratégiai 
elképzelésekkel és a katonai erőforrásokkal. 
(M. A.) → stratégia és doktrína

katonai stratégiai szintű logisztikai szer-
vezetek: az egész haderőre kiterjedő támo-
gatási, gazdálkodási jogkörrel rendelkező 
szervezetek, amelyek a szervezeti hierar-
chiában egyrészt a legfelső vezetési szin-
tek (honvédelemért felelős tárca és a kato-
nai stratégiai vezető szerv például vezér-
kar) közvetlen alárendeltségében hajtják 
végre feladataikat. Idetartoznak az előállí-
tói logisztikai feladatokat végrehajtó erők 
és a fogyasztói logisztika stratégiai szintű 
szervezetei. A szervezeti struktúrában le-
hetnek olyan központi rendeltetésű szer-
vezetek, amelyek nem tartoznak a stratégi-
ai szinthez, azonban feladatrendszerüknél 
fogva központi rendeltetéssel bírnak. A Ma-
gyar Honvédségben a stratégiai szintű vé-
delemgazdasági feladatokat ellátó szerve-
zetek a honvédelmi struktúrában a honvéd-
elemért felelős miniszter irányítása alatt 
működő szervezetekre, valamint a Hon véd 
Vezérkar főnöke (HVKF) közvetlen logisz-
tikai és annak szakmai irányítása alá tartozó 
szervezetekre tago zódnak. Feladataik alap-
vetően az előállítói logisztikai feladatrend-
szerhez, illetve ezen feladatok szakmai irá-
nyításának vég rehajtásához köthetők. A ~ 
feladata a Magyar Honvédség alkalmazása 
logisz tikai támogatásának felső szintű meg-
tervezése, megszervezése a stratégiai célki-
tűzések teljesítése érdekében. A katonai lo-
gisztikai stratégiai szintet a HVK logiszti-
kai szervezete jelenti, amelynek fő feladata 
a Magyar Honvédség hadfelszerelése biz-
tosítása tervezésének, szervezé sének, va-
lamint a logisztikai támogatási rendszeré-
nek szakmai kö vetelményeinek meghatáro-
zása és irányítása. A logisztikai támo gatási 
rendszer stratégiai szintű feladatai eredmé-

nyes végrehajtá sának alapja a Honvédelmi 
Minisztérium és HVK logisztikai szerve-
zetek szoros együtt működése. A stratégiai 
és hadműveleti szint együttműködésének 
koordinálása a szakmai irányítási rendszer-
ben történik. A stratégiai szint rendeltetése 
a készletképzés rendjének meghatározása, 
a hadinormák kidolgozása, a hiányzó hadfel-
szerelés biztosítása, a készenlét fenntartása 
és fokozása rendjének, a különleges jogren-
di időszak logisztikai feladatainak meghatá-
rozása, a nemzetközi logisztikai együttmű-
ködés vezetése és szervezése, a logisztikai 
támogatás elveinek kidolgozása, NATO el-
vekkel történő harmonizációja, a befogadó 
nemzeti támogatás (BNT) katonai logiszti-
kai elveinek, követelményeinek kialakítása, 
az ország területének hadműveleti célú elő-
készítésével kapcsolatos MH-szintű felada-
tok megtervezése, a haderő hazai és ország-
határon kívüli alkalmazása logisztikai elve-
inek, követelményeinek kidolgozása. (P. Á.) 
→ hadtáptámogatás

katonai szabványosítás: a szabványosítás 
egyik speciális területe. Feladata a tudo-
mány és a technika aktuális szintjén álló, 
a fejlődést szolgáló fogalmak, szabályok 
és módszerek, valamint legcélszerűbb nor-
mák, értékek, paraméterek, követelmények 
kidolgozása, nemzetközi egyeztetése. Alap-
ja az egységes szakkifejezések és meghatá-
rozások kidolgozása, elfogadása. Elősegí-
ti a haditechnikai eszközök és fegyverzet 
fejlesztését, gyártását, kooperációját, egy-
séges vizsgálati metodikáját, minősítését, 
üzemeltetését, javítását stb. Általa fokoz-
ható a minőség, fejleszthető a megbízha-
tóság, továbbá egyszerűsíthető az üzemel-
tetés és javítás. A NATO-n belül a katonai 
szabványosítás során koncepciókat, doktri-
nákat, eljárásokat és tervezeteket dolgoznak 
ki azzal a céllal, hogy elérjék a kompatibili-
tás, az interoperabilitás, a csereszabatosság, 
valamint az egységesség leghatékonyabb 
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szintjét a hadműveletek, az adminisztráció 
és az anyaggazdálkodás terén. (H. F.) → ha-
ditechnikai támogatás

katonai szakértő: országos szakértői név-
jegyzékben szereplő személy, aki rendelke-
zik katonai felsőfokú (egyetemi) végzettség-
gel, és megszerezte a szakérői felhatalma-
zást a hadtudomány, illetve annak valame-
lyik szakterületéről, amit feljogosítottként 
ismer el a testület. (C. O.) → katonai vezetés

katonai szakképzettség: 1. meghatározott 
katonai-szakmai ismeretek, jártasságok 
és készségek kifejezője, egy vagy néhány 
katonai beosztás ellátására való alkalmasság 
tükre. A ~ a szakmai felkészítés során sze-
rezhető meg, és továbbképzéssel, rendsze-
res gyakorlással (tréninggel) tartható fenn. 
A ~ek egymástól való megkülönböztetésé-
re szolgál a ~i szám, ami a fegyvernemre, 
a szakszolgálatra, illetve azokon belül az ál-
lománykategóriákra és a konkrét beosztá-
sokra vonatkozó legfontosabb ismérveket 
fejezi ki. A ~i számokat a Honvéd Vezérkar 
gondozásában tartják nyilván, s ezek alap-
ján dolgozzák ki a különböző katonai szer-
vezetek állománytábláit. (D. Cs.) → kato-
nai képzés, kiképzés, felkészítés 2. A Nem-
zeti Közszolgálati Egyetemen megszerez-
hető BSc (főiskolai) szakképzettségek: ka-
tonai vezetői, katonai üzemeltetői, katonai 
logisztikai, állami légi közlekedési. Mester-
képzésen (MSc) megszerezhető képesítések: 
katonai vezető, katonai üzemeltetés, katonai 
műveleti logisztika, védelmi vezetéstech-
nikai rendszertervező. Az altiszti szakkép-
zettség jelentős része szerepel az OKJ-ben. 
(C. O.) → katonai vezetés 3. A hadköteles-
nek (az önkéntes katonának) egy vagy több 
katonai beosztás eredményes ellátásához is 
lehet ~e. A ~ már a polgári képzés, valamint 
a katonai kiképzés során szerezhető meg, 
és rendszeres elméleti és gyakorlati tovább-

képzéssel tartható csak fent. (H. L.) → vé-
delmi igazgatás

katonai szakkiképzés: különböző fegyver-
nemek és szakcsapatok katonáinak a szak-
ismeretek elsajátítására, a szakfeladatok el-
végzésére való felkészítése, oktatása és ne-
velése. Fő célja a katonákat képessé ten-
ni arra, hogy a szakbeosztásukkal járó fel-
adataikat békében és háborúban egyaránt 
sikeresen teljesítsék. Tartalma, felépítése 
az egyes fegyvernemek, szakcsapatok sa-
játosságaihoz, céljaihoz igazodik. Követel-
ményrendszere – a sajátosságok érvénye-
sülése mellett – egységes célt követ, vagyis 
a legmagasabb szinten megvalósítani a had-
erő (a csapatok) kiképzettségét, felkészült-
ségét, hadrafoghatóságát, harckészültségét. 
(D. Cs.) → katonai képzés, kiképzés, fel-
készítés

katonai szakma: a katonai hivatás gyakor-
lásához szükséges mesterségbeli tudást ma-
gában foglaló szakismereti ágak valamelyi-
ke vagy egésze, illetve ezek művelői együtt. 
A ~ a katonai hivatás elemeinek kiegészítő-
je, másik oldala a katonai professzionalitás 
hordozója, amelynek elemeit különböző tu-
dományok, művészetek, technikák stb. is-
meretanyagából és gyakorlatából a védelem 
konkrét emberi, tárgyi, eszközbeli és szel-
lemi struktúrái hatékony működtetésének 
megfelelően választják ki és állítják össze. 
A ~ák létrejöttét a harc megvívásának a ha-
ditechnika fejlődése által kikényszerített 
fejlődése indította el azzal, hogy az egy-
nemű katonai tevékenység kizárólagossá-
gát mind nagyobb mértékben egészítették 
ki, majd váltották fel a hadakozás szem-
pontjából elengedhetetlen szakszerűsége-
ket hordozó csoportokkal. A 20. század had-
ügyi fejlődése során bebizonyosodott, hogy 
a csoportfegyverek, fegyverrendszerek ön-
magukban is nagyon sokféle ~át vesznek 
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igénybe. (D. Cs.) → katonai képzés, kikép-
zés, felkészítés

katonai szaknyelv: speciális katonai szak-
kifejezések és nyelvi fordulatok összessége, 
amelyet a katonai életben, a katonai (szak) 
tevékenységek keretében használnak. A ~ 
alapkövetelménye a szakszerűség, pontos-
ság, szabatosság, egyértelműség, rövid tö-
mörség, amely a magyar nyelvhelyességre 
épül. Sajátossága a szókincs, valamint nyel-
vi fordulatai. Magyarország NATO tagsá-
ga gyorsította az angolszász eredetű szak-
kifejezések és meghatározások adaptálását, 
„magyarosítását”, amelyet a NATO Szakki-
fejezések és meghatározások szógyűjtemé-
nye tartalmaz. (D. Cs.) → katonai képzés, 
kiképzés, felkészítés

katonai szállítás: katonai alakulatok, intéz-
mények, szervezetek, különítmények, sze-
mélyek, katonai anyagok és technikai eszkö-
zök, katonai szállítmányok eljuttatása egyik 
körletből (pontról) a másikba különféle köz-
lekedési alágazatok (közút, vasút, vízi, légi, 
csővezetékes), szállítási módok útján, polgá-
ri vagy katonai szállítókapacitás igénybe-
vételével. (F. R.) → közlekedési támogatás

katonai szállítások irányítása: katonai szál-
lítások tervszerű megvalósítása érdekében, 
katonai közlekedési szervek részéről jóváha-
gyott tervek, utasítások, parancsok alapján 
végrehajtott operatív irányítói tevékenység, 
amelyben részt vehetnek mind polgári, mind 
pedig katonai szervezetek. Magában foglal-
ja: a csapatok és szállítmányok mozgási út-
vonalának, irányának és ütemének a meg-
határozását; a forgalom biztonsági rendsza-
bályainak betartását, ellenőrzését; a közle-
kedési rend és fegyelem fenntartását; a szál-
lítás végrehajtása során jelentkező zavarok 
elhárítását, kezelését. (F. R.) → közlekedé-
si támogatás

katonai szállítások szervezése: a ⁓ magában 
foglalja a szállítások előkészítésével és vég-
rehajtásával kapcsolatos azon tevékenysé-
gek megszervezésének összességét, amelye-
ket a feladat vételétől a szállítási folyamat 
befejezéséig a katonai közlekedési szervek, 
valamint a szállítandó csapatok végeznek. 
A ⁓ kiterjed a közlekedési utak, szállítóesz-
közök, a csapatok valamint a haditechnikai 
eszközök szállításra történő előkészítésére, 
a szállítás teljes folyamata alatt a szállítás 
mindenoldalú biztosítására. (Sz. G.) → köz-
lekedési támogatás

katonai szállítmány: egy adott berakó- (fel-
adó) helyről egy meghatározott kirakó- (ren-
deltetési) helyre fuvarokmánnyal feladott, 
szállítási terv szerinti szállítmányszámmal 
ellátott és vonaton (vasúti kocsiban), hajón, 
repülőgépen, helikopteren, gépjárművön 
stb. szállított katonai kötelék, anyag vagy 
eszköz. (Sz. G.) → közlekedési támogatás

katonai szerepkultúra: az intézményi 
kultúra lehetséges formája, amely a logika 
és az észszerűség alapján működik. Olyan 
szabályok irányítják, amelyek fontosabbak 
a személyeknél, nem kívánatos a többlet-
teljesítmény, lassan észlelik a változásokat. 
Kimondottan a hierarchikus szervezetek-
nél kap prioritást. (C. O.) → katonai vezetés

katonai szervezés: olyan alkotó tevékeny-
ség, amely egy kitűzött cél hatékony eléré-
se érdekében folyamatok és azok megvaló-
sítására hivatott szervezetek létrehozásá-
ra, fejlesztésére, működtetésére erőforráso-
kat és tevékenységeket rendel egymáshoz, 
és hangol össze, cél, feladat, hely és idő sze-
rint. A kitűzött cél elérését szolgáló folya-
mat a tevékenységek láncolata, a szervezés 
dinamikus alrendszere, míg a tevékenységi 
műveletet működtető struktúra inkább an-
nak statikusabb alrendszere. A kettő egy-
mástól elválaszthatatlan, a domináns szere-
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pet pedig inkább a műveletnek kell betölte-
nie. A szervezőmunka logikai modellje te-
hát a cél – művelet – szervezet kontextusá-
val  határozható meg, amelyet a környezeti 
tényezők, a fenntartó, valamint a szervezeti 
tagok elvárásrendszere lényegesen befolyá-
sol. A műveletek (folyamatok) a tevékeny-
ségek összefüggő, meghatározott láncolata, 
amely térben és időben játszódik le ember 
és az eszköz relációjában valamilyen igény, 
szükséglet kielégítésére, illetve probléma 
megoldására, döntések megvalósítására irá-
nyulva. A szervezetben zajló műveletek (fo-
lyamatok) feloszthatók: tevékenységi műve-
letekre (munkaszervezési eljárás) és bürok-
ratikus (adminisztratív) műveletekre. A mű-
veleti tevékenységek kapcsolódásának mód-
jai lehetnek: soros, konvergens, illetve di-
vergens kapcsolódás. Az egyes műveletek 
összehangolása, a folyamatok integrálását 
vonja maga után. A szervezetalapítás, szer-
vezetátalakítás, szervezetfejlesztés a szer-
vezeti célok (műveletek, elvárások) és a kör-
nyezeti tényezők függvényében a szerve-
zeti struktúrák kiépítését, megszervezését, 
a tevékenységek összehangolását igényli. 
A szervezetkialakítási, -átalakítási, -fejlesz-
tési művelet megindításának teljes jogi alap-
ját az alapító okirat képezi. Az alapító ok-
irat kiadása biztosítja a szervezet számára 
az alapvető feltételekhez történő hozzáfé-
rést, a működési rend kidolgozását, a szer-
vezet alapvető kezdő, illetve főbb elemeinek 
tevékenységét, amely a szervezeti és műkö-
dési szabályzat ki-, illetve átdolgozását ered-
ményezi. A szervezeti és működési szabály-
zat a legfőbb koordináló, szabályzó doku-
mentum az adott szervezet számára. Civil-
szervezetek, alapítványok vonatkozásában 
az alapszabályzat és a szervezeti és műkö-
dési szabályzat kialakításával, egységes jogi 
szerkezetbe foglalásával – bírósági jóváha-
gyással – lehet létrehozni, illetve működtet-
ni. A katonai szervezetek strukturális szer-
vezése az alábbi területeket foglalja magá-

ban, ammennyiben azt központi, illetve elöl-
járói szervezet nem szabályozza: a) vezetési 
rendszer (vezetési szemlélet, módszer, stílus, 
vezetők önállósága, hatáskörük, apparátus 
stb.); b) döntési rendszer (vertikális és ho-
rizontális döntési struktúrák, egyes döntési 
pontok, a döntést előkészítők, döntést hozók, 
egyetértési joggal rendelkezők köre, szemé-
lye); c) információs, illetve kommunikációs 
rendszer kialakítása (információk mennyisé-
ge, minősége, információs fórumok típusa, 
helye, szerepe, ideje, tartalma, résztvevők, 
szintjei stb.); d) formális szervezeti struktúra 
kialakítása (főbb szervezti egységek feladat-
rendszere, munkahelyek kialakítása, ideig-
lenes szervezeti elemek kialakítása stb.); e) 
személyek kiválasztása (személyzetfejlesz-
tés, a munkatársak kiválasztása, oktatása, 
fejlődésük hatékony támogatása stb.); f) ösz-
tönzés, illetve motivációs rendszer (elisme-
rések teljesítményfüggő rendszerének kiala-
kítása, az anyagi, technikai, erkölcsi ösztön-
zés elvei, gyakorlata, a motiváció egységes 
elvekre, elvárásokra épülő rendszer elfogad-
tatása, együttes működtetése stb.); g) szer-
vezeti kultúra megjelenítése (ünnepségek, 
hagyományok, ceremóniák, társas kapcso-
latok rendezvényeinek elvei, szervezésük 
stb.); h) az átfogó ellenőrzési és értékelési 
rendszer kialakítása, az arányosság, a biz-
tonság, a szelekció, a megerősítés, az orien-
tálás és a következetesség jegyében a reális 
értékelés céljából. A katonai szervezetek vo-
natkozásában központi jogszabályokon, sza-
bályzókon túl az állománytábla, a Szervezeti 
és Működési Szabályzat, a parancsnok 100. 
számú parancsa, munkatervek, ellenőrzé-
si tervek, napi parancsok stb. azok a doku-
mentumok, amelyek koordinálják a szervek 
tevékenységét az Alapító okiratban megfo-
galmazott cél teljesítése érdekében. (C. O.) 
→ katonai vezetés

katonai szervezet: 1. Olyan  felfegyverzett 
erőszakszervezet, amelyet az  államhatalom, 
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a mindenkori főhatalom tart fenn, hogy 
a nemzetközi, illetve a belpolitikai hatal-
mi viszonyok között ez által is érvényesítse 
érdekeit. A ⁓ek funkciója az adott nemzet 
legfontosabb értékeinek (területi integritás, 
szuverenitás stb.) védelme és a nemzeti ér-
dekek érvényestése. A szervezeti struktú-
ráját központilag állománytáblában hatá-
rozzák meg, amely a harcban betöltött sze-
repének megfelelő személyi állományt, ha-
ditechnikai eszközt és felszerelést biztosít 
szigorúan hierarchikus rendszerben. A ⁓
ek – mint a társadalmi mozgásszférához tar-
tozó rendszerek – nyíltan, aktívan, célsze-
rűen, szervezetten, dinamikusan működ-
nek. Ezen, emberekből álló, speciális társa-
dalmi szervezetek meghatározott és ellenőr-
zött közösségi célt szolgáló tudatos embe-
ri tevékenységre alapozottak, ahol részeik 
az egész sikeréért együttműködnek. A ⁓
ek működésének, vezetésének sajátosságai: 
a) a többirányú alkalmazhatóságot, a hadra-
foghatóságot – a nemzetközi politikai – kato-
nai helyzet, a szövetségi rendszerben vállalt 
kötelezettség, a fegyveres küzdelem célja 
és eszközrendszere az ország gazdasági te-
herbírása függvényében – a humán erőforrás 
képessége, a technika- és technológia fejlett-
sége, a társadalmi támogatottság határozza 
meg; b) a katonai tevékenység, a fegyveres 
küzdelem célja és eszközrendszere, a befo-
lyásoló tényezők különleges hatása révén 
a vezetéstudomány alapkategóriái (struk-
túra, vezetői cselekvési szabadság, egyedi 
cél, behatárolt jogkör, felelősségi következ-
mények stb.) csak korlátozottan érvényesek; 
c) a nemzeti haderő tevékenységének célját, 
a haderő összetételét, vezetését, irányítását, 
társadalmi ellenőrzését – az alaptörvényre 
alapozottan – az ország legfelső döntéshozó 
szervezete, a biztonságpolitikai értékelésből 
levont következtetések függvényében törvé-
nyekben, egyedi döntésekben (rendeletek-
ben) határozza meg (szövetséges haderők vo-
natkozásban, az alapszerződésben kitűzött 

céloknak megfelelően a döntést a legfelső 
politikai testület – az érintett állam és kor-
mányfők – tanácskozásán hozzák); d) az ál-
lam a külpolitikai szándékainak, belpolitikai 
céljainak függvényében biztosítja a fegyve-
res erő működőképességét, az érdekérvénye-
sítési szándéka az anyagi és morális feltéte-
lek biztosítottságában realizálódik; e) a had-
erő helyzetét a szövetségi rendszerben vállalt 
kötelezettség, az ország gazdasági teherbírá-
sa függvényében – a humán erőforrás képes-
sége, a technika és technológia fejlettsége, 
a társadalmi támogatottság határozza meg; 
f) a bonyolult feladatok (harc – békeműve-
let – természeti csapás – katasztrófaelhárí-
tás) megoldására rendkívüli körülmények 
(ellenséges behatás – munka- és létfeltételek 
lényeges hiánya – zord időjárás – éjjel-nap-
pal fokozott pszichikai és fizikai igénybevé-
tel stb.) mellett kerül sor; g) a komplex fel-
adatok megoldására az állandóan átalakuló 
szervezeti struktúrában és környezeti felté-
telek között kerül sor, ahol a személyi állo-
mány – így a parancsnokok is – folyamato-
san változnak; h) az alaprendeltetésük telje-
sítésére lényegében modellezett (szimulált) 
rendszerkörnyezetben készülnek fel – több-
ször a feltételek minimalizált helyzetében; 
i) a legbonyolultabb feladataik (harc- és bi-
zonyos békeműveletek) teljesítése során szá-
molni kell az ellentevékenységgel, amelynek 
elsődleges célja a rendszer nyílt működőkép-
telenné tétele, megsemmisítése, ami lénye-
ges eltérés más társadalmi szervezet tevé-
kenységi céljától; j) a kormányzati szinten 
határolják be pontosan – funkciókhoz kö-
tötten – a vezetés és irányítás szintjén el-
különülő politikai, illetve a szakmai fele-
lősségi és hatásköröket, kötelezettségeket; 
k) a haderő vezetése és irányítása – az ál-
lam által elfogadott nemzetközi egyezmé-
nyek alapján kidolgozott és a legfőbb tör-
vényhozó szerv révén szentesített – tör-
vények, a kormány, és a honvédelmi mi-
niszter rendeletei, illetve határozatai alap-
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ján egységesen – alkalmazott  tevékenységi 
 időszakokhoz  tervezetten – centralizált rend 
szerint történik; l) a fegyveres erő hierar-
chiájában alkalmazott személyek felada-
tai, felelősségük, kötelezettségük, egysége-
sen – a szolgálati jogkörük, hatáskörük dif-
ferenciáltan, központilag, egységes elgon-
dolás alapján – szabályozott, előírt; m) a ve-
zetésnek a katonai vezetés egy sajátos meg-
nyilvánulása, amely parancsnoklás, azaz 
parancsok útján történő vezetés (a parancs: 
ellentmondást nem tűrő utasítás, amelynek 
végrehajtása az alárendelt számára kötele-
ző, megtagadása súlyos joghátránnyal jár), 
ugyanakkor az emberi viszonyok alakulá-
sa meghatározza a szervezet eredményes-
ségét illetően – és különös jelentőséggel bír 
ez a sorozott, állampolgári kötelezettségre 
épülő, kötelező katonai szolgálatra bevonul-
tatottak vonatkozásában; n) a katonák joga-
it és kötelezettségeit nemzetközi egyezmé-
nyek alapján törvények szabályozzák, amely 
a honvédelmi törvényben, a katonák jogál-
lásáról szóló törvényben, a különböző sza-
bályzatokban, rendeletekben jelenik meg; o) 
a ⁓vezetőnek – a parancsnoknak – más tár-
sadalmi szervezetvezetőtől lényegesen elté-
rő – különleges jogkör biztosított, aki alkal-
mazhatja a parancsuralmi kényszert, meg-
valósíthatja a totális szabályzást különle-
ges jogrend bevezetését követően; p) a leg-
bonyolultabb tevékenység (a harcfeladatok 
sikerét) teljesítését csak a meglepetéssze-
rű, határozott és jól szervezett – az ellen-
ség részére váratlan – tevékenység biztosít-
ja, amelynek feltételei (kiképzettség – har-
ci képesség) békeidőben teremthetők meg. 
A honvédség szervezeti felépítését a hon-
védelemért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium, a honvédelemért felelős mi-
niszter közvetlen alárendeltségébe tarto-
zó, valamint a honvédség hadrendje szerin-
ti szervezetek összessége képezi. Az egyes 
honvédségi szervezetek konkrét feladatait 
jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó 

eszközök, valamint a belső rendelkezések 
határozzák meg. A honvédséget a száraz-
földi csapatok, a légierő csapatai, a logiszti-
kai és támogató erők, valamint a honvédség 
feladatainak végrehajtása érdekében egyéb 
szaktevékenységet folytató szervezetek al-
kotják. A szárazföldi csapatok és a légierő 
csapatai haderőnemet képeznek. A haderő-
nemek fegyvernemekből és szakcsapatokból 
tevődnek össze. (C. O.) → katonai vezetés 
2. Tágabb értelemben az államok, szerve-
zetek által, saját érdekérvényesítése támo-
gatására létrehozott felfegyverzett erőszak-
szervezete. Az államhatalom, a mindenkori 
főhatalom hozza létre és tartja fenn. Funk-
ciójából következően szigorúan centralizált 
hierarchikus bürokratikus szervezet, veze-
tése egyszemélyi parancsnoki rendszerben 
történik. A ⁓ek általános jellemzői: a) a hi-
erarchia elvének maximális érvényesülése; 
b) fizikailag is érzékelhető korlátok, szabá-
lyozottság, zártság; c) jelentős hatalmi el-
térések a szintek között; d) a szervezeti fe-
gyelmet biztosító belső intézmények; e) te-
kintély és erős függés; f) a hatalmi rituálék 
és szimbólumok nagy hangsúlya; g) tevé-
kenységek kifinomult proceduális szabá-
lyozottsága; h) leszűkült érdekérvényesíté-
si lehetőség; i) a vezetés eszköze a parancs, 
amely más normát felülír. A modern társa-
dalmak ⁓ei polgári irányítás alatt álló, füg-
gelmi rendszerben – békében önkéntessé-
gen vagy hadkötelezettségen, veszélyhely-
zetben az általános hadkötelezettségen ala-
puló fegyveres állami erőszakszervezetek. 
Nevezik őket fegyveres erőknek is, mintegy 
megkülönböztetve az elsődlegesen a társa-
dalom belső rendjét biztosító rendvédelmi 
szervektől. A ⁓ személyi állománya békeidő-
ben tényleges szolgálatot teljesítő katonák-
ból, civil alkalmazottakból (kormánytisztvi-
selőkből, kormányzati ügykezelőkből, köz-
alkalmazottakból és a munka törvényköny-
vének hatálya alá tartozó munkavállalók-
ból stb.) áll. Veszélyhelyzet,  fenyegetettség 
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 esetén a mindenkori jogszabályok alapján 
kiegészülhet a lakosságból kiképzett vagy 
kiképzetlen (kiképzésre kerülő) hadkötele-
sekkel. (K. J.) → katonaszociológia

katonai szervezetek alapítása, megszün-
tetése: a honvédségi, ⁓-ére a honvédelemért 
felelős miniszter jogosult. A szervezeteket 
alapító okirattal kell létrehozni. A honvéd-
ség szervezetei közül a hadrendbe az állo-
mánytábla szerint szervezett katonai, a had-
renden kívüli szervezetek csoportjába pe-
dig a munkaköri jegyzék szerint létrehozott 
egyéb szervezetek tartoznak. A honvédség 
szervezeteinek felépítését, béke- és hadilét-
számát, rendszeresített technikai eszköze-
it állománytáblában vagy munkaköri jegy-
zékben kell meghatározni. (C. O.) → kato-
nai vezetés

katonai szervezeti diagram: a szervezet 
formális struktúráját mutató ábra, amely 
a hatásköröket, feladatköröket, a kommu-
nikációt és a munkafolyamatokat ábrázolja. 
(C. O.) → katonai vezetés

katonai szervezeti formák: a ⁓at más tár-
sadalmi szervezethez hasonlóan a szerveze-
ti struktúrák alakítják. A szervezetek struk-
turális jellemzői: A) A munkamegosztás 
(feladatkomplexumok lebontása részfelada-
tokra és azok szervezethez kötése történik. 
A megosztás, így lehet: elsődleges és má-
sodlagos. Az elsődleges munkamegosztás 
szabályozása történhet: a) funkció, b) tárgy, 
c) régió szerint. Egydimenziós a szervezet, 
ha egy elv szerint történik az elsődleges 
munkamegosztás, ilyen a funkcionális szer-
vezet, ahol funkció szerinti munkamegosz-
tás történik. A divizionális szervezet tárgyi 
elvet követ az elsődleges munkamegosztása 
során. Két- vagy többdimenziós a szervezet 
ha a munkamegosztási elveket párhuzamo-
san alkalmazzák. ilyenek a mátrixszerveze-
tek. B) Hatáskör szabályozása: a hierarchi-

ában elhelyezkedő szervezetek, személyek, 
amely magában foglalja: a) a kompetencia 
(illetékesség, jogosultság, szakértelem) meg-
állapítását; b) döntési jogkörök felosztását; 
c) utasítási hatáskörök megállapítását. Uta-
sítási hatáskör alapján elkülönítünk: a) egy-
vonalas szervezetet (ha az alárendeltek egy 
személytől kaphatnak utasítást – ilyenek a li-
neáris és divizionális szervezetek); b) több-
vonalas szervezet (ha kettő vagy több szer-
vezeti egység (személy) utasíthatja az alá-
rendeltet – ilyenek a funkcionális és mátrix-
szervezetek. C) Koordináció, amikor az el-
térő feladatokkal, hatáskörökkel rendelkező, 
de egymással kapcsolatban lévő szervezeti 
egységek (személyek) tevékenységét a szer-
vezet egészére vonatkozó célok megvalósí-
tása érdekében összehangolják: idő, cél, sze-
mélyközi orientációt tekintve. A koordiná-
ció (Khandwalla szerint) lehet: a) technok-
ratikus, b) strukturális, c) személyorientált. 
A katonai koordináció a feladatok megol-
dása érdekében: a) hely (terep); b) idő; c) 
mód; d) eszköz; e) szervezet; f) felelősök te-
kintetében valósul meg. D) A konfiguráció 
származtatott strukturális jellemző, amely 
a munkamegosztás, a hatásköri rendszer 
és a koordináció elsődleges szabályozásá-
ból alakítható ki. A konfiguráció leírható: a) 
a szervezet mélységi tagozódásával (hierar-
chikus szintek száma) profil szerint; b) szé-
lességi tagozódás, azaz egy vezető alá tar-
tozó alárendeltek száma a hierarchia külön-
böző szintjein; c) az egyes szervezeti egysé-
gekben foglalkoztatottak száma. A lineáris 
szervezet az úgynevezett egyvonalas szer-
vezeti forma klasszikus példája, amely azt 
jelenti, hogy minden beosztottnak egyetlen 
főnöke van, és csak egy személytől kaphat 
utasítást. Ez általában erősen hierarchikus 
szervezet, amely horizontálisan és vertiká-
lisan is könnyen bővíthető. A modell előnye, 
hogy közvetlen a kapcsolat a vezetői szintek 
között, gyors és pontos az információáram-
lás. Ez lehetővé teszi a feladatok pontosabb 



567

katonai szervezeti formák

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

meghatározását és a közvetlen visszacsato-
lást. A modell szervezeti elemei horizontáli-
san és vertikálisan is bővíthetők, de ugyan-
akkor szűkíthetők is. A horizontális bővü-
lés esetén a szervezet vezetőinek létszáma 
és a beosztottaké is tovább nőhet, míg a ver-
tikális bővülés újabb vezetési szintek megje-
lenését jelenti. Szűkítés esetén a fölösleges 
szervezeti elemek könnyen leválaszthatók. 
A felelősségi és hatáskörök, alá-fölé rendelt-
ségi viszonyok rendezettek, a döntéshozatal 
és a feladatok lejuttatása gyors és pontos. 
Kisebb méretű szervezetek számára határo-
zottan előnyös szervezeti forma, amelynek 
működtetése is olcsó. A modell hátránya, 
hogy a nagyobb (összetettebb feladatkörű) 
szervezeti egységeknél nehezen alkalmaz-
ható, mivel kevésbé képes az egyes szakte-
rületek eltérő sajátosságait figyelembe ven-
ni. Hasonlóan nehézkessé válik az egymás-
tól nagy távolságra elhelyezkedő szervezeti 
egységek vezetése esetén, hiszen az egyes 
vezetési szintek között a szoros kapcsolat 
elengedhetetlen. Nincs igazi specializáció, 
az új, minőségileg más feladatok csak ne-
hezen illeszthetők a struktúrába. A szak-
terület vonatkozásában jól felkészült ve-
zetőket igényel és feltételez. Az alárendelt 
szervezetek közötti horizontális koordiná-
ció nehézkes, gyakorlatilag nincs is. Több 
szervezeti egységet érintő probléma csak 
a legfelső vezető szintjén kezelhető. A szer-
vezet környezetével történő kapcsolatok kéz-
bentartása is a legfelső vezető feladata. Ru-
galmatlan rendszer, az új problémákra régi 
módszerekkel válaszol, nem tud alkalmaz-
kodni a változó elvárásokhoz. Ez elsősor-
ban a katonai hierarchia alsó szintjén jele-
nik meg raj-, csoport-, szakasz-, századszin-
ten. A lineáris törzskari struktúra a katonai 
szervezetet vezető parancsnok mellett lét-
rehozott törzskarról kapta a nevét. Ezt a ve-
zetési modellt alkalmazzák azokban a hon-
védségi és rendészeti szervezetekben, ahol 
zászlóaljat vagy magasabb szintű köteléke-

ket vezetnek, és ahol a vezetők (parancsno-
kok) döntéseit a különböző szakterületekre 
szakosodott szakemberek (törzstisztek) ké-
szítik elő, de minden jogkör a vezető (a pa-
rancsnok) kezében összpontosul. A lineáris 
törzskari struktúrában a törzskar az elöljáró 
munkáját közvetlenül támogatva részt vesz 
a szakmai döntések kialakításában, végre-
hajtásának megtervezésében, megszervezés-
ben, irányításában, ellenőrzésében és érté-
kelésében. Az egyes szakirányítási feladato-
kon túl feladatul kapják még az alsóbb szin-
tű (alárendelt) szervezetek munkájának fo-
lyamatos figyelemmel kísérését és közvetlen 
felügyeletét. A törzskari irányítási modell-
ben a szervezetnek a fő munkafolyamatok 
szerinti tagolása is elképzelhető (funkcioná-
lisan megosztott törzskar). A törzskari tá-
mogatói beosztásban lévő tisztek nemcsak 
a tanácsadói, javaslattevői szerepüket lát-
ják el, hanem szakterületüknek megfelelő-
en a felügyeletet, szakmai irányítást (tüzér, 
műszaki stb.) végeznek. A szervezeti modell 
nagy előnye, hogy a törzs nagyfokú segítsé-
get nyújt a vezetőnek, hiszen a szakterüle-
tek szakember részéről a hozzáértés bizto-
sított, a szakirányítás minőségi végrehajtása 
folyamatos és következetes. Esetenként tes-
tületként is működhet, hiszen az egyes kér-
dések megítélésekor több nézőpont kerülhet 
ütköztetésre, de a döntési felelősség min-
den esetben a vezetőt (parancsnokot) terhe-
li. A rendszer működésének hátránya, hogy 
a szakmai területeken dolgozó szakemberek 
(a törzskari beosztottak) nem rendelkeznek 
döntési jogosultsággal, ezért szakmai ké-
pességüket közvetlenül nem tudják kibon-
takoztatni, mivel általában javaslatokat ad-
nak, így a kevésbé következetes vezető mel-
lett, a szervezeten belül a szakemberek kö-
zött könnyen szakmai viták alakulhatnak ki, 
amelyek gátolhatják az egységes irányítást. 
Hátránya továbbá, hogy a szervezet élén álló 
egyszemélyi vezetőnek a szerteágazó mun-
kafolyamatok összehangolása és  felügyelete 
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érdekében viszonylag széles körű szakmai 
hozzáértéssel és önállósággal kell rendel-
keznie. A divizionális szervezet nagyfokú 
önállósággal rendelkező (kvázi autonóm) 
szervezeti egység (például hadosztály). A 
munkamegosztás tárgyi elvű, illetve régi-
ók szerint tagolják a szervezetet. A szerve-
zeti szintű feladatok és célok érvényesítése 
érdekében: a) az irányítási; b) a koordináci-
ós; c) az ellenőrzési tevékenységet központi 
egységek látják el. Központi feladat: a for-
rások elosztása, a tevékenységek pontos el-
határolása, a hatékonysági kritériumok ki-
dolgozása, ellenőrzése. A divizionális szer-
vezet előnyei: a) a stratégiai és operatív fel-
adatok különválnak, a felső vezetés a stra-
tégiára koncentrálhat; b) környezeti változá-
sok hatása nem érinti az egész szervezetet, 
csak egyes szervezeti egységeket; c) ala-
csony a horizontális koordinációs költség; 
d) teljesítményre ösztönző felelőségi-érde-
keltségi rendszer kialakulása. Összességé-
ben a divizionális szervezet a változó kö-
rülményekhez jól alkalmazkodó, rugalmas 
szervezeti forma. (C. O.) → katonai vezetés

katonai szervezeti kompetencia: egyéni 
és kollektív képességek, szaktudás és kapa-
citások összessége. Katonai szervezetvezeté-
si értelemben a különböző alap-, és tovább-
képzések célja a jövőbeni működést megala-
pozó kompetenciák elsajátítása. A szervezeti 
kompetenciákban domináns szerepet játszik 
a kulcskompetencia, amely szakismeretből 
és technológiákból előálló speciális szaktu-
dás, amellyel a környezet által elismert ér-
téket hozhatnak létre. Ezek a kompetenciák 
a szervezetben jelen lévő ismeretek kombi-
nációjaként jönnek létre, és a szervezet tag-
jaiban testesülnek meg, folyamatos fejlesz-
tést és alkalmazást igényelnek. Ezen kom-
petenciák alapvető elemei a katonai szer-
vezetekben: a) technológia mint a fizikai 
rendszerek és eszközök összessége; b) em-
beri tényező, amely a technológia működte-

tője, a képességek és tudás megtestesítője; c) 
a szervezet, amely magában foglalja a for-
mális szervezeti struktúrát, illetve a működ-
tetett vezetési rendszereket; d) a szervezeti 
kultúra, amely a szervezet informális meg-
jelenése. A kompetencia – szervezeti vonat-
kozásban – az erőforrás egy formájának te-
kinthető, amely jelentős befolyással van más 
tényezőkre az értékteremtő tevékenység so-
rán. A szervezet funkcionális kompetenciája 
képességként definiálható, ami ebben az ér-
telemben szervezeti tudást és e tudás alkal-
mazásának képességét foglalja magában. 
A kompetenciák ma már – szervezeti relá-
ciókban – hálózatként realizálódnak mint 
erőforrások és tevékenységek összessége, 
ahol a szervezet létrehozza, fejleszti és me-
nedzseli a funkcionális hálózat. (A hálóza-
ti kompetencia összetevői: kommunikáci-
ós képesség, kooperációs kultúra, bizalom, 
stratégiai gondolkodás, vízióalkotási képes-
ség, kooperációs megállapodások kötésének, 
együttműködések végrehajtásának kompe-
tenciája.) (C. O.) → katonai vezetés

katonai szimbólumok: az emberi kultúrá-
ban ősidőktől fogva kitüntetett helyet elfog-
laló, a hadsereggel kapcsolatos, a vele való 
azonosulást szolgáló vagy lelkesítő jelek, jel-
vények, jelképek. Szokásos jellegzetessége-
ik oly módon érthetők meg leginkább, ha fi-
gyelembe vesszük, hogy: speciális, általános 
jelölő funkcióik vannak; gyakorlati funkció-
ikon belül elkülöníthető az azonosulás lélek-
tani szükségletét kielégítő, valamint a min-
dennapi szervezeti működést támo gató sze-
repük. A katonai szervezet rendszeresen al-
kalmakat (időt, teret) biztosít koncentrált, 
együttes, összefonódó és ezért inten zitásban 
megnövelt hatásaik érvényesüléséhez (kato-
nai ünnepek). A katonai  jelképeknek kijáró 
kitüntetett hely már a primitív népeknél is 
a harcoló ember tevékenységének kivételes 
jellegét fejezte ki, a fegyveres harc kocká-
zatának a legtöbbet, az életet érintő mi-
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benlétét, az ennek ellenére vállalt áldozat 
 kiemelésre érdemesített magasztosságát, 
az azt hordozó embert, a harcost, illetve e ré-
teget jelölte. A ~nak a szimpla jelölésen túl 
messzemenő gyakorlati funkcionális gyöke-
reik is vannak. A harcos szervezetek tagjai 
számára mindenkor elemi lélektani szükség-
let volt, hogy bizalommal lehessenek azok 
iránt, akikkel együtt szállnak szembe az el-
lenséggel, mivel a vállalt ügy győzelme, sok-
szor az életük múlott azon, hogy milyen erős 
összetartás jellemezte azokat, akikkel egy-
másnak vetett vállal harcoló csoportokat al-
kottak. Ennek a szükségletnek a kielégítését 
a katonai szervezetek nemcsak a társadal-
makon belül is különálló, zárt szervezeti 
 kereteikkel, hanem a testületi szellemet 
 erősítő – a társadalomban használatostól 
 eltérő –, több jelkép használatával is próbál-
ják elérni. A primitív népek harci eszközein 
ábrázolt totemállatok, a rómaiaknak a légi-
ók előtt hosszú rúdon hordozott tábori jel-
vényei (később keresztrúdra erősített szö-
vetdarabon a légió jelmondatával és azono-
sító számával), de a modern csapatzászló is 
az állandósság szimbólumai, az adott cso-
port történeti folyamatosságának kifejezői, 
mai szóhasználattal a „csapat lelke”. A zász-
lórúdon, póznán, lándzsán, kürtön, dobon 
stb. hordozott zászló azáltal lesz a hadsereg 
szimbólumainak legfontosabbika, hogy mi-
közben a csoportot alkotó katonaszemélyek 
identitásának tér- és időbeli megtestesítője 
és kifejezője, aközben azt a bizonyosságot 
is közvetíti számukra egyénenként, hogy 
ahogyan ők maguk, úgy a többiek is azono-
sulnak a testülettel. Az pedig, hogy a csa-
patzászló a modern nemzeti zászlóval való 
rokonságát máig megtartotta, nyilvánvaló 
jele annak, hogy ezt az azonosulást tartal-
milag a katonák által szolgált legnagyobb 
közösségre, a nemzetre vetítik vissza. A lé-
lektani értelemben vett funkcionalitáson túl-
menően a jelképek a szervezet gyakorlati 
működését is támogatják: azokat a jelképe-

ket, amelyeket a katonai szervezetek önma-
guk azonosítására alakítottak (egyenruha, 
tisztelgés, megszólítás), általában a minden-
napi életben a társadalomtól való megkülön-
böztetés és az önazonosság napi újra- és új-
raismételt – egészen az észrevétlenségig ter-
mészetessé váló – rögzítéséül alkalmazzák. 
Ezen belül különleges szerepet tölt be 
az egyenruha (vagy a harci festések törzs-
specifikus ábrázolásai), amelynek az egyes 
hadseregek a nagy fokú funkcionális hason-
lóságon kívül – nem véletlenül – a mai na-
pig igyekeznek megőrizni specialitásait. 
A különleges szerep az egyenruhát biztosí-
tó hatalmi centrum érdekérvényesítése 
szempontjából szimptomatikus jelentőségű: 
békeidőben az egyenruha puszta viselése is 
a hatalom jelenvalóságának jelképe, önma-
gában is a hatalom stabilizálása irányában 
fejti ki hatását. Háborúban az ellenséggel 
szemben viszont ezen túlmenően azzal, 
hogy az ellenséggel szembeni harc, a tevő-
leges szembeszállás csaknem minden reális 
alternatíváját megkérdőjelezi (a katonának 
tudnia kell, hogy az ellenség szemében őt 
már az egyenruhája is elpusztítandó, meg-
semmisítendő személyként minősíti, nem 
mondhatja, hogy „kérem, én nem lőttem” 
az egyenruhát le kellene vetnie ahhoz, hogy 
„békés polgári személynek” adja ki magát; 
tehát nincs más választása, mint hozzájárul-
ni a győzelemhez), a szervezettel, a csoport-
célokkal való azonosulás sajátos „biztosíté-
kaként˝ is szerephez jut. Mindez erőteljes 
indoka annak, hogy a testület tagjai számá-
ra a legtöbb alkalomra előírja az egyenruha 
viselését, s hogy az egyenruha elutasítása 
a testületből való kilépéssel egyenértékű: 
a testület közeli és távlati céljai egyaránt 
igen erősen emellett szólnak. Azokkal 
a szimbólumokkal kapcsolatban, amelyeket 
a katonák a saját csoporton belüli megkü-
lönböztetésre hoztak létre, lényegesen egy-
szerűbb a helyzet: a ~nak ez a csoportja (ha-
derőnemi és fegyvernemi jelzések, rang-
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jelzések,  jelvények stb.) az egymáshoz való 
viszonyulás, kapcsolatteremtés, viselkedés 
megválasztásához nyújt elengedhetetlen se-
gítséget. Ezek a jelzések olyannyira gyakor-
lati funkciójúak, hogy nemzetközileg csak-
nem azonosak, de mégsem mondható el ró-
luk, hogy puszta piktogramok, megkülön-
böztető jelzések; ugyanis jelentős mérték-
ben kapcsolódnak hozzájuk szimbólumér-
tékek: gondoljunk például a tábornoki 
tölgyfalomb erőt szimbolizáló, vagy a repü-
lőerők „sas˝ jelzésének a levegő urát szim-
bolizáló jelentésére, illetve a fegyvernemi 
jelzésekhez fűződő külső és belső azonosí-
tó egységes jelölésre vagy a repült órák utá-
ni kitüntetést viselő repülők tekintélyére. 
A katonai jelképek új minőségű rendszerbe 
kapcsolódása, egymásra vonatkozásuk el-
mélyítése – ahogyan az egyes hangszereket 
egyesítően összekapcsoló szimfonikus ze-
nekar új zenei minőséget hoz létre – elsősor-
ban a katonai rendezvényeken megy végbe. 
Ezért egyáltalán nem véletlen a katonai ren-
dezvények egymást követő rendszeressége 
(az emberi élményelavulás periódusait meg-
lehetősen jól mintázó időközökkel), illetve 
hogy a katonaszemélyek számára nem lehet 
szabad választás tárgya az azokon való rész-
vétel. A legfontosabb ilyen rendezvények 
az eskütételek, fogadalomtételek, avatások, 
évfordulók, egy-egy új szimbólum beikta-
tása (emlékműavatás, névfelvétel, zászló-
adományozás, kollektív kitüntetés átvétele 
stb.), a temetések, illetve a díszszemlék. Ki-
sugárzó hatásukat gyakran használják fel 
arra, hogy az állami ünnepek alárendelt ré-
szeként is megrendezzenek ilyeneket a szé-
lesebb társadalom (sokkal esetlegesebb, 
mert nem rendszeres és nem kötelezhető) 
mintakövetésének „felélénkítésére”. A ~ tör-
téneti jellege nem csupán egyszerű kikerül-
hetetlen körülmény, hanem nagyon is fontos 
szerepe van a szimbólumok hitelessége iga-
zolásában, illetve értelmezésük helyes meg-
fejtésében. A mai csapatzászlóink kialaku-

lásának követése például alkalmas annak ér-
zékeltetésére, hogy e szimbólumunkban 
a leginkább hagyományőrző ~at tisztelhet-
jük, amely formáját és alkotó jelképeit év-
századok fejlődése és kultúrák kölcsönhatá-
sa során kapta. A katonai nevelésnek fontos 
feladatai vannak a ~ és nemzeti katonai ha-
gyományok elsajátíttatása, megőrzése terén, 
mivel ezek csak akkor válnak élővé és átél-
hetővé, ha használójuk többé-kevésbé tisz-
tában van jelentésükkel és történeti fejlődé-
sükkel. Ellenkező esetben olyanná válnak, 
mint a ballagók által énekelt „Gaudeamus 
igitur”, amit mindenki zeng, de sokan nem 
tudják, miért. A ~ mindig a nemzeti speci-
fikumok hordozói, s így van ez a Magyar 
Honvédség esetében is. A Honvédelmi Mi-
nisztérium Kollégiuma 1990. november 21-
én  – a Magyar Honvédség Kiképzési és Szá-
razföldi Főcsoportfőnökség előterjesztésére, 
amely a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
résztanulmányai és a ZMKA Szociológiai 
tanszék hivatásos állomány körében végzett 
vizsgálatai alapján készült – elvi döntést ho-
zott a honvédség alapszimbólumainak és ün-
nepeinek nemzeti hagyományokon alapuló 
visszaállításáról. A ~ hiteles újraalkotása 
ezúttal egyaránt szakított az elmúlt negyven 
évnek a szerves folyamatosságot megszakí-
tó gyakorlatával és a 70-es, 80-as  évek této-
va, végig nem vitt szimbólumrekonstruáló 
kísérleteivel. Abból indult ki, hogy egyfelől 
nem hagyható betöltetlenül a pártállami 
szimbólumok lebontása nyomán keletkezett 
űr, másfelől viszont létrejöttek a szimbólu-
mok, a történelmi és katonai hagyományok 
egységes rendszerbe való rekonstruálásának 
feltételei: határozottan körvonalazódtak 
az önálló magyar haderő nemzeti jellegével 
kapcsolatos nézetek, illetve a szaktudomá-
nyos kutatások kellő biztonságot nyújtottak 
a döntés meghozatalához. Mindezek alapján 
a döntéshozók vállalták, hogy az alapokig 
visszanyúló módon teszik meg lépéseiket 
a honvédség nemzeti jellegét szimbolizáló 
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jelképegyüttes újraformálására. E döntés 
 értelmében a csapatzászlót a katonai jelké-
pek között alapszimbólumnak kell tekinte-
ni, amely a katonai becsület, hősiesség és di-
csőség jelképe, a csapatok tagjai összetarto-
zásának, a haza védelme iránti feltétlen el-
kötelezettségnek a szimbóluma. A csapat-
zászlókon kívül szabályozták a történelmi 
zászlók használatát is, amelyek bemutatása 
az utóbbi években alakult ki. A Magyar Hon-
védség meghatározott harceszközein feltün-
tetett, a magyar állam és fegyveres erői szu-
verenitását kifejező felségjel ügyében is 
döntés született. Ez az 1907-es  hágai egyez-
mény (a II. békeértekezleten elfogadott IV. 
egyezmény szabályzatának 2/c pontja) által 
bevezetett „meghatározott és messziről fel-
ismerhető megkülönböztető jelvény” a dön-
téshozó álláspontja szerint nem lehet más, 
csak aminek hiteles történelmi múltja van, 
kifejezi nemzeti szuverenitásunkat, és nem 
kompromittálódott a közelmúlt történelmi 
eseményeiben. Ezért a HM kollégiuma 
az 1919-ben  megalkotott, majd 1938-ban  újra 
alkalmazott első önálló felségjelet fogadta 
el. A felségjel nemzeti színeket tartalmazó 
egyenlő szárú háromszög, amelynek magas-
sága az alap kétszerese. A színek a három-
szögben úgy helyezkednek el, hogy a három-
szög mindkét szára mentén az alap 1/9 ré-
szének megfelelő szélességű piros színű, 
majd fehér színű sáv húzódik, amelyek kö-
zött a háromszög fennmaradó területe zöld 
színű. Az így kialakult jelet egy, az alap 1/27 
része szélességű fehér keret veszi körül. Re-
pülőeszközökre, illetve harcjárművekre fes-
tik fel, formája és színei szerint egyedi mó-
don fejezi ki haderőnk nemzeti jellegét. 
A felségjelet a katonai járművek függőleges 
vagy annak közeli állású síkjain úgy kell fel-
festeni (felhelyezni), hogy a háromszögnek 
az alapjával szembeni csúcsa a jármű hala-
dási irányába mutasson. Ezáltal bármilyen 
felületen elhelyezett felségjel a jármű hala-
dási irányába mutató, ék alakú jelzésként is 

használható. A tárgyi jeleken kívül szabá-
lyozták a szimbólumkoncent ráló alkalma-
kat, a katonai ünnepeket is. A honvédelem 
napja kérdésében a kollégium csupán rész-
leges döntést hozott. Egyfelől úgy döntött, 
hogy a korábban fegyveres erők napja néven 
szeptember 29-én  ünnepelt alkalom a Ma-
gyar Köztársaság Alkotmánya, illetve mó-
dosított honvédelmi törvény által újrafogal-
mazott szerepű honvédségnek nem felel 
meg: természetes módon fogadták el azt 
az igényt, hogy a honvédség ünnepeinek 
rendje is különüljön el a többi fegyveres tes-
tületétől, és a továbbiakban a Magyar Hon-
védség napja legyen a honvédség legna-
gyobb ünnepe. A HM-rendelkezés konkrét 
szabályozó intézkedése, tiszteletben tartva 
az 1848–1849-es  kiemelkedő események 
széles körű preferenciáját, 1992-ben  már má-
jus 21-ét, Budavár visszafoglalásának nap-
ját jelölte ki a magyar honvédelem napjául. 
A honvédségi ünnepek újraszabályozása kö-
rében arra is lehetőség nyílott, hogy – a ko-
rábbi ideológiai tiltások megszűnésével – 
a kisebb közösségek, a fegyvernemek is le-
hetőséget kapjanak hagyományos ünnepsé-
geik megrendezésére. Ebben az esetben nem 
a csapatokra „felűről” rákényszerített ün-
neplés eszméjét érvényesítették, hanem csak 
laza keretszabályozás történt a tekintetben, 
hogy „nem akadályozzák meg, ha az egyes 
fegyvernemek, akár a védőszent ünnepén, 
akár más alkalomból maguk igénylik és kez-
deményezik saját fegyvernemi napjuk meg-
rendezését”. A kollégium meghatározta 
az egyéb katonai ünnepek körét is, amelyek 
között változatlanul szerepel a tiszti fogada-
lomtétel, az ünnepélyes és nyilvános kato-
nai eskütétel, a csapatzászló-adományozás 
és a csapatnévadás napja. Az egyéb katonai 
ünnepek körébe sorolható végül a katonasí-
rok – más társadalmi kegyeleti vagy hagyo-
mányőrző szervezetekkel együtt, a civil szo-
kásoknak megfelelő – gondozására és a ka-
tonasíroknál a kegyelet kifejezésére rendelt 
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halottak napja is. A korábbi alakulati fedő-
számjelölés helyett a kollégium döntése alap-
ján lehetőség nyílt az utóbbi időben egyre 
szélesülő körre kiterjedő névfelvételre: a ka-
tonai szervezetek kiemelkedő történelmi 
személyiség, tájegység, település nevének 
használatával különböztetik meg magukat. 
A névfelvételben a rendelkezés értelmében 
a hagyományőrzésen kívül a katonai szer-
vezetek egyedi megkülönböztetésének is 
szerepet kell kapnia, ami a névazonosságok 
kizárását teszi szükségessé. Azonban – az 
elnevezéssel szembeni szakmai követel-
ménynek megfelelés esetén – a szervezetek 
akár a korábban felvett nevüket is megtart-
hatják. A Magyar Honvédség ehhez a szim-
bólumrendezéshez megfelelő ajánlásokat 
dolgozott ki és juttatott el a csapatokhoz. – 
A szimbolikus értékű katonai hagyományok 
közül talán a zenei és dalkultúra kapcsoló-
dik a legszervesebben a nemzeti kultúrába. 
A szimbólumkultúra teljessége érdekében 
a nemzeti kultúrához való visszatérés prog-
ramját a Honvédelmi Minisztérium a hon-
védség zenei és dalkultúrája területén is ér-
vényesíteni kívánja. Ennek érdekében kerül-
tek újra használatba a Magyar Királyi Hon-
védség által is használt kürtjelek („vigyázz”, 
„vigyázzmenet”, „tüzelj”, „tüzet szüntess”, 
„sorakozó”, „riadó”, „ébresztő”, „takarodó”, 
„díszjel”). A szimbólumok újrateremtésének 
további igen fontos szektorait jelenti az öl-
tözet és a jelvények, kitüntetések újraszabá-
lyozása. Összegzésképpen elmondható, 
hogy sokat jelenthet, számos katonának 
megbízható orientációt nyújthat a szimbó-
lumok világának olyan rendezése, amely 
szélsőségektől mentesen képes felmutatni 
a nemzeti hagyományokkal kapcsolódó fo-
lyamatosságot, amely az európai értékek fé-
nyében is vállalható, és a korszerű értékek 
felé való nyitottságnak sem jelenti gátját. 
(P. T.) → humánpolitika, személyügy

katonai szocializáció: folyamatán mind-
azon attitűdök, értékek és tudás elsajátítá-
sát értjük, amelyek alapján az egyén alkal-
massá válik a haderőben – ebben a speciá-
lis bürokratikus szervezetben – szerepének 
betöltésére. Másodlagos, felnőttkori szocia-
lizációs folyamat, amely a társadalmakban 
azokra vonatkozik, akik önként vagy had-
kötelezettség alapján katonai szolgálatot tel-
jesítenek, és amelyet megelőzött egy társa-
dalmi szocializációs folyamat. Jellegét, tar-
talmát hosszú időn keresztül meghatározta, 
hogy a hadsereg funkciójához kapcsolódó 
jellege miatt egyfajta totális szervezetként 
igyekezett teljes mértékben uralma alá ven-
ni tagjait. A modern hadseregek egy részé-
nél ez a nézet szinte napjainkig hatóan ér-
vényes volt ezért, a szocializációs folyamat 
erőteljesen a feltétel nélküli engedelmesség 
kialakítására irányult, és igyekezett minimá-
lisra korlátozni az ellenőrízetlen privát szfé-
rát. A katonai szocializációs folyamathoz 
kapcsolódó attitűdöket jelentős mértékben 
befolyásolja, hogy valaki sorozás, hadköte-
lezettség vagy önkéntes jelentkezés alapján 
kerül a szervezeti befolyás alá. Ezen túl tar-
talmát az is befolyásolja hogy hosszabb idő-
re, egy életpályára való elköteleződés kezde-
tét jelenti, vagy csak egy rövid, átmeneti idő-
szak a felnőttkori szocializációs folyamat-
ban. Mindenképpen hozzá kell tenni, hogy 
a szocializáció tartalmából eredően mindig 
konfliktusos folyamat, amelynek mélységét 
az előszocializáció tartalma, eredményessé-
ge és az egyén motivációja befolyásolja. A ⁓ 
sokaknál abban az életkorban következik be, 
amikor a fiatal felnőttek legfontosabb identi-
tásváltása történik, az iskolából a munkába 
való átmenet során. Ez utóbbi folyamat fő-
ként a munkahelyi élet korai szakaszában ér-
dekes, amelyet korai karrierszakasznak vagy 
szervezeti belépésnek is szokás nevezni. A ⁓
ra is érvényes, hogy csak részben tervezhető 
és irányítható intézményesen, azt is áthatják 
informális hatások, amelyek minél zártabb 
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a rendszer, annál súlyosabb deviáns hatáso-
kat is  válthatnak ki. A  társadalmak demok-
ratizálódásával a modern katonai szerveze-
tek nyitottabbá válásával és a katonai ve-
zetők szakmai felkészültsége erősödésével 
a katonai szocializációs folyamat is harmo-
nikusabbá vált. Általános társadalmi jellem-
zőként a munkavégzés során szükséges szo-
cializációs folyamatok kutatása egyik hoza-
dékaként, rendszerelemként bekerült a mun-
ka, a munkahelyek világába egy komplexebb 
beillesztési folyamat. A ⁓ intézményében is 
megjelent egy átfogóbb támogatási folya-
mat, amely során személyes segítők, felké-
szített mentorok teszik hatékonyabbá a be-
illeszkedést. (K. J.) → katonaszociológia

katonai szövetség: 1. A katonai biztonság 
megszerzésének többoldalú és elterjedt mód-
ja valamilyen ⁓hez való csatlakozás. A ~ kö-
zös kül- és biztonságpolitikai célok érdeké-
ben egyetértő országok politikai megállapo-
dása katonai együttműködésre. A megálla-
podás nemzetközi érvényű jogi formában 
jut kifejezésre, amelyben két vagy több tag-
ország kölcsönös kötelezettséget az elfoga-
dott politikai irányvonal fenntartása, nem-
zetközi síkon való érvényesítése és védel-
me érdekében, a meghatározott célok érde-
kében katonailag is együttműködik, szük-
ség esetén – a megállapodásban meghatá-
rozottak szerint – kölcsönös segítségben, 
támogatásban és védelemben részesíti tag-
jait (például a NATO-t létrehozó washingto-
ni szerződés). Napjainkban 14 két- és több-
oldalú ~i megállapodás létezik, a legismer-
tebb az ANZUS, a NATO, a riói szerződés 
és a Kollektív Biztonsági Szerződés Szer-
vezete. A kétoldalú védelmi szerződéskö-
tésben legaktívabb az Egyesült Államok, 
amely számos országgal írt alá megállapo-
dást (például Japán, Dél-Korea, Fülöp-szi-
getek, Izrael). A szövetségek rendkívül sok-
félék, különböznek egymástól a megalaku-
lás oka, célja, rendeltetése és helye szerint, 

a katonai vállalásokban, a részt vevő orszá-
gok számában, földrajzi kiterjedtségben, 
a katonai erők integráltságának szintjében, 
partnerségi politikákban és sok minden más-
ban. ~t létrehozhatnak egy-egy alkalomra 
(háborúra, hadjáratra, katonai feladatra), 
illetve állandó jelleggel, hosszú távú straté-
giával. Az államok akkor választják a szö-
vetségi tagságot, ha úgy gondolják, hogy 
saját katonai képességei korlátozottak, ina-
dekvátak egy lehetséges fenyegetéshez ké-
pest. Hisznek abban, hogy a csatlakozással 
növelik a szövetség erejét, elrettentő képes-
ségét, amely egy katonai konfliktus esetén 
biztosítja az ország biztonságát. A szövetsé-
gi formáció különösen akkor fontos, amikor 
egy potenciális hegemón hatalom más álla-
mokat fenyeget a nemzetközi rendszerben. 
Nem véletlen, hogy napjainkban is Oroszor-
szág nyugati határán fekvő országok foko-
zott katonai védelmet kérnek a NATO-tól. 
A szövetségalkotást a biztonságelméletek 
gyakran összekapcsolják az erőegyensúly 
elméletével, ugyanis az „automatikus” szö-
vetségre lépéssel ellensúlyt akarnak képez-
ni egy fenyegető állammal szemben (lásd 
például a NATO megalakulását). Más véle-
mények szerint a kis államok akkor is csat-
lakoznak a térségi ⁓hez, ha nincs fenyegető 
hatalom, csupán a követő magatartást (band-
wagoning) alkalmazzák előnyök reményé-
ben, vagy attól félnek, hogy valamit elmu-
lasztanak (riói szerződés). Egy jól működő 
~ kétségkívül hasznos megoldás az államok-
nak, hiszen nem kell erőn felül hadsereget 
fenntartani, a haderőfejlesztésnél figyelembe 
vehetik a szövetségi munkamegosztás elő-
nyeit (például NATO „Okos védelem” kon-
cepció, EU „Erők összevonása és megosz-
tása” kezdeményezés). Azonban a szövet-
ségi tagságnak is vannak problémái, ame-
lyek az eltérő érdekekben, a döntéshozatal-
ban, a tehermegosztásban, a szövetségkon-
form haderőfejlesztésben (a nagy országok 
másolásában) érhetők tetten. A szövetségen 



574

katonai szövetség

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

 belüli elvi és konkrét eseti vitákat azonban 
nem szabad eltúlozni, hiszen ezek hozzátar-
toznak a szövetségi együttműködés problé-
maköréhez. A biztonságelméleti irodalom 
már a nyolcvanas években feltárta a biz-
tonsági dilemma összefüggéseit a szövetsé-
gi működés bonyolult érték- és érdekrend-
szerében. Különösen jól látszik ez a NATO 
működése kapcsán az ukrán válsággal ösz-
szefüggésben. A transzatlanti szövetség mű-
ködését mindig is a szövetségi feladatokban 
való részvétel (entrapment) és a szövetsé-
gi ígéretek be nem tartása (abandonment) 
közötti egyensúlyozás jellemezte, közössé-
gi és egyes tagországi szinten egyaránt. Ha 
a szervezet nem nyújt megfelelő segítséget 
a veszélyeztetve érzett tagországnak, ak-
kor az érintett állam elhagyatottnak, „ár-
vának” érzi magát, amely felveti a szolida-
ritás és a hitelesség kérdését. Inflálódnak 
az 5. cikk garanciái akkor is, ha a segítséget 
kérő NATO-tag nem kapja meg biztonságát 
garantáló segítséget. Másik oldalról a biz-
tonsági fenyegetésben konkrétan nem érin-
tett állam pedig azt mérlegeli, hogy mennyi-
re bonyolódik bele egy szövetségi szempont-
ból fontos, de saját nemzeti érdeke szem-
pontjából marginálisnak tűnő konfliktusba. 
Lehet, hogy sikerül elkerülnie a csapdahely-
zetet, nem delegál erőket a konfliktuskeze-
lésbe, nem vesz részt a kívánt műveletben, 
de nem biztos, hogy amit nyer a réven, nem 
veszíti-e el a vámon. Ha a szövetség ugyan-
is nem találja meg az egyensúlyt a problé-
ma megoldására, akkor könnyen hiteltelen-
né válik, elveszítheti relevanciáját, végső so-
ron kockáztatja saját jövőjét (például Varsói 
Szerződés). A bajba jutott, fenyegetve érzett 
tagországok megsegítése tehát kivételesen 
fontos feladat, mert a szolidaritás kifejezé-
se azt az üzenetet jelenti az érintett ország 
számára, hogy számíthat a szövetségre. Jól 
látható ez napjainkban, amikor a 2014-től  
foganatosított intézkedésekkel (Readiness 
Action Plan – RAP, Készenléti Akcióterv) 

nem tudták ugyan megváltoztatni az orosz 
törekvéseket, de mégis megnyugtató hatás-
sal voltak a NATO keleti szárnyi országai-
ra (minimális elrettentés). Az ellenzők sze-
rint a ⁓ek nem sokat adnak hozzá egy-egy 
állam katonai biztonságához, viszont léte-
zésükkel, döntéseikkel nehezítik a regio-
nális biztonsági architektúrák tevékenysé-
gét, a nemzetközi szervezetek kooperáció-
ját. Más vélemények szerint a szövetségek 
egyensúlya pozitívan hat a békére és bizton-
ságra mindaddig, amíg a szövetség stratégi-
ája képes megújulni, szervezete, működése 
rugalmas, a szövetségi kötelezettségek kö-
tőelemként funkcionálnak a tagországok kö-
zött. Ennek ellenére ma a világon sok állam 
nem akar ~ekhez kapcsolódni, mert úgy ér-
zik, hogy a vállalt kötelezettségek és kocká-
zatok meghaladják a potenciális előnyöket, 
hasznokat, vagy azért kerülik el a tagságot, 
mert nem akarnak a vezető nyugati nagyha-
talmakkal katonailag együttműködni. A leg-
nagyobb csoportját a szövetségen kívüli or-
szágoknak az el nem kötelezettek mozgal-
ma (Non-Aligned Movement – NAM) je-
lenti, ahol az egyik tagsági feltétel az, hogy 
az aspiráló ország nem lehet tagja semmi-
lyen regionális, multilaterális vagy regioná-
lis ⁓nek, amely a hidegháborús nagyhatal-
mi szembeálláshoz köthető. Az el nem kö-
telezett országok (120 országról van szó) 
a katonai biztonságot a nemzeti kapacitá-
sok erősítésére, a fegyverzet-ellenőrzésre, 
leszerelésre és a nonproliferáció erősítésé-
re, valamint a fejlődő országok kollektív ön-
erőre támaszkodására építi. (Sz. Z.) → biz-
tonság- és védelempolitika 2. Közös külpo-
litikai célok érdekében szövetségre lépő or-
szágok politikai megállapodása a katonai 
együttműködésre. A megállapodás nem-
zetközi érvényű jogi formában jut kifeje-
zésre. Ebben két vagy több ország kölcsö-
nösen kötelezettséget vállal, hogy bizonyos 
politikai irányvonal fenntartása, nemzetközi 
síkon való  érvényesítése és  védelme,  illetve 
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egy meghatározott cél érdekében katonai-
lag is együttműködik, és szükség  esetén, 
a  megállapodásban meghatározottak sze-
rint, kölcsönösen segítségben (támogatás-
ban)  részesíti egymást. Az I. és a második 
világháború előtt és alatt két-két – az antant 
és a központi hatalmak, illetve a Szövetséges 
és Társult Hatalmak, valamint a Német Biro-
dalom és szövetségesei – ~ létezett, majd pe-
dig küzdött egymás ellen. ~et kötöttek egy-
mással a NATO-ba tömörült államok. ~ volt 
a Varsói Szerződés – VSZ) államai között is. 
A történelmi tapasztalatok bizonyítják, hogy 
a ~ben a kisebb államok érdekei gyakran 
háttérbe szorulnak a nagyobbakéival szem-
ben. (H. J.) → hadtudomány elmélete

katonai szükségesség: olyan jogi fogalom, 
amelyet a hadijog a jogszerű katonai cél-
pontok elleni támadások igazolására hasz-
nál, különös tekintettel arra az esetre, ami-
kor azok polgári személyekre vagy polgári 
javakra is hatást gyakorolnak. Ugyanakkor 
a ~et mindig ki kell egyensúlyozni a nem-
zetközi humanitárius jog emberiességi elvé-
vel. Minden támadásnak az ellenség katonai 
legyőzésére kell irányulnia, a nem erre irá-
nyuló támadásokat pedig nem lehet a ~gel 
indokolni, hiszen azoknak nincs katonai-
lag értékelhető eredményük. Emellett, még 
az ellenség katonai erejét gyengítő táma-
dásoknak sem szabad a polgári lakosság-
ban vagy a polgári javakban túl nagy kárt 
okozniuk a közvetlenül és azonnal elérhető 
katonai előnyhöz képest. (L. T.) → hadijog

katonai tanács: tanácsadó (döntéstámoga-
tó, döntéshozó) szerv. A katonai felsőve-
zetés tevékenységét támogató szakmai ta-
nácsadó, véleményező testület, amely a fel-
sővezetést segíti a helyzetek elemzésében, 
a döntések előkészítésében, amelyhez ja-
vaslatokat dolgoz ki és terjeszt elő. Néhány 
haderőben döntéshozó szerepe van. (C. O.) 
→ katonai vezetés

katonai tanácsadó: olyan szakmailag fel-
készült szakember, aki megfelelő kompe-
tenciával rendelkezik a katonai tevékenysé-
gi rendszer egy átfogó területén, azt rend-
szerszemléletű megközelítésben vizsgálva 
a felvetődő probléma megoldására konkrét 
javaslatok kidolgozásával és tényekkel törté-
nő megerősítésével megoldási javaslatot ké-
pes előterjeszteni. Fejlesztési vonatkozásban 
megvalósítható koncepció kidolgozására ké-
pes, amely a gyakorlati életben is kivitelez-
hető. (C. O.) → katonai vezetés

katonai tanintézet: a Honvédelmi Minisz-
térium által alapított és fenntartott speciális 
képző és nevelő intézmények, amelyek köz-
oktatási vagy felsőoktatási feladatokat is el-
látnak, az oktatásért felelős minisztériumok 
és az alapító közös felügyelete alatt állnak. 
Céljuk a hadsereg tiszti és tiszthelyettesi/al-
tiszti állományának képzése. (Cs. F.) → ka-
tonai képzés, kiképzés, felkészítés

katonai tanintézeti képzés: azon tervsze-
rű, szervezett, célirányos oktatási, képzési, 
nevelési tevékenységek és követelményrend-
szerük folyamatba integrált összessége, ame-
lyek speciális, szervezetileg önálló intézmé-
nyekben folynak, a katonai hivatásra készí-
tenek fel, alapképzettséget vagy posztgra-
duális képzettséget adnak. A ~ célja a hiva-
tásos tiszt- és altisztképzés, valamint a ma-
gasabb beosztások betöltéséhez szükséges 
elméleti és szakmai-módszertani felkészí-
tés. A ~ magában foglalja a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem Hadtudományi és Hon-
védtisztképző Karán és a Magyar Honvéd-
ség Altiszti Akadémián folyó képzést, to-
vábbá a hazafias és honvédelmi nevelésben 
részt vevő közép- és felsőfokú oktatási in-
tézmények oktatóinak és hallgatóinak fel-
készítését. Követelményrendszere egymás-
ra épülő, ugyanakkor a konkrét képzési cél-
nak megfelelően sajátos. Időtartama szin-
tenként változó, általában egy évtől öt évig 
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terjedhet. (Cs. F.) → katonai képzés, kikép-
zés, felkészítés

katonai tér: a hatalmi tér része. Katonák, 
alegységek és a tömegtörténések tere, amely 
funkcionálisan felosztott, rendeltetése sza-
bályozott, célszerűen berendezett, sajátos 
térképződményekkel (alakulótér, kocsiszí-
nek stb.). A tér az emberi praxis dinamiká-
jának – így a kommunikációnak is – szerves 
összetevője, beépül a személyiségbe, mint-
egy viszi magával (római hadsereg kato-
nai terei Európában), motiválja-demotiválja 
a viselkedést. A katona sokféleképpen járja 
át a teret: kúszik, szökell, gyalogol; lovon, 
kerékpáron, motoron, vagonokban, teherau-
tón, páncélozott szállító járművön, harcko-
csin, repülőn, tengeralattjárón, hajón utazik, 
térképekkel, légi fényképekkel, terepvázla-
tokkal, napjainkban már GPS-szel a kezé-
ben. A katonai terek jellemzője az ambiva-
lencia, mert biztonságot ad, befogad, meg-
erősít, összetart, felkészít, ugyanakkor félel-
met kelt, elrettent, veszélyes, gyakran kom-
fort nélküli. Főbb jellemzői lehetnek, hogy: 
a) földközpontúak; b) zártak és szétterje-
dők; c) az időverseny; d) a szembenállás; e) 
a vas és a vasbeton; f) a hadi funkciók; g) 
az autoritások; h) valamint az ingerek tere. 
A katonai tereket feloszthatjuk az érzetek 
szerint is, mint például: a) a lecsupaszított-
ság; b) a szagok; c) a fények–színek (a had-
seregeknek önálló színe is van: a khaki – te-
repszín); d) valamint a térképződmények 
(gyakori formája: a barakk, a kocsiszín, 
a hangár, az emelvény), amelyeknek funk-
cionális esztétikájuk van (névadók mellszob-
rai, élő sövények, képek, tablók); e) a szeny-
nyezettség; f) a hangok ingerei (mint percep-
tuális és motoros sík): a laktanya hangjai, 
a pattogó vezényszavak („egy-kettő-egy”), 
megvasalt csizmák, bakancsok csattogása, 
motorzúgás, felhívó jelek, riadócsengők fel-
berregése, vasajtók nyikorgása; g) továb-
bá a harctér hangjai: becsapódó lövedékek 

tompa puffanása; fegyverzárkeretek, fegy-
verzárak csattanása, lövedékek dörrenése, 
tagolatlan ordítások, lánctalpak csikorgása, 
katonanóták és vészjósló csendek váltako-
zása. A hadviselés szabályszerűségeként ál-
lapíthatjuk meg, hogy a nagyvárosok, külö-
nösen a fővárosok – az ipari, kereskedelmi, 
telekommunikációs, oktatási, tudományos 
és szakrális központok –, valamint a ka-
tonai-hadiipari centrumok mindig fő cél-
pontok voltak és maradtak a történelemben 
(gondoljunk az atomcsapások olyan célpont-
jaira, mint Hirosima és Nagaszaki). (H. D.) 
→ katonapedagógia

katonai terepjáró gépkocsi: ~nak nevez-
zük a speciális katonai igények szerinti ki-
alakítással és terepjárási tulajdonságokkal 
rendelkező összkerékhajtású gépkocsikat. 
A közúti felhasználhatóság mellett legfonto-
sabb jellemzőjük, hogy terepen szélsőséges 
út- és időjárási viszonyok mellett a talajutak-
ról is letérve képesek közlekedni. A közúti 
és a terepjáró gépjárművek közös jellemzői: 
a) közúti közlekedéshez alkalmas menetse-
besség; b) a környezetvédelmi előírások tel-
jes kielégítése; c) a közúti közlekedés szabá-
lyainak megfelelő kialakítás; d) megegyező 
felépítmény és vezetőfülke. A közúti és a te-
repjáró gépkocsik eltérő jellemzői: a) első 
és hátsó terepszög; b) szabad hasmagasság 
kereszt-, illetve hosszirányban, kerékméret; 
c) emelkedő leküzdő képesség; d) megenge-
dett oldaldőlés; e) árokáthidalási képesség; 
f) lépcsőmászó képesség, gázlóleküzdő ké-
pesség; g) egyéb (összetett) akadályleküzdő 
képesség. A terepjáró gépjárműnek képes-
nek kell lennie különböző domborzati és kli-
matikus viszonyok között, minden fajta úton 
közlekedni, a terepen előzetes  felkészítés 
nélkül a meghatározott akadályokat leküz-
denie. A terepjáró gépjármű hatótávolságá-
nak terepen minimum 500 km-nek  kell len-
nie. A vezetőfülke kialakításának lehető-
vé kell tennie a kezelőszemélyzet számára 
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az egyéni vegyi védelmi eszközeikben a fel-
adataik végrehajtását. A vezetőfülkében le-
gyen lehetőség olyan  védőberendezések utó-
lagos beépítésére, amelyek a gépjármű meg-
lévő szerkezeti elemeivel együtt biztosítják 
az ABV-szennyezés kiszűrését. A terepjáró 
gépjárművek külső felületének kialakítása 
tegye lehetővé, illetve ne akadályozza a ha-
tásos sugár- és vegyi mentesítést. A terep-
járó gépjárművek futóműveit úgy kell ki-
alakítani, hogy elsősorban a terep leküzdé-
se során fellépő nagy igénybevételeket el-
viselje. A futóművek kialakítása nagymér-
tékben befolyásolja a jármű szabad hasma-
gasságát. A terepjáró járműveknél az alváz 
a közúti járművekhez képest nagyobb igény-
bevételeket képes elviselni. Az alváz és a ki-
egészítő szerelvényei a terepjárásból adódó 
mechanikai behatásoktól védik a jármű mo-
torját és hajtóművét, az elektromos, pneu-
matikus és hidraulikus vezetékeket. Az er-
gonómiai kialakításnak lehetővé kell tennie 
a jármű műszaki paramétereinek maximá-
lis kihasználását. A kapcsolókat és kezelő-
szerveket úgy kell elhelyezni, hogy téli öl-
tözetben vagy vegyivédelmi védőöltözetben 
is működtethetők legyenek. A vezetőfülké-
ben a zaj szintje, valamint a levegőjében 
a káros szennyeződések koncentrációja nem 
lehet magasabb a hatályos rendeletekben 
és szabványokban előírt értékeknél. Az ülé-
sek és a háttámlák, valamint a vezetőfülke 
belső borításának anyag önkioltó legyen, áll-
jon ellen a napsugárzás, víz, üzem- és kenő-
anyagok károsító hatásának, könnyen sugár- 
és vegyimentesíthető legyen, és álljon ellen 
a vegyimentesítő oldat károsító hatásának. 
A személyszállításra alkalmas terepjáró te-
hergépjárművek feleljenek meg a személy-
szállításra vonatkozó biztonsági és üzemel-
tetési előírásoknak. A terepjáró járművek 
szerkezeti kialakítása olyan legyen, hogy 
az út- és terepegyenetlenségek hatására ger-
jesztett lengések ne okozzanak sem a jármű-

vezető munkavégzését károsan befolyásoló, 
sem a zárt vagy különleges felépítmények 
speciális munkaberendezéseit vagy a szál-
lított eszközt és anyagokat károsító hatáso-
kat. A billenthető visszapillantó tükrök tü-
körfelülete bebillenéskor nem sérülhet meg. 
A kormányszerkezet és a kormányrudazat 
védett helyen legyen a terepakadályokon 
történő áthaladáskor is. Az alváz hossztar-
tójának első részén elhelyezett lökhárító al-
kalmas legyen ütközésnél fellépő erők csök-
kentésére és emelve vontatásra. A terepjáró 
gépjárművek lehetőség szerint rendelkez-
zenek legalább az osztályuknak megfelelő 
össztömegű gépjárművek mentésére alkal-
mas csörlőberendezéssel. Az üzemanyag-
tartály zárósapkáját vagy az üzemanyagbe-
töltő-nyílás zárófedelét biztonsági zárszer-
kezettel kell ellátni, ami megakadályozza 
a szennyeződés bejutását az üzemanyagtar-
tályba. A gépjárműbe a vezető részére előírt 
technikai kiszolgálási, beállítási, ellenőrzési 
és javítási feladatokhoz szükséges szerszá-
mokat és a hibaelhárításhoz javítóanyagokat 
kell bekészletezni. (V. R. L.) → haditechni-
kai támogatás

katonai tereptan: a terep jelentőségével, 
a harc megszervezését, vezetését és lefo-
lyását befolyásoló sajátosságaival; a terep 
tanulmányozásával és értékelésével; a te-
repi tájékozódás eszközeivel és módszerei-
vel; a terep és a térkép kapcsolatával; terep- 
és térképvázlatok készítésének módszerei-
vel foglalkozó ismeretek összessége. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

katonai terhelési osztály: a járművek és 
a mozgásuk során katonai célból igénybe 
vett hidak, utak, kompok stb. terhelhetősé-
gi besorolása egységes szabványban rögzí-
tett, 4–150 közötti intervallumban megha-
tározott 16 féle osztályba. (K. Z.a) → mű-
szaki támogatás
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katonai terminológia: a katonai elmélettel 
és gyakorlattal kapcsolatos szakkifejezések 
összessége. Ezek a megfelelő törvényekben, 
rendelkezésekben, doktrínákban, szabályza-
tokban és utasításokban jutnak kifejezésre. 
A szakkifejezések (a fogalmak és a kategóri-
ák) pontos értelmezését a felsorolt helyeken 
kívül értelmező szótárak, lexikonok és en-
ciklopédiák is magyarázzák. A szakirodal-
mi információ feldolgozása és tárolása ér-
dekében a ~i szakkifejezéseket a könyvtá-
rak a katonai szókincs egészét felölelő the-
saurus [tezaurusz] szótárba foglalják össze, 
hogy a fogalmak közötti összefüggések is 
jól érzékelhetők legyenek. (H. J.) → hadtu-
domány elmélete

katonai testnevelés: a katonák fizikai fel-
készítésének elsődleges formája, amelynek 
célja, hogy a katonák rendelkezzenek az-
zal a fizikai teljesítőképességgel (fizikai ál-
lapottal), ami a korszerű harc eredményes 
megvívásához, a szolgálattal járó szellemi 
és fizikai megterhelés egészségkárosodás 
nélküli elviseléséhez és kompenzációjához 
szükséges. Másodlagos célja, hogy a kato-
nák sajátítsák el a katonai feladatok eredmé-
nyes végrehajtásához szükséges mozgások 
helyes technikáját, és ezek harcászati szitu-
ációkban történő alkalmazásához szüksé-
ges képességeket (futások, ugrások, dobá-
sok, természetes és mesterséges akadályok 
leküzdése, közelharc, kézitusa, vízi kikép-
zés). Harmadlagos célja, hogy a fizikai fel-
készítés hozzájáruljon a katonák egészséges 
életmódjának kialakításához, valamint sze-
mélyiségük megfelelő irányú fejlesztéséhez. 
Az állomány fizikai felkészítése a kiképzé-
si program alapján végrehajtott testneve-
lés-foglalkozásokból, illetve a katonák ál-
tal végzett önálló fizikai felkészülésből áll. 
Ezt egészítik ki az egyéb kiképzési foglal-
kozások alkalmával jelentkező fizikai terhe-
lések, a kiképzési versenyek, a szabadidős 
sporttevékenység és a sportversenyek, vala-

mint a fizikai követelmények. Az alapkikép-
zés során a testnevelés-foglalkozásokat napi 
rendszerességgel tervezik. Az első harmad-
ban kiemelt figyelmet fordítanak a civil élet 
és a katonai szolgálat közötti fokozatos át-
menet biztosítására. Itt kezdik meg a gyen-
gébb fizikai állapotban lévő katonák foko-
zatos felzárkóztatását. Nagy hangsúlyt fek-
tetnek a szervezet előkészítésére, a várható 
terhelések elviselésére. Elsősorban futó- és 
állóképesség, továbbá erő-állóképesség fej-
lesztő gyakorlatokat végeznek. A második 
és harmadik harmadban folytatják a fizi-
kai állapot fejlesztését, és egyre nagyobb 
hangsúlyt kap a katonai feladatokhoz szük-
séges mozgásos feladatmegoldó képesség 
fejlesztése, elsősorban az akadályleküzdés 
és a katonai közelharc és kézitusa területén. 
Az egész napos, illetve több napos gyakor-
latok során is biztosítani kell a napi egy óra 
fizikai terhelést menetgyakorlatok, fizikai 
terhelést, illetve mozgásügyességet fejlesztő 
harcászati feladatok betervezésével. A szak-
alapozó kiképzés időszakának végére a ka-
tonának el kell érnie a funkcionális szerv-
rendszereinek fokozott szintű edzettségi ál-
lapotát. Képesnek kell lenni a hosszan tartó 
nagy intenzitású fizikai terhelések elviselé-
sére, a pihenő időszakban a szervezet gyors 
regenerálódására. (V. F.) → katonai képzés, 
kiképzés, felkészítés

katonai továbbképzés: katonai képzésben 
(önképzésben), gyakorlati tevékenységben 
korábban szerzett ismeretek felfrissítése, to-
vábbá új, illetve magasabb szintű ismeretek-
kel való kiegészítése, a fejlődés megkövetelte 
elméleti és gyakorlati készségek, jártasságok 
kialakítása általában az Magyar Honvédség 
Altiszti Akadémia; illetve a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem  Hadtudományi és Hon-
védtisztképző Kar iskolarendszerű tanfolya-
mainak formájában, továbbá a katonai szer-
vezetek kiképzési rendszerében  (kiképzési 
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foglalkozásokon) kerül sor. (D. Cs.) → ka-
tonai képzés, kiképzés, felkészítés

katonai útvonalak jelölése: az útvonalak 
jelrendszerének célja, hogy lehetővé tegye 
a problémamentes közlekedést éjjel-nappal 
bármilyen terepen, beleértve az elsötétített 
zónákat, akár a hadműveleti parancsnokság, 
akár egy nemzeti hatóság irányítása alá tar-
toznak. Ez a rendszer egyesíthető bármilyen 
létező polgári rendszerrel, hogy az megfelel-
jen a különleges katonai követelményeknek. 
A katonai útvonalak jelzéseiért felelős szer-
vezet az adott úthálózatot felügyelő maga-
sabb parancsnokság része. Ez a parancsnok-
ság felelős azért, hogy a katonai útvonalak 
jelzéseit egyeztessék a nemzeti hatóságok 
előírásaival. Az útvonalakat egy egység sa-
ját kezdeményezésére is elláthatja jelzések-
kel, a parancsnok vagy a szállítási utasítások 
által előírt feltételek mellett. (Sz. G.) → köz-
lekedési támogatás

katonai vezetés: a katonai szervezetvezetés 
a parancsnoklás, ami parancsok útján tör-
ténő vezetés. A parancs pedig ellentmon-
dást nem tűrő utasítás, amelynek végrehaj-
tása az alárendelt számára kötelező, megta-
gadása súlyos joghátránnyal jár. Fogalma: 
a ⁓ olyan bonyolult, egyedi vonásokkal bíró 
társadalmi tevékenység, amely során a ka-
tonai szervezet vezetője a parancsnok alá-
rendeltjeit befolyásolja (készteti) az elöljá-
ró által meghatározott szervezeti feladatok 
végrehajtására, egy (különleges) cél elérésé-
re, a megfelelő feltételek mellett (de előfor-
dulhat annak lényeges hiányában is). A ve-
zető (a parancsnok) és a vezetett (az aláren-
delt) az erőszakszervezet tagjai, ahol a ve-
zetés jogi alapja a vezetőknek a vezetettek 
feletti hatalma. A katonai erőszakszervezet 
felépítésében releváns, hogy a személyek 
és a szervezetek piramisát olyan szintig épí-
tik ki, ahol a hatalom és a felelősség minden 
vezetési szinten – szervezetenként – egyet-

len személy, a parancsnok kezében összpon-
tosul, tehát a katonai szervezet ténylegesen 
egy hierarchikus erőgúlát képez. A ⁓ szín-
terei: a) hadászati vezetési szint; b) hadmű-
veleti vezetési szint; c) harcászati vezetési 
szint. (C. O.) → katonai vezetés

katonai vezető: a katonai szervezet külön-
böző hierarchiaszintjein a működési folya-
matok céltudatos megszervezésének, koor-
dinálásának, irányításának vitelével megbí-
zott, ehhez megkülönböztető jogosultságok-
kal, hatáskörrel, felelősségi körrel felruhá-
zott, s rendszerint szimbolikus megkülön-
böztető jelzések (rendfokozat, parancsnoki 
beosztás stb.) viselésére kötelezett személy. 
A ~i pozíció elfoglalása és betöltése a tör-
ténelemben nagyon változatos előfeltétele-
ken nyugodott; az erő, az ügyesség, a harci 
erények, a népszerűség, az örökletes címek, 
a születési előjogok, a politikai, vallási, gaz-
dasági hatalom, a gyakorlottság és a kép-
zettség számos kombinációjára találni pél-
dát a hadtörténelemben. A modern ~ típu-
sa a lehető legtöbb racionális biztosítékát 
igényli az eredményes szervezetműködte-
tésnek, ezért a ~ ismérveit a modern had-
erőkben mindenütt a rátermettség, kikép-
zettség, gyakorlottság, megbízhatóság ösz-
szetevőiből építik fel. A ~vé válás folyama-
tának elemzése során a katonaszociológia ta-
nulmányozza a vezetők rekrutációját, hogy 
milyen kulturális késztetések alakítják a ~k 
motivációinak, elköteleződésének, képes-
ségeinek kialakulását az életút során. A ve-
zetői tevékenység elemzésekor azt vizsgál-
ják, hogy a ~ gyakorlati munkájában meny-
nyire képez harmonikus egységet a veze-
tői és a szakmai elem. A ~ tevékenységé-
ben a célmegvalósító és a csoportintegratív 
törekvések egyszerre érvényesülnek, s ha 
ezek egyensúlya felborul, elindulhat az első 
túlsúlya esetében a csoportok belső tarta-
lékainak felélése, a második túlsúlya ese-
tén a csoporthatékonyság csökkentése. A ~ 
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ez utóbbit általában nem, az előbbit – indo-
kolt esetben a fizikai megsemmisülés ve-
szélye esetén is – megkockáztathatja. A ve-
zetői tevékenység centrális elemét képezi 
a beosztottak tevékenységének szervezé-
se. A ~nek mint a struktúrában a szervező-
irányító szerep betöltőjének biztosítani kell 
a feladat-végrehajtás személyi feltételeit, 
a beosztottak ismereteinek, képességeinek, 
akarati viszonyulásának megfelelő állapo-
tát. A leginkább szituatív jellegű az akara-
ti, meggyőződésbeli elem, amelynek orien-
tálása a beosztottak következő motivációin 
alapulhat: a) felelősségérzet; b) önmegvaló-
sítási igény; c) az elismertség-megbecsülés 
szükséglete; d) a közösséghez tartozás igé-
nye; e) a feladatban rejlő értékmozzanatok 
vonzása; f) a biztonság szükséglete; g) fi-
ziológiai szükségletek. A kulcskérdés a be-
osztottak igényeinek, szükségleteinek dif-
ferenciált ismerete, illetve azoknak a veze-
tési szélsőségeknek az elkerülése, amelyek 
a szükségletek-igények teljesítménytől füg-
getlen „feltétlen” kielégítése, valamint kielé-
gítésük állandó veszélyeztetése során adód-
hatnak. A vezetők-vezetettek viszonyának 
vizsgálatán belül a katonai függelmi viszo-
nyok, a vezetői tekintély, valamint a megfe-
lelő emberi kapcsolatok egyensúlyának van 
a legnagyobb fontossága. A modern katonai 
szervezetekben a vezetői tekintélyt egyre in-
kább a megfelelő kvalifikáltságú, egyensú-
lyosan alkalmazott hatalmi és tárgyi szak-
szerűség alapozza meg. Emellett – a hadi-
technikai rendszerek modernizálásával pár-
huzamosan – az egyre magasabban képzett 
személyi állomány körében egyre nagyobb 
jelentőségre tesz szert a vezetők emberi té-
nyezőhöz kapcsolódó magatartása is. (P. T.) 
→ humánpolitika, személyügy

katonai vezetői kompetencia: olyan tevé-
kenységek integrált rendszere, amelynek 
során az adott szervezeti szintnek megfele-
lő rendfokozatú parancsnok (főnök – veze-

tő) a rendelkezésére álló és a szükséges erő-
forrásokat a törvényes előírások lehetőségei 
szintjén képes alkalmazni és fejleszteni an-
nak érdekében, hogy a legoptimálisabban, 
leghatékonyabban teljesítse a jogszabályok-
ban és az elöljáró által meghatározott célo-
kat, az adott katonai szervezet küldetését. 
A katonai vezetői kompetencia magában 
foglalja: a) kulcskompetenciákat: kommu-
nikáció; számszerűsítési készség; csoport-
munka; problémamegoldó készség; tanulás 
és teljesítmény fejlesztése; b) a munkakom-
petenciákat: rugalmasság; kreativitás; kez-
deti önálló döntéshozatal; idegen nyelv is-
merete; magabiztosság; kritikus szemlélet; 
lehetőségek feltárása; felelősségtudat; cse-
lekvőképesség; c) általános vezetői kompe-
tenciák: más emberek motiválása; hibákból 
való tanulás; kapcsolattartás, kapcsolatépí-
tés; más emberekre való hatás; döntéshoza-
tal; az eredményre és a folyamatok véghez-
vitelére történő fókuszálás; stratégia előál-
lítása; etikus hozzáállás; d) funkcionális. 
Katonai vezetői kompetenciák: doktrinális 
és jogi ismeret; társadalompolitikai tájéko-
zottság; informatikai alkalmazás; harcásza-
ti (hadműveleti) bevethetőség; békeműveleti 
bevethetőség; technikaifegyverzet-alkalma-
zási készség; harcvezetői jártasság; békeve-
zetői tapasztalat; kiképzői, pedagógiai kész-
ség. (C. O.) → katonai vezetés

katonai vikáriátus: a hatályos egyházi jog-
alkotást és a jelenlegi struktúrát az úgyne-
vezett katonai ordinariátust megelőző lelki-
pásztori intézmény, amelyet a katonák lel-
kipásztori gondozása érdekében hoztak lét-
re, és amelynek élen a katonai vikárius állt. 
Az első ⁓t X. Piusz 1910-ben  az „In hac 
Beatissimi Petri Cathedra” kezdetű motu 
proprioval hozta létre Chilében. Ezt követ-
te a lengyelországi, (1919) az olaszországi, 
(1925), a németországi, (1935) a perui, (1943) 
a kolumbiai, (1949) a spanyolországi, (1950) 
a brazíliai, (1950), a Fülöp-szigeteki (1950) 
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és a kanadai (1951) vikáriátus. A lelkipász-
tori intézmény jelentősége, hogy a Szentszék 
a katonák lelkipásztori ellátására világszer-
te ugyanolyan elnevezésű és többé-kevésbé 
egységes jogállású intézményeket alapított. 
Az intézmények egyetemes jogi szabályo-
zására XII.  Piusz pápasága alatt került sor, 
amikor a Konzisztoriális Kongregáció 1951. 
április 23-án  kiadta „Sollemne Semper” kez-
detű utasítást. Az utasítás követte a nemzet-
közi kétoldalú megállapodások és az egyes 
vikáriátusokat felállító szentszéki határoza-
tok tematikáját. A „Sollemne Semper” kez-
detű utasítás rövid „keretintézkedés” volt, 
és elsősorban a jogi kompetenciák tisztázá-
sára, a lelkipásztori gyakorlat egyszerűsíté-
sére és nem a vikáriátus jogi és teológiai ka-
rakterének tisztázására törekedett. A vikári-
usok joghatósága azokra a személyekre ter-
jedt ki, akiket a Konzisztoriális Kongregá-
ció az adott vikáriátus alapító határozatában 
meghatározott. A katonai lelkészeket a kato-
nai vikárius nevezte ki, és szolgálatuk ide-
je alatt általános joghatósága alá tartoztak, 
de felettük a tartózkodási hely ordináriusa 
is joghatósággal rendelkezett. A joghatósá-
gi kérdések pontosítására az egyes vikáriá-
tusokat felállító szentszéki határozatok vol-
tak hivatottak. (Az amerikai ⁓ létrehozását 
elrendelő „Mysticam Petri” kezdetű határo-
zat például a katona lelkészek által elkövetett 
büntetendő cselekmények esetén a helyi or-
dináriust is felhatalmazza, hogy kánoni bün-
tetéseket foganatosítson, amennyiben a ka-
tonai vikárius azt elmulasztja.) Mivel az uta-
sítás a vikáriátusok vonatkozásában számos 
kérdésre nem tért ki, azt még négy másik 
szentszéki dokumentum követte, amelyek 
az egyes részkérdésekben adtak eligazítást: 
a „Sacrorum Administri” kezdetű utasítás 
a szerzetesek szerepét, a „Formula Servan-
da” kezdetű utasítás a katonai vikárius jog-
állását és a Szentszékkel való kapcsolattar-
tását, az „Ad Sacra Limina” kezdetű utasí-
tás az ad limina látogatást, a „Sacramentum 

Poenitentiae” kezdetű utasítás pedig a kato-
nalelkészek gyóntatási felhatalmazását tisz-
tázta. A jelenleg működő katonai ordinari-
átusokat számos országban a már működő 
⁓okból alakították ki. (U. L.) → hadviselés 
és vallás, tábori lelkészi szolgálat

Katonai Vizsgaközpont: feladata a telje-
sítmény alapú előmeneteli rendhez szüksé-
ges minősítő, valamint a horizontális kar-
riert biztosító fokozati vizsgák szervezése, 
tervezése, felügyelete és lebonyolítása. A ~ 
közreműködik az egyéni felkészülést lehe-
tővé tevő oktatócsomagok kidolgozásában, 
valamint működteti a vizsgákra való felké-
szülést segítő távoktatási rendszert. (P. T.) 
→ humánpolitika, személyügy

katonaiskola: alatt a tiszt- és altisztjelöl-
tek képzését biztosító intézményeket ért-
jük, amelyek jogilag meghatározottak, sza-
bályozottak. A funkciónak megfelelő szer-
vezett személyi-tárgyi feltételekkel rendel-
kező, szisztematikus elméleti és gyakorlati 
felkészítést biztosító oktatási intézmények, 
szintjüktől függetlenül. A ~ is az elmúlt fél 
évszázadban jelentős változásokon ment ke-
resztül, amelynek eredményeként – Szenes 
Andrea felosztása alapján – lehet: a) hagyo-
mányos – tanárközpontú; b) személy- (tanu-
ló-) központú iskola. A sajátosság jellemzői: 
a tanár a tudás és a hatalom birtokosa, a ta-
nuló azonban nem csupán passzív befogadó 
és engedelmeskedő, a tanár megosztja a ta-
nulási folyamat felelősségét, gondoskodik 
a tanulási forrásokról, segíti a tanulási fo-
lyamatot, nő a tanulóval kapcsolatos bizalom 
szintje, s alkotója lehet a tanulásnak. Az ok-
tatás rendszerében nemcsak az ember intel-
lektusának, de az egész személyiségnek is 
helye van. Ugyanakkor belső fegyelemre is 
épül, a tanuló választ, és vállalja a következ-
ményeit. A tanuló vezetésének (irányításá-
nak) alapja nem a félelem, ugyanakkor a be-
látott autoritás szerinti viselkedés  elfogadott. 
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Az osztály légköre életszerű, a tanulók egy-
mástól is sokat tanulnak; a tanulás értékelé-
sét a tanár végzi, de a csoport is visszajelez. 
Az oktatói kar összetételét a szakmai kép-
zés, szakok, szakirányok határozzák meg, 
amelyeknek megfelelően vannak magas ta-
pasztalatokkal, katonai felsőbb szintű vég-
zettséggel rendelkező katonatanárok, vala-
mint szakegyetemet végzett polgári taná-
rok. A tanárok, katonatanárok jellemükből, 
szakmai és módszertani felkészültségük-
ből, önfegyelmükből adódóan, többletet ad-
nak hozzá a felkészüléshez. (H. D.) → ka-
tonapedagógia

katonalelkész (régen tábori lelkész): a lel-
kész az Egyházi Törvénykönny alapján „azt 
a papot jelenti, akire állandó jelleggel – leg-
alább részben – a krisztushívők valame-
lyik közösségének vagy külön csoportjá-
nak lelkipásztori gondozását bízták”. (564. 
kánon a továbbiakban: k.) A ⁓ek vonatkozá-
sában ez azt jelenti, hogy feladatuk azoknak 
a krisztushívőknek a lelki gondozása, akik 
katonai szolgálatuk miatt nem tudnak részt 
venni a plébániai lelkipásztori ellátásban. 
A katonai ordinariátus hatályos szabályozá-
sa pontosan megadja az ordinariátus aláren-
delt személyek körét (lásd katonai ordinari-
átus), amely egyben a ⁓ekre bízott személye-
ket is jelöli. Az 1917-es  „Codex Iuris Cano-
nici” (CIC) röviden és csak a joghatóság ol-
daláról vizsgálta a ⁓eket, (1917-es  CIC, 451. 
k. 3. §) sem a ⁓ fogalmával, sem hivatalának 
teológiai és jogi alapjaival nem foglalkozott. 
A régi törvénykönyv 451-es  kánona a plébá-
nosokkal egyenlő jogi elbírálás alá eső lelki-
pásztorokról és nem a katonai lelkipásztor-
kodásról szólt. Az 1917-es  Egyházi Törvény-
könyv inkább csak jelezte, hogy a jogalkotó 
számol a lelkipásztori tevékenységnek ezzel 
a sajátos formájával. Az 1983-ban  kiadott 
Egyházi Törvénykönyv már külön kánon-
ban említi a tábori lelkészeket, (569. k.) de 
az is mindössze annyit mond, hogy „a tábo-

ri lelkészekre sajátos törvények vonatkoz-
nak”. A lelkészekre vonatkozó pontosabb 
előírásokat az 1986-os  „Spirituali Militum 
Curae” (SMC) kezdetű apostoli konstitúció 
foglalta össze. A katonai ordinariátus saját 
presbitériummal, vagyis szolgálatot teljesí-
tő papsággal – lelkészekkel – rendelkezik. 
A lelkészek lehetnek egyházmegyés „vilá-
gi” és szerzetes papok. A lelkészek tartoz-
hatnak magához a katonai ordinariátushoz 
(inkardinált klerikusok), vagy lehetnek más 
részegyház tagjai. Utóbbiak ideiglenes jel-
leggel teljesítenek szolgálatot a katonai or-
dinariátusban, és ez utóbbi inkább a jellem-
ző. Az SMC (VI. cikkely) általánosságban 
kéri az ordináriusokat és a szerzetes elöljá-
rókat, hogy megfelelő számú papot és dia-
kónust biztosítsanak a katonai ordinariátus 
számára, akik képesek a katonai lelkipász-
torkodáshoz kapcsolódó sajátos feladatok 
végrehajtására. Hogy ez pontosan hány lel-
készt jelent, azt helyi szinten szokás tisztáz-
ni. A Magyar Katonai Ordinariátus szabály-
zata szerint, hogy a katonai főiskolák és a ki-
emelt helyőrségek mellett, ahol csak lehet, le-
gyenek tábori lelkészek. (24. cikkely) A lel-
készek egy része csak egyéb lelkipásztori 
faladata mellett foglalkozik katonai lelki-
pásztorkodással. A Magyar Katonai Ordi-
nariátus szabályzata (24. cikkely) számolva 
az országos szinten jelentkező paphiánnyal 
tényleges lelkészekről, kisegítő lelkészek-
ről és tartalékos lelkészekről tesz említést. 
A lelkészek kinevezését az egyházi hatóság 
végzi, bár a feladatvégzés sajátos közege 
miatt az állami hatóságok meghatároznak 
olyan feltételeket (állampolgárság, büntet-
len előélet, katonai alapkiképzés stb.), ame-
lyek más egyházi hivatal esetében nem re-
levánsak. A nemzetbiztonsági szempontok 
pedig sajátos ellenőrző mechanizmust indo-
kolhatnak a hivatal betöltéséhez. A Magyar 
Katonai Ordinariátus szabályzata (30. cik-
kely) a tényleges, a kisegítő és a tartalékos 
katonai lelkészek esetében a Honvédelmi 
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Minisztérium jóváhagyása alapján az ordi-
nárius kinevezési jogát erősíti meg. A sza-
bályzat azonban közelebbi támpontot nem ad 
arra vonatkozóan, hogy a jóváhagyás milyen 
elvek alapján történjen. A ⁓ek illetékessége 
versengő, vagyis a területileg illetékes plé-
bánosoknak továbbra is megmarad minden 
joghatósága. Éppen a versengő illetékesség 
és a sorkatonai szolgálat átalakítása kapcsán 
számos szerző a „missziós” területeket le-
számítva megkérdőjelezi a katonai lelki-
pásztorkodás létjogosultságát, hiszen a kato-
nák állandó vagy pótlakóhely szerinti plébá-
nosa minden szükséges jogkörrel rendelke-
zik a katonák lelkipásztori ellátására vonat-
kozóan. A jogalkotó megadja a lehetőséget 
a katonai ordináriusnak, hogy a Szentszék 
jóváhagyásával saját szemináriumot, „pap-
nevelő intézetet” alapítson, ahol saját lelki-
pásztorainak a képzése történik. Erre azért 
lenne szükség mivel a ⁓eknek az általános 
filozófiai, teológiai és kánonjogi képzés mel-
lett egyéb katonai és biztonságpolitikai is-
meretekre is érdemes szert tenni. Ez az ideá-
lis körülmény azonban nagyon ritkán szokott 
megvalósulni. Így az egyes katonai ordinari-
átusok eltérő módon biztosítják a lelkészek 
számára a kiegészítő ismereteket. A „Spiri-
tuali Militum Curae” kezdetű apostoli kons-
titúció a kétoldalú nemzetközi megállapodá-
sok és a katonai ordinariátusok szabályzatai 
a katonai lelkipásztori munkában részt vevő 
papok jogkörét a plébánosi jogokkal és köte-
lezettségekkel azonosítják, de előfordulhat, 
hogy az egyes haderőben általánosan ennél 
bővebb – például az esperesi feladatokkal 
is – felruházzák a ⁓t. A Magyar Katonai Or-
dinariátus szabályzata (29. cikkely, b. pont) 
pontosítja a ⁓ek feladatát, amelyet elsődle-
gesen a liturgiavégzésben, a szentségek ki-
szolgáltatásában, egyházi anyakönyvek ve-
zetésében (a pont), hittanórák, katekézis, lel-
kiségi kurzusok tartásában jelöl meg. Ehhez 
képest a lelkészek másodlagos tevékenysé-
gi köre a protokolláris (c. pont) tevékenység, 

a szociális, valamint a műveltségbeli segít-
ségnyújtás. (d. pont) (U. L.) → hadviselés 
és vallás, tábori lelkészi szolgálat

Katonanői Bizottság: a 2003-ban  alakult 
Magyar Honvédség (MH) Katonanői Bizott-
ság éppen azt a célt tűzte zászlajára, hogy 
a hivatásos és a szerződéses szolgálatot tel-
jesítő katonanők helyzetét folyamatosan ele-
mezze, vizsgálja az őket érintő kérdéseket, 
a felmerült gondok orvoslására megoldáso-
kat javasoljon. Feladatrendszerébe tartozott 
a külföldi szakmai partnerekkel történő kap-
csolattartás, valamint a NATO szakmai bi-
zottságainak ülésein történő részvétel, mun-
kacsoportokban végzendő kidolgozói mun-
ka és tapasztalatfeldolgozás is. A vonatkozó 
HM-utasításban megfogalmazottak szerint 
a Magyar Honvédségben működő MH Ka-
tonanői Bizottság feladata: a) figyelemmel 
kísérni, vizsgálni a hivatásos, szerződéses 
szolgálatot teljesítő katonanők (katonanők) 
helyzetét, élet- és munkakörülményeit, a já-
randóságok, szociális juttatások alakulását; 
b) elemezni, értékelni a vizsgálatok tapasz-
talatait, jelentéseiben tett javaslataival segí-
teni a tárca vezetésének döntéshozatali te-
vékenységét; c) a honvédelmi szervezetek 
vezetőivel és parancsnokaival történő meg-
beszélés, konzultáció, kölcsönös tájékoz-
tatás és információcsere kezdeményezése 
a katonanők helyzetét érintő kérdések vo-
natkozásában; d) eljárni a bizottsághoz ér-
kezett megkeresések alapján; e) a bizottság 
részére megküldött, a katonanők helyzeté-
vel összefüggő jogszabályok és belső szabá-
lyozók tervezeteinek véleményezése, továb-
bá a NATO illetékes bizottsága nemzetközi 
fórumain történő képviselet ellátása, a kato-
nanők helyzetét érintő nemzetközi, nemze-
ti fegyveres szervek működésével kapcso-
latos tapasztalatok honvédelmi szervezete-
ken belüli hasznosítási lehetőségeinek ki-
dolgozása. A bizottság a honvédelmi szer-
vezetektől a katonanők helyzetére  vonatkozó 



584

katonapedagógia

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

 adatokat, illetve tájékoztatást kérhet. A bi-
zottság együttműködik: a) a honvédelmi 
szervezetek vezető állományával; b) az ér-
dekképviseleti szervezetekkel; c) a rendvé-
delmi szervek megfelelő szervezeteivel; d) 
a civil szervezetekkel; e) a NATO illetékes 
szerveivel; f) a HM Miniszteri Kabinet Saj-
tóirodával; g) a tárca esélyegyenlőségi szak-
politikáját tervező és felügyelő esélyegyen-
lőségi referensével; h) a Magyar Honvéd-
ség vezénylő zászlósi állományával; i) min-
den más szervezettel, bizottsággal, szakbi-
zottsággal, amely a bizottság célkitűzéseit 
hatékonyan segíti. (M. J.) → humánpoliti-
ka, személyügy

katonapedagógia: a pedagógia a társadal-
miság alapja, ember- és közösségfelfogást, 
formálást jelent. A ⁓ a felnőttoktatás ré-
sze. A tisztet az önkéntes haderőben már 
nem a pedagógiai funkció legitimálja, de 
a vezetési kompetencia részét képezi napja-
inkban is. Az ember – különösen a felnőtt 
ember – nem tárgya, hanem ható tényezője 
a pedagógiának mint változó, választó, vála-
szoló, emlékező, egyszóval viszonyuló lény. 
Az oktatás felnőttkorban is érintkezhet a ne-
veléssel, mivel a személyiség kibontakozá-
sát, fejlődését, regenerálódását – több eset-
ben rekonstrukcióját – segítheti. Ezek azon-
ban, inkább eseti jellegű pedagógiai akciók, 
amelyekben a tanár tanácsadóként szerepel. 
A felnőttoktatás célját a szakterület úgy fo-
galmazza meg, hogy: az egyén kapacitásá-
nak, kondícióinak, horizontjának szélesítése: 
szakértői, tudományos, vezetői gondolkodá-
si, szabályozó-, kontroll- és prevenciós, vala-
mint intervenciós képesség, krízis- és prob-
lémamegoldás, programalkotás, hatékony 
kommunikáció, kooperáció, stimuláció, kö-
zösségépítés, válaszok a szociális szükség-
letek nyomására. A felnőttoktatásban infor-
mációk, adatok, összefüggések, alrendsze-
rek-rendszerek működésmódjainak, elvei-

nek, a társadalmi, valamint az emberi élet 
szabályszerűségeinek közvetítésére, meg-
értésére, a kudarckerülés, a kríziskezelés 
taktikáinak megismertetésére van szükség. 
Az eseti beavatkozás lehet pozitív, valamint 
negatív megerősítés, kevésbé elmarasztalás, 
vagy „felejtse el” attitűd. Az oktatás felada-
ta: energiát adni, gondolkodóbbá tenni, a va-
lósághoz közelebb hozni, mélyebben belehe-
lyezni a tanulót az összefüggések rendsze-
rébe. A digitális korban, mint Vastagh Zol-
tán (1937–2000) írta, a másik ember, lehe-
tőség a társulásra. A tudomány ugrásszerű 
fejlődésével megnőtt az absztrakciós szint, 
a tanulás több időt és nagyobb feldolgozási 
sebességet igényel. A felnőttoktatás magas 
színvonala kihat a szolgálat minőségére is. 
(H. D.) → katonapedagógia

katonapszichológia: a pszichológián belül 
külön szakterület. Alkalmazott pszichológi-
aként vagy foglalkozáspszichológiaként fel-
használja a tudományterület klinikai, mun-
ka- és szervezetpszichológiai, oktatás-neve-
lés pszichológiai korszerű ismereteit, illet-
ve gyakorlati módszereit. A katonai hiva-
tás gyakorlásával összefüggő lélektani kér-
désekkel foglalkozik. Elsősorban a katonai 
feladatokkal összefüggő pszichikai hatások 
kezelésére az állomány mentálhigiénés álla-
potának javítását, a katonai feladatok magas 
szintű ellátását, a kiképzés eredményességét 
segítő munkapszichológiai (alkalmasság-
vizsgálat, kiválasztás), klinikai pszichológi-
ai (stresszkezelés, krízisintervenció) és ok-
tatás-, neveléslélektani (speciális fejlesz-
tő tréningek) eszközökkel segíti a katonai 
szervezetek eredményes  működését, a Ma-
gyar Honvédség mindenkori feladatainak 
eredményes ellátását. A feladatokat erre fel-
készített, elsősorban hivatásos és szerződé-
des állományú katonapszichológusok, csa-
patpszichológusok látják el. (B. J.c) → ka-
tonapszichológia
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katonastratégiai vezetés: egy állam vagy 
államszövetség legfelsőbb katonai vezetésé-
nek összes tevékenysége, amely valameny-
nyi rendelkezésre álló erő összehangolt al-
kalmazására irányul a politikai vezetés  által 
 meghatározott katonapolitikai célok elérése 
érdekében. (C. O.) → katonai vezetés

katonaszociológia: a hadügy szociológiá-
ján belül a hadügy intézményesített szekto-
rát vizsgálja, kiemelten foglalkozik a hadse-
reggel és annak szervezeti, csoporttal kap-
csolatos, személyi, feladatvégzési kérdései-
vel kapcsolatos összefüggések feltárásával. 
(K. J.) → katonaszociológia

katonatanács: Oroszországban 1917 feb-
ruárjától a Vörös Hadsereg megszervezé-
séig a Munkás- és Katonaküldöttek Szov-
jetje, amely általában a katonai alakulatok 
parancsnoka mellett működött, esetenként 
a parancsnoki teendőket látta el. Az 1918. 
évi októberi forradalom után a magyar had-
seregben közlegényekből alakult testület, 
a ~, a szovjet ~ok mintájára alakultak meg, 
a csapat ügyeinek intézésére. A ~ok jelen-
tős szerepet játszottak az első világháborút 
követően Németországban is. 1956. októ-
ber 30-án  Janza Károly altábornagy honvé-
delmi miniszter a honvédségnél forradal-
mi katonai tanácsok választását rendelte el. 
November 7-én  Münnich Ferenc, a fegyve-
res erők minisztereként feloszlatta a forra-
dalmi ~okat. A ~ok működését a történelem 
során a politikai helyzet stabilizálódásával 
megszüntették, esetleg betiltották. Funkci-
óikat a megerősödött államhatalom vette át. 
(F. S.) → hadtörténet, hadművészet története

katonatiszt: felsőfokú katonai szaktudás 
megszerzésével kiérdemelt tiszti rendfoko-
zattal felruházott katona. A ⁓ a honvéde-
lemhez katonai dimenziójához kapcsolódó 
szakosodott ismeretekkel rendelkező szak-
értő. A szaktudás társadalmi felelősséget ró 

a tisztre, ami megkülönbözteti más intellek-
tuális szakismeretekkel rendelkező egyéb 
szakemberektől. A tiszti kinevezéssel a sze-
mély bekerül egy olyan testületbe, amelyben 
a szaktudás és a társadalomért vállalt fele-
lősség elkötelezettséget ró rá. A szakosodott 
szaktudásnak megfelelően, harcoló, harc-
támogató, logisztikai, adminisztratív terü-
leteken parancsnoki, döntéstámogató, üze-
meltető stb. szerepkörökben veszi ki részét 
a közös elkötelezettségből. (C. O.) → kato-
nai vezetés

katonavonat: ~nak nevezzük a kizárólag 
katonai vasúti szállítmányokból álló vona-
tot. Nemzetközi katonai vasúti szállításhoz 
a szállíttató szervezet legfeljebb 500 méter 
hosszú, bruttó 1200 tonna elegytömegű (ön-
súly és berakott tömeg összege) vonatot ter-
vezhet. A haditechnikai eszközök a gazdasá-
gosság érdekében ütköző feletti áthidalással 
történő berakása nem tervezhető. Az elegy-
tömeg megállapításához a vasúti kocsik ra-
kományát az alábbiak szerint kell figyelembe 
venni: a) személyek szállításánál az igény-
be vett vasúti kocsik tengelyszámát 2 ton-
nával szorozva (személyenként felszerelés-
sel kb. 120 kg); b) konyhakocsiknál 5 tonnát; 
c) teherkocsiknál a berakott eszközök, anya-
gok tényleges (feltöltött, málházott) tömegét. 
A haditechnikai eszközök, egyéb eszközök, 
anyagok rakodásának, rögzítésének szabá-
lyaitól, a ~ meghatározott maximális mére-
tétől, a be- és kirakás, vasúti szállítás elő-
írásaitól eltérő szabályozásokat a központi 
katonai közlekedési szerv szakmai intézke-
désben határozza meg az adott szállítási vi-
szonylatra. (F. R.) → közlekedési támogatás

Kautilya: az ősi indiai hagyomány szerint 
⁓ (más néven Chanakya) Taxilában (Pesha-
war közelében, a mai Pakisztánban) szüle-
tett, majd Pataliputrába (Patna), a nanda bi-
rodalom fővárosába utazott, hogy karriert 
csináljon. Itt konfliktusa támadt Dahnaval 
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a nanda uralkodóval, aki bosszúból elüldöz-
te a katonáival. Az erdőbe menekült, ahol ta-
lálkozott a fiatal Chandragupta Mauryával, 
akit magával vitt Taxilába és taníttatta. Nagy 
Sándor légiói ebben az időben (Kr. e. 325) 
hatoltak be Északnyugat-Indiába, és vonul-
tak vissza Punjabból. Chandragupta felke-
lést szervezett, és megdöntötte Dahna ural-
mát ⁓ segítségével. Fő műve az Arthaśāst-
ra 15 könyvből áll. Az első öt az állami ad-
minisztrációt ismerteti, a következő nyolc 
a külpolitikával foglalkozik, az utolsó ket-
tő pedig egyéb kérdésekkel. A nyolcadik 
könyv a veszélytényezőket, biztonsági koc-
kázatokat ismerteti, a kilencedik a háborús 
felkészülés feladatait, a csapatokat, a hadjá-
rat megindítását, a tizedik pedig a hadsereg 
táborozását, a hadjárat vezetését, a harcok 
fajtáit és a csatarendeket. (N. L.) → hadtör-
ténet, hadművészet története

Kavkaz (Kaukázus) hadművelet: szovjet 
légvédelmi alakulatok áttelepítése Egyip-
tomba 1970-ben. (Sz. M.) → hadtörténet, 
hadművészet története

kegyeleti gondoskodás: az elhunyt honvéd 
vagy nyugállományú katona életútja, érde-
mei, a szolgálatteljesítésének jellege és ha-
lálának körülményei figyelembevételével 
a minősítésre jogosult parancsnok által „hősi 
halottá”, „Magyar Honvédség halottjává” 
vagy „katonai szolgálat halottjává” nyilvá-
nítható. A miniszter hősi halottá nyilvánít-
hatja az állomány elhunyt tagját, ha az éle-
tét a szolgálati kötelezettség teljesítése so-
rán, vagy azzal összefüggésben feláldoz-
za. A hősi halottá minősített elhunyt eseté-
ben posztumusz elismerésként az elhunytat 
a miniszter eggyel magasabb rendfokozat-
ba előléptetheti, kinevezheti, vagy hadnagy 
rendfokozatba kinevezheti. A posztumusz 
elismerésként tábornoki rendfokozatba tör-
ténő kinevezésről, illetve tábornok posztu-
musz elismerésként történő előléptetéséről 

a miniszter előterjesztésére a köztársasá-
gi elnök dönt. A miniszter és a Honvéd Ve-
zérkar főnöke az állomány vagy a nyug-
állomány elhunyt tagját a „Magyar Hon-
védség halottjává” nyilváníthatja szolgá-
lati viszonyának fennállása alatt a honvé-
delem érdekében kifejtett kimagasló érde-
meire figyelemmel. A munkáltatói jogkört 
gyakorló az állomány azon elhunyt tagját, 
akit a korábbiak szerint nem minősítettek, 
a „Katonai szolgálat halottjává” nyilvánít-
hatja. Az elhunytat katonai tiszteletadás-
sal, egyházi vagy polgári szertartás kereté-
ben kell eltemetni. A honvédség a kegyeleti 
gondoskodás keretén belül: a) megszervezi 
és lebonyolítja a katonai temetést, vagy – ha 
az intézkedésre jogosult közeli hozzátartozó 
a katonai tiszteletadással történő temetés-
ről lemond – segítséget nyújthat a temetés 
előkészítésében, megszervezésében; b) vi-
seli a kegyeleti költségeket; c) a minősítés-
re jogosult parancsnok engedélyével lehe-
tővé teszi szolgálati gépjármű igénybevéte-
lét a gyászszertartásra történő szállításhoz 
az elhunyttal közös háztartásban élő, en-
nek hiányában az intézkedésre jogosult kö-
zeli hozzátartozó és a munkatársak részére; 
d) a hősi halottá nyilvánított elhunytak ese-
tén emlékük megőrzésére sírjelet, síremléket 
állít, gondoskodik annak állagmegóvásáról, 
a temetési hely feletti rendelkezési jog meg-
hosszabbításáról, és szükség esetén a ma-
radványok másik temetési helyre történő át-
helyezéséről; e) a „Magyar Honvédség ha-
lottjává” nyilvánított elhunytak esetén em-
lékük megőrzésére sírjelet, síremléket állít, 
és a síremlékállításig, de legfeljebb a teme-
tést követő 1 évig hozzájárul a temetési hely 
gondozásának költségeihez, f) a hősi halottá 
és a Magyar Honvédség halottjává nyilvání-
tott elhunytak esetén sírjel-, síremlékavatást 
és koszorúzást rendez, illetve az elhunyt ér-
demei alapján emléktáblát, emlékhelyet lé-
tesíthet; g) külföldi szolgálatteljesítés köz-
ben történő  elhalálozás esetén megszervezi 
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az elhunyt Magyarországra történő szállí-
tását és fogadását. (I. A.) → humánpoliti-
ka, személyügy

kegyeleti minősítés: az elhunyt katonasze-
mélyről – annak egész életútja, érdemei, va-
lamint katonai beosztásában eltöltött ered-
ményes tevékenysége alapján – hozott elöl-
járói döntés. Ennek alapján az elhunytat: 
a Magyar Honvédség; a szolgálati ág vagy 
a fegyvernem; illetőleg a katonai szerve-
zet (az utolsó szolgálati helye) halottjává le-
het minősíteni. (H. L.) → védelmi igazgatás

kém: egy állam által otthon vagy külföldön, 
tényleges vagy potenciális ellenséggel kap-
csolatos felderítés céljára alkalmazott rejtett 
személy. (H. H.) → felderítés

kémelhárítás: a kémtevékenység felderíté-
sére és elhárítására vonatkozó tevékenység. 
(H. H.) → felderítés

kemény tényezők: ezek a stratégia, a struk-
túra és a rendszerek. Ezen tényezők szám-
szerűsíthető, racionális tényezők, amelyek 
jól körülhatárolhatók. A szervezet stratégiá-
ja a célokhoz vezető utat, a felmerülő problé-
mák megoldási lehetőségeit mutatja, és szo-
ros összefüggésben áll a szervezeti kultúrá-
val. Szervezet struktúrája, szervezeti felépí-
tése alapján a hozzáértők messzemenő kö-
vetkeztetéseket tudnak levonni annak kultú-
rájáról, a változásokhoz való hozzáállásáról 
stb. A szervezeten belüli információs, adat-
rögzítő és kommunikációs rendszerek, pél-
dául pénzügyi-számviteli rendszer, ügyvite-
li rendszer, szervezetirányítási rendszer an-
nak működésének alapját jelentik. Kialakí-
tásuknál figyelembe kell venni a szervezeti 
kultúra jegyeit, hagyományait, hiszen e nél-
kül ezek a rendszerek működésképtelenek. 
A szervezet kemény tényezői kölcsönös ha-
tással vannak a szervezeti kultúrára. (C. O.) 
→ katonai vezetés

kémkedés: egy állam által otthon vagy kül-
földön, tényleges vagy potenciális ellenség-
gel kapcsolatos felderítés céljára alkalmazott 
rejtett személy adat- (információ-) szerző te-
vékenysége. (H. H.) → felderítés

képesség: ⁓nek nevezzük azokat az egyéni 
sajátosságokat, amelyek valamilyen cselek-
vés elvégzésének lehetőségeit, feltételeit te-
remtik meg. A ⁓ az adottságból fejlődik ki 
a folyamatos tevékenység során, fejlődését 
pedig az öröklés, a környezet és a nevelés 
együttesen határozzák meg. Megkülönböz-
tetünk általános ⁓eket (megfigyelő-, emléke-
zési, analizáló-, szintetizáló-, absztraháló-, 
gondolkodási stb. ⁓eket) és speciális ⁓eket 
(zenei, matematikai, nyelvi, manuális stb. ⁓
eket). (Sz. I.a) → katonapedagógia

képfeldolgozás: az informatikaalkalmazás 
egyik területe, képek számítógépbe vitelét, 
tárolását, módosítását és adott formájú meg-
jelenítését teszi lehetővé. A képeket a számí-
tógép képpontonként (raszteres formában) 
ábrázolja, tárolja. Az ilyen kép jellemzője 
az egy adott területre jutó képpontok száma 
(felbontás) és egy képpont különböző állapo-
tainak száma (színlehetőség). Ez utóbbi le-
het fekete-fehér, többfokozatú szürke vagy 
több különböző szín. A kép bevitele képdi-
gitalizáló (periféria) segítségével lehetséges. 
A ~ alapvető funkciói: kicsinyítés, nagyítás, 
egyes részek kiemelése; negatívba váltás, 
színmódosítás, kontraszt- és fényerő-mó-
dosítás; forgatás, tükrözés, eltolás, képpon-
tonkénti módosítás. A korszerű képfeldolgo-
zó programok már különleges transzformá-
ciók (fátyolozás, halszemoptikai nézőpont-
beállítás stb.) végrehajtását is lehetővé te-
szik. A raszteres képek tárolási mérete igen 
nagy: egy A4-es  méretű 300 pont/inch fel-
bontású fekete-fehér kép gyakran 9 MBájt. 
Ezért a képeket általában tömörített formá-
ban tárolják. (N. I.) → híradó-informatika, 
információvédelem
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képi felderítés (Imagery Intelligence – 
IMINT): földfelszíni, tengeri, illetve légi 
platformokon, továbbá űreszközökön elhe-
lyezett fotografikus, radar-, elektro-opti-
kai, infravörös, valamint termikus érzéke-
lők (szenzorok) által szolgáltatott felderítési 
adatok (képek) képkiértékelése alapján vég-
zett információszerzés. A ~ben a korábban 
alkalmazott hagyományos fénykép, illet-
ve film helyett az elektro-optikai megoldá-
sokat alkalmazó korszerű technikai eszkö-
zökkel végzett információszerzést használ-
ják. Az elektro-optikai érzékelők, valamint 
digitális technika robbanásszerű fejlődésé-
nek köszönhetően a digitális álló-, illetve 
mozgóképek felbontása megközelítette, sőt 
le is hagyta a hagyományos fényképek fel-
bontását. A digitális technika a különböző 
hullámtartományokban – például radarhul-
lámok tartománya – lehetővé teszi a moz-
gó tárgyak detektálását is. A számítógépes 
algoritmusok, illetve újabban a mestersé-
ges intelligencia segítségével lehetőség van 
a ~ nyers adatainak számítógéppel történő 
automatizált feldolgozására és elemzésére. 
(K. L.b) → elektronikai hadviselés, kiber-
hadviselés a) A felderítés azon módja, ame-
lyek adatai fényképezéssel, infravörös szen-
zorokkal, lézeres eszközökkel, elektro-opti-
kai eszközökkel, radarokkal történő felisme-
rés útján keletkeznek, és amelyben a képe-
ket optikai vagy elektronikus úton, filmen, 
elektronikus kijelzőeszközökön vagy más 
médián reprodukálják. (H. H.) → felderítés

képkiértékelés: a) fényképezéssel, vagy 
más technológiával készített (rögzített) ké-
pekből történő információszerzés; b) a kép-
anyagokon megjelenített objektumok, tevé-
kenységek és a terep behatárolásának, felis-
merésének, azonosításának és ismertetésé-
nek folyamata. (H. H.) → felderítés

képzelt rögzítőpont: olyan lövéscsoport 
középpontja, amelyeknek koordinátáit va-

lamilyen technikai felderítőeszközzel (táv-
mérő, figyelőpár, rádiólokátor, hangfelderí-
tő-alegység stb.) állapították meg. (Sz. T.) 
→ tüzérség

képzés: fogalmát kettős értelmezésben hasz-
nálja az oktatáselmélet. Tág felfogás szerint 
az oktatás céljainak, feladatainak teljesíté-
sére való irányultságot jelent. Ennek meg-
felelően beszélünk általános ⁓ről (általános 
iskolában, gimnáziumban) és az erre épülő 
szakképzésről (szakközépiskolában, felső-
fokú oktatási intézményben). Szűk felfogás 
szerint az elsajátított ismeretek gyakorlati 
alkalmazásával a jártasságok, készségek ki-
alakítását és a képességek fejlesztését jelen-
ti. A ⁓ ebben az értelemben elválaszthatatlan 
az oktatástól, azzal szoros egységben való-
sul meg. A képességek fejlesztése sem elkü-
lönült szakaszokban történik, hanem az új 
ismeretek megértésének, rendszerezésének 
fázisain túl az alkalmazások széles köré-
ben, vagyis a folyamat egészében. Amikor 
az oktatási folyamatnak a ⁓i oldalára kerül 
a hangsúly, akkor az adott képzési ág alkal-
mazáscentrikusabb jellegét emeljük ki, ame-
lyet érvényesnek tekintünk a katonai kikép-
zés egészére is. A folyamat két oldala közötti 
egyensúly felbomlása vezetett, illetve vezet-
het az anyagi (materiális) és az alaki (formá-
lis) ⁓ éles szembeállításához. Az anyagi (ma-
teriális) ⁓ szerint az oktatottakat minél több 
ismerettel, lexikális anyaggal (matériával), 
adattal (számmal, névvel stb.) kell felfegy-
verezni. Az értelmi képességeket felesleges 
céltudatosan fejleszteni, mert azok „maguk-
tól”, automatikusan fejlődnek. Az alaki (for-
mális) ⁓ elmélete nem tartja fontosnak az is-
meretek mennyiségét, mivel azokat egyrészt 
elfelejti, másrészt könnyen megtalálja az iro-
dalomban a tanuló, hanem az értelmi erők 
(az intelligencia, az „okosság”) kiművelését 
tekinti elsődlegesnek, jelentősnek. (Sz. I.a) 
→ katonapedagógia
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képzésen túli idő: a képzés (vagy kiképzés) 
befejezését követő időtartam. (Cs. F.) → ka-
tonai képzés, kiképzés, felkészítés

képzési támogatás: a honvédség által a hon-
védtisztjelölt és a honvéd altisztjelölt részére 
nyújtott ösztöndíj, térítésmentes természet-
beni ellátásként biztosított élelmezési, ru-
házati ellátás és tanszertámogatás. (D. Cs.) 
→ katonai képzés, kiképzés, felkészítés

kérdezés: a tudás megszerzésének egyik 
legtermészetesebb módja, így a tanítási óra 
legfontosabb didaktikai eszköze is, hiszen 
a ~nek meghatározó szerepe van az oktatá-
si/nevelési célkitűzések megvalósításában. 
Változatos szerepet tölt be, gyakran egyide-
jűleg biztosítja a tanulók motiválását, értel-
mük működésbe hozását, tudásuk mérését, 
készségeik és képességeik fejlesztését stb. 
A leggyakrabban használatos kérdéstipoló-
gia az elvárható tanulói válasz jellegét veszi 
alapul. Eszerint két nagy kérdéstípus külö-
níthető el: a) a konvergens kérdések a tanu-
lótól többnyire korábbi ismereteik felidézé-
sét igénylik, és általában csak egyetlen jó 
(vagy néhány jól körülhatárolható) válasz 
adható rájuk. A válaszok rövidek, gyakran 
egy-két szavasak, vagy igen-nem feleletek; 
b) a divergens kérdések a tanulót gondolko-
dásra ösztönzik, a válaszok nem feltétlenül 
láthatók előre, a kérdés tartalmától függő-
en több jó válasz is születhet, a válaszadás 
hosszabb kifejtést igényel. Az újabb kér-
déstipológiák szívesen építenek Benjamin 
 Bloom taxonómiájára, amely szerint a kog-
nitív terület hat kategóriából vagy szintből 
áll, s az egyes kategóriákhoz rendelt kérdés-
típusok ismerete pedig segítséget jelent a pe-
dagógus számára különböző gondolkodási 
műveletek fejlesztéséhez. A tudás (ismeret), 
a megértés (felfogás, értelmezés) és az alkal-
mazás (felhasználás) szintje jelenti az alap-
műveleteket; a magasabb rendű műveletek-
hez pedig az analízis (elemzés, szétszedés), 

szintézis (összegzés, összerakás, egybefog-
lalás) és az értékelés (megítélés) szintje tar-
tozik. Ennek megfelelően vannak: a) tény-
kérdések vagy memoriterkérdések interpre-
táló kérdések; b) alkalmazási kérdések; c) 
nalitikus kérdések; d) szintéziskérdések; e) 
értékelőkérdések. (V. F.) → katonai képzés, 
kiképzés, felkészítés

keretállomány: 1. Olyan katonai szervezet-
nek a békeállománya, amelynek a háborús 
feladatai ellátásához feltöltésre, illetve moz-
gósításra van szüksége. 2. Az állománynak 
az a része, amelyet mozgósítás során vala-
melyik katonai szervezettől más – elsősor-
ban békében nem, illetőleg csak keretalaku-
latként működő – katonai szervezetnek ad-
nak át. (H. L.) → védelmi igazgatás

keretátadás: a tényleges személyi állomány 
átadása mozgósítás során, vagy azt megelő-
zően a katonai szervezetek, illetve a katonai 
szervezetek és a katonai felsőoktatási intéz-
mények között. (H. L.) → védelmi igazgatás

keretrendszer: a fegyveres erő fenntartá-
sának egyik szervezeti struktúrája. A terve-
zett háborús haderőnek béke idején csak azt 
a részét tartják fegyverben, amely a készen-
léti fokozatok eléréséhez, a tartalékosok ki-
képzéséhez, a mozgósításhoz, valamint a há-
ború kezdetén kibontakozó kisebb harctevé-
kenységekhez feltétlenül szükséges. (H. L.) 
→ védelmi igazgatás

keretrendszerű haderő: a haderők fenntar-
tásának alapvető formája. Legyen az hadkö-
teles vagy önkéntes haderő. Nincs olyan ál-
lam, amely képes egy háborús haderő fenn-
tartására. A tervezett háborús haderőnek 
béke idején általában egyharmad részét tart-
ják fenn, kétharmad rész a tartalék. Techni-
kai eszközeik M-zároltak, a mozgósítás ide-
jén a hiányzó eszközöket pótolják a hadiipar 
termelékenységének fokozásával, a gazda-
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sági potenciál maximális kihasználásával. 
(H. L.) → védelmi igazgatás

késleltetető műveletek: olyan műveletek, 
amelyben egy nyomás (behatás) alatt lévő 
erő az ellenség lendületének lassításával te-
ret áldoz fel anélkül, hogy döntő összecsa-
pásba keveredne. A ~ (tevékenységek) cél-
jai lehetnek: a kijelölt területek meghatáro-
zott ideig történő megtartása, ezáltal idő-
nyerés a főerők számára; veszteségokozás 
az ellenség erőiben és eszközeiben; az el-
lenség főerőkifejtése irányának meghatá-
rozása; az erőkben, eszközökben keletkező 
veszteségének csökkentése; más tevékeny-
ség végrehajtásának biztosítása. A ~ (tevé-
kenységek) során az ellenségnek okozott 
veszteségokozás másodlagos a saját csapa-
toknak történő időnyeréssel szemben. (T. J.) 
→ szárazföldi műveletek

készenlét: 1. A katonai szervezetek (csapa-
tok) személyi állományának, harci és egyéb 
eszközeinek olyan állapota, amelyből a ter-
vezett időben megkezdhetik tevékenysé-
güket, harcba léphetnek, harcukat eredmé-
nyesen megvívhatják. A ~ összetevői: a sze-
mélyi állomány állapota; a kötelékek fel-
töltöttsége, anyagi-technikai eszközökkel 
való ellátottsága; a kötelék kiképzettsége. 
2. A szervezet alaprendeltetés szerinti fel-
adatai végrehajtásához szükséges és a meg-
lévő képesség viszonya. (B. J.a) → védel-
mi igazgatás

készenlét fenntartása, fokozása: a hon-
védség, a kötelékek tevékenységéhez szük-
séges az elvárt, szabályzókban meghatáro-
zott szintű készenlét megőrzése. A katonai 
szerveztek készenlétének fokozása olyan 
rendszabályok bevezetését és végrehajtását 
jelenti, amelynek eredményeként annak álla-
pota egyre jobban megközelíti, és majd eléri 
az alaprendeltetésből adódó feladatok vég-
rehajtását. A katonai szervezetek készenlé-

te fokozható az egyes rendszabályok beve-
zetésével a magasabb készenléti fokozatok 
sorrendjében vagy az egyes fokoztok átug-
rásával, kihagyásával. A készenlét fokozása 
biztosítja a hadiállományra történő feltöltést 
és az összekovácsolást követően az alkal-
mazási készenlét (harckészültség) elérését. 
A készenlét fokozására készenlétfokozási 
rendszert működtetnek. Az elért készenlét 
fenntartása fontos a harcfeladatok megvívá-
sához. A készenlét fenntartásának fontos fel-
adatai: az személyi állomány, a harci techni-
ka feltöltöttségének, hadrafoghatóságának, 
kiképzettség szintjének, valamint a logisz-
tikai ellátottság színvonalának megőrzése. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

készenlét fenntartásának és fokozásának 
logisztikai feladatai: a műveleti logisztikai 
támogatás alapját képező, olyan tevékenysé-
gek és rendszabályok összessége, amelyek 
tartalma a katonai szervezetek hadiszerve-
zetre történő áttéréshez és az alkalmazási 
képességük szükséges logisztikai erőforrá-
sok megfelelő helyen, időben, mennyiség-
ben és minőségben rendelkezésre álljanak. 
Faladatai a haditechnikai eszközök, anya-
gi készletek elhelyezési-infrastrukturális, 
közlekedési, valamint egyéb szolgáltatások 
biztosításának, tervezése, szervezése, az el-
látás és az utánpótlás lehetőségeinek elem-
zése, a haditechnikai eszközök hadrafogha-
tóságának fenntartása és javítása, az anyagi 
készletek hadihasználható állapotban tartá-
sa. A ⁓nak célja, hogy a katonai szerveze-
tek az alkalmazási képességükhöz magha-
tározott logisztikai készenléti szintet a meg-
felelő módon és időben elérjék. A készenlét 
fenntartása logisztikai feladatainak végre-
hajtása biztosítja a készenlétfokozás meg-
kezdéséhez szükséges logisztikai feltételek 
kialakítását. A készenlétfokozás logisztikai 
feladatainak végrehajtása biztosítja az ellátó 
és utalt szervezetek megalakítását, feltöltését 
és az alkalmazásra való képesség meghatá-
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rozott időbeni elérését. A készenlét fenntar-
tása és fokozása logisztikai feltételei: a had-
rendben meghatározott kategória szerinti 
feltöltöttséget személyi állománnyal és had-
felszereléssel. A készenlét fokozásáért fele-
lős logisztikai szervezeteknek az alábbi fel-
adatokat kell ellátni: a meghatározott mun-
kacsoportok megalakítása, megfelelően ki-
képzett logisztikai szakállomány és a hiány-
zó hadfelszerelésre vonatkozó igénytervek 
tervek naprakészen tartása, a katonai szer-
vek igénye alapján a honvédelmi igazgatási 
szervek által a nemzetgazdaságból igényelt 
technikai eszközök, anyagi készletek, ingat-
lanok és szolgáltatások lebiztosítása, a ha-
ditechnikai eszközök hadrafoghatóságának 
biztosítása, a technikai kiszolgáló rendszer 
működtetése, pontosított és koordinált lo-
gisztikai támogatási tervek elkészítése, va-
lós idejű adatszolgáltatás, valamint a megfe-
lelő vezetési rendszer kialakítása a készenlét 
fokozásának logisztikai vezetésére. (H. A.) 
→ műveleti logisztika

készenlét fenntartásának és fokozásának 
rendszere: a honvédség feladatai végrehaj-
tása érdekében megkövetelt készenléti szint 
fenntartását, fokozását és a végrehajtásra 
való képesség elérését biztosító szabályozott 
működési rend. Kezdeti műveleti készenlét: 
a honvédség kijelölt szervezetei készenlété-
nek fokozásával elért azon állapota, amely-
ben azok képesek az alaprendeltetés szerinti 
feladat végrehajtásának megkezdésére. Tel-
jes műveleti készenlét a honvédség egészé-
re vonatkozóan: a honvédség valamennyi 
szervezetének azon állapota, amelyben ké-
pes a különleges jogrend szerinti feladatok 
végrehajtásának megkezdésére. Teljes mű-
veleti készenlét a kijelölt szervezetre vonat-
kozóan: a katonai szervezet azon állapo-
ta, amelyben előre megtervezett rendszabá-
lyok bevezetésével a személyi feltöltöttség, 
a hadfelszerelési eszközökkel való ellátott-
ság és a kiképzettségi mutatók alapján elérte 

a teljes műveleti képességét, és képes a ré-
szére meghatározott feladatok végrehajtá-
sára. A készenlét fokozásának szintjei a kö-
vetkezők: a) alaphelyzet, b) kezdeti műve-
leti készenlét, c) teljes műveleti készenlét. 
(C. O.) → katonai vezetés

készenlét fokozása: a katonai szervezetek 
(alapfeladatuk végrehajtására szóló) tevé-
kenység. A készenlét fokozása olyan rend-
szabályok bevezetését, végrehajtását jelen-
ti, amelyek eredményeként a katonai szer-
vezet készenlétének állapota egyre jobban 
megközelíti, majd eléri az alaprendelteté-
sének végrehajtásához szükséges képessé-
get. A készenlét fokozható: egyes rendsza-
bályok bevezetésével, mozgósítással, ma-
gasabb harckészültségi fokozatok elrende-
lésével az egyes harckészültségi fokozatok 
sorrendjében, vagy a megelőző elhagyásá-
val. A ⁓ biztosítja a hadiállományra törté-
nő feltöltés és összekovácsolás végrehajtá-
sát követően – meghatározott időre – az al-
kalmazási készenlét elérését. A készenléti 
„K” idő a csapatok személyi állományának, 
harci és egyéb eszközeinek – a tervezett (el-
rendelt) tevékenység megkezdéséig felhasz-
nálható – időkerete, időnormája; az az idő-
pont, amikorra a csapatok elérik a feladata-
ik eredményes végrehajtásához szükséges 
készenléti állapotot; az az időtartam, amely 
alatt a katonai szervezetnek – a megfelelő 
rendszabályok elrendelésétől – el kell ér-
nie az alkalmazásához való készenléti ál-
lapotot. A készenléti idő magában foglalja 
a mozgósítást és a hadiállomány összeková-
csolását (a begyakoroltatását); az alaprendel-
tetés szerinti feladat végrehajtására megha-
tározott katonai szervezet megalakításának 
és alkalmazási képessége elérésének időtar-
tama. (B. J.a) → védelmi igazgatás

készenléti fok: az objektumok rombolás-
hoz történő előkészítését, valamint az akna-
mezők, zárcsomópontok telepítését a harc-
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helyzet és más körülmények függvényében 
eltérő tartalmú készültségi szinteken hajtják 
végre. Rombolások előkészítése kettő, az ak-
namezők és műszakizár-csomópontok léte-
sítése három ~ban történhet. Minden eset-
ben a legmagasabb szintet az első ~ jelenti. 
A ~ váltására az elöljáró adhat engedélyt. 
(K. Z.a) → műszaki támogatás

készenléti hely: a tüzelőállás-körlet része, 
annak általában a közepén található, olyan 
fedett (növényzettel borított, álcázást biz-
tosító) hely, ahol a tüzérüteg feladatok előtt 
vagy után tartózkodik, és onnan manőver 
végrehajtása után jut a tüzelőállásba vagy 
állásváltás során egy másik tüzelőállás-kör-
letbe. A ~en álcázva helyezik el az üteg va-
lamennyi technikai eszközét abból a cél-
ból, hogy ne váljanak könnyen felderíthe-
tővé és pusztíthatóvá a tüzelőállásokban. 
(M. G.) → tüzérség

készenléti körlet: azon kijelölt terület, vagy 
objektum ahol egy kötelék valamely tevé-
kenységéhez a készenlétet eléri. Ez egybe-
eshet a meghalkítási, a gyülekezési, összeko-
vácsolási, berakási, készenlétfokozási hely-
színekkel. (T. J.) → szárazföldi műveletek

készletképzés rendje: a katonai művele-
tek végrehajtásához szükséges hadianyag-
készletek hadműveleti követelményeknek 
megfelelő, a logisztikai támogatási elveket 
is magában foglaló megalakítása. A kato-
nai és a logisztikai alapelveket integráló 
készletképzési módszer. A készletképzés 
rendjében meghatározzák a központi (straté-
giai) készleteket, a hadműveleti készleteket 
és a harcászati (csapat) készleteket. Az eljá-
rás komplex módon értelmezi az adott mű-
velet anyagszükségletét, és a logisztikai tá-
mogatás lehetőségeit. A rendelkezésre álló 
készletek felhasználását ennek megfelelően 
központi (stratégiai), hadműveleti, harcásza-
ti (csapat) szinten egyaránt szabályozni kell. 

Ez a komplex rendszer egyaránt magában 
foglalja a stratégiai, hadműveleti, harcásza-
ti készletek tervezési, megalakítási, pótlási 
elveit és gyakorlatát. A készletképzés rend-
jének meghatározása stratégiai tervezési fel-
adat. A készletképzés a hadfelszerelés stra-
tégiai, hadműveleti és harcászati szintű ter-
vezése, felhalmozása és lépcsőzése, amely-
nek alapja a szükségletek (várható) alakulá-
sa. (B. J.b) → műveleti logisztika

készletképzés: az ellátás egyik alapeleme. 
Alapját a szükségleti és ellátási számveté-
sek, prognózisok és a felhasználás norma-
tív szabályozásai képezik. A ~ biztosítja 
az alap- és különleges jogrendi időszaki, va-
lamint szövetségesi tevékenységekhez szük-
séges anyagi készletek felhalmozását, lép-
csőzését és a várható felhasználáshoz iga-
zodó csoportosítását. Magában foglalja a ka-
tonai műveletekhez szükséges hadianyagok 
hadműveleti követelményeknek megfelelő 
célszerű csoportosítását is. A fogalom ki-
zárólag az anyagcsoportosításon keresztül 
nem értelmezhető. Szorosan idetartoznak 
olyan komplex rendszabályok és tevékeny-
ségek összessége is, amelyek a katonai mű-
veletekhez szükséges anyagi készletek fel-
halmozására, lépcsőzésére, csoportosításá-
ra, valamint megóvására irányul. A ~ célja 
az igények és a lehetőségek közötti mennyi-
ségi, időbeli és térbeli eltérések kiegyenlíté-
se. Az érvényben lévő ~i és készletlépcsőzé-
si normák és előírások alapján kell megalakí-
tani és kezelni az anyagi készleteket, és ve-
zetni azok nyilvántartását. (B. J.b) → mű-
veleti logisztika

készletképzési normák: hadianyagkész-
letek mennyiségi vagy minőségi követel-
ményként megszabott alapérték. Mennyi-
ségét hadműveleti és harcászati tapasztalati 
adatok, és számítások nyújtják. Olyan mé-
rőszám, amely kiindulási alapként modell-
ként, alapszabályként értelmezhető a hadi-
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anyagkészletek megalakításához. Meghatá-
rozott (elöljáró parancsnok által jóváhagyott) 
anyagmennyiség, amelynek alapján tervezik 
és végrehajtják a csapatok ellátását. A kész-
letképzési norma esetenként nem állandó 
mérőszám, adott szükségleteknek, körül-
ményeknek, lehetőségeknek függvényében 
változhat. ~ra azért van szükség, mert a ka-
tonai szervezetek logisztikai támogatásának 
megtervezése az egyes katonai műveletek-
hez igazodó normatívákon alapul. Ezekkel 
a normákkal prognosztizálható az anyagfo-
gyás, amely az alapja a logisztikai támogatás 
és az utánszállítások tervezésének. (B. J.b) 
→ műveleti logisztika

készletlépcsőzés: hadianyagkészletek, vala-
mit anyagcsoportosítási módszerek és eljá-
rások összessége. Az egyes készletek komp-
lex, egymásra épülő és összefüggő egységet 
alkotnak, azonban térben különálló rendsze-
rekbe csoportosítják. Így érik el azt, hogy 
a hadműveleti követelményeknek megfele-
lő anyagfogyást a logisztikai támogató rend-
szer hatékonyan tudja pótolni. Készleteket 
stratégiai, hadműveleti és harcászati szinten 
egyaránt kell képezni. Ez az anyagfelhal-
mozás biztosítja az ellátás folyamatosságát, 
azonban az egységek és alegységek mobili-
tását jelentősen csökkentheti. Az egyes el-
látási tagozatok optimális készletszintjének 
meghatározása elengedhetetlen feltétele an-
nak, hogy a logisztikai támogató rendszer 
hatékonyan tudja biztosítani az anyagellá-
tás folyamatosságát. A logisztikai támoga-
tási rendszer teremti meg a műveletek, ezen 
belül elsődlegesen a harc anyagi-technikai 
bázisát. A katonai műveletekhez szükséges 
hadfelszerelést egyebek mellett a készletek 
lépcsőzésével biztosítja. Erre a logisztikai 
erőforrások hatékony elosztása miatt van 
szükség. A készletek lépcsőzésével bizto-
sítható a hosszú időtartamú működőképes-
ség a kapacitásokkal való hatékony, átgon-

dolt gazdálkodás, valamint a hadfelszerelés 
feladathoz igazított csoportosítása. (B. J.b) 
→ műveleti logisztika

készség: a tudatos tevékenység automatizált 
komponense, amely a tevékenység többszö-
ri ismétlése, gyakorlása során fejlődik ki. 
A jártasság után a következő szint a ⁓. A jár-
tasságokhoz hasonlóan a ⁓eknek is három 
fajtáját különböztethetjük meg: a) szenzo-
ros, b) intellektuális, c) motoros. A ⁓ elő-
nyei: a) tehermentesíti a tudatot a másodren-
dű tevékenység alól; b) lerövidíti a tevékeny-
ség idejét; c) biztosítja a feltétlen jó végre-
hajtást; d) nagymértékben elősegíti a cselek-
vést erős stresszállapotban is. A ⁓ hátránya: 
a) az automatikus elemek miatt nagyon ne-
héz megváltoztatni. A készségfejlesztés fo-
lyamatának mozzanatai: a) részműveletek 
megtanulása (begyakorlása); b) a részműve-
letek egyetlen, zökkenőmentes cselekvéssé 
való egyesítése; c) a felesleges mozdulatok, 
a túlzott erőkifejtés kiküszöbölése; d) a kül-
ső ellenőrzés csökkentése, illetve megszün-
tetése; e) a végrehajtás különböző módjai-
nak különböző feltételek közötti elsajátítása. 
A jártasságok és a ⁓ek a különböző alkal-
mazási folyamatokban egymással összefüg-
gésben vannak. Az ismeretek gyakorlati fel-
használásával általában először a jártasság, 
majd további gyakorlással a ⁓ alakul ki. De 
előfordul olyan is, amikor egy korábban ki-
alakított ⁓ből alakul ki egy magasabb szintű 
jártasság. (Például a katonának előbb kész-
ségszinten el kell sajátítani a tüzelési fogáso-
kat, hogy jártasságot szerezzen valamely lő-
gyakorlat végrehajtásában.) Nagyon sok jár-
tasság tartalmaz ⁓szintű elemeket. (Például 
a gépjárművezetés mint tevékenység, az ál-
landóan változó körülmények miatt csak jár-
tasság – céljellegű jártasság – marad, de ren-
geteg ⁓szintű elemet tartalmaz: pedálkeze-
lés, sebességváltás, közlekedési táblák fel-
ismerése stb.) (Sz. I.a) → katonapedagógia
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készültségi szolgálat: váratlan, illetve egyéb 
feladatok megoldására céljából alkalmazás-
ra felkészített és folyamatos, általában 24 
órás váltással működtetett (szolgálatba ve-
zényelt) erő. Ilyenek például a honvédelmi 
katasztrófavédelmi erő stb. (T. J.) → száraz-
földi műveletek

két- vagy többdimenziós szervezet: ese-
tükben a munkamegosztási elveket egymás-
sal párhuzamosan alkalmazzák. Példaként 
említhető a mátrixszervezet, ahol a funk-
cionális és a tárgyi elvű munkamegosztást 
egyszerre alakítják ki. Katonai szervezetek 
vonatkozásában a hadosztály, ahol a funk-
ció és régió egyaránt létezik. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

kétéltű jármű: szárazföldi és vízi közle-
kedésre egyaránt alkalmas, kerekes vagy 
lánctalpas futóművel rendelkező gépjármű. 
Úszóképességét lehetővé teszi kialakítása, 
valamint az alulról hermetikusan zárt vagy 
zárható járműtest. Futóműve alkalmassá te-
szi meredek, laza szerkezetű folyóparti tala-
jokon való közlekedésre is. A ~vet a vízen 
hajócsavar, vízsugárhajtómű vagy lánctalp 
mozgatja. (V. R. L.) → haditechnikai tá-
mogatás

kétoldalú harcászati gyakorlat: a ~ úgy 
kerül végrehajtásra, hogy mindkét felet (sa-
ját és ellenség) valós alegységek jelenítenek 
meg. Nagy intenzitású, harcszerű, a gyakor-
lat vezetőségétől nagy odafigyelést igényel. 
Jellemzője, hogy a részt vevő törzsek az al-
egységeiket saját szerepkörben, míg a szem-
ben álló felet az ellenség szerepkörében tün-
tetik fel. (M. I.) → katonai képzés, kikép-
zés, felkészítés

kettős rendeltetésű óvóhely: olyan, bé-
kében más rendeltetésű építmény, objek-
tum, amelyet háborús időszakban kizá-
rólag védelmi célokra használnak, vagy-

is kettős funkció ellátására van kialakítva, 
és az egyik funkcióról a másikra történő át-
térés nem igényel pótlólagos műszaki mun-
kálatokat. Az óvóhely meghatározott védel-
mi követelményeknek és előírásoknak meg-
felelően van kialakítva, a műszaki kiépített-
sége, különleges határoló szerkezetei, be-
rendezései és felszerelései révén kielégítő 
védelmet nyújt a rombolóbombák és a tö-
megpusztító fegyverek fő és járulékos ha-
tásai ellen is. (K. Z.a) → műszaki támogatás

kettős ügynök: a titkosszolgálatok által 
használt megnevezés arra az informáto-
rukra, akit az ellenérdekelt titkosszolgálat 
titokban beszervez, miközben tagja marad 
az eredeti beszervező szolgálatnak és az ak-
tív, hasznos információszerző munkát az el-
lenérdekelt titkosszolgálatnak végzi. (H. H.) 
→ felderítés

kezdeményezés: 1. A szervezeti problémák, 
szervezetfejlesztések megoldására kidol-
gozott elgondolás, javaslat előterjesztése, 
a koncepció megvédése és kivitelezéséhez 
a szervezeti tagok, a szervezetvezetés meg-
nyerése. 2. A kialakult helyzetben – cselek-
vési lehetőséget kihasználva – olyan aktív 
tevékenység produkálása, amely biztosítja 
a szemben álló fél reagálóképességének mi-
nimalizálását, amivel elérhetővé válik a lé-
gifölény kivívása, az akaratunk rákénysze-
rítése a szemben álló félre, ezzel biztosítva 
a manőverezést, a veszteség minimalizálá-
sát, a szemben lévő fél feletti uralom fenn-
tartását. (C. O.) → katonai vezetés

kezdeményező egészségügyi intézet (Ori-
ginating Medical Facility – OMF): egy olyan 
egészségügyi intézmény, amely először fo-
gadja, kezeli, majd továbbszállításra felké-
szíti a sérülteket/betegeket. A ~ feladatkö-
rét gyakorlatilag a szükséges képességek-
kel rendelkező bármely egészségügyi ellá-
tó intézmény el tudja látni. A kiürítés során 
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a sérültek/betegek vagy közvetlenül a légi-
egészségügyi kiürítő egységnek kerülnek át-
adásra, vagy első lépcsőben egy a sérültek 
állomásoztató egységébe kerülnek átszállí-
tásra. A ~ feladatai: a) gondoskodik arról, 
hogy a sérült/beteg alkalmas legyen a légi 
szállításra, továbbá hogy a légi egészség-
ügyi kiürítéskoordináló részleg (Aeromedi-
cal Evacuation Coordination Cell – AECC) 
megfelelő információt kapjon a legmegfe-
lelőbb összetételű egészségügyi személyzet 
és felszerelés összeállításához; b) jelent min-
den, a légi-egészségügyi kiürítés koordiná-
lásához a működési szabályzat szerint szük-
séges információt; c) az igényeknek megfe-
lelően kapcsolatot tart a nemzeti egészség-
ügyi összekötő csoporttal (National Medical 
Liaison Team – NMLT); d) egyeztet minden 
egyes sérültre/betegre vonatkozó prioritá-
si fokozatot, osztályozást, adminisztrációt, 
gyógyszerelést és kiürítéshez szükséges kí-
séreti igényt; e) a Légi-egészségügyi Kiürí-
tés Koordináló Részlegtől a sérültek/betegek 
kiürítő egységbe történő áthelyezésére ka-
pott felhatalmazást követően a sérült/beteg 
állapotát a szállításhoz szükség szerint sta-
bilizálja; f) jelent minden sérült-/betegáthe-
lyezést a működési szabályzatnak megfele-
lően; g) az áthelyezésre váró sérülteket/be-
tegeket átmenetileg fekteti. (K. I.)  → kato-
nai egészségügy

kezdőmeridián: a földrajzi fokhálózat 
meg különböztetett jelentőségű  meridiánja, 
amelyhez képest a földrajzi koordináták 
hosszúságikör-értékei igazodnak. A gömb-
szerű forgástesteken az Egyenlítő vonala 
mint leghosszabb szélességi kör egyértel-
műen kijelölhető. A hosszúsági körök ese-
tében azonban csak egyezményesen jelöl-
hető ki a nulla értékű kezdőkör. Ez a törté-
nelem különböző koraiban és országonként 
is eltérő volt. A 18. századtól, különösen 
a tengeri navigációban, egyre erőteljeseb-
ben fogalmazódott meg a földrajzi hosszú-

ságok pontos meghatározása és egyértel-
mű viszonyítása iránti igény. Ma hagyomá-
nyosan a  Greenwichi Királyi Obszervatóri-
um  (Royal Greenwich Observatory – RGO) 
központi csillagvizsgáló termének közepén 
áthaladó hosszúsági kör vonalát tekintjük 
~nak, amely egyezményhez a legtöbb tenge-
ri közlekedésben érintett ország csatlakozott 
1884-ban. Az Osztrák–Magyar Monarchia 
területén folyó katonai felmérések idősza-
kában a ferrói (El Hierro, Kanári-szigetek) 
kezdőmeridián jelentette (17° 39’ 46” nyu-
gatra) a földrajzi hosszúságok kiindulóalap-
ját. A magyar katonai térképészetben az első 
világháborút követően kezdődött meg a gre-
enwichi ~ra történő átállás. (K. A.) → geo-
információs támogatás

kezelői kiképzés: különböző harceszközök, 
technikai eszközök kiszolgálására, működ-
tetésére beosztott személyi állomány elmé-
leti és gyakorlati felkészítése. (M. I.) → ka-
tonai képzés, kiképzés, felkészítés

kezelőszemélyzet: különböző harceszkö-
zök, technikai eszközök kiszolgálására, mű-
ködtetésére beosztott (kiképzett) személyi 
állomány. (M. I.) → katonai képzés, kikép-
zés, felkészítés

kézitusa: a katonai közelharc olyan speciá-
lis részterülete, amely változó környezetben, 
szélsőséges körülmények között, az ellen-
ség legyőzése és a túlélés érdekében a test-
test elleni pusztakezes vagy hideg fegyver-
rel végrehajtott küzdelem megvívására ké-
szíti fel a katonákat. (V. F.) → katonai kép-
zés, kiképzés, felkészítés

kiberbiztonság: azoknak az eszközöknek, 
politikáknak, biztonsági koncepcióknak, 
biztonsági garanciáknak, biztonsági tech-
nológiáknak, irányelveknek, kockázatke-
zelési módszereknek, tevékenységeknek, 
képzéseknek, valamint a legjobb gyakorla-
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toknak az összessége, amelyek arra irányul-
nak, hogy megvédjék a számítógépes és in-
fokommunikációs környezetet, az ezt hasz-
náló szervezetek és felhasználók eszközeit, 
rendszereit mind a kibertérben, mind a fi-
zikai térben jelentkező veszélyekkel szem-
ben. (K. L.b) → elektronikai hadviselés, ki-
berhadviselés

kiberhadviselés: a kibertérben folyó olyan 
műveletek összessége, amelyek célja a szem-
ben álló fél információs rendszerei és számí-
tógép-hálózatai működésének befolyásolása, 
akadályozása, illetve a saját oldali informá-
ciós rendszerek működésének biztosítása. 
A ~ kibertéri információszerző, kibertáma-
dó és kibervédelmi képességek útján fejti ki 
hatását. (K. L.b) → elektronikai hadviselés, 
kiberhadviselés

kibernetika: Komplex tudományos kuta-
tási irányzat, az irányítás és az ezzel kap-
csolatos információáramlás tudományága. 
1. A vezérlésnek és a szabályozásnak, to-
vábbá az információk ezzel kapcsolatos 
gyűjtésének, továbbításának, tárolásának 
és felhasználásának, azokat az eredménye-
it kutatja, amelyek a vezérelt vagy szabá-
lyozott anyagi rendszer legkülönbözőbb 
mozgásformája esetén a mozgásforma spe-
cifikus törvényeivel együttes hatásban ér-
vényesülnek. Analógiákat fedez fel a ter-
mészet és a társadalmi jelenségek között. 
Ezek alapján olyan törvényszerűségeket tár 
fel és fogalmaz meg, amelyek egyaránt ér-
vényesek a vezérlési, szabályozási és kom-
munikációs folyamatokra, függetlenül at-
tól, hogy azok milyen rendszerben való-
sulnak meg. Az elnevezés görög eredetű, 
Norbert Wiener (1894–1964) amerikai ma-
tematikus és kutatócsoportjának szóalko-
tása. Wiener a Cybernetics cím művében 
a következőképpen írt erről: „Elhatároz-
tuk, hogy az önműködő szabályozásnak, 
illetve a hírközlés elméletének egész terü-

letét, akár gépről, akár emberről van szó, 
a ~ névvel fogjuk jelölni, amelyet a görög 
kübernétesz, vagyis kormányos szóból ké-
peztünk.” (N. I.) → híradó-informatika, in-
formációvédelem 2. A ⁓ az információ to-
vábbításának és feldolgozásának általános 
tudománya. 3. A ⁓ az a tudomány, amely 
az irányítási folyamatokat és az informá-
ciófeldolgozást leíró speciális matemati-
kai módszereket, ezen belül az algoritmu-
sok megalkotási módszereit, azok szerke-
zetét, az algoritmusokon végrehajtható át-
alakításokat vizsgálja. A meghatározások 
közötti látszólagos eltérések oka a ⁓ tár-
gyainak különböző külső megjelenési for-
mája. A ⁓ módszerei elég általánosak ah-
hoz, hogy eredményei széles szakterületen 
használhatók legyenek. A híradástechni-
kán kívül felhasználható a biológia, nyel-
vészet, szabályozástechnika, az élő szer-
vezetben lejátszódó folyamatok matemati-
kai vizsgálatában. Matematikai eszközök-
kel dolgozó tudomány, fontosabb részterü-
letei: információelmélet, automataelmélet, 
programozáselmélet, formális matemati-
kai nyelvek elmélete, alakfelismerés, kód-
rendszerek elméleti problémái, nagy sza-
bályozási (illetve automatizálási) rendsze-
rek optimális irányításának elmélete, já-
tékelmélet stb. Módszerei különösen abban 
az esetben használhatók eredményesen, ha 
nagy mennyiségű információ átvitelét, fel-
dolgozását, átalakítását kell megvalósítani. 
Ha az információ diszkrét formában adott 
(vagy erre hozható), a feldolgozás, átvi-
tel, átalakítás könnyen leírható általános 
 alakban, az absztrakt formában megfogal-
mazott problémák közös jellemzői egysé-
ges matematikai módszerekkel kezelhetők. 
A ⁓i kutatások legfontosabb segítője a di-
gitális számítógép. Jelenlegi kutatási terü-
lete a korábbi műszaki vonatkozású felada-
tokról inkább az élő szervezet információ-
átviteli, -feldolgozási, -tárolási és a külön-
böző nyelvészeti, közgazdasági, vezetéstu-
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dományi feladatokra irányul. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

kibertámadás: olyan kibertéri művelet, 
amelynek célja az információs rendszerek 
és a számítógép-hálózatok működésébe való 
beavatkozás, onnan adatok jogosulatlan ki-
nyerése, módosítása vagy ezen rendszerek 
működésének megakadályozása. A ~ esz-
közei és módszerei sok esetben azonosak 
az informatikai támadások esetében hasz-
náltakkal, amelyek lehetnek humán – az em-
beri viselkedést kihasználó – vagy technikai 
jellegű – például rosszindulatú programok-
kal végzett – támadó műveletek. (K. L.b) 
→ elektronikai hadviselés, kiberhadviselés

kibertér: mindazoknak a felhasználóknak, 
elektronikus és/vagy informatikai eszkö-
zöknek, szoftvereknek, folyamatoknak, il-
letve a tárolt vagy átvitel alatt lévő infor-
mációknak, szolgáltatásoknak és rendsze-
reknek az összessége, amelyek közvetlenül 
vagy közvetett módon számítógép-hálózat-
hoz vannak kapcsolva. A ~ globális kiterje-
dése a globálisan összekapcsolt, decentrali-
zált, egyre növekvő elektronikus informáci-
ós rendszerek, valamint ezen rendszereken 
keresztül adatok és információk formájában 
megjelenő társadalmi és gazdasági folyama-
tok együttese. (K. L.b) → elektronikai had-
viselés, kiberhadviselés

kiberterrorizmus: a kibertámadásokat 
és a hagyományos terrortámadásokat egy-
szerre alkalmazó olyan terrortevékenysé-
gek, valamint az azok mögött álló szerveze-
tek összessége, amelyek a kibertérben az in-
formációs infrastruktúrákat felhasználva, 
részben vagy egészében a kritikus infor-
mációs infrastruktúra elleni támadásokkal 
a társadalom megfélemlítését és így a po-
litikai döntések kikényszerítését célozzák. 
(K. L.b) → elektronikai hadviselés, kiber-
hadviselés

kibervédelem: a kiberbiztonság megterem-
tése érdekében, a kibertéri fenyegetések el-
leni védelem tevékenységei, ideértve a saját 
kibertéri képességek megőrzését. (K. L.b) 
→ elektronikai hadviselés, kiberhadviselés

kibocsátás: valamely forrásból a környezet-
be (levegőbe, vízbe, talajba) kiengedett, ki-
juttatott sugárzó, mérgező, általában szeny-
nyező és fertőző anyagok. Szennyezőforrá-
sok: pontforrás, kiemelkedik a környezeté-
ből, mint például az erőművek, a fűtőművek 
és az ipari üzemek magas kéményei; terü-
leti forrás, a környező épületek tetőszintjét 
meg nem haladó alacsony kémények, kür-
tők; talajközeli forrás, közvetlenül a belé-
legzési szinten kibocsátó szennyezőforrás, 
mint például a gépjárművek; összetett ma-
gas forrás, amely a regionális, kontinentális 
és globális szennyező folyamatok általánosí-
tott forrástípusa. A ~ban bármilyen halma-
zállapotú szennyező anyag előfordulhat, en-
nek megfelelően beszélnek légköri ⁓ról, fo-
lyékony ~ról stb. (B. T.) → ABV-támogatás

kiégési szindróma/burnout syndrome: 
tartós munkahelyi érzelmi megterhelés kö-
vetkeztében fellépő tünetegyüttes, mentálhi-
giénés károsodás. Herbert J. Freudenberger 
szerint: „Burn out (kiégés) szindróma: kró-
nikus, emocionális megterhelések, stressz 
nyomán fellépő fizikai, emocionális, mentá-
lis kimerülés állapota, amely a reménytelen-
ség és inkompetencia érzésével, célok és ide-
álok elvesztésével jár, s melyet a saját sze-
mélyre, munkára, illetve másokra vonatkozó 
negatív attitűdök jellemeznek.” Fő tünetei: 
a) érzelmi kimerültség: passzivitás, remény-
telenség, ürességérzés; b) elszemélytelene-
dés: csökkent érdeklődés a  munkatársak 
és a munka iránt; c) fokozatos teljesítmény-
csökkenés: elmaradó sikerek, előléptetések; 
d) frusztráció: agresszivitás, gyakori konf-
liktusok, harag, mások hibáztatása; e) tes-
ti panaszok: krónikus fáradtság, szorongás, 
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gyakori fejfájás, alvászavarok, potenciaza-
varok, alkoholproblémák stb. (Megjegyzés: 
Herbert J. Freudenberger 1974-ben  először 
segítő foglalkozásúak körében írta le a tü-
netegyüttest, később más, elsősorban érzel-
mileg megterhelő más foglalkozások köré-
re is kiterjedt a kutatás. (B. J.c) → katona-
pszichológia

kiegészítési terv: az újoncbehívás alapjá-
ul szolgáló – a hadkiegészítő parancsnok-
ságon készített – hivatalos okmány. Az ok-
mányban feltüntetett létszám tartalmazza 
az egyes katonai szervezetek rendszeresí-
tett állománya kiegészítésének – váltáson-
kénti – újoncszükségletét, valamint az en-
gedélyezett biztonsági hányadot egyaránt. 
(F. F.) → védelmi igazgatás

kiegészítő készlet: a csapatoknál a harc, 
a hadművelet kezdetére, a csapatkészleten 
felül felhalmozott hadianyagkészlet. A ⁓et 
azokból az anyagokból kell létrehozni, ame-
lyekből a harctevékenységek során nagy 
mértékű felhasználás prognosztizálható, 
és a rendelkezésre álló csapatkészlet nem 
elegendő a harcfeladat maradéktalan vég-
rehajtására. (L. S.) → műveleti logisztika

kiégett fűtőelem: atomreaktorok működte-
téséhez használatos, meghatározott dúsítá-
si határérték alá csökkent nukleáris hasadó-
anyag-töltet. A ~eket a kiégett üzemanyag-
tárolóban, az atomerőmű területén tárolják, 
amíg aktivitásuk és hőfejlődésük olyan mér-
tékűre csökken, hogy további feldolgozás-
ra (reprocesszálásra) elszállíthatók. Tárolás 
közben a ~eket hűtik, a felszabaduló radio-
aktív anyagokat kiszűrik és lekötik. (B. T.) 
→ ABV-támogatás

kiemelési pont: a műveleti területen kije-
lölt pont, vagy körlet, ahol a felderítési fel-
adatát befejező vagy az ellenség által felfe-
dett felderítőszervek légi szállítóeszközök 

alkalmazásával, különböző módszerekkel 
(gyorsköteles kiemelés) biztonságos helyre 
(saját csapatok mögöttes területére) elszállí-
tásra kerülnek. (H. H.) → felderítés

kiértékelés: a kiértékelés a feldolgozófá-
zis második lépése. Tartalmazza az infor-
mációs termék értékelését az adatszerző 
képesség megbízhatóságára és az informá-
ció hitelességére vonatkozóan. Megjegyzés: 
a kiértékelés egy alfanumerikus osztályo-
zási értéket ad minden egyes információ-
nak vagy felderítési információnak, amely 
utal az információ bizonyossági szintjére, 
amellyel az információt osztályozhatják. 
Az értékelés besorolása egyrészről az érté-
kelő szubjektív megítélésen alapszik, és egy 
érzékelő által biztosított információ esetén 
függ az adott érzékelő rendszer pontosságá-
ra vonatkozó ismeretektől. A megbízható-
ságot (A: teljesen megbízható; B: általában 
megbízható; C: elfogadhatóan megbízható; 
D: nem mindig megbízható; E: megbízha-
tatlan; F: megbízhatósága nem megítélhető) 
és hitelességet (1: teljesen hiteles; 2: való-
színűleg igaz; 3: feltehetően igaz; 4: kétes; 
5: valószínűtlen; 6: az igazság nem megítél-
hető) egymástól függetlenül kell megvizs-
gálni annak érdekében, hogy az adatszerző 
képesség megbízhatóságára vonatkozó in-
formáció ne befolyásolja az információ hite-
lességére vonatkozó besorolást, és fordítva. 
További tényező, amit az elemzőnek szintén 
figyelembe kell vennie az az adatszerző ké-
pesség hozzáférése a biztosított informáci-
óhoz. (H. H.) → felderítés

kiértékelhetőség: képanyag azon tulaj-
donsága, amely megmutatja, hogy minőség 
és méret tekintetében alkalmas-e valamely 
célpontról a követelményeknek megfele-
lő értékelés készítésére. Megjegyzés: esze-
rint lehet szegényes (a követelményeknek 
megfelelő értékelés készítésére alkalmat-
lan), elégséges (csak átlagos részletességű 
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értékelés készítésére alkalmas), jó (részle-
tes értékelés készítésére alkalmas) és kitűnő 
(a  követelményeknek megfelelő, teljes rész-
letes értékelés készítéséhez alkalmas kép-
anyag). (H. H.) → felderítés

kifulladási pont: az az időpont és/vagy 
hely, amikortól, illetve ahonnan a csapat 
(kötelék, csoportosítás) már nem képes adott 
körülmények között folytatni a műveletet. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

kihullás: maghasadási termék; valamilyen 
természetes vagy mesterséges szennyezőfor-
rásból a légkörbe került szilárd vagy közben 
megszilárdult szennyező, sugárzó, mérgező 
vagy fertőző, kisebb-nagyobb méretű ré-
szecskék, illetve parányi lebegőanyagok (ae-
roszolok) meteorológiai tényezőktől függő 
mozgása, kiszóródása, kiülepedése. A ter-
mészetes forrásokból (vulkáni tevékenység, 
talajerózió és porvihar stb.) és az emberi te-
vékenységgel összefüggő mesterséges for-
rásokból, mint például a bányászat (felszí-
ni szén, bauxit, kaolin stb.), a kohászat (érc, 
vas, timföld stb.), az ipar (kiemelten a vegy-
ipar), a motorizáció (por), az energiatermelés 
(hagyományos széntüzelésű hőerőművek), 
a nagy természetátalakítással járó munkák 
(erdőirtás, égetés, gátrendszerek kialakí-
tása, út- és vasútépítés stb.), végezetül, de 
nem utolsósorban a háborús rombolásokból 
folyamatosan jelentős mértékű ~ mérhető 
és regisztrálható. A nukleáris fegyverek rob-
banásakor a pillanatszerű magreakciók kö-
vetkeztében a hasadó- vagy fúziós töltetek 
a szerkezet térfogatában egyidejűleg rendkí-
vül nagy hőmérsékletű és nyomású gőzök-
ké, gázokká válnak, izzó tűzgömb keletke-
zik. A tűzgömb mérete hirtelen megnövek-
szik, felizzítja a környező levegőt is, majd 
fokozatosan emelkedik, miközben a kiala-
kuló gombafelhőbe a földfelszínről óriási 
mennyiségű talaj- és törmelékanyagot ragad 
magával a még mindig gőz-, gáz-halmazálla-

potú képződménybe. A ~ lehet: lokális (he-
lyi) jellegű kiszóródás az epicentrum körül, 
a szélirányba eső oldalon alig néhány kilo-
méter távolságban elhúzódóan a 10–300–
500 µm vagy még ennél is nagyobb méretű 
radioaktív részecskék ⁓ából; troposzferikus 
(légköri eredetű, távoli) jellegű kiszóródás 
az epicentrumtól a szélirányba eső oldalon 
jelentős távolságra és nagy területre kiter-
jedően a zömében 1–10 µm méretű radioak-
tív részecskék kiülepedéséből; sztratoszfe-
rikus (magas légköri, globális) jellegű ki-
szóródás az epicentrumtól időben és térben 
elvonatkoztatva; az 1 µm alatti méretű ra-
dioaktív részecskék a tropopauzán, a nukle-
áris robbanáskor fellépő rendkívül nagy nyo-
más és hőmérséklet hatására átpréselődnek 
a sztratoszférába, majd onnan visszajutva 
a troposzférába – a Földet többször is meg-
kerülve – egy bizonyos szélességi vagy hosz-
szúsági kör mentén gyűrűt alkotva, hosszú 
lebegés után kiülepednek vagy kimosód-
nak. A ~i jelenséggel más szennyező, su-
gárzó, mérgező vagy fertőző anyag kiüle-
pedése, kiszóródása is modellezhető. (B. T.) 
→ ABV-támogatás

kiinduló felderítési adat: bármilyen tárgyú 
felderítési adat bemeneti adatként fel lehet 
használni a tervezéshez, illetve összehason-
lítási alapként szolgál a későbbi információ 
vagy felderítési adat feldolgozására. Meg-
jegyzés: az érdekeltségi területre vonatkozó 
olyan, az átfogó megközelítés módszerével 
előállított felderítési adatok és azok előállí-
tásának folyamata, amelyek adatbázisként 
már békeidőben rendelkezésre állnak. Álta-
lában tartalmazzák az adott terület történel-
mi gyökereit, hagyományait, társadalmi po-
litikai berendezkedését, belső viszonyrend-
szerét, nemzetiségi viszonyait, feszültséggó-
cait, a gazdaság állapotát a fegyveres erők 
helyzetét, képességeit, harckészültségére vo-
natkozó adatokat, fegyverzetét és felszerelé-
sét, személyi és anyagi tartalékait, vezetési 
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rendszerét, infrastruktúráját, a hadigazda-
ság lehetőségeit, a hadszíntérre vonatkozó 
földrajzi és időjárási jellemzőket és aktuá-
lis adatokat. (H. H.) → felderítés

kiírás: a hadiszervezetre való áttéréshez 
szükséges tartalékos hadkötelesek, vala-
mint technikai eszközök számbavétele, ki-
választása mozgósítás esetére. A ⁓ a katonai 
szervezet, valamint a személyi és technikai 
szükségleteket biztosító katonai igazgatási 
szervek együttműködésével történik. Ennek 
során – az okmányok, a beosztási könyv és 
az állománytábla alapján – a személyeket ki-
választják; meghatározzák a technikai esz-
közök mennyiségét; megtervezik a tartalé-
kos hadkötelesek, valamint a nemzetgaz-
dasági technikai eszközök bevonultatását, 
meghatározzák, hogy melyik katonai szer-
vezethez, milyen beosztásba kerül a had-
köteles, illetve hova lesz előállítva a lebiz-
tosított technikai eszköz; a katonai igazga-
tási szervek és a katonai szervezetek együt-
tes tevékenysége, amely a hadiszervezethez 
szükséges tartalékos hadkötelesek, valamint 
a nemzetgazdasági technikai eszközök kivá-
lasztását, lebiztosítását és bevonultatásának, 
előállításának megtervezését jelenti. Megál-
lapodást kötnek, amelyben rögzítik a moz-
gósítási készenlét idejét is. (H. L.) → védel-
mi igazgatás

kiképzés tartalma: a katonai kiképzés ke-
retében feldolgozásra, elsajátításra szánt el-
méleti ismeretanyag és gyakorlati jártasság 
összessége, amelyet a kiképzési céllal össz-
hangban a kiképzési alapokmányok (pél-
dául a kiképzési program) határoznak meg, 
és a katonai szabályzatok, rendelkezések, 
tankönyvek, tansegédletek, jegyzetek, út-
mutatók tartalmaznak. A ~ azonban nem-
csak az elsajátítandó ismeretanyag, hanem 
az ezzel szoros egységben kialakítandó mű-
velet- és cselekvésrendszer is, mert enélkül 
az ismeretek gyakorlati alkalmazása nem 

lehetséges, miközben ez a katonai kiképzés 
alapvető célja. (D. Cs.) → katonai képzés, 
kiképzés, felkészítés

kiképzés: az egyén, a törzs és a kötelék ka-
tonai feladatainak ellátásához szükséges is-
meretek, jártasságok és készségek kifejlesz-
tésére, fenntartására és továbbfejlesztésé-
re irányuló tevékenység. (Cs. F.) → katonai 
képzés, kiképzés, felkészítés

kiképzési ág: a csapatkiképzés keretein 
belül a különböző katonai ismereteket tar-
talmazó „tantárgyak” (oktatási csomagok) 
megnevezése. Vannak általános és fegy-
vernemenként meghatározott fő ~ak és ~ak. 
A ~akban foglalt tananyagot tárgykörök sze-
rint bontják tovább. (M. I.) → katonai kép-
zés, kiképzés, felkészítés

kiképzési alapokmányok: törvények, di-
rektívák, doktrínák, szakutasítások alapján 
a katonai kiképzés követelményrendszerét 
meghatározó, a kiképzési folyamat tervsze-
rű előkészítését, az oktatás megszervezésé-
nek és végrehajtásának szabályait, útmutatá-
sait, ajánlásait magukban foglaló dokumen-
tumok. Haderőnemenként, fegyvernemen-
ként, szakcsapatonként, szolgálati áganként, 
tanintézetenként más tartalommal, de azo-
nos követelmények mellett magukban fog-
lalják a kiképzési programokat, a kiképzési 
bázis- és időelosztást, a különböző módszer-
tani segédleteket, ütemterveket, szabályza-
tokat és hatályos utasításokat. (M. I.) → ka-
tonai képzés, kiképzés, felkészítés

kiképzési anyag: a katonai szakterminoló-
giában kettős értelemben meghonosodott fo-
galom. 1. A kiképzési programokban (tanter-
vekben, kiképzési ágak tárgyköreiben) meg-
határozott és a kiképzés során elsajátítandó 
elméleti ismeretek és gyakorlati jártasságok, 
készségek összessége. 2. A kiképzést segí-
tő szemléltető eszközök (vázlatok, térképek, 
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metszetek), lőtérberendezések és gyakorló-
pályák, pirotechnikai anyagok és szimulá-
torok összessége, amelyek részben állan-
dó helyen települnek, vagy  raktárban van-
nak tárolva (kiképzési anyagraktár), és al-
kalmanként onnan vételezhetők (ez esetben 
megkülönböztetik az álló- és a fogyóanyag 
formáját). (M. I.) → katonai képzés, kikép-
zés, felkészítés

kiképzési bázis: a katonák, alegységek, 
egységek egyéni és kötelékkiképzésére szol-
gáló, a valóságos terep- és harcszerű viszo-
nyokat biztosító gyakorló- és lőterek, veze-
tési és gyakorlópályák. Természetes képződ-
ményeket és mesterséges építményeket, ki-
képzési eszközöket, berendezéseket, felsze-
reléseket és komplexumokat magában fog-
laló gyakorlóterek. Az oktatást, felkészítést, 
kiképzést közvetlenül vagy közvetve támo-
gató helyiségek, tantermek, szaktantermek, 
objektumok, tanműhelyek, kabinetek, labo-
ratóriumok, sportpályák stb. (M. I.) → kato-
nai képzés, kiképzés, felkészítés

kiképzési cél: doktrínákban, tantárgyi prog-
ramokban, parancsnoki intézkedésekben 
meghatározott végállapot, amelyet a kato-
náknak, alegységeknek, egységeknek stb. 
a felkészítés (tanulás, kiképzés, gyakorlás) 
során el kell érni a meghatározott ismere-
tek, jártasságok, készségek megszerzése ér-
dekében. (M. I.) → katonai képzés, kikép-
zés, felkészítés

kiképzési eredmények nyilvántartása: 
a kiképzési programban meghatározott, 
a katonai kiképzés egyes ágaiban, tárgy-
köreik keretében elsajátított elméleti isme-
retek, illetve a gyakorlati tudás alkalmazá-
sának aktuális értékelését rögzítő okmány 
(lásd oktatási napló), amely személyre szóló-
an információval szolgál a kiképzettség ak-
tuális szintjére vonatkozóan. (D. Cs.) → ka-
tonai képzés, kiképzés, felkészítés

kiképzési eszközök: a katonai kiképzés fo-
lyamatában felhasználható, a kiképzési cél 
elérését elősegítő tárgyak. A ~ fogalmá-
ba egymástól lényegesen eltérő funkciójú, 
megjelenésű és különféleképpen felhasz-
nálható eszközök, berendezések, készülé-
kek tartoznak. A ~et többféleképpen lehet 
rendszerezni, a Magyar Honvédség általá-
ban az információátadás érzékszervi csator-
nái szerint különbözteti meg őket egymás-
tól. Eszerint alkalmazhatók auditív (hangle-
mez, magnetofon, helyi rádióadás), vizuális 
(falikép, térkép, diakép, írásvetítő-transzpa-
rens, pergőfilm, számítógépes prezentáció), 
audio vizuális (hangosfilm, hangosított dia-
sorozat, zárt láncú televízió, képmagneto-
fon-felvétel, digitális filmfelvétel) és taktilis 
(domborművi kép) eszközök. A felsorolta-
kon kívül önálló csoportba sorolhatók az ál-
talános oktatási segédeszközök, a különféle 
gyakorlóberendezések és a valós harceszkö-
zök. A ~ a kiképzési folyamatban a kikép-
ző és kiképzendők közös munkáját segítik. 
A ~ egy része az elsajátítandó információt 
önmaga tartalmazza, hordozza, ezeket szo-
kás információhordozóknak, oktatási eszkö-
zöknek nevezni. A ~ másik csoportját azok 
a tárgyak alkotják, amelyek a kiképzési fo-
lyamatban csak közvetítenek, az informáci-
ót átalakítják, hozzáférhetővé teszik, ezeket 
az eszközöket nevezik oktatási segédeszkö-
zöknek. A ~ a valóság teljesebb és hatéko-
nyabb bemutatását szolgálják, az egyes je-
lenségek általuk kiemelhetők, gyorsítha-
tók, lassíthatók, nagyíthatók, kicsinyíthe-
tők, segítik az egyes tevékenységek begya-
korlását. (M. I.) → katonai képzés, kikép-
zés, felkészítés

kiképzési fázis: a Magyar Honvédség cik-
likus felkészítésének, kiképzésének három 
egymástól határozottan elkülöníthető fá-
zisából (készenléti, kiképzési és alkalma-
zási szint) sorrendben a második. Az a fá-
zis (azok az időszakok), amelyben a kötelék 
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harckész és műveletre áttelepülni képes ál-
lapotig jut. A misszióból visszatérő, kato-
nai szolgálatukat folytatni kívánó katonák 
és kötelékek újra egyesülnek azokkal a szer-
vezetileg (állománytábla) egy kötelékbe tar-
tozó katonákkal és kötelékekkel, akik egész-
ségügyi vagy saját döntéseik alapján, vala-
mint lehetőség hiányában nem vettek részt 
a missziós felkészítésben, illetve a misszió-
ban. Ebben az időszakban – a személyi vál-
tozások függvényében – a teljes kötelék át-
szervezésen, újjászervezésen megy keresz-
tül, amelynek során az alapkiképzésen részt 
vett katonákat integrálják alegységeikbe. 
Az átszervezés, újjászervezés során olyan 
tapasztalt katonákból álló alegységek kiala-
kítására kerül sor, akik már legalább egy tel-
jes kiképzési cikluson átestek, és akik szá-
mára folytatólagos, magasabb szintű, sajá-
tos feltételek és viszonyok közötti kikép-
zés biztosítható. Ebben az időszakban ke-
rül sor a misszióból hazatérő állomány pi-
hentetésére, felépülésére, regenerálódására 
is. Noha a kötelék harcképesnek tekinthető 
a ~ végén, addig nem haladhat előre a mű-
veleti – magas kiképzési szintű (készenléti 
és missziós) fázisba, amíg végre nem hajtja 
a hadszíntéri és küldetésspecifikus (műve-
letiterület-specifikus) kiképzést. Ebben a fá-
zisban a katonákra és kötelékekre a közepes 
készenléti és a korlátozott alkalmazási szint 
a jellemző. (V. F.) → katonai képzés, kikép-
zés, felkészítés

kiképzési feltételek: a katonai kiképzés 
megtervezésének, megszervezésének, vég-
rehajtásának, a teljesítés mérésének és ér-
tékelésének feltételrendszere. Fontos kö-
vetelmény, hogy az adott katonai szervezet 
(csapat, tanintézet) rendelkezzék a képzési 
feladatai teljesítésének összes lehetőségé-
vel, szervezeti, személyi és anyagi-tárgyi 
feltételeivel. A ~ elemei közül elsődleges 
a kiképzés szervezeti feltételeinek meglé-
te. Minden szolgálati és kiképzési feladat 

valamely katonai szervezet keretében való-
sul meg, amelyet az állománytábla határoz 
meg. Az állománytáblában rögzített szer-
vezeti feltételek az adott katonai szervezet 
megnevezését, állománykategóriánkénti lét-
számát, az állandó állománykategória meg-
határozott rendfokozatát, beosztását, előírt 
szakmai képesítését (katonai szakképzett-
ségi számát), a változó állomány tervezett 
szakképesítését, illetve ezek összességét je-
lentik. A meghatározott szervezeti keretek 
adnak lehetőséget a kellő létszámra és állo-
mányra. A kiképzés személyi feltételei foga-
lomkörbe ez az állomány tartozik. A katonai 
szolgálatellátás minősége, a katonai kikép-
zés meghatározott színvonala a kellően kép-
zett, felkészült, szakmailag és pedagógiailag 
kiemelkedő parancsnokokon, kiképzőkön 
(tiszteken, altiszteken) múlik. E kategórián 
belül különösen a katonák közvetlen kikép-
zését vezető állományban fontos a szakmai, 
gyakorlati tudás, a pedagógiai, pszichológi-
ai érzék, a beosztottakkal való bánni tudás 
képessége, továbbá az oktató módszertani 
jártassága. A személyi feltételek másik ol-
dala a kiképzendők kategóriája. E tekintet-
ben egyrészt azok foglalkozáson való kö-
telező részvétele, másrészt a foglalkozáson 
részt vevők motiválása, a ~ eléréséhez szük-
séges pszichológiai feltételek megteremtése 
fontos. A ~ további meghatározó összetevői 
a kiképzés tárgyi feltételei. Általában min-
den katonai szervezet, amelynek fő feladata 
a kiképzés, rendelkezik egyrészt központi-
lag biztosított kiképzési bázisokkal, kikép-
zési eszközökkel, másrészt a helyi lehetősé-
gek alapján létrehozott oktatási segédletek-
kel. A kiképzés tárgyi környezetének rendje, 
szabályszerűsége, tisztasága ugyancsak fon-
tos képzési feltétel. A rendetlenség elvonja 
a figyelmet, és rossz közérzetet vált ki. Ha-
sonló figyelemelterelő hatása lehet az időjá-
rási, klimatikus viszonyoknak  (hideg tante-
rem,  szellőzetlen,  áporodott levegőjű oktatá-
si hely). A környezeti feltételekhez tartozik 
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a kiképzési bázisok előírt állapota, karban-
tartottsága, szükséges berendezettsége is.

kiképzési idő: a katonai kiképzés követel-
ményrendszerében a kiképzési célok, a ki-
képzés tartalma, a kiképzési módszerek 
 mellett az a meghatározó elem, amely be-
határolja a felkészítés időkeretét. A ~ a ka-
tonai szolgálat bármely formájában (szer-
ződéses állomány kiképzése, tanintézeti al-
tiszt- és tisztjelöltek felkészítése, hivatásos 
tisztek, altisztek továbbképzése, tartaléko-
sok és hadkötelesek kiképzése stb.) a felké-
szítés hatékonyságának döntő feltétele, a ki-
képzendő személytől megkövetelt katonai, 
szakmai, vezetői jártasságok, készségek ki-
alakításának, megszilárdításának lényeges 
eleme. A ~ szerepe és jelentősége, illetve 
maximális kihasználási igénye a katonai 
kiképzésben azért is fontos, mivel folyama-
tosan növekszik a megszerzendő ismeretek 
mennyisége, a megtanítandó harceszközök 
bonyolultsága, a feladatok végrehajtásához 
szükséges tudás sokrétűsége, azonban a ki-
képzésre fordítható idő csökken. Ez az el-
lentmondás a hatékony módszerek, eszkö-
zök és eljárások céltudatos alkalmazásával, 
a kiképzés szervezeti, személyi, dologi fel-
tételeinek magas színvonalával, a célokhoz 
vezető képzési folyamat tananyagának gon-
dos megválasztásával oldható fel. Mindeze-
ken kívül a ~ meghatározása függ a kikép-
zendők előképzettségétől, intellektusától, 
a tananyag bonyolultságától, az adott fel-
adat elvárt elsajátítási fokától és attól, hogy 
az ismeret, a jártasság és a készség milyen 
szintjén kell azt megtanítani. (M. I.) → ka-
tonai képzés, kiképzés, felkészítés

kiképzési időszak: a sorkatonai szolgálat 
szüneteltetése előtt a csapatkiképzés kereté-
ben azt jelentette, hogy a 24, majd a 18, vé-
gül a 12 hónapos sorkatonai szolgálatot fel-
osztották ~okra (A, B, C, illetve első, má-
sodik és harmadik időszak). A időszakokon 

belüli kiképzési napok, hetek, hónapok egy-
mástól eltérnek a képzés összidőtartamát te-
kintve, az első időszak javára. A katonai tan-
intézeti képzésben tanéveket (a felsőoktatás-
ban tanulmányi féléveket) különböztetnek 
meg, a tanévi összóraszám iskolatípuson-
ként változó. A Magyar Honvédség kikép-
zést folytató szerveiben a napi kiképzésre 
és a kiképzéssel kapcsolatos tevékenységre 
fordítandó idő általában heti öt nap és napi 
6-8 óra. (M. I.) → katonai képzés, kikép-
zés, felkészítés

kiképzési készlet: az anyagi készleteken be-
lül a katonai szervezetek kiképzési felada-
tainak végrehajtását szolgáló anyagoknak 
és technikai berendezéseknek az összessé-
ge. ~et alkotnak a szimulátorok, a metsze-
tek, az oktatástechnikai eszközök, a lőtáb-
lák, a kiképzéshez felhasználásra tervezett 
lőszerek, robbanó- és imitációs anyagok stb. 
Ezek egy része a csapatoknál, egy része a ki-
képzési bázisokon, egy része központi rak-
tárakban található. (M. I.) → katonai kép-
zés, kiképzés, felkészítés

kiképzési követelmények: a kiképzendő 
katonától (katonai szervezettől) megköve-
telt ismeretek, jártasságok, készségek el-
érendő foka, s az ezek útján kidolgozott el-
méleti és gyakorlati műveletek, képességek 
meghatározott szintje. A kiképzési alapok-
mányokban rögzített ~et a kiképző (parancs-
nok, oktató) nem emelheti meg, viszont a ki-
képzendők (katonai szervezetek) teljesítőké-
pességét, tudását ehhez a szinthez viszonyít-
va kell értékelnie. A ~et a kiképzési alapok-
mányok, kiképzési programok, kiképzési 
tervek vagy más dokumentumok határoz-
zák meg oly módon, hogy megfogalmazzák 
a kiképzés célját, a tartalmát, a módszere-
ket és az időt. A kiképzési alapokmányok-
ban foglalt ~eknek fontos sajátossága a ci-
vil oktatási rendszerekkel szemben, hogy fo-
lyamatosan összefonódik bennük az elmélet 
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és a gyakorlat. A kiképzendő katona (kato-
nai szervezet) viszonylag rövid idő alatt ké-
pessé válik az alapvető harcfeladatok telje-
sítésére, s ez a képesség a katonai szolgálat 
ideje alatt – a kiképzési követelmények sa-
játos felépítése miatt – állandóan tökélete-
sedik. Nem lehet ugyanis megvárni a kato-
nai szolgálat végét ahhoz, hogy a képzen-
dő teljes értékű katona, az alegység, egység 
teljes értékű ütőerő legyen. A katonai szol-
gálatellátás ugyanis nem más, mint állandó 
készenlét s készség az ország fegyveres vé-
delmére. Ezt a készenlétet és készséget kell 
garantálnia a kiképzési alapokmányokban 
testet öltött ~nek. (M. I.) → katonai képzés, 
kiképzés, felkészítés

kiképzési módszerek: a kiképzési folya-
mat didaktikai feladatainak megoldására 
alkalmazott eljárások. A kiképzés tartal-
mát a didaktikai feladatok elvszerű rend-
jében felépülő oktatási folyamat közvetíti, 
a didaktikai feladatok ugyanakkor a kiképző 
(parancsnok, oktató) és kiképzendők (kato-
nák, alegységek) célszerű munkaformáinak, 
a ~nek az alkalmazásával valósulnak meg. 
Ebből következik, hogy a katonák felkészíté-
sének célirányos folyamata a katonai kikép-
zés során a ~ útján realizálódik, jellemzője 
a ~ sokfélesége és egyazon módszer több-
féle változata. A katonai kiképzéssel szem-
ben támasztott követelmények növekedésé-
nek arányában a ~, eljárások, megoldások 
és eszközök napjainkban olyan mértékben 
szélesednek, gyarapodnak, hogy célszerűbb 
a katonai kiképzés módszer- és eszközrend-
szeréről beszélni. A kiképzési alapokmá-
nyokban megtalálható módszertani ajánlá-
sok (például előadás, csoportos foglalkozás, 
harcászati alaki foglalkozás) a kiképzőkben 
egyszerűsítő törekvést válthatnak ki azál-
tal, hogy a végrehajtás során alkalmazható 
módszereket leszűkítik. A jól felkészült pa-
rancsnok (oktató) minden esetben több eljá-

rás kombinált alkalmazásával törekszik a ki-
képzési célok minél jobb és minél rövidebb 
idő alatti elérésére. A katonai kiképzésben 
az ismeretközlés alapvető és nélkülözhetet-
len oktatási módszer. A gyakorlás (az isme-
retek alkalmazása) a kiképzési sorrendben 
a második, de a cél elérése szempontjából 
a legfontosabb módszer. (M. I.) → katonai 
képzés, kiképzés, felkészítés

kiképzési program: a kiképzés alapokmá-
nya. Tartalmazza mindazokat az ismerete-
ket, követelményeket, amelyek a katonák-
nak, illetve az alegységeknek (ideiglenes 
kötelékeknek) a meghatározott beosztásuk, 
rendeltetésszerű, illetve ideiglenes feladatuk 
ellátásához, harckészültségük fenntartásá-
hoz szükségesek. (M. I.) → katonai képzés, 
kiképzés, felkészítés

kiképzési szintek: az egységes kiképzé-
si cél érdekében meghatározott, egymásra 
épülő, időrendben lépcsőzött, előre meg-
határozott szintű ismereteket, jártasságo-
kat és készségeket tartalmazó, minősített 
kiképzettségi állapotok sorozata. A kikép-
zés alapelveiben ismertetett fokozatosan 
előrehaladó kiképzés elvének megfelelően, 
a Magyar Honvédség a kiképzést hét szint-
re osztotta fel. Minden szinthez meghatá-
rozta az egyéni és a kötelék-harcfeladatok 
szabványait, az általános katonai és szak-
kiképzési, valamint kötelékkiképzési fel-
adatok készletét. A magasabb szintű kikép-
zés az alacsonyabb szintű kiképzés sikeré-
re épül. A kiképzés minden egyes szinten 
biztosítja a szakértelem (ismeret, jártasság, 
készség) egy bizonyos szintjének elsajátí-
tását, mielőtt a  kiképzés következő szintje 
megkezdődne. (V. F.) → katonai képzés, ki-
képzés, felkészítés
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Szint Jellemzés

7
önálló zászlóalj-, ezred-, dandár-,  

dandárharccsoport-, összhaderőnemi  
alkalmi harci kötelék szintű kiképzés

6 századharccsoport-, zászlóaljharccsoport-
szintű kiképzés

5 zászlóalj- (osztály-) szintű kiképzés

4* század- (üteg-) szintű kiképzés

3 szakaszszintű kiképzés

2 szakcsoportkötelék-, kezelőszemélyzet-,  
csoport-, rajszintű kiképzés

1 egyéni kiképzés
* A tartalékos állomány kiképzése a 4-es szintű 
 összfegyvernemi környezetben (századharccsoport) 
csúcsosodik.

Kiképzési szintek (V. F.)

kiképzési szünet: csapatoknál a kiképzés 
folyamatába tervszerűen beiktatott időtar-
tama általában egy naptól egy hétig terjed-
het. A parancsnoki tartalékidőt terheli, ezért 
a kiképzés belső logikáját és folyamatossá-
gát nem szakítja meg. A katonai szolgálati 
idő során megjelenhet a kiképzési időszak-
ban, annak végén vagy a kiképzés mindhá-
rom időszakának befejezése után. A ~ több-
nyire nem szabad lefolyású, hanem valami-
lyen konkrét célja van. Elrendelhető várat-
lanul is (például elemi károk elhárításában 
való részvétel esetén vagy az egész gazda-
ságot érintő feladatok elvégzése céljából). 
A Magyar Honvédség valamennyi alakula-
tára vonatkozó egyidejű elrendelése harc-
készültségi és egyéb okokból csak kivételes 
esetben fordulhat elő, és akkor is csak né-
hány napig tarthat. Ilyen eset a honvédelmi 
miniszter vagy a Honvéd Vezérkar főnöke 
illetékességi körébe tartozik. Katonai tanin-
tézetek esetében az intézmény vezetői külön 
szabályozhatják. (M. I.) → katonai képzés, 
kiképzés, felkészítés

kiképzési tiszt: a katonai szervezetben 
(a törzsben, törzsrészlegben) speciális be-
osztást ellátó személy. Feladata egy adott 
kötelék vagy szakcsapat kiképzésének ter-

vezése, szervezése, ellenőrzése és a kikép-
zéssel kapcsolatos jelentések elkészítése 
vagy összegezése. A ~i beosztást általában 
olyan tisztek töltik be, akik szakmailag ki-
váló képzettségűek, és a kiképzés területén 
nagy gyakorlati tapasztalatokkal rendelkez-
nek. Az utóbbi időben – főleg dandárszinttől 
feljebb – a ~től egyre gyakrabban követelik 
meg a pedagógiai és a pszichológiai isme-
retekben való jártasságot is. A ~ munkaide-
jének döntő többségét a csapatoknál, a gya-
korlótereken tölti, ezért gyakran van távol 
állandó munkahelyétől, családjától. Rendfo-
kozata általában százados, alezredes. (M. I.) 
→ katonai képzés, kiképzés, felkészítés

kiképzésmentes idő: lásd kiképzési szü-
net (M. I.) → katonai képzés, kiképzés, fel-
készítés

kiképzésmódszertani munkaformák: a ki-
képzők (foglalkozásvezető parancsnokok, 
oktatók, a kiképzést közvetlenül irányító 
elöljárók) felkészítésének, továbbképzésé-
nek fórumai, rendezvényei a kiképzési mód-
szerek azonos felfogású, alapvetően egysé-
ges és hatékony alkalmazásának érdeké-
ben. A ~ lehetnek bemutató gyakorlatok, 
bemutató foglalkozások, tapasztalatszerző 
látogatások, vendégtanárok (oktatók) elő-
adásai, nyílt órák, módszertani értekezle-
tek, illetve az előzők kombinációi. A ~ ren-
dezvényeinek konkrét célja és feladata le-
het: új haditechnikai eszköz kezelésének 
elsajátítása és ennek módszertani vetületei; 
új harceljárás vagy harcrendi elem elsajátí-
tása s ennek módszerei; új kiképzési ágak, 
tárgykörök oktatási rendszerének, módsze-
reinek közreadása az új szabályzatok, uta-
sítások, segédletek előírásainak egységes 
értelmezése érdekében, azok fő kérdései-
nek feldolgozása, gyakorlati végrehajtással 
egybekötött megjelenítése; új kiképzési lé-
tesítmények, oktatási objektumok, eszközök 
használatának bemutatása; egy-egy témában 
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folytatott széles körű ellenőrzés feldolgozott 
és általánosított tapasztalatainak, a problé-
mák megoldási módjainak feltárása, bemu-
tatása; „megkopott” módszertani tudás fel-
frissítése. A ~at a különböző szinteken ki-
dolgozott és kiadott módszertani rendezvé-
nyek tervében aktualizálják. (M. I.) → ka-
tonai képzés, kiképzés, felkészítés

kiképzetlen hadköteles: az olyan hadkö-
teles, aki nem részesült (katonai) kiképzés-
ben, ő a potenciális hadköteles. 2004 óta 
évenként 40 000 belépő évfolyamot számol-
va 2018-ra  eléri az 560 000 főt. A 2004-ig  
nem behívott, tehát ~ek száma (100 000 fő) 
emeli a kiképzetlenek számát. (H. L.) → vé-
delmi igazgatás

kiképzett tartalékos: az a férfi magyar ál-
lampolgár aki még nem töltötte be a 65. élet-
évét, hivatásos, szerződéses vagy sorkato-
nai szolgálatot teljesített, különleges jog-
rend (megelőző védelmi helyzet, rendkívü-
li állapot) bevezetésével katonai szolgálatra 
behívható, amennyiben egészségi és szoci-
ális körülményei ezt lehetővé teszik. (H. L.) 
→ védelmi igazgatás

kiképzettség: a komplex kiképzési folyamat 
eredménye, a katonai szervezeti hierarchia 
egy konkrét beosztásához rendelt ismeret-
körben vagy szakterületen tanulással, gya-
korlással (a képzési folyamatban intézmé-
nyesen) megszerzett felkészültség, alkal-
mazóképes (készségszintű) tudás. A katonai 
terminológiában meghonosodott fogalom 
azt az állapotot fejezi ki, amelyhez a kato-
nai szolgálati idő, kiképzési időszak meg-
határozott szakaszában, esetleg végére min-
den katonaszemélynek el kell jutnia. A ~et 
rendszerint valamilyen módon dokumentál-
ják és a katonai jelzésekből, ékítményekből 
is következtethetünk rá. (M. I.) → katonai 
képzés, kiképzés, felkészítés

kiképző központ: olyan katonai szervezet 
és létesítmény, amely területi elhelyezkedé-
sével, a természetes és ráépített (mestersé-
ges) környezetével (objektumaival, helyisé-
geivel, tantermeivel), kiképzési eszközeivel 
(gyakorlóberendezéseivel), valamint a ki-
képző állományával biztosítja a kiképzési 
alapokmányokban meghatározott célok tel-
jesítéséhez szükséges feltételeket. A ~ lehet 
csapat- és iskolarendszerű. A ~ok lehetnek 
általános katonai kiképzést biztosító vagy 
speciális (haderőnemi, fegyvernemi) igé-
nyeknek megfelelő felszereltségűek. (D. Cs.) 
→ katonai képzés, kiképzés, felkészítés

kiképzőakna: olyan akna, amelyet az ak-
naharcra (műszaki zárásra) történő kikép-
zésben, felkészítésben oktatásra, gyakor-
lásra vagy gyakorlatokon alkalmaznak. Le-
het metszet, súlyrahozott, imitációval mű-
ködő. (M. I.) → katonai képzés, kiképzés, 
felkészítés

kirakóállomás: a vasúti kirakókörlet ré-
sze, a katonai alakulatok, szervezetek, csa-
patok vasúti szállítóeszközről való kiraká-
sára kijelölt vasútállomás vagy annak egy 
része. A katonai vasúti be-, kirakóhelye-
ket úgy kell kialakítani, hogy azok tegyék 
lehetővé a folyamatos rakodást, lehetőség 
szerint a katonavonatok közvetlenül a ra-
kodóvágányról való indítását, illetve foga-
dását. A rakodóhelyek ennek érdekében le-
hetőleg rendelkezzenek: a) a katonavonatok 
megosztása nélküli, teljes hosszban törté-
nő elhelyezéséhez szükséges vágányokkal; 
b) villamosított vonalon a rakodóvágányok 
feszültségmentesítésére alkalmas berende-
zésekkel, eszközökkel; c) a rakodásra al-
kalmas állandó (vagy mobil) oldal-, hom-
lok- vagy kombinált rakodóval; d) állan-
dó vagy mobil  rakodók  elégtelensége, hiá-
nya esetén megfelelő mennyiségű és teher-
bírású szabvány- vagy szükségrakodóval, 
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ezek  építéséhez szükséges rakterülettel; e) 
egyéb különleges berendezésekkel, felszere-
lésekkel, katonai rakszerekkel és anyagok-
kal (áthidaló lemezek stb.); f) a rakodókhoz, 
rakterületekhez két irányban csatlakozó út-
tal; g) híradóeszközökkel a forgalmi iroda, 
a VKP és a katonai közlekedési szervek el-
éréséhez; h) térvilágítással, világító beren-
dezéssel; i) működőképes vízellátó berende-
zéssel (szerelékekkel); j) állandó vagy ide-
iglenes illemhellyel. (F. R.) → közlekedé-
si támogatás

kirakóhely: a felderítés felelősségi sávján 
belül az az előre felderített, speciálisan elő-
készített berendezett és biztosított terület, 
ahol a felderítőszervek, valamint azok harci 
technikája és az anyagi készletek légi (vízi) 
szállítóeszközökből való tervszerű szerve-
zett és rejtett kirakása (kiszállítása) végbe-
megy. (H. H.) → felderítés

kirakókörlet: speciálisan katonai követel-
ményeknek megfelelően előkészített és be-
rendezett terület, ahol a katonai szervezetek, 
csapatok személyi állományának, technikai 
eszközeinek, anyagainak szállítóeszközből 
való tervszerű és szervezett kirakása (ki-
szállása) végbemegy. Speciálisan előkészí-
tett és berendezett terület, ahol a csapatok, 
a harci technika és az anyagi eszközök szál-
lítóeszközből való tervszerű kirakása (ki-
szállása) végbemegy. A ~ magában foglalhat 
néhány kirakatási repülőteret, helikopter-le-
szállóhelyet, vasútállomást, kikötőt, kirakás 
utáni gyülekezési körletet, gépjárműtelep-
helyet, tengeri kirakás esetén a kirakáshoz 
szükséges horgonyzóhelyeket. A vasúti szál-
lítások tekintetében például a katonai szer-
vezet vasúti kirakásának végrehajtásához 
szükséges terület, amely magában foglalja 
a kirakóállomásokat, ezeket összekötő vas-
útvonalszakaszokat, a kirakás utáni gyüle-
kezési körleteket, valamint a kirakóállomá-
sokat a gyülekezési körlettel összekötő uta-

kat. (F. R.) → közlekedési támogatás (T. J.) 
→ szárazföldi műveletek

kirakókörzet: speciálisan katonai követel-
ményeknek megfelelően előkészített és be-
rendezett kirakókörletek összessége, ahol 
a katonai szervezetek, csapatok szemé-
lyi állományának, technikai eszközeinek, 
anyagainak szállítóeszközből való tervsze-
rű és szervezett kirakása (kiszállása) a kü-
lönböző alágazatokból végbemegy. A ki-
rakókörlet tehát magában foglalhat néhány 
kirakó repülőteret, helikopter-leszállóhe-
lyet, vasútállomást, kikötőt, kirakás utáni 
gyülekezési körletet, gépjárműtelephelyeket 
és egyéb, a kirakási művelethez kapcsolódó 
és szükséges területeket. (F. R.) → közleke-
dési támogatás

kis valószínűséggel felderíthető adás (Low 
Probability of Intercept – LPI): a szüksé-
ges energiaspektrum kiterjesztése követ-
keztében a zajszint alatti kisugárzással, il-
letve a vivőfrekvencia gyors váltogatásá-
val az elektronikai felderítés és így a cél-
zott, keskenysávú zavarás ellen is hatásos 
védettséget nyújtó, a korszerű híradó rend-
szerekben, rádiólokátorokban alkalmazott 
módszer. Előbbit direkt szekvenciális spekt-
rumkiterjesztésnek, utóbbit frekvenciaug-
ratásos adási eljárásnak is nevezik. Célja 
a rádióelektronikai felderítés hatékonysá-
gának csökkentése. (V. L.) → elektronikai 
hadviselés

kiscsoportos kiképzés: oktatásszerveze-
ti forma, a katonai kiképzés egyik alapve-
tő formája. A katonai szervezet, intézmény 
vagy a beosztások meghatározása alapján 
egymás mellé rendelt katonák, altisztek, 
tisztek vagy tábornokok kis létszámú kö-
zössége, akik valamilyen azonos felkészí-
tésen, foglalkozáson, továbbképzésen, ki-
képzésen vesznek részt. A foglakozási cso-
portban a résztvevők létszáma nem haladja 
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meg azt a mértéket, amelyen belül minden 
résztvevő intenzív foglalkoztatása és folya-
matos ellenőrzése megoldható. Ezt az okta-
tási formát célszerű alkalmazni a gyakor-
lás, valamint a funkcionális gyakorlás ke-
retében. (M. I.) → katonai képzés, kikép-
zés, felkészítés

kiselőadás: olyan monologikus szóbeli köz-
lési módszer, amelyben az összefüggő köz-
lés nem a tanártól, hanem a tanulótól szár-
mazik. Alkalmazására csak bizonyos tan-
tárgyakban és csak a felsőbb osztályokban 
kerülhet sor, feltételezi a tanár alapos elő-
készítő munkáját. A ~ támaszkodhat a ta-
nulók egy-egy olvasmányélményére, való-
ságos tapasztalatára, de igényelhet alapos 
könyvtári kutatómunkát is. Haszna a ~t tar-
tó tanuló számára többrétű. A kutató tevé-
kenység a leginkább élményszerű ismeret-
szerzési forma, módja nyílik a könyvtári 
munka technikájának elsajátítására, az elő-
adás megtervezésére, megírására, elmondá-
sára és ezen keresztül szóbeli kifejezőkész-
ségének fejlesztésére. Időtartama általában 
10–15 perc. A pedagógusnak ügyelnie kell 
arra, hogy csak jól megszerkesztett, szaba-
don előadott produkciók kerüljenek az osz-
tály elé. Ugyanis csak így érhető el, hogy 
a ~ az előadón kívül a többi tanuló számára 
is hasznos legyen. (V. F.) → katonai képzés, 
kiképzés, felkészítés

kísérleti gyakorlat: a hadtudományi (had-
műveleti, harcászati, haditechnikai stb.) ku-
tatómunka empirikus módszere. A csapat-
gyakorlatok, a vezetési, törzs- és szakhar-
cászati gyakorlatok sajátos válfaja. Az új 
elméleti és gyakorlati tételek, lehetőségek 
ellenőrzésének, vizsgálatának, összehason-
lításának fontos formája. Ellenőrzés, tapasz-
talatszerzés céljából ~okat általában csapa-
toknál, kutatási célzatúakat pedig katonai 
tanintézetekben (egyetemeken, akadémiá-
kon, főiskolákon stb.) hajtanak végre. A ~ 

egyes mozzanatait a kutatócsoport szükség 
szerint a tapasztalatok megbeszélése céljá-
ból, illetve a folyamatok újra indítása miatt 
megszakíthatja, ezért időtartama hosszabb 
lehet, mint az egyéb gyakorlatoké. A ~ot 
a végrehajtó kötelékekkel és azok vezetési 
szerveivel vagy csak a vezetési szervekkel 
és a tevékenykedő felek jelzéséhez szüksé-
ges csapatokkal folytatják. Ez a folyamat ki-
egészülhet, vagy támogatható a számítógé-
pes szimuláció széles körű alkalmazásával. 
A harci technikai eszközök alkalmazható-
ságának vizsgálata esetén a ~on lövészetre 
és különböző behatások vizsgálatára is sor 
kerülhet. (M. I.) → katonai képzés, kikép-
zés, felkészítés

kísérő zavarás: olyan ellenséges légvédel-
mi rendszer lefogására irányuló tevékeny-
ség, amikor egy légi kötelék oltalmazására 
(kíséretére) speciális elektronikai ellentevé-
kenységi eszközökkel, aktív radarzavaró be-
rendezéssel és rádiólokátor elleni önirányí-
tású rakétával felszerelt elektronikai hadvi-
selési repülőgépet jelölnek ki. A kísérő re-
pülőgép az oltalmazott kötelékkel együtt, 
általában annak élén repül be az ellenséges 
légvédelem megsemmisítési zónájába, ahol 
megzavarja és/vagy megsemmisíti a légvé-
delem felderítő, célkövető és tűzvezető rá-
diólokátorait. Követelmény, hogy az elekt-
ronikai hadviselési repülőgépnek az oltal-
mazott repülőeszközökhöz hasonló repülési 
tulajdonságokkal, manőverező képességgel 
kell rendelkeznie. (H. Zs.) → elektronikai 
hadviselés, információs műveletek

kisjavítás: azok a technikai hadrafogható-
ság helyreállítását célzó szakirányú műve-
letek (javítási mód), amelyek során az esz-
közök jelentős megbontása nélkül, rövid 
idő alatt, egyszerű alkatrész vagy részegy-
ségcserével végezhető el a javítás. (V. R. L.) 
→ haditechnikai támogatás



609

kitelepítés

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

kisugárzás és jelfelderítés: érzékelő be-
rendezések adatainak elemzéséből szárma-
zó tudományos és műszaki felderítési infor-
mációk gyűjtésére szakosodott felderítési ág. 
A mérési és jelfelderítési adatok a kisugár-
zás széles skálájú gyűjtéséből, az ismert tu-
dományos és technikai adatbázisokkal tör-
ténő összehasonlításból származnak abból 
a célból, hogy azonosítsanak egy eszközt 
vagy sugárforrást. Az ilyen természetű in-
formációgyűjtést lehetőség szerint stratégi-
ai szintről irányítják. (H. H.) → felderítés

kisugárzásszabályozás: olyan elektroni-
kai védelmi rendszabály, amely a kibocsá-
tott elektromágneses vagy akusztikus ener-
gia szelektív szabályozását jelenti. A ~ cél-
ja kettős: egyrészt, hogy minimálisra csök-
kentse annak lehetőségét, hogy az ellenség 
a felderítőtevékenysége révén felfedje a sa-
ját kisugárzásokat, és azokból felderítési 
információt állítson elő; másrészt minimá-
lisra csökkentse a saját kisugárzó eszközök 
által létrehozott nem szándékos (kölcsönös) 
rádiózavarokat. A ~ megvalósítható a kisu-
gárzott teljesítmény csökkentésével, irányí-
tott kisugárzásokkal, illetve a kisugárzó esz-
közök időben, térben való szétválasztásával. 
(H. Zs.) → elektronikai hadviselés, informá-
ciós műveletek

kisugárzó adatbázis: azoknak a kisugár-
zásoknak a legfontosabb jellemzőit és pa-
ramétereit tartalmazó adatok összessége, 
amelyek segítségével beazonosítható egy 
kisugárzás forrása. A ~ok különböző tarto-
mányokban – például radar, infravörös, lé-
zer – léteznek. Ezek tartalmazzák egy adott 
kisugárzó eszköz adott hullámtartományban 
használt jelének legfontosabb paramétereit, 
amelyek alapján az adott eszközre, gyártó-
jára, felhasználójára, a felhasználás módjá-
ra, a kisugárzó eszköz hordozójára, a társult 
fegyverrendszerének a típusára, minimális 
és maximális hatótávolságára következtet-

ni lehet. (K. L.b) → elektronikai hadvise-
lés, kiberhadviselés

kisugárzott zavarás: az elektronikai zava-
rás mint tevékenység létrehozható a zavaró 
jel kisugárzásával, a vett jel visszasugárzá-
sával vagy visszaverésével. A ~ döntő há-
nyadában valamilyen elektromágneses rez-
géskeltéssel, modulációs eljárással, teljesít-
ményerősítéssel és az antenna- és tápvonal-
rendszeren keresztül való szabad térbe jut-
tatással jön létre, de például konstrukciós 
hibából vagy technikai meghibásodásból 
eredően létrejöhet nem szándékos kisugár-
zás is, amely valamely másik berendezés-
re fejt ki zavaró hatást. (V. L.) → elektroni-
kai hadviselés

kiszámított elemek: azok a lőelemek, 
amelyeknél a célra vonatkozóan – általá-
ban a térképelemek alapján – figyelembe 
veszik mindazon lövészetet befolyásoló té-
nyezők együttes hatását, amelyeket a körül-
mények lehetővé tesznek. A ~ megegyezhet-
nek a kezdő- és a hatástűzelemekkel. (Sz. T.) 
→ tüzérség

kiszámított javítások: a lövészet és tűz-
vezetés megszervezése során, a lőviszo-
nyok táblázatitól való eltérése alapján, azok 
kompenzálására irányuló javítások lőtáblá-
zat alapján történő számítások eredménye-
képpen kapott javítási tényezők. Általában 
az alegységnél megszerkesztik a ~ grafikon-
ját. (Sz. T.) → tüzérség

kiszolgáló eszközök: a katonai szervezet 
mindennapi szolgálati, kiképzési, szállítá-
si tevékenységét és gazdasági kiszolgálását 
biztosítják, amelyeket rendszeresen igény-
be lehet venni. (V. R. L.) → haditechnikai 
támogatás

kitelepítés: a lakosságvédelem alapve-
tő módszere, a helyi lakosság eltávolítása 
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a harci érintkezés vonala (peremvonal) mö-
götti sávból, a hadműveleti területről. Cél-
ja: a) a helyi lakosság megóvása a felesle-
ges áldozatoktól; b) a csapatok manővere-
zésének megkönnyítése; c) az ellenség tevé-
kenységének megnehezítése. (H. L.) → vé-
delmi igazgatás

kitérés: kitérő mozgás, olyan manőver, ahol 
az útvonalat, mozgási irányt harcászati (had-
műveleti) okok miatt megváltoztatják. Célja: 
az eredeti feladat sikeres, időbeni végrehaj-
tása érdekében a főerők harcának elkerülé-
se. (T. J.) → szárazföldi műveletek

kiterjesztett spektrumú adásmód (Spre-
ad Spectrum Transmission – SST): minden 
modulációs mód rendelkezik a frekvencia-
spektrumban egy adott, szükséges sávszé-
lességgel. A frekvenciagazdálkodás arra is 
törekszik, hogy ezt a szükséges sávot ne 
is lépjék túl az adott modulációt alkalma-
zó berendezések. Ugyanakkor, ha mintegy 
„engedményként” megengedjük, hogy egy 
adás speciális spektrumkiterjesztési eljárás 
alkalmazásával jóval szélesebb frekvencia-
tartományt használjon az adóberendezés, el-
lentételezésként azt kapjuk, hogy az egység-
nyi frekvenciatartományra eső kisugárzott 
teljesítményszint lecsökken, ezért az általa 
okozott zavartatás drasztikusan csökkenhet, 
illetve a felderíthetősége is jelentősen csök-
ken, mivel a spektrum kiterjesztése követ-
keztében a teljesítményszint a természetes 
zajszint alá is kerülhet. A leggyakrabban 
alkalmazott spektrumkiterjesztési eljárás 
a direkt szekvenciális spektrumkiterjesztés 
és a frekvenciaugratás. (V. L.) → elektroni-
kai hadviselés

kitoloncolás: rendészeti tevékenység; a ki-
utasítási határozatnak, az illetékes hatóság 
által véghezvitt erőszakos teljesítése. (H. L.) 
→ védelmi igazgatás

kitörés: a bekerítésből való ⁓ a bekerítésben 
folyó védelmi harc lendületes támadással pá-
rosuló sajátos formája, amely során a ⁓sel egy 
időben más terepszakaszokon a csapatoknak 
védelmet kell folytatniuk. A bekerítés arcvo-
nalát a legkedvezőbb irányban ott törik át, 
ahol a bekerített csapatok gyorsan és rejtet-
ten összpontosíthatók, biztosítva van a len-
dületes csapásmérés és a saját csapatokkal 
való egyesülés. Abból a célból, hogy az el-
lenség egy részét levonják a ~ tényleges irá-
nyától és megtévesszék, a bekerített csapa-
tok más irányokban korlátozott, színlelt tá-
madásokat mérhetnek. A bekerített csapa-
tok önállóan vagy a külső erőkkel együtt-
működve rést ütnek a bekerítés arcvonalán, 
és azon át kitörnek az ellenség gyűrűjéből, 
majd egyesülnek a külső, felmentő erőkkel. 
A bekerített erők csak az elöljáró parancs-
nok engedélyével, szervezetten és megsza-
bott irányokban törhetnek ki a bekerítésből. 
A ~t a bekerített erők parancsnoka az elöljá-
ró parancsnok parancsai, vagy saját döntése 
alapján készíti elő. A ~ végrehajtásához saj-
tos csoportosítást hoznak létre, amely magá-
ban foglalja: az áttörő csoportosítást a beke-
rítés arcvonalának áttörésére; a fedező cso-
portosítást a bekerítés arcvonalánál megha-
tározott ideig való megtartására; a retesze-
lő csoportosítást az áttörést végrehajtó erők 
szárnyainak, valamint az erőknek és eszkö-
zöknek a bekerítésből való kivonásának biz-
tosítására; az elterelő irányokban tevékeny-
kedő erők csoportosítását az ellenségnek 
a ⁓ irányáról való megtévesztésére. (T. J.) 
→ szárazföldi műveletek

kiürítés: 1. A sebesültek, betegek, hadi-
foglyok, a felesleges, javításra szoruló ha-
ditechnikai eszközök és anyagok hátraszál-
lítása a hadműveleti területről. 2. A csapa-
tok hátravonása az általuk korábban meg-
szállt területről, körletekből. 3. A szaka-
szos gyógykezelés rendszerének állandó 
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és  szerves  alkotórésze harci körülmények 
között; célja: az optimális feltételek létreho-
zása a segélynyújtáshoz. 4. A polgári és ipa-
ri objektumok a polgári lakosság (azok ingó-
ságai) hátravonása az ország belső területe-
ire. A kifejezés a latin eredetű „evakuálás” 
néven is ismert. Sor kerülhet rá természeti 
csapások (például árvíz) esetén is. (H. L.) 
→ védelmi igazgatás

kiválasztás: az a szűrő, amely a felkínált 
munkaposztok követelményeinek és a pályá-
zók tulajdonságainak és elvárásainak meg-
felelését vizsgálva képes megbízható való-
színűséggel rangsorolni az állás betöltésére 
alkalmas jelölteket. A ⁓ célja, hogy olyan új 
belépőkkel gazdagítsa a szervezetet, akik 
a megfelelő képességek birtokában minél 
rövidebb idő alatt képesek a szervezet hasz-
nos tagjaivá válni. Ahhoz, hogy a jelent-
kezők között megtaláljuk a leginkább igé-
nyeinknek megfelelőt, számos módszer áll 
rendelkezésünkre, a gyors, informális elbe-
szélgetésektől kezdve a tudományos alapú, 
mérhetőséget biztosító teszteken keresztül 
a személyiségjegyeket vizsgáló gyakorla-
tokig bezárólag. A megfelelő módszer kivá-
lasztása függ a jelentkezők számától, a mun-
kakör kritériumaitól, valamint a meglévő 
idő- és költségkerettől. A kellően átgondolt 
~ nem csak a szervezet érdekét szolgálja, 
az alkalmazottak számára is hasznos műve-
let, hiszen ők is ott érzik jól magukat, ahol 
a lehető legteljesebb mértékben hasznosít-
hatják képességeiket, tehetségüket. (P. T.) 
→ humánpolitika, személyügy

klánszabályozás: szabályozási stílus, 
amelyben a normák ismerete és az egyér-
telmű teljesítményértékelés helyett az azo-
nosuláson van a hangsúly. (C. O.) → kato-
nai vezetés

koalíció: 1. Szövetség, egyesülés, szövet-
kezés. 2. Különböző politikai pártok meg-

egyezése közös kormányalakításra: közös 
politikai program végrehajtására szövetke-
zett pártok, ⁓s kabinet több párt részvételvel 
alakult kormány. 3. Több állam szövetsége 
más hatalommal, államcsoporttal szemben. 
(C. O.) → katonai vezetés

koalíciós fegyveres erők: két vagy több ál-
lam fegyveres erőinek a politikai erők által 
deklarált együttműködése, közös érdekér-
vényesítés céljából, közös parancsnokság, 
közös „zászló alatt”. Az államok a haderő-
ik egy részét vagy egészét felajánlják a szö-
vetség céljainak teljesítése érdekében. (C. O.) 
→ katonai vezetés

koalíciós háború: olyan fegyveres összeüt-
közés, amelyet egy államkoalíció készít elő, 
és folytat valamely más koalíció vagy állam 
ellen. A hadviselő felek összes erőforrásai-
kat, így a tömegpusztító fegyvereket is al-
kalmazhatják. A ~ kifejezést főként a tör-
ténelmi leírásokban és az ismeretterjesztő 
irodalomban használják. (H. J.) → hadtu-
domány elmélete

kockázat: a negatív hatással fenyegető ese-
mények (lehetséges következmények) bekö-
vetkeztének esélye. Az egyes jövőbeni ese-
mények kedvezőtlen következményeinek 
lehetősége. A veszélyt előidéző okokat (⁓i 
tényező) veszélyforrásnak nevezzük. A ka-
tonai szervezeteknél valamennyi tevékeny-
ség valamilyen szintű ⁓tal jár. Ennek meg-
felelően a katonai szervezetek kidolgozzák 
a kockázatkezelési utasításokat. A haderő 
különösen „veszélyes üzem” kategóriába 
sorolt, ennek megfelelően különös gondot 
fordítanak a biztonságra, a biztonsági rend-
szer működtetésére, a biztonsági rendsza-
bályok – valamennyi tevékenység megkez-
dése előtti – oktatására, betartására. (C. O.) 
→ katonai vezetés
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kódosztású csatornanyalábolás: olyan 
meg fordítható eljárás néhány külön for-
rásból származó jel összefogására, egyet-
len összetett jellé, közös átvivő csatornán 
való átvitel céljából, amelyben ortogonális 
(egymásra merőleges) jeleket használnak 
az egyes átviteli csatornák megkülönböz-
tetésére, ezáltal a jelek akkor is megkülön-
böztethetőek, ha ugyanazt a frekvenciasávot 
vagy időrést foglalják el. (N. I.) → híradó-
informatika, információvédelem

kognitív: pszichológiában, kiképzésben, ok-
tatásban használt fogalom. Az emberi meg-
ismerési folyamatok (észlelés, figyelem, 
emlékezés, gondolkodás) kutatása. (B. G.) 
→ béketámogató műveletek, CIMIC, mű-
veleti környezet

kognitív elemek: az információs műve-
letek összetevőinek azon csoportjai, ame-
lyek az emberi viselkedésre, magatartás-
ra, tudatra hatnak elsődlegesen befolyáso-
lási, meggyőzési szándékkal. Elemei: civil-
katonai együttműködés (CIMIC), lélekta-
ni műveletek (PSYOPS), kulcsbeosztásúak 
elfoglaltsága (személyes kommunikációja) 
(KLE), viselkedés, magatartás és a megje-
lenés (PPP). (B. G.) → béketámogató műve-
letek, CIMIC, műveleti környezet

Kolco (Gyűrű) hadművelet: a Sztálingrád-
nál bekerített mintegy 22 ellenséges hadosz-
tály felszámolására 1943. január 10-én  indí-
tott támadás, amely február 2-án  fejeződött 
be, de Paulus vezértábornagy és törzse már 
január 31-én  fogságba esett. (Sz. M.) → had-
történet, hadművészet története

kollektív biztonság: a ~ koncepciójával jel-
lemzik az Egyesült Nemzetek Szerveze-
tének (ENSZ) szerepét a nemzetközi béke 
és biztonság fenntartásában, a humán biz-
tonság globális feltételrendszerének javítá-
sában, a ⁓i rendszer fejlesztésében. A ~ kon-

cepciója a 20. század terméke, még ha szel-
lemi előfutárai (Pierre Dubois [1306], Maxi-
milien de Béthune [1638], Jeremy Bentham 
[1789], Immanuel Kant [1795]) a régmúlt-
ba is vezetnek vissza. A koncepció szerint 
az államok közötti biztonsági problémák-
ra nem az önsegély erősítése vagy a hatal-
mi egyensúlyon alapuló szövetségi rendsze-
rek a legjobb megoldások, hanem egy olyan 
közösségi kötelezettségeken alapuló intéz-
ményrendszer létrehozása, amely lehetősé-
get ad mások politikai függetlenségét és te-
rületi integritását veszélyeztető renitens or-
szág vagy országok elleni közös fellépéshez. 
A ~i közösség fókuszában tehát a tagok közti 
esetleges feszültségek, nézeteltérések vagy 
konfliktusok rendezése, kezelése áll. A ~i 
rendszer tagjai kötelezik magukat arra, hogy 
a rendszer egy tagjának egy másik (vagy 
több) tag általi fenyegetettsége vagy megtá-
madása esetén – katonai eszközök bevonásá-
val – közösen segítséget nyújtanak. A ~ befe-
lé irányul, a potenciális „ellenség” vagy jog-, 
illetve békeszegő kiléte eleve nincs megha-
tározva, működhet globális vagy regioná-
lis szinten is. A ~i szervezet tagjai érdekek 
és értékek tekintetében közel állnak egymás-
hoz, amit megfelelő dokumentum aláírásá-
val (például alapokmány) demonstrálnak. 
A szervezet kiépített mechanizmussal és in-
tézményekkel rendelkezik a felmerülő bel-
ső konfliktusok rendezésére, amely legtöbb-
ször a kényszerítő jelleget is magában hor-
dozza. A klasszikus – és univerzalitása mi-
att egyben rendhagyó – példa erre az ENSZ, 
amelynek tagállamai az alapokmány aláírá-
sával alávetik magukat egy külső szereplő, 
a Biztonsági Tanács vagy a közgyűlés dön-
téseinek, amelyek bizonyos kirívó esetekben 
akár fegyveres erő bevetéséről is dönthetnek 
a renitens tagállammal szemben. Ugyanak-
kor a ~i szervezet védőhálót is jelent a ben-
ne levő kisebb országok számára, amelyek 
így – legalábbis elvileg – védve vannak 
a hatalmasabb  tagországok  agressziójával 
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 szemben. A ~ koncepciója nemzetközi jogi-
lag először a Népszövetség 1919-es  egyez-
ségokmányában, majd módosított formá-
ban az ENSZ 1945-ös  alapokmányában fo-
galmazódott meg. Az egyezségokmány 10. 
cikke szerint: „A szövetség tagjai vállalják, 
hogy tiszteletben tartják és megvédik a szö-
vetség valamennyi tagjának területi integ-
ritását és fennálló politikai függetlenségét. 
Egy ilyen agresszió vagy agresszió veszé-
lye esetén a tanács határoz a kötelezettség 
teljesítésének módjáról.” Az ENSZ alapok-
mány VII. fejezet 39. cikk szerint: „A Biz-
tonsági Tanács megállapítja a béke bármi-
nő veszélyeztetésének vagy megszegésé-
nek, vagy bárminő támadó cselekménynek 
fennforgását és vagy megfelelő ajánlásokat 
tesz, vagy határoz afelett, hogy milyen rend-
szabályokat kell a nemzetközi béke és biz-
tonság fenntartása vagy helyreállítása érde-
kében foganatosítani.” Az alapszerződések 
mindkét esetben felhatalmazzák a szövetsé-
get kényszerintézkedések foganatosítására, 
azonban ezen intézkedések megtétele min-
den esetben a tagországoktól függ. A ~nak 
tehát mindig van elrettentő, büntető, szank-
cionáló eleme, még ha a koncepció maga 
a közösség nemzetközi összefogásának ide-
áján is alapul. Erejét azonban mindenkor 
a tagállamok biztosítják, hogy érdekeiktől 
függetlenül készek-e egy adott helyzetben 
ígéretüknek megfelelően fellépni a jogsér-
tő állam ellen, figyelembe véve azt az elő-
feltevést, hogy a hasonlóan gondolkodó ál-
lamok mindig képesek fölényben lévő koa-
líciót alkotni a megjelöletlen agresszorral 
szemben. A Nemzetek Szövetsége azonban 
sikertelen volt e koncepció megvalósításá-
ban (Mandzsúria 1931, Etiópia 1935, Raj-
na-vidék 1936, Ausztria 1938, Csehszlová-
kia 1939, Finnország 1940), egyedül Olasz-
ország ellen tudott gazdasági szankciókat 
életbe léptetni, amikor az megtámadta Eti-
ópiát 1935–36-ban. A kudarcok azt bizonyí-
tották, hogy a Nemzetek Szövetsége a nagy-

hatalmi tagállami érdekkülönbségek, vala-
mint a közös perspektíva hiánya miatt nem 
tudott közös kül- és biztonságpolitikai fel-
lépést megvalósítani, ami végül is hozzá-
járult a második világháború kitöréséhez 
és a szövetség megszűnéséhez. Az ENSZ 
ennek ellenére tovább követte a ~ koncepci-
óját, a döntés jogát és felelősségét a Bizton-
sági Tanácsnak (ezen belül is az öt nagyhata-
lomnak) adta, és a VII. fejezetben a kénysze-
rítő intézkedések teljes repertoárját nyújtja 
a fenyegetettségek kezelésére vagy a békét 
megtörő erőszakos cselekményekre. Ezek-
kel a jogosítványokkal azonban az ENSZ 
is a több mint hét évtizedes története során 
mindössze kétszer tudott élni, az 1950-es  
koreai háború, illetve az 1991-es  első öböl-
háború idején. Az első esetben az ENSZ BT 
döntése igen szerencsés helyzetben történt, 
hiszen Szovjetunió távolmaradt a szavazás-
tól, a Kínai Népköztársaságot pedig kizár-
ták a kínai képviseletből. A későbbiekben, 
a hidegháború alatt, számos háborús konf-
liktus volt, de az ENSZ BT-nek  nem sikerült 
konszenzust elérni. Az 1991-es  öbölháború-
ban nemzetközi koalíció „tanította móresre” 
a Kuvaitot elfoglaló Irakot, úgy tűnt, hogy 
a ~ eszménye a nemzetközi kapcsolatok új 
érájába érkezik, és az ENSZ képes lesz a hi-
degháború időszakának akadályait leküzde-
ni. Ez az optimizmus azonban korainak bi-
zonyult, mert kiderült, hogy az öbölháború 
maga is kivételes megoldás volt az ENSZ két 
ország közötti háborúba való beavatkozásá-
ra. Sőt magával a művelettel kapcsolatban is 
kérdések merültek fel, hogy ENSZ-műve-
let volt-e egyáltalán, hiszen vezetése a wa-
shingtoni Fehér Házból, nem pedig a New 
York-i  ENSZ Központból történt. Az ENSZ 
fegyverrel történő beavatkozásainak többsé-
ge belpolitikai konfliktusokat kezelt, ami in-
kább fegyveres kényszerítést jelentett, mint 
az erővel való elrettentést. Így aztán azt sem 
lehet megmondani, hogy ENSZ szankcióin-
tézkedései mennyire jelentenek elrettentést 
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a potenciális ellenszegülő államok és erők 
számára. A ~ elméletét csak akkor lehet ha-
tékonyan alkalmazni, ha a biztonsági közös-
ségben erős a szolidaritás, a kohézió, a kul-
turális viselkedési egység, amelyek a közös 
fellépés alapjainak tekintendők. Ha ezt nem 
lehet elérni, akkor a ~ a nagyhatalmak politi-
kai játékszerévé válik, amely nem az ENSZ 
tagságának egészét, hanem a fennálló status 
quo megőrzését szolgálja. Persze ez nem je-
lenti azt, hogy az ENSZ nem hasznos szá-
mos válság megoldásában (például Namíbia, 
Angola, Kambodzsa, Nicaragua, Irak–Irán), 
de a sikertelen beavatkozások kiábrándult-
sághoz és a ⁓ eszményének megkérdőjelezé-
séhez vezettek. A ~ koncepcióját a realisták 
és a liberálisok egyaránt bírálják. A realista 
kritikák (Edward Carr, Hans Morgenthau, 
John Mearsheimer) általában három elemet 
tartalmaznak. Az első az, hogy a ~ elméle-
te idealista konstrukció, amely hibásan ér-
telmezi a nemzetközi rendszer működését. 
A második tévedés szerintük az, hogy a ~ 
nem hajlandó előre meghatározni, hogy mit 
tart fenyegetésnek, ezért a tagállamok nem 
tudnak felkészülni egy olyan helyzetre, ami-
kor a fenyegetés valóságossá válik. Ha a biz-
tonság mindenki felelőssége, akkor senki-
nek sem a felelőssége. Végül a realista kri-
tikusok szerint irreális volt az a várakozás 
is, amely szerint a ~ csökkenti az interven-
ciók és a háborús konfliktusok lehetőségét. 
A biztonság oszthatatlan liberális meggyő-
ződésből fakadóan minden vita potenciá-
lisan nemzetközivé válhat, ami megnöveli 
a nemzetközi intervencióért kiáltó inciden-
sek számát. Ezt még a liberális gondolko-
dók (Inis L. Claude [1922–2013]) is elisme-
rik, akik szerint a ~ koncepciójának doktri-
ner alkalmazása helyett pragmatikus meg-
közelítésekre van szükség. (Sz. Z.) → biz-
tonság- és védelempolitika

kollektív védelem: a kollektív biztonság 
alternatívájaként a hidegháború időszaká-

ban inkább kollektív védelmi közösségek, 
a posztbipoláris világban pedig a koopera-
tív biztonsági intézmények alakultak ki. A ~ 
esetében „egy szövetség tagállamai kötele-
zik magukat arra, hogy külön és együtt ka-
tonai eszközök bevonásával segítségére lesz-
nek egy (vagy több) tagállamnak a szövetsé-
gen kívülről jövő fenyegetés vagy támadás 
esetén”. A ~ a kollektív biztonsággal ellen-
tétben kifelé irányul. A kollektív védelmi 
szövetség modelljének a NATO tekinthető, 
amelynek tagjai biztonságpolitikai és kato-
nai együttműködést folytatnak egy bármely 
tagot érő, világosan meghatározott külső ve-
szélyforrással szemben. A katonai szövet-
ségek azért népszerűek a realista felfogás 
szerint, mert a hatalmi egyensúly intézmé-
nyi kifejeződésének tekinthetők, amelyek 
hatékonyan tudják megoldani feladataikat. 
A szövetségek ugyanis – ellentétben a kol-
lektív biztonság felfogásával – világosan 
megfogalmazott hatalmi koncentráció vagy 
fenyegetések ellen jönnek létre, amelyek le-
hetővé teszik a katonai felkészülést és a vé-
delmi képességek összehangolását (Arnold 
Wolfers [1892–1968], Stephen Walt  [1955–]). 
A szövetséghez való csatlakozásnak kétség-
telen előnye, hogy a formális elkötelezett-
séggel elrettenti a potenciális ellenfeleket, 
így növeli a biztonságot. Ezenkívül az ilyen 
szervezeti megoldásoknak szimbolikus di-
menziója is van, mint például a NATO ese-
tében az, hogy nélkülözhetetlen transzat-
lanti összekötő kapocs, nemcsak érdek-, 
hanem értékközösség is. A politikai-kato-
nai szövetségek hatékonyságát az is erősíti, 
hogy a belső összetételében általában iga-
zodik a szövetségen belüli hatalmi megosz-
láshoz. Ez megfigyelhető a NATO esetében 
az Egyesült Államok, a Kollektív Biztonsá-
gi Szerződés Szervezete esetében Oroszor-
szág vonatkozásában. A hegemón tagállam 
ugyanis egyben megkönnyíti a szövetsége-
sek közötti tehermegosztást is, mert kritikus 
helyzetben plusz erőket és eszközöket tud 
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a  szervezetbe „betolni” a szövetség egésze 
érdekében. Végül a védelmi  szövetségeknek 
további előnye, hogy nagyobb „legitimáci-
ós” elfogadást kínál a nemzetközi rendsze-
ren belül, különösen akkor, ha egy állam 
katonai akcióihoz hasonlítják. A realisták 
szerint ugyanakkor a katonai szövetségek 
lényegüket tekintve ideiglenes és mulan-
dó jelenségek, a nemzetközi rendszer hata-
lomváltozásaival együtt növekednek vagy 
enyésznek el. A hidegháború alatt például 
a NATO és a Varsói Szerződés (VSZ) kü-
lönösen tartósnak és meggyőzőnek tűnt, de 
a hidegháború végével csak a VSZ tűnt el. 
A NATO képes volt alkalmazkodni a meg-
változott biztonsági környezethez, a régi, 
közös ellenség helyett új biztonsági kihívá-
sokat és veszélyeket keresni a tovább élés-
hez. Alkalmazkodásának egyik fontos irá-
nyát a kollektív biztonság feladatainak „fel-
karolása” jelentette a válságkezelés és a bé-
kefenntartás terén. A másik módját pedig 
a partnerség szélesítése képviselte, amely-
nek segítségével a szövetség ma már negy-
ven országgal és egy fél tucat nemzetközi 
szervezettel működik együtt feladatainak 
megoldásában. A NATO 2010. évi stratégi-
ai koncepciója, az „Aktív együttműködés, 
modern védelem”, három alapvető felada-
tot emel ki, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy képessé tegyék a szövetséget az új biz-
tonsági kihívásokkal való szembenézésre: 
a) Kollektív védelem, a Washingtoni Szer-
ződés 5. cikkével összhangban. b) Válság-
kezelés, amely politikai és katonai eszközök 
keverékét tartalmazza a válságok megelő-
zésére, a meglévő konfliktusok megoldásá-
ra, illetve a konfliktusok utáni stabilizáció-
ra. c) Kooperatív biztonság partnerorszá-
gokkal és más nemzetközi szervezetekkel. 
A ~i szerződéseknek többféle változata van, 
köttethetnek számos vagy néhány tagország 
között, de bilaterális alapon is. Az USA-nak  
jelenleg érvényben lévő kölcsönös védelmi 
megállapodása van a riói szerződés (1947, 

17 tagország) és a NATO (1949, 29 tagor-
szág) országokkal, multilaterális szerződé-
se pedig az ANZUS-ban  (1951) Ausztráli-
ával és Új-Zélanddal. Kétoldalú kölcsönös 
segélynyújtási szerződése van Fülöp-szige-
tekkel (1951), Dél-Koreával (1953), Tajvan-
nal (1955) és Japánnal (1960). Oroszország 
a Kollektív Biztonsági Szerződés (1992) ke-
retében 5 kaukázusi és közép-ázsiai ország-
gal állapodott meg a kölcsönös katonai se-
gélynyújtásról. Törökország 2010-ben  kötött 
stratégiai partnerségi és kölcsönös segély-
nyújtási szerződést Azerbajdzsánnal. A ~i 
szerződések, katonai blokkok nem örökre 
szólnak, a biztonsági helyzet változásával, 
a résztvevők érdekeinek és céljainak mó-
dosulása esetén meg is szűnhetnek, vagy 
átalakulhatnak. Így szűnt meg a 20. szá-
zadban például a Délkelet-ázsiai Szerződés 
Szervezete (SEATO 1954–1977), a Központi 
Szerződés Szervezete (CENTO 1955–1979) 
vagy a Szovjetunió vezette Varsói Szerző-
dés (1955–1991). De a riói szerződés történe-
te során hat ország lépett ki a szervezetből. 
A ~i szerződések fennmaradásának feltéte-
le a szervezet adaptációs képessége, amely 
nélkül a nemzetközi helyzethez való alkal-
mazkodás elképzelhetetlen. (Sz. Z.) → biz-
tonság- és védelempolitika

kollektív védőeszköz: a közvetlen védelem 
olyan eszköze, amely egyidejűleg több em-
bernek is védelmet nyújt a nukleáris rob-
banások és katasztrófák sugárzó anyagai, 
a mérgező harcanyagok és a biológiai aero-
szolok hatásai ellen. A ~-ök védelmet nyújta-
nak, és ABV-veszélytől mentes környezetet 
biztosítanak az állomány részére a legfon-
tosabb tevékenységek elvégzésére, pihenési 
és váltási lehetőséget azért, hogy fent tudják 
tartani a harctevékenységet. Azok az óvó-
helyek, valamint harc- és zártfelépítményű 
járművek (küzdőterek), amelyek hermeti-
kusan lezárt állapotban, vagy szűrt levegő-
vel belső túlnyomás alatt tarthatók,  lehetővé 
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 teszik az egyéni ABV-védelmi készlet alkal-
mazásának mellőzését. Az egyéni- és kol-
lektív védelem növeli a túlélőképességet, 
de csökkenti a műveleti szabadságot, ezért 
a parancsnokoknak mérlegelni kell a csapa-
tok sebezhetőségét, a védelmi rendszabályok 
okozta korlátokat és annak műveletekre gya-
korolt hatását. A ⁓ök kategóriái: a) stabil, ál-
landó létesítménybe beépített ⁓ök. Beépít-
hetők nehéz vagy könnyű típusú óvóhely-
be, illetve megerősítés nélküli létesítmény-
be egyaránt; b) mobil, a földi-, légi vagy vízi 
járművekbe beépített ⁓ök, amelyek lehető-
vé teszik ABV veszélyes területek leküzdé-
sét; c) szállítható, önállóan alkalmazható ⁓ 
(jellemzően sátrak), amelyek a műveleti te-
rületen telepíthetők. Önmagukban rendsze-
rint nem biztosítanak mechanikai védelmet. 
(B. T.) → ABV-támogatás

kollimátoros célzókészülék: lásd célzóké-
szülék (Sz. L.)  → haditechnikai támogatás

kombinált akadályvázlat (Combined Obs-
tacle Overlay – COO): a térképvázlatok kö-
rébe tartozó grafikus elemzési eszköz, amely 
a terepmozgást befolyásoló tényezőit hang-
súlyozottan és az aktuális helyzetnek meg-
felelően jeleníti meg. A hadműveleti terület 
felderítő előkészítése (Intelligence Preparat-
ion of the Battlefield – IPB) során végrehaj-
tott elemzés célja megkönnyíteni a mozgási 
folyosók és megközelítési útvonalak kivá-
lasztását. A ~ összetett terepelemzés ered-
ménye. Az elemzés kiterjed a terep dombor-
zati viszonyaira, talajadottságaira, fedettsé-
gére és egyéb akadályozó tényezőire, az ak-
tuális időjárási helyzetkép viszonylatában. 
Összetettségük miatt az elemzéseket célsze-
rű terepelemző rendszerek és térinformatikai 
munkaállomások segítségével végrehajtani. 
A ~ megjelenési formáját tekintve lehet ön-
álló térképvázlat, vagy már meglévő topo-
gráfiai térképet kiegészítő fedvény. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

kombinált háló: olyan rádióháló, amely-
nek minden tagállomása a saját adójának 
frekvenciáján ad, viszont a többi tagállo-
más adójának frekvenciáján vesz. Ez a te-
repmozgást a rádióhálónak nagyobb fokú 
rejtettséget biztosít, és fokozottabb védel-
met nyújt az ellenséges zavarás ellen, csök-
kenti az adók áthangolásának szükségessé-
gét, növeli a híradás operativitását. Hátrá-
nya, hogy több vevőkészülék és több távír-
ász bevonása szükséges. Általában akkor al-
kalmazzák, amikor a rádióháló minden tag-
állomásával egyidejűleg kell összeköttetést 
fenntartani úgy, hogy a háló minden tagál-
lomása számára körözvényadási lehetőséget 
kell biztosítani. Kétcsatornás rádióadó-be-
rendezés esetén a kombinált rádióháló egy-
idejűleg két rádióállomással valósulhat meg. 
Megkülönböztetnek még kombinált hívójel-
lel megszervezett rádióhálót, ebben a forgal-
mi rendszer tagállomásai egymás között kö-
zös vonalhívójellel forgalmaznak, a vezető-
állomással pedig az állomások számára ki-
talált egyéni hívójellel. (N. I.) → híradó-in-
formatika, információvédelem

kombinált híd: a hadihidak aljzatkialakítá-
si módja szerinti egyik típusa, az állóaljzatú 
hidak és az úszóhidak együttes alkalmazásá-
val építik. Építésükre leggyakrabban olyan-
kor kerül sor, ha a széles és közepes vízi 
akadály part menti szakaszai iszaposak, se-
kély vizűek, ezért nem biztosítják az úszó-
híd megépítését, vagy kevés a rendelkezés-
re álló úszóhíd-készlet az akadály teljes át-
hidalásához, illetve alacsonyvízi híd építé-
se során a sodorvonalban a nagy vízmély-
ség miatt nem lehet állóaljzatot építeni. ~at 
építenek, ha biztosítani kell a hajózást, ezért 
erre a hídszakaszra úszóhidat építenek be. 
~nak tekinthető a rohamhidak és kísérőhi-
dak együttes, illetve alacsonyvízi híddal tör-
ténő közös alkalmazása is. (K. Z.a) → mű-
szaki támogatás
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kombinált híradás: egy forgalmi rendsze-
ren belül vezetékes és vezeték nélküli hír-
adó eszközök együttes alkalmazásával léte-
sített híradás. (N. I.) → híradó-informatika, 
információvédelem

kombinált információvázlat (Combined 
Information Overlay – CIO): a térképváz-
latok körébe tartozó grafikus elemzési esz-
köz, mely a terepen megvalósuló informá-
cióáramlás befolyását szemlélteti a kato-
nai műveletekre. A ~ a hadműveleti terü-
let összhaderőnemi felderítő előkészítése 
 (Joint  Intelligence Preparation of the Batt-
lefield – JIPB) első fázisában végrehajtott 
elemzések összegzett, egyszerűsített vál-
tozata, amely áttekintést ad a hadműveleti 
terület információs környezetéről. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

kombinált üldözés: amikor a visszavonuló 
ellenséges erőket egyidejűleg arcból/frontá-
lisan és párhuzamosan is üldözik azzal a cél-
lal, hogy megfelelő időben és helyen beke-
rítsék, majd felszámolják. Lásd frontális ül-
dözés, párhuzamos üldözés. (Sz. M.) → had-
történet, hadművészet története

komendáns csapatok: a komendáns szol-
gálat feladatainak ellátására kijelölt katonai 
rendőri szervezet, vagy erre a célra kikülö-
nített és felkészített kötelékek. Magasabb 
egységi szinten szervezett elsősorban a ve-
zetési pontok telepítésében, áttelepítésében, 
őrzés-védelmében vesznek részt. A közúti ~ 
a támogatás szerves részeként közúti bizto-
sítási feladatokat látják el a szárazföldi kö-
telékek tevékenységi sávjában a különbö-
ző úthálózatok előkészítésével, fenntartá-
sával és üzemeltetésével, valamint rajtuk 
a csapatok, szervezetek fennakadás nélküli 
szervezett átbocsátásával. (T. J.) → száraz-
földi műveletek

komendáns körlet: a csapatok tevékenysé-
gi területének a komendáns szolgálat ellátá-
sa céljából meghatározott része. A határai: 
a harctevékenységek idején megegyeznek 
a kijelölt sávhatárokkal; nyugváskor a ~be 
tartozik a teljes elhelyezési körlet, a közeli 
települések, útcsomópontok és más fonto-
sabb objektumok. Minden ~be, komendánst 
(körletkomendánst) jelölnek ki. A vízi aka-
dályok leküzdésekor, a műszaki zárrendsze-
rek átjáróin történő mozgás esetén a komen-
dánsnak műszaki tisztet jelölnek ki. A veze-
tési pontok települési körleteiben és a hozzá-
juk vezető utakon harcálláspont-komendánst 
jelölnek ki, aki rendszerint a komendáns al-
egység parancsnoka. (T. J.) → szárazföldi 
műveletek

komendáns szolgálat: a csapatok gyors és 
rejtett átcsoportosítása, összevonása, szétbon-
takozása és elhelyezése, valamint az elhelye-
zési és harctevékenységi körletben szükséges 
általános rend fenntartása céljából megala-
kított erők, valamint szervezett és végrehaj-
tott szabályok rendszer. A vezetés támoga-
tás egyik eleme. ~ot szerveznek: a) a csapa-
tok mozgásának útvonalain; b) gyülekezési, 
elhelyezési és harctevékenységi körzeteken; 
c) szennyezett terepszakaszok, akadályövek, 
vízi akadályok leküzdésénél; d) hegyi átjá-
róknál; e) tengeri, légi deszant ki- és bera-
kópontjain; f) vezetési pontokon és meg-
közelítési útvonalaik csomópontjain; g) lo-
gisztikai csapatok elhelyezési körletében, 
a szállítási útvonalakon. A ~ alapvető fel-
adatai: a) a csapatok mozgásának irányítása; 
b) a csapatok részére meghatározott rendnek 
és az álcázási feladatok végrehajtásának el-
lenőrzése a tevékenységi körzetben; c) a te-
vékenységek során elmaradt személyi állo-
mány és technikai eszközök összegyűjtése 
és saját csapatokhoz irányítása; d) az útvo-
nalak őrzése; az ellenség diverziós csoport-
jai, ügynökei elleni harc; e) időbeni jelentés 
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a törzs számára a kötelékeket ért behatása 
következtében kialakult állapotról. A csa-
patok vasúti, vízi, légi szállítása esetén fel-
adata a rend és a szervezettség fenntartá-
sa, valamint annak biztosítása, hogy a csa-
patok a meghatározott körletbe a részükre 
meghatározott időben, a harcfeladat végre-
hajtásához teljesen felkészülve érkezzenek 
be. Támadásban a ~ mindenekelőtt a csapa-
tok első lépcsőinek időbeni és rejtett előre-
mozgását, szétbontakozását köteles biztosí-
tani, majd ezt követően ellenőrizni a meg-
határozott rend betartását a követő lépcső 
erőinél, a siker kifejlesztését végrehajtók 
és a tartalékok harcba (ütközetbe) vetésé-
nek útvonalain, a vízi akadályok leküzdése 
és a vezetési pontok áttelepítése során, va-
lamint a szállítási és kiürítési útvonalakon. 
Védelemben a ~ fő feladata a csapatok rej-
tett elhelyezkedésének, egyik helyről a má-
sikra való manőverezésének, a tartalék erő 
mozgásának biztosítása az ellenlökések (el-
lencsapások) végrehajtásához. A ~ot a törzs 
szervezi a parancsnok döntése alapján. A ko-
mendáns szolgálat ellátásában részt vesznek 
a törzsek tisztjei, a szervezetszerű és nem 
szervezetszerű (ideiglenesen kijelölt) ko-
mendáns erők, amelyeket ellátnak a gyors 
helyváltoztatáshoz, a korszerű összekötte-
tés megteremtéséhez szükséges, és az erő-
megóvásukat biztosító felszerelésekkel, esz-
közökkel. A ~ felállítását a férőknek a tevé-
kenységekre való készenlét elérésének ide-
jére be kell fejezni, a tevékenységek végre-
hajtását követően pedig vissza kell vonni. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

kommunikáció: ⁓ nélkül a szervezet tag-
jai képtelenek a közös cél érdekében össze-
hangoltan cselekedni. Vezetés nincs ⁓ nél-
kül, a vezetés domináns része verbális úton 
történik. A ~ az a tevékenység, amely során 
két vagy több ember különböző szimbólu-
mok segítségével információk, gondolatok 
közös értelmezésére törekszik. Szimbólu-

mok: a jelek, a gesztusok, a beszéd. A ⁓ le-
het verbális, illetve nonverbális. A ⁓ funk-
ciói (Scott-Mitchell): a) érzelmi, b) motivá-
ciós, c) információs, d) ellenőrzési funkció. 
A katonai vezető (parancsnok) munkája so-
rán e funkciók érvényesülnek, ugyanakkor 
bizonyos szituációkban, bizonyos szinteken 
a nonverbális ⁓ meghatározó. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

komp: (áthajózási ~) a csapatok és a hadi-
technikai eszközök, anyagok vízen törté-
nő átszállítására alkalmas, motoros hajóval, 
csónakkal vonatott vagy tolt, esetleg saját 
vízi hajtóművel ellátott átkelőeszköz. Az át-
hajózási ~ szakaszos üzemű, teljes üzemide-
jének csak a fele terhelt, hasznos járat. A ~ 
előnye a hadihíddal szemben, hogy kisebb 
mértékben sebezhető, manőverező képessé-
ge nagy, építési ideje rövid. Elsősorban kes-
keny vízi akadályokon alkalmazható előnyö-
sen. (K. Z.a) → műszaki támogatás

kompatibilitás: a két vagy több alkatrész-
nek, berendezési tárgynak, elemnek, vagy 
anyagnak (szervezetnek) ugyanabban a 
rend szerben vagy környezetben való, egy-
más zavarása nélküli létezési, illetve műkö-
dési képessége. (H. L.) → védelmi igazgatás

kompátkelés: a vízi akadály leküzdésének 
egyik alapvető módja, amelynek során a csa-
patok és a technikai eszközök a rendszeresí-
tett katonai eszközökből épített, vagy a hely-
színen található – alapvetően polgári célokra 
használt – kompok igénybevételével az erre 
a célra berendezett kompátkelőhelyen jut-
nak át a vízi akadály egyik partjáról a má-
sikra. A ~ végrehajtható önjáró, tolt (von-
tatott), esetenként köteles kompokkal. A ~ 
jellegzetessége, hogy a kompok a teljes for-
duló felét (a visszautat) terheletlenül, üre-
sen teszik meg, ezért átbocsátóképessége 
a hídátkeléshez viszonyítva kicsi. Olyankor 
 alkalmazzák, amikor hídátkelőhely berende-
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zésére nincs lehetőség. ~re általában a vízi 
akadály erőszakos leküzdése folyamatában 
a deszantátkelés megkezdése után akkor ke-
rül sor, amikor a túlsó partra átjutott csapa-
tok az ellenséget olyan távolságra vetették 
vissza a vízi akadálytól, amely már nem te-
szi lehetővé a berendezett kompátkelőhely 
megfigyelt tűz alatt tartását. Ha a harchely-
zet megkívánja, a híd áthajózási kompokra 
történő bontásával hídátkelésről is át lehet 
térni ~re. (K. Z.a) → műszaki támogatás

kompátkelőhely: a vízi akadály és a kör-
nyező terep azon része, amelyet a csapa-
tok számára a vízi akadály leküzdése céljá-
ból kompátkelés végrehajtására kijelöltek, 
előkészítettek és a kompok valamelyik tí-
pusával berendeztek. Az előkészítés és be-
rendezés magában foglalja a vízi akadály 
és a terep műszaki felderítését, a ~en az utak 
és a vízi akadály aknamentesítését, az oda- 
és elvezető utak berendezését, a le- és fel-
járók előkészítését (a meredekség nem ha-
ladhatja meg gumikerekes eszközök ese-
tén a 10–15°-ot, lánctalpas eszközök esetén 
a 15–20°-ot), a be- és kirakóhelyek kitű-
zését, a kompok megépítését és összekap-
csolását, a lemálházott gépjárművek gyüle-
kezési körletének berendezését, a forduló-
pályák kijelölését, az úszóaknák elleni vé-
delmet biztosító berendezések telepítését, 
a komendáns-, mentő- és vontatószolgálat 
megszervezését, az üzemeltetést biztosí-
tó személyi állomány részére szükséges fe-
dezékek és óvóhelyek kiépítését, az álcázás 
és a harcbiztosítás megszervezését. (K. Z.a) 
→ műszaki támogatás

kompenzálás: a szakanyagok leltározása 
során felmerült hiányok és többletek, az ér-
vényben lévő gazdálkodási szabályok sze-
rinti egymással történő kiegyenlítése, amely 
csak bizonyos szakanyagcsoportok esetében 
alkalmazható. (P. A.) → hadtáptámogatás

kompetencia: hozzáértés, valamely cselek-
vésforma eredményes végzésére való képes-
ség. A mai köznyelvben a ⁓ szónak kettős 
jelentése van: a) illetékesség, hatáskör, jo-
gosultság; b) szakértelem, hozzáértés, al-
kalmasság. A ⁓ fogalom egyes emberre vo-
natkoztatott minősége, minősítése a kompe-
tens, inkompetens szavakban nyer értelmet. 
A kompetens szó jelentése: a) illetékes, jo-
gosult, feljogosított; b) szakmailag hozzá-
értő, alkalmas. Az inkompetens szó jelen-
tése: a) illetéktelen, jogosulatlan; b) szak-
mailag nem hozzáértő, járatlan. A ⁓ nem 
szinonimája a képességnek (skill), hanem 
maga a képesség (ability) komplex felada-
tok adott kontextusban történő sikeres meg-
oldására. A fogalom magában foglalja az is-
meretek mobilizálását, a kognitív és gyakor-
lati képességeket, a szociális és magatartási 
komponenseket és attitűdöket, az érzelmeket 
és az értékeket egyaránt. Ezek értelmében 
a ⁓ olyasvalami, amivel az ember (a szemé-
lyiség) rendelkezik (vagy nem: inkompeten-
cia), aminek köszönhetően aktivitása (mű-
ködése, viselkedése) eredményesen meg-
valósulhat. (B. J.c) → katonapszichológia

komplettírozott élelmiszer: olyan készétel-
ből és hidegen is fogyasztható tartós élelmi-
szerből álló csomag, amely fedezi a katona 
egy napi teljes ellátását. Úgy alakították ki, 
hogy megfelel egy fő napi tápanyag-szük-
ségletének, ezért teljes mértékben eleget 
tesz a táplálkozás-élettani követelmények-
nek. (P. A.) → hadtáptámogatás

komplex értékelés: olyan parancsnoki pe-
dagógiai-értékelési módszer egyike, amely 
a parancsnok-beosztott viszonyt, a kiképző- 
nevelő munka hatékonyságát segíti elő. 
A  fogalmat Bábosik István nyomán a ka-
tonapedagógia adaptálta a parancsnoki ér-
tékelési eljárásra. A ⁓ során a parancsnok 
a beosztottjánál tapasztalt hibákat, hiányos-
ságokat nem negatív formában, kritikaként 
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fogalmazza meg, hanem az értékelése pozi-
tív és negatív véleményt is tartalmaz komp-
lex módon úgy, hogy a negatív észrevétele-
ket intsruálás, tanács formájában fogalmaz-
za meg. E módszer elsősorban az intsruálás-
ra törekszik a parancsnok részéről, így a be-
osztott nem él meg sértettséget, az értéke-
lést nem éli meg negatívan, motivációja nem 
csökken le. Ez a pedagógia módszer, a pa-
rancsnok és az alárendelt pozitív kapcsola-
tát, együttműködését segíti elő, amely során 
az egyén támogató, pozitív légkörben moti-
váltabban dolgozik, amely mind a munkahe-
lyi légkörre, mind pedig az egyénre pozití-
van, ösztönzőleg hat. A ⁓ mellett beszélhe-
tünk koegzisztált és formáló–segítő peda-
gógiai módszerről. A koegzisztált értékelés 
során a parancsnok az egyén által már elért 
eredményekre, sikerekre helyezi a hang-
súlyt, ezzel is ösztönözve az egyént, s taná-
csokkal, instrukciókkal mutat rá a hiányos-
ságokra, hibákra. Vagyis, aki bizonyos te-
rületeken képes jól teljesíteni, az más terü-
leten is képes bizonyítani. A formáló–segítő 
értékelés olyan pedagógiai módszer, amely-
nek során az elöljáró nem minősíti az egyén 
teljesítményét, feladatvégzést, hanem támo-
gató és nem elmarasztaló módon felismer-
teti az alárendelttel a hibát, és azt magával, 
a hibát elkövető egyénnel javíttatja, vagy 
gyakoroltatja a helyes végrehajtást, de ezt is 
gyakorló és nem büntető jelleggel teszi. En-
nek a módszernek a lényegét az a felismerés 
adja, miszerint az ember saját hibázásából, 
s a hibák tudatosításából és kijavításából ta-
nul a leghatékonyabban. Mindhárom értéke-
lési módszer a személyközi kapcsolatok ja-
vulását, a pozitív munkahelyi légkör kiala-
kulását segíti, amihez a parancsnok részéről 
empatikus, humánus magatartásra van szük-
ség. (Sz. I.a) → katonapedagógia

komplex haditechnikai eszköz: olyan ha-
ditechnikai eszköz, amely felépítésében két 
vagy több főanyagnem-felelős szolgálathoz 

tartozó szerkezeti egységből tevődik össze 
(például harckocsi, rakéta-indító állvány 
stb.). (V. R. L.) → haditechnikai támogatás

komplex kiképzés: olyan szervezeti forma, 
amelynek foglalkozásain egy időben, több 
foglalkozási helyen, más-más céllal, tarta-
lommal, eljárással és eszközzel, meghatáro-
zott ideig folyik a gyakorlás. A tervezett idő 
elteltével a kiképzendők csoportjai a foglal-
kozási helyeken „forgószínpadszerűen” vált-
ják egymást. Ez a forma akkor hatékony, ha 
a foglalkozás tananyaga jól elkülöníthető ré-
szekre bontható, és az egyes tananyagrészek 
gyakorlásakor különböző eszközök (esetleg 
eltérő eljárások) szükségesek. A foglalkozá-
si helyek számát, berendezését, a csoportok 
létszámát az előírt tananyag, az alegység lét-
száma, a kiképzési eszközök, bázisok száma 
és az idő függvényében célszerű meghatá-
rozni. A ~ klasszikus formája a századszintű 
foglalkozás (például lőelőkészítő, lőgyakor-
ló és lövészeti témában). Az egyes csopor-
tokon belül a gyakorlás általában rajonként 
(kezelőszemélyzetenként) a kiscsoportos, 
illetve a szakcsoportos kiképzés szerveze-
ti formákban folyik, az egyéni kiképzés, il-
letve a kezelői kiképzés metodikai elemei-
nek érvényesítésével. A váltási időket, illet-
ve az egy-egy foglalkozási helyen felhasz-
nált időket a tananyag nehézsége, a csopor-
tok létszáma és száma, valamint a gyakorlat 
intenzitása alapján állapítják meg. Az okta-
tók köthetők foglalkozási helyekhez, vagy 
csoportokhoz. (V. F.) → katonai képzés, ki-
képzés, felkészítés

komplex vészhelyzet: az ENSZ Ügynök-
ségközi Állandó Bizottsága (Inter-Agency 
Standing Committee – IASC) által megha-
tározott fogalom: humanitárius válság egy 
adott országban, régióban vagy a társada-
lomban, ahol külső vagy belső konfliktu-
sok miatt a kormányzat, a hatóságok telje-
sen vagy részlegesen, de nem képesek ellátni 
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 feladataikat. A komplex vészhelyzet kezelé-
se nemzetközi beavatkozást igényel, de meg-
haladja egyetlen szervezet felhatalmazását 
és képességeit, valamint futó ENSZ-prog-
ramot lehetőségeit is. (B. G.) → béketámo-
gató műveletek, CIMIC, műveleti környezet

kompromittáló kisugárzás elleni véde-
lem (Emission Security – EMSEC): alatt 
olyan rendszabályok és eszközök alkalma-
zását kell érteni, amelyek célja az elektro-
nikai eszközök nem szándékos, másodla-
gos sugárzása következtében kialakuló ve-
zetett (kábeleken megjelenő) vagy sugárzott 
elektromágneses energia vétele és  elemzése 
 eredményeként az információhoz való ille-
téktelen hozzáférés megakadályozása. Min-
den elektronikai áramkörökkel szerelt esz-
köz működése közben nem szándékosan 
elektromágneses jeleket bocsát ki. Ez lehe-
tővé teszi, hogy megfelelő rádiófrekvenci-
ás vevőberendezésekkel a kisugárzott jelek-
ből az eszközön kezelt eredeti adatok repro-
dukálhatók legyenek. A ~ különösen fontos 
a minősített adatok elektronikus úton törté-
nő kezelése esetén. Ez esetben a védelem fő 
feladata a minősített adatot tartalmazó kisu-
gárzás olyan minimális szintre való csök-
kentése, ami megakadályozza az adat rep-
rodukálhatóságát, és annak illetéktelen ke-
zekbe való jutását. A ~ elterjedt elnevezé-
se a TEMPEST-védelem. A leggyakrabban 
alkalmazott TEMPEST-eljárások közé tar-
tozik: a) az elektronikus adatkezelő eszkö-
zök elhelyezésére szolgáló helyiségek elekt-
romágneses árnyékolása (Faraday-kalitka); 
b) a hatósági tanúsítványával ellátott, csök-
kentett kisugárzású, TEMPEST-minősítésű 
eszközök alkalmazása; c) az objektumok, 
helyiségek TEMPEST-mérése és zónába so-
rolása. (H. Zs.) → elektronikai hadviselés, 
információs műveletek

konceptuális készségek: a vezetőnek az 
absztrakt gondolkodásra való képességével, 

rátermettségével, ügyességével kapcsolatos. 
Ilyen készség a stratégia kialakítása, vízió-
alkotási képesség, vezetői utánpótlás terv-
szerű fejlesztése és biztosítása, társadalom-
politikai ismeret. (C. O.) → katonai vezetés

konfigurációkezelés: rendeltetése a híradó-
informatikai rendszer elemeinek és a közöt-
tük kialakított kapcsolatrendszernek a nap-
rakész nyilvántartása, amelynek érdekében 
az üzemeltető szervezet konfigurációs adat-
bázist üzemeltet. A konfigurációs adatbázis-
ban kell nyilvántartani az önállóan üzembe 
helyezhető, módosítható vagy kicserélhe-
tő hardver, szoftver, hálózati, dokumentum 
és más típusú összetevőket, konfigurációs 
elemeket, azok aktuális állapotát, jellemző-
it, kapcsolatrendszerét és a hozzájuk kapcso-
lódó eseményeket. A ~ során meg kell való-
sítani az új elemek nyilvántartásba vételét, 
a módosított elemek megváltozott paramé-
tereinek átvezetését, a konfigurációs nyil-
vántartás teljességének, naprakészségének 
folyamatos biztosítását. (N. I.) → híradó-
informatika, információvédelem

konfliktus: 1. a társadalmi életre jellemző 
olyan szituáció, tevékenység, amelyben 
a részt vevő felek (emberek, csoportok, álla-
mok) saját – valódi vagy vélt – érdekeik alap-
ján mások háttérbe szorítására, esetleg meg-
semmisítésére törekednek. A ~ mint társa-
dalmi jelenség valójában abból a szintből 
és abban a szituációban nyeri el valóságos 
és konkrét tartalmát, amelyben végbemegy. 
Egy adott társadalom egészétől, történeti fej-
lődésének szakaszától, nemzetközi környe-
zetétől stb. függ, hogy a ~szituációk milyen 
szinteken, milyen gyakorisággal és milyen 
mélységgel, illetve feloldási lehetőségekkel 
alakulnak ki. A ~ok szintjeinek tagozódása 
a társadalom szervező désének megfelelően 
a) az egyén szintje; b) egyének közötti szint; 
c) a csoportok szintje; d) a nagy rendszerek, 
illetve alrendszerek szintje; e) a társadalom 
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osztály- és rétegtagozódódásának szintje; f) 
egy adott társadalom szintje; g) nemzetkö-
zi (regionális vagy globális) szint. Megkü-
lönböztetnek ~okat más sajátosságok, pél-
dául keletkezésük oka, intenzitása, társadal-
mi, illetve nemzetközi környezete, jellege, 
a szereplők differenciálása vagy aszerint, 
hogy a ~ok államon belüli (belső társadal-
mi) vagy államok közötti (külső nemzetkö-
zi) méretűek-e, illetve fegyveres vagy nem 
fegyveres jellegűek-e. A valóságban az 
egyes szinteken kialakuló ~ok összefügg-
hetnek más szintek jelenségeivel és ~aival: 
így például egy nemzetközi ~ önmagában, 
valamilyen belső társadalmi ~ nélkül elkép-
zelhetetlen. Minthogy a ~ a társadalom ter-
mészetes sajátossága, gyakorlatilag minden 
társadalmi-politikai jelenségben jelen van. 
Ezért a ~ok keletkezése, jellege, a társadal-
mi és nemzetközi biztonságra gyakorolt ha-
tása a hadtudományi kutatás fontos felada-
ta. Az utóbbi időszakban a hadtudományi 
kutatás szempontjából legfontosabb szinten, 
a nemzetközi szinten keletkező regionális 
és globális ~ok száma emelkedő tendenciát 
mutat, összetettségük fokozódik. Ezt igazol-
ja többek között a nemzetközi ~ok politika-
tudományi és szocio lógiai eszközökkel vég-
zett kutatásainak  igénye, a kutatások komp-
lexitásának jelentősége. Mindenekelőtt a há-
ború és béke, a fegyveres ~ok keletkezése 
problémáinak vizsgálata és a bizottság kö-
zötti elméleti összefüggés különböző néző-
pontú tudományos elemzése került előtérbe; 
ennek során megkísérlik felderíteni azoknak 
a ~oknak az okait, összefüggéseit, feloldá-
suk lehetőségeit, amelyek háborúhoz vezet-
tek, illetve vezethetnek. E kutatások nyomán 
a regionális és globális hatású, ~hoz vezető 
tényezők közül világosság vált: a gazdasági 
érdekek szerepe, az ideológiai tényezők je-
lentősége, a nemzeti-etnikai ellentétek ~te-
remtő hatása, a belső társadalmi-politikai 
és gazdasági összefüggések, valamint a ka-
tonai-biztonsági jellegű feszültségek fontos-

sága. A nemzetközi szinten jelentkező regi-
onális, illetve globális méretű ~ok azonban 
ma már nem csupán a „hagyományos” nem-
zetközi vitát, esetleg háborút előidéző szem-
benállások. Teljesen új jelenségek, a ~ok új 
forrásai jelennek meg: az ökológiai problé-
mák, a migráció, a nemzetközi bűnözés új 
formái (kábítószer- és fegyverkereskedelem, 
maffiák megjelenése a társadalom különbö-
ző területein), a gazdasági ellentétek elmé-
lyülése stb. A ~ok tipizálása – mint lát-
tuk – nem csupán a szintek alapján lehetsé-
ges. Másfajta tipizálási eljárásokkal vala-
mennyi szintre érvényes megállapításokra 
lehet jutni. A ~ folytonosságjellegét hangoz-
tató kutatók például különbségek tesznek 
a ~ személyes és személytelen (például a há-
ború) jellege, a puszta vita és az erőszak al-
kalmazása, az ellenfél fizikai megsemmisí-
tésére való törekvés szerint. Mások annak 
megfelelően tipizálnak, hogy a ~ preferen-
ciák között, érdekek összeütközésében vagy 
az alapvető értékek szembenállásában mu-
tatkozik meg. A ~ok tipizálásának sokféle 
lehetősége van, de nem hagyható figyelmem 
kívül, hogy valamennyi  lehetséges típus 
a társadalom különböző  szintjein és az egyes 
társadalmi-történeti  helyzetekben kapja 
meg valóságos politika tudományi és szoci-
ológiai tartalmát. A ~ok funkcióira és fel-
oldásuk módjaira vonatkozó elméletekben 
bizonyos fokig annak a társadalomnak a po-
litikai kultúrája is tükröződik, amelyben 
az elmélet keletkezett. ~ok nélküli társadal-
mak azonban nem léteznek. Noha az érdek-
összeütközések szélsőséges formái a törté-
nelem során súlyos véráldozatokkal jártak, 
maga a ~ mégsem tekinthető önmagában 
negatív jelenségnek. Mert igaz ugyan, hogy 
a ~ban érintett egyének, csoportok, osztá-
lyok vagy népek vélt vagy valós érdekeiket 
akarják  érvényesíteni, s ez esetenként a leg-
drasz tikusabb, a fegyveres harc eszközével 
történik, mégsem tagadható, hogy az érde-
kek  ütközésének a társadalmi fejlődésben 
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is  megkülönböztetett szerepe van. A ~ min-
dig változással jár, és a változások történel-
mi fejlődésben gondolkodva általában új, 
magasabb minőséget hoznak létre. Az érde-
kek egyezésének és ütközésének sajátos, ha-
tárokon átívelő jegyei jelennek meg a nem-
zetközi viszonyokban. A hatalmi érdekek 
szövetkezése, illetve konfrontációja az egész 
történelmet átszövi. A ~ egyik alap vető faj-
tája a háború, amely egyszerűen úgy hatá-
rozható meg, mint viszonylag független, 
vagy annak tekinthető politikai csoportok 
közötti ~, amelynek megoldását a szervezett 
erőszakra bízzák. Erőszakon az aktív szub-
jektum részéről a kívánt hatás elérésére 
szándékosan alkalmazott fizikai kényszerí-
tést értik, amelyet a passzív szubjektum nem 
fogad el. A „szervezett” erőszak itt azt je-
lenti, hogy a háború fogalma szűkebb annál, 
mintsem hogy magában foglalja a politikai 
csoportok között elszórt, nem tartós, esetleg 
erőszakos kitöréseket is. Ezért nem minden 
fegyveres harc háború, csak az, amelyik 
az említett jegyeket mutatja. A fegyveres 
harc tehát a ~ egyik alosztálya. Nem min-
den ~ fegyveres harc, de a fegyveres harc 
magától értetődően mindig ~. Ugyanakkor 
nem minden fegyveres ~ háború, de minden 
háború mindig fegyveres ~, az államok kö-
zötti ellentétek megoldásának legszélsősé-
gesebb formája. Fegyveres ~  tehát a politi-
kai közösségek között meg nyilvánuló min-
den olyan hatalmi ellentét, amelyet fegyve-
res erők alkalmazása, vagyis erőszakos esz-
közök bevetése jellemez. A fegyveres erők 
alkalmazásának célja és ereje, tevékenységi 
formája alapján beszélhetünk közvetett be-
vetésről (tüntetés, demonstráció, fenyegetés 
stb.), amikor a fegyveres erők bevetése nem 
közvetlenül gyengíti az ellenfél hatalmi po-
tenciálját, hanem közvetve igyekszik az el-
lenfelet idegen akarat teljesítésre kénysze-
ríteni. Közvetlen bevetés esetén viszont a 
fegyveres erőket közvetlenül a szemben álló 
fél hatalmi potenciálja ellen alkalmazzák. 

A döntő itt az ellenséges hatalmi potenciál 
csökkentése, amelynek foka a háború céljá-
tól, a bevetett erőforrások méretétől, az el-
lenerőtől és a ~ lefolyásától függ. Annak itt 
már nincs különösebb jelentősége, hogy 
a célt támadó vagy védelmi jellegű hadite-
vékenységgel érik-e el. A nyugati szakiro-
dalomban, mindenekelőtt az USA-ban  vita 
folyik a ~ok lehetséges szintjeiről, arról, 
hogy az alacsony intenzitású konfliktus kri-
tériumai mennyire eltérők a „magasabb 
szintű” fegyveres ~tól, átalakulhat-e az első 
és milyen nemzetközi politikai és katonai 
feltételek között – a regionális vagy globá-
lis biztonságot veszélyeztető fegyveres ~sá. 
A ~ tehát, egészen az ellenség fizikai meg-
semmisítésének legvégső megnyilvánulásá-
ig a politikai valóság kiküszöbölhetetlen té-
nye. A politika számára a valódi problémát 
azonban nem a ~ teljes és végletes, vissza-
fordíthatatlan kiküszöbölése jelenti, sokkal 
inkább, hogy miként kell vizsgálni és kezel-
ni a ~okat, tapasztalati tényként elfogadva, 
hogy a konfliktualitás és a ~ (az előbbi úgy 
viszonyul az utóbbihoz, mint a képesség 
a cselekvéshez) kiküszöbölhetetlen a társa-
dalmi viszonyokból. Ebben az értelemben 
a politikai rezsimek aszerint is, és talán el-
sősorban aszerint különböznek (és hasonlít-
hatók össze), hogy milyen eltérő intézményi, 
kulturális és operatív módok szerint kezelik 
és oldják fel a ~okat. A ~ tehát nem meríti 
ki a politika fogalmát: a politika a szolida-
ritás-politika-~ skála középpontjában he-
lyezkedik el, ezért egyaránt benne van a ~ 
és a szolidaritás lehetősége. Ugyanakkor a ~ 
teljes és végleges kiküszöbölése lehetetlen, 
következésképp a politika valódi problémá-
ja, hogy miképp kezelje a ~okat. Ezért 
a ~kutatás, a ~ok jelentőségének felismeré-
se és társadalmi (nemzetközi) összefüggé-
seinek feltárása múlhatatlanul szükséges ah-
hoz, hogy kezelésének tudatossága fokozód-
jék, s ezáltal csökkenjenek diszfunkcionális 
következményei. A ~ társadalmi szabályozó 
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funkciói: a) hozzájárulás a társadalmilag 
szükséges egyensúlyhelyzet kialakításához 
és fenntartásához; b) az érdek-összeütközé-
sek felszínre hozásával, tudatos kezelésük 
feltételeinek megteremtésével, és mindenek-
előtt a szükséges változások jelzésével köz-
reműködés a társadalmi fejlődés biztosítá-
sában; c) a ~ok feloldása révén hozzájárulás 
a korábbi értékek és normák megerősítésé-
hez, újra definiálásához; d) hozzájárulás 
az adott szervezeten belül a tagok lojalitá-
sának erősítéséhez. A ~nak is, mint minden 
társadalmi jelenségnek vannak diszfunkci-
onális következményei, amelyek esetleg 
a funkcionális következményeknél nagyobb 
súllyal is jelentkezhetnek. Mert távolról sem 
mindig fokozza például egy háborús ~ a tár-
sadalom integrációját, hanem adott esetben 
éppen veszélyezteti; a hatalmi viszonyok 
szükséges változását is érintheti közvetlenül 
a ~, amennyiben merevebbé teheti a hatal-
mon lévők ellenállását. A ~ következményei 
megnyilvánulhatnak deviáns viselkedésben, 
zavart kelthetnek a ~t rosszul tűrő csopor-
tokban, de a társadalom más szintjén is. 
A ~ok következményei hasonló módon hat-
nak és érvényesülhetnek a nemzetközi vi-
szonyokban is, ahol a ~ színterei és formái 
sokfélék lehetnek: gazdasági verseny, terü-
leti követelés, kulturális és ideológiai ellen-
tét, a hatalomért folyó harc, annak különbö-
ző fokozataival, a meggyőzéstől a fegyveres 
összecsapásig. A ~ tehát nemcsak politikai 
lehet, hanem egzisztenciális, társadalmi, 
gazdasági, kulturális stb. típusú is. Az utób-
bi időszakban a társadalomtudományban 
egyre fontosabb helyet foglal el a ~kutatás; 
ez a különféle tudományok együttműködé-
sén alapuló, tehát interdiszciplináris kutatás, 
forrásai a pszichológia területén találhatók. 
Újabban a politológiai és a szociológiai kuta-
tások értek el jelentős eredményeket minde-
nekelőtt a szociális és  politikai ~ok rendsze-
rének vizsgálatában. A modern ~kutatás rö-
vid történeti múltra tekint vissza, a negyve-

nes évek végétől különösen a nyugati poli-
tológusokat foglalkoztatta. A ~ok nagy át-
fogó elméletének kidolgozása helyett 
elsősorban a „nagy konfliktusra”, a két ve-
zető nagyhatalom  egyre élesedő szemben-
állására, a SZU és az USA globális ~ának 
vizsgálatára fordították figyelmüket. Arra, 
hogy a fokozódó fegyverkezés miként hat 
a globális szembenállás jellegére, elkerülhe-
tő-e a totális fegyveres ~, a nukleáris világ-
háború anélkül, hogy veszélybe kerülne 
az USA világhatalmi pozíciója. A kutatások 
első szakasza az enyhüléssel ért véget (het-
venes évek). A második szakaszban a ~ 
és a kooperáció fogalompár került előtérbe, 
kiegészítve a kutatásokat a globalitás felis-
merésének új  követelményeivel. Kulcsfoga-
lom lett a ~kezelés és a válságszabályozás. 
Megnőtt a globális, a regionális és a helyi 
~ok vizsgálatának és megoldásának jelentő-
sége a volt szocialista országokban kialaku-
ló politológiai kutatásokban is. A kubai krí-
zis után felerősödött válságelemzés két alap-
vető irányzata alakult ki, mindenekelőtt 
az USA-ban. A hatalmi-politikai realisták 
csoportja, a nemzetközi rendszer általános 
összefüggéseit vizsgálta, különös tekintet-
tel az amerikai–szovjet viszonyra. A H. Kis-
singer vezette irányzat képviselői (Z. Brze-
zinski, R. McNamara) a nemzetközi feszült-
ségek nem katonai oldalát vizsgálták. A pol-
gári militaristák vagy a professzionális stra-
tégák csoportja a katonai aspektusok elem-
zésével foglakozott. Jelentős képviselőik: 
I. Schelling, H. Kahn, B. Brodie, akik arra 
kerestek választ, hogy miképpen lehet 
a nemzetközi ~ok eszkalációját úgy megter-
vezni, hogy a nukleáris fenyegetéssel az el-
lenfelet maximális engedményekre lehessen 
kényszeríteni. A meghatározó amerikai 
(USA)  ~elméletek lényege és konfrontációs 
tartalma abban fogalmazódott meg, hogy 
az amerikai–szovjet kapcsolatok úgymond 
a „pre-krízis” állapotában, tehát válság előt-
ti állapotban vannak, jellemzőjük a perma-
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nens ~. A hatvanas években fogalmazódott 
az úgynevezett harmadik világ potenciális 
veszélyforrásait vizsgáló elmélet, eszerint 
a SZU és az USA viszonya már nem a nem-
zetközi ~ok alapvető forrása, mivel a veszély 
forrásai Ázsiába és az elmaradott térségek-
be helyeződtek át. A Kelet–Nyugat ~tengely 
áthelyeződését az Észak–Dél ~tengelybe 
egyes amerikai kutatók már a hatvanas évek 
végén felvázolták. Az újabb elméletek nem 
a nemzetközi viszonyok jellegzetességeiből 
vezetik le a nemzetközi ~ok fontosabb típu-
sait és alapvető okait, ha nem a világrend-
szer „nemzetek fölötti” természetéből. 
Az úgynevezett oldalirányú nyomás elmé-
lete szerint például az államok természeté-
hez tartozik, hogy nyomást gyakorolnak 
szomszédaikra, ezért az országok össze-
ütközése maga is természetes folyamat. 
A ~kutatás egészére nagy befolyást gyakor-
ló amerikai ~kutatás egyik megalapítója. 
Q. Wright a haláláig meghatározó személyi-
sége volt a politológiának. Fő műve: Study 
of War (A háború elmélete) 1942-ben  jelent 
meg először, s hosszú időn át a ~kutatás 
alapműve volt. Wright szerint a háború ta-
nulmányozása azért szükséges, hogy ponto-
san ismerjük az a jelenséget, amelyet meg 
akarunk szüntetni: a háború természetes, 
a béke pedig mesterséges állapot. A nemzet-
közi ~ok elméletének kutatásában fontos újí-
tásnak számított T. Schelling játékelméleti 
megközelítése. Fő műve: The Strategy of 
Conflict (A konfliktus stratégiája) a matema-
tikai modellezést hívta segítségül. Megálla-
pította, hogy a nemzetközi ~ok általában 
nem tekinthetők „zéróösszegű játéknak”, 
mert mindkét fél számára előnyösek lehet-
nek. A „nem zéróösszegű játékok” modellje 
szerint értelmezett nemzetközi ~ok lényege, 
hogy bennük fellelhetők a közös érdekek is, 
ezek alapján eredményes tárgyalások is foly-
tathatók. K. Boulding Conflict and Defence 
(A konfliktus és védelem) című írása a nem-
zetközi ~t korunk domináns ~típusának te-

kintette. Véleménye szerint a ~ annál inten-
zívebb, minél alapvetőbb érdekeket érint, 
vagyis a ~ intenzitását az értékek hierarchi-
ája határozza meg. Szerinte a viselkedési 
minták igen széles skálán mozogva odáig 
fejlődhetnek, hogy a ~ kezelése két alapve-
tő rendszerre: a diplomáciai és a katonai (há-
borús) eszközök rendszerére válik szét. 
Az előbbi rejtett, az utóbbi pedig nyitott 
~rendszer. A. Rapoport az amerikai ~kuta-
tás liberális irányzatát képviselve a békeku-
tatást szorgalmazta, és elsősorban a két glo-
bális hatalom szembenállására igyekezett 
békés megoldást találni. Szerinte a ~nak há-
rom fő fajtája van: küzdelem, játék és vita. 
Ezek abban térnek el egymástól, hogy a küz-
delemben nincsenek racionális célok, sem 
racionális eszközök, míg a játékban megje-
lennek a racionális eszközök, bár még nem 
lépnek be a racionális célok. A vitában már 
a célok is racionálisak. Következésképp 
a globális ~nak a vita formáját kell öltenie, 
vagyis gyökeresen át kell alakítani a nem-
zetközi viselkedés szabályait, az egymásról 
kialakított ellenségképet egészen a kölcsö-
nös „ideológiai lefegyverzésig”. A nemzet-
közi viszonyok rendszerének két központi 
eleme: a ~ és a kooperáció elválaszthatatlan 
egymástól. A hatvanas-hetvenes években új 
lendületet kapott globalizáció folyama-
ta – a növekedő ~helyzet ellenére –, foko-
zottabban igényelte a kooperáció érvénye-
sülését a két globális hatalom viszonyában. 
A globalizációval párhuzamosan kibontako-
zó világméretű interdependencia (kölcsönös 
függőség) következtében lényegi változás 
ment végbe a nemzetközi ~ok elméletében 
is: amíg a korábban a ~ és a kooperáció 
(együttműködés) ellentétes, egymást kizáró 
fogalmaknak, folyamatoknak tűntek, addig 
a hatvanas-hetvenes évektől kezdődően egy-
mást mindjobban feltételező és átható, egy-
mással összefüggő fogalmakként, folyama-
tokként érvényesültek. A nemzetközi ~el-
méletek szempontjából a globalizáció három 
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irányzata bontakozott ki: az integrációelmé-
letek (neofunkcionalista iskola) a hangsúlyt 
a szervezetek, intézmények és a nemzetek 
integrációjára helyezik, így a ~ egyszerű 
technikai kérdéssé redukálódik; az interde-
pendista irányzat a nézetek, térségek kölcsö-
nös függését helyezi előtérbe – részben 
a globális problémák fokozódása következ-
tében –, és képviselői szerint a globális kor-
ban a ~ átadja helyét a kooperációnak, az ál-
lamok, térségek, az egész világ együttmű-
ködésének; a normativista irányzat a világ-
rend erkölcsi-jogi szabályozásának fontos-
ságát hangsúlyozza, kutatásai az alternatív 
jövőmodellek kialakítására irányulnak. 
A nemzetközi ~ok kutatásának és feloldá-
sának mind elméletében, mind gyakorlatá-
ban a gondolkodásmód változásának idősza-
kát éljük át. Az utóbbi évek gyökeres társa-
dalmi és nemzetközi változásai új gondol-
kodásmódot követelnek, de ez hosszú fo-
lyamat lesz. A hatalmi alku, a tárgyalás 
és a döntés hagyományos elméleteiről a ~ok 
feltárásának és megoldásának új módszere-
ire kell áttérni, amelyek a célok és érdekek 
összhangjának vizsgálatát foglalják maguk-
ban. A nemzetközi viszonyok alakulásának 
gyakorlatában megfigyelhető, hogy azok 
a hatalmi formák, rezsimek, amelyek sajá-
tosan értelmezik a megváltozott realitáso-
kat, amelyek elnyomják az emberek, nem-
zetek identitását, lehetetlenné teszik fejlő-
désüket, megkísérlik a normáikat rájuk 
 erőszakolni, maguk is diszfunkcionálisak, 
 következésképpen potenciális ~források. 
 Annak felismerése, hogy a ~ az érdekek üt-
közése miatt keletkezik, elengedhetetlen 
a ~ok kutatásában és kezelésében. Amíg 
azonban a világpolitika legfőbb problémája 
az államok belső rendszerének instabilitása, 
kevés esély van a ~ok forrásainak időbeni 
felderítésére és a ~ok eredményes kezelésé-
re. Magyarországon a szervezett, tudomá-
nyos igényű ~kutatás a hetvenes években 
kezdődött. A nyolcvanas évek második fe-

lében – főleg a politikai tudományok legi-
timmé válásával, a megváltozott nemzetkö-
zi biztonsági viszonyok között – megnőtt 
a ~kutatás lehetősége és igénye a belső tár-
sadalmi–politikai viszonyok, sőt a hadsereg 
belső életének vonatkozásában is. (H. J.) 
→ hadtudomány elmélete 2. Egyének vagy 
csoportok közötti ellentét a társadalomban. 
A ⁓ jellemzően két formát ölthet. Az egyik 
az, amikor érdekellentét áll fenn két, vagy 
több egyén, illetve csoport között, a másik 
pedig az, amikor egyének, vagy közösségek 
nyílt harcban állnak egymással. Az érdek-
konfliktus nem mindig vezet nyílt harchoz, 
míg aktív ⁓ok előfordulhatnak olyan felek 
között, akik tévesen vélik érdekeiket ellen-
tétesnek. A szervezetekben a hagyományos 
vezetésfelfogás negatív jelenségnek tekin-
tette a ⁓t, amit lehetőleg el kell kerülni. 
Az újabb – jellemzően Human Relations 
(HR) – ezzel szemben azt vallotta, hogy a ⁓
ok természetes velejárói a csoportok és 
a szervezetek működésének, ezért el kell fo-
gadni a létüket, továbbá meg kell tanulni 
együtt élni velük, valamint kezelni azokat. 
Napjainkban még ezen is túllépnek: bátorí-
tani kell a ⁓ok felszínre kerülését, mert 
ez előmozdítja a változást és a változás ké-
pességét. A ⁓ és a harmónia dinamikus 
egyensúlya adja a szervezetek változási 
készségét, kreativitását. A ⁓ok tehát nem 
szükségképpen negatív jelenségei a szerve-
zeteknek, elősegíthetik a dinamikus környe-
zethez való alkalmazkodást. (K. J.) → kato-
naszociológia 3. Ellentétes, vagy egymást 
kölcsönösen kizáró érzelmek, vágyak vagy 
késztetések egyidejű jelenléte. A latin „con-
fictus” szóból származik, ami fegyveres ösz-
szeütközést jelent, de a mindennapi szóhasz-
nálatban az emberi összeütközé sek szinoni-
májaként használatos. A ~ok a  krí zishez ha-
sonlóan a döntés, a választás prob lémáját je-
lentik, frusztrációt okoznak. Akkor beszé-
lünk ⁓ról, ha két vagy több ember visel kedése 
akadályozza egyikük, vagy másikuk igénye-
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inek érvényesítését, vagy értékrendjük kü-
lönböző. A ⁓ típusa szerint lehet: valódi, ál, 
áttételes, téves, lappangó és hamis. (P. T.) 
→ humánpolitika, személyügy

konfliktuskezelés: a globalizáció ered-
ménye, hogy a világban bárhol is kialakul 
válság, az nemcsak arra az országra, vagy 
a közvetlen földrajzi környezetére van ha-
tással, hanem akár a világ számos orszá-
gára, mivel a politikai, gazdasági és egyéb 
érdekek összefonódnak. Így a távolabb eső 
országok is részt vesznek a válság kezelésé-
ben, és a rend helyreállításában, mivel az ő 
érdekeik ezt diktálják. Az államok ezért 
 általában saját válságkezelő stratégiával is 
rendelkeznek, amellett, hogy eleget tesz-
nek például az EU, a NATO válságkezelés-
re vonatkozó elvárásainak, abban az eset-
ben, ha tagjai valamely szervezetnek. Ma-
gyarország mivel mindkét említett szerve-
zetnek a tagja, ezért a Nemzeti Válságreagá-
lási Rendszert úgy kellett kialakítani, hogy 
az a NATO és az Európai Unió válságkeze-
lő intézkedéseivel és elvárásaival összhang-
ban legyen. A katonai válságreagáló, béke-
támogató műveletei közé sorolhatók a béke-
fenntartó, béketeremtő, konfliktusmegelőző, 
valamint a humanitárius műveletek. Béke-
fenntartásról beszélhetünk, ha a válság hely-
színére ENSZ jelenlétet telepítenek. (B. J.a) 
→ védelmi igazgatás

konformitás: a latin eredetű szót – eredeti 
értelmében – egyformaság, azonosság, meg-
egyezés, összhang értelemben használták. 
A szociológia olyan magatartásokra hasz-
nálja, amelyek az alkalmazkodás jellemző-
it mutatják. A szociálpszichológia még pon-
tosabban fogalmazva, ⁓nak nevezi az egyé-
nek gondolatainak, érzéseinek és viselke-
désének igazodását a csoportnormákhoz. 
A konformizmus alapvetően hasznos és ál-
talában véve elengedhetetlen feltétele a kö-
zösségek életének: a folytonosságot, illetve 

a kezelhetőséget segíti elő, olyan viselkedés 
kialakulását, amely követi egy csoport, vagy 
társadalom elfogadott normáit. Az egyének 
normakövető viselkedése mögött több fajta 
motiváció lehet, nem mindig azért fogadják 
el a társadalmi normákat, mert egyetértenek 
az azokban megtestesülő értékekkel. Elkép-
zelhető, hogy egyszerűen azért viselkednek 
megfelelő módon, mert az előnyös számuk-
ra, vagy pedig tartanak a szankcióktól. A ⁓ 
csoportdinamikai fogalom, a csoport érté-
keihez, normáihoz, attitűdjeihez, szabályai-
hoz, ítéleteihez való igazodást jelenti. Az át-
lagosnál csekélyebb önértékelésű, valamint 
a csoport fennmaradásában erősen érdekelt 
személyek esetében gyakoribb. Konformiz-
mus szó hajlamot jelent az erősebbhez való 
alkalmazkodáshoz, a szokások betartásá-
val, az egyéni késztetések elhárításával. El-
lentéte szűk megközelítésben a nonkonfor-
mizmus, a lázadás a bevett normák ellen, 
végletes esetben ragaszkodás a saját érték-
ítélethez a szabályok és kapcsolatok felrú-
gása árán is. A konformizmus valódi al-
ternatívája demokratikus közösségekben 
nem a nonkonformizmus, hanem a közös-
ségi önrendelkezés. Az önrendelkező kö-
zösség mint kollektíva nyilvánvalóan nem 
azonos a diktatúrákban szorgalmazott/eről-
tetett látszatközösséggel, vagy az úgyneve-
zett diffúz csoporttal, amely csupán alakta-
lan és jellegtelen, s mondhatni jellemtelen 
individuumok laza együttese. Az igazi kö-
zösség viszont magasrendű együttműködési 
forma, amelyben az egyének már önrendel-
kező készséggel és képességgel állnak ösz-
sze. A katonai szocializációs folyamatokban 
is változott a korábbi felfogás, amely a fel-
tétel nélküli azonosulást, a személyiség fel-
adását jelenti, manapság egy sokkal tudato-
sabb folyamat. (K. J.) → katonaszociológia

Konrád (Conrad) 1–3. felmentési kísér-
letek: a német hadvezetés által a Budapest 
körül kialakított szovjet bekerítési arcvona-
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lak felszakítása és erősítés bejuttatása céljá-
val 1945. január 1-jén  Komárom-dél; január 
7-én  Magyaralmás, majd január 18-án  Ba-
laton-északkelet térségből indított támadá-
sok, amelyeket a 3. Ukrán Front erői elkese-
redett védelmi harcokban a 40, illetve 6–7, 
valamint 12 km-es  betöréseket kifullasz-
tották, ezzel meghiúsították a főváros vé-
dőinek megsegítését. Lásd budapesti had-
művelet. (Sz. M.) → hadtörténet, hadművé-
szet története

konstruktív életvezetés: a katonák ⁓én 
olyan életvitelt értünk, amely szociálisan 
értékes, de egyénileg is eredményes. Eb-
ből következően, az ilyen életvezetés meg-
felel az értékkel kapcsolatos kettős kritéri-
umnak, amennyiben egyrészt közösségfej-
lesztő jellegű, de az egyén fejlődését is elő-
segíti. A pedagógiai tevékenység által ki-
alakított ⁓ fontos emberi érték. A katonai 
nevelés keretében folyamatosan törekedni 
kell a beosztottak szociálisan értékes, te-
hát közösségfejlesztő valamint önfejlesztő 
magatartás- és tevékenységformáinak sti-
mulálására, megerősítésére, ezzel párhuza-
mosan pedig destruktív megnyilvánulásaik 
leépítésére. Ennek a törekvésnek az ered-
ménye lesz – optimális esetben – a katona 
konstruktív magatartás- és tevékenység-
repertoárjának megszilárdulása, ami nem 
más, mint a ⁓ tárgyiasult megjelenési for-
mája. Az, hogy ez így van, azzal igazol-
ható, hogy a katona életvezetése, magatar-
tás- és tevékenységbeli megnyilvánulásai 
alapján minősíthető. Konkrétabban: a ka-
tona életvezetését attól függően értékeljük 
s tekintjük konstruktívnak vagy destruk-
tívnak, s a katonai vezető is attól függően 
méltányolja vagy szankcionálja kinek-ki-
nek az életvitelét, hogy az illető mit tesz, 
mit alkot, vagy mit követ el – vagyis ma-
gatartása és tevékenysége alapján. A konst-
ruktív katonai életvezetés alapját ¾ a konst-
ruktív magatartás- és tevékenységrepertoár 

mellett – az életvezetés szilárdságát és kö-
vetkezetességét, autonóm jellegét biztosító 
magasrendű ösztönző–motivációs szemé-
lyiségkomponensek alkotják, amelyek szin-
tén katonai nevelési értékek, s amelyek ki-
fejlesztése ugyancsak a katonai nevelés fel-
adata. Ilyen magasrendű motivációs szemé-
lyiségkomponenseknek tekinthetők többek 
között a katonai szokások, a katonai példa-
képek-eszményképek és a meggyőződések. 
(Sz. I.a) → katonapedagógia

kontingenciaelmélet: „esetlegességi elmé-
let”. A külső környezeti hatásokat állítja 
a középpontba. A kontingencia kifejezést 
feltételes kapcsolatnak fordítva használhat-
juk, utalva ezzel az irányzat azon törekvé-
sére, hogy a feltételekből (a szituációból) 
igyekszik levezetni a megfelelő megoldást. 
A koncepció felfogása szerint a legjobban 
megtervezett, tudatosan felépített szerve-
zet is csak esetleges lehet a környező felté-
telekkel szemben. (C. O.) → katonai vezetés

kontingenciaterv: felkészüléselgondolások 
a váratlan, valószínűleg kedvezőtlen jövőbe-
li eseményekre. Azok a cselekvési alterna-
tívák, amelyek különböző feltételek között 
követhető. A katonai (harci-) műveletek ter-
vezése az előre nem látott események és ve-
szélyforrások miatt, többségében az esetle-
gesség elve alapján történik. Ennek követ-
keztében a tervezés során több alternatívát 
szükséges megvizsgálni: „mi történik ak-
kor, ha…”, Ez egyben megköveteli a helyzet 
folyamatos pontos ismeretét és az eltérésre, 
a helyzet gyors és éles változásaira történő 
azonnali reagálást, akár új elhatározás ki-
dolgozásával is. (C. O.) → katonai vezetés

konvekció: az a légköri állapot, amikor a ta-
lajon felmelegedett levegő elszakad a talaj-
tól és felfelé emelkedik. Ez általában  nappal 
következik be, amikor a talaj melegebb, mint 
a vele érintkező levegő. A ~ oka a felmele-
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gedő levegő sűrűségcsökkenése. A ~ a le-
vegő labilis egyensúlyi állapotában jön lét-
re. A függőlegesen felfelé irányuló áramlás, 
amely több száz méter, egyes esetekben több 
ezer méter magasságba is felemelheti a ta-
laj feletti szennyezett levegőtömeget, nagy-
mértékű függőleges keveredést okoz. ~s lég-
állapot esetén a mérgező harcanyag gőzök 
gyorsan szétszóródnak az adott légrétegben, 
ami a mérgező anyag koncentrációjának ro-
hamos csökkenésével jár. A ~ az év mele-
gebb időszakaiban és csak nappal, derült 
vagy kissé felhős időjárás esetén figyelhető 
meg olyankor, amikor a szél sebessége nem 
haladja meg a 4 m/s értéket. A ~ napfelkelte 
után 1–2 óra múlva alakul ki, és napnyugta 
előtt 2–3 órával szűnik meg. Télen és hóta-
karó esetén ~ nem észlelhető. A labilis lég-
állapot a környezeti levegőnek az az állapo-
ta, amelyben a függőleges hőmérsékleti gra-
diens nagyobb az adiabatikus gradiensnél. 
A függőleges kicserélő mozgások számára 
kedvező helyzet, a helyéről kissé elmozdí-
tott légrészecske igyekszik eredeti helyétől 
minél távolabb kerülni. A stabil légállapot 
ennek a fordítottja, a függőleges kicseré-
lő mozgások számára kedvezőtlen állapot, 
az elmozdított légrészecske igyekszik ere-
deti helyére visszatérni. A konvektív ha-
tárréteg a talajközeli hőmérsékleti inverzió 
alatti keveredési réteg, amely a napsugár-
zás és az antropogén hőkibocsátás hatására 
keletkezik, vastagsága a nap és évszak sze-
rint jelentősen változik. (B. T.) → ABV-tá-
mogatás

konvertálható (katonai) tudás: a ⁓ kérdé-
se a modern hadseregek esetében vált fon-
tosabb kérdéssé, amikor is a katonai szol-
gálatot vállalóknak vezető állományának 
megélhetése egyedül csakis a munkájuk-
hoz kapcsolódott. A katonai szolgálat spe-
cifikus terhelései, miatt az egyes állomány-
csoportokban sokan válhatnak fizikálisan, 

mentálisan alkalmatlanná. Többségüknek 
a szűkülő hierarchia nem tud a szervezeten 
belüli megoldást kínálni, ezért külső, civil 
megoldást kell találniuk. Ennek támogatá-
sára általánossá váltak a 19. század máso-
dik felétől azok az intézményesített lépések, 
amelyek segíthették a katonák civil munka-
erőpiacra való kilépését. Ezeknek az euró-
pai országok katonai képzési gyakorlatában 
több csatornája alakult ki az elmúlt évtize-
dekben. Egyik általános jellemzőjük volt, 
hogy a katonai képzések rendszerét a civil 
képzés rendszerének is megfeleltették, akk-
reditáltatták, ezáltal a kiadott dokumentu-
mok országosan általánosan elfogadottnak 
nyilvánultak. (Az EU foglalkoztatási és kép-
zés-fejlesztési együttműködésében minden 
tagállamra kiterjedően elfogadottá váltak.) 
Az előbbiek mellett elsősorban a tiszti, al-
tiszti képzés rendszerében olyan elemek is 
megjelentek, amelyek az adott fegyvernemi 
ismeretekkel rokon civil szakmák tudásele-
meit is tartalmazták. Ezáltal adott esetben 
már végzéskor akár kettős végzettséget is 
kaphattak (egy katonai + egy civil), amely 
segíthette későbbi pályamódosításukat. Meg 
kell említeni, hogy a 20. század második fe-
lében a hazai gyakorlatban a kötelező kato-
nai szolgálatot teljesítők esetében is történ-
tek ilyen megfeleltetések, vagy kiegészí-
tések, segítve később boldogulásukat. Né-
hány fegyvernemi szakkiképzés ismeret-
anyaga lehetőséget adott arra, hogy annak 
végén olyan vizsgákat tegyenek, amely ci-
vil szakmák végzésére is adott teljes érté-
kű jogosultságot. Mindezeken túl meg kell 
említeni, hogy a katonai szolgálat alatt meg-
szerzett gyakorlat (például gépjárművezetők 
esetében a levezetett kilométer) igazolása is 
mindennapos volt. Az önkéntes haderő tér-
nyerésével és az aktív életszakasz hosszabbá 
válásával komplexebbé vált a kérdés, ame-
lyet a rekonverzió fogalomkörében tárgya-
lunk. (K. J.) → katonaszociológia
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konvertálható katonai tudás: a katona jö-
vőbeli boldogulását leginkább az határoz-
za meg, hogy a megszerzett tudást mennyi-
re tudja más területeken alkalmazni, mivel 
a speciális szaktudás ma már közel sem ak-
kora érték, így az egyetemi diploma sem le-
het garancia semmire. Azonban, ha szakon-
ként vizsgáljuk az alapképzésben részesülő 
tiszti állomány felkészültségét, akkor meg-
állapítható, hogy valamennyi szakon van-
nak olyan kompetenciák, amelyekre lehet 
támaszkodni egy szükséges váltás esetén. 
Ilyen a közigazgatási felkészültség, az ide-
gen nyelv, a szakoknak megfelelő szakisme-
ret. Egy széles alapú felkészítés egyben meg-
alapoz új ismeretekre,szakterületekre törté-
nő átjárást (közszolgálati rendszer több te-
rülete). (C. O.) → katonai vezetés

konvoj: a fogalom általában a katonai (ha-
ditengerészeti) védőkíséret alatt, szervezett 
keretek között haladó polgári járműveket je-
lent. A tengeri ⁓ hadihajók által kísért, kö-
telékbe szervezett kereskedelmi hajókat je-
lent. A szárazföldi ⁓ lényegében hasonló, 
polgári gépjárművek – általában teherau-
tók –, amelyek védőőrizet – általában kato-
nai kíséret – alatt haladnak. A ⁓ nagy előnye, 
hogy a benne együtt mozgó járművek (hajók 
vagy gépjárművek) képesek segítséget nyúj-
tani egymásnak. A védőkíséret is hatéko-
nyabban megszervezhető, ha a kereskedel-
mi hajók, tehergépjárművek nem egyesével 
közlekednek. Háborús időkben, vagy éppen 
a kalózok elleni védelemként már az ókori 
görögök és föníciaiak is hadihajókkal kísér-
ték a kereskedelmi hajóikat. A vitorlás ha-
jók korszakának ⁓ai közül talán a spanyol 
„ezüstflották” a legismertebbek, amelyek 
az „Újvilág”, az amerikai kontinens kin-
cseit szállították Európába. (A visszaúton, 
mert az odaúton Európából vittek iparcikke-
ket az Újvilágba.) Az ezüstflották védelmére 
az angol (1707 után brit), a francia és a hol-
land kalózok (korzárok) miatt volt szükség. 

Hasonló ⁓okban haladtak az angol (brit), 
a francia és a holland kelet- és nyugat-indiai 
társaságok hajói is, különösen háborúk ide-
jén. Az 1600-as  évek angol–holland hábo-
rúi idején mindkét fél alkalmazta a ⁓okat, 
a hollandok elsősorban a britek ellenőrizte 
La  Manche-on való áthaladást igyekezetek 
így megoldani. Az  1700-as  évekre Francia-
ország jelentősen lemaradt az angol (brit) 
haditengerészet mögött, ezért a  18. század 
háborúiban a francia haditengerészet első-
sorban az ellenséges kereskedelmi hajókat 
igyekezett zsákmányul ejteni, vagy elsüly-
lyeszteni (kereskedelmi háború), s a lehető-
sége szerint kerülte a brit haditengerészet-
tel való összecsapást. A francia forradalmi 
és a napóleoni háborúk idején (1792–1815) 
a tengert általában uraló britek használták 
széleskörűen a ~rendszert. A tengeri ⁓ok 
legszélesebb körű alkalmazására a két vi-
lágháború idején került sor. Mindkét esetben 
a fő ok a német tengeralattjárók elleni véde-
lem volt. Míg az első világháború alatt csak 
komoly viták után, 1917-re  sikerült bevezet-
ni a ~rendszert, addig a második világhábo-
rút követően azonnal átálltak rá. A ⁓nak két 
parancsnoka volt, a rangidős az úgynevezett 
kommodor – általában nyugállományból 
visszahívott tengernagy vagy sorhajókapi-
tány – volt, ő irányította a kereskedelmi ha-
jók kötelékét. A kíséret parancsnoka a ⁓t biz-
tosító rombolók, fregattok és korvettek irá-
nyításáért felelt. A legnagyobb ⁓okban akár 
100 kereskedelmi hajó is haladhatott, 10–20 
hadihajó kíséretében. 1945 után ~rendszert 
kellett bevezetni például az iraki–iráni há-
ború (1980–1988) második szakaszában, 
az úgynevezett tankhajóháború idején, vagy 
Afrika Szarvánál a szomáliai kalózok tevé-
kenysége miatt. A szárazföldi ⁓okra jó példa 
az ENSZ, vagy más  nemzetközi szerveze-
tek  segélyszállítmányai, amelyeket  háborús 
 övezetben, vagy összeomlott államok te-
rületén keresztül kell célba juttatni. (K. F.) 
→ tengeri hadelmélet, tengeri hadviselés
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kooperatív biztonság: a kollektív bizton-
ság megvalósításának nehézségei a hideg-
háború után új biztonsági intézmények lét-
rehozására ösztönözték a nemzetközi kö-
zösséget, gombamód jöttek létre a ~t célul 
tűző nemzetközi intézmények. Látszólag a ~ 
a kollektív biztonság eszményének megha-
ladását jelenti, a valóságban azonban ezek 
a biztonságszervezeti megoldások támogat-
ják egymást, nehéz regionális szinten elvá-
lasztani a ~i működést a kollektív biztonsá-
gi akcióktól, vagy egyes kollektív védelmi 
tevékenységektől. A ~ több állam fellépé-
se olyan fenyegetésekkel szemben, amelyet 
minden állam veszélyesnek tart. Intézményi 
jelleget akkor nyer el, ha a társult országok 
között egy politikai és jogi kapcsolatrend-
szer alakul ki, amely növeli biztonságukat 
és közös intézményrendszerben fejeződik 
ki. A ~ az államok közötti biztonságpoliti-
kai együttműködés legáltalánosabb formá-
ja, azért jött létre, hogy más megközelítést 
mutasson a tradicionális felfogással szem-
ben. Nem szükségszerűen szövetségen be-
lül valósul meg, akár rivalizáló felek, po-
tenciális ellenségek is tagjai lehetnek a biz-
tonsági közösségnek. Kölcsönös, szerződé-
sekben rögzített segélynyújtási kötelezett-
ségeket tartalmaz ugyan, de a tevékenysége 
ennél jóval szélesebb körű lehet. A fegyver-
zetkorlátozó megállapodások például általá-
nosan a ⁓ megoldási lehetőségeit képviselik. 
Ezek az egyezmények azért működhetnek, 
mert a részt vevő országok felfogásuk sze-
rint többet nyerhetnek azon, ha összedol-
goznak és korlátozzák a fegyvereket, mint-
ha versenyeznének. A ~ a kollektív bizton-
ságnál kevesebb, mert nem terjed ki a biz-
tonság minden területére, és nem tartalmaz 
katonai segélynyújtási kötelezettséget. A ~ 
úgy különbözik a kollektív biztonságtól, 
mint a megelőző kezelés az akut terápiától. 
A ~ fogalma az 1980-as  években alakult ki, 
amikor kis államok csoportja egy alterna-
tív nukleáris fegyverzetcsökkentés mellett 

érvelt a Szovjetunió és az Egyesült Álla-
mok által kialakított javaslattal szemben. 
A tárgyalásokba való beavatkozásuk logi-
kája az volt, hogy egy esetleges nukleáris 
háború kitörése esetén nemcsak az atom-
fegyvert alkalmazó nagyhatalmak lennének 
érintve, hanem a kisállamok is. Így az euró-
pai országoknak egy közös biztonsági kör-
nyezetet kell kialakítani, amely valameny-
nyi ország érdekeit figyelembe veszi. A ~ 
koncepciója is a biztonság oszthatatlan li-
berális felfogását vallja, ezért a közös biz-
tonság megközelítés kijelöli a ~ nélkülözhe-
tetlen feltételeit. A közös jövőkép jegyében 
lett létrehozva két ~i szervezet, az EBESZ 
és az ASEAN is. Az EBESZ működésének 
célja, hogy a ~i együttműködéssel fenntart-
sa a békét, segítse a részt vevő országok de-
mokratikus fejlődését, elkerülje egy új po-
litikai, gazdasági és szociális megosztott-
ság létrejöttét, megoldja a vélt vagy valós 
biztonsági problémákat. A 70 éves ASE-
AN más körülmények között jött létre Dél-
Kelet-Ázsiában, egy olyan térségben, ahol 
alig voltak közös intézmények, nem volt 
közösségi érzés, nem létezett liberális de-
mokrácia. Itt az elsődleges cél a háború ki-
törésének megakadályozása volt (a térség-
ben 1964 óta nem volt háború), a kooperatív 
együttműködés területei csak fokozatosan 
alakultak ki. A ~i intézmények kialakításá-
nak egyik fontos követelménye, hogy a tag-
országok a közös jövőképtől a közös identi-
tás felé mozogjanak. Az ASEAN-nak  sike-
rült ezt a célt elérnie, ma már a multilatera-
lizmus, az „ASEAN-út” (normák, eljárások, 
intézmények), a regionális autonómia, a vi-
ták tárgyalások útján, konszenzussal való 
megoldása képezi a kollektív identitás alap-
ját. A ~ fejlődéséhez számos tényező együt-
tes megvalósulása szükséges. Ezek közül ta-
lán a legfontosabb a közös jövőkép, ami azt 
fejezi ki, hogy a kooperálni kívánó ország 
a jövőjét a többi országgal együtt képzeli el. 
A 21. század kölcsönös gazdasági függő-
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sége,  illetve a transznacionális,  regionális 
és globális biztonsági kihívások (például 
terrorizmus, szervezett bűnözés, természe-
ti csapások elleni védelme, hibrid veszélyek) 
segítik a közös gondolkodást és fellépést, de 
az együttműködésnek közös értékek kiala-
kulásával is együtt kell járni. A közös ko-
operációs értékek és identitás kialakításá-
ban fontos szerepe van a mindenkori kor-
mányoknak és nemzeti eliteknek. Ma már 
sok ⁓i szervezet létezik, azonban nem egy-
formán sikeresek. Például a Független Ál-
lamok Közössége (FÁK) csak részbeni sike-
reket ért el, mert nem sikerült kialakítania 
egy közös identitást. Mások, mint például 
a GUUAM (Grúzia, Ukrajna, Üzbegisztán, 
Azerbajdzsán és Moldova), vagy a Sangha-
ji Együttműködési Szervezet (SESZ) sike-
resen fejlődnek, de működésük színvonala 
és minősége még nem érte el a „klasszikus” 
kooperációs szervezetek (EBESZ, ASEAN) 
szintjét, mennyiségi és minőségi jellemzőit. 
De a részleges sikerek is a ~ előretörését jel-
zik. (Sz. Z.) → biztonság- és védelempolitika

kooperatív oktatás: olyan, tevékenységen 
alapuló módszer, amelyben a diákok kis-
csoportokban (4–6 fő) dolgoznak. Ez a for-
ma a szociális készségek fejlesztésén túl 
alkalmas az ismeretek és az intellektuális 
készségek fejlesztésére is, bár leggyakrab-
ban a tanulócsoporton belüli együttműkö-
dési képességek kialakításához és fejlesz-
téséhez használják. A kooperatív csoport-
munka alapelvei: a) Az építő egymásra-
utaltság a kooperatív tanulás első alapel-
ve. Építő egymásrautaltságról akkor beszé-
lünk, ha az egyének vagy az egyes csoportok 
fejlődése pozitívan összefügg egymással. 
b) Az egyéni felelősség: az egyéni felelős-
ségtudat nagyban hozzájárul a kooperatív 
tanulási módszerek sikeréhez. Példája en-
nek, amikor a tagok azonos témán dolgoz-
nak, munkamegosztás van közöttük, és min-
denki egy részfeladatért a felelős. Vagyis 

az egyes résztvevők is felelősek azért, hogy 
hozzájárulnak-e a közös cél eléréséhez. Ez 
szemben áll a csoportmunka azon értelme-
zésével, amely csoportcélt tűz ki és csopor-
tos értékeléssel jutalmaz, de nem teszi fele-
lőssé az egyént a feladat végrehajtásában, 
így nem hoz javulást a tanulási teljesítmény-
ben. c) Egyenlő részvétel: a hagyományos 
csoportmódszerek egyenlőtlen részvétel-
hez vezetnek, ez a módszer főként a jobb 
teljesítményű, extrovertált diákok részvéte-
lét eredményezi. Az egyenlő részvételt ál-
talában a szereposztással vagy munkameg-
osztással lehet elérni. d) Párhuzamos inter-
akció: a kooperatív tanulás során a tanulók 
között egyidejű interakciók zajlanak. Ezál-
tal a kooperatív tanulás hatékonyabb, mint 
a hagyományos oktatás. (V. F.) → katonai 
képzés, kiképzés, felkészítés

koordináció: a katonai szervezeti célok 
megvalósítása érdekében az egyes szerve-
zeti egységekhez, részegységekhez tartozó 
céloknak, tevékenységeknek az összehango-
lására van szükség a működtetés folyamatá-
ban. A koordinálás során az eltérő feladattal 
és hatáskörrel rendelkező, azonos célokért 
tevékenykedő, egymással szoros kapcso-
latban lévő szervezeti egységek, személyek 
működését, tevékenységét hangoljuk össze, 
hozzuk összhangba térben, időben. A ko-
ordinálás a célok megvalósítását támogató 
operatív beavatkozás, amelyre sor kerülhet, 
amennyiben: a) a tervezés, illetve a szerve-
zés során nem biztosítottuk az erőforrások 
és az eszközök összhangját (nem láttuk előre 
az adott esemény bekövetkezését); b) a vég-
rehajtás során átalakultak a feltételek, és új-
ból összhangba kell hozni az erőforrásokat 
a célokkal (megsemmisült, működésképte-
lenné vált); c) az előző kettő kombinációja 
teszi szükségessé (legtöbbször) az összhang 
kialakítását. Kieser Khandwalla (1972) sze-
rint az erőforrások összehangolásának mód-
jai az alábbiak: a) strukturális ⁓: amikor 



633

koordinált éves védelmi felülvizsgálat

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

a szervezeti hierarchiában magasabb  szinten 
lévő vezető összehangolja az alárendelt szer-
vezetek, személyek tevékenységét, feladata-
it térben és időben, amelyekhez az állandó 
struktúra mellett ideiglenes szervezeteket 
(projektek, teamek, bizottságok) alakít ki 
és működtet a célok, egyedi feladatok sike-
res megoldása érdekében; b) technokratikus 
⁓: különféle eszközökkel valósul meg: sza-
bályok, szabályzók útján a szervezet egészé-
re kiterjedően (szervezeti és működési sza-
bályzat, fejlesztési tervek, programok, ha-
tározatok, napi parancsok, napirend stb.); 
c) személyorientált ⁓: konfliktus feloldá-
si eljárások (vezetőválasztás, belsőképzés, 
 továbbképzés, szervezeti kultúra átalakítás, 
a szervezeti kommunikáció, munkakapcso-
lati rend szabályzása stb.). A koordinálás ki-
induló eleme az ellenőrzés, amely során fel-
tárjuk a célok és a tényleges helyzet közötti 
különbséget. Amennyiben az eltérés lénye-
gesen nagyobb a megengedettnél, beavatko-
zunk a folyamatba, hogy biztosítsuk a célok 
megvalósítását. A cél elérhető belső erőfor-
rások átcsoportosításával, külső erőforrás 
igénybevételével, de módosíthatjuk a tervcé-
lokat is, amellyel az egyensúlyt fenntartjuk 
a szervezetünkben. A koordinálás minden-
esetre beavatkozást jelent a szervezet életé-
be, a megszokott folyamatokba. A beavat-
kozás változást hoz, ami eltér a megszokott 
életritmustól, ez pedig az emberekben min-
dig feszültséget okoz, csökkenti a bizton-
ságérzetet. Kevés ember kivételével a biz-
tonságérzet veszélyeztetése ellenállást, el-
lenérzést vált ki, amelyet csak valamilyen 
kompenzálással lehet feloldani. Itt előtérbe 
kerül a vezetőnek az a magatartása, vezeté-
si stílusa, amely megkönnyíti, illetve meg-
nehezítheti a feszültség feloldását. A célok 
elfogadtatása, a közös szándék, kellő moti-
váció képes gyorsan feloldani a ⁓ból adódó 
feszültséget. A katonai szervezetknél a fo-
lyamatosan változó körülmények, az új fel-
adatok különböző vezetési szinteken szük-

ségessé teszik a napi, heti, havi és az idősza-
kos ⁓t. (C. O.) → katonai vezetés

koordinációs pont: a saját és a szomszédos 
kötelékek tevékenységének összehangolása, 
a feladat-végrehajtás során vezetés megva-
lósítása érdekében a terepen kijelölt pont. 
A szárazföldi haderő esetében egy irányítá-
si rendszabály, amely egy konkrét helyet je-
löl ki a szomszédos szervezetek között a tűz 
és a manőver koordinálására. Rendszerint 
azt a pontot jelöli, ahol a határvonalak, a ko-
ordinációs vonalak metszik egymást. (T. J.) 
→ szárazföldi műveletek

koordinációs törzs: a tevékenységek irányí-
tásában parancsnok munkájának segítésére 
a funkcionális törzselemekben tevékenyke-
dőkből kialakított műveletvezetési blokk. 
A ~ vezetője általában a kiképzési törzs-
blokk vezetője (kiképzési főnök), részt vesz-
nek benne a humán erőforrás gazdálkodási, 
felderítő, hadműveleti, tüzér, műszaki, lo-
gisztikai, civil-katonai együttműködés, spe-
ciális műveleti stb. törzstisztek. A ~ a harc-
állásponton Művelet Vezetői Központként 
működik. (T. J.) → szárazföldi műveletek

koordinált éves védelmi felülvizsgálat 
(Co-ordinated Annual Review on Defence 
– CARD): az Európai Unió 2016-os  globális 
külügyi és biztonságpolitikai stratégiájában 
szereplő védelmi típusú fehér könyv elké-
szítése végül lekerült a napirendről, és ehe-
lyett 2016 novemberében a tanács ülésén 
az Európai Unió külügyi és biztonságpo-
litikai főképviselője benyújtotta a tagálla-
moknak a biztonságra és a védelemre vo-
natkozó végrehajtási tervet. A végrehajtási 
terv az új stratégiai célok elérése érdekében 
13 javaslatot tett, például ⁓ot (azaz a védel-
mi kiadások koordinált éves felülvizsgála-
tát), a harccsoportok bevethetőségének új-
ragondolását, illetve az állandó strukturált 
együttműködés (PESCO) megvalósítását. 



634

koordinált tűzvonal

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

A  védelmi kiadások koordinált éves felül-
vizsgálatával a kezdetben az európai sze-
meszterhez hasonló szigorú „védelmi sze-
meszter” folyamatot képzelt el. Végül a po-
litikai és védelmi konzultációk alapján a tag-
államokat kevésbé megkötő, jóval megenge-
dőbb formában, önkéntes alapon megvaló-
suló felülvizsgálati modell körvonalazódott. 
A valójában kétéves folyamat célja, hogy le-
hetővé váljon a nemzeti védelmi kiadások 
jobb áttekintése, a meglévő hiányosságok 
kezelése, az együttműködés elmélyítése, 
valamint a fejlesztési tervek és a kiadások 
közötti koherencia és optimális felhaszná-
lások biztosítása. Az Európai Védelmi Ügy-
nökség – az Európai Külügyi Szolgálattal 
együttműködve – dolgozta ki a felülvizs-
gálati folyamat elemeit. A CARD-elemeket 
részletező elvi dokumentumot az EU Kato-
nai Bizottsága, illetve a tagállamok illeté-
kes szervei is megvitatták. Mindennek kö-
szönhetően egy valóban széles körű konzul-
táció alapján készült el a végleges tervezet. 
Az Európai Unió tanácsa 2017. május 18-án  
jóváhagyta a ~ létrehozására vonatkozó sza-
bályokat, és a 2017 őszétől valamennyi tag-
államot érintő próbaidőszak elemeit. A ~ 
2018. évi próbaüzemét az Európai Védel-
mi Ügynökség vezeti. A próbamenetet kö-
vetően 2019 őszétől indul az első teljes fe-
lülvizsgálati folyamat. Az Európai Védelmi 
Ügynökség (EDA) az EU Katonai Törzzsel 
együttműködve látja el a CARD Titkárság 
feladatait. A próbaidőszak első szakaszá-
ban az Európai Védelmi Ügynökség a már 
rendelkezésére álló adatokat és információ-
kat elemzi. A második szakaszban kétolda-
lú párbeszédet folytat a tagállamokkal an-
nak érdekében, hogy egyeztesse – és szük-
ség esetén kiegészítse – a meglévő adatokat. 
A harmadik szakaszban az EDA elkészíti 
az úgynevezett ~ elemzést, amely összegezi 
az adatokat, értékeli az egyes védelmi kiadá-
si tervekkel kapcsolatos trendeket, a 2014-
es  képességfejlesztési terv (Capability De-

velopment Plan – CDP) prioritásainak a vég-
rehajtását, a védelmi kutatási programokra 
vonatkozó tendenciákat, valamint a védelmi 
együttműködés lehetőségeit. Ezt követően 
a tagállamokkal folytatott egyeztetés alap-
ján elkészül az a jelentés, amelyet az EDA 
2018 novemberében ad át a minisztereknek. 
A negyedik szakaszban készül el az úgy-
nevezett CARD-jelentés, amelyet az EDA 
az előző lépések eredményei alapján fogal-
maz meg, bemutatja a felülvizsgálat főbb 
eredményeit, valamint a kapcsolódó aján-
lásokat. A próbaüzemről szerzett tapaszta-
latokat 2019-ben  az első teljes CARD-cik-
lus előtt bemutatják a tanácsnak. (M. A. É.) 
→ Európai Unió

koordinált tűzvonal: a tűztámogatás koor-
dinációs rendszabályainak egyike, a meg-
engedő rendszabályok közé tartozik. A ~ 
olyan kijelölt terepszakasz, amin túl min-
den további koordináció nélkül lehet föld-
föld osztályú fegyverekkel az ellenséges cé-
lokra tüzet vezetni, így megkönnyítve pusz-
tításukat. A ~at rendszerint dandár vagy 
magasabb szintű parancsnokságok – eset-
leg önálló zászlóaljak – jelölik ki. (M. G.) 
→ tüzérség

koordináta: egy adott ⁓-rendszerben a bá-
zishoz viszonyított távolságot, vagy irányt 
kifejező mérőszám a meghatározandó pont-
ra vonatkozóan. Dimenziószáma és formá-
tuma az adott ⁓-rendszer jellegétől függ, 
értéke pedig az adott pont ⁓-rendszeren be-
lül elfoglalt helyzetétől. Régies megneve-
zése: összrendező. (K. A.) → geoinformá-
ciós támogatás

koordinátazsinór: az aknák rendszerben 
történő telepítésének fő eszköze. Alkalmazá-
sának célja az aknák helyének és  egymástól 
való távolságának pontos meghatározása. 
Egy 35 m hosszú  alapzsinórból és nyolc 
 darab szárnyzsinórból áll: két szárnyzsinór 
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2 m, három 3 m, három pedig 4 m hosszú-
ságú. Aknatelepítéskor az oldalra kifektetett 
szárnyzsinórok kapcsológyűrűkkel kapcsol-
hatók az alapzsinórhoz bármilyen sorrend-
ben. Az aknamező törzskönyvben az alkal-
mazott koordináta-rendszert minden esetben 
fel kell tüntetni. További fontos rendszabály, 
hogy egy aknamezőben csak egyféle rend-
szerben összeállított ~ral szabad a telepítést 
végrehajtani. (K. Z.a) → műszaki támogatás

koordinátahálózat: térképeken megjele-
nő szabályos vonalhálózat, amelynek vona-
lai a térképi méretaránynak megfelelő sűrű-
séggel és értékközökkel az adott koordiná-
ta-rendszer azonos koordinátaértékű pontjait 
kötik össze. A ~ hagyományos térképi alkal-
mazásának alapvető célja az ábrázolt terep-
tárgyak koordinátáinak, valamint irányszö-
gek meghatározásának lehetővé tétele. Digi-
tális környezetben, a korszerű térinformati-
kai rendszerek révén, a ~ megjelenítésének 
jelentősége csökkent, mivel a modellezett te-
rep geodéziai/földrajzi koordináta-rendsze-
re és a digitális megjelenítő eszközök képi 
koordináta-rendszerei közötti kapcsolat fo-
lyamatosan fennáll, a térképi adatok kezelé-
se pedig a megfelelő algoritmusok révén már 
nem grafikusan, hanem numerikusan törté-
nik. (K. A.) → geoinformációs támogatás

koordináta-rendszer: a tér pontjainak egy-
máshoz, illetve egy vagy több kijelölt kez-
dőponthoz, irányhoz, felülethez stb. viszo-
nyított geometriai helyzetének meghatáro-
zását lehetővé tevő matematikai rendszer. 
Az alkalmazott térbeli dimenziók számá-
tól és a felhasználás céljától függően szá-
mos válfaját dolgozták ki. A katonai gya-
korlatban ezek közül a Descartes-féle (an-
gol nyelvterületen: carthesian) derékszö-
gű sík ~re épülő UTM-vetületi ~, illetve 
ennek módosított katonai jelentőrendsze-
re (MGRS), továbbá a földrajzi koordiná-
ták alapjául szolgáló gömbi vagy ellipszoidi 

~ek, illetve poláris ~eket vezettek be. A tér-
képészetben leggyakrabban alkalmazott két-
dimenziós modelltérben 2+1 koordinátával 
határozható meg a földrajzi tér pontjainak 
helyzete. Az első kettő jellemzően vetületi 
sík derékszögű (X, Y), vagy gömbi (ekva-
toriális) koordináták (λ; φ) lehetnek (ritkáb-
ban poláris koordináták), míg a harmadik 
térbeli dimenziót egy választott magassági 
alapszinthez viszonyított abszolút magasság 
adja. (K. A.) → geoinformációs támogatás

korlátozó tűzvonal: a tűztámogatás koor-
dinációs rendszabályainak egyike, a korlá-
tozó rendszabályok közé tartozik. Olyan te-
repszakasz, amelyen való átlövés csak akkor 
engedélyezett, ha egyeztetnek a másik olda-
lon harcoló saját erők parancsnokával. A ~at 
az egymás felé közeledő saját erők közé jelö-
lik ki. Különösen fontos, hogy a ~at jól azo-
nosítható tereptárgy mentén (például folyó, 
út) jelöljék ki. (M. G.) → tüzérség

korlátozott atomháború: olyan hadászati-
hadműveleti formában megvalósuló háborús 
katonai művelet, amelynek folyamán a had-
viselő felek az atomfegyverek alkalmazását 
bizonyos korlátozó (térséget, hatóerőt vagy 
a csapások objektumait érintő) rendszabá-
lyok érvényesítéséhez kötik. A korlátozott 
nukleáris hadviselés megvalósulása során 
a hadászati műveleti elgondolások szerint 
a hagyományos fegyverek mellett csak had-
műveleti-harcászati, vagy csak harcászati 
szintű atomfegyverek bevetetésére kerül/ke-
rülne sor. (Sz. I.b) → hadtudomány elmélete

korlátozott frekvenciák jegyzéke (Rest-
ricted Frequency List – RFL): az elektro-
mágneses spektrum használatát, és a saját 
rendszereket fenyegető nem szándékos (köl-
csönös) rádiózavarok hatásának minimum-
ra csökkentését koordináló lista. Összeállí-
tását a hadműveleti-, a felderítő-, valamint 
a híradó és informatikai törzzsel  egyeztetve 
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az Elektronikai Hadviselési Koordinációs 
Részleg végzi. A jegyzéket a törzseknek fo-
lyamatosan pontosítani kell, ami biztosítja 
az elektronikai hadviselési, rádióelektroni-
kai felderítő-, valamint a vezetési és fegy-
verirányítási elektronikai eszközök frek-
venciaszükségletét. A korlátozott frekven-
ciáknak három kategóriájuk van: a tiltott, 
a felügyelt és a védett frekvenciák. (H. Zs.) 
→ elektronikai hadviselés, információs mű-
veletek

korlátozott racionalitás: a ⁓ modellje a ra-
cionális döntés modelljét váltotta fel. Esze-
rint a döntéshozó nem vizsgálja – nem is 
tudja vizsgálni – az összes alternatívát, ha-
nem a probléma teljes komplexitásától elvo-
natkoztatva az első kielégítő alternatívát vá-
lasztja. Nem vizsgálja valamennyi alterna-
tívát, és nem is értékeli ki azokat. A szelek-
tív észlelés alapján azokra az alternatívák-
ra szentel figyelmet, amelyek beilleszthetők 
a problémáról alkotott elképzeléseibe. A ki-
elégítő szintet a döntéshozó törekvései hatá-
rozzák meg. Ez a szint dinamikusan változó, 
az egyén tapasztalatai függvényében válto-
zik: ha az adott igényszint elérése korlátok-
ba ütközik, leszállítjuk, ha könnyen elérhe-
tő, akkor feljebb emeljük a szintet. (C. O.) 
→ katonai vezetés

korlátozott tüzelési terület: a tűztámo-
gatás koordinációs rendszabályainak egyi-
ke, a korlátozó rendszabályok közé tarto-
zik. Olyan körülhatárolt terület, ahova csak 
az engedélyezett típusú tüzet szabad vezet-
ni, így elérhető, hogy az adott területen ne 
alkalmazzanak a meghatározott típusú fegy-
vert, lőszert vagy eljárást (például a későb-
bi műveletek során bekövetkező saját erő-
ket ért balesetek elkerülése érdekében kor-
látozzák a kazettás lőszerek alkalmazását). 
Az ettől való eltérési szándék esetén enge-
délyt kell kérni a ~et elrendelő parancsnok-
ságtól. Rendszerint zászlóalj vagy maga-

sabb szintű parancsnokság jelöli ki. Jelölé-
sekor általában feltüntetik az érvényességi 
időt is. (M. G.) → tüzérség

kormánytisztviselő: a közigazgatási szerv 
feladat- és hatáskörében eljáró vezető és 
ügyintéző, aki érdemi döntésre előkészíti 
a közigazgatási szerv feladat-, valamint ha-
táskörébe tartozó ügyeket, illetve – felha-
talmazás esetén – kiadmányozza a döntést. 
A ~t alkalmazó szervek lehetnek: miniszté-
riumok, kormányhivatalok, központi hiva-
talok, és ezek területi, helyi szervei; a kor-
mány által intézményfenntartásra kijelölt 
szervek; valamint a rendőrség, a büntetés-
végrehajtás és a hivatásos katasztrófavéde-
lemi szerv központi, területi és helyi szer-
vei. A ~ jogviszonya a kormányzati szolgá-
lati jogviszony. A ~k jogviszonyát a közszol-
gálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény (Kttv.) szabályozza. A ~ kormányza-
ti szolgálati jogviszonya kinevezéssel és an-
nak elfogadásával – főszabály szerint – hatá-
rozatlan időre jön létre. A kinevezéssel kap-
csolatos minden jognyilatkozatot írásba kell 
foglalni. A kinevezésben minimum három, 
de maximum hat hónap próbaidőt kell ki-
kötni. A ~nek kinevezésekor esküt kell ten-
nie, amelynek szövegét a Kttv. tartalmazza. 
(S. J.) → humánpolitika, személyügy

Kormányzati Koordinációs Bizottság: 
a kormány katasztrófavédelemmel össze-
függő döntései előkészítéséért, a döntések 
összehangolásáért felelős szervezet. Elnö-
ke a belügyminiszter; helyettesei a kataszt-
rófa típusának megfelelően a védekezésben 
leginkább érintett tárca közigazgatási állam-
titkára; tagjai a (kormányrendeletben fel-
sorolt) minisztériumok (országos hatáskörű 
szervek) közigazgatási államtitkárai (kijelölt 
vezetői). Katasztrófaveszély idején  ülésezik. 
Támogató szerve a Nemzeti Helyzetértékelő 
Központ és a Tudományos Tanács. Legtöbb 
esetben a veszélyhelyzet különleges jogrend 
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kezelésére hivatott szerv. (H. L.) → védel-
mi igazgatás

kormányzati szervezetek: működésük függ 
saját szakterületüktől, valamint a támogató 
nemzeteknek az összhaderőnemi művele-
ti hadszíntéren – korábban hadműveleti te-
rület – végzett közös erőfeszítésekhez való 
hozzájárulásának mértékétől. Komoly ta-
pasztalattal és szakértelemmel rendelkez-
nek a közigazgatás, az egészségügy, a gaz-
daság, az újjáépítés és infrastrukturális fej-
lesztés, az oktatás és a politika területén. 
(B. G.) → béketámogató műveletek, CIMIC, 
műveleti környezet

Korponay János eredeti nevén Komonkai 
Korponay János (1819–1881): Kassán vé-
gezte a gimnáziumot, majd egy évig a kas-
sai bölcsészakadémia hallgatója volt. 1834. 
október 17-én  37. Máriássy sorgyalogezred 
hadapródja lett. 1836. május 18-án  zászlós-
sá léptették elő. 1837. december 1-jén  Aba-
új vármegye ajánlatára áthelyezték a bécsi 
magyar nemes testőrségbe és előléptették al-
hadnagynak. 1842. május 1-jén  főhadnagy-
gyá léptették elő és beosztották a 32. (Fer-
dinánd d’Este) sorgyalogezredbe. Alakulatá-
val egy évig Veronában állomásozott, majd 
az ezred 3. zászlóaljával Pestre helyezték. 
1848 tavaszán a Baussnern gránátoszász-
lóaljban szolgált. Katonai szaktudása miatt 
a nemzetőrséget szervező és a hadügymi-
nisztériumot ideiglenesen irányító Batthy-
ány Lajos maga mellé vette katonai tanács-
adónak. 1848. április 17-étől  a miniszterel-
nök hadügyi és nemzetőrségi titkára, áp-
rilis 20-ától  a megalakuló Országos Nem-
zetőrségi Haditanács ideiglenes előadója is 
volt. Mészáros Lázár 1848. június 1-jén  mi-
nisztériumi titkárrá nevezte ki. Augusztus 
1-jén  alszázadossá léptették elő, szeptem-
ber 24-én  őrnagyi rangban átkerült a hon-
védség állományába, és a hadügyminiszté-
rium elnöki osztályának titkára lett. A fő-

város katonai kiürítésében és a hadügymi-
nisztérium áttelepítése során, a folyama-
tos működés fenntartásában jelentős szere-
pet játszott. A Debrecenben megszervezett 
hadügyminisztériumban titkárként az elnöki 
osztály tényleges vezetője lett. 1849. február 
 21-én  Mészáros Lázár javaslatára alezredes-
sé, egyúttal az elnöki osztály főnökévé ne-
vezték ki. 1849. május 25-én  beosztásának 
megtartása mellett ezredessé léptették elő. 
1849. július 1-jétől  a tiszántúli népfelkelés 
parancsnokává nevezték ki. Megszervezte, 
felszerelte és megkezdte a népfelkelők ki-
képzését. Hatáskörét július 12-én  kiterjesz-
tették a Duna–Tisza közére is, feladata a Ti-
sza bal partjának védelme, az intervenciós 
orosz csapatok átkelésének megakadályo-
zása volt. Július 25-én  Tiszafürednél meg-
hiúsította az orosz haderő Gorcsakov tábor-
nok vezette elővédjének átkelését a Tiszán, 
de másnap az orosz fősereg támadása elől 
kénytelen volt visszavonulni a Hortobágyon 
át Debrecenbe. Csapatával csatlakozott a fel-
dunai hadsereg I. hadtestéhez. Az I. hadtest 
kötelékében részt vett a vereséggel végződő 
debreceni csatában. Az ütközet után Görgey 
hadtestéhez csatlakozott, és a világosi fegy-
verletételnél esett fogságba. Az aradi Cs. kir. 
Haditörvényszék december 29-én  golyó álta-
li halálra ítélte. 1850. január 18-án  az ítéletet 
16 évi várfogságra változtatták át. 1856. áp-
rilis 5-én  általános közkegyelemmel szaba-
dult. 1861-ben  Abaúj vármegye főlevéltáro-
sának választották meg, társadalmi funkci-
ót is betöltött, ő volt a megyei Honvédegy-
let elnöke is. A 19. századi Magyarország 
egyik kiemelkedő hadtudósa volt. Bécsben 
a nemesi testőrségnél kezdett hadtudomá-
nyi kérdésekkel foglalkozni. 1843-tól  a Tu-
dománytárban, az Akadémiai Értesítőben, 
a Honderűben, és a Társalkodóban jelentek 
meg cikkei, amelyek a hazai tudományos kö-
rök figyelmét is felkeltették. A Magyar Tu-
dományos Akadémia 1844. december 24-i  
ülésén mint hadtudományi írót, akadémiai 
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levelező tagnak választották. A levelező tagi 
székfoglalóját 1845. március 17-ei ülésen 
tartotta meg, a Hadi földleírás című műve 
I. kötete alapján. A Magyarország harcztör-
ténete című, a magyar hadművészet történe-
tét tárgyaló öt kötetes munkájának kéziratát 
1878-ban  mutatta be az Akadémián. A java-
solt átdolgozást azonban már nem fejezhet-
te be. 1881. január 15-én  halt meg Kassán. 
A Magyar Tudományos Akadémia 1882. ja-
nuár 3-i  ülésén Kápolnai Pauer István mél-
tatta katonai és tudományos pályafutását. 
A hazai hadtudomány magyar nyelvű mű-
velésével nagy érdemeket szerzett az önálló 
magyar hadügy, valamint az önálló magyar 
katonaföldrajz megteremtésében. 2001-ben  
a Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) 
Korponay János-díjat alapított, amely a had-
tudományi kutatómunkában kiváló teljesít-
ményt elért 35 évnél fiatalabb MHTT-tagok, 
doktoranduszok, egyetemi hallgatók elisme-
résére szolgál. (S. K. K.) → katonaföldrajz

Kossuth Lajos Katonai Főiskolai Kar 
(KLKFK): az 1996. szeptember 1-jével lét-
rejött Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egye-
temnek (ZMNE) a Kossuth Lajos Kato-
nai Főiskolával (KLKF) fúziójával létrejött 
kara, amely 1997. szeptember 1-jén  beolvadt 
részben a Hadtudományi, részben a Veze-
tés- és Szervezéstudományi (egyetemi) Ka-
rokba. Lásd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem. (Sz. M.) → hadtörténet, hadmű-
vészet története

köd, mesterséges köd, ködálcázás: (vegy-
védelem) mesterségesen létrehozott, szilárd 
vagy folyékony állapotban a légkörbe jutta-
tott aeroszol. A ködrészecskék a levegőben 
meghatározott ideig lebegve, akadályozzák 
a látható fény (0,4–0,77 µm) hullámtarto-
mányában a látást, továbbá zavarják a közeli 
infravörös (0,78–1,4 µm) hullámtartomány-
ban működő felderítő- és célravezető be-
rendezéseket. A ködfüggönyöket más álcá-

zó- és zavaróeszközökkel együttesen alkal-
mazva, eredményesen csökkenthető a felde-
rítésben használt elektromágneses spektrum 
szélesebb körében dolgozó eszközök haté-
konysága is. A ~ alkalmazása lehetővé teszi 
a csapatok tevékenységének álcázását, az el-
lenség megtévesztését; az ellenséges meg-
figyelés, tűzvezetés és bombavetés megne-
hezítését, hatékonyságának csökkentését; 
a rádióelektronikai, optikai, távirányítású, 
lézeres és más berendezések passzív zava-
rását; a ~ jelentős mértékben csökkentheti 
az atomrobbanás kísérőjelenségeként fellépő 
fény- és hősugárzás, valamint a lézerfegyve-
rek hatását; a föld felszínétől meghatározott 
magasságban (25–50 m) létrehozott réteges 
~függöny (mesterséges felhőalap) segítségé-
vel korlátozhatják a légierő tevékenységét; 
termikus ~gyertyák meghatározott rendszer 
szerinti telepítésévei és aktivizálásával meg-
változtatják a terep hőtérképét. A színes ~ 
(füst) jelzésre is jól használható. Az első vi-
lágháború idején néhány mérgező harcanya-
got megtévesztésül semleges ~ként vetettek 
be. (B. T.) → ABV-támogatás

ködfüggöny: ködképző eszközök által ka-
tonai célra kibocsátott köd- és füstfelhő. 
A ~ álcázóképessége, terjedésének nagysá-
ga, fennmaradásának időtartama függ a ki-
bocsátott ködképző anyagok minőségétől 
és mennyiségétől, az adott terület meteo-
rológiai viszonyaitól, mindenekelőtt a szél 
irányától és sebességétől, a levegő függő-
leges stabilitásától, a levegő relatív pára-
tartalmától stb. A terep szintén befolyásolja 
a ~ viselkedését. Sík terepen jól tervezhe-
tő a kialakuló ~ terjedése és fennmaradá-
sa. Átszeldelt terep, erdő, völgy, folyóme-
der  sajátos akadálya a ~nek, a domborzat, 
növényzet és a  vízfelület, a napszakok vál-
tozása éles mikroklíma-változásokat okoz, 
mindez nehezíti a köd terjedésének és fenn-
maradásának kiszámíthatóságát. A ~ „kétélű 
fegyver” is lehet, csak akkor hasznosítható, 
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ha térben csak addig terjed, időben csak ad-
dig tart, ameddig a saját erők számára ked-
vező, és van lehetőség azonnali beavatko-
zásra (a köd megszüntetésére, más terület-
re terelésére stb.). Ennek megfelelően mes-
terséges ~t az időjárási tényezők és a terep 
alapos értékelése nélkül tilos a légkörbe jut-
tatni! A ~ök az alkalmazás mérete szerint 
lehetnek: harcászati vagy hadműveleti mé-
retűek. Rendeltetésük szerint: álcázók, va-
kítók és megtévesztők. A harcrendhez vi-
szonyított helyük szerint: arc- (frontális), 
szárny-, mögöttes (mélységi) és megtévesz-
tő irányban létrehozottak. Területi elhelyez-
kedés szerint: a saját csapatok mélységében, 
az ellenséggel közvetlen harcérintkezésben, 
 ellenséges területen. Az alkalmazás módjá-
tól függően a ~ lehet: álló, mozgó, vízszin-
tes, függőleges, földfelszíni, föld feletti, ve-
gyes (kombinált). A földfelszíni ködmezők: 
vonal-, gyűrűs vagy sakktábla-elrendezésű-
ek. A harcrendi elemek (objektumok) álcázá-
sakor a terület 3–4-szeresét kell ~nyel fed-
ni. Pontcélok esetében (például tüzelőállás) 
20–25-szörös takarás szükséges. A ködösí-
tés napjainkban megköveteli a hatékony inf-
rastruktúra-hátteret: az időjárás-előrejelzés 
folyamatos vezetését, a mikroklíma-válto-
zás ellenőrzését mért adatok alapján, meg-
bízható híradást, a ~ök indításának, beszün-
tetésének, áthelyezésének gyors végrehaj-
tását, a ködképzésnek légvédelmi riasztási 
rendszerhez való kapcsolódási lehetőségét, 
a ködképző anyagok folyamatos utánpótlá-
sát stb. A ~ csak akkor hatékony, ha komp-
lex álcázó és védelmi rendszerben működ-
tetik. (B. T.) → ABV-támogatás

ködgránát: lásd különleges tüzérségi löve-
dékek, gránátok (B. T.) → ABV-támogatás

ködgyertya, füstgyertya: lásd pirotechni-
ka (B. T.) → ABV-támogatás

ködképző anyag: olyan kémiai elem, ve-
gyület vagy keverék, amely a légkörbe jut-
va tartós ködöt hoz létre, és tulajdonságai 
alapján harcban alkalmazható. Követelmé-
nyek a ~okkal szemben: könnyű átmenet 
aeroszolállapotba; ködfüggöny tartósság; 
jó álcázótulajdonságok; a környezetre nem 
lehet mérgező. A ~ok legfontosabb tulaj-
donsága az álcázóképesség (Ak). Ez az ob-
jektum felszínének azt a nagyságát mutat-
ja meg  (m2-ben), amelyet a ködképző elegy 
1 grammjából fejlesztett ködréteg álcázni 
tud, miközben a köd optikai sűrűsége egy-
gyel egyenlő. Az álcázóképesség szokásos 
mértékegysége a m2/g. Az álcázóképességre 
jellemző az 1 m2-nyi, 1 g tömegű ködképző 
elegyből keletkezett ködfelhő fénygyengí-
tési együtthatója (K). Fontosabb ~ok: a fe-
hér foszfort kombinált gyújtóködgránátok-
nak, tüzérségi ködlövedékeknek (aknák-
nak), a légierő ködbombáinak tölteteként 
használják. A szabad levegőn meggyullad, 
ha az oxidáció során eléri a 45–50 °C-ot. 
A ⁓ égési hőmérséklete 1200 °C. A foszfor 
mérgező hatása csak égetésének helyén lép 
fel. Az antracénbázisú ködkeverékek a kö-
döt pirotechnikai anyagok égetésével képe-
zik. A termokémiai keverékben a ködképző 
vegyület az ammónium-klorid, az égő anyag 
az antracén, az oxidálószer a kálium-klorát. 
A keverék 350–400 °C-on ég, és kicsapódik 
a szilárd ammónium-klorid a következők 
szerint: NH4CI ↔ NH3 + HCI. 10–15 perc 
múlva, a köd lehűlése következtében fordí-
tott folyamat játszódik le. A köd tartós fenn-
maradása és álcázóképessége függ a levegő 
páratartalmától. A fém-klorid-bázisú keve-
rékeket olyan fémek (v. oxidjaik) alkotják, 
amelyek képesek illó kloridok, és halogén-
elemekből származó szénhidrogének előál-
lítására. Ismert képviselője a Berger-keverék 
(szén-tetraklorid, cinkpor, cink-oxid, kova-
föld). A ködképzés alapfolyamata az a re-
akció, amelynek eredményeként fém-klorid 
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keletkezik. Kiváló ködanyag, de a ködkép-
ződés során foszgén is keletkezik, ezért zárt 
helyiségben tilos használni. Az olajködöket 
két alapvető módszerrel állítják elő: az olaj 
és keverékeinek tökéletlen elégetésével, il-
letve olajgenerátorral való elpárologtatás-
sal. Speciális olaj-, kátrány-, vízkeveréke-
ket alkalmaznak a ködképző generátorokban 
és gépkocsikban. (B. T.) → ABV-támogatás

ködképző eszköz: a mesterséges ködfüg-
gönyök létrehozására szolgáló ködkézigrá-
nátok, ködgyertyák, puskaködgránátok, 
a harcjárművek fedélzeti ködgránátvetői, 
tüzérségi ködlövedékek, a légierő ködbom-
bái, a ködösítő szakgépkocsik, ködgenerá-
torok közös elnevezése. Ködkézigránátok: 
0,5 kg tömegűek, mechanikus vagy elekt-
romos indításúak; 20–25 m hosszú, l–1,5 
perc időtartamú ködfüggöny létesítésére ké-
pesek. Tömegesen alkalmazva tűzfegyve-
rek, kis alegységek manővereinek álcázá-
sára, infracsapadák létesítésére használják. 
Ködgyertyák: kis (2,5–4 kg), közepes (5–10 
kg) és nagy méretben (40–60 kg) készülnek, 
töltetük rendszerint fém-klorid bázisú köd-
keverék. Elektromosan és mechanikusan 
indíthatók. Alakjuk a felhasználástól függ. 
Geometriai méretük, speciális gyújtóberen-
dezésük sokoldalú felhasználást tesz lehető-
vé. Helikopterből nagy sebességgel, automa-
ta rendszerben, a gyújtással egy időben tö-
megesen kiszórhatók szárazföldi területekre 
és vízfelületre. A föld felszínén rendszerben 
telepítve és rádió-távindítású működtetés-
sel, a légvédelmi rendszerekhez kapcsolód-
va az objektumok ködálcázására, a terep hő-
térképének megváltoztatására alkalmasak. 
Konténerekben elhelyezve, helikopter kül-
ső függesztményeként működtetve mester-
séges felhőalap hozható létre. Teherejtőer-
nyővel felszerelt konténereket repülőgépből 
kiszórva, függőleges ködfüggöny létesíthe-
tő. A ⁓ök égési ideje a méretüktől függően 
5–15 perc között változik. A korszerű harc-

járműveket fedélzeti ködgránátvetővel lát-
ják el, a járművön elhelyezett 12–24 kilö-
vőcső 400–700 m távolságra, 1,5–2 percig 
tartó ködfüggöny létesítésére képes; a harc-
járművek ezenkívül saját ködfejlesztő beren-
dezéssel 400 m hosszú, 10 perc időtartamú 
ködfüggöny előállítására képesek. Tüzérsé-
gi ködlövedékek 100–150 m hosszú és 4–5 
percig tartó vakító ködfüggönyt hoznak lét-
re. A légi ködbombák többsége szintén fosz-
fortöltetű, 100–150 kg tömegű. A ködgene-
rátorok a ködösítő alegységek szakeszközei, 
rendszerint nagy kiterjedésű területek ködö-
sítésére alkalmazzák őket. A legtöbb hadse-
regben rendszeresített eszközök. Univerzális 
változata elhelyezhető gépjárművön, hajón, 
csónakon, helikopteren. Telepíthető a gép-
kocsi platóján vagy a terepen. A ködképzés 
történhet állóhelyben, és mozgás közben. 
Helikopteren elhelyezve a föld felszínétől 
50–200 m magasságig képes mesterséges 
felhőalapot létrehozni. A ködképzési időt 
a ködképző anyag tartály nagysága határoz-
za meg. Általában 3–4 óra időtartamú folya-
matos köd létesítésére készülnek. A ködfej-
lesztő rendszer a turbinából távozó gázokat 
használja fel sűrű, fehér köd fejlesztésére. 
A látható tartományban álcázó köd előállí-
tása a ködképző anyagnak a turbinából tá-
vozó gázba való befecskendezésével és el-
párologtatásával történik, a távozó gőzök 
a légtérben kis cseppekké kondenzálva kö-
döt képeznek. Az infravörös tartományú ál-
cázás céljára a „méretes” grafitpor pakettek, 
a mikrohullámú álcázás fedésére az úgyne-
vezett mikrodipólokat alkalmaznak. (B. T.) 
→ ABV-támogatás

költségvetési előirányzat-gazdálkodás: 
a költségvetési gazdálkodás célja a közfel-
adatok ellátása. Természetesen a közpénz 
felhasználása során is elsődleges szempont 
az eredményesség, hatékonyság és gazda-
ságosság kritériumainak való megfelelés. 
A központi költségvetésről szóló törvény 
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tartalmazza az egyes fejezetekhez rendelt 
bevételi és kiadási előirányzatokat. Az egyes 
fejezetekben a bevételi előirányzatok által 
nem fedezett kiadási előirányzatokat a tör-
vény támogatási előirányzattal biztosítja. 
A bevételi előirányzatok esetében a költ-
ségvetési bevétel beszedésének kötelezett-
ségét, a kiadási előirányzatok ezzel szemben 
azok felhasználásának jogosultságát jelen-
tik. Ugyan az államháztartásban a jóváha-
gyott előirányzatok alapján történik a gaz-
dálkodás, a kiadások tényleges teljesítésé-
hez azonban fedezet szükséges, az egyes 
fejezetekbe tartozó szervek likviditását fo-
lyamatosan biztosítani kell. A működési 
kiadások rendelkezésre bocsátása havon-
ta egyenlő részletben (időarányosan), a fel-
halmozási kiadások átadása pedig havonta, 
a várhatóan felmerülő kiadásokhoz igazod-
va, részletekben (teljesítésarányosan) törté-
nik. A teljesítésarányos finanszírozás elő-
irányzat-finanszírozási terv alapján törté-
nik. A jóváhagyott előirányzatok túllépé-
sének, átcsoportosításának és módosításá-
nak kötött szabályai vannak, amelyeket tör-
vény és kormányrendelet szabályoz. (P. A.) 
→ hadtáptámogatás

könnygázszóró palack alkalmazása: túl-
nyomás alatt lévő könnyfakasztó vagy 
a nyálkahártyát ingerlő hatású anyagot tar-
talmazó eszköz működtetése, személyek 
vagy állatok cselekvőképességének korláto-
zása céljából. Hatósági személy kényszerin-
tézkedése, amelyet aktív ellenszegülés meg-
törésére, mások életét, testi épségét, illetve 
a vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyez-
tető támadás elhárítására, erőszakos, garáz-
da jellegű bűncselekmény vagy szabálysér-
tés megszakítására jogszerűen tehet meg, ha 
a testi kényszer alkalmazása nem vezet ered-
ményre. A ~áról jogszabályok rendelkeznek. 
(B. T.) → ABV-támogatás

kör alakú cél: a tüzérségi csoportos célok 
elhelyezkedésük és méretük alapján megál-
lapított olyan fajtája, ami kör vagy nehezen 
meghatározható alakú és átmérője megha-
ladja a 200 métert. A ~ok méretét a suga-
ruk meghatározásával kell megadni. (M. G.) 
→ tüzérség

környezet védelme a hadművelet során: 
a nemzetközi hadijog a környezeti hadvi-
selést tiltó előírásait először a vietnámi há-
borúban tapasztaltak hatására fogalmazták 
meg az 1977-es  I. Kiegészítő jegyzőkönyv-
ben. Annak 35. cikke rögzíti, hogy „tilos 
olyan hadviselési módokat, vagy eszközö-
ket alkalmazni, amelyek célzatosan vagy va-
lószínűen nagyarányú, hosszan tartó és sú-
lyos károkat okozhatnak a természeti kör-
nyezetben”, majd később e tilalmat részle-
tesen is kifejti. 1977-ben  az államok alá-
írták az Egyezmény a környezetmódosító 
eljárások katonai vagy bármely más ellen-
séges szándékú alkalmazásának eltiltásáról 
címet viselő nemzetközi szerződést (EN-
MOD-egyezmény), amely tovább szigorí-
totta a környezeti háború pusztításaira vo-
natkozó szabályokat. Kimondja, hogy min-
den részes állam elfogadja, hogy „tartóz-
kodni fog az olyan környezetmódosító el-
járások katonai vagy bármely más ellensé-
ges szándékú alkalmazásától, amelyeknek 
mint pusztító, kárt vagy sérelmet okozó esz-
közöknek bármely más részes államra szé-
les körű, hosszan tartó súlyos hatásuk van”. 
(L. T.) → hadijog

környezetelemzés: a katonai szervezetek 
működésére ható tényezők két csoportba 
sorolhatók: A) Makrokörnyezeti tényezők: 
a) globalizáció, b) politikai tényezők, c) tár-
sadalmi-gazdasági, d) tudományos-tech-
nikai technológia, e) kulturális környezet. 
B) Mikrokörnyezeti tényezők: közvetlenül 
gyakorolnak hatást a katonai szervezetre. 
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Ezt 4E rendszerbe foglaljuk: a) elöljárói kör-
nyezet, az ami meghatározza a célt, bizto-
sítja az erőforrásokat, felügyeli és ellenőrzi 
a rendszer működését; b) ellenséges (szem-
ben álló fél/ellenfél/versenytárs) környezet 
az, amelyiknek célja a saját szervezetünk 
működésképtelenné tétele, illetve megsem-
misítése, ugyanakkor ez az a szervezet, ame-
lyik szükségképpen fejlesztésre, versenyre 
készteti a katonai szervezetet minden terü-
leten (fegyverek, harceljárások, kiképzettség 
stb.), azaz folyamatosan generálja a szerve-
zeti hatékonyság fokozását; c) együttmű-
ködő környezeti elemekhez tartoznak, azok 
a szervezetek, amelyek a támogatják, illetve 
hozzájárulnak a szervezet működéséhez er-
kölcsileg, anyagilag, szakmailag, kulturális 
stb. vonatkozásban (más katonai és társadal-
mi szervezetek stb.), de ide tartozik az infor-
mációs és tudáskörnyezet is, amely egy ré-
szét az elöljáró biztosítja; d) egyéb környe-
zeti tényezők azok, amelyek a földrajzi el-
helyezkedésből, területi adottságából – an-
nak fejlettségéből, infrastrukturális ellá-
tottságából, időjárási tényezőkből adódóan 
befolyásolják a szervezet működését, haté-
konyságát, a humán erőforrás utánpótlási le-
hetőségét, annak alkalmazhatóságát, évsza-
kok sajátosságai, terepviszonyok stb. (C. O.) 
→ katonai vezetés

környezetvédelmi rendszabályok: a kato-
nai tevékenységekkel összefüggő környezet 
veszélyeztetésének, károsításának, szeny-
nyezésének megelőzésére, a kialakult ká-
rok mérséklésére vagy megszüntetésére, 
a károsító tevékenységet megelőző állapot 
helyreállítására hozott intézkedések összes-
sége. (D. Cs.) → katonai képzés, kiképzés, 
felkészítés

kötelékkiképzés: oktatásszervezeti  forma. 
Az alegységek, egységek kiképzésének 
az a fázisa, amikor a katonák egyéni tu-
dása, a kisalegységek tevékenysége beépül 

az elöljáró kötelék feladat-végrehajtásába.
Kiemelt eleme a kezelőszemélyzetek, al-
egységek összekovácsolása, az együttmű-
ködés alapvető kérdéseinek a begyakorlá-
sa. A ~ során fontos a parancsnokok vezetői 
(harcvezetői) feladatainak gyakorlásán felül 
a rájuk bízott kötelékről való minden oldalú 
gondoskodás is. (M. I.) → katonai képzés, 
kiképzés, felkészítés

kötelék-lőgyakorlat: alegységkötelékben 
végrehajtható, a lövészeti felkészítés során, 
illetve harcászati gyakorlat éles mozzanata-
ként. Egységszinten végrehajtott harcásza-
ti gyakorlat során valamelyik beosztott kö-
telék(ek) éleslövészeti feladata. Az alegy-
ség (raj, kezelőszemélyzet), szakasz, század 
(üteg), zászlóalj (osztály) személyi állomá-
nya kötelékben hajtja végre a lövészeti sza-
bályokban meghatározott álló, felbukka-
nó, mozgó célokra, a harcászati helyzetnek 
megfelelően (támadás, védelem stb.) a tűz 
és a mozgás összehangolásával. Egyidejű-
leg az alegység szervezetszerű parancsno-
ka(i) a harc megszervezését, a harc és a tűz 
vezetését gyakorolja(/gyakorolják). Az ilyen 
alapfeladatokat minden esetben megelőzik 
az adott szintű harcászati alaki foglalkozá-
sok és harcászati gyakorlatok. (M. I.) → ka-
tonai képzés, kiképzés, felkészítés

kötetlen tűztámogatás-tervezés: a tűz-
támogatás tervezésének egyik fajtája. A ~ 
a kötöttnél dinamikusabb folyamat, amely 
a harctéren felmerülő azonnali problémák-
ra reagál. Általában alacsonyabb szintektől 
halad a magasabb szintek felé és elsősorban 
század-, zászlóaljszinten készítik. Legin-
kább idő függvénye, és inkább szóban, mint 
írott formában jelenik meg. A kötötthöz ké-
pest előnye, hogy gyorsabb, ám később ké-
szül el. (M. G.) → tüzérség

kötött tűztámogatás-tervezés: a tűztámo-
gatás tervezésének egyik fajtája. A ~ egy 
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átgondolt folyamat, többnyire a magasabb 
szinttől az alacsonyabb felé történik, alulról 
felfelé irányuló finomítással. Fontos, hogy 
a magasabb szintű törzs elegendő időt hagy-
jon az alacsonyabbnak a pontosításra, ezek 
beépítésére, lejuttatására és végrehajtásá-
ra. A ~e magában foglalja az elérhető tűz-
támogatás számbavételét, ezek lehetséges 
beillesztését a harcfeladatba, kijelöli a tűz-
támogatási erőforrásokat, a manővererők 
felelősségének meghatározását és jogosít-
ványait a fontos célok leküzdését illetően. 
Előnye, hogy a harc megvívása előtt már 
rendelkeznek az erőket elosztó pontos terv-
vel. Zászlóalj- és magasabb szinten általá-
ban írásban készül, és a harcparancs mel-
lékleteként juttatják le az alárendeltekhez. 
(M. G.) → tüzérség

követés és felváltás: olyan tevékenység, 
amelyben a harctevékenység során egy kö-
telék követi az előtte haladó feladatmegoldó 
csoportosítást, a siker kifejlesztése, a veszte-
séget szenvedett kötelék felváltása, a harcfel-
adat átvétele érdekében. A követésre kijelölt 
erő általában nem esik egybe a tartalék erő-
vel, ennek megfelelően a feladat rendszere 
is eltér attól. A követést végrehajtó kötelé-
ket a parancsnok döntésének megfelelően, 
a kidolgozott tervek alapján esetenként a pa-
rancsnok dinamikai döntésének megfelelően 
alkalmazzák. (T. J.) → szárazföldi műveletek

közalkalmazott: az állami és a helyi önkor-
mányzati költségvetési szerveknél, valamint 
a helyi önkormányzat által a feladatkörébe 
tartozó közszolgáltatások ellátására foglal-
koztatott személy. A ~k jogviszonyát a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (Kjt.) szabályozza. (S. J.) 
→ humánpolitika, személyügy

közelbiztosítás: a fedező biztosítás (erő-
megóvás) egyik fajtája, amelyet a csapatok 
önállóan minden helyzetben megszervez-

nek. Célja megóvni a csapatokat az ellen-
ség váratlan rajtaütésétől, megakadályozni 
a felderítő- és a diverziós erők, öngyilkos 
merénylők behatolását a biztosított terület-
re, a harc- és a menetrendbe, az objektum-
ba. Végrehajtására a tevékenység függvé-
nyében kijelölhetők figyelők, figyelő őrsök, 
járőrök, tábori őrsök, tábori őrség. Felada-
tukat végrehajthatják nyíltan vagy rejtetten, 
gyalogosan, harcjárművekkel, illetve kom-
bináltan. (M. I.) → katonai képzés, kikép-
zés, felkészítés

közelből zavarás (Stand-In Jamming – SIJ): 
olyan ellenséges légvédelmi rendszer lefo-
gására irányuló tevékenység, amikor a több-
nyire pilóta nélküli elektronikai hadviselé-
si támogató repülőeszközt a semlegesíteni 
kívánt ellenséges légvédelmi rendszer rá-
diólokátorainak közvetlen közelébe juttat-
ják be. A repülőeszköz egy meghatározott 
légtérben őrjáratozást folytat, majd amint 
a támogatott csapásmérő repülőgépek be-
jutnak a légvédelem megsemmisítési zóná-
jába, elektronikai zavarással lefogja a lég-
védelmi rádiólokátorokat. A pilóta nélkü-
li repülőeszközök kis terhelhetősége miatt 
a zavarás általában keskeny frekvenciasáv-
ban és viszonylag kis teljesítménnyel törté-
nik, ami csak a közvetlen közelben lévő rá-
diólokátorok ellen biztosít hatékony elektro-
nikai lefogást. (H. Zs.) → elektronikai had-
viselés, információs műveletek

közelebbi feladat (közelebbi támadási cél): 
a támadásban az első elérendő harcászati 
(hadműveleti) cél. Végrehajtása során a csa-
patok áttörik az ellenség védelmét, megsem-
misítik csoportosításának meghatározott ré-
szét, és a további tevékenységhez fontos te-
repszakaszokat, objektumokat vesznek bir-
tokba. A ~okat a csapatok elsősorban az el-
sőlépcső kötelékeikkel hajtják végre. (T. J.) 
→ szárazföldi műveletek
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közelségi gyújtó: lásd tüzérségi gyújtó 
(Sz. L.)  → haditechnikai támogatás

közepes tengerszint: adott térképrendsze-
ren belül egyezményesen és egységesen al-
kalmazott magassági alapszint nulla abszo-
lút magasságú kiindulópontja, amelynek 
kijelölésére a hagyományos térképészetben 
legalkalmasabbnak a tengerek több éven át 
megfigyelt közepes vízszintje mutatkozott. 
Az országonként eltérő meghatározások mi-
att különböző magassági alapszintek jelen-
tek meg, így egy adott pont abszolút magas-
ságának értéke térképrendszerfüggő. A to-
pográfiai térképeken éppen ezért tüntetik 
fel a magassági viszonyítás alapjául szolgá-
ló alkalmazott magassági alapszint, avagy 
~ (Mean See Level – MSL) megnevezését, 
amelyhez képest a tengerszint feletti magas-
ságok értelmezhetők. (K. A.) → geoinfor-
mációs támogatás

középjavítás: az eszközök jelentős részének 
megbontásával járó, bonyolult szerelési mű-
veleteket igénylő, részegység, vagy fődarab 
cseréjével végrehajtható javítás. (V. R. L.) 
→ haditechnikai támogatás

középmeridián: a transzverzális henger-
vetület egy adott vetületi sávja két szélső 
meridiánjának közepes hosszúságértékén 
futó észak–dél irányú vonala. Képe a hen-
gervetület síkba fejtésekor az Egyenlítő vo-
nalához hasonlóan egyenes. A vetületi sáv 
szimmetriatengelyeként alkalmas a geodé-
ziai koordinátarendszer keletre mutató (Y) 
tengelyét kijelölni. A ~ jellemzően szögtar-
tó hengervetületek (mint amilyen a NATO 
szabványos topográfiai térképek esetében al-
kalmazott UTM) egyik meghatározó eleme. 
Ismerete a vetületi torzulások és a henger-
vetület alapú sík koordinátarendszerek ki-
alakításánál meghatározó. (K. A.) → geoin-
formációs támogatás

középső röppálya: a röppályakéve közepén 
áthaladó elképzelt röppálya, amelyen – ha 
nem lenne szórás – a lövedék haladna. 
(Sz. T.) → tüzérség

középső találati pont: a középső röppálya 
és a torkolatszint (célterület) metszéspontja, 
amely egyben a szórás középpontja. (Sz. T.) 
→ tüzérség

középtávú tervezés: a stratégiai és az ope-
ratív tervezés között helyezkedik el a közép-
távú vagy taktikai tervezés, amely olyan el-
járás, amely a beazonítható középtávú cé-
lokhoz, lehetőségekhez igazítja a szervezet 
konkrét cselekvési programját. A feladat-
csoportokat és az azokhoz szükséges erő-
forrásokat jelenítik meg, a megoldás eljá-
rásrendszerével együtt. A taktikai cselekvé-
si program 2–5 év időtartamú. A következő 
kérdésre válaszol: „hogyan, milyen módon 
kell tennünk?” A ⁓ széles idősávja figyel-
hető meg. A kisebb és közepes nagyságú 
szervezeteknél 2–3 év, a nagyobb szervetek-
nél 4–5 év. A kormányoknál megfigyelhető, 
hogy – többségében – a középtávú és a stra-
tégiai előrelátás egybeesik egy-egy választá-
si időszakkal. Ennek megfelelően a haderő 
és benne a katonai szervezetek ezen ciklu-
sokhoz igazodnak. Ugyanakkor, a NATO 
középtávú koncepciója 6 éves tervidőszakot 
ölel fel, amelyet gördülő tervezési módszer-
rel valósít meg. (C. O.) → katonai vezetés

középvezető: az operatív és a felsővezetés 
közötti vezetői beosztásban lévő funkcioná-
rius, aki a szakmai felkészültsége és veze-
tői tapasztalata alapján egy vagy két funk-
cionális területet irányít. Olyan katonai 
 parancsnok, akinek felettese, elöljárói és be-
osztottai egyaránt vannak (például század-, 
zászlóaljparancsnok stb.). A középszintű ve-
zető szerv megnevezésének a parancsnok-
sági funkción kívül ki kell fejeznie a szak-
tevékenységet és a katonai szervezet jelle-
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gét (gépesített lövészzászlóalj parancsnok). 
(C. O.) → katonai vezetés

közkatona: a szerződéses pályakezdő ki-
vételével az a katona, aki rendfokozat nél-
kül teljesít szolgálatot. (S. J.) → humánpo-
litika, személyügy

közlekedés (erők mozgása): a katonai szer-
vezeteknek (erőknek) és a hozzájuk tarto-
zó logisztikának a katonai tevékenység ré-
szét képező helyváltoztatása, a katonai ⁓i 
rendszer igénybevételével. A ⁓ megkívánja 
a szállítási kapacitást, a ⁓i infrastrukturális 
és a közlekedésirányítási képességeket, vala-
mint a mozgásbiztosítási funkciókat. (Sz. G.) 
→ közlekedési támogatás

közlekedésföldrajz: a társadalomföldrajz 
egyik ága. Feltárja a közlekedési ágazat köz-
gazdasági, gazdaságföldrajzi tulajdonsága-
it, előnyét és hátrányát, a természetföldrajzi 
adottságokkal való kapcsolatát, térbeli meg-
jelenési formáit, országonkénti, földrészen-
kénti elterjedését, egy-egy meghatározott te-
rület, régió, kistérség közlekedési adottsága-
it. Közlekedési és szállítási tevékenységgel, 
valamint a közlekedési hálózat és szállítási 
eszközök földrajzi megoszlásával és annak 
törvényszerűségeivel foglalkozik. (S. K. K.) 
→ katonaföldrajz

közlekedési hálózat életképessége: a köz-
lekedési hálózat azon sajátossága, amely le-
hetővé teszi a kijelölt katonai közlekedési 
hálózaton a katonai mozgások folyamatos-
ságát, megszakításmentes folytatását, az út-
vonalak működőképességének megőrzését 
vagy az ellenség behatásai miatt bekövet-
kezett rombolódások gyors helyreállítását 
az ellenség ráhatásának közepette is. (Sz. G.) 
→ közlekedési támogatás

közlekedési hálózat: a ⁓ alapvetően a közle-
kedési infrastruktúra és az ahhoz kapcsoló-

dó terminálok térbeli szerkezetét, elrendezé-
sét jelenti, ami az egyes közlekedési alágaza-
tok útjainak, a légtérnek, valamint azok mű-
tárgyainak, tartozékainak, létesítményeinek 
összessége. A ⁓ a különböző területek közöt-
ti politikai, gazdasági és kulturális kapcsola-
tok függvénye. A közlekedési útvonalak irá-
nyát, formáját a politikai határok, a hálózat 
kialakulásának történelmi, társadalmi, gaz-
dasági körülményei és a természetföldrajzi 
tényezők befolyásolhatják. A hálózat építé-
sénél gyakran stratégiai tényezők is közre-
játszottak. A ⁓ különböző formái alakultak 
ki, ezek egy közlekedési ágazat hálózatai, 
de több ágazat együttes formái is lehetnek. 
A ⁓ formái a következők: A) Két pontot köt 
össze, az úgynevezett zsákvonal. Gyarmat-
birodalmakban vagy ásványi nyersanyag le-
lőhelyei és a kikötők között építettek ki szál-
lítási útvonalakat. B) Centrális központú ⁓
nak háromféle változata van: a) a központ-
ból sugárnyalábszerűen haladnak az ország 
határai felé, az egyes országrészek a köz-
lekedés központjának vannak alárendelve; 
b) a sugárnyalábszerű vonalakat egymástól 
bizonyos távolságra transzverzális (átlós) 
vonalak kapcsolják össze; c) a periférikus 
központi hálózatnál a közlekedési központ 
az ország peremén helyezkedik el és a há-
lózat legyező alakú. C) Rácsos elrendezésű 
hálózati típus, amelynél egymás közelében 
párhuzamosan futó vonalak kombinálódnak 
merőlegesen futó vonalakkal, és közlekedé-
si csomópontokkal. Ez a típus elsősorban 
az iparilag fejlett, sűrűn lakott országokban 
alakult ki, ahol a politikai, gazdasági és kul-
turális életnek számos más centruma is van. 
D) A párhuzamos közlekedési vonalak háló-
zati típusa. Ebben az esetben nagy területek 
különböző pontjait összekapcsoló párhuza-
mos vonalak rendszeréről van szó. (Sz. G.) 
→ közlekedési támogatás

közlekedési rendszer védelmi célú felkészí-
tése: a ⁓nek jogszabályi alapját a  vonatkozó 
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törvények képezik. A ⁓ az ország védel-
mi (honvédelmi) felkészítésének a része, 
az ország egész területére kiterjedő, békében 
és háborúban megvalósítandó olyan rend-
szabályok összessége, amelyek megterem-
tik a gazdaság folyamatos és hatékony mű-
ködésének, a nemzetközi kapcsolatok fenn-
tartásának, a Magyar Honvédség és a rend-
védelmi szervek sikeres alkalmazásának, 
valamint a szövetségi követelmények telje-
sítésének mobilitási feltételeit. A felkészítés 
magába foglalja a védelmi célú hálózat kije-
lölését, a különféle hálózati elemek (pályák 
és műtárgyak), katonai igényeknek megfe-
lelő fejlesztését, a forgalom átterelését (for-
galmi manővereket) és az állóképesség nö-
velését biztosító elemek kiépítését, katonai 
szállításokra alkalmas szállítóeszközök be-
szerzését. (Sz. G.) → közlekedési támogatás

közlekedési rendszer: a ⁓ a személy és 
az áruszállítási igények levezetésére hiva-
tottak. Az ország közlekedési infrastruktú-
rájának, a közlekedésüzemi és irányító szer-
vezeteknek az összessége. A ⁓ alapvető fel-
adata, a közlekedési igények teljesítőképes, 
biztonságos, környezetkímélő, erőforrás-ta-
karékos és gazdaságos lebonyolítása. A köz-
lekedés belső rendszere nem homogén, jel-
lemzően eltérő tulajdonságú elemekből, te-
vékenységekből áll. A különböző közlekedé-
si alágazatok műszaki és gazdasági tulajdon-
ságai egymástól kisebb-nagyobb mértékben 
eltérnek. Ebből következik, hogy alkalmas-
ságuk a különböző személy- és áruszállítá-
si feladatokra nem egyforma. A rendszer-
szemléletű közlekedéstervezés célkitűzései 
jelentik a közlekedési-szállítási igénymeg-
határozást, a biztonságos forgalomlebonyo-
lódást, az erőforrásokkal való takarékosko-
dást, a káros hatások kiküszöbölését, azaz 
a teljes ⁓ – a közlekedési folyamatok, léte-
sítmények és eszközök – komplex módon 
történő tervezését és társadalmilag haté-

kony működtetését. (Sz. G.) → közlekedé-
si támogatás

közlekedési szaktechnikai eszköz és szak-
anyag: ⁓ok alatt értjük a felsőszintű gazdál-
kodást irányító anyagnem-felelős felelőssé-
gi körébe, illetve lajstromába tartozó esz-
közöket és anyagokat, amelyeket a szállítási 
láncban végrehajtásra kerülő rakodási mun-
kák elvégzésére, a szállításokra, az ezekhez 
szükséges egységrakományok képzésére, 
az anyagok szállításhoz történő előkészíté-
sére, csomagolására, a technikai eszközök 
és anyagok biztonságos rögzítésére és eme-
lésére, a közlekedési hálózat üzemelteté-
sére és fenntartására, a katonai szállítások 
és hadiforgalom irányítására, a szaktechni-
kai eszközök és anyagok fenntartására alkal-
maznak. (Sz. G.) → közlekedési támogatás

közlekedési támogatás szakfeladatai: a ⁓ 
az alábbi feladatcsoportokba foglalhatók 
össze: a) kijelölés: azon szervezési rendsza-
bályok és közlekedési szaktevékenységek 
összessége, amelye ket a katonai műveletek-
re történő felkészülés során, a várható kato-
nai közlekedési szükségletek ismereté ben, 
az igények kielégítése és megfelelő tarta-
lékkapacitások képzése érdekében határoz-
nak meg; b) felkészítés: a katonai és a pol-
gári közlekedési hálóza toknak, a szállító-
eszközöknek, szakanyagkészleteknek a ka-
tonai műveletek követelményei szerinti 
felké szítését jelenti; c) üzemeltetés: azon 
szaktevékenységek és közlekedési rendsza-
bályok összessége, amelyek a katonai köz-
lekedési infrastruktúra és szállítóeszkö-
zök folyamatos, állandó működőképessé-
gének biztosítá sára irányulnak; d) techni-
kai oltalmazás: a kijelölt polgári- és kato-
nai közlekedési hálózat működőképességé-
nek fenntar tására, a közlekedési támogatás 
folyamatosságának biztosítására irányuló 
rendszabályok és tevékenysé gek összessége; 
e) helyreállítás: a közlekedési rendszer hely-
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reállítása azon tevékenységek és rendszabá-
lyok összessége, amelyek a kijelölt katonai 
és polgári közlekedési hálózaton bekövetke-
zett rombolások miatt, a megszakadt moz-
gatási-szállítási folyamatok mielőbbi meg-
indítására, a műveleti követelmények sze-
rinti kapacitások bizto sítására irányulnak. 
(Sz. G.) → közlekedési támogatás

közlekedési támogatás: a ⁓ a logisztikai tá-
mogatás alrendszere, amelynek keretében 
a katonai szervezetek, technikai eszközök 
és anyagok mozgatásának, illetve szállítá-
sának tervezése, szervezése, továbbá vég-
rehajtása történik. Magában foglalja a kato-
nai közlekedési rendszer előkészítését, üze-
meltetését, technikai oltalmazását és hely-
reállítását (zárását), a szállítások tervezését 
és végrehajtását, a katonai mozgások irányí-
tását, a közlekedési szakanyagok és szak-
technikai eszközök biz tosítását, azok üze-
meltetését, valamint fenntartását. A ⁓t a ka-
tonai és polgári közlekedési szervek a ka-
tonai közlekedési szükségletek kielégíté-
séért és a közlekedési folyamatok fenntar-
tása érdekében, országhatáron belül vagy 
kívül, egységes elgondolás és terv alapján 
végzik. A ⁓ célja, hogy a polgári és a kato-
nai közlekedési és szállítási kapacitások in-
tegrált rendszerben történő alkalmazásával 
a csapat-, személy-, eszköz és anyagszállí-
tásoknak a stratégiai-, hadműveleti-, harcá-
szati igényekhez igazodó végrehajtásával, 
biztosítsa a katonai műveletek közlekedé-
si-, szállítási szükségleteinek kielégítését. 
A ⁓ a katonai közlekedési rendszer koordi-
nálásával valósul meg. (Sz. G.) → közleke-
dési támogatás

közlekedési utak áteresztőképessége: egy 
útvonal átbocsátóképessége alatt érthetjük: 
a) az útvonal legszűkebb pontján egy irány-
ban áthaladó maximális gépjárműforgalom 
nagyságát; b) azt a maximális metrikus ton-
namennyiséget, amit egy meghatározott út-

vonalon egy óra leforgása alatt továbbíta-
ni lehet. Ez a mennyiség a maximális gép-
járműforgalomból és az útvonalat használó 
gépjárművek átlagos hasznos terheléséből 
adódik. Katonai szempontból a ⁓ az a mu-
tató, amely kifejezi, hogy az adott közle-
kedési út (közút, vasút) egy meghatározott 
szakaszán vagy pontján egységnyi idő alatt 
maximum mennyi szállító jármű képes egy 
irányban áthaladni. Mértékegysége jellem-
zően vonatpár/nap, gépkocsi/nap, gépkocsi/
óra mutatóval fejezhető ki. Számítását a köz-
lekedési utak maximális kihasználásának 
számvetése, illetve a különböző irányok-
ban közlekedő gépkocsioszlopok egy pon-
ton történő áthaladási idejének a meghatá-
rozása teszi szükségessé. (Sz. G.) → közle-
kedési támogatás

közlekedési utak üzemeltetése: a ⁓ azon 
szaktevékenységek és közlekedési rendsza-
bályok összessége, amelyek a katonai köz-
lekedés szempontjából meghatározó úthá-
lózati elemek és azok tartozékainak folya-
matos, állandó működőképességének biz-
tosítására irányulnak. (Sz. G.) → közleke-
dési támogatás

közlekedésirányítás: azon emberi tevé-
kenységek, szabályok, technikai eszközök 
rendszerszintű összessége, amelynek célja 
a különböző közlekedési alágazatok tevé-
kenységének összehangolása, munkameg-
osztásának tervezése, szervezése és opera-
tív irányítása annak érdekében, hogy a köz-
lekedés fő elemei (ember, jármű, pálya) ka-
pacitásainak kihasználása a lehető legna-
gyobb mértékben közelítsen az optimális-
hoz, a gazdaságosság figyelembevételével. 
A ~ jóval túlmutat a forgalomirányítás fo-
galmán, hiszen megvalósítja az alágazati te-
vékenységek összehangolását, megköveteli 
a közlekedési intézményrendszer kialakítá-
sát és működtetését, a teljes szállítási folya-
mat leképezését, illetve figyelembe veszi 
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az összes irányítandó szereplőt (gyalogos, 
kerékpáros, vonaton utazó, árumozgások 
stb.) (F. R.) → közlekedési támogatás

közlések táblázata: harcászati foglalkozá-
sok, gyakorlatok, valamint hadijátékok le-
vezetési tervének része. Időrendben tartal-
mazza mindazon intézkedéseket, utasításo-
kat, részinformációkat, amit a gyakorlatve-
zető, illetve a gyakorlat vezetősége (döntnö-
kök) a gyakorlók részére kell hogy adjanak 
a kidolgozás, az előkészítés és a végrehaj-
tás során. Kétoldalú gyakorlatokon a mind-
két fél (saját és ellenség) részére szükséges 
közléseket tartalmazza. (M. I.) → katonai 
képzés, kiképzés, felkészítés

közös biztonság- és védelempolitika (Com-
mon Security and Defence Policy – CSDP): 
az Európai Unió legfiatalabb és mind a mai 
napig az egyik legkevésbé integrált, de leg-
dinamikusabban fejlődő politikája a közös 
(kezdetben európai) biztonság- és védelem-
politika (KBVP), amely a kilencvenes évek 
végétől kezdett kialakulni. A ~ a közös kül- 
és biztonságpolitika integráns, azaz szerves 
részét képezi, tartalmazza a tagállamok eu-
rópai uniós kereteken belüli védelempoliti-
kai együttműködését, többek között az uni-
ós katonai és polgári műveleteket és misz-
sziókat, illetve a védelmi képességek közös 
fejlesztését. A lisszaboni szerződés szerint 
az e szakpolitikai területen megkezdett fo-
lyamat a tanács egyhangú döntése alapján 
közös védelemhez vezethet. A ~ kialakulá-
sa a Nyugat-európai Unió (NYEU) felada-
tainak és egyes intézményeinek az Európai 
Unióba történő beolvadásával kezdődött el. 
A NYEU számára 1992-ben  határozták meg 
az úgynevezett petersbergi feladatokat, ame-
lyek a humanitárius és evakuációs, béke-
fenntartási és válságkezelési feladatokat je-
lentették. A maastrichti szerződés intézmé-
nyesítette az EU és a NYEU közötti kapcso-
latot. Az amszterdami szerződés a peters-

bergi feladatokat az Európai Unióról szóló 
szerződésbe is beemelte, az unió felkérhet-
te a NYEU-t ezek végrehajtására. A tanácsi 
döntéshozatali struktúráin belül 2000-től  
alakultak ki a katonai és polgári válságke-
zelési döntés-előkészítési testületek: a) a Po-
litikai és Biztonsági Bizottság (Political and 
Security Committee – PSC); b) az Európai 
Unió Katonai Bizottsága (European Union 
Military Committee – EU MC); c) a Polgári 
Válságkezelő Bizottság (Committee for Ci-
vilian Aspects of Crisis Management – CIV-
COM); d) Európai Unió Katonai Törzse (Eu-
ropean Union Military Staff – EUMS); e) 
a Politikai–Katonai Csoport (Politico-Mi-
litary Group – PMG). A 2001-ben  aláírt 
és 2003-ban  hatályba lépett nizzai szerző-
dés – annak ellenére, hogy utalást még tar-
talmaz a NYEU-ra  – a gyakorlatban szinte 
teljesen kiüresítette ezt a szervezetet. A ki-
alakuló európai biztonság- és védelempoli-
tikával – és a NATO-val kötött kompromisz-
szumok sorával – megkezdődött a közös vé-
delem felé vezető, de sokszor elakadó folya-
mat. A NYEU gyakorlatilag 2001-ben  szűnt 
meg, teljesen pedig 2011-ben  a lisszaboni 
szerződést követően, a kölcsönös segítség-
nyújtási klauzula következtében fölösleges-
sé vált. 2011-ben  a szervezet végül teljesen 
feloszlott. A 2007-es  lisszaboni szerződés 
számos újítása (például az állandó struktu-
rált együttműködés, Permanent Structured 
Cooperation – PESCO) közül kiemelendő, 
hogy az európai biztonság- és védelempo-
litika új elnevezése ⁓ lett. Mindez azonban 
nem azt jelenti, hogy a biztonság- és véde-
lempolitika valóban uniós hatáskörbe  került, 
de a politika jelentősége nőtt, és napjaink 
romló biztonsági környezetében egyre na-
gyobb hangsúlyt kapott. Az EU globális kül- 
és biztonságpolitikai stratégiájának 2016-os  
elfogadását követően megkezdődött a biz-
tonságra és a védelemre vonatkozó területek 
végrehajtási folyamata,  például a  védelmi 
kiadások koordinált éves felülvizsgálatá-
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nak (Co-ordinated Annual Review on De-
fence – CARD) vagy a PESCO megvalósí-
tása. (M. A. É.) → Európai Unió

közös kül- és biztonságpolitika (Common 
Foreign and Security Policy – CFSP): ~t 
(KKBP), az Európai Unió második pillérét 
az 1992-ben  aláírt és 1993-ban  hatályba lé-
pett maastrichti szerződés hozta létre. A ~ 
előzményének a hatvanas évektől kialaku-
ló európai politikai együttműködés (EPE) 
tekinthető. A kezdetben a szerződéses ke-
reteken kívül létrejövő külpolitikai együtt-
működési mechanizmust az Európai Közös-
ségek egyre bővülő világgazdasági szerepe 
és ezzel szorosan összefüggő külkapcsola-
ti rendszere (például a közös kereskedelmi, 
a bővítési, fejlesztési és segélyezési politika) 
és a tagállamok közötti egyre szorosabb in-
tegráció tették szükségessé. Az EPE szerző-
déses keretek közé az 1986-os  egységes eu-
rópai okmány aláírásával került, ekkor jött 
létre a tanácsi struktúrákon belül az e terü-
letet koordináló állandó titkárság is. A ma-
astrichti szerződéssel megkezdődött a ~ in-
tézményesülésének és döntéshozatali fo-
lyamatainak kialakulása. Az EU gyenge 
szerepe a volt jugoszláv térség háborúinak 
kezelésében egyértelműen rámutatott e po-
litika hiányosságaira. Az 1997-es  amster-
dami szerződés egyik legnagyobb újítását 
a ⁓i főképviselői pozíció létrehozása jelen-
tette. A kilencvenes évek végétől a ~ szer-
ves részeként megkezdődött az európai szin-
tű válságkezelési struktúrák felállításának 
és ezzel együtt az 1954-ben  létrehozott Nyu-
gat-Európai Unió kiüresítésének és Európai 
Unióba történő integrálásának folyamata. 
A 2007-ben  aláírt és 2009 óta hatályos lisz-
szaboni szerződést követően az EU és a tag-
államok hatáskörei a pontosabb meghatáro-
zás következtében jobban elváltak egymás-
tól. Az új módosító szerződéssel az Euró-
pai Bizottság és a tanács által végrehajtott 
és megvalósított külpolitikai jellegű terü-

letek között szorosabb kapcsolat jött létre. 
Az uniós intézményrendszert és a döntés-
hozatali folyamatokat érintő változásoknak 
köszönhetően a közös kereskedelempolitika, 
a fejlesztési és együttműködési politika, il-
letve a ⁓ közti nagyobb összhang valósulhat 
meg. Intézményi szinten a szorosabb együtt-
működést a külügyi és biztonságpolitikai fő-
képviselői pozíció (aki egyben az Európai 
Bizottság egyik alelnöke is) és az Európai 
Külügyi Szolgálat felállítása tette lehetővé. 
Annak ellenére, hogy a pilléres szerkezet 
megszűnt, az Európai Unióról szóló szer-
ződésben (EUSZ) a CFSP-re  továbbra is el-
térő szabályok vonatkoznak (EUSZ V. cím). 
A kormányközi alapú együttműködést jelen-
tő ~ terültén kialakuló döntéshozatali folya-
matokban meghatározó szerepe az Európai 
Tanácsnak és a Külügyek Tanácsának van. 
Az Európai Uniót a külső nemzetközi kap-
csolatokban az Európai Bizottság elnöke, 
az Európai Tanács elnöke, a külügyi és biz-
tonságpolitikai főképviselő, illetve az EU 
diplomáciai testülete, az Európai Külügyi 
Szolgálat képviselik. E politika alakítását 
a tagállamok kormányai, illetve a tanács in-
tézményei végzik. A döntések legfőbb esz-
köze az Európai Tanács által meghatározott 
általános iránymutatások (Európai Tanács 
következtetései), valamint a tanács által el-
fogadott határozatok. A döntések általában 
konszenzussal születnek. A ~ célja napjaink-
ban, hogy az EU lehetőleg egyetlen hangon 
megszólaló egységes politikai szereplővé 
alakuljon, ezáltal az EU, valamint a tagálla-
mok védelme politikailag is nagyobb befo-
lyással bírjon, és a nemzetközi kapcsolatok-
ban aktív szerepet játsszon. Az EU ~t és kül-
kapcsolatait annak érdekében hajtja végre, 
hogy a) „megvédje értékeit, alapvető érde-
keit, biztonságát, függetlenségét és integri-
tását; b) megszilárdítsa és erősítse a demok-
ráciát, a jogállamiságot, az emberi jogokat 
és a nemzetközi jogelveit; c) megőrizze a bé-
két, megelőzze a  konfliktusok  kialakulását, 
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és erősítse a nemzetközi biztonságot, össz-
hangban az Egyesült Nemzetek Alapokmá-
nyának céljaival és elveivel, a Helsinki Zá-
róokmány elveivel, valamint a Párizsi Char-
ta céljaival – beleértve a külső határokhoz 
kapcsolódókat is – megőrizze a békét, meg-
előzze a konfliktusok kialakulását, és erősít-
se a nemzetközi biztonságot; d) elősegítse 
a fejlődő országok fenntartható gazdasági, 
társadalmi és környezeti fejlődését, elsőd-
legesen a szegénység felszámolása céljá-
ból; e) előmozdítsa valamennyi ország be-
kapcsolódását a világgazdaságba, egyebek 
mellett a nemzetközi kereskedelemben ér-
vényesülő korlátozások fokozatos megszün-
tetése révén; f) hozzájáruljon olyan nemzet-
közi intézkedések kidolgozásához, amelyek 
a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében 
a környezet minőségének és a világ termé-
szeti erőforrásaival való fenntartható gaz-
dálkodásnak a megőrzésére és javítására 
irányulnak; g) segítséget nyújtson a termé-
szeti vagy ember által okozott katasztrófák-
kal sújtott embercsoportoknak, országoknak 
vagy régióknak; és h) előmozdítsa egy erő-
sebb többoldalú együttműködésen és a vi-
lág felelős kormányzásán alapuló nemzet-
közi rendszer létrejöttét.” (EUSZ 21.2 cikk) 
(M. A. É.) → Európai Unió

közösségi konstrukció elmélete: a szer-
vezet mint egységes közösség koncepciója 
szerint mint rendszerek elválaszthatatlanok 
az őket alkotó emberektől. Azaz nem objek-
tív külső valóságukban célszerű a szerveze-
tekkel foglalkozni, hanem belső viszonyla-
taik a meghatározók. Az elmélet feltételezé-
se szerint a szervezetek azzá válnak, ahogy 
a tagjai definiálják őket. A közösségi konst-
rukció szerint a szervezet egy társas kap-
csolatokból felépülő, dinamikusan változó 
és komplex szisztéma, amely jelentésazo-
nosító folyamatok során jön létre: a szerve-
zet tagjai észlelik a szervezetben végbemenő 
egyes történéseket, amelyeket saját értelme-

zési kereteik alapján azonosítanak. A szer-
vezetben végbemenő történésekre utaló re-
akcióik során a résztvevők sajátos cselek-
vési sémákat alakítanak ki. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

központi híradó-informatikai anyag 
és eszköznyilvántartás (Central Analyti-
cal Records of Communications and Infor-
mation System Materials – CARCISM): köz-
ponti ellátó szervezet által a központi ellátás 
keretébe vont híradó-informatikai eszközök-
ről és készletekről vezetett analitikus nyil-
vántartás. (N. I.) → híradó-informatika, in-
formációvédelem

központi híradó-informatika rendszer: 
a Magyar Honvédség egészére kiterjedő 
szolgáltatásokat nyújtó híradó-informati-
kai rendszer. (N. I.) → híradó-informatika, 
információvédelem

központi javító kapacitások: a szükség 
szerinti javítások esetében törekedni kell 
arra, hogy a javítást az üzemeltető alegység 
állománya, vagy az a legalacsonyabb szin-
tű javító szerv végezze el, amelynél a sze-
mélyi és tárgyi feltételek rendelkezésre áll-
nak. Amennyiben a szükség szerinti javí-
tást az alegység, a dandár, illetve a katonai 
szervezettel szerződésben álló polgári javító 
szerv nem képes végrehajtani, azt ~ felhasz-
nálásával kell megoldani. (V. R. L.) → hadi-
technikai támogatás

központi készlet: az adott katonai szerve-
zet után számvetett, a csapatkészlet  feletti 
 elrendelt készletmennyiség. A ~ a hadá-
szati készletek, a Magyar Honvédség köz-
ponti tárintézeteiben stacioneren felhal-
mozott anyagok és – a veszteségpótlást 
biztosító – technikai eszközök (Közpon-
ti Hadműveleti Készlet). A hadászati kész-
letek – a csapatoknál lévő készletekkel 
együtt – a haderő béke- és háborús szük-
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ségleteit fedezik. A műveletek során a csapa-
tok utánpótlása, a hadműveleti – harcásza-
ti –, (csapat-) készletek pótlása a hadászati 
(központi) készletekből alapvetően kiszál-
lítással történik. A ~ megalakítását, tárolá-
sát, kiadását, széttelepítését a központi lo-
gisztikai szervezetek végzik. (L. S.) → mű-
veleti logisztika

központi kiürítő kórház (In-Tranzit Eva-
cuation Facility – IEF): a stratégiai légi 
egészségügyi kiürítési rendszerben az arra 
igényt tartó nemzetek részére szolgál egy 
többnemzeti kiürítő központként, amely-
nek és az alábbi képességekkel kell rendel-
keznie: a) Role 3 szintű ellátás; b) az átme-
neti kiürítő kórház teljes képessége; c) az 
esetlegesen megnyúló várakozási idő miatt 
bővíthető fektető kapacitás. A ~at általában 
a hadszíntéri események által kevésbé befo-
lyásolt területen telepítik, és a Sérült Állo-
másoztató Egységből fogadva a sérülteket/
betegeket, lehetőséget teremt a nemzetek-
nek arra, hogy (szinte) a békekörülmények-
nek megfelelő feltételek között tudják bete-
geiket kiüríteni hazai kórházaikba a végle-
ges ellátás és rehabilitáció céljából (Role 4. 
(K. I.)  → katonai egészségügy

központi közlekedési szervek: a Magyar 
Honvédség (MH) központi rendeltetésű köz-
lekedési szervezete a Magyar Honvédség lo-
gisztikai rendszerébe illesztve végzi a kato-
nai szervezetek, csapatok belföldi és nem-
zetközi viszony latú közlekedéstámogatási 
feladatainak tervezését, szer vezését, koor-
dinálását, a végrehajtás irányítását és ellen-
őrzését, központi ki- és berakóállomások 
berendezését, üzemeltetését, szállítmányok 
kisérését, valamint szakál lományt biztosít 
az alaprendeltetésből adódó feladatok vég-
rehajtásához. Támogatási felelőssége hazai 
műve letnél a hadműveleti logisztikai tago-
zat települési körle téig, az országhatáron kí-
vüli művelet esetén a stratégiai szállítások 

kirakó állomásáig terjed. (Sz. G.) → közle-
kedési támogatás

központi rendeltetésű hadműveleti szintű 
logisztikai szervezet(ek): a központi rendel-
tetésű logisztikai szervezetek központi ren-
deltetésű középirányító, és központi rendel-
tetésű logisztikai végrehajtó szervezetekre 
tagozódnak. A központi rendeltetésű közép-
irányító szervezetekhez, olyan hadműveleti 
szintű parancsnokságok, központok tartoz-
nak, amelyek feladatrendszerében a köz-
ponti logisztikai gazdálkodás és a központi 
logisztikai szakanyagellátás is megjelenik. 
Alapvető feladatuk a központi (stratégiai) 
logisztikai irányelvek, szakmai intézkedé-
sek szabályzók kidolgozásában való rész-
vétel, valamint a hatáskörükbe utalt köz-
ponti szintű logisztikai feladatok tervezése, 
szervezése, vezetése és végrehajtása. Ennek 
megfelelően tervezik, szervezik és irányít-
ják a stratégiai (központi) szintű feltöltését, 
a felhasznált készletek utánpótlását, össze-
sítik a haderő logisztikai igényeit kezdemé-
nyezik a hiányzó készletek beszerzését, illet-
ve más forrásokból való pótlását. A központi 
rendeltetésű logisztikai végrehajtó szerveze-
tek raktárakra, javító- és közlekedési szer-
vezetekre tagozódnak. A központi raktárak 
feladata a logisztikai szakanyagok a jogsza-
bályokban előírt, rendben való beszerzése, 
átvétele, nyilvántartása, tárolása, frissíté-
se, felhasználáshoz való felkészítése, az ér-
vényben lévő készletképzési és készletlép-
csőzési normák alapján a központi (stratégi-
ai) szintű készletek megalakítása lépcsőzése 
és nyilvántartása. A különleges jogrend idő-
szakában a haderő készleteinek kiegészíté-
se, a meghatározott követelmények szerinti 
készletek átvétele a különleges jogrend be-
vezetését követően, a meghatározott követel-
mények szerint a központi készletek szétte-
lepítése, a nemzetgazdaságból és a szövetsé-
gi erőforrásból biztosított eszközök és anya-
gok  átvétele,  lépcsőzése és  utánpótlása. 
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A központi rendeltetésű logisztikai végre-
hajtó javító szervezetek alaprendeltetése 
a hadműveleti és harcászati szintű katonai 
szervezetek technikai kiszolgálása, a meg-
sérült és meghibásodott haditechnikai esz-
közök helyreállítása. A központi rendelteté-
sű logisztikai végrehajtó közlekedési szer-
vezetek feladata a haderő katonai szerve-
zeteinek mozgatásának tervezése, szerve-
zése és a végrehajtás koordinálása a hazai 
és nemzetközi polgári és katonai közleke-
dési szervekkel, hatóságokkal, tulajdono-
sokkal és üzemeltetőkkel, valamint a köz-
lekedési szakanyaggal való ellátás és javítás 
koordinálása. (H. A.) → műveleti logisztika

köztisztviselő: a közigazgatási szerv fel-
adat-, illetve hatáskörében eljáró vezető 
és ügyintéző, aki érdemi döntésre előkészíti 
a közigazgatási szerv feladat- és hatáskörébe 
tartozó ügyeket, illetve – felhatalmazás ese-
tén – kiadmányozza a döntést. A ~t alkalma-
zó szervek lehetnek: a) helyi önkormányzat 
képviselő-testületének polgármesteri hivata-
la, közterület-felügyelete és a közös önkor-
mányzati hivatala; b) egyes – Alaptörvény-
ben szabályozott – államhatalmi szervek 
hivatalai (például Országgyűlés Hivatala, 
Köztársasági Elnök Hivatala, Alkotmány-
bíróság Hivatala); c) egyes – a kormány irá-
nyítása alá nem tartozó – központi állam-
igazgatási szervek (például Közbeszerzési 
Hatóság, Gazdasági Versenyhivatal, Nem-
zeti Média- és Hírközlési Hatóság, Nemze-
ti Választási Iroda). A ~ jogviszonya a köz-
szolgálati jogviszony. A ~k jogviszonyát 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény (Kttv.) szabályozza. (S. J.) 
→ humánpolitika, személyügy

közúti csapatok: a katonai közúti közleke-
dési hálózat támogatását végrehajtó közleke-
dési csapatok, amelyek közúti komendáns, 
közlekedést irányító-, szabályzó, út- és híd-
építő, szállító, illetve rakodó, valamint szál-

lítmánykísérő alegységekből állnak. (Sz. G.) 
→ közlekedési támogatás

közúti komendáns szolgálat: a katonai gép-
kocsiutak forgalmának irányítására, szabá-
lyozására és ellenőrzésére ⁓ot szerveznek. 
A gépkocsiutakon szervezett ⁓ magában 
foglalja a forgalom szabályozásának, irá-
nyításának a megszervezését és ellenőrzé-
sét, a közúti objektumok ABV elleni védel-
mét, őrzés-védelmét, a katonai közlekedé-
si rend, továbbá az álcázási rendszabályok 
betartását, az utak járható állapotban tartá-
sát, valamint a különböző kiszolgáló helyek 
működésének a megszervezését. A ⁓ szer-
veit a diszpécser és ellenőrző- áteresztőpon-
tok, forgalomszabályzó őrsök, kiszolgáló he-
lyek, útfenntartó és útberendező alegységek 
képezik. A ⁓ alapfeladata biztosítani a ka-
tonai gépkocsiutak forgalmának terv sze-
rinti, zavartalan áramlását az út átbocsátó 
képességének maximális kihasználásával. 
A ⁓ részletes feladatai: a) a forgalom szabá-
lyozása, irányítása és diszpécser ellenőrzé-
se; b) a forgalmi és álcázási rendszabályok 
betartatása; c) parancsok, utasítások továb-
bítása a gépkocsioszlopok parancsnokai ré-
szére; d) katonai gépkocsiutak állapotára 
vonatkozó adatok gyűjtése, értékelése, je-
lentése az elöljárónak; e) rendszabályok fo-
ganatosítása forgalmi akadályok felszámo-
lására; f) az oszlopparancsnok tájékoztatása 
a katonai gépkocsiutak állapotáról, az eset-
leges megkerülő utakról; g) közúti objektu-
mok őrzésvédelme. (Sz. G.) → közlekedé-
si támogatás

közúti támogatás: a ⁓ közlekedési támoga-
tás része. Magában foglalja a katonai köz-
úti hálózat kijelölését, előkészítését, üze-
meltetését, technikai oltalmazását, hely-
reállítását (zárását), a csapatok mozgásai-
nak tervezését, megszervezését, a közle-
kedés irányítását, a forgalomszabályzó, 
a  szállítmánykísérő erők és eszközök kije-
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lölését, felkészítését, alkalmazásuk tervezé-
sét, a katonai közúthálózat fenntartásához 
és üzemeltetéséhez szükséges szakanyagok 
rendelkezésre állását. (Sz. G.) → közleke-
dési támogatás

közvetett honvédelmi kiadások: ezalatt 
az állam azon kiadásait értjük, amelyek 
nem az ország védelmi minisztériumának 
költségvetésében jelennek meg (mivel ezek 
a közvetlen honvédelmi kiadások), de köz-
vetlenül vagy közvetetten erősítik az ország 
honvédelmi képességét. Ide tartoznak töb-
bek között a védelmi célú tartalékok és rög-
zített ipari kapacitások létesítésének és fenn-
tartásának, a honvédelmi célú infrastruk-
turális fejlesztéseknek, a közlekedési, hír-
közlési, energiaszolgáltató és egészségügyi 
rendszerek katonai követelményeknek meg-
felelő kiépítésének, a gazdaság védelmi fel-
készítésének és a gazdaságmozgósítás elő-
készítési feladatainak, a védelmi állomány-
nak jutatott szociális és egészségügyi ellá-
tásoknak, illetve védelemmel összefüggő 
oktatási, tudományos és kutatás-fejlesztési 
tevékenységek támogatásának a költségei, 
amennyiben ezek más minisztériumi fejeze-
tek kiadásai között szerepelnek. Emiatt a ~ 
összegét általában lehetetlen pontosan meg-
határozni. (T. B.) → védelem-gazdaságtan

közvetett információszerzés: valamely 
csoporttag olyan információra van utalva, 
amelyet másoktól kell beszereznie, néha 
egész sor más személy alkotta lánc révén. 
Az ilyen helyzet késedelmeket okoz, torzítja 
az információt és lehetetlenné teszi a vissza-
csatolást; így aztán nem lehet megbeszélni 
a homályos pontokat, illetve lehetetlen két-
irányú tárgyalást folytatni. (C. O.) → kato-
nai vezetés

közvetlen akció: csapat- és mélységi felde-
rítőszervek jól körülírható és gyakran időér-
zékeny célok teljesítése érdekében végrehaj-

tott rövid időtartamú csapása vagy más kis-
méretű támadó akció keretében végez meg-
szerzési, rombolási és visszaszerzési, vala-
mint károkozási műveletet. (H. H.) → fel-
derítés

közvetlen honvédelmi kiadások: ~ alatt 
az adott ország védelmi minisztériuma alá 
tartozó fegyveres erők számára rendel-
kezésére álló pénzügyi erőforrást értjük. 
Ez a központi költségvetés nyújtotta támoga-
tásból és a fegyveres erők saját felhasználá-
sú bevételeiből tevődik össze. A nemzetközi 
gyakorlat szerint az összehasonlíthatóság ér-
dekében az egyes országok védelmi minisz-
tériumának – így hazánkban a Honvédelmi 
Minisztériumnak – éves kiadási főösszegét 
tekintjük az adott ország közvetlen honvé-
delmi kiadásának. Rejtett hadsereg vagy 
fegyverkezés titokban tartása esetén előfor-
dul, hogy a fegyveres erők fenntartása vagy 
fejlesztése érdekében felhasznált egyes ösz-
szegek nem a védelmi minisztérium kiadá-
sai között jelennek meg. Ezen tételek véde-
lem-gazdaságtani szempontból ~nak minő-
sülnének, azonban számbavételük és méré-
sük általában nem lehetséges. A ~ és a köz-
vetett honvédelmi kiadások együtt alkotják 
az adott ország honvédelmi kiadását. (T. B.) 
→ védelem-gazdaságtan

közvetlen irányzás: általában nyílt tüzelő-
állásból végrehajtott irányzási mód. Ennek 
során a kezelőszemélyzet látja a leküzden-
dő célt, és az irányzási műveleteket mind 
függőleges, mind vízszintes síkban a rálá-
tás feltételeivel hajtja végre. Az irányzás 
során a csőtengely és a lövegtávcső (optikai 
irányzék) is a célra néz. (Sz. T.) → tüzérség

közvetlen légi támogatás (Close Air Sup-
port – CAS): 1. a légi műveletek közül a fel-
színi erők elleni műveletek egyik típusa, 
olyan katonai művelet, amelynek során me-
rev- vagy forgószárnyas repülőeszközök 
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mérnek csapást a saját csapatokkal közvet-
lenül harcérintkezésben álló ellenséges föl-
di egységekre. Másként fogalmazva légi 
harci tevékenység, olyan ellenséges célok, 
amelyek a saját erők közvetlen szomszéd-
ságában helyezkednek el, és amely megkö-
veteli minden egyes légi bevetésnek, a sa-
ját erők tüzével, illetve mozgásával történő 
részletes összehangolását. (M. G.) → tüzér-
ség 2. A célpontra irányítás egy, a megfelelő 
képesítéssel rendelkező harctéri légi irányí-
tó személy által történik. A ~ a szárazföldi, 
vagy partraszálló csapatoknak biztosít több-
let tűzerőt támadó vagy védelmi tevékeny-
ségük során éjjel és nappal egyaránt, annak 
érdekében, hogy megsemmisítse, elnyomja, 
semlegesítse, megzavarja, lekösse vagy kés-
leltesse az ellenséges szárazföldi erőket a sa-
ját csapataink közvetlen közelében. A légi 
járművek tűzereje és mozgékonysága köz-
vetlenül segítheti a felszíni harcokat, kife-
jezetten olyan esetekben, amikor a rendel-
kezésre álló felszíni eszközökkel adott cél-
pontok nem elérhetők, vagy nem semmisít-
hetők meg. A leküzdendő célpontok válto-
zatossága kiemelten fontossá teszi azt, hogy 
a lehetőség biztosítva legyen a hordozóesz-
közök és fegyverek széles választékát al-
kalmazni, továbbá szintén elengedhetetlen, 
hogy a támogatandó csapatokkal való kom-
munikáció zökkenőmentes legyen. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támo-
gató műveletek)

közvetlen tűztámogatás: a támogató erő-
nek a támogatott erőhöz közeli olyan célok 
és objektumok elleni tevékenysége, amelyek 
a közelség következtében szükségessé te-
szik a támogató tevékenységnek, a támoga-
tott erő tüzével, mozgásával vagy más tevé-
kenységeivel történő részletes összehango-
lását vagy integrációját. (M. G.) → tüzérség

közvetlen vezetés: a személyes vezetés, köz-
vetlen, operatív irányítás az, amelyet a veze-

tő – általában az alsó vezetési szinten – köz-
vetlenül, szemtől szemben valósít meg. Ezt 
az irányítási módot operatív irányításnak is 
nevezzük, mert a közvetlen felügyelet mel-
lett végzett tevékenység során felmerülő 
problémára, a szükséges korrekcióra a ve-
zető a helyszínen azonnal reagálhat, beavat-
kozhat utasítás (parancs, intézkedés) formá-
jában. Ez egyben a vezető és a beosztottak 
közötti közvetlen kapcsolatot is jelenti. Fa-
yol szerint ez az alárendeltek felé parancs-
noklás formájában (is) megjelenhet. A köz-
vetlen irányítás során a vezető – a szerveze-
ti célnak és a megtervezett tevékenységek 
függvényében – térben és időben egymáshoz 
rendelt erőforrásokat hoz mozgásba. A hatá-
sosság érdekében a vezetőnek folyamatosan 
mozgósítania kell a legkevésbé kiszámítha-
tó erőforrást, az embert, ami közvetlen sze-
mélyes kapcsolatok útján valósítható meg. 
A vezető permanensen befolyásolja aláren-
deltjeit a tevékenységük során, amely a ve-
zető és a beosztottak beállítottságától, a szi-
tuációtól, kapcsolatoktól, a munka és a tevé-
kenység jellegétől, a szervezeti formációtól, 
funkciótól függően másként valósul meg, il-
letve valósítható meg. A korábbi felfogások 
alapján (elsősorban a diktatórikus és a nagy 
hierarchikus szervezetekben) az alárendel-
tek irányítása dominánsan parancs, utasí-
tás formájában realizálódott. A társadal-
mi átalakulással, fejlődéssel ma az elköte-
lezett, célokkal azonosuló humán erőfor-
rás vezetésénél – dominánsan a kvalifikált 
vezetéssel működő szervezetek vonatkozá-
sában megállapítható, hogy – az egyoldalú 
vezetői akaratnyilvánítás, késztetés helyett 
 előtérbe került az alárendeltek befolyásolása. 
Azon szervezeteknél, ahol a szervezet tag-
jai magukénak érzik a szervezet céljait, ott 
az alávetettség és az engedelmesség  helyett 
 előtérbe kerül az együttműködés, a veze-
tői követés. Itt a szervezet tagjai azért te-
vékenykednek, mert az egyéni céljaik tel-
jesülhetnek, szükségleteiket kielégíthetik. 
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A személyes vezetés, a közvetlen irányítás 
hatásossága, a szervezeti célok sikere lé-
nyegesen függ a beosztottak képességétől, 
motiváltságuktól, a vezetőnek az adott szi-
tuációban adekvátan alkalmazott vezetési 
stílusától. Ennek megfelelően – az aláren-
deltek személyiségének, felkészültségének 
függvényében – a vezetőnek a jobb teljesít-
mény elérése érdekében befolyásolásukra 
ajánlott figyelmet fordítania. Az alárendel-
tek irányába a részvételi mértéken alapu-
ló vezetési stílus valamelyik módját követ-
heti a vezető. Így a vezető keménykezű pa-
rancsoló, a jóakaratú parancsoló, konzulta-
tív, illetve participatív magatartást tanúsít-
hat a közvetlen, személyes vezetés során. 
Ez az alárendeltek  irányába megnyilvánuló 
bizalom, a célok kialakításába történő be-
vonás, a kommunikáció módja, a motivá-
lás, illetve az ellenőrzés metodikája, illetve 
a cselekvési szabadság biztosítása terén nyil-
vánul meg. Azon szervezeteknél, ahol a hu-
mán erőforrást önkéntes jelentkezés alapján 
alkalmazzák, és magas szervezeti elkötele-
zettséggel rendelkeznek, valamint a szerve-
zetre háruló céllal, és feladattal teljes mér-
tékben azonosulnak, ott ma küldetésorien-
tált tevékenységről és vezetésről beszélünk. 
(C. O.) → katonai vezetés

közszolgálat: a közösség (a társadalom, 
az állam, az önkormányzatok) érdekében 
tett szolgálatok. ~i szervezeteknek tekintjük 
azokat a szervezeteket, intézményeket, ame-
lyeket a köz érdekében tartanak fenn abból 
a célból, hogy meghatározott állami funk-
ciókat valósítsanak meg, közérdekű felada-
tokat lássanak el, illetve közszolgáltatáso-
kat nyújtsanak. Hazánkban jellemzően a kö-
vetkező intézmények tartoznak a fogalom-
körbe: a) törvényhozó-népképviseleti szer-
vek (parlament, önkormányzati szervek); b) 
az állami főhatalom szervei (a köztársasági 
elnök; az Országgyűlés, Alkotmánybíróság, 
Állami Számvevőszék, ombudsmanok hiva-

talai); c) a közigazgatás szervei (központi, 
területi, helyi igazgatási szervek); d) fegyve-
res erő, rendvédelmi szervek, nemzetbizton-
sági szervezetek; e) az igazságszolgáltatás 
szervei (bíróságok, ügyészségek); f) az ál-
lami, illetve önkormányzati költségvetésből 
gazdálkodó közfeladatot ellátó, de közha-
talmat nem gyakorló szervezetek (oktatási, 
egészségügyi, szociális, kulturális és egyéb 
intézmények; g) állami, önkormányzati vál-
lalatok; h) köztestületek, közalapítványok. 
(K. J.) → katonaszociológia

közszolgálati átjárhatóság: a hivatásos 
szolgálati jogviszony különleges közszol-
gálati jogviszony. Fő kormányzati célki-
tűzés ezen különleges közszolgálati jogvi-
szonyban foglalkoztatottak életpályamodell-
je szerint biztosítani – elismerve a hivatásos 
szolgálattal járó áldozatvállalás nagyságát 
és az azzal arányban álló erkölcsi és anyagi 
megbecsülés indokoltságát – a más közszol-
gálati életpályák közötti átjárhatóságot. Így 
az egymás mellett futó életutak helyett meg-
teremtődik a közös kapcsolódási pont an-
nak érdekében, hogy a karrier ne csak egy-
irányú előmenetelt jelentsen, hanem az élet-
utak közötti mozgást, váltást is (horizontá-
lis mobilitás). A jogviszonyok közötti átjár-
hatóságot szolgálati törvényünk biztosítja. 
A szolgálati viszony – a Honvédség, az át-
vevő és az érintett között létrejövő megálla-
podás alapján – létrejöhet és megszüntethető 
közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, ál-
lami szolgálati, közszolgálati, vagy a rend-
védelmi feladatokat ellátó szervek hivatá-
sos állományának szolgálati jogviszonyá-
ról szóló törvény szerinti rendvédelmi fel-
adatokat ellátó szervnél fennálló hivatásos 
szolgálati jogviszonyból, illetve jogviszony-
ba történő áthelyezéssel. Az üres tiszti, al-
tiszti szolgálati beosztás betöltésénél –, ha 
az a honvédségi szervezetek állományá-
ból nem biztosítható – a szolgálati beosztás 
betöltéséhez előírt szakmai  végzettséggel, 
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 szakképzettséggel, szakképesítéssel, szak-
mai tapasztalattal egyformán rendelkezők 
közül előnyben kell részesíteni a rendvédel-
mi szervek hivatásos állományából, továb-
bá a kormányzati szolgálati, állami szolgá-
lati, közszolgálati jogviszonyból tartalékál-
lományba helyezetteket. A közigazgatási, 
rendészeti és katonai képzést folytató Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem tevékenységé-
nek egyik célja az egységesülő közszolgálati 
életpályák közti átjárhatóság megteremtése. 
A közszolgálati életpályák összehangolása, 
a köztük lévő átjárhatóság megteremtése ér-
dekében az általános közigazgatási ismere-
tek beépültek a tisztképzésbe. A szakvizsga 
tananyaga részét képezi a tiszti előmenete-
li vizsgarendszernek, az alapvizsga az ál-
lomány tagjának a beosztásba helyezésétől 
vagy a kinevezésétől számított egy éven be-
lüli letétele pedig kötelezővé vált a minisz-
ter által vezetett minisztériumban, a minisz-
ter irányítása alatt álló központi hivatalnál, 
a miniszter közvetlen alárendeltségébe tar-
tozó szervezetnél, valamint a Honvédség 
azon katonai szervezeteinél, amelyek az ala-
pító okiratuk szerint közhatalmi tevékeny-
séget folytatnak. (I. A.) → humánpolitika, 
személyügy

közszolgálati tisztviselő: a kormánytiszt-
viselő, a kormányzati ügykezelő, a köztiszt-
viselő és a közszolgálati ügykezelő. A ~k 
jogviszonyát a ~ről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény (Kttv.) szabályozza. A kormány-
tisztviselők és a kormányzati ügykezelők 
jogviszonyát kormányzati szolgálati jogvi-
szonynak, a köztisztviselők és a közszolgá-
lati ügykezelők jogviszonyát közszolgálati 
jogviszonynak nevezzük. (S. J.) → humán-
politika, személyügy

Kratochvil Károly Honvéd Középisko-
la és Kollégium (HKK): közoktatási in-
tézmény, önállóan működő költségvetési 
szerv. Alapításának dátuma: 2013. augusz-

tus 1. Alapító, irányító és fenntartó szerve 
a Honvédelmi Minisztérium. Az intézmény 
2014. augusztus 1-jéig  Gábor Dénes Elekt-
ronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollé-
gium néven működött. A ~ megszüntetésé-
ről a hatályos jogszabályok alapján a fenn-
tartó jogosult dönteni. A ~ iskolai rendszerű 
nappali munkarend keretében, célirányosan 
készíti fel a diákokat a katonai pályaválasz-
tás, továbbtanulás követelményeire a nem-
zeti köznevelésről és a szakképzésről szó-
ló törvény alapján. A ~ az iskolarendszerű 
képzésben részt vevő diákok számára köte-
lezően bentlakásos jellegű, de a hagyomá-
nyos kollégiumi rendszertől eltérő kollégi-
umot működtet. A kollégium speciális fel-
adataiból adódóan oktató és nevelő feladato-
kat lát el. A kollégium a ~ része, a honvédel-
mi képzésben, oktatásban részt vevők elhe-
lyezésének szervezete. A tanulók a katonai 
életre felkészítő feladatoknak megfelelően, 
század (szakasz) kötelékben élnek. A tanu-
lók napi elfoglaltságait a ~ által kiadott há-
zirend és órarend szabályozza. A ~ vezetője 
az igazgató, akit a honvédelmi miniszter ne-
vezi ki és ment fel. Az igazgató kinevezése 
öt évre szól. Az igazgató feletti munkálta-
tói jogokat a honvédelmi miniszter gyako-
rolja. (S. J.) → humánpolitika, személyügy

kreativitás: 1. a ⁓t az 50-es  években  Guilford 
kezdte el vizsgálni. „A ~ alkotó képességet, 
teremtőképességet jelent, amely során a kü-
lönféle képességek szerveződése lehetővé 
teszi az elszigetelt tapasztalatok összekap-
csolását, újszerű értelmezését és új formá-
ban történő megjelenését.”  Guilford szerint 
a ⁓ alapja a divergens (széttartó) gondolko-
dás. Ez inkább velünk született, mint szer-
zett képesség, és a  tehetséghez  kapcsolható. 
A divergens gondolkodás teszi lehetővé egy 
probléma több oldalról való megközelítését 
annak megoldása során, illetve olyan ele-
mek összekapcsolását, amelyeket rendsze-
rint egymástól függetlennek, vagy össze 
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nem illőnek tartunk. A divergens gondol-
kodás megnyilvánul a problémák iránti ér-
zékenységben, a gondolkodás könnyedsé-
gében (fluencia), rugalmasságában (flexibi-
litás), eredetiségében (originalitás), amely 
a szokatlan megoldások képességét jelen-
ti. A ⁓ és az intelligencia nincs szoros ösz-
szefüggésben egymással. Míg az intelligen-
cia tanulással fejleszthető, a ⁓ (tehetség va-
lamiben) inkább velünk született tulajdon-
ság. (B. J.c) → katonapszichológia 2. jelen-
tése alkotóképesség – mint az irodalmak 
megfogalmazzák – jelentős humán kapaci-
tása az előrehaladásnak, fejlődésnek. Gil-
bert de Landsheere (1979) francia pedagó-
giai szakíró megállapítja, hogy a ⁓ a nem-
zetvédelem egyik eszköze is. Megjelenhet 
 inspirációként (a művészetben), konstruk-
cióként, vagy valami új alapításaként is. C. 
Levi-Strauss úgy ítéli meg, hogy nemcsak 
az az alkotó személyiség, aki gyökeresen 
újat hoz létre, hanem az is, aki csak örömét 
leli az alkotásban, még ha olyasmit csinál is, 
amit már mások csináltak előtte, vagy má-
sok sokkal jobban csináltak nála. Nem tö-
rekedhetünk az állandóan új létrehozására, 
fontos a mások által már létrehozottak újra-
alkotása is, így egy jó kiképzési módszer, 
egy jó eljárás, amit új körülmények között, 
vagy más személyi összetételben hatéko-
nyan alkalmaznak. A katonai felkészítés, va-
lamint az oktatás szintjein is van jelentősé-
ge a ~nak. A ~t segítheti a korszerű tanterv 
(tantervi modulok), invencióval rendelkező 
tanárok, munkatársak, technikai eszközök-
ben gazdag iskolai, és otthoni környezet stb. 
(H. D.) → katonapedagógia

krími hadművelet: a 4. Ukrán Front, az Ön-
álló Tengermelléki Hadsereg és a Fekete-
tengeri Flotta harcai a német 17. hadsereg 
ellen 1944. április 8-a  és május 12-e között, 
aminek eredménye a félsziget felszabadítá-
sa lett. Lásd folyamatos nagy mélységű had-

művelet. (Sz. M.) → hadtörténet, hadművé-
szet története

kriptoanalizis: 1. A rejtjelezett szövegek 
tanulmányozása. Azok a lépések, vagy fel-
dolgozási folyamatok, amiket a rejtjelezett 
szövegnek, a fedésnél használt kulcs kez-
deti ismerete nélküli, nyílt szöveggé törté-
nő átalakítása foglal magában. 2. A ~ során 
a rejtjelmegfejtéssel foglalkozó szakembe-
rek a rejtjelkulcs ismerete nélkül, elemző 
módszerekkel, nagy teljesítményű számító-
gépek segítségével kísérlik meg a titkosított 
szövegeket olvashatóvá tenni, és megfejteni 
a rejtjelezési rendszereket. 3. A rejtjeles üze-
net illetéktelenek általi, vagyis az eljárás is-
merete nélkül, vagy annak részleges ismere-
tében az eredeti üzenetek visszaállításának 
kísérlete. (N. I.) → híradó-informatika, in-
formációvédelem

kriptológia: 1. Információk titkosításával, 
elrejtésével foglalkozó tudomány, amely ma-
gában foglalja a rejtjelezéssel és a rejtjel-
megfejtéssel kapcsolatos műveleteket. A ~ 
az emberiség történetében csaknem a kez-
dettől fogva, de különösképpen a rádiózás 
elterjedése óta játszik kiemelkedő szerepet. 
A ~ kezdetét időben nehéz behatárolni. Va-
lószínűleg akkorra tehető, amikor az ember 
eljutva az írás tudományáig, mindjárt igé-
nyelte annak avatatlanok elől való elrejtését 
is. A ⁓nak és neves művelőinek az ókortól 
kezdve napjainkig fontos a szerepük, mivel 
az írásos üzenetek eltitkolása a diplomáciá-
ban, a hadseregekben – különösen háború 
idején – a hírszerző szerveknél, valamint 
a gazdaságban és más jelentős területeken 
a napjainkban is szükséges. A ~ra vonatko-
zó írásos bizonyítékok már a Kr. e. 4. szá-
zadból vannak. Ekkor Aeneas Tacticus gö-
rög hadművész-történész egyik írásában 
összefoglalta a század titkosírásos módsze-
reit, és ezeket úgy kívánta továbbfejleszteni, 
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hogy a betűket számokkal helyettesítette, 
és a titkosításhoz rejtjelkulcsokat is használt. 
Szerkesztett erre a célra olyan elmés eszkö-
zöket, amelyek közül az Aeneas-kereket még 
ma is említik a szakírók. Ezzel természete-
sen nem merült ki a rejtjelezés és az alkal-
mazott eszközök tára, ugyanis a görögök 
és más korabeli népek is továbbítottak fény-
jelekkel titkosított üzeneteket, és számtalan 
egyéb módszert találtak ki üzeneteik titok-
ban tartására. Jelentős ma is Caesar-ABC 
nek nevezett; és maga Julius Caesar által is 
használt ókori rejtjelező ábécé. Lényege, 
hogy az ábécé alá, hozzá képest három hely-
lyel balra eltolva írták fel újra az ábécét, 
és az így egymás alá került betűk feleltek 
meg egymásnak. A ⁓ a Kr. u. 800-as  évek-
ben éledt újra, amikor is az arabok különfé-
le rejtjelezési módszereket alkalmaztak, 
és leírásokat készítettek megfejtési eljárá-
sokról is. Később, az 1200-as  évek kezde-
tén, Nyugaton reneszánszát éli a rejtjelezés. 
Különösen a magas egyházi személyek 
 közötti levelezésekben található meg és 
a Szentszék is alkalmazza a titkosírást. 
A középkor jeles kriptológusa a polihisztor 
Leone Battista Albert 1430-ban  készítette el 
az első többábécés rejtjelező tárcsát. Őt tart-
ják a többábécés rejtjelező rendszer feltalá-
lójának és megfejtési eljárása kidolgozójá-
nak. Alberti a nyugati rejtjelezés és rejtjel-
megfejtés megalapítója. A középkori ⁓ má-
sik nagy alakja Johannes Tritheim jezsuita 
szerzetes. Nemcsak könyve jelent meg a ⁓
ról, de a behelyettesítő rejtjelezés atyjának 
is tekinthető; mivel olyan rendszert dolgo-
zott ki; amelyben az egyes nyílt betűk titko-
sítására 26 különböző jel; vagyis egy teljes 
ábécé állt rendelkezésre. Az általa készített 
tábla az ábécé betűit tartalmazta 26-szor 
egymás alá írva és mindig egy betűvel jobb-
ra tolva. Ezt – a megalkotójáról elnevezett 
Tritheim-táblát – tökéletesítette Blaise de 
Vigenére, aki francia nemesi család sarja 
volt. Vigenére a Caesar-ABC elve szerint al-

kotta meg rejtjelző tábláját az 1500-as  évek 
közepén, ez 26 vízszintesen elrendezett ábé-
céből állt. Saját rendszerét Vigenére meg-
fejthetetlennek tartotta, és valóban csak 
1863-ban  sikerült e rendszert F. W. Lsasiski 
porosz gyalogos őrnagynak megfejtenie. 
Az 1500-as  évek első harmadára tehető an-
nak a papírnak készítési ideje, amelyre a Vas 
megyei Rohoncon talált titkosírású; úgyne-
vezett Rohonci kódexet írták. Ez Magyaror-
szágon az egyetlen rejtjelezési ősdokumen-
tum. A megfejtésére tett kísérletek csak 
részleges eredménnyel jártak. XI. Lajos 
francia király rejtjelező szolgálatot működ-
tetett, amelynek vezetője Antoine Rossigg-
nol a neves francia volt, a modern rejtjelezés 
megalapítója. Nemcsak jól megalkotott rejt-
jelező rendszereket dolgozott ki; de a rejtjel-
megfejtésnek is mestere volt Az általa veze-
tett rejtjelező iroda eredményei Magyaror-
szágra is eljutottak. II. Rákóczi Ferenc szak-
értői használták sikeresen. Egyébként 
a 19. század végén a francia rejtjelezést 
és rejtjelmegfejtést tartották a legjobbnak 
a világon. A modern számítógép ősének an-
gol feltalálója, Charles Babbage alapvetően 
megújította a rejtjelezést azzal, hogy beve-
zette az algebra alkalmazását a ~ra. Még 
az első világháborút megelőzően, 1911-ben, 
az amerikai Parker Hitt százados kifejlesz-
tette az amerikai katonai rejtjelezést; ezért 
őt tartják az amerikai rejtjelezés és rejtjel-
megfejtés mentorának. Az első világháború 
folyamán alkalmazott rejtjelező eszközök 
a kézi rejtjelezés körébe tartoztak. Rejtjele-
ző táblák, kódok használata volt a jellemző. 
Kemény küzdelmet vívtak a szemben álló 
felek a rejtjelkulcsok megszerzéséért; és 
eredményes megfejtői tevékenység is folyt. 
Ezt egy magyar példa is illusztrálja, ugyan-
is Pokorny Herman vezérkari százados már 
1914 őszétől folyamatosan lehallgatta és 
megfejtette az oroszok rejtjelezett táviratait. 
Angliában is működött olyan részleg; amely 
lehallgatta és megfejtette az ellenség rejtje-
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lezett táviratait; köztük a hírhedtté vált Zim-
mermann-táviratot. (Arthur Zimmermann 
német külügyminiszter távirata az USA-ba 
akkreditált német nagykövetnek). A háború 
utolsó éveiben találta fel Gilbert S. Vernam 
amerikai mérnök a géptávíró elvén alapuló 
rejtjelező gépet. A nyílt szöveget és kulcs-
szöveget külön-külön távírószalagra lyu-
kasztották egy ötcsatornás távírókódnak 
megfelelően. Így minden jel öt bináris bittel 
fejezhető ki. A két szalagot párhuzamosan 
egymás mellett futtatva, a szalagokon talál-
ható jelek kombinációjából kapták a rejtje-
lezett szöveget. Vernamé volt az első olyan 
rejtjelező gép, amely egy lépésben, önmű-
ködően végezte el a rejtjelezési és továbbí-
tási műveletet. 1926-tól  alkalmazzák a dip-
lomáciai szolgálatokban. Magyarországon 
1936-tól kezdődően az egyszer használatos 
blokkokkal készített tit kosítást. Az egysze-
ri blokkok; gammák  papírívekre nyomtatott 
véletlenszerű szám csoportokat tartalmaz-
nak. Ezek képezik a rejtjelkulcsot, és a la-
pokat egyszeri használat után megsemmisí-
tik. A második világháború kezdetén az an-
golok rendelkeztek a legjelentősebb rádiós 
felderítő és rejtjel megfejtő szolgálattal. Len-
gyel, majd francia matematikusok segítsé-
gével és bevonásával elkészítették az Anton 
Scherbius német mérnök által kifejlesztett 
rotoros (forgótárcsás) rejtjelező gépnek, 
az Enigmának a mását. Erre alapozva szer-
kesztették meg az Ultra elnevezésű megfej-
tőgépet, és így lehetővé vált a németek tit-
kos táviratainak megfejtése. Az amerikaiak 
gyakorlatilag minden japán titkosított rádió-
táviratot megfejtettek. A japánok egyéb tit-
kosító eljárásokon kívül fő eszköznek 
az Enigma-típusú, Purple fedőnevű rotoros 
rejtjelező gépet tekintették, ám ennek titkát 
az amerikaiak már 1940-ben  augusztusában 
felfedték. A volt Szovjetúnió kriptoanaliti-
kusai is eredményesen támadták a németek 
Enigmával titkosított táviratait. A németek-
nél a véderő-főparancsnokság alárendeltsé-

gébe tartozó tábori felderítő szolgálat egyik 
részlege, a desifírozó (megoldó) szolgálat 
foglalkozott feltevések szerint a titkosított 
ellenséges táviratok megfejtésével, eredmé-
nyesen. A második világháborúban a kézi 
rejtjelező eszközökön kívül széleskörűen al-
kalmazták a mechanikus és elektromecha-
nikus rejtjelező gépeket. Az Enigma-típuson 
kívül keresett volt a  Borisz Hagelin svéd 
mérnök által feltalált, C–36-os  rejtjelező 
gép. Neves matematikusok például Hellman 
és Diffie, Rivest, Shamir és Adleman javas-
latot tettek az úgynevezett nyilvános kulcs-
rendszerek alkalmazására. Elterjedt az adat-
rejtjelezés, az USA-ban kidolgozták a Szö-
vetségi Adatrejtjelező Szabványt. Az adat-
rejtjelezés katonai vonatkozásai sem ha-
nyagolhatók el, például a repülési, tűzveze-
tési,  iránymérési adatok titkosításában. 
A kvantumtechnika és a ~ ötvözeteként al-
kotta meg Charles H. Benett, Gilles Bras-
sard és  Arthur K. Ekert a kvantumkriptog-
ráfiát, amelynek alapja a kvantumelmélet. 
Megtervezhetővé vált a fény kvantumos tu-
lajdonságain alapuló, teljesen biztonságos 
 hírcsatorna, amely kilépve a kísérleti stádi-
umból 1989-re  lett működőképes. A gyakor-
latban csak akkor lesz alkalmazható, ha ma-
tematikai rendszerét teljesen kifejlesztik. 
2. A rejtjelezés tudománya. Rejtjelezés: 
a szöveg átalakítására, rejtésére szolgáló el-
járások gyűjtőneve (hadi is) vagy rejtjelfej-
tés. (N. I.) → híradó-informatika, informá-
cióvédelem

kritikus fontosságú készletek és anyagok: 
a védelmi célú tartalékok részeként az ál-
lam az ellátásbiztonság megfelelő szintje 
(s ezen belül kiemelten a lakosság ellátása, 
az államigazgatás és a nemzetgazdaság mű-
ködése) szempontjából kritikus fontosságú 
készletekből és anyagokból tartalékokat ké-
pez. Ilyen tartalékokat tarthat fenn alapve-
tő fontosságú élelmiszerekből és gyógysze-
rekből, oltóanyagokból, készpénzből, kenő- 
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és üzemanyagokból, energiahordozókból, 
valamint a nemzetgazdaság működése szá-
mára nélkülözhetetlen egyéb anyagokból. 
Célja, hogy krízishelyzet során, vagy a nem-
zetgazdaság valamely szektorában, illetve 
a nemzetközi kereskedelem menetében be-
következő zavar esetén ezen készletek biz-
tosítják az ellátás folyamatosságát. A tarta-
lékok mértékéről általában jogszabályok ren-
delkeznek, vagy az adott szakterületet fel-
ügyelő állami hatóságok döntenek. (T. B.) 
→ védelem-gazdaságtan

kritikus információk: a saját csapatok ké-
pességeire, tevékenységére, szándékára, kor-
látaira és sebezhetőségére vonatkozó infor-
mációk összessége, amelyekre az ellenség-
nek szüksége van a saját tevékenységének 
megtervezéséhez és végrehajtásához. A ~ 
meghatározása a műveleti biztonság terve-
zésének az első és az egyik legfontosabb lé-
pése, mivel a műveleti biztonsági rendsza-
bályokkal és intézkedésekkel ezekhez az in-
formációkhoz való hozzáférést kell akadá-
lyozni. (H. Zs.) → elektronikai hadviselés, 
információs műveletek

kritikus információs infrastruktúra: 
a társadalom olyan hálózatszerű, fizikai 
vagy virtuális rendszerei, eszközei és mód-
szerei, amelyek az információ folyama-
tos biztosítása és az informatikai feltételek 
üzemfolytonosságának szükségességéből 
adódóan önmagukban kritikus rendszere-
lemek, vagy más azonosított kritikus rend-
szerelemek működéséhez nélkülözhetetle-
nek. (K. L.b) → elektronikai hadviselés, ki-
berhadviselés

kritikus infrastruktúra: (hivatalos elneve-
zése létfontosságú infrastruktúra) olyan esz-
köz, létesítmény vagy rendszer, vagy mind-
ezek egyes eleme, amely elengedhetetlen 
a létfontosságú társadalmi feladatok folya-
matos ellátásához, és amelynek kiesése e fel-

adatok folyamatos ellátásának hiánya miatt 
jelentős következményekkel járna. A ~ák 
ágazatokra – például energia, közlekedés, 
agrár, egészségügy, pénzügy, infokommuni-
káció, víz, kormányzat, közbiztonság, hon-
védelem –, valamint alágazatokra osztható-
ak. A ~ák azonosításához és besorolásához 
alkalmazható kritériumok lehetnek a vesz-
teségek kritériuma, a gazdasági hatás krité-
riuma, a társadalmi hatás kritériuma, politi-
kai hatás kritériuma, valamint a környeze-
ti hatás kritériuma. (K. L.b) → elektronikai 
hadviselés, kiberhadviselés

kritikus képességek: a súlypontelemző 
mátrix eleme, a súlypontmeghatározási fo-
lyamat egyik lépése. A súlypont érvényesü-
lését, hatékonyságát biztosító alapvető ké-
pesség vagy tevékenység (amelyeket aka-
dályozni, pusztítani kell). Befolyásolni kell, 
szemben álló fél esetén megszüntetni, bará-
ti esetén felerősíteni. Megfogalmazásában 
általában a kulcsszó egy ige, például „ké-
pesnek lenni valamire”. (K. Z.b) → had-
művészet

kritikus követelmények: a súlypontelemző 
mátrix eleme, a súlypontmeghatározási fo-
lyamat egyik lépése. A kritikus képességek 
kialakításához és fenntartásához szükséges 
kulcsfontosságú eszközök, feltételek, ké-
pességek esetleg egy más szereplőhöz való 
viszony. Ellenség esetén meg kell szüntet-
ni, barát esetén erősíteni szükséges. Meg-
fogalmazáshoz általában főnevet, esetleg 
jelzős főnévi szerkezetet alkalmazhatunk. 
(K. Z.b) → hadművészet

kritikus sebezhetőség: a súlypontelemző 
mátrix eleme, a súlypontmeghatározási fo-
lyamat egyik lépése. Sebezhető kritikus ké-
pességek, erőforrások, amelyeken keresztül 
a súlypont befolyásolható, semlegesíthető 
vagy védhető. Ellenség esetén támadandó, 
barát esetén védendő. Megfogalmazásában 
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általában jelzős főnévi szerkezetet alkal-
mazhatunk, például alacsony morál. (K. Z.b) 
→ hadművészet

kritikus sikertényező: részcélok, mérföld-
kövek vagy tulajdonságok, amelyek elérése 
nélkül nem lehetséges a célok megvalósítá-
sa. (C. O.) → katonai vezetés

kritikus út: a hálótervezésnek két alapve-
tő eleme van: az „esemény” valamely tevé-
kenység meghatározott kezdő vagy záró idő-
pontját jelöli. Az események időt, vagy más 
erőforrást nem használnak fel. A jelölésük 
általában körrel vagy négyszöggel történik. 
A „tevékenység” azt a munkát jelenti, ami 
az egyik eseménytől (időponttól) a másik 
eseményig való eljutáshoz szükséges. A te-
vékenységek (munkák) végrehajtásához erő-
forrásokra van szükségünk (pénz, munka-
erő, idő) és megvalósításukat meghatározott 
kezdő (megelőző) esemény, illetve záró (kö-
vető) esemény jellemzi. Egy hálóban a tevé-
kenységeket összekötő folytonos egyenes 
vonalak ábrázolják, amelyek végén nyíl jel-
zi a haladás, illetve az idő irányát. A tevé-
kenységek lehetnek egymáshoz való viszo-
nyukban párhuzamosak, amelyek egyide-
jűleg végezhetők, illetve sorosak, amelyek 
csak egymás után hajthatók végre. A prog-
ramok valamennyi tevékenysége különböző 
módon kapcsolódik egymáshoz. E kapcsoló-
dási módokat nevezik függőségi viszonyok-
nak, logikai kapcsolatoknak. Ezek ábrázo-
lásán, a háló megszerkesztésén túl fontos 
elem a szükséges erőforrások – tevékenysé-
gek szerinti – meghatározása. Vagyis min-
den egyes tevékenységhez hozzá kell ren-
delni (meg kell becsülni) a végrehajtáshoz 
szükséges (lehetséges) munkaerőt és az ah-
hoz tartozó időtartamot, amelyeket célszerű 
külön táblázatban összefoglalni. A szerve-
zeti ügyvitelben főleg határidő-nyilvántar-
tásra és naptári időtervezésre használt há-
lótervezési módszerek két részre oszlanak: 

a) egyidejűleg sok párhuzamos tevékenység 
szinkronizálására; b) a költségek és a végre-
hajtásra mozgósított erőforrások időzítésé-
re. Összeadva a tevékenységek időtartama-
ira vonatkozó mért vagy becsült adatokat 
a háló valamennyi útvonalán kitűnik az az 
út (a legnagyobb időigényű tevékenységek 
láncolata), amely a végső esemény elérésé-
ig a legtöbb időt igényli. Ezt nevezik ⁓nak, 
amely a hálós irányítási rendszerek legfonto-
sabb fogalma. Más megfogalmazásban a ⁓: 
a gráfban a kezdőeseménytől a záróesemé-
nyig vezető olyan út, amely a lehető leghosz-
szabb, vagyis nincs rajta tartalékidő. Kriti-
kus tevékenység: azon tevékenység, amely 
a ⁓ra esik, vagyis nincs tartalékideje. Ezen 
tevékenységek száma az összes tevékeny-
ség 10–20%-a. A vezetőknek ezeket a tevé-
kenységeket kell felülvizsgálniuk. Tartalék-
idő: maximális idő – (minimális idő + vég-
rehajtási idő) – a nem a ⁓on lévő tevékeny-
ségek csúszhatnak (ez az egész folyamat ha-
táridejét nem befolyásolja) – a csúszások kö-
vetkeztében a nem kritikus tevékenységek 
kritikussá válhatnak, ezért figyelembe kell 
venni a tartalékidőket.

kulcsfontosságú vezetőkkel való érintke-
zés: az információs műveletek egyik, a kog-
nitív képességeken alapuló eleme. A pa-
rancsnokok, vezetők személyközi kommu-
nikációs képességei meghatározó jelentő-
séggel bírnak a műveletek sikere szempont-
jából. Nemcsak a saját vezetőkkel kapcsola-
tos tudás és képesség létfontosságú, hanem 
a más szereplők (partnerek, együttműködők, 
valamint ellenérdekeltek) ismerete is. A sze-
replők fizikai adottságainak, személyiségé-
nek, vezetői stílusának, rövid és hosszú távú 
terveinek, ambíciójának, továbbá motiváció-
jának, függőségének, valamint kiszolgálta-
tottságának, életútjának ismerete elengedhe-
tetlen a sikeres saját információs tevékeny-
ség megtervezéséhez. Több szereplő esetén 
szintén a siker kulcsa a  személyek közötti 
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 kapcsolatok, függelmi viszonyok és azok 
változásainak ismerete. (B. G.) → béketá-
mogató műveletek, CIMIC, műveleti kör-
nyezet

kulcsfontosságú személy: a civil környe-
zet azon tagjai, akik pozíciójuknál, a társa-
dalomban betöltött szerepüknél (kormány-
zati, kulturális, vallási), kapcsolati tőkéjük-
nél fogva véleményformáló hatással vannak 
a közösségekre és a politikai életre. (B. G.) 
→ béketámogató műveletek, CIMIC, műve-
leti környezet

kulcsszimbólum: lélektani tevékenységek-
ben a célhallgató ságra azonnali hatást ki-
fejtő, a pszichológiai téma befogadá sához 
kedvező körülményeket teremtő egyszerű, 
szuggesztív, ismétlődő elem (ritmus, jel, szín 
stb.). (B. G.) → béketámogató műveletek, CI-
MIC, műveleti környezet

kultúra: a társadalom fogalmával együtt 
egy adott csoport által megőrzött értékek-
ből, az általuk követett normákból és a lét-
rehozott anyagi javakból áll. A társadalom-
tudományi megközelítések a ⁓ fogalmát an-
nak tág értelmében használják. Ebben az ér-
telemben a kultúrához hozzátartoznak egy 
adott társadalom intézményei, értékei és ta-
pasztalatai, amelyek a szimbólumokat, vala-
mint a különböző megnyilatkozásai formá-
kat kialakították. Magában foglalja tehát el-
járások, értékek olyan halmazát, amely ge-
nerációról generációra öröklődik. Az emberi 
⁓ csak közösségi létben létezhet, a mások-
kal való érintkezésben, kommunikációk-
ban, visszacsatolásokban bontakoznak ki 
és maradnak fenn a kulturális jelenségek. A 
⁓ és a kommunikáció egymástól elválaszt-
hatatlan, a kommunikáció a ⁓ hordozója, to-
vábbörökítője. A globalizációs folyamatok 
miatt egyre fontosabbá váló nemzetközi kul-
túrakutatásnak négy fő irányzata fejlődött 
ki, a különböző társadalmi, gazdasági, poli-

tikai és intellektuális összetevőktől függően: 
a) a „monocoltural studies” egy-egy nem-
zet jellemzőivel, leírásával foglalkozik; b) 
a „cross national comparison” két, vagy több 
nemzet jellemzőit összehasonlító kutatás; c) 
az „intercultural interaction” két vagy több 
⁓ találkozásait tanulmányozó terület. Arra 
a kérdésre keresi a választ, hogy mi történik 
akkor, amikor különböző kultúrák (egyéni, 
csoport- vagy nemzeti szinten) kapcsolatba 
kerülnek egymással. Itt az egyik leglénye-
gesebb kutatási terület az egyén kulturális 
identitásának figyelembevétele, hiszen azok 
a jellemzők (származás, nemzetiség), ame-
lyek szerepet játszanak ezen identitás kiala-
kításában, csak más kultúrák képviselőivel 
történő interakciók során kerül nyilvánvaló-
an a felszínre. d) A „multiple cultures pers-
pecitve”, azon komplex társadalmak kutatá-
sára irányul, ahol különböző nemzeti, vallási 
és kulturális identitással rendelkező embe-
rek élnek egymás mellett, és ilyen szerve-
zetekben is dolgoznak. A Honvédség NATO 
tagságával és a nemzetközi missziók széle-
sedésével egyre fontosabbá válik az eltérő 
kultúrák jellemzőinek beépítése a felkészí-
tés rendszerébe. (K. J.) → katonaszociológia

kulturális javak védelme: a hadijog a pol-
gári javak védelme mellett a műemlékek 
és egyéb kulturális javak rongálástól és el-
tulajdonítástól való védelmét mindig is pró-
bálta biztosítani. Ennek különös szabálya-
it az államok 1954-ben, a Kulturális javak 
fegyveres összeütközés esetén való védel-
méről szóló egyezményben, és annak jegy-
zőkönyveiben, valamint a genfi egyez-
ményeket módosító 1977-es   kiegészítő 
 jegyzőkönyvekben fektették le. Az  1954-es  
egyezmény tágan értelmezi a kulturális ér-
ték fogalmát, abba beleérti a jelentős épí-
tészeti emlékeket, műalkotásokat, művészi 
vagy történelmi fontosságú könyveket, kéz-
iratokat, múzeumokat és könyvtárakat, ar-
chívumokat, archeológiai lelőhelyeket, to-
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vábbá történelmi épületeket. Az I. Kiegé-
szítő jegyzőkönyv 53. cikke alapján tilos 
„a népek kulturális, vagy szellemi öröksé-
gét képező műemlékek, művészeti alkotá-
sok, vagy kegyhelyek ellen ellenséges cse-
lekményeket folytatni”, valamint „ilyen ja-
vakat katonai erőfeszítések támogatására 
felhasználni”. A védelmi előírások ellenére 
a kulturális értékek elpusztítása nem számít 
szükségszerűen háborús bűncselekmény-
nek, az 1954-es  egyezmény ugyanis lehe-
tőséget ad az eltérésre, amennyiben azt „el-
háríthatatlan katonai szükségesség követe-
li meg”. Ez azt jelenti, hogy az ilyen objek-
tumok katonai célú felhasználása jogszerű 
célponttá teheti azokat – meg kell jegyezni 
ugyanakkor, hogy az ilyen cselekmény ön-
magában már háborús bűncselekménynek 
minősül. (L. T.) → hadijog

kulturális sokk: a ⁓ kifejezés azokra az ér-
zésekre (aggodalom, meglepetés, tájékozó-
dási zavar, bizonytalanság, zavarodottság) 
utal, amit az emberek olyankor élnek át, 
amikor egy teljesen különböző kulturális 
vagy társadalmi környezetben kell működ-
niük (például egy idegen országban). A ki-
fejezést Kalvero Oberg vezette be braziliai 
tapasztalatai alapján 1955-ben. Edward T. 
Hall a ⁓ kialakulásának három jellemzőjét 
emelte ki: a) a megszokott kapaszkodók el-
vesztése; b) a személyközi kommunikáció; 
c) identitáskrízis. A szociálpszichológusok 
a ⁓ot olyan stresszhelyzetként definiálják, 
amelynek kiváltó okai a jelentősen eltérő 
élethelyzetek, viselkedésmódokhoz való al-
kalmazkodási nehézségek. Geert Hofstede, 
pszichológiai megfigyeléseire alapozva a ⁓ 
folyamatát négy szakaszra osztja: a) lelke-
sedés és eufória szakasza: eufóriát és pozi-
tív élményeket él át az új környezetbe került 
személy; b) a tényleges ⁓ szakasza. A má-
sodik szakasz az elveszettség, eltávolodás, 
amit a minden korábban ismert dologtól való 
eltávolodás jellemez, személyes kudarcként 

éli meg a nehézségeit, önmagát hibáztatja. 
Majd ezt követi az ingerlékenység, ellensé-
geskedés szakasza: az új kultúra iránt hara-
got, ellenséges érzéseket táplál; c) a kulturá-
lis alkalmazkodás szakasza, azaz akkulturá-
ció során megtanulja, hogyan kell alkalmaz-
kodnia az új környezeti feltételekhez, bizo-
nyos helyi értékeket is átvesz, az önbizalma 
is visszatér; d) a stabilizációs szakasz, ami 
háromféleképpen valósulhat meg: továbbra 
is idegen marad, és negatív érzéseket táplál 
az új kultúra iránt vagy kétkultúrájúvá vá-
lik, vagyis hasonló érzéseket érez az új kul-
túra iránt, mint a sajátja iránt; illetve jobban 
elfogadja az új kultúrát, mint sajátját. A ⁓ 
mértékét és idői lefolyását befolyásolja még 
az otthoni környezet, valamint a befogadó 
környezet közötti eltérés mértéke. (B. J.c) 
→ katonapszichológia

kumulatív hatás: a latin „cumulatio” – fel-
halmozás szóból. Koncentráltan halmozott, 
irányított romboló hatás. A ~ az úgyneve-
zett üreges töltettel valósítják meg; a rob-
banáskor keletkező energia a homogén rob-
banóanyagnak a lövedékfenék irányában 
kúpos (tölcsér) alakban kiképzett fémbo-
rítással bélelt üregében, a kúpos felületre 
merőleges irányban koncentráltan halmo-
zódik, és ennek hatására a fémbélés megol-
vad (plazma halmazállapotba kerül), csepp-
formává alakul.
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A ~ akkor a legeredményesebb, ha a robba-
nás a céltárgytól optimális távolságban (fó-
kusztávolság – F, lásd a felső ábrán) indul, 
lehetőséget adva a csepp formájú fémsugár-
lövedékcsúcs kialakulására. A kumulatív 
sugár legkisebb keresztmetszetét kumula-
tív fókusznak, távolságát a kumulatív vájat 
alapjától pedig fókusztávolságnak nevezik. 
A robbanástermékek paramétereinek szám-
értéke a fókuszban a legnagyobb, a nyomás 
100 000 MPa nagyságrendű és a sűrűség is 
maximális; a hőmérséklet 6000‒7000 K, 
a sebesség pedig 12‒15 km/s. A kumulatív 
sugár hossza alapvetően a kumulatív vájat 
formájától és méreteitől függ. Adott formá-
val rendelkező kumulatív vájat esetén a fó-
kusztávolságot a robbanóanyagra jellemző 
detonáció sebessége is jelentősen befolyásol-
ja. A fókusztávolságon túl a nagynyomású 
robbanástermékek tágulása miatt a kumu-
latív sugár gyorsan szétoszlik. A kumulatív 
töltet indítási távolságát a páncéltól emelési 
magasságnak nevezik, létrejöttét a lövedék 
(gránát) ballisztikai süvegének is nevezhe-
tő rogyókúp magassága befolyásolja. A leg-
gyakrabban páncélozott célok ellen és be-
tonrombolásra alkalmazott üreges töltete-
ket acél vagy vörösréz béléskúppal látják el. 
Az ilyen töltet a béléskúp alapkörének átmé-
rőjéhez viszonyított 3–4-szeres páncélvas-
tagság átütésére képes (ha a célfelület aktív 
páncéllal nincs védve); a betonátütés ennek 
2–3-szorosa. A ~t hasznosítják a harckocsi 
elleni aknák és az úgynevezett kazettás lö-
vedékek (tüzérségi gránátok) ~ú kazettái is. 
A kumulatív sugár sebessége a kumulatív 
vájat nyílásszögének csökkenése során nö-
vekszik. Kísérletekkel bizonyították, hogy 
hengeres könnyűfém csövet (kumulatív vá-
jat nyílásszöge 0°) fémbélésként alkalmaz-
va ultrasebességű kumuláció hozható létre. 
Masszív lencse (lásd az ábrát) és kellő vas-
tagságú robbanóanyag segítségével a hen-
geres kumulatív bélés mentén az összenyo-
más optimálishoz közeli feltételeit lehet lét-

rehozni. A kumulatív sugár fejrészének se-
bessége ebben az esetben elérheti a néhány 
tízezer km/s értéket is (berilliumból készült 
bélés esetén a sugár maximális sebessége 90 
km/s). (Sz. L.)  → haditechnikai támogatás

kumulatív töltet: olyan robbanótöltet, 
amely nek egyik oldalán a rombolóhatást 
fokozó, kúpszerű bemélyedés található. 
Nagy átütőképessége miatt általában erő-
dítési építmények falának és födémének át-
ütésére, vastag fémlemezek átvágására, jég-
robbantási feladatokra alkalmazzák. A ~ le-
het összpontosított és nyújtott, rendszerint 
az ipar gyártja és a csapatokhoz kész álla-
potban kerül, de a csapatok önállóan is el-
készíthetik. (K. Z.a) → műszaki támogatás

kurszki általános támadás (Dnyeperért 
vívott csata): a német Citadella-hadműve-
let sikeres elhárítását követő hatalmas üte-
mű támadássorozat 1943 augusztus–decem-
berében, aminek eredményeként a szovjet 
 csapatok 2–400 km-es  előretörés következ-
tében kijutottak a Dnyeperhez, hadművele-
ti hídfőket foglalva a folyó nyugati partján 
Korosztenynél és Zaporozsjénél. (Sz. M.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

kutatási módszerek: a tudományos kutatás 
módszertana azoknak a vizsgálati eljárások-
nak és technikáknak az összessége, ahogyan 
és amelyekkel a kutató a jelenségeket, illet-
ve folyamatokat megközelíti, feltárja, elem-
zi, továbbá értelmezi. Adatgyűjtési módszer 
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a kutatásban minden olyan eljárás, amely-
nek során a kutatási céloknak megfelelő esz-
közzel minőségi vagy mennyiségi adatokat 
nyerünk, amelyekből a kutatás feltételezé-
sei igazolhatók vagy elvethetők. A kutatás 
módszerét alapvetően a kutatás tárgya hatá-
rozza meg. A tárgy és a módszer viszonyá-
ban a tárgy a meghatározó elem, de ez nem 
jelenti azt, hogy a módszer ne volna jelen-
tős. A szociológia a tömegesen előforduló je-
lenségekre vonatkozó empirikus adatgyűj-
tést használja kitüntetett módszerként, azon-
ban számos más kutatási módszere létezik. 
A szakirodalmak a tudományos módszerek 
fajtáit és formáit három csoportba sorolják: 
a) általános módszerek; b) különös (részle-
ges) módszerek; c) egyedi módszerek. Szá-
mos ok miatt célravezető két vagy több ku-
tatási módszert együttesen alkalmazni egy 
adott kutatáson belül is. (K. J.) → katona-
szociológia

kutatás-mentés: (katonai) a szárazföldön, 
vagy tengeren veszélybe került  személy(zet)
ek felkutatása, kimentése. A mentés a stra-
tégia környezet állapotához viszonyítva le-
het kutató-mentő, vagy harci kutató-mentő 
feladat. A kutató-mentő műveleteket végre-
hajthatják kutató-mentő csoportok, oszta-
gok, repülőgépek, hadihajók, és egyéb men-
tőeszközök. (T. J.) → szárazföldi műveletek

küldetés: azon alapelvek, értékek (etikai el-
vek), szerepek, viselkedési normák, amelye-
ket a szervezet a működése során érvényre 
kíván juttatni környezete és tagjai vonat-
kozásában. A szervezet hosszú távú elkép-
zelése arról, hogy mivé kíván válni, miben 
fog különbözni más szervezetektől. A követ-
kező kérdésre válaszol: „miért vagyunk?” 
A szervezet társadalmi szükségletet elégít 
ki. A szervezet missziója az alapító okirat-
ban, illetve alapszabályzatban fogalmazó-
dik meg. A tulajdonos (a fenntartó, az ala-
pító, előjáró szervezet), illetve civil szerve-

zetek, alapítványok stb. esetében az alapító 
személyek dolgozzák ki. A Magyar Honvéd-
ség ⁓e az Alaptörvényben és a mindenkori 
honvédelmi törvényben fogalmazódik meg 
(országvédelem, függetlenség stb.). A kato-
nai szervezetek ⁓ét az alapító okiratuk tar-
talmazza. (C. O.) → katonai vezetés

különleges adatok: a faji eredetre, a nem-
zetiséghez tartozásra, a politikai véleményre 
vagy más világnézeti meggyőződésre, az ér-
dekképviseleti szervezeti tagságra, a szexu-
ális életre vonatkozó személyes adat. (H. H.) 
→ felderítés

különleges felderítés: a felderítés érdekelt-
ségi területén kiegészíti a nemzeti és a szö-
vetséges hagyományos erők felderítő-adat-
gyűjtő képességeit és rendszereit, hadásza-
ti és hadműveleti vonatkozású, különösen 
fontos, pontosan meghatározott informá-
ciók megszerzésével. (H. H.) → felderítés

különleges gépjármű: minden olyan gép-
jármű, amelynek egyedi rendeltetéséből ere-
dő kialakítása eltér a köznapi értelemben 
vett személy- és teherszállító gépkocsiké-
tól. Speciális rendeltetésű, illetve ilyen be-
rendezéssel, felépítménnyel ellátott gépko-
csi (például sebesültszállító, műhely, rádiós, 
hómaró, repülést kiszolgáló, tűzoltó, üzem-
anyagtöltő gépkocsi stb.). (V. R. L.) → ha-
ditechnikai támogatás

különleges információs követelmény: 
azt az információt foglalja magába, amely 
megválaszolja a felderítési követelmények 
egy részét vagy egészét. A ~ meghatározza 
a szükséges információt, azt a helyszínt, ahol 
a szükséges információ, illetve azt az időtar-
tamot, amely alatt ez az információ össze-
gyűjthető. Rendszerint minden egyes fel-
derítési követelmény egy sor különleges in-
formációs követelményt szül. Megjegyzés: 
az elsődleges információs  követelményeket 
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különleges ~ekké bontják szét, amelyek 
a parancsok adott információs követelmé-
nyének részletesebb megfogalmazása. A ~ek 
további, részletesebb szétbontása eredmé-
nyezi az információ alapvető elemeit vagy 
indikátorokat. (H. H.) → felderítés

külső töltet: a robbantandó objektumhoz 
viszonyított helyzetétől függően a robbanó-
töltetek ⁓ek és belső töltetek lehetnek: ~ek 
mindazok, amelyek a rombolandó objektum 
szerkezeteinek külső felületén (rá- vagy mel-
léhelyezett töltet) vagy azoktól bizonyos tá-
volságra (közbehelyezett töltet) helyezked-
nek el. Az ilyen töltetek indítását (gyújtá-
sát) a rombolandó objektummal ellentétes 
oldaláról kell végrehajtani. (K. Z.a) → mű-
szaki támogatás

külszolgálat: ⁓nak minősül a nem művele-
ti területen elhelyezkedő nemzetközi kato-
nai parancsnokságon, törzsben, egységnél, 
alegységnél, hivatalnál, ügynökségnél, más 
nemzet minisztériumában, katonai parancs-
nokságán, alakulatánál, egyéb szervezeti 
egységénél, valamint Magyarország önálló 
külföldi képviseleteinél és külföldön műkö-
dő nemzeti szervezeteinél ellátott fegyver-
telen külföldi szolgálat. A ~ a kihelyezésre 
jogosult vezető döntése alapján, határozott 
időre szól. ~ra csak a munkáltató és a mun-
kavállaló viszonyában kerülhet sor munka-
viszony keretében. (P. T.) → humánpoliti-
ka, személyügy

Külügyek Tanácsa (Foreign Affairs Coun-
cil – FAC): az EU legfőbb döntéshozó szer-
ve, a tanács tíz különböző konfigurációjának 
egyike. Az Európai Unió Tanácsában a tag-
államokat az egyes szakpolitikai területe-
kért felelős miniszterek képviselik. A ~ában 
a külügyminiszterek mellett az ülések témá-
jától függően a védelmi, fejlesztési és keres-
kedelmi miniszterek is ülésezhetnek. A vé-

delmi miniszterek hivatalos formában a ~ 
keretében üléseznek, a külügyminiszterek-
kel együtt, vagy külön. A ~ azonban nem 
csupán a fentebb vázolt formában ülhet ösz-
sze, rendkívüli esetben (például a migráci-
ós válság idején) más miniszterekből álló ta-
náccsal, például a belügyminiszterekkel kö-
zös ülést tarthat. A külügyminiszterek ha-
vonta, a védelmi miniszterek szintjén ülése-
ző ~ évente legalább négyszer (két hivatalos 
és két, a soros elnökséget betöltő tagállam-
ban tartott nem hivatalos formában) ülése-
zik. Az üléseket az EU külügyi és bizton-
ságpolitikai főképviselője elnökli. Az ülé-
seken legfontosabb döntéshozóként vitatják 
meg és határoznak a közös kül- és bizton-
ságpolitika, illetve azon belül a közös biz-
tonság- és védelempolitikával kapcsolatos 
kérdésekről. Amikor a kereskedelmi mi-
niszterek szintjén ül össze a tanács, akkor 
az üléseket a tanács soros elnökséget betöl-
tő tagállam képviselője, azaz miniszter ve-
zeti. A ~ az Európai Tanács által kidolgo-
zott iránymutatások alapján határozza meg 
és hajtja végre az EU kül- és biztonságpo-
litikáját, illetve a főképviselő segítségével 
biztosítja az EU egységesebb külső megje-
lenését és arculatát. A Külügyek Tanácsának 
a főképviselő (aki egyben az Európai Bizott-
ság alelnöke) és a tagállamok nyújthatják be 
a közös kül- és biztonságpolitikára vonatko-
zó javaslataikat. (M. A. É.) → Európai Unió

küzdelmi (harci) játék: a sportjellegű, 
az eszközkészítő, az eszközös ügyességi já-
tékok, az ügyességi és erőjátékok, a fogó-
játékok és a vonuló játékok azon csoportja, 
ahol a résztvevők harci jellegű tartalmakat 
(fegyverkészítés és használat, katonai ki-
képzés játékos formája, harci taktikai ele-
mek játékos gyakorlása) sajátítanak el já-
tékos formában. Ilyen a fuszulykapuska, 
a sárpuska, a parittya, a csúzli- és íjkészítés, 
a pányvázás, a lovasdi, a nemzetes, a fecs-
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kézés, a mancsozás, a csülközés, a görcölés, 
a kanászos, a bigézés, a bakugrás és a feke-
te-fehér fogócska. (V. F.) → katonai képzés, 
kiképzés, felkészítés

küzdősport: a sporttevékenység céljának 
megfelelő, jellemzően küzdő-, harci eleme-
ket tartalmazó, meghatározott szabályrend-
szerben, versenyszerűen űzött testgyakor-
lati ág. (V. F.) → katonai képzés, kiképzés, 
felkészítés



laboratórium: kísérleti célokra különlege-
sen berendezett és felszerelt munkaterem, el-
sősorban a természettudományi és technikai 
szakalapozó tantárgyak vizsgálatokkal, kí-
sérletezéssel összefüggő feladatainak okta-
tására. A katonai felsőoktatás hallgatóinak 
oktatásában jellemző (anyagvizsgáló, mérő-, 
gyenge- és erősáramú, automatikai, fizikai, 
kémiai, ABV-védelmi, ~ok). A természet-
tudományi és technikai alapozó tantárgyak 
~aitól egészen eltérő, különleges technikai 
eszközökkel (B. T.) → ABV-támogatás

laboratórium-gépkocsi: összkerékhajtású 
alvázra épített, zárt felépítményű gépjármű, 
felépítményében vegyi, egészségügyi stb. la-
boratóriummal. A zárt felépítményt megfe-
lelő kialakítású konténer is helyettesítheti. 
A ~ban tábori körülmények között lehetsé-
ges vizsgálatokat végezni. (B. T.) → ABV-
támogatás

lágy tényezők: a szervezetben a nem vagy 
csak nehezen felmérhető és számszerűsít-
hető változók például kultúra, személyzet. 
(C. O.) → katonai vezetés

lakóhelyét elhagyni kényszerült személy: 
az a személy, aki egy tömeges csoport ré-
szeként arra kényszerült, hogy elmenekül-
jön a lakóhelyéről, vagy megszokott tartóz-
kodási helyéről, hirtelen vagy váratlanul, 
fegyveres konfliktus, belső harc, az emberi 
jogok rendszeres megsértése, fenyegetett-

ségtől, természeti, vagy ember által okozott 
katasztrófától való félelem következménye-
ként, és aki nem lépett át nemzetközileg el-
ismert államhatárt. (B. G.) → béketámoga-
tó műveletek, CIMIC, műveleti környezet

Landrum, William Mitchell (na.): az ame-
rikai származású katonatiszt alezredesi rend-
fokozatban megfigyelőként érkezett az euró-
pai hadszíntérre 1917 tavaszán, hogy Hugh 
Montague Trenchard-tól  tanuljon a légierő 
alkalmazásáról. Ezért is tapasztalhatjuk, 
hogy a légi hadviselésről alkotott képe jelen-
tősen egybevág a brit marsalléval. Továbbá 
hasonlóságokat fedezhetünk fel ~nél a dou-
heti légierő szemlélettel is, igaz nem val-
lott olyan radikális nézeteket, mint az olasz, 
azonban nagy ellenlábasa volt a tengeri ha-
derőnemnek, mondván technikája elavult, 
nagymértékben sebezhető a levegőből. El-
méletét zsákmányolt hadihajókon demonst-
rálta, amely kísérletek a gyakorlatban hol 
megerősítették, hol cáfolták dogmáját. Né-
zeteit a következőképpen foglalhatjuk ösz-
sze: a légierő dominálni fogja a hadviselés 
minden szegmensét. Figyelembe véve a lé-
gierők technikai összetettségét, valamint 
vezető szerepét, egy a légierőben szolgáló 
személyre (airman – az angol szóhasználat-
ban bárki, aki a légierő állományában szol-
gál) kell a vezetést bízni. A légierőt haderő-
nemként úgy képzelte, mint ami a száraz-
földtől és haditengerészettől független, ön-
álló parancsnoksággal rendelkező  szervezet, 

L
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 illetve a többi haderőnem repülő csapatok-
kal nem rendelkezik. A légierő biztosítja 
a döntő erőt a háborúban, amelyben csök-
ken a szerepe a szárazföldi erőknek és szin-
te jelentéktelen a haditengerészeté. Az el-
lenség hátországának szívében mért csapá-
sok eldönthetik a háborút a másik két hade-
rőnemtől függetlenül. A légicsapások ellen 
korlátozott mértékben lehetséges a védeke-
zés, az is csupán vadászrepülőgépekkel kivi-
telezhető, és nem a támadásra várva, hanem 
a levegőben őrjáratozva. Véleménye szerint 
a tengeralattjárókban volt potenciál, mint 
hadviselési eszközben, azonban a repülő-
gép megjelenésével az összes felszíni jármű 
sebezhetővé vált, és a légi járművek átvet-
ték szerepüket. Giulio Douhethez hasonló-
an ő is megjárta a hadbíróságot, ötéves szol-
gálattól való eltiltásra és a nyugdíjától való 
megfosztása ítélték kemény kritikája miatt. 
(Cs. J.) → légvédelem, légierő (műveletek, 
támogató műveletek)

lapos szervezet: szervezeti modell, amely-
re a döntően horizontális, mellérendelő el-
rendezés jellemző, amelyben az egyes egy-
ségek nagyobb önállóságot élveznek (ügy-
védi munkaközösségek). (C. O.) → kato-
nai vezetés

lappangási idő, látens idő: a fertőzés pil-
lanatától a betegség első tünetéig eltelt 
idő. A mindennapi életben véletlenszerű-
en (spontán) vagy járvány idején nagyobb 
valószínűséggel bekövetkezett fertőzés (in-
fekció). Katasztrófahelyzetben a megrom-
lott közegészségügyi viszonyok, a hiányos 
személyi higiéné, esetleg az ellenség szán-
dékos cselekménye miatt kialakuló fertő-
ző betegségek jelentős része már a ~ tar-
tama alatt felismerhető, diagnosztizálha-
tó és a betegség kifejlődése befolyásolható, 
esetleg megakadályozható. A ~ eltelte után 
jelentkeznek a betegség kezdeti tünetei: ál-
talános gyengeség, nyugtalanság, fejfájás 

és hőemelkedés. Rendszerint megbetegedik 
az ideg-, a szív- és az érrendszer, továbbá 
a légző, valamint emésztőszervek, és emel-
kedik a test hőmérséklete. Néhány fertőző 
betegség esetében gyulladásos folyamatok 
is elindulnak, másoknál kiütések keletkez-
nek, megváltozik a vér összetétele, növek-
szik vagy csökken a fehérvérsejtek száma. 
Kezdeti tünetei alapján a betegség viszony-
lag jól diagnosztizálható, és a betegséget 
okozó kórokozók a laboratóriumban azono-
síthatók (identifikálhatok). A ~t a fertőzött 
szervezet immunitása, ellenállóképessége 
befolyásolhatja azáltal, hogy a mozgósított 
összetett ellenállási mechanizmus képes-e 
a mikroorganizmusok szaporodását, illetve 
mérgező anyagok, toxinok termelését meg-
akadályozni. A ~ néhány baktériumfertőzé-
ses betegség, mint például pestis esetén 1–3 
nap, de eltarthat 9 napig is, vagy brucellózis 
esetében a betegség kialakulása 2–3 hétig is 
eltarthat. A rickettsiák által okozott beteg-
ség, mint például a kiütéses tífusz alig 3 nap 
alatt, egyes esetekben csak 10–14 nap alatt 
fejlődik ki. A közismert vírusos fertőző be-
tegség, az influenza hirtelen magas láz kí-
séretében akár 1–2 nap alatt is kifejlődhet. 
(B. T.) → ABV-támogatás

Lawrence, Thomas Edward „Arábiai” 
(1888–1935): brit régész, orientalista, kato-
nai stratéga és szakíró. Oxfordban folyta-
tott tanulmányokat, majd az első világhá-
ború kitöréséig szinte folyamatosan a Kö-
zel-Keleten folytatott ásatásokat. 1914 ja-
nuárjában a hírszerzés megbízásából feltér-
képezte Negev-sivatagot, majd októberben 
katonai szolgálatra jelentkezett. A brit közel-
keleti főparancsnokságra, Kairóba vezényel-
ték, ahol a hírszerzési osztályon dolgozott. 
1916 nyarán összekötőnek vezényelték Fej-
szál emír táborába, aki bizalmasául fogad-
ta, és a későbbiekben megtette vezérkari fő-
nökének. Tökéletesen beszélt arabul, jól is-
merte a sivatagi népek szokásait. Meggyőzte 
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az arab vezetőket, hogy a közel-keleti vasút-
vonal elleni rajtaütésekkel gyengítsék a tö-
rököket. Több, sikeres akciót vezetett a vas-
út és állomásai ellen, vonatokat és hidakat 
robbantott fel, kisebb török erőket semmi-
sített meg. közreműködésével az arab erők 
1917-ben  elfoglalták Akaba városát, majd 
1918-ban  felszabadították Damaszkuszt. ⁓ 
háborús erőfeszítéseit a brit és francia kor-
mány több magas kitüntetéssel honorálta. 
1923-ban  álnéven belépett a brit hadseregbe, 
először a harckocsizókhoz, majd 1925-ben  
átkerült a légierőhöz, ahol mérnöktisztként 
hidroplánokkal és nagy sebességű motor-
csónakokkal foglalkozott, egy új csónaktí-
pus feltalálása is a nevéhez fűződik. 46 éves 
korában, pár héttel azután, hogy kilépett 
a légierőtől, erősen gyanús motorbalesetben 
vesztette életét. ⁓ fő műve a Bölcsesség hét 
pillére című könyv, amely önéletrajzi eleme-
ket tartalmaz, feldolgozza az arab felkelés 
történetét, értekezik Arábiáról és népeiről, 
valamint katonai kérdésekről. Esetleírásai-
ban bemutatja a gerillacsoportok szervezé-
sét, irányítását és harcát, így az irreguláris 
hadviselés egyik alapműve. A mű rövidített 
változata Lázadás a sivatagban címmel je-
lent meg. (N. L.) → hadtörténet, hadművé-
szet története

leaderelmélet: a vezetőről alkotott maga-
tartástudományi elképzelés, amely a veze-
tőt személyként és nem funkciójában ragad-
ja meg; leadership, ami a vezetésre való ké-
pességet jelenti. Gyakori szinonimái a kor-
mányzás, autoritás, befolyásolás, kezdemé-
nyezés, de értelmezik a vezetőségként is. 
Ez a felfogás a folyamatosan átalakuló, az ál-
landóan változó körülmények, és feltételek 
között működő szervezetek vezetése során 
kap prioritást, ha kiemelkedő képességekkel 
rendelkező (karizmatikus) vezető áll a szer-
vezet élén. A leader (a vezető) a vezetettek-
re gyakorolt érzelmi, illetve az értékrendet 
befolyásoló hatásával, a jövőkép felvázolá-

sával, az egyéni képességekre és a csoport 
kohéziós és alkotóerejére alapozottan érvé-
nyesíti a szervezeti célt. Ezt a felfogást kö-
vető vezető a személyiséget, az embert ál-
lítja a szervezeti tevékenység centrumába. 
A leadernek a krízishelyzetekben, azok át-
hidalásában van – karizmatikusságából adó-
dóan – meghatározó szerepe. A leadership 
fogalmával jellemzett szemléletet, felfogást 
követő vezető elképzeléseket, várakozásokat 
ébreszt a vezetettekben, majd irányadó cé-
lok kitűzésével bevonja őket azok realizá-
lásába és az azokkal kapcsolatos döntések-
be, ezzel is biztosítva, hogy eltökélt, oda-
adó munkára serkentse őket. A hosszú távú 
eredményes megalapozottságot előirányzó, 
de a folyamatosan változó körülményeket, 
a krízishelyzeteket megoldó vezetők bizto-
sítanak létjogosultságot ennek a felfogás-
nak. Tehát a leadership koncepciója alatt 
azt a vezetői tevékenységet értelmezhetjük, 
amely során a leader befolyásolja az aláren-
deltjei viselkedését a szervezeti célok eléré-
se érdekében, és ehhez megteremti a szük-
séges feltételeket. A vezető a tevékenysé-
gét a munkatársak személyiségére alapoz-
za, bevonja őket a reális célok kijelölésének 
folyamatába, a döntések meghozatalába, 
ezzel motiválva azok leghatékonyabb rea-
lizálását. A leader – a menedzserrel szem-
ben – az embereket, a csoportokat, szerve-
zeteket (és nem az ügyeket) állítja a közép-
pontba, ugyanakkor, amíg a menedzsment 
felfogásában a stratégia egy meghatározott 
cél eléréséhez vezető utat jelenti, addig a le-
adership magának a célnak a megkeresé-
sét és kitűzését is magában foglalja. A lea-
dership és különösen a visionary leadership 
vonatkozásában az emberek, az embercso-
portok irányítása áll a középpontban (a me-
nedzsment az ügyek intézését végzi), ami 
magában foglalja a célnak a megkeresését 
és kitűzését, és a szervezettől átalakulást, 
változást követel. A visionary leadership an-
ticipálja (megérzi, sejteti) a jövőt, a szerve-
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zet alapvető képességeit a jövőképhez iga-
zítja és ebbe az irányba fejleszti, a szerve-
zet kulcsembereit megnyeri, bevonja őket 
a vizionált jövő alakításába, ahol a vízió 
a cselekvést involválja. A vezető a szerve-
zet tagjait képes elégedetlenné, illetve dísz-
komforttá tenni, ezáltal magát a szervezetet 
kényszeríti kockázatvállalásra és változásra. 
Ugyanakkor a leader képes az áldozatválla-
lásra is, mert az inercia, a tehetetlenség miatt 
a szervezetek többsége már csak későn ér-
zékeli a változtatás szükségességét. (C. O.) 
→ katonai vezetés

ledobási zóna: a felderítés felelősségi sáv-
jának az a meghatározott területe, amelyen 
a légi kijuttatással tervezett felderítőszer-
veket, felszerelésüket vagy ellátmányukat 
dobjak le ejtőernyővel. (H. H.) → felderítés

ledobóhely: légi szállítású csapatok, esz-
közök vagy anyagi készletek ledobására ki-
jelölt körzet. A kivetési zóna különleges ~, 
amelyet anyagi készletek és/vagy eszközök 
földközeli kivetési technika alkalmazásával 
történő célba juttatásához használnak. A ~ 
fontos része a földet érési pont, amely a le-
dobási területen az a pont, ahol az első ej-
tőernyős vagy légi ledobású teher földet ér, 
vagy ahová a földet érésüket megtervezték. 
A légi szállítás útvonalának fontos eleme 
a célmegközelítési pont, amely a légi szál-
lítási tevékenységeknél az a navigációs el-
lenőrző pont, amely fölött a ~ felé az utolsó 
fordulót végrehajtják. (Cs. J.) → légvédelem, 
légierő (műveletek, támogató műveletek)

leépítés: a szervezet méretének csökken-
tése, amelynek célja a kisebb költségvetés 
vagy a nagyobb hatékonyság elérése. (C. O.) 
→ katonai vezetés

lefogás: a célok tüzérségi veszteségokozá-
sának egyik mértéke, olyan veszteség oko-
zása és feltételek létrehozása, amelyek kö-

vetkeztében a cél ideiglenesen elveszti harc-
képességét, csökken (megszűnik) manővere-
zőképessége és megbomlik vezetése. (Sz. T.) 
→ tüzérség

lefogási tényező: az elektronikai lefogás 
minőségi mutatója, a lefogás hatékonysá-
gára utaló a lefogandó (zavarandó) és lefo-
gó (zavaró) elektronikai berendezések har-
cászati és műszaki jellemzőinek adott pil-
lanatban végzett összehasonlításból nyert 
viszonyszám. A ~ az adott feladatú vevő-
berendezésre jellemző, megmutatja a vevő 
bemenetének lineáris áteresztő sávjába eső 
zajteljesítménynek (Pzaj) a hasznos jeltelje-
sítményéhez (Pjel) való, azt a szükséges vi-
szonyát, amely megadott valószínűséggel 
biztosítja a megkívánt (hasznos) informá-
cióveszteséget. Mivel minden vevő áteresz-
tő sávját  (fvevő) úgy választják meg, hogy 
azon a hasznos jel torzítás nélkül haladjon 
át, ezért a zavarjel spektrumszélességének 
(fzavar) a jelspektrum szélességével egyen-
lőnek vagy annál nagyobbnak kell lennie. 
(V. L.) → elektronikai hadviselés

légcsavar: vonó vagy tolóerő létrehozásá-
ra szolgáló szerkezet. Propulziós elven mű-
ködik, azaz a forgássíkján áthaladó levegő 
áramot felgyorsítja; a gyorsítással járó moz-
gásmennyiség időegységre eső növekedé-
séből származó reakcióerő a ~on keletke-
ző erő. A ~lapátok – a véges szárnyakhoz 
hasonlóan – szárnyprofilokból épülnek fel, 
a levegőben mozogva rajtuk aerodinamikai 
erő keletkezik. Ezek szerint a lapátok felett, 
azaz a ~sík előtt nyomáscsökkenést, a lapá-
tok alatt, azaz a ~sík után nyomásnöveke-
dést találunk. (Cs. J.) → légvédelem, légierő 
(műveletek, támogató műveletek)

légi cél: minden légi eszköz, amelyet rádió-
lokációs szenzorral (radarral), vagy egyéb 
módon (például emberi érzékszerv által) ér-
zékelünk. Az azonosító tisztnek a rendelke-
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zésre álló információk alapján a radarkép-
ernyőn megjelenő ~okat a megfelelő azo-
nosítási kategóriába kell sorolnia, a légvé-
delemnek vagy a támadó légi szembenállá-
si műveletekben részt vevő elemeknek pe-
dig ennek megfelelően kell kezelnie az adott 
~t. A ~ok általában barát, ellenséges vagy 
semleges illetőségű merev- vagy forgószár-
nyas légi járművek, illetve rakétafegyverek. 
(Cs. J.) → légvédelem, légierő (műveletek, 
támogató műveletek)

légi célok felderítése: az a tevékenység, 
amelynek eredményeként a légtérben köz-
lekedő repülőeszközöket észlelik. A ~ vé-
gezhető felszínen stacioner telepített vagy 
mobil, illetve levegőbe emelt szenzorokkal 
(rádiólokátor, infravörös tartományban ér-
zékelő berendezés stb.), esetleg vizuálisan. 
A hatékonyság érdekében egy átfogó felde-
rítőrendszert szükséges felállítani és üze-
meltetni, amely a légtérben horizontálisan 
és vertikálisan is képes a megfelelő lefedett-
séget biztosítani. A folyamat végeredménye-
ként összeállítják az azonosított légihelyzet-
képet, amelyet a szükséges szervezeti ele-
meknek és munkahelyeknek továbbítanak. 
(Cs. J.) → légvédelem, légierő (műveletek, 
támogató műveletek)

légicsapás: a repülőerők harctevékenységé-
nek egyik alapvető formája. A repülőeszkö-
zök különböző fedélzeti fegyvereivel, illetve 
fegyverrendszereivel végrehajtott gyors le-
folyású és nagy pusztító erejű ráhatás az el-
lenséges felszíni vagy felszín alatti célpon-
tokra, megsemmisítésük, illetve lefogásuk 
céljából. (Cs. J.) → légvédelem, légierő (mű-
veletek, támogató műveletek)

légi egészségügyi kiürítés  (Aeromedical 
Evacuation – AE): 1. a sérültek és/vagy 
betegek egészségügyi felügyelet melletti, 
az egészségügyi ellátó intézményekbe irá-
nyuló és azok közötti, légi szállító eszközök-

kel, a kezelési folyamat integrált részeként 
történő mozgását (mozgatását) jelenti, ami 
három egymást kiegészítő szakaszból állhat: 
a) előretolt légi kiürítés: biztosítja a betegek 
légi szállítását a harcmezőről az első egész-
ségügyi ellátó helyig és az azt követő egész-
ségügyi ellátó helyekig a harci zónán belül. 
Az előretolt kiürítés általában nemzeti fele-
lősség; b) harcászati légi kiürítés: biztosítja 
a harci körzetből az utánpóltási körzetbe, il-
letve az utánpótlási körzet különböző pont-
jai között a sérültek/betegek légi szállítását; 
c) hadászati légi kiürítés: biztosítja a bete-
gek légi szállítását tengeren túli területről 
vagy az aktív (had)műveleti hadszíntérről 
a hazai bázisra, vagy egy másik szövetsé-
gi országba, vagy egy átmenetileg bizton-
ságos területre. (S. L.) → katonai egészség-
ügy 2. ~ feladatra külön kell kijelölni gép-
személyzetet és légi járművet, amely a szol-
gálat ideje alatt más feladattal nem bízható 
meg. (Cs. J.) → légvédelem, légierő (műve-
letek, támogató műveletek)

légi egészségügyi kiürítési operatív cso-
port/sejt (Aeromedical Evacuation Cont-
roll Cell – AECC): a légi egészségügyi ki-
ürítési rendszer különböző szintjeinek egy-
másra épülése megköveteli egy, a teljes ki-
ürítési rendszeren keresztül működni ké-
pes, sürgősségi ~ létrehozását. A ~ a légierő, 
vagy a légügyi parancsnokság parancsnoka 
által létrehozott irányító egység. A ~ a pa-
rancsnokságszállítás irányítási központjával 
együttműködve tevékenykedik és az általá-
nos egészségügyi követelményeket hangol-
ja össze a légi szállító kapacitásokkal, vala-
mint egészségügyi feladatokat szab a rend-
szerben lévő megfelelő légi-egészségügyi 
kiürítő egységek számára és felügyeli a sé-
rültek és/vagy betegek mozgatásával, szállí-
tásával kapcsolatos tevékenységeket. (S. L.) 
→ katonai egészségügy
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légi egészségügyi kiürítési rendszer: a sé-
rülteknek és/vagy betegeknek az egészség-
ügyi ellátó intézményekbe irányuló és azok 
közötti, légi szállító eszközökkel, a kezelé-
si folyamat integrált részeként, egészség-
ügyi felügyelet mellett történő mozgatását 
jelenti. A légi egészségügyi kiürítés köti 
össze az egészségügyi ellátás számos ele-
mét és alapesetben kulcsfontosságú az ellá-
tás időkorlátainak tarthatósága érdekében, 
valamint a hadszíntérről a Role 4-es  ellátó 
szintre küldendő sérültek és/vagy betegek 
számára. A tervezési folyamat során kifeje-
zetten ösztönözni kell a felelős parancsnoki 
állományt és a nemzeteket arra, hogy (for-
gó és merevszárnyú) légi eszközöket bocsát-
sanak rendelkezésre hadszíntéri rendszere-
sített eszközként légi-egészségügyi kiürí-
tés céljára. A rendszer három egymást ki-
egészítő szakaszból állhat, ezek: a) előre-
tolt légi kiürítési; b) harcászati légi kiürítés; 
c) hadászati légi kiürítés. (S. L.) → katonai 
egészségügy

légi egészségügyi kiürítést koordináló 
tiszt (Aeromedical Evacuation Coordinating 
Officer – AECO): az útba indító, a kiürítési 
útvonal mentén található, vagy a célállomás 
egészségügyi ellátó intézményének/létesít-
ményének az a tisztje, aki ott a légi egész-
ségügyi kiürítéssel kapcsolatos tevékenysé-
geket koordinálja. Általában légi egészség-
ügyi végzettséggel rendelkezik és az egyes 
útba indító egészségügyi intézményekkel 
azonos helyen települ. Általában az útba 
indító egészségügyi intézményt működte-
tő nemzet állományából nevezik ki, illetve 
biztosítják. Feladata, hogy a kiürítés összes 
paraméterében együttműködjön a nemze-
ti egészségügyi szervekkel, mind a tanács-
adással, mind a további kiürítési feladatok-
kal, vagy az ezekből esetleg következő nem-
zeti repatriálásnak minden vetületével kap-
csolatban. (S. L.) → katonai egészségügy

légi eszköz: mindennemű, a levegőbe (lég-
térbe) felemelkedő, ott tartózkodó, illetve 
abban mozgást végző műszaki szerkezet. 
Megkülönböztetjük a levegőnél könnyebb, 
illetve a levegőnél nehezebb ~öket. A le-
vegőnél könnyebb ~ök (léggömbök, ballo-
nok) az úgynevezett arkhimédészi felhaj-
tóerőt használják ki a levegőbe emelkedés-
hez, a levegőnél nehezebb ~ök pedig a le-
vegőben mint közegben való mozgás során, 
a szárnyfelületeiken keletkező (aerodina-
mikai) felhajtóerő következtében repülnek. 
A levegőnél nehezebb ~ök az emelő- vagy 
felhajtóerő termelés módjától függően le-
hetnek forgó- vagy merevszárnyú ~, előb-
bieket helikoptereknek, utóbbiakat repülő-
gépeknek nevezzük. Felhasználási terüle-
tük a katonai alkalmazás, polgári személy 
vagy áruszállítás, nem közforgalmú felada-
tok (például mezőgazdasági repülések, víz-
védelem, távérzékelés, meteorológiai mérés 
stb.). (Cs. J.) → légvédelem, légierő (műve-
letek, támogató műveletek)

légi feladatszabó parancs (Air Tasking Or-
der – ATO): a légi hadművelet egy bizo-
nyos idő intervallumára vonatkozó feladat-
szabását tartalmazza, ami általában 24 óra. 
A részletes tervezés 48 órával a végrehajtá-
si időszak előtt kezdődik. Így válik lehető-
vé valamennyi haderőnem igényeinek integ-
rálása. A tervezési munka végeredménye, 
hogy egy időben általában három különböző 
készültségi állapotban lévő ~ létezik: a) egy 
végrehajtás alatt; b) egy elkészített; c) egy 
tervezés alatt. A teljes ciklus, az összhaderő-
nemi parancsnok iránymutatásától a ~ vég-
rehajtásáig, a meghatározott eljárásrendtől 
függ. A 72 órás ciklus az iránymutatás ki-
adásától a 24 órás végrehajtási periódus vé-
géig általánosnak tekinthető. A légierő fel-
adatszabási ciklus pontos időrendjét az össz-
haderőnemi parancsnok a műveleti tervé-
ben, vagy a légierő komponens parancsnok 
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repülőtervében kell meghatározni. A nagy 
hatótávolságú harci repülőgépek, amelyek 
a hadszíntéren kívülről indulnak, már a le-
vegőben lehetnek a ~ kiadása előtt. Ezen re-
pülőeszközök részére a lehető legfrissebb, 
„tervezet” állapotú ~ információkat és pon-
tosításokat kell megadni. A hadszínterek kö-
zötti légi szállítási, harci, támogató és fedél-
zeti személyzet nélküli repülőrendszer fel-
adatait nem feltétlenül egy meghatározott ~ 
ciklus keretein belül hajtják végre, emellett 
a külföldi diplomáciai engedélyek eljárásai 
alá eshetnek. Megkülönböztetett figyelmet 
kell fordítani arra, hogy ezek és a hadszín-
téren belüli légi mozgékony és harci beve-
tések hogyan kerüljenek integrálásra a ~ba. 
(Cs. J.) → légvédelem, légierő (műveletek, 
támogató műveletek)

légi felderítés és megfigyelés: a szemben 
álló fél erejével és tevékenységével kapcso-
latos információk levegőből történő elsősor-
ban vizuális, elektronikus vagy más módon 
történő gyűjtése. A ~ a kijelölt légtérrészek, 
felszíni területek vagy körzetek szisztema-
tikusan, vizuálisan a repülőgép fedélzetére 
telepített eszközzel végzett ellenőrzése. Erre 
a feladatra igénybe vehetők a repülőeszkö-
zök fedélzetére telepített korai előrejelző 
rendszerek, harcászati felderítő repülőgépek 
vagy pilóta nélküli repülő rendszerek. Cél-
ja a szemben álló fél tevékenységéről, erő-
forrásairól és a harctevékenység körzetéről 
szóló, a parancsnoki döntések megalapozott-
ságához és a harcfeladatok eredményes vég-
rehajtásához szükséges információk biztosí-
tása. (H. H.) → felderítés

légi felderítés: annak érdekében hajtják 
végre vizuális megfigyeléssel, vagy más 
érzékelési megoldással, hogy információt 
gyűjtsenek az ellenséges, vagy valószínűleg 
ellenséges erők tevékenységéről és erőfor-
rásairól; vagy meteorológiai, vízrajzi, vagy 
földrajzi adatokat biztosítsanak egy adott 

térségről. A ~t általában korlátozott időke-
reten belül hajtják végre. A hírszerzés kriti-
kus fontosságú a folyó műveletek végrehaj-
tása szempontjából, ezért a felderítési ada-
tokat célszerű közel valós időben továbbíta-
ni a feldolgozókhoz. (Cs. J.) → légvédelem, 
légierő (műveletek, támogató műveletek)

légi fénykép: a terep optikai távérzékelési 
eszközökkel (légi fényképező-kamera) vég-
rehajtott légköri leképezésének egy adott 
időpontra vonatkozó eredménye, amely kép-
szerűen jeleníti meg a földfelszín egy meg-
határozott részét. A ~ek hordozóanyagául 
a digitális korszakig celluloid, majd poli-
észter alapanyagú fényérzékeny filmeket 
választottak (ezekkel ma már csak ~-ar-
chívumokban lehet találkozni), amelyeket 
az ezredfordulón fokozatosan váltottak fel 
az egyre nagyobb felbontású és érzékenysé-
gű, fotoelektromos effektus alapján működő 
töltés-csatolt eszközökre (Charge-coupled 
Device – CCD). Az új technológia a digitá-
lis képanyagok alkalmazásával jelentős ha-
tást gyakorolt a fotogrammetriára és a táv-
érzékelés gyakorlati alkalmazására. A ~ek 
megjelenéséig a térkép jelentette a terep ta-
nulmányozásának egyedüli eszközét. A ~ek 
sikeres bevonása a terepértékelés, terepfel-
derítés feladataiba mindazonáltal nem tette 
lehetővé a topográfiai térképek mellőzését, 
ami a következő okokra vezethető vissza: 
a) légköri viszonyok és a napszakkal össze-
függésben csak meghatározott időszakok-
ban készülhetnek; b) nyers változatban pon-
tos célmegjelölésre és pontkoordináták meg-
határozására a geometriai torzulások miatt 
csak korlátozottan alkalmas; c) nem tartal-
mazza a térképekre jellemző névrajzi és ma-
gyarázó megírásokat, a tereptárgyak műsza-
ki adatait, a domborzatra vonatkozó jelölé-
seket és a koordinátahálózatot; d) a vízszin-
tes értelemben csekély kiterjedésű tereptár-
gyak, föld alatti objektumok nehezen, vagy 
 egyáltalán nem értékelhetők ki; e) a terep-
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tárgyak beazonosítása a térképhasználatnál 
lényegesen nagyobb gyakorlatot igényel. 
Mindezen hátrányok egy része a ~ek feldol-
gozása során (geometriai  torzulások keze-
lése, kiegészítő térképi adatok hozzáadása) 
kiküszöbölhető. A ~ alkalmazása olyan elő-
nyöket biztosít ugyanakkor más térképészeti 
anyagokhoz képest, amelyekről hiányossá-
gai ellenére sem lehet lemondani. Ezek kö-
zül kiemelendő: a) a terep megjelenítésének 
teljessége, azonnalisága (naprakészsége); b) 
nagyobb térségek gyors leképezésének le-
hetősége; c) felderítési adatok gyűjtése, ki-
emelt kockázatú térségek biztonságos meg-
figyelésének lehetősége; d) az időbeni vál-
tozások (fázisok) rögzítésének lehetősége; e) 
a terep domborzati sajátosságainak térhatá-
sú megjelenítése (~ párok vagy ~ sorozatok 
készítésével). A ~ek felhasználását alapve-
tő módon meghatározza: a) a fényképezési 
magasság; b) a fényképező kamera dőlésszö-
ge; c) a fényképező kamera objektívjének fó-
kusztávolsága; d) a képrögzítő érzékenysé-
ge, mérete és felbontása; e) a légkör állapo-
ta (páratartalom, kondenzáció); f) a felszín 
megvilágítottsága (napszak). A geometriai 
kiértékelésre alkalmas ~ket mérőképeknek 
nevezzük. Fő sajátosságuk, hogy megfelelő 
fotogrammetriai feldolgozással alkalmassá 
tehetők térképhelyettesítő termékek (fotó-
térképek, ortofotótérképek) alapanyagaként 
szolgálni. A ~ek másik kiemelt felhasználói 
köre a katonai felderítés, annak is képfelde-
rítési ága (IMINT), amely a légi felvételeket 
más távérzékelési anyagokkal együtt elsőd-
leges adatforrásbak tekinti. (K. A.) → geo-
információs támogatás

légi fényképezés: a légi fényképek létre-
hozására kifejlesztett technológiák és esz-
közök összessége. A katonai gyakorlatban 
a képi (IMINT) és a geoinformációs felde-
rítés (GEOINT) meghatározó jelentőségű 
adatforrása. Eszköztára az igényelt pontos-
ság, részletesség és a kiemelni szándékozott 

földrajzi tényezők sokfélesége folytán igen 
változatos képet mutat. Hordozóeszközeit 
illetően ~re igénybe vehetők forgó- és me-
revszárnyú, pilótanélküli és pilóta által ve-
zérelt repülőgépek, de akár hőlég-, gázbal-
lonok is. A repülőeszközök mérete terén ha-
sonló változatosság tapasztalható, továbbá 
a képérzékelő eszközök típusválasztéka is 
igen jelentős. Ez utóbbiaknál a távérzéke-
lés csaknem teljes eszköztára igénybe ve-
hető. A légi fényképekkel leképzendő terep 
kiterjedése, a repülési magasság, valamint 
a kamera fókusztávolsága összefüggésében 
meghatározható, hogy a felderítésre, illetve 
térképészeti célú felvételezésre kijelölt föld-
felszín egyes-, sorozat- vagy területfényké-
pezéssel képezhető le optimálisan. A soro-
zat- és területfényképezés esetén az egyes 
felvételek átfedéssel készülnek. Az átfedés 
mértékét mindenekelőtt a felhasználás cél-
ja határozza meg. Vonalas jellegű tereptár-
gyak (út- és vasútvonalak, vízfolyások, ha-
társzakaszok stb.) esetén tartalmi kiértéke-
lések céljára legalább 20%-os  átfedést kell 
biztosítani. Ha vonalas tereptárgy, illetve 
környezet függőleges tagoltsága is lényeges, 
a sztereo-fotogrammetriai feldolgozáshoz 
legalább 60%-os  átfedésű felvételezés szük-
séges. (K. A.) → geoinformációs támogatás

légi folyosó: manapság a polgári repülésben 
jellemzően nem alkalmaznak ~kat. Ezeket 
korábban leváltották a navigációs pontok 
általi útvonalképzéssel, napjainkban pedig 
a töréspontok nélküli, úgynevezett szabad 
útvonalképzés módszerét tervezik bevezet-
ni Európa-szerte, hazánkban ezt a megol-
dást már megvalósították. Lényege, hogy 
az országhatár menti ki- és belépőpontok 
között, az ország területének légterében tel-
jesen egyenes, töréspontok nélküli útvona-
lakat lehet lerepülni. Műveleti körülmények 
között továbbra is alkalmazott a ~k hasz-
nálata a rendszerezett és biztonságos légi-
közlekedés és feladatvégrehajtás céljából. 
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 Leggyakrabban a következőket alkalmaz-
zák: légi útvonal (Air Route – AIRRTE); biz-
tonsági sáv (Safe Lane – SL); különleges légi 
folyosó (Special Corridor – SC); lassú légi 
járművek légi útvonala (Slow Aviation As-
sets Flight Routes – SAAFR); időszakosan 
minimális kockázatú útvonal  (Temporary 
Minimum Risk Route – TMRR); tranzit fo-
lyosó (Transit Corridor – TC); tranzit útvo-
nal (Transit Route – TR). (Cs. J.) → légvé-
delem, légierő (műveletek, támogató mű-
veletek)

légi fölény: az egyik fél olyan mértékű do-
minanciája a légi csata során a másik felett, 
amely lehetővé teszi az első részére a fel-
adatának a végrehajtását, valamint száraz-
földi-, tengeri-, illetve légierőjének alkalma-
zását adott időben vagy szűkebb térségben, 
a szemben álló fél (légierő) jelentős akadá-
lyozó tevékenységének hiányában. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támo-
gató műveletek)

légi hadjárat: a fogalom megszületésének 
ideje bizonytalan, azonban John A. War-
den III. 1988-as  Air Campaign című köny-
vének megjelenése óta széles körben elter-
jedt a használata. Fegyveres tevékenysé-
gek olyan sorára utal, amelyeket elsősor-
ban a légi haderőnem hajt végre, és amelyek 
a konfliktus vég- (politikai) céljainak eléré-
sében segítik adott állam vezetőit. Sokszor 
az 1991-es  I. öbölháború utáni légi hadvi-
selési érára alkalmazzák, amelyek földraj-
zilag viszonylag kis területre korlátozottak 
voltak, de találkozhatunk második világhá-
borús vonatkozásaival is, például a szövet-
ségesek bombázó tevékenységével kapcso-
latban. (Cs. J.) → légvédelem, légierő (mű-
veletek, támogató műveletek)

légi hadművelet: gyűjtőfogalom, a légierő 
által végrehajtott tevékenységi formák, ame-
lyeket különböző célok (hatások) elérése 

érdekében hajtanak végre. Négy főcsopor-
tot különböztetünk meg: a légi szembenál-
lást, a levegő-föld támadásokat, az informá-
ciógyűjtést és a légi mobilitási feladatokat. 
A légierő (had)műveleteit és alkalmazásá-
nak formáit nem a feladatok végrehajtásába 
bevont erők és eszközök összetétele, hanem 
az elérendő célok határozzák meg. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támo-
gató műveletek)

légi hadműveleti direktíva (Air  Operations 
Directive – AOD): az összhaderőnemi koor-
dinációs parancsban hirdetik ki az összhade-
rőnemi parancsnok szándékát és iránymuta-
tását. A légierő komponens parancsoka kon-
zultáció és az összhaderőnemi koordinációs 
parancs segítségével tart egyensúlyt a hosz-
szú távú tervezés és a mindennapi közvet-
len légi feladatszabó parancs készítésében, 
illetve végrehajtásában történő részvétel kö-
zött. Ennek végeredménye a ~, amelyben 
a légi feladatszabó parancs készítésére vo-
natkozó napi utasítások szerepelnek. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támoga-
tó műveletek)

légi hadműveleti koordinációs  központ 
(Air Operations Coordination Centre –
AOCC): funkcionálisan a légi műveleti köz-
pontnak van alárendelve, légi szakmaiságot 
képvisel a szárazföldi vagy más (például 
a tengerészeti) erők hadtestparancsnoksá-
gainál, azokkal együtt települve és azoknak 
szerves részét képezve. Integrálja a légi mű-
veletekkel összefüggő feladatokhoz – töb-
bek között a légi lefogás, közvetlen légi tá-
mogatás, légvédelem, légiforgalmi irányí-
tás stb. – kapcsolódó összekötői és a koor-
dinációs eseményeket. A ~ megfelelő kiin-
dulópontot biztosít a fogadó parancsnok-
ság személyei számára a művelettervezés, 
feladattisztázás és műveletek végrehajtása 
időszakában, kapcsolódási pontot ad a légi 
összekötő  csoport számára. A légi műve-
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leti központ kiterjesztéseként a szárazföl-
di és a tengerészeti műveletek támogatá-
sához végrehajtásszintű légi hadműveleti 
 egyeztetési, koordinációs lehetőséget biz-
tosít. (Cs. J.) → légvédelem, légierő (műve-
letek, támogató műveletek)

légi hadviselés: a képesség, hogy katonai 
erőt jelenítsünk meg, vagy befolyást gyako-
roljunk a légtér, a világűr és a kibertér hasz-
nálatán és birtoklásán keresztül annak érde-
kében, hogy hadászati, hadműveleti, vagy 
harcászati célokat érjünk el. A ~ a hadviselés 
szereplői viselkedésének megváltoztatására, 
valamint az események menetének befolyá-
solására irányuló képesség is. A ~ lényegé-
ből eredően stratégiai jelentőséggel bír. Erő-
többszörözőként is funkcionál, más katonai 
vagy nem katonai művelet végrehajtásának 
elősegítésével és támogatásával. Értjük alat-
ta egy nemzet képességét is, hogy kifejez-
ze akaratát a légtérben, a légtéren keresztül, 
vagy a légtérből katonai erő megjelenítése 
által. (Cs. J.) → légvédelem, légierő (műve-
letek, támogató műveletek)

légi harc: a szemben álló felek repülőesz-
közeinek a légtérben egymás ellen folyta-
tott tevékenysége az ellenséges légi hadvi-
selési eszközök megsemmisítése, csapásai-
nak visszaverése érdekében. (Cs. J.) → lég-
védelem, légierő (műveletek, támogató mű-
veletek)

légiharc-kiképzés: repülőszemélyzetek 
elméleti és gyakorlati felkészítése a sze-
mélyzetek által repült repülőeszköz légi cé-
lok elleni harci alkalmazására. A ~ során 
a személyzetek begyakorolják a feltétele-
zett ellenséges légi támadóeszközök meg-
semmisítéséhez vagy annak a szándékáról 
való lemondatásához szükséges manővere-
ket, harcászati fogásokat és a repülőeszköz 
fegyverzete hatékony alkalmazását. (D. Cs.) 
→ katonai képzés, kiképzés, felkészítés

légi harc modellezése: a légi harc saját mo-
delljén végzett tanulmányozásának tudomá-
nyos módszere. A ~ének célját a kitűzött 
harcfeladat, a légi harc fajtája (egyes, kö-
telék, közeli, távoli), valamint a repülőpa-
rancsnokoknak a harc megszervezésében, 
a vezetési pontok állományának a harc ve-
zetésében (irányításában), és a vadászrepü-
lőgép-vezetőknek a légi harc megvívásában 
való jártassága határozza meg. A modellezés 
célja a felsoroltak alapján lehet: a légi harc-
ra vonatkozó optimális elhatározás megal-
kotása; a légi harcban részt vevő repülőgép-
vezetők és a légi harc irányítását végző va-
dászirányító (megfigyelő) tisztek célszerű 
tevékenységének meghatározása; a légi harc 
harcászati fogásainak kimunkálása; a va-
dászrepülőgép-vezetők felkészítése új har-
cászati fogások alkalmazására. A ~ének sza-
kaszai: a) a légi harc elgondolásának és mo-
dellezendő változatainak meghatározása; b) 
a modellezéshez szükséges kiindulási ada-
tok és eszközök kiválasztása; c) a légi harc 
modelljének felépítése és a műveletek elvég-
zése; d) az eredmények elemzése és értéke-
lése; e) következtetések levonása és megfo-
galmazása; f) a légi harc optimális változa-
tának kiválasztása. (D. Cs.) → katonai kép-
zés, kiképzés, felkészítés

légi harcálláspont: a csapatok és a fegyver-
irányítási eszközök vezetési rendszerének 
eleme, repülőgép vagy helikopter fedélze-
tén speciálisan berendezett, mozgó vezeté-
si pont. Rendeltetése: a vezetés folyamatos-
ságának, életképességének és manőverező-
képességének lehetővé tétele. Alkalmazásá-
ra akkor kerülhet sor, amikor: a) a különféle 
haderőnemi csapatok hadászati, hadművele-
ti, illetve harcászati vezetése a földi vezetési 
pontokról nem, vagy hatékonyan nem oldha-
tó meg; b) a fő harcálláspont áttelepülést hajt 
végre vagy működésképtelenné vált; c) a tar-
talék harcálláspont megsemmisült; a hadmű-
veleti vagy hadműveleti-harcászati helyzet 
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szükségessé teszi az erők és eszközök koor-
dinált, vizuális láthatóságot is követelő veze-
tését, illetve irányítását; d) a csapatok olyan 
széles arcvonalon bontakoznak szét, illetve 
a repülőgépek olyan nagy távolságban hajt-
ják végre harcfeladataikat, hogy a híradás-
technikai vezetési eszközökkel a földről már 
nem tartható az összeköttetés; e) a parancs-
nok célszerűbbnek látja a légi harcálláspont 
alkalmazását. Az ellenséges légi célok ha-
tékonyabb légi felderítése következtében 
az utóbbi időben a légi harcálláspontokat 
gyakran alkalmazzák a légierő kötelékei-
nek, a légvédelem és a rakétaelhárítás erő-
inek és eszközeinek vezetésére, illetve irá-
nyítására. A légi harcálláspont a rendelteté-
se szerint lehet: a szárazföldi csapatok veze-
tésére szolgáló légi vezetési pont; a légierő 
(repülőcsapatok), illetve a haditengerészeti 
légierő, valamint a légvédelmi csapatok légi 
harcálláspontja. (Cs. J.) → légvédelem, légi-
erő (műveletek, támogató műveletek)

légi harctéri irányító (Airborne Forward 
Air Controller – ABFAC): a ~ egy, az erre 
a célra megfelelő légi jármű fedélzetén el-
helyezkedve koordinálja a légicsapásokat 
a harcászati légi irányító csoportot, illetve 
a közvetlen légi támogatást végrehajtó légi 
járművet. Helyi irányítást biztosít; továb-
bítja a közvetlen légi támogatáshoz szüksé-
ges információkat; azonnali információkat 
biztosít a fenyegetésről, illetve célpontok-
ról; valamint célmegjelölést hajt végre a tá-
madó légi járművek részére. Amennyiben 
ezt az időjárási, illetve légköri körülmények 
lehetővé teszik, a ~ jóval nagyobb távolsá-
gokat figyelhet meg, mint a felszíni megfe-
lelője. Hatékony harcászati irányítást való-
síthat meg azáltal, hogy a közvetlen légi tá-
mogatást végrehajtó repülőgépeket megfele-
lően osztja el a célterületen, miközben ko-
ordinációt hajt végre a szárazföldi erőkkel, 
valamint priorizálja a célpontokat. (Cs. J.) 

→ légvédelem, légierő (műveletek, támo-
gató műveletek)

légi határsértés: a légtérszuverenitás, azaz 
a nemzet légtér feletti önrendelkezésének 
megsértése. Külföldi polgári légi jármű 
a magyar légteret nemzetközi szerződés 
alapján, ennek hiányában a légiközlekedé-
si hatóság egyedi repülési engedélyével ve-
heti igénybe. Az ellenőrzött légtérben tör-
ténő repülésekhez – ideértve az olyan kül-
földi légi járműnek a magyar légtérbe való 
berepülését is, amely számára a magyar lég-
tér használatát nemzetközi szerződés, vagy 
meghatározott engedély lehetővé teszi – lé-
giforgalmi irányítói engedély szükséges. 
Az ellenőrzött légtérbe való berepüléshez 
nincs szükség légiforgalmi irányítói enge-
délyre a légvédelmi készenlét valós repülé-
se esetében. A pilóta nélküli légi járművel 
végrehajtott, ellenőrzött légtérben történő 
repüléshez a pilóta nélküli légi járművekről 
szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
feltételek megléte esetén nincs szükség lé-
giforgalmi irányítói engedélyre. Külföldi ál-
lami légi járműnek a magyar légtérbe való 
berepülése iránti kérelmet a külpolitikáért 
felelős miniszternek kell benyújtani. A lé-
giközlekedési hatóság a külpolitikáért fe-
lelős miniszter, a katonai légügyi hatóság, 
továbbá a magyar légtér igénybevételéről 
szóló kormányrendeletben megjelölt polgá-
ri és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgá-
lat hozzájárulásával engedélyezi a külföl-
di állami légi járműnek a magyar légtérbe 
való berepülését. Az Alaptörvény 47. cikke 
szerinti csapatmozgások esetén a diplomá-
ciai kérelem alóli mentesség nem mentesít 
a csapatmozgásra vonatkozó közjogi enge-
dély alól. A diplomáciai kérelem alóli men-
tességgel rendelkező államok ilyen esetben 
megfelelő időben kötelesek engedélyt kérni. 
NATO-tagország, valamint az Európai Unió 
tagállama állami légi járművének a magyar 
légtérbe való belépéséhez nem szükséges 
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külön engedély kérése. A NATO-tagállam, 
valamint az Európai Unió tagállama álla-
mi légi járművének a magyar légtérbe való 
belépése a nemzetközi előírásoknak meg-
felelő repülési terv benyújtásával történik. 
A NATO műveleti alárendeltségű légvédel-
mi készenléti szolgálatot teljesítő külföldi 
állami légi járműnek feladata végrehajtá-
sával összefüggésben repülési tervet nem 
kell benyújtania, a magyar légtérbe törté-
nő berepülését – a kormány előzetes dönté-
se alapján – a Magyar Honvédség Légierő 
Ügyeletes Parancsnoka engedélyezi. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támoga-
tó műveletek)

légi helyzet: leggyakrabban az „azonosí-
tott” előtaggal is ellátják. A beérkező szen-
zor (jellemzően rádiólokátor) jelekből ösz-
szeállított légierő-specifikus felderítési in-
formáció. Az adott földrajzi térség (illeté-
kességi terület) légterében ábrázolják a légi 
járművek helyzetét és egy bizonyos azono-
sítási kategóriát rendelnek hozzá a repülési 
jellemzői és az elérhető repülési adatai alap-
ján. (Cs. J.) → légvédelem, légierő (művele-
tek, támogató műveletek)

légi irányító és jelentő központ (Command 
and Reoprting Centre – CRC): 1. Általá-
nos légiforgalmi irányítóközpont vagy -to-
rony. 2. Jelen értelmezésben nemzeti és NA-
TO-alárendeltségbe tartozó vezetési pont, 
amelynek feladata a nemzeti és szövetséges 
légi hadműveletekben részt vevő repülőgé-
pek tevékenységének irányítása és ellenőr-
zése, a légvédelmi rendszer működésének 
irányítása, a légi forgalom áramlásának sza-
bályozása, valamint az általános légi hely-
zet folyamatos figyelemmel kísérése. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támoga-
tó műveletek)

légi készenlét: a készenléti állapot olyan fo-
kozata, amelyben a harcfelszereléssel ellá-

tott légi jármű már a levegőben várakozik 
és képes azonnali harctevékenységre. Nem 
csupán levegő-levegő, hanem egyéb, például 
levegő-föld viszonylatú feladat (például köz-
vetlen légi támogatás) végrehajtásra is vára-
kozhat a levegőben a légi jármű. A légi jár-
mű pedig lehet merev- vagy forgószárnyas, 
fedélzeti személyzettel ellátott, vagy el nem 
látott stb. (Cs. J.) → légvédelem, légierő (mű-
veletek, támogató műveletek)

légi korai előrejelző és irányító rendszer 
(Airborne Early Warning and Control Sys-
tem – AWACS): felderítő- és magasságmé-
rő lokátorokkal, valamint fegyverrendszerek 
irányítására szolgáló híradóeszközökkel fel-
szerelt repülőgép és ez által biztosított lég-
térellenőrzés és irányítás. A legismertebb 
eszközei a kategóriának: E–3 Sentry, E–2C 
Hawkeye, Saab 340, KJ–2000, E–767, Be-
riev A–50, Beriev A–100. (Cs. J.) → légvé-
delem, légierő (műveletek, támogató mű-
veletek)

légi kutató-mentő szolgálat (Search and 
Rescue – SAR): a légi kutató-mentő műve-
letek végrehajtásának alapvető célja a ka-
tasztrófát, illetve balesetet szenvedett, baj-
bajutott légi járművek felkutatása és utasa-
ik, személyzetük mentése. A légi kutató-
mentő műveleteket kizárólag ellenséges fe-
nyegetettségtől mentes területen hajthatják 
végre, a túlélő aktív közreműködése nem 
alapvető feltétele a mentés végrehajtásának. 
A légi kutatás-mentés nemzeti felelősség 
és többnyire a kijelölt felelősségi területre 
(adott ország területe) korlátozódik. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támoga-
tó műveletek)

légi lefogás (Air Interdiction – AI): olyan 
levegő-felszín támadó műveleteket jelent, 
amely során a szemben álló katonai poten-
ciált eltérítik, megzavarják, késleltetik, le-
morzsolják vagy megsemmisítik, mielőtt 



680

légi lépcső

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

azok felvonulhatnának és harcba bocsát-
kozhatnának a saját szárazföldi csapataink-
kal, olyan mélységben végrehajtva mindezt, 
ahol a saját csapatok tüzével és mozgásával 
a légi támadásokat nem szükséges összehan-
golni. A ~ jellegéből adódó rugalmasság le-
hetővé teszi a független végrehajtást, akár 
olyan esetben is, amikor saját felszíni erők 
nem tartózkodnak a térségben, amely eset-
ben a ~ képezheti az ellenséges felszíni erők 
elleni fő erőkifejtést. Mindez csökkentheti 
a felszíni harcok szükségességét vagy mé-
retét. (Cs. J.) → légvédelem, légierő (műve-
letek, támogató műveletek)

légi lépcső: a szovjet mély hadművelet 1. 
hadműveleti lépcsője, amelyben a front- 
és hadsereg-légierők, valamint a légide-
szantcsapatok a hadműveleti mélységben ki-
fejtett tevékenységükkel segítik az áttörést, 
majd a sikerkifejlesztést. (Sz. M.) → hadtör-
ténet, hadművészet története

légi megfigyelő: az a felderítési feladatot 
végrehajtó személy, akinek elsődleges fel-
adata a repülőeszközről végrehajtott megfi-
gyelés, fényképezés, a tüzérségi tűz hatásai-
nak megfigyelése, helyesbítése, a csapásmé-
rő rendszerek által okozott harci károk fel-
mérése, vagy egyéb felderítési információk 
gyűjtése. (H. H.) → felderítés

légi mozgékonyság (Air Mobility – AM): 
lehetővé teszi a katonai (bizonyos esetben 
akár polgári) személyzet, illetve anyagi erő-
források eljuttatását, fenntartását és vissza-
szállítását légi úton bizony térségbe; amely 
feladat-végrehajtás kiemelten fontossá vált 
az összhaderőnemi műveletek sikerének 
szempontjából. A ~ sebessége és felhasz-
nálási rugalmassága biztosítja a politikai 
hatásgyakorlás lehetőségét a hadászati fon-
tosságú és méretű erő-átcsoportosítás lehe-
tőségével. A hadviselés hadműveleti szintjén 
a ~i művelettípust a különböző légi szállítá-

si, valamint légi üzemanyagutántöltési fel-
adatokra oszthatjuk. (Cs. J.) → légvédelem, 
légierő (műveletek, támogató műveletek)

légi navigáció: a navigáció mai értelmezé-
se szerint a tengeri és légi közlekedés tájé-
kozódási módszereinek összefoglaló elneve-
zése. Bizonyos megszorításokkal alkalmaz-
ható a szárazföldi közlekedésben is (úttalan 
terepen, sivatagban). Napjainkban a kor-
szerű műholdak segítségével végzett hely-
meghatározás a legtöbb ember számára el-
érhetővé vált. A navigáció a latin „navigare” 
(hajózni) szóból származik és azon felada-
tok összességét, illetve azon tudományágat 
jelöli, amely lehetővé teszi, hogy kiindulá-
si helyünkről az általunk választott rendel-
tetési helyre a kiválasztott útvonalon jus-
sunk el. Lényeges, hogy ezen feladat két fő 
részből áll: a) a repülés előtti felkészülés-
ből, az útvonal megtervezéséből, navigá-
ciós számításokból; b) a repülés lefolytatá-
sa alatti ellenőrző tevékenységből és eltérés 
esetén a szükséges helyesbítésekből. Ahogy 
a repülés igen sok mindent a hajózásból örö-
költ és vett át, természetesen a navigációs is-
meretek és az alkalmazott eszközök is on-
nét származnak, azonban a két közlekedési 
ág közötti markáns különbségek miatt (a re-
pülés térbeli mozgás, amely jelentős sebes-
séggel történik, nincs lehetőség az útvona-
lon történő megállásra, korlátozott az üzem-
anyag mennyisége stb.) a századforduló óta 
a ~ külön fejlődő terület. (Cs. J.) → légvé-
delem, légierő (műveletek, támogató mű-
veletek)

légi navigációs térképek: 1. A térképek 
egyik fatája, amelyek a Föld vagy másik 
bolygó egésze vagy egy része felszínén elhe-
lyezkedő természetes vagy mesterséges te-
reptárgyak megszabott méretarányú, rend-
szerint síkbeli grafikus ábrázolása, ame-
lyen a tereptárgyak egy koordinátahálóza-
ti rendszerhez viszonyítva jelennek meg. 
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Speciálisan a légi navigáció követelménye-
inek megfelelően készített térkép. Külön-
leges ⁓ a békeidőszaki katonai követelmé-
nyek kielégítésre tervezett, légi navigáci-
ós információkkal ellátott topográfiai tér-
kép kismagasságú légi navigációs célokra. 
A légi navigációs útvonal térkép a légi na-
vigáció grafikus megjelenítésére készített 
térkép. (Cs. J.) → légvédelem, légierő (mű-
veletek, támogató műveletek) 2. A NATO-
tagállamokban a légierő harcászati-hadmű-
veleti, szállítási és egyéb navigációs felada-
tai végrehajtásához kialakított térképtípus. 
E csoportba tartozik a 1 : 250 000 méretará-
nyú kismagasságú átrepülési térkép (Tran-
sit Flying Chart [Low level] – TFC [L]); 
a 1 : 500 000 méretarányú kismagasságú re-
pülések térképe (Low Flying Chart – LFC); 
az 1 : 500 000 méretarányú harcászati repü-
lési térkép (Tactical Pilotage Chart – TPC); 
az 1 : 1 000 000 méretarányú hadművele-
ti repülési térkép (Operational Navigation 
Chart – ONC); az 1 : 2 000 000 méretarányú 
sugárhajtóműves repülési térkép (Jet Navi-
gation Chart – JNC) és az 1 : 5 000 000 mé-
retarányú hadászati repülési térkép (Global 
Navigation Chart – GNC). A ~ jellemzően 
alkalmazott méretarányaik folytán a föld-
rajzi, kiemelt tematikájuk révén a tematikus 
térképek csoportjába sorolhatók. A ~ kiemelt 
tematikája alatt minden a légi közlekedés-
sel, szállítással kapcsolatos lényeges terep-
tárgy, földrajzi tényező értendő. A ~ cso-
portjába tehát mindazon térképtípus sorol-
ható, amely a légi harcászati és hadműveleti 
feladatok a tervezését, szervezését, vezeté-
sét grafikus értelemben lehetővé teszi. Mi-
vel a légi navigációval kapcsolatos feladatok 
földrajzi értelemben jelentős kiterjedésűek, 
az e csoportba tartozó térképi megjeleníté-
sek jellemzően kis méretarányúak. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

légi rendészet (Air Policing – AP): békeidő-
szakban vadászrepülőgép alkalmazása meg-

határozott légtér sérthetetlenségének megőr-
zése céljából. (Cs. J.) → légvédelem, légierő 
(műveletek, támogató műveletek)

légi szállítás (Air Transport – AT): 1. 
Egységek, személyek, készletek, eszkö-
zök és anyagok légi úton történő szállítá-
sa. A legnagyobb manőverező képesség-
gel rendelkező szállítási alágazat. (Sz. G.) 
→ közlekedési támogatás 2. A ~ lehetővé 
teszi az összhaderőnemi parancsnok szá-
mára, hogy rendelkezésre álló erőit a világ 
bármely részére, illetve a műveleti terület 
egészén mozgassa, ellássa. Gyors és rugal-
mas mobilitási lehetőségeket kínál a kato-
nai, nemzeti, illetve nemzetközi szerveze-
tek számára, hogy világszerte sebesen rea-
gálhassanak különböző krízishelyzetekre. 
A teher célba juttatása (személyi állomány, 
felszerelés, eszközök stb.) kétféle módon tör-
ténhet: a) leszállással, kirakodással; b) ej-
tőernyős dobással. A ~i feladatok méretü-
ket tekintve kétféle kategóriába oszthatók: 
a) hadszínterek közötti (Inter Theatre); b) 
hadszíntéren belüli (Intra Theatre) ~. A had-
színterek közötti ~ jelenti a légi hidat a hát-
ország és a hadszíntér között, vagy külön-
böző hadszínterek között; a hadszíntéren be-
lüli ~ pedig a mozgatást biztosítja egy adott 
hadszíntéren, vagy összhaderőnemi műve-
leti területen belül. A ~okat öt feladattípus 
szerint osztályozhatjuk: a) általános, katonai 
~ (Routine Air Transport); b) égi logisztikai 
támogatás (Air Logistic Support); c) ejtőer-
nyős műveletek támogatása (Airborne Ope-
rations); d) légi egészségügyi kiürítés (Ae-
romedical Evacuation); e) egyéb műveletek 
támogatása (Support to Other Missions). 
(Cs. J.) → légvédelem, légierő (műveletek, 
támogató műveletek)

légi szállítási igény: az utasok számának 
és/vagy a rakományok tömegének (térfoga-
tának) az összessége, amelyet légi úton kí-
vánnak egy bizonyos feladat végrehajtása 
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érdekében elszállítani. (Sz. G.) → közleke-
dési támogatás

légi szállítások koordinációs  központja 
(Air Transport Coordination Centre – 
ATCC): tervezi, koordinálja, végrehajttat-
ja, illetve irányítja a légi szállítási feladato-
kat az összhaderőnemi műveleti területen. 
Együttműködik a légierő komponens pa-
rancsnokával annak érdekében, hogy bizto-
sítva legyen a légi erőfeszítések hatékony-
sága, tervezése és végrehajtásának folya-
mata. A ~ feladatai és felelőssége általában 
magában foglalja a légi szállítási feladatok 
tervezését és ütemezését az összhaderőnemi 
műveleti területen, az összhaderőnemi pa-
rancsnok prioritásainak megfelelően, a rés-
idők kiosztását az induló és érkező szállító 
légi járművek részére, beilleszti a légi szál-
lítási feladatokat a többi légi művelet repü-
lései közé, valamint a légi feladatszabó pa-
rancs részeként publikálja a légi szállítások 
ütemezését. (Cs. J.) → légvédelem, légierő 
(műveletek, támogató műveletek)

légi szállítású csapatok: a szárazföldi (USA 
tengerészgyalogos) csapatok olyan különle-
gesen felkészített része, amelyek a részükre 
kijelölt (nem szervezetszerű) szállító repü-
lőkkel, szállító helikopterekkel történő légi 
szállítással jutnak el a harctevékenység kör-
zetébe. A ~ fegyverzete, haditechnikai fel-
szerelése méretüknél és tömegüknél fogva 
légi úton szállíthatók, ejtőernyő segítségével 
ledobhatók. (T. J.) → szárazföldi műveletek

légi szállítmány: a repülőeszközök tarto-
zékát nem képező, légi szállításhoz speci-
álisan előkészített anyagi készletek, eszkö-
zök és járművek, amelyek a hasznos terhe-
lés egy részét, vagy teljes egészét képezik. 
(Sz. G.) → közlekedési támogatás

légi szembenállás (Counter Air – CA): segít 
a műveleti terület körülményeit kedvezően 

kialakítani, ami által a saját műveletek op-
timálisan folyhatnak akadályozó légi ellen-
tevékenységtől mentesen, biztosítva az erők 
megóvását. A légtér dominálása önmagában 
nem végcél, csupán akkor van valódi haszna, 
amennyiben kihasználják azt egy magasabb 
(hadászati, politikai) cél elérése érdekében. 
Amint a megkívánt légi dominancia kivívá-
sa megtörténik, a légierőnek lehetősége nyí-
lik katonai erő megjelenítésére ott, és ahol 
szükséges, azonban a légi dominancia szint-
jét folyamatosan felül kell vizsgálni és küz-
deni kell annak fenntartásáért. Manapság 
a légi dominanciának két fajtáját különböz-
tetjük meg, ami a légi fölény és a légi ura-
lom. A légi dominancia szükséges mértéke 
~i műveleteken keresztül érhető el. Ezt ezért 
hajtják végre, hogy a saját erők részére na-
gyobb cselekvési szabadságot biztosítsanak, 
valamint hogy csökkentsék a kiszolgáltatott-
ságukat a felderítéssel és légi támadásokkal 
szemben. A ~ ugyancsak magában foglalja 
bármely haderőnem erőfeszítését annak ér-
dekében, hogy a légteret birtokolja, amely-
hez összetett, integrált fegyverrendszereket 
alkalmazhatnak. Ilyen fegyverek lehetnek: 
hagyományos és fedélzeti személyzet nélkü-
li légi járművek, ballisztikus rakéták, robot-
repülőgépek (levegőből, vagy akár vízi esz-
közről vagy szárazföldről indítva) stb. Jelle-
gükből fakadóan a ~ lehet támadó vagy vé-
delmi. A támadó ~ során a szemben álló fél 
légterét igyekszünk uralmunk alá vonni, vé-
delmi ~ esetén pedig a saját légterünk szu-
verenitását védjük. (Cs. J.) → légvédelem, 
légierő (műveletek, támogató műveletek)

légi támadások általános terve (Master 
Air Attack Plan – MAAP): általában a szük-
séges képességek grafikus ábrázolása egy 
adott időszakra, és kulcsfontosságú eleme 
az összhaderőnemi légi műveleti elgondo-
lásnak. Az iránymutatás, erőforrás-elosztás, 
célkiválasztás során kidolgozott végleges 
priorizált célokat továbbítják a ~ét kidolgozó 
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csoportnak. A ~ csoport ezen javaslatokkal 
összhangban a rendelkezésre álló képessé-
geknek megfelelően hozzárendeli a célokat 
a repülőeszközökhöz. Az így kapott ~ az al-
kalmazási terv, amely a légi feladatszabó pa-
rancs alapját képezi. A ~ elkészítése magá-
ban foglalja az összhaderőnemi parancsnok 
és a légierő komponens parancsnok utasítá-
sának és iránymutatásának, valamint a ha-
derőnemi repülési terv és a támogatási igé-
nyek áttekintését, a célpontajánlások frissí-
tését, az erők és eszközök rendelkezésre ál-
lásának ellenőrzését, a célok kiválasztását 
az összhaderőnemi priorizált célpont listából 
és a repülőeszközök azokhoz történő hozzá-
rendelését. (Cs. J.) → légvédelem, légierő 
(műveletek, támogató műveletek)

légi támadóeszköz: bármilyen légi jár-
mű ide sorolandó, amellyel kinetikus, vagy 
nem-kinetikus légi támadás végrehajtható. 
Kinetikus támadáson a fizikai pusztítással 
járó csapásmérést értjük (például épületek, 
járművek, vagy élőerő pusztítása), nem-ki-
netikus támadáson a fizikai térben rombo-
lást nem okozó csapásmérést, zavarást ér-
jük (például elektronikai csapás vagy za-
varás). A ~ által végrehajtott feladat lehet 
levegő-levegő, vagy levegő-felszín, esetleg 
levegő-vízfelszín alatti viszonylatú. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támoga-
tó műveletek)

légi támogatás (Air Support): elavult foga-
lom, túlságosan általános kifejezés. Koráb-
ban a különböző doktrínákban egy sor fel-
adattípus tartozott a kategóriába, jellemzően 
nem tűztámogatási feladatok (például légi 
kutatás-mentés, légi utántöltés, légi szállí-
tás, légi logisztikai feladatok, meteorológiai 
támogatás, légiforgalmi irányítás stb.), a ko-
rábbi Hadtudományi lexikon (1995) meg-
határozása a légi tűztámogatási aspektus-
ra koncentrált. A legújabb kiadású nemzet-

közi légierő alapdoktrínákban már nem ta-
láljuk ezt a főcsoportot, azonban a magyar 
Re/419 még e meghatározást tartalmazza. 
A légierő alapvető valamennyi szerepköre 
támogató feladatokat takar (vagy a légierő 
magának, vagy a többi haderőnem a feladat-
végrehajtását segítve, vagy lehetővé téve), 
kivéve a hadászati jelentőségű légi művele-
teket, amely három típusú lehet: levegő-föld 
támadás (hadászati légi támadás), hadásza-
ti jelentőségű információgyűjtés, illetve ha-
dászati légi szállítás. (Cs. J.) → légvédelem, 
légierő (műveletek, támogató műveletek)

légi támogatási igény: a ~eknek két fajtá-
ját különböztetjük meg, az előre tervezett ⁓t 
és az azonnali ⁓t. Az előre tervezett igények 
esetében a támogató légi jármű előre terve-
zett időben, vagy időintervallumban hajt-
ja végre a közvetlen légi támogatást, amely 
feladat-végrehajtás ideje megegyezik az elő-
re tervezett időponttal, amikor a szárazföl-
di csapatoknak legnagyobb szükségük van 
a légi tűztámogatásra. Az előre tervezett 
közvetlen légi támogatás igényének két tí-
pusát különböztethetjük meg: az adott idő-
ben történőt, illetve a hívásra végrehajtot-
tat. Az azonnali légi tűztámogatási igény 
nem várt, vagy nem tervezett szükséges-
ség a csatatéren, gyakran vészhelyzeti jel-
legűek, ami a légi járművek átirányítását, 
vagy feladataik újragondolását teszi szük-
ségessé. Az azonnali igények származhat-
nak olyan helyzetekből is, amikor a légi fel-
adatszabó parancs előkészítésének idejébe 
nem volt elegendő idő a bennfoglalásukra. 
Megjelenési formája az úgynevezett „9 so-
ros igénylés”, amely tartalmazza a feladat 
megkezdésének pontját, a cél ehhez képesti 
irányát, távolságát, jellemzését, koordiná-
táit, a saját erők tartózkodási helyét, vala-
mint a célterület elhagyásának irányát stb. 
(Cs. J.) → légvédelem, légierő (műveletek, 
támogató műveletek)
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légi uralom: a légi fölény olyan foka, ahol 
a szemben álló légierő nem képes hatéko-
nyan zavarni a másik fél tevékenységét. 
A légtér feletti dominancia legmagasabb 
szintjének birtoklása nem jelenti azt, hogy 
egyetlenegy szemben álló légi jármű sem 
száll fel, vagy nem hajt végre feladatot, csu-
pán azt, hogy nem képes hatékony, zava-
ró ellentevékenységet végrehajtani. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támo-
gató műveletek)

légi utántöltés (Air-to-Air Refuelling – AAR): 
egészen pontosan a légi üzemanyag-utántöl-
tés egy támogató feladat, amely során a le-
vegőben, repülés közben üzemanyagot ad 
át a légi üzemanyag-utántöltés repülőgép 
az annak fogadására alkalmas másik légi 
jármű részére. A légi üzemanyag utántöl-
tés egy alapvető képesség, amely megnö-
veli a hatósugarát, a levegőben tartózkodás 
idejét, a hasznos teher mértékét és a rugal-
masságát valamennyi fogadásra képes légi 
járműnek, továbbá kiemelten fontos, ami-
kor előretolt bázisok kapacitása korlátozott, 
vagy előretolt bázis nem áll rendelkezésre. 
A nagymértékű igény a légi utántöltő repü-
lőgépek iránt szükségessé teszi az azokkal 
történő megfelelő és hatékony gazdálkodást. 
(Cs. J.) → légvédelem, légierő (műveletek, 
támogató műveletek)

légi ütközet: lásd légi szembenállás (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támoga-
tó műveletek)

légi vezetési és irányítási rendszer (Air 
Command and Control System – ACCS): 
a légierő haderőnem sajátosságainak meg-
felelő, a légi műveletek irányításához kiala-
kított vezetési és irányítási rendszer a légi 
hadműveletek tervezésére, az erőkkel tör-
ténő gazdálkodás, a légtérellenőrzés, a légi 
bevetésirányítás, a légiforgalom-irányítás 
és a fegyverirányítás feladatainak megva-

lósításához. A NATO az európai tagorszá-
gai területén létrehozta a NATO Integrált 
Légvédelmi és Rakétavédelmi Rendszerét, 
amelynek szerves elemeként kialakították 
az új ~t, amely a jelenleg használt rendszer-
rel együtt az alábbi feladatok ellátására al-
kalmas: az alárendelt erők alkalmazásának 
felügyelete (Force Management); a rendelke-
zésre álló légtér felhasználásának irányítá-
sa (Airspace Management); légtérellenőrzés 
(Air Surveillance); fegyverrendszerek irá-
nyítása (Air Mission and SBAD Control); 
légiforgalmi irányítás (Air Traffic Control). 
(Cs. J.) → légvédelem, légierő (műveletek, 
támogató műveletek)

légibomba: használatos még a repülőbom-
ba elnevezés is, de a ⁓ elnevezés pontosab-
ban leírja az eszközt és az idegen nyelvű 
terminológiában is ennek megfelelőjét al-
kalmazzák. Repülőgépről vagy helikopter-
ről ledobott, ballisztikai pályán szabadesé-
sű, robbanóanyaggal vagy egyéb töltettel 
ellátott megsemmisítőeszköz. A ~ fő ele-
me a töltet: meghatározza a bomba célra 
kifejtett hatását. Eszerint lehet nukleáris 
(atom- és hidrogén-) bomba, valamint a ha-
gyományos töltetű ~. A hagyományos tí-
pusúak lehetnek alaprendeltetésű vagy ki-
egészítő rendeltetésű ~ák. Az alaprendel-
tetésű ~ák: repesz-, romboló-, páncéltörő, 
betonromboló, térhatású, biológiai, vegyi 
és gyújtóbombák. A kiegészítő rendelte-
tésű ~ákhoz a világító-, fényképező, füst-
képző, tájékozódásjelző, propaganda- stb. 
bombák tartoznak. A repesz-romboló bom-
bák hatásukat a  robbanáskor keletkező re-
peszekkel, illetve nagy légnyomással fejtik 
ki. A gyújtóbomba töltete nagy hőmérsék-
leten égő, nehezen eloltható anyag (például 
napalm). A páncéltörő ~ák kumulatív har-
cirésszel ellátott eszközök. A betonrombo-
ló ~ák becsapódáskor először átütik a beton-
réteget, a hatásukat ezután fejtik ki. Gyor-
sító hajtóművel és fékernyővel is szerelhe-
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tik, ami lehetővé teszi az úgynevezett csa-
taoldásból történő bombavetést (H<500 m 
magasságból történő bombavetés). Ennek 
során először fékezni kell a bomba esését, 
hogy a repülőgép eltávolodhasson a veszé-
lyes repeszzónától, majd növelni kell a bom-
ba sebességét, hogy behatolhasson a célba. 
A térhatású ~ák működésének alapja, hogy 
az éghető gázok levegővel való keveredése-
kor robbanás keletkezik, ezekben az eszkö-
zökben töltetként olyan illó szénhidrogén-
vegyületeket alkalmaznak folyékony álla-
potban, amelyeknek nagy a hőfejlesztő tu-
lajdonságuk. A térhatású ~ alapvetően a rob-
banáskor keletkező lökéshullámmal pusztít, 
hatása összemérhető egy kisméretű nukleá-
ris bombáéval. A vegyi és a biológiai bom-
bák a bennük töl tetként elhelyezett mérgező 
anyagokkal, illetve baktériumokkal és toxi-
nokkal fejtik ki hatásukat. Alkalmazásukat 
nemzetközi egyezmények tiltják. A bomba-
kazetták a hagyományos ~ákhoz hasonlíta-
nak: változó mennyiségű kisméretű bom-
bát, aknát vagy egyéb robbanóeszközt tar-
talmaznak. A világítóbombában ejtőernyőre 
szerelt fáklya van, ez megvilágítja az alatta 
lévő területet. A propagandabombával pro-
pagandaanyagok (röplapok) juttathatók cél-
ba. A ~ szerkezeti elemei: a) a rendeltetés-
nek megfelelően kialakított bombatest a sta-
bilizátorokkal; b) a gyújtó, amely lehet pil-
lanat- vagy késleltetett működésű csapódó-
gyújtó, időzíthető (távolsági) vagy közelségi 
gyújtó; c) a robbanóanyag-, gyújtófolyadék-, 
ködképző- (stb.) töltet; a függesztőelemek. 
A repeszbombákban általában pillanatmű-
ködésű csapódógyújtókat, illetve időzíthető 
vagy távolsági gyújtókat alkalmaznak, hogy 
a célban vagy közvetlenül a cél felett rob-
banjanak. A rombolóbombához késleltetett 
működésű csapódógyújtókat alkalmaznak, 
hogy a becsapódás után robbanjon a töltet. 
A világító- és propagandabombákat időzít-
hető gyújtókkal szerelik fel, mert a bomba-
test szétválásának és a töltet kiszabadulá-

sának egy bizonyos magasságban célszerű 
bekövetkeznie. Az időzítést a bombavetési 
magasság függvényében állítják be a bom-
ba függesztése előtt. A stabilizátorok célja, 
hogy a ~ zuhanás közben ne bukdácsoljon. 
A találati pontosság növelésére egyes ~ákat 
táv-, illetve önirányító rendszerrel látnak 
el. Az irányítórendszerek lehetnek televízi-
ós távirányításon, infravörös passzív önirá-
nyításon vagy félaktív lézeres önirányítá-
son vagy műholdas navigáción (GPS, GLO-
NASS) alapuló irányítás. Az angol nyel-
vű terminológiában GBU (Guided Bomb 
Unit) irányítható bombaegység elnevezés 
a használatos. Az orosz nyelvű terminoló-
gia a КАБ (Корректируемая Авиационная 
Бомба) korrekciós ~. Amennyiben az irányí-
tási elveket megvizsgáljuk lehet irányítha-
tónak is nevezni, de a bombavetés és annak 
elnevezései alapján a korrekciós elnevezés 
a helytállóbb. Csataoldáshoz (kis magasságú 
bombavetéshez) rendszerint valamilyen fé-
kezőberendezéssel látják el a bombát, hogy 
a hordozó megfelelően eltávolodhasson a ve-
szélyes repeszzónától. (Sz. L.)  → haditech-
nikai támogatás

légideszant: a mélységi területre (az ellen-
ség mögöttes területére) légi úton kijutatott 
és harcba vetett kötelék. A ~ létrehozható 
deszantcsapatokból, speciálisan felkészített, 
vagy légi szállítású szervezetekből, illetve 
gyalogos (lövész) alegységekből (egységek-
ből). A harcászati ~ különleges feladatokkal 
megbízott kötelék, alkalmazásánál figyelem-
be kell venni, hogy az irányában tevékeny-
kedő csapatok beérkezéséig képes legyen 
önállóan harcolni. A ~ csapatokat az ellen-
ség mögöttes területére repülőgépekkel, he-
likopterekkel juttatható ki. A deszantolást il-
letően a kirakás történhet ejtőernyős kido-
bással, kis magasságból történő kirakással 
például kötélen történő ereszkedéssel stb., 
illetve földre történő kirakással vagy ezek 
kombinációjával. A ~ az alkalmazó kötelék 
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szintjét tekintve lehet harcászati, hadműve-
leti és hadászati. A ~ tevékenységének idő-
szakai a deszantolás (berakás), kiszállítás 
(kijuttatás), területbiztosítás, kirakás és ka-
pott harcfeladat-végrehajtás. (T. J.) → szá-
razföldi műveletek

légierő: a fegyveres erők azon ága, amely 
feladata a légi- és űrerők létrehozása, fenn-
tartása és megjelenítése a nemzet, illetve 
a nemzet érdekeinek és intézményeinek 
megvédésére. A fegyveres erők egyik had-
erőneme, amely képes együttműködni más 
haderőnemekkel. Képes harcászati, hadmű-
veleti és hadászati feladatok megoldására, 
akár ugyanazon bevetés keretében. Feladat-
rendszerébe támadó, védelmi és támogató 
feladatok egyaránt beletartoznak. Eszköz-
rendszerét merev- és forgószárnyas, fedél-
zeti személyzet nélküli repülőgépek; egyéb 
légi, vezetési és irányítási, légtérmegfigye-
lési, valamint légvédelmi eszközök alkotják. 
(Cs. J.) → légvédelem, légierő (műveletek, 
támogató műveletek)

légierő haderőnem: lásd légierő (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támo-
gató műveletek)

légierő haderőnem főnöke (LE [H. F.]; Air 
Component Commander – ACC): alapvető-
en a légi és a légvédelmi eszközökkel ren-
delkező légierő komponens parancsnok, 
aki rendelkezik a légi műveletek tervezé-
sének, irányításának és a feladatszabásá-
nak képességével. A ~ az összhaderőnemi 
parancsnok iránymutatása, erő elosztásá-
nak, célkitűzéseinek megfelelően felelős-
séggel és a parancsnoki lánc betartásával 
tervezi, integrálja és irányítja a légi műve-
leteket. A ~ az összhaderőnemi parancs-
noktól kapott felhatalmazás alapján hajtja 
végre a feladatait. Hadműveleti irányítást 
gyakorol a számára átadott eszközök felett 
és harcászati irányítást gyakorol a számára 

elérhető, a feladat-végrehajtásba bevonható 
egyéb képességek és erők felett. Az összha-
derőnemi parancsnok támogató és támoga-
tott viszonyt működtet a légierő haderőnem 
és más haderőnemek között. A ~ az összha-
derőnemi parancsnok szándéka és hadműve-
leti elgondolása alapján irányítja a légi mű-
veletek végrehajtását. A ~ kötelezettsége 
többek között az összhaderőnemi parancs-
nok erőelosztásán és műveleti elgondolá-
sán alapuló légi műveleti tervezés, integrá-
lás és felügyelet, valamint az ehhez kapcso-
lódó erőkijelölés és feladatszabás megvaló-
sítása. Kötelezettségek magukba foglalják 
a következőket: a) egy, az összhaderőnemi 
parancsnok célkitűzéseit legjobban megva-
lósító légi műveleti terv és direktíva elké-
szítése; b) javaslattétel (más haderőnemek 
főnökeivel való konzultáció után) az össz-
haderőnemi parancsnoknak a légierő esz-
közeinek/képességeinek elosztására, ame-
lyekkel számvetéseit figyelembe véve meg-
valósíthatónak látja a különböző légi mű-
veletek célkitűzéseinek megvalósulását; c) 
feladatszabás az összhaderőnemi parancs-
nok által alárendeltségébe helyezett képes-
ségek/erők számára; d) szükség szerint a pa-
rancsnoki láncon keresztül a harcérintkezés 
szabályai olyan irányú változtatásának kez-
deményezése, ami hatékonyabban elősegíti 
a feladatok végrehajtását; e) az érintett ké-
pességek/erők számára felügyelet és irány-
mutatás a légi műveletek időbeni végrehaj-
tásával kapcsolatban; f) ha a kialakult hely-
zet szükségessé teszi, egyeztetve az összha-
derőnemi parancsnokkal és az érintett más 
haderőnemekkel változtatások végrehajtása 
a légi műveletek terveiben; g) a légi műve-
letek integrálása más haderőnemek műve-
leteibe; h) a légi műveletek eredményeinek 
értékelése és a megállapítások továbbítása 
az összhaderőnemi parancsnok felé, ezzel 
támogatva az összműveletek eredményéről 
szóló értékelések elkészítését; i) szükség 
szerint összekötők biztosítása, illetve foga-
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dása meghatározott (például együttműkö-
dő) szervezetekkel való megfelelő együtt-
működés érdekében; j) ha más parancsnok 
nincs kijelölve, a légtér védelmi hatósági 
(Air  Defence Authority – ADA) és a légvé-
delmi parancsnoki (Air Defence Comman-
der – ADC) teendők ellátása; k) az összha-
derőnemi parancsnok döntésének megfele-
lően támogató vagy támogatott parancsnoki 
feladatok ellátása; l) a fentiekkel összhang-
ban különböző légi műveletek – a légvéde-
lem (Air Defence – AD), a légi lefogás (Air 
Interdiction – AI), a közvetlen légi támoga-
tás (Close Air Support – CAS), a légi szál-
lítás (Air Transport – AT) és a légi felderí-
tés – irányítása. (Cs. J.) → légvédelem, légi-
erő (műveletek, támogató műveletek)

légierő hozzájárulása a haditengerészeti 
csapatok elleni műveletekhez (Air Power 
Contribution to Counter-Maritime Operati-
ons – APCMO): a szemben álló fél harcté-
ren levő csapatainak pusztítása, a támogató 
infrastruktúrájának megsemmisítése, vagy 
olyan pszichológiai hatás elérése érdekében 
végrehajtott levegő-felszín támadás, amely-
nek hatására az egység megbomlik, vagy 
a harc iránti szándék elvész. A légi támoga-
tást a tengerészeti műveletek érdekében hajt-
ják végre, amely során a légierő alkalmazá-
sa a partmenti vizektől a nyílt óceánig kiter-
jedhet. A légi támadó feladatokat jellemzően 
a saját haditengerészeti erők támogatása ér-
dekében hajtják végre, a légi- és tengeri ko-
ordináció részeként; ugyanakkor önállóan, 
vagy olyan esetekben is végrehajtható, ami-
kor saját tengerészeti erők nem tartózkodnak 
az adott térségben. E műveletek általában 
kétfajta tevékenységet támogatnak: a felszí-
ni küzdelmeket; illetve a tengeralattjárók el-
leni hadviselést. (Cs. J.) → légvédelem, légi-
erő (műveletek, támogató műveletek)

légierő hozzájárulása a szárazföldi csapa-
tok elleni műveletekhez (Air Power Contri-

bution to Counter-Land Operations – APC-
LO): a szemben álló fél harctéren levő csapa-
tainak pusztítása, a támogató infrastruktúrá-
jának megsemmisítése, vagy olyan pszicho-
lógiai hatás elérése érdekében végrehajtott 
levegő-felszín támadás, amelynek hatásá-
ra a szemben álló fél egysége megbomlik, 
vagy a harc iránti szándéka elvész. A szá-
razföldi csapatok elleni légi műveletek vég-
rehajtásának mikéntje függ az összhaderő-
nemi hadjárat startégiájától és a konfliktus 
egyéb jellemző körülményeitől, úgymint 
a szemben álló fél csapatainak elhelyezke-
dése, a műveletek végrehajtásának előreha-
ladottsága, a földön megvívott harcok álla-
pota, a légi dominancia mértéke, a légi tűz-
támogatás szükségessége stb. A művelettí-
pusokat két fajtára bonthatjuk: a légi lefogás-
ra; és a közvetlen légi támogatásra. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támoga-
tó műveletek)

légierő komponens parancsnok: lásd lé-
gierő haderőnem főnöke (Cs. J.) → légvé-
delem, légierő (műveletek, támogató mű-
veletek)

légierő műveleti központ (Air Operations 
Centre – AOC): a légierő haderőnem kato-
nai szervezeteinek nemzeti alárendeltségű 
és nemzeti alárendeltségbe utalt NATO alá-
rendeltségű készenléti-, illetve légvédelmi 
készenléti-, valamint légi kutató-mentőszol-
gálatainak vezetéséhez és irányításához, to-
vábbá a repülő és légvédelmi erők művelete-
inek tervezéséhez és a műveletirányításhoz, 
valamint a légi riasztási feladatok koordiná-
lásához szükséges szolgálat biztosítása a bé-
keidőszakban létrehozott szolgálati rend-
szerben és a Magyar Honvédség Műveleti 
Vezetési Rendszer keretei között. A ~ a légi 
vezetési és irányítási rendszer nemzeti ele-
me, és a feladatainak megfelelően a szemé-
lyi állomány készíti el a végrehajtandó (szö-
vetséges) légi hadműveletek átfogó  tervét, 
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fogadja az összhaderőnemi parancsnok tör-
zsétől érkező utasításokat, és tájékoztatja 
az elöljárót a rendelkezésre álló repülőerők 
alkalmazási lehetőségeiről, valamint napon-
ta kiadja a repülő feladatszabó parancsot. 
A műveleti részleg a repülő feladatszabó 
parancsban meghatározottak szerint vezeti 
és irányítja a légi hadműveletek végrehajtá-
sát, amely magába foglalja a feladatok továb-
bítását a végrehajtó katonai szervezeteknek, 
szervezi a feladatok végrehajtásához szüksé-
ges támogatást és harcbiztosítást, és ameny-
nyiben a harci helyzet változása megkövete-
li, módosítja a végrehajtás menetét.

légierő összekötő elem (Air Liaison Ele-
ment – ALE): alapvetően az összhaderőnemi 
és a haderőnemi tervezői folyamatokra fej-
ti ki tevékenységének fő irányát. A ~ a társ/
együttműködő haderőnemeknél/szerveze-
teknél települve, a légierő haderőnem főnö-
ke alárendeltségében felelősséggel valósítja 
meg a haderőnemek közötti műveleti koor-
dinációs és összekötői feladatokat. Olyan 
személyekből tevődik össze, akik a légierő 
hadműveleti, felderítő, légtérgazdálkodó, 
légvédelmi és légi szállítási műveletei kö-
vetelményeinek kielégítéséhez rendelkeznek 
a tervezéshez szükséges szintű szakmai ta-
pasztalatokkal. A légierő haderőnem főnö-
ke további összekötőket is küldhet az össz-
haderőnemi parancsnokság törzs elemeihez, 
alárendeltjeihez, hogy segítse a légi kompo-
nensre vonatkozó tervezői tevékenységgel 
kapcsolatos követelmények teljesülését. A ~ 
lehetőséget biztosít a hatékony haderőnem-
összhaderőnem és a haderőnem-haderőnem 
közötti összeköttetés megvalósítására, vala-
mint közvetlen információs csatornát nyit 
az összhaderőnemi szint és a haderőnemek 
között. Ezen az információs csatornán tör-
ténő adat és információcsere magában fog-
lalja az aktuális hírszerző, felderítő- és had-
műveleti támogatásra vonatkozó igényeket, 
a légi- és a tűztámogatás koordinálását, va-

lamint a légiforgalmi irányításhoz szüksé-
ges követelmények megvalósulásához és in-
tegrálásához szükséges adatok és informá-
ciók cseréjét. (Cs. J.) → légvédelem, légierő 
(műveletek, támogató műveletek)

légiforgalmi irányítás (Air Traffic Cont-
rol – ATC): más néven repülésirányítás, fel-
adatai a légi forgalomban részt vevő légi jár-
művek összeütközésének megelőzése, a re-
pülőtér munkaterületén tartózkodó légi jár-
művek és más járműveknek az ott található 
akadályokkal való ütközésének megelőzése, 
a légi forgalom gyors és rendszeres áram-
lásának biztosítása; tanácsadás és hasznos 
tájékoztatások nyújtása a repülések bizton-
ságos és hatékony végrehajtása érdekében; 
a megfelelő szervezetek értesítése, ha légi 
jármű kutató-mentő jellegű segítségre szo-
rul, valamint szükség esetén ezen szerveze-
tek segítése. A bevezető irányítói szolgálat 
feladata az érkezési és indulási szakaszok-
ban lévő ellenőrzött légi járművek összeüt-
közésének megelőzése, valamint a légi for-
galom gyors és rendszeres áramlásának biz-
tosítása, a magaslégterekben irányító repü-
lésirányítók feladata pedig az útvonalon re-
pülő légi járművek ütközésének megelőzése, 
valamint a légi forgalom gyors és rendsze-
res áramlásának biztosítása. (Cs. J.) → lég-
védelem, légierő (műveletek, támogató mű-
veletek)

légiforgalmi tájékoztatás (Air Information 
Service – AIS): a ~ szolgáltatást a megfelelő 
légiforgalmi szolgálati egységnek kell nyúj-
tania azon légi járművek részére, amelyeket 
a tájékoztatás valószínűleg érint, és amelyek 
légiforgalmi irányítási szolgáltatást kap-
nak, vagy amelyekről az érintett légiforgal-
mi irányítóegységek más módon tudomást 
szereztek. A repüléstájékoztató szolgálta-
tás nem mentesíti a légijármű-parancsnokot 
a rá háruló felelősség alól, és ő hozza meg 
a végső döntést a repülési terv esetleges ja-
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vasolt módosításával kapcsolatban. Ameny-
nyiben a légiforgalmi szolgálati egység ~ 
szolgáltatást és légiforgalmi irányító szol-
gáltatást egyaránt nyújt, a légiforgalmi irá-
nyító szolgáltatás előnyt élvez a ~ szolgál-
tatással szemben, ha a légiforgalmi irányí-
tó szolgáltatás biztosítása ezt megköveteli. 
A ~ szolgáltatásnak az alábbiakra kell ki-
terjednie: a) Sigmet és Airmet tájékoztatás; 
b) a kitörést megelőző vulkáni tevékenység, 
vulkánkitörések és a vulkáni hamufelhőkre 
vonatkozó tájékoztatás; c) a légkörbe jutott 
radioaktív és mérgező vegyi anyagokra vo-
natkozó tájékoztatás; d) a rádiónavigációs 
szolgáltatások elérhetőségében bekövetkező 
változásokról szóló tájékoztatás; e) a repü-
lőterek és a hozzájuk tartozó létesítmények 
állapotában bekövetkező változásokról szó-
ló tájékoztatás, beleértve a repülőtér mozgá-
si területének állapotára vonatkozó tájékoz-
tatást, amennyiben ezt az állapotot hó, jég 
vagy jelentős mélységű víz jelenléte befolyá-
solja; f) a személyzet nélküli szabad ballo-
nokról szóló tájékoztatás, minden más olyan 
tájékoztatás, amely befolyással lehet a repü-
lés biztonságára. A repülések számára nyúj-
tott ~ szolgáltatásnak az előzőekben felsorol-
takon kívül magában kell foglalni az aláb-
biakról nyújtott tájékoztatást: a) az indulási 
repülőtérre, az érkezési repülőtérre és a kité-
rő repülőterekre vonatkozó időjárás-jelenté-
sek vagy -előrejelzések; b) a C, D, E, F és G 
osztályú légtérben repülő légi járművek ese-
tében az összeütközés veszélye; c) víz felett 
végzett repülés esetén, ha lehetséges és ha 
a pilóta kéri, a területen tartózkodó felszíni 
járművekről rendelkezésre álló adatok, pél-
dául rádióhívójelük, helyzetük, útirányuk, 
sebességük stb. A látva repülési szabályok 
szerint közlekedő repülések számára nyúj-
tott ~ szolgáltatásnak tartalmaznia kell to-
vábbá a repülési útvonal mentén fennálló 
olyan rendelkezésre álló forgalmi és időjá-
rási körülményekre vonatkozó tájékoztatást, 
amelyek a látva repülési szabályok mellett 

végzett repülést teljesíthetetlenné tehetik. 
(Cs. J.) → légvédelem, légierő (műveletek, 
támogató műveletek)

légi harc: levegőben folytatott, egyes repü-
lőgépek (helikopterek), kötelékek (alegysé-
gek, egységek) tűzzel és manőverrel össze-
kapcsolt harctevékenysége, az ellenséges 
légi célok megsemmisítése vagy támadásá-
nak visszaverése céljából. A ~ a vadászre-
pülők rendeltetésszerű, a vadászbombázó- 
és csatarepülők, valamint a harci helikop-
terek esetenkénti harci alkalmazási formá-
ja. A felderítő-, szállító- és csapásmérő re-
pülők ~ot csak akkor vívnak, ha nincs lehe-
tőségük azt elkerülni. A ~ban a siker függ: 
a hajózó állomány erkölcsi, szakmai-harci, 
pszichikai és fizikai jellemzőitől, harcászati 
és repülőkiképzésének színvonalától; az el-
lenség harcászatának, harci technikájának 
ismeretétől és gyenge oldalainak ésszerű ki-
használásától; a szemben álló felek repülő-
gépeinek harci lehetőségeitől és harci sajá-
tosságaitól. A ~ lehet: egyes és kötelék-, tá-
voli és közeli, támadó és védelmi. Az egyes 
~ot az egyes gépszemélyzetek az ellenség 
egyes gépszemélyzete vagy köteléke ellen 
vívják. Az egyes ~ban a gépszemélyzet csak 
önmagára számíthat és a ~ sikere csak a sa-
ját akaratától, lelkierejétől és kiképzési szín-
vonalától függ. Egyes ~ csak kényszerből, 
olyan feltételek között jöhet létre, amikor 
a kötelékben való repülés kizárt és amikor 
a harcfeladatot egyes gépszemélyzetek hajt-
ják végre vagy a ~ menetében a gépszemély-
zet elveszti a kapcsolatot a kötelék többi gép-
személyzetével. Kötelék ~: az alegységek, 
egységek harcának alapvető formája, eb-
ben a felek részéről meghatározott szerve-
zetű és vezetésű kötelékek állnak szemben 
egymással. A kötelék ~ alapvető elve a harc-
ban részt vevő gépszemélyzetek és alegysé-
gek folyamatos együttműködése. Ezért a kö-
telék ~ lényegét azok a harcászati fogások 
képezik, amelyek lehetővé teszik az ellenség 
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feletti harcászati fölény elérését, az együtt-
működő gépszemélyzetek mesteri manőve-
rezése eredményeként. A kötelék ~ sajátos 
törvényszerűségei a gépszemélyzetek és al-
egységek tűz- és harcászati együttműködé-
sében tükröződnek. A kötelék ~ban a köte-
lékben repülő gépszemélyzetek mennyisé-
gének növekedésével arányosan nő a harcá-
szati együttműködés szerepe a tűz együtt-
működéssel szemben. Távoli ~: a vizuális 
látás határain kívül megvívott ~. Elgondo-
lása rendszerint olyan harcászati fogásra 
épül, amelynek végrehajtása lehetővé teszi 
a váratlan rakétacsapást és a harcászati fö-
lény megszerzését a közeli ~ra való áttérés-
kor. A távoli ~ban a vadászrepülők manő-
verének jellegét az ellenség megközelítésé-
nek feltételei, a felderítő- és célzórendszer, 
valamint a rakéta-célravezető rendszer tech-
nikai lehetőségei határozzák meg. A távoli 
~ban a nagy távolságról mért rakétacsapás 
lehetővé teszi az ellenség harcra vonatkozó 
elgondolásának keresztülhúzását, meghatá-
rozott veszteségek okozását és az ellenség 
teljes megsemmisítésének befejezését közeli 
~ban. Közeli ~: manőverező ~, a célokat vi-
zuálisan érzékelve vívják meg. A szemben 
álló felek manőverének jellegét a repülőgé-
pek (kötelékek) kölcsönös helyzete, a repü-
lőgép és a repülőgép-vezető túlterhelés sze-
rinti lehetősége, a célzórendszer és a rakéták 
önirányító fejének technikai lehetőségei, va-
lamint a gépágyútűz vezetésének feltételei 
határozzák meg. A közeli ~ létrejöhet a tá-
voli ~ folytatásaként is. Támadó ~ a vadász-
repülők és meghatározott típusú harci heli-
kopterek harcának alapvető fajtája. A táma-
dó ~ tartalma a manőver és a tűz. A támadó 
~ célja a légi ellenség megsemmisítése a le-
vegőben. A ~ támadó jellege a kezdeménye-
zés megragadását és megtartását célzó te-
vékenység lendületességében, a saját akarat-
nak az ellenségre való rákényszerítésében 
és a célok határozottságában fejeződik ki. 
A támadó ~ jellemző sajátossága az olyan 

új és az ellenség számára ismeretlen harcá-
szati fogások alkalmazása, amelyek bizto-
sítják a váratlan rakétacsapást vagy a har-
cászati fölényt a harc folyamán. A támadó 
~ban betartandó elvek: a tevékenységek tá-
madó jellege; az első támadás váratlansága; 
a gépszemélyzetek és alegységek folyamatos 
együttműködése a ~ban; a sablon kizárása 
a tevékenységekből; a vadászrepülők folya-
matos vezetése a ~ban; a ~ mindenoldalú 
biztosítása. A támadó ~ szakasza: megköze-
lítés, támadás és támadásból kiválás. A tá-
madó kötelékes ~ban e szakaszok az ellen-
séget támadó egyes gépszemélyzetekre jel-
lemzők. A támadó kötelékes ~ egészét te-
kintve szintén három szakaszra bontható: 
a ~ megkezdése, az ellenség megsemmisí-
tése a harcászati rendeltetésű repülő csopor-
tokkal és a harcból kiválás. A támadó kö-
telék ~ minden egyes szakasza tartalmaz-
za az egyes támadó ~ra jellemző szakaszo-
kat. A ~ megkezdése: tartalma a harcászati 
rendeltetésű (vadász, csapásmérő) repülő-
csoportok összehangolt manővere, a csa-
pásmérő repülőcsoport számára az ellensé-
ges kötelék alapvető csoportjára való várat-
lan rakétacsapás mérését biztosító feltételek 
létrehozása céljából. E szakasz földről vég-
rehajtott célra vezetés esetén a harc előtti 
manőverezés megkezdésének pillanatával, 
a vadászrepülők önálló tevékenysége ese-
tén pedig az ellenséges kötelék felderítésé-
nek pillanatával kezdődik. Az ellenség meg-
semmisítése a harcászati rendeltetésű repü-
lőcsoportokkal. E szakasz tartalma lehet egy 
kötelék-rakétacsapás mérése az ellenséges 
kötelékre távoli ~ban, vagy az ellenséges 
 kötelék megsemmisítése közeli manőverező 
~okban. E szakaszban a sikeres tevékenység 
kiinduló feltétele a pontos célelosztás, vala-
mint a harcászati és tűzegyüttműködés fo-
lyamatos megvalósítása a harcászati rendel-
tetésű repülő csoportok között és azokon be-
lül. E szakaszban a vadászrepülők egyidejű, 
egymást követő és váltott támadást hajthat-
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nak  végre. A  vadászrepülők a harcból való 
kiválást a kitűzött harcfeladat végrehajtása 
után vagy akkor hajtják végre, amikor a harc 
folytatása lehetetlenné válik (tüzelőanyaghi-
ány, gépszemélyzet megsebesülése, repülő-
gép megsérülése esetén). A harcból kiválás 
lehet tervszerű vagy kényszerkiválás. Védel-
mi ~ a csapásmérő, a felderítő és a szállító 
repülőgépek harcának alapvető fajtája. Célja 
az ellenséges vadászrepülők megakadályo-
zása a lövészet lehetséges területébe való be-
jutásban, illetve az irányítható rakéták célra 
vezetésének félbeszakítása. Védelmi ~ot ak-
kor vívnak a gépszemélyzetek, amikor az el-
lenség a harcászati fölényt és a kezdeménye-
zést megszerezte. A vadászrepülők védelmi 
~ot csak akkor vívnak, amikor harcászatilag 
kedvezőtlen helyzetbe kerülnek. Ilyen hely-
zet főképpen akkor jön létre, amikor a rádió-
lokációs felderítőzónán kívül kísérést vagy 
nem légi célok megsemmisítésével kapcso-
latos harcfeladatokat (légi felderítést, föl-
di célok elleni csapásmérést) hajtanak vég-
re. A védelmi ~ban sem nélkülözhető a te-
vékenység támadó jellege. A védelmi ~ban 
érvényesítendő elvek: a tevékenység aktív 
és határozott jellege; a védelmi rendszabá-
lyok váratlan alkalmazása; védelmi manő-
verek mesteri alkalmazása; a gépszemélyze-
tek és alegységek együttműködése a ~ban. 
A védelmi ~nak, eltérően a támadó ~tól, 
nincs szakaszokkal pontosan kifejezhető fel-
építése. A védelmi ~ alapja a manőver, a tűz- 
és a rádióelektronikai harceszközök alkal-
mazásának ésszerű összekapcsolása. (Sz. L.) 
→ haditechnikai támogatás

légi híd: légi mobilitás; légi szállítás (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támoga-
tó műveletek)

légi jármű üzembentartási változatai: 
A kar bantartás egy sor olyan intézkedés, te-
vékenység összessége, amelyek egy beren-
dezés, gép, vagy csak annak egy rendszeré-

nek megkívánt, előírásos állapota megóvá-
sára, vagy éppen helyreállítására, illetve an-
nak aktuális állapota meghatározására irá-
nyulnak. Ennek megfelelően ezt a tevékeny-
séget három fő feladatra lehet szét választani. 
Az ápolás, gondozás főként a gép, berende-
zés kezeléshez kapcsolódó feladatok összes-
sége. Az ellenőrzés vagy felülvizsgálat ki-
fejezetten a diagnosztikai paramétereken 
alapulva az elhasználódási tartalék mérté-
kének, vagyis a maradék használati időtar-
tam nagyságának meghatározása szolgál. 
A helyreállítás, felújítás egy új elhaszná-
lódási tartalékszint lehetséges beállítása, 
amely lehet az eredeti kiindulási állapot 
mértékével megegyező, vagy akár magasabb 
is. Az ilyen, korszerű karbantartási tevé-
kenységre a nyugati szakirodalom az MRO 
(Maintenance Repair Overhaul) rövidítést 
használja. A karbantartási stratégia az adott, 
vagy megkívánt cél elérése érdekében ho-
zott döntések sora, és amely alapján megkü-
lönböztethetünk esetszerű, azaz meghibá-
sodáson alapuló karbantartási módot, rög-
zített ciklusidő szerinti javítást, diagnoszti-
kán alapuló karbantartást, és karbantartás 
hibajelenségek megelőzés, kiküszöbölés ér-
dekében változatokat. A mind fejlettebb ter-
vezési és gyártási folyamatok eredménye-
képpen egyre hatékonyabb eszközök, beren-
dezések, gépek kerülnek ki a gyárakból 
és hozzák magukkal az üzemeltetési folya-
matok és technológiák korszerűsödését is. 
Az alkalmazott üzembentartási stratégiát, 
illetve annak fejlődését a lehetőségek és 
a szükségletek határozzák meg. A leglénye-
gesebb feltétel a kor műszaki-technikai 
szintje. A másik fontos feltétel a haditech-
nikai eszköz konstrukciós sajátossága. 
Ez azt jelenti, hogy az üzemeltetés tárgyát 
az elképzelt módszer követelményeinek 
megfelelően kell tervezni, illetve ha már 
meg lévő eszközhöz akarunk új módszert ki-
dolgozni és alkalmazni, figyelembe kell ven-
ni a rendelkezésre álló technikai információ-
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forrásokat. Fontos feltétel ez esetben az ál-
lomány, főleg a vezetők, irányítók felké-
szültsége, igényszintje, a géppark nagysága 
és az érvényben lévő nemzeti, illetve nem-
zetközi előírások. Igen jelentős feltétel 
az adott szervezeti  keret korszerűsége és fő-
leg annak rugalmassá ga, amelyben az üze-
meltetés váltás történik. A légi járművek 
üzembentartási stratégiája hosszú evolúciós 
folyamatban ért el a mai, legkorszerűbb vál-
tozatához. Míg az ötvenes  éveket a tervsze-
rű megelőző karbantartás elve (TMK) fém-
jelezte a repülőgépek üzemeltetése terüle-
tén, addig az 1980-as  évekre az MSG-3 kar-
bantartási program került bevezetésre. 
A közben eltelt időszakban az MSG-1, majd 
az MSG-2 karbantartási filozófiák szolgál-
ták a polgári és katonai repülésben a meg-
bízható és egyre gazdaságosabb légijármű-
üzemeltetés megvalósításának ügyét. Az 
üzemeltetési tapasztalatok összegyűjtése, 
feldolgozása, megbízhatóságuk elemzése el-
vezetett oda, hogy a repülőgépre nagyon 
pontosan meg tudták határozni a javításközi 
üzemidőket, amelynek elérése esetén azt fel 
kellett újítani a további felhasználás érdeké-
ben. A légijármű-karbantartás fő célja a re-
pülésbiztonság szintjének fenntartása, de 
emellett legalább ilyen erőteljesen érezteti 
hatását a gazdaságosságra törekvés is. E ket-
tősség hatására vegyesen jelentkezik a légi 
közlekedésben mind a megelőző karbantar-
tás stratégiájának megtartása, mind a hiba-
keresési algoritmusok alkalmazásán alapu-
ló üzemeltetési filozófia. Lényegét tekintve 
azonban egyértelműen kijelenthető, hogy 
minden karbantartási stratégia elsődleges 
célja, hogy a lehető legnagyobb számú meg-
hibásodás megelőzésével (időbeni elhárítá-
sával) minél kedvezőbbek legyenek a repü-
lőgép típusok megbízhatósági mutatói. 
(Megbíz hatóság az a tulajdonság, hogy a re-
pülőszerkezet – rendszer, berendezés, elem 
– képes végrehajtani meghatározott felada-
tait, megőrizni technikai jellemzőit mind 

a földön, mind a levegőben előre meghatá-
rozott naptári és repült időhatárok között. 
Ezt az üzemeltetés teljes tartamára az üzem-
bentartási és javítási rendszer biztosítja.). 
A karbantartási célok megvalósítására jelen-
leg a következő karbantartási stratégiák 
 valamelyike jöhet szóba: üzembentartás 
a meghibásodás bekövetkezéséig; kötött 
üzemidő (hard time) szerinti üzembentar-
tás; szakaszosan vagy folyamatosan ellen-
őrzött műszaki jellemzők szerinti üzemben-
tartás; megbízhatósági szint szerinti üzem-
bentartás; és végül állapot szerinti üzemben-
tartás. A rendszerek komplexitása, egymás-
ra gyakorolt hatása, karbantarthatósága, di-
agnosztizálhatósága azt eredményezi, hogy 
„tiszta” stratégia napjainkban már nem lé-
tezik, hanem a felsorolt módszerek elegye 
van jelen. a) Üzembentartás a meghibásodás 
bekövetkezéséig: a meghibásodásig történő 
üzemeltetés folyamatában nem szerepel 
semmilyen karbantartó, ellenőrző intézke-
dés vagy tevékenység, ezért ez a módszer 
nem alkalmazható csak olyan berendezések 
esetén, amelyek meghibásodása elhanyagol-
ható vagy semmilyen következménnyel sem 
jár a berendezés vagy rendszer működésére, 
alkalmazhatóságára. b) Kötött üzemidő 
(hard time) szerinti üzembentartás: ezt a 
módszert alkalmazzák az olyan rendszere-
ken, berendezéseken, amelyeknek állapotle-
írására nincs megfelelően jó, egyértelmű jel-
lemző adat, de melynek meghibásodása a re-
pülésbiztonságra súlyosan hat. Ekkor  kötött 
üzemidő szerinti eljárást alkalmaz az üze-
meltető, tehát előre meghatározott üzemidő, 
naptári idő, mű ködési-, esetlegesen terhelé-
si ciklusszám  teljesítése után a berendezé-
sen karbantartást, javítást hajtanak végre. 
Ezen üzemidőket már a berendezés tervezé-
se során meghatározzák, további finomítá-
sokon esnek át figyelembe véve az üzemel-
tetési tapasztalatokat, kísérleti eredménye-
ket mire végleges mértékük kialakul. Hát-
ránya, hogy az üzemeltetés során fellépő ha-
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tások, körülmények nincsenek hatással 
a tényleges üzemállapotra. Felléphetnek túl-
zott elhasználódást okozó körülmények, 
és ennek fordítottja mikor a berendezés ál-
lapota még nem teszi szükségessé az egyéb-
ként előjegyzett, esedékes karbantartást. 
Mindkét eset bekövetkezése jelentős több-
letköltséget okozhat az üzemeltetőnek. c) 
Szakaszosan vagy folyamatosan ellenőrzött 
jellemzők szerinti karbantartás: a szakaszos 
vagy folyamatos ellenőrzés közötti különb-
séget, a megfigyelendő rendszer, berendezés 
adott jellemzőinek mintavételezési gyakori-
sága adja. A fedélzeti adatrögzítő, állapot-
figyelő rendszer kialakításánál fontos az el-
lenőrzött berendezés működési sajátossága, 
a vizsgált jellemzők időbeli változása, a vál-
tozások intenzitása, jellege, a paraméter rög-
zítéséhez használt szenzor adatainak frissí-
tési gyakorisága, és azok tárolása. Ameny-
nyiben egy adott berendezés működéséhez 
kapcsolódó paraméterek üzemelés közbeni 
monitorozása a fedélzeti rendszerrel nem ki-
vitelezhető, abban az esetben ciklikus para-
méterellenőrzést kell betervezni a karban-
tartási programba, amelyet külső ellenőrző 
berendezés segítségével végezhetnek el. 
Az adott ciklus időnként elvégzendő ellen-
őrzéseknél, a figyelt jellemzők paraméterei-
nek határai szigorúan kötöttek, amelyek túl-
lépése esetén a berendezés tovább nem üze-
meltethető. A folyamatos működésű, fedél-
zetre integrált állapotfigyelő rendszerek 
 képesek egy különálló kiértékelő program 
 segítségével bizonyos berendezések elhasz-
nálódását nyomon követni, és előre jelezni 
a végzetes meghibásodás várható bekövet-
kezési időpontját. d) Megbízhatósági szint 
szerinti üzembentartás: ha egy berendezés 
vagy rendszer esetében a meghibásodások 
előfordulása egy előre definiált szint alatt 
marad, úgy ez az objektum rendszeres kar-
bantartás nélkül is üzemben tartható. Ezt 
nevezzük megbízhatósági szint szerinti 

üzembentartásnak. Ha a meghibásodások 
gyakorisága az előre megszabott értéket 
meghaladja, akkor a légi jármű üzemeltető-
jének kötelezően át kell térni másik üzem-
bentartási módszerre, általában ilyenkor 
a kötött üzemidő szerinti stratégiát vezetik 
be. A megbízhatósági szint szerinti üzem-
bentartás csak akkor alkalmazható megfe-
lelő hatékonysággal, ha az üzembentartó 
számára megoldható a meghibásodások rög-
zítése, gyűjtése és statisztikai kiértékelése. 
e) Állapot szerinti üzembentartás: Napjaink 
legkorszerűbb üzembentartási stratégiája, 
amelynek lényege, hogy az adott berende-
zéseket üzemi körülményeik, jellegzetessé-
geik figyelembevételével üzembentartható-
sági kategóriákba sorolják. Ez az elv alkal-
mas arra, hogy az elemek megközelítőleg 
tényleges állapotuk alapján kerüljenek 
a megfelelő üzemelési rendszerbe. A hiba 
fejlődésének jellege határozza meg az ellen-
őrzések vagy adott esetben a berendezéscse-
rék közötti időközök mértékét. A meghibá-
sodás kialakulása azon a megállapításon ala-
pul, hogy a hibák nem következnek be egyik 
pillanatról a másikra, hanem egy kezdeti 
anomália fejlődik hibává, meghibásodássá. 
A stratégia megvalósításához szükséges 
a repülőgép-fedélzeti integrált felügyeleti 
rendszer kiépítettsége. Az állapot szerinti 
üzemeltetési stratégia folyamatos alakítása, 
alkalmazása a 4. generációs repülőgépek 
kapcsán figyelhető meg egyértelműen. 
Üzembentartási szempontból figyelembe ve-
endő, hogy egy ilyen katonai repülőgép 
rendkívül változó körülmények között üze-
mel a levegőben. Felhasználás jellegéből 
adódóan gyakoriak a terhelésváltások, erős 
vibrációnak vannak kitéve bizonyos rész-
egységek, egyáltalán nem tekinthető stati-
kus, folyamatos terhelési szinttel dolgozó 
egységnek, amely körülmények összetetté 
teszik az elhasználódás mértékének követé-
sét. (K. L.a) → haditechnikai támogatás
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légi járművek tűzoltó és robbanásgátló 
rendszerei: repülőeszközökön és fedélzeti 
berendezéseiken létrejövő tüzek, robbaná-
sok feltételei, vagy tényleges megjelenésük 
jelzésére, megelőzésére és/vagy megszünte-
tésére szolgálnak. Működésük lényege, hogy 
a tűz, robbanás létrejöttének feltételei közül 
(éghető anyag, oxidálószer, égést vagy rob-
banást kiváltó körülmények) legalább egyet 
kiiktatnak. Tűz- és robbanásvédelem szem-
pontjából csak olyan repülőeszköz tekinthe-
tő megfelelőnek, amely az aktív tűzoltó és 
tűzjelző rendszerén kívül, már konstrukci-
ósan is rendelkezik olyan preventív, passzív 
szerkezeti megoldásokkal, amelyek meg-
akadályozzák a tűz és robbanás keletkezé-
sét, illetve továbbterjedését (például tűzfa-
lak beépítése, statikus kisütők alkalmazása, 
üzemanyagszállító csövek, tartályok, tűzve-
szélyes berendezések egymáshoz képest cél-
szerű elhelyezése, üzemanyagtartályokba 
semleges gáz befúvása, vészelzáró és vész-
leeresztő csapok beépítése, tűz- és robba-
násveszélyes folyadékok, anyagok feltölté-
si, rögzítési szabályainak gondos betartása 
stb.). A repülőgépekbe beépített, feltöltött 
anyagok tűzvédelmi szempontú besorolása: 
a) tűzálló (fireproof): 1100 ± 80 °C, 15 per-
cen keresztül nem okoz károsodást; b) tűz-
zel szemben ellenálló (fire resistant): 1100 ± 
80 °C-t 5 percen keresztül károsodás nélkül 
elvisel; c) lángálló (flame resistant): láng ha-
tására nem gyullad meg, önkioltás impreg-
nálással; d) gyúlékony, tűzveszélyes (flam-
mable) folyadék vagy gőz, gyújtás hatásá-
ra ég vagy robban. A tűzjelző berendezé-
sek – különböző működési elven – a tüzet 
közvetlenül megelőző vagy a már kialakult 
tűzre jellemző fizikai-kémiai változásokat 
érzékelik. Valamennyi megoldással szem-
ben támasztott, legfontosabb működési kö-
vetelmények: a) kis tehetetlenséggel, (mini-
mális időbeni késéssel) reagáljon; b) meg-
bízható informáljon a tűz keletkezésének 
helyéről, lehetőleg kiterjedéséről is; c) le-

gyen alkalmas a tűzoltó rendszer automati-
kus működtetésére. A légi járművek fedél-
zeti tűzoltó berendezései működése rendsze-
rint arra irányul, hogy tartályokban sűrített 
állapotban tárolt, speciális tűzoltó folyadé-
kot vagy gázt a tűz helyéhez vezetve, meg-
gátolják az éghető anyag és az oxidálószer 
(rendszerint a levegő oxigénje) egyesülését, 
esetleg csökkentsék az utóbbi térfogathá-
nyadát és/vagy megakadályozzák a lobba-
nási hőmérséklet elérését. Tűzoltásra hasz-
nálható vízgőz (köd), habanyagok, semle-
ges gázok (széndioxid, nitrogén) vagy re-
pülőgépek fedélzetén halonok. (Utóbbiak 
olyan szénhidrogén vegyületek, amelyekben 
egy vagy több hidrogén atom helyén halo-
gén atom – például fluor, klór, bróm, jód – 
található. Környezetvédelmi szempontból, 
1994-től  az EU valamennyit fokozatosan ki-
tiltotta a használatból, de gazdaságos és ha-
tékony kiváltásuk jelenleg sem megoldott.) 
Kisebb, egyhajtóműves légi járművek eseté-
ben a tűzoltó rendszer csak a palack(ok)ból 
(1), az oltási zónában (például hajtómű és/
vagy üzemanyag tartályok) elhelyezett cső-
kollektor(ok)ból (3), valamint az összekötő 
csövekből (2) épül fel. Itt a folyamat beindí-
tása után (4) a teljes tűzoltó anyag mennyi-
ség egyszerre, általában egy helyre, az ol-
tási térbe kerül.

Egyszerű fedélzeti tűzoltó rendszer

Többhajtóműves repülőeszközöknél, több 
független ballon(-csoport), (például 1–1–1; 
 2–2–2) kialakításával megvalósítható, hogy 
a tűz nagyságától függően ne kelljen a tel-
jes tüzelőanyag-mennyiséget felhasználni, 
illetve az oltóanyag csak a szükséges hely-
re jusson:
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Többhajtóműves repülőgép tűzoltó rendszer 
elvi felépítése

Működtetéskor elsőként az 1–1–1, majd ki-
zárólag szükség szerint – automatikus, vagy 
kézi vezérléssel – a 2–2–2 balloncsoport is 
működésbe léphet. Az elosztóblokk (4) al-
kalmazásával a tűzoltóanyag csak ahhoz 
a kollektorhoz kerül (5, 6), amely a tűz zóná-
jában van. A beépített visszacsapó szelepek 
(3) megakadályozzák, hogy a tűzoltófolya-
dék vagy gáz a nem működtetett balloncso-
porthoz jusson. A robbanást megelőző eljá-
rások elve általában azon alapul, hogy a tü-
zelőanyag feletti gáztérben a szabad oxigén 
százalékos térfogat koncentrációját olyan 
érték alá csökkentik, amely kizárja a rob-
banás létrejöttét. Kerozin, benzin esetében 
ez 10%-nál kisebb értéket jelent. A gyakor-
latban alkalmazott robbanásmegelőző mód-
szerek: a) a repülőgépbe történő feltöltés 
előtt a tüzelőanyag N2-nel történő dúsítása; 
b) semleges gázok és aktív védőanyagok al-
kalmazása; c) zselatinszerű és emulziós álla-
potú tüzelőanyagok alkalmazása; d) a tüze-
lőanyag-tartály feltöltése poliuretán porózus 
anyaggal. A N2-nel történő dúsításkor a tü-
zelőanyaghoz folyékony nitrogént vezetnek, 
ami segíti az oldott oxigénbuborék formájá-
ba történő kiválását, és helyébe a nitrogén 
kötődését. Mivel a repülés során statiszti-
kai adatok szerint a le- és felszállás baleseti 
kockázata magasabb, a repülőtereken a (re-
pülőgép-) tüzek megszüntetésére, következ-
ményeik elhárítására, felszámolására speci-
ális eszközökkel felszerelt repülőtéri tűzol-
tóságot telepítenek. Utóbbiak – személyze-

tükkel és a szállított mentő felszereléseikkel 
együtt (például vágó, feszítő eszközök) – al-
kalmasak valamennyi tűzoltóanyag kijutta-
tására, illetve az égő légi járműben tartóz-
kodók biztonságos, gyors kimentésére, va-
lamint az egyéb repülőtéri objektumok tűz-
oltására és tűzvédelmére is. (Ó. Gy.) → ha-
ditechnikai támogatás

Repülőtéri tűzoltó gépjármű

légi járművek vészelhagyása: sérült, irá-
nyíthatatlanná vált repülőeszközön tartóz-
kodók vészkiürítésének gyors, szervezett 
módja repülés közben és/vagy a (kényszer-)
leszállást követően az erre szolgáló fedélze-
ti segédeszközök igénybevételével. A végre-
hajtásra a hajózó személyzet kiképzést kap, 
a légi utasokat felszállás előtt a személyzet 
tájékoztatja. Utasokat nem szállító légi jár-
műveket vészhelyzetben személyzetük repü-
lés közben is elhagyhatja ejtőernyővel, illet-
ve katapult berendezéssel (ülés, mentőkap-
szula, leválasztható fülke).

a) katapult ülés b) mentőkapszula  
c) leválasztható fülke

Szállító repülőgépen utazók vészelhagyá-
sa a kényszerleszállást követően a normál 
ajtókon, vészkijáratokon keresztül történik 
szükség szerint felfújható vészcsúszdák, 
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 kapaszkodó kötelek segítségével a személy-
zet irányításával. Fontos konstrukciós bizton-
sági szabály, hogy a standard méretű, illetve 
átbocsájtó képességű kijáratok, vészkijára-
tok számát úgy kell meghatározni, hogy azok 
akár – például működőképesen maradt – fe-
lének is biztosítania kell valamennyi fedél-
zeten tartózkodó evakuálását 90 másodper-
cen belül.

Standard kijáratok és vészkijáratok felfújható 
vészcsúszdákkal

A kényszerleszállást és vészelhagyást kö-
vetően a repülőgépen elhelyezett – klima-
tikus és földrajzi viszonyoknak megfele-
lő – további eszközöknek (vészjeladó, men-
tőmellény mentőcsónak, sátor stb.) kell biz-
tosítania a túlélést a mentőcsapatok megér-
kezéséig.

 Mentőtutaj Sarkvidéki túlélőkészlet

Fontos etikai szabály, hogy a személyzet tár-
gyi mentési, menekülési eszközei, lehetősé-
gei nem haladhatják meg az utasokét! Elő-
rehaladott kísérletek folynak repülés köz-
ben – a benn tartózkodó utasokkal együtte-
sen – leválasztható, ejtőernyővel földet érő 
utasfülkék létrehozására is.

Leválasztható utasfülke

Utasszállító helikopterek vészelhagyási le-
hetőségei azonosak a merevszárnyú repü-
lőgépekével. A csak hajózó személyzettel 
repülő katonai helikopterek esetében meg-
valósítható a katapultálás is a forgószárny 
(a. ábra), vagy lapátjai (b. ábra) előzetesen 
lerobbantását követően (Ka–50/52 helikop-
ter). Kísérleteznek intenzíven fékeződő for-
gószárny lapátjai között – gondosan szinkro-
nizálva – működő katapultüléssel is (c. ábra).

Katapultálás lehetőségei katonai helikopterből

Kutatások eredményei alapján a harci he-
likopterek és konvertiplánok (repülőszer-
kezetek osztályozása) személyzetét inkább 
az igazán veszélyes – autórotációt kizáró, 
12 m/s függőleges becsapódási sebessé-
gű – földközeli lezuhanáskor olyan ener-
giaelnyelő komplexum beépítésével igye-
keznek megóvni, amely sérülésmentes föl-
detérést tesz lehetővé.
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Irányított lezuhanás energiaelnyelő zónákkal

Ennek része a nem behúzható, hosszúlöke-
tű karos futómű (repülőgép le- és felszálló 
berendezések), amelynek ütközésig törté-
nő berugózását és irányított a kitörését kö-
vetően, a törzs alsó része is tervezetten de-
formálódik, miközben az ülés a fülkepad-
lózatban kialakított üregbe süllyed 0,4–0,6 
métert mozogva, tovább növelve a fékezési 
út hosszát, csökkentve ezzel a személyzet-
re ható túlterhelést. (Ó. Gy.) → haditechni-
kai támogatás

légiriadó: része a légi szembenállásnak, 
azon belül a védelmi légi szembenállásnak, 
azon belül a passzív légvédelemnek, amely 
rendszabályok a támadó légi ellenség fel-
adat-végrehajtásának hatékonyságát hivatot-
tak csökkenteni. A polgári lakosság figyel-
meztetése a várható, vagy érkező szemben 
álló légi eszközök veszélyére. A figyelmez-
tetést követően a lakosság a megfelelően ki-
alakított óvóhelyekre vonul a ⁓ feloldásáig. 
Nem csupán a lakosságot figyelmeztetik, ha-
nem a katonai alakulatoknál is meghatáro-
zott rendszerben alkalmazzák a ~t. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támoga-
tó műveletek)

légitérellenőrzés eszközei (Airspace Cont-
rol Means – ACMs): korlátozzák, irányítják 
és/vagy fenntartják a légtér bizonyos részét 
a saját légi járművek számára, illetve lehe-
tővé teszik a pozitív vagy eljárásos légi jár-
mű azonosítást a baleseteket megelőzendő, 
illetve csökkentik a saját veszteségek oko-
zását. Habár eszközöknek hívjuk ezeket, va-
lójában a fizikai térben nem jelennek meg, 
csupán a harci okmányokban mint légtérré-

szek vagy négydimenziós pontok. Megkü-
lönböztetünk légi folyosókat, területeket, 
pontokat, eljárásokat és egyéb eszközöket. 
(Cs. J.) → légvédelem, légierő (műveletek, 
támogató műveletek)

legjobb gyakorlat: a kormányzati, nem kor-
mányzati, nemzetközi szervezetek, kato-
nai erők a multidimenzionális békeműve-
letek szereplői által a gyakorlatban sikere-
sen végrehajtott tevékenységek elemzésén 
és értékelésén alapuló folyamat. A jól bevált 
megoldási módszerek közül a legjobbak al-
kalmazhatók más konfliktusok kezelésére, 
a fenyegetésekre reagálásként, amennyiben 
a körülmények, a műveleti környezet is ha-
sonlóságot mutat. A ⁓ módszerét olyan hely-
zetekben alkalmazzák az érintettek, amikor 
a helyzet újszerűsége, vagy komplexitása 
miatt még nem alakult ki a megfelelő dokt-
rinális háttér, elméleti alap, illetve a tapasz-
talatokat még nem dolgozták fel, és nem fo-
galmazták meg eljárásként.

légkör: egy adott égitestet körülölelő gázbu-
rok, amely különböző gőz és gáz halmazál-
lapotú kémiai anyagokat, illetve ezek keve-
rékét tartalmazza. A ~ (régies megnevezés-
sel atmoszféra) kialakulását és fennmaradá-
sát alapvetően az adott bolygónak a közpon-
ti égitesttől (a Föld esetében a Naptól) való 
távolsága és saját mágneses tere határozza 
meg. A ~ egyik legjellemzőbb tulajdonsága, 
hogy a nehézségi erőtér hatására az égitest 
felszínéhez közeledve folyamatosan növek-
vő nyomásértékeket vesz fel. A légnyomás 
értékét számos tényező befolyásolja, ame-
lyek közül a legmeghatározóbbak a hőmér-
séklet, a tengerszint feletti magasság, a föld-
rajzi szélesség, az adott évszak és a relatív 
nedvességtartalom. A Föld légkörének vizs-
gálata során kiderült, hogy a légnyomás nem 
egyenletesen változik térben és időben, ami 
megnehezíti a légkörben zajló folyamatok 
precíz modellezését. Ennek megkönnyítésre 
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vezették be a Nemzetközi Polgári Repülési 
Szervezet (International Civil  Aviation Or-
ganization – ICAO) által 1964-ben  a Nem-
zetközi Egyezményes Légkört (International 
Standard Atmosphere – ISA), amely általá-
nos referenciaalapot biztosít a ~ hőmérsék-
leti és nyomásviszonyaira. A standard lég-
körben az átlagos tengerszinti hőmérséklet 
15 °C, amely 6,5 °C/km vertikális hőmér-
sékleti gradienssel 11 km magasságig csök-
ken, 11 és 20 km magasság között (a sztrato-
szférában) a hőmérséklet állandó (–56,5 °C). 
A standard légkörben tengerszinten a lég-
nyomás 1013,25 hPa. A Föld felszínétől távo-
lodva a légnyomás exponenciálisan csökken, 
a tengerszint feletti 5000 m magasságon már 
közel a felére. A magasság és a légnyomás 
változásának összefüggése lehetőséget biz-
tosít barométeres magasságmérések folyta-
tására. A légköri légnyomás és a légkörben 
kialakuló áramlatok a felszín geomorfoló-
giai alakulására meghatározó mértékben 
hatnak, elsősorban a szélerózió és a szél ál-
tal mozgatott talajanyag révén. A Föld lég-
köre felépítését tekintve réteges szerkezetű. 
Az egyes rétegek jól megkülönböztethető 
sajátoságokkal bírnak. A légkör legalsó ré-
tegében, a troposzférában zajik az időjárá-
si folyamatok zöme. A fölötte elhelyezkedő 
sztratoszférában (11–50 km) a Nap ultraibo-
lya sugarai hatására a vertikális hőmérsék-
leti gradiens a felszíntől távolodva növek-
vő, míg a mezoszférában (50–85 km) ismét 
csökkenni kezd –120 °C-ig. Az ezen rétegek 
felett elhelyezkedő termoszféra és exoszfé-
ra kémia összetételében és fizikai sajátos-
ságaiban már olyan jelentős eltéréseket mu-
tatnak a ~ alsóbb szintjeihez képest, hogy 
a Kármán-vonalnak is nevezett határvonal-
tól számítva már világűrnek tekintjük eze-
ket az övezeteket. (K. A.) → geoinformáci-
ós támogatás

légköri kibocsátás: természetes vagy em-
beri tevékenységgel összefüggő mesterséges 

(antropogén) forrásból származó kibocsátás. 
A légkör állandó összetevőinek (nitrogén, 
oxigén, argon stb.) koncentráció- és arány-
változásától nagy mennyiségük miatt nem 
kell tartani. A változó (széndioxid, hidro-
gén, metán stb.) és az erősen változó össze-
tevőknek jelentős koncentráció- és arány-
változása viszont bizonyos körzetekben, ré-
giókban vagy akár globálisan is bekövet-
kezhet emberi tevékenység folytán, mivel 
aránylag kis koncentrációban és arányban 
vannak jelen. A ~ anyagai forráshelyüktől 
az éppen aktuális meteorológiai viszonyok 
függvényében nagy távolságra is eljuthat-
nak, keverednek, hígulnak, kiülepednek, 
kihullanak, csapadék (eső, hó stb.) hatására 
kimosódnak, továbbá átalakulnak vagy más 
anyagokhoz kötődnek. A ~okban a légköri 
radioaktív aeroszolon kívül megkülönböz-
tetett figyelem kíséri a széndioxid, a kén- 
és nitrogénvegyületek, továbbá a kipufogó-
gázok (szén-monoxid, telítetlen szénhidro-
gének, policiklikus aromás vegyületek, ko-
rom) kibocsátásait. A fosszilis tüzelőanya-
gok (fa, szén, olaj) elégetésévei a gyárké-
ményeken óriási mennyiségű szén-dioxid, 
tökéletlen égés miatt szén-monoxid és kü-
lönböző, részben a tüzelőanyagból, részben 
a levegőből és más anyagokból származó 
kén- (kén-dioxid, kén-hidrogén és szulfid-
vegyületek, benzpirén) és nitrogénvegyü-
letek (nitrogén-oxidok), továbbá nagyon je-
lentős mennyiségű por, korom és pernye jut-
nak a légkörbe. A klasszikus hőerőművek-
nek, szemben az atomerőművekkel, igen je-
lentős a környezetszennyező ~uk. A légkört 
jelentősen terhelik a természetes források-
ból származó szén-dioxid, kén- és nitrogén-, 
illetve más szerves és szervetlen vegyüle-
tek, továbbá a por és hamu. A természe-
tes kénkibocsátás három forrásból ismert: 
a bioszféra bomlási folyamatai, a vulkáni 
tevékenység és az óceánok felszínén végbe-
menő párolgás következtében. A légkörben 
 található kénvegyületeknek csak 30–40%-a  
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származik természetes forrásból, 60–70%-a  
az  emberi  tevékenység miatt jut a környezet-
be. A nitrogénvegyületek természetes for-
rásai: a villámlás (a légköri elektromos ki-
sülések során fellépő rendkívül magas hő-
mérsékleten és plazmaállapotban a levegő 
molekuláris nitrogénje és oxigénje nitrogén-
oxiddá egyesül), a talaj nitrogén-oxid-emisz-
sziója és a biomassza égése. A természetes 
forrásból származó nitrogénvegyületek rész-
aránya légkörben 60–65% között változik, 
az emberi tevékenységgel összefüggő antro-
pogén eredetű pedig 35–40% lehet. (B. T.) 
→ ABV-támogatás

légtér: az adott állam területe, vagy szuve-
renitása, fennhatósága, védnöksége vagy 
megbízáson alapuló igazgatása alatt álló 
földterület és a hozzá tartozó vizek feletti 
tér olyan magasságig, amelyen az aerodi-
namikai repülés még megvalósítható. Min-
den államot a területe feletti légtérben teljes 
és kizárólagos szuverenitás illet meg. A légi-
erő tevékenységi körzete feletti térnek földi 
tájékozódási pontokkal, földrajzi koordiná-
tákkal, fény- vagy rádió jeladókkal, illetve 
más speciális eszközökkel elhatárolt az a ré-
sze, amelyben a repülőgép-személyzetek, al-
egységek és -egységek a sajátos feladataikat 
végrehajtják, vagy azok végrehajtását meg-
tiltják. (Cs. J.) → légvédelem, légierő (mű-
veletek, támogató műveletek)

légtér birtoklásának szintje: a légtér fe-
letti dominancia bizonyos mértéke, tehát 
az, hogy egy konfliktus (vagy békeidőszak) 
során milyen mértékben rendelkezünk saját 
vagy a szemben álló fél légtere felett. A kor-
szerű szakirodalom kettő vagy három szin-
tet különböztet meg, a légi paritást (egyenlő-
ség), a légi fölényt és légi uralmat. A koráb-
ban alkalmazott kedvező légi helyzet kategó-
ria mára nem használatos. A ~it a légi szem-
benállási műveletek végrehajtásával vívják 

ki, illetve őrzik meg. (Cs. J.) → légvédelem, 
légierő (műveletek, támogató műveletek)

légtérellenőrzés (Airspace Control – ASC): 
a légtér elektronikus, vizuális vagy más mó-
don folytatott rendszeres figyelése, elsősor-
ban a saját és ellenséges repülőgépek, vala-
mint rakéták azonosítása és mozgásuk meg-
határozása céljából. (Cs. J.) → légvédelem, 
légierő (műveletek, támogató műveletek)

légtérellenőrzési hatóság (Airspace Cont-
rol Authority – ACA): az összhaderőnemi 
parancsnok felelőssége, hogy a légtérellen-
őrzéssel járó feladatokat végrehajtassa a fe-
lelősségi körzetében. A ~ tágan értelme-
zett feladata, hogy koordinálja és integrál-
ja a légtérellenőrzési körzet felhasználását. 
Az összhaderőnemi parancsnok jóváhagyá-
sával a ~ készíti el a légtérellenőrzés szabá-
lyait és eljárásait, valamint szervezi a koor-
dinációt a légtér felhasználók között. E sza-
bályokat és eljárásokat a légtér ellenőrzési 
tervben teszik közzé. A ~ egy olyan légtérel-
lenőrzési rendszert hoz létre, amely dekonf-
liktálja a polgári és katonai repülési eljáráso-
kat, továbbá integrálja a befogadó és egyéb 
nemzetek releváns légiközlekedési érdekeit. 
A ~ készíti el a légtér ellenőrzési tervet, majd 
az összhaderőnemi parancsnok jóváhagyá-
sa után publikálja azt, amelyet a publikálás 
után légtérellenőrzési utasításnak nevezünk. 
A ~ egyik legfontosabb feladata (hozzáállá-
sa), hogy biztosítsa a rugalmasságot a lég-
térellenőrzési rendszeren belül, ami lehető-
vé teszi a váratlan helyzetekre való gyors, 
hatékony reakciót, az erők dinamikus alkal-
mazhatóságát. (Cs. J.) → légvédelem, légi-
erő (műveletek, támogató műveletek)

légtérellenőrzési terv (Airspace Control 
Plan – ACP): a felelősségi körzeten belüli, 
szükséges légtérellenőrzési eljárások egy 
harci okmányba történő rendezését jelenti. 
Mindaddig, amíg a végleges állapotot el nem 
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éri az okmány, tervnek, a publikálását köve-
tően pedig utasításnak (parancsnak) tekint-
jük. A légtérellenőrzés célja, hogy a légi for-
galmat dekonfliktálja, azonosítsa, valamint, 
hogy a saját veszteségokozást minimálisra 
csökkentse. További cél még, hogy a légvé-
delem számára fennálljon a lehetőség a ha-
tékonyságuk maximalizálására, illetve hogy 
biztosítva legyenek a körülmények a légi-, 
tengeri- és szárazföldi erők számára a szin-
tén hatékony feladat-végrehajtás egy integ-
rált és rugalmas környezetben, egymás köl-
csönös zavarásának minimális szintje mel-
lett, továbbá a saját, szövetséges, vagy sem-
leges erők korlátozása, kockáztatása nélkül. 
(Cs. J.) → légvédelem, légierő (műveletek, 
támogató műveletek)

légtérellenőrzési utasítás (Airspace Cont-
rol Order – ACO): egy olyan parancs, amely 
bevezeti, érvényesíti a légtérellenőrzési terv-
ben foglaltakat, melyben az igényelt és jóvá-
hagyott légtérellenőrzés eszközeinek részle-
tei szerepelnek. A légi feladatszabó parancs 
részeként, vagy önálló dokumentumként is 
publikálhatják. (Cs. J.) → légvédelem, légi-
erő (műveletek, támogató műveletek)

légtérgazdálkodás (Airspace  Management 
– ASM): olyan komplex folyamat, ahol 
az egymásnak ellentmondó légiközlekedé-
si igényeket és szükségleteket kell össze-
egyeztetni. A katonai ~ alapvető funkciója 
az úgynevezett légtérirányítás, ami a lég-
tér katonai felhasználását tervező, szervező 
eljárások és módszerek összességét jelenti, 
amelyek alkalmazásával növelhető a had-
műveletek hatékonysága és csökkenthető 
a saját erők és eszközök bevetési kockáza-
ta valamennyi légtérhasználó harcmező fe-
letti tevékenységének tér- és időbeli össze-
hangolásával. A hadműveletek végrehajtá-
sa során a légtérellenőrzésnek két, egymást 
kiegészítő módszere, a pozitív és az eljárá-
sos légtérirányítás alkalmazható. A pozi-

tív légtérirányítás esetén az adott légtérben 
az irányítási jogkört gyakorló szervezet el-
sődlegesen rádiólokációs eszközökkel, valós 
idejű légi helyzet-információkkal azonosít-
ja, követi és irányítja a feladatot végrehaj-
tó repülőeszközöket. Ebben az esetben a lé-
gierő különböző vezetési pontjairól történő 
irányítás a polgári- és a katonai rádióloká-
torok, valamint az azokhoz tartozó kommu-
nikációs rendszerek felhasználásával tör-
ténik. Az eljárásos légtérellenőrzést akkor 
alkalmazzák, ha a pozitív légtérellenőrzési 
módszer valamilyen okból (elektronikai el-
lentevékenység, rendszer elemeinek sérülé-
se, korlátozott kommunikációs lehetőségek 
stb.) nem valósítható meg. Ebben az esetben, 
a légtérben folyó tevékenységek irányítását 
az előzetesen kidolgozott, ismertetett és be-
gyakorolt eljárásokkal, illetve közvetlen pa-
rancsok segítségével kell végrehajtani úgy, 
hogy az adott légteret útvonalakra, zónák-
ra és azok felhasználását engedélyező, vagy 
tiltó időintervallumokra osztják fel. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támoga-
tó műveletek)

légtér-letapogatás: a légtér besugárzása 
elektromágneses hullámokkal a rádióloká-
ciós célok felderítése érdekében. A letapo-
gatással szemben követelmény, hogy a lég-
térnek egy részében levő minden pontot egy-
más után megvilágítsanak, és a megvilágí-
tási idő alatt a szükséges integrálási hatá-
sok eléréséhez elegendő impulzus jusson 
vissza a vevőhöz. A letapogatás sebességét 
egyrészt az integrálandó impulzusok szá-
mának, illetve a hatótávolságnak növelése 
végett csökkenteni, másrészt viszont a cé-
lokról kapott információk számának nö-
velése érdekében növelni kellene. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támo-
gató műveletek)

légtérmegtisztítás: egy támadó jellegű 
feladat, amelyet vadászrepülőgépek (vagy 
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e szerepkörben tevékenykedő többcélú-, 
vagy változó célú repülőgépek) hajtanak 
végre annak érdekében, hogy szemben álló 
légi járműveket, vagy más célpontokat ke-
ressenek fel és semmisítsenek meg adott 
körzeten belül. Hagyományosan e feladat 
repülőgépek ellen irányul egy meghatáro-
zott légtérrészben, vagy egy útvonalon ha-
ladva, más légi feladatokat támogatandóan 
(például vegyes légi műveleteket). A ~ fel-
adat magában foglalja a támadásokat nagy 
fontosságú légi járművek ellen (például légi 
üzemanyag-utántöltő, légi korai figyelmez-
tető és irányító, vagy elektronikai harci re-
pülőgépek). Nem 5. cikkely szerinti műve-
letek esetében légtértilalmi zónák fenntar-
tásakor is végrehajtják e feladattípust lég-
térrendészeti feladatok keretében. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támo-
gató műveletek)

légvédelem (Air Defence – AD): a ~, vagy 
védelmi légi szembenállás biztosítja a saját 
erők, illetve a kulcsfontosságú érdekek vé-
delmét az ellenséges légi- és rakétatámadá-
sok ellen. A ~et két alkategóriára bonthat-
juk, az aktív, illetve a passzív ~re, amelyek 
során észlelik, azonosítják, elfogják, vala-
mint megsemmisítik, vagy hatástalanítják 
a szemben álló légi- és rakétaerők tevékeny-
ségét, amelyek igyekeznek behatolni a saját 
területre vagy légtérbe; továbbá ezen alka-
tegóriák feladattípusai és rendszabályai ál-
tal igyekeznek csökkenteni a hatékonyságát 
a támadó szemben álló légierőnek. Az aktív 
~ tehát fegyveres ellentevékenységet jelent 
a támadó légi ellenség leküzdése érdekében, 
a passzív ~ pedig különböző, a saját és szö-
vetséges erőknél bevezetett rendszabályo-
kat takar, amelyek a támadó légi ellenség 
tevékenységének hatékonyságát csökkentik. 
A rakétavédelem szintén része a ~nek, ezért 
a lég- és rakétavédelmi parancsnok felelős-
sége, hogy integrálja valamennyi erőforrást 
e feladatok megvalósíthatóságának érdeké-

ben. (Cs. J.) → légvédelem, légierő (műve-
letek, támogató műveletek)

légvédelem áttörése: a repülőknek az a 
harc tevékenysége, amelynek célja az ellen-
ség zonális, mélyen lépcsőzött vagy erős 
objektum légvédelmében tűzzel sávot, sá-
vokat nyitni a saját csapásmérő csapatok 
áttelepüléséhez. A ~ érdekében a repülők 
és a velük együttműködő más csapásmérő 
erők egy vagy több csapásával megsemmi-
sítik a szemben álló fél légvédelmének föl-
di eszközeit és vezetési pontjait a szüksé-
ges mélységig, a vadászrepülőgépeket a föl-
dön és a levegőben, bénítják a kijelölt sáv-
ban és a sáv mentén elhelyezkedő vadász-
repülők repülőtereit, Az áttörés eredménye-
ként kedvező körülmények között a szemben 
álló fél alapvető légvédelmi csoportosításá-
nak  50–60 százaléka is megsemmisülhet. 
Ennek következtében a zonális oltalmazás 
megbomlik, és az adott sávban kedvező fel-
tételek alakulnak ki a csapásmérő repülők 
átrepülésére. (Cs. J.) → légvédelem, légierő 
(műveletek, támogató műveletek)

légvédelem elleni manőver: a légvédelem 
leküzdésének egyik alapvető harci fogá-
sa, az ellenséges légvédelmi eszközök ha-
tékonyságát csökkentő tevékenység. A ~ek 
alapját az ellenséges légvédelmi eszközök 
ismerete, valamint gyenge oldalaik saját re-
pülőgépek magasfokú manőverezési lehető-
ségeinek és a biztosító rendszabályok ered-
ményeinek kihasználása képezi. Az esetek 
többségében a manőver növeli a repülőgépek 
tartózkodási idejét a légvédelmi eszközök 
tevékenységi zónáiban, ezért ha a manőver 
következtében nem hiúsul meg a légvédel-
mi eszközök tevékenysége, vagy lényegesen 
nem csökken hatékonyságuk, akkor az ilyen 
manőver indokolatlan és káros következmé-
nyekkel járhat. A ⁓ek között megkülönböz-
tethetők vadászrepülők, légvédelmi raké-
ták, légvédelmi tüzérség és rádiólokátorok 
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 elleni manőverek. A leggyakrabban alkal-
mazott manőverfajták a vízszintes és füg-
gőleges kígyó, az energikus ugrás és leborí-
tás, harcforduló. A manőverek hatékonysága 
zavaróeszközök alkalmazásával fokozható. 
(Cs. J.) → légvédelem, légierő (műveletek, 
támogató műveletek)

légvédelem leküzdése: a repülőgép- vagy 
helikopterszemélyzetek és -kötelékek egy-
séges elgondoláson alapuló tevékenysége, 
amely az ellenséges légvédelem harci tech-
nikájának és harcászatának gyenge oldalait 
használja ki. Célja pedig a légvédelmi esz-
közök ellentevékenységének megakadályo-
zása, vagy hatékonyságának csökkentése. 
A ~ét biztosító rendszabályok az ellenséges 
légvédelmi eszközök elhelyezésének és mű-
ködési jellemzőinek időben végzett felderíté-
se, a légvédelmi eszközök megsemmisítése 
a repülés sávjában és a harctevékenység kör-
zetében, a vezetési és irányítási rendszerek 
zavarása, a repülő- és helikopterkötelékek 
harctevékenységének biztosítása vadászre-
pülőkkel, valamint megtévesztő- figyelemel-
terelő tevékenységek. (Cs. J.) → légvédelem, 
légierő (műveletek, támogató műveletek)

légvédelmi ágyú: légi célok elleni harcra ter-
vezett 20–150 mm-es  ágyú, amelynek zöme 
képes automata üzemmódra is, ez utóbbiak 
a légvédelmi gépágyúk. A ~kra általáno-
san jellemző a nagy tűzgyorsaság. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támo-
gató műveletek)

légvédelmi csapatok harcrendje: magában 
foglalja: a) a légvédelmi rakéta-, a harcásza-
ti repülő- és a rádiótechnikai csapatok cso-
portosítását; b) a szakcsapatok harc rendjét; 
c) a harcálláspontok, a tartalék harc állás-
pontok és a vadászirányító pontok rendsze-
rét; d) az anyagi-technikai eszköz és anyag-
ellátási rendszer elemeit; e) a tartalékokat. 

(Cs. J.) → légvédelem, légierő (műveletek, 
támogató műveletek)

légvédelmi csapatok: a légvédelmi felada-
tok ellátására létrehozott, felszerelt és felké-
szített katonai szervezetek. Rendeltetésük: 
a) az ellenség légi támadóeszközei elleni 
harc; b) a légitámadás kezdetének felderíté-
se és az értesítés végrehajtása; c) az ország 
közigazgatási és gazdasági központjainak 
védelme; d) a fegyveres erők csoportosítá-
sainak oltalmazása az ellenség légicsapása-
itól; e) harc az ellenség légi felderítőeszkö-
zei, továbbá légi mozgékonyságú csapatai 
és légideszantjai ellen a légtérben tartózko-
dásuk időszakában. A ~ békében készültsé-
gi szolgálatot láthatnak el. Készültségi erőik 
és eszközeik útján ügyelnek az ország légi 
határainak sérthetetlenségére, részt vesznek 
az ország légterében folyó repülések ellenőr-
zésében és segítséget nyújtanak a bajba ju-
tott repülőeszközök személyzetének. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támoga-
tó műveletek)

légvédelmi csapatok vezetése: a parancs-
nokoknak a törzseknek és a parancsnoksá-
gok más szerveinek célirányos tevékenysége, 
ami felöleli a csapatok meghatározott harc-
készültségi fokozatban tartását, felkészítését 
a harcra és irányítását a harcfeladat végre-
hajtása során. A ~ magában foglalja a kiala-
kult helyzetre vonatkozó adatok folyamatos 
gyűjtését, tanulmányozását, megjelenítését 
és elemzését, az elhatározás meghozatalát, 
az alárendeltek feladatainak megszabását, 
az ahhoz szükséges tevékenység megter-
vezését, az együttműködés megszervezését 
és fenntartását, a csapatok harckészültsé-
gének és harcképességének fenntartására, a 
harc- és az anyagi technikai biztosításra vo-
natkozó rendszabályok kidolgozását valamit 
megvalósítását, a vezetési rendszer megszer-
vezését, a csapatok felkészítését harcfelada-
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taik végrehajtására és harctevékenységük 
közvetlen irányítását, a megszabott felada-
tok végrehajtásának ellenőrzését és segíté-
sét. A csapatok vezetésének módszere le-
het központosított vagy megosztott. A ~ét 
rendszerint akkor osztják meg, ha a légitá-
madás váratlanul következik be, kis magas-
ságú tömeges légi célok ellen kell harcolni, 
intenzív a rádióelektronikai zavarás, mély-
ségben és magasságban tagolt sok kis köte-
lék és egyes célok támadását kell visszaver-
ni, a rádiólokációs mező mélysége az adott 
irányban és magasságban nem teszi lehető-
vé a kellő idejű tájékoztatást, vagy az elöljá-
ró parancsnokkal az összeköttetés megsza-
kadt. A vezetés tartalma szerint a ~ feloszt-
ható harcvezetésre és tűzvezetésre. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támoga-
tó műveletek)

légvédelmi fegyver: a légi támadóeszközök 
megsemmisítésének, objektumok és csapa-
tok légvédelmi oltalmazásának különböző 
méretű csöves és rakétaeszközei. A ~ két 
nagy csoportját az állandó telepítésű úgy-
nevezett honi-, és a csapatlégvédelem moz-
gó eszközrendszerei képzik. Hatómagasság 
és űrméret szerint megkülönböztetjük a lég-
védelmi géppuskákat, az önjáró légvédel-
mi gépágyúkat, vagy vontatott gépágyúkat 
és ágyúkat. A csapatlégvédelem rendsze-
rében mobil rakétarendszereket alkalmaz-
nak. A honi rendszerekben megjelent nagy 
hatótávolságú légvédelmi rakéták a köze-
pes és nehéz légvédelmi ágyúkat teljesen 
kiszorították és feleslegessé tették. A légvé-
delem rendszerét napjainkban a csapatlég-
védelem korszerű, automatizált tűzvezeté-
sű, nagy tűzhatású önjáró gépágyúi, közeli-, 
kis- és közepes hatótávolságú mobil rakéta 
rendszerei, valamint a honi légvédelem köz-
ponti irányítású, nagy hatótávolságú, állan-
dó telepítésű rakétakomplexumai alkotják. 
(Cs. J.) → légvédelem, légierő (műveletek, 
támogató műveletek)

légvédelmi hadművelet: egységes elgon-
dolás és terv alapján végrehajtott, cél, hely 
és idő szerint összehangolt légvédelmi és légi 
ütközetek és harcok összessége, az ellen-
ség légi hadműveleteinek meghiúsítására, 
a kijelölt körzetek, hadászati objektumok 
és a fegyveres erők csoportosításainak ol-
talmazására. A ~ a nagy térbeli kiterjedés, 
a harc tevékenységek gyors lefolyása, a légi 
támadóeszközök jelentős részének az oltal-
mazott körzetekhez (objektumokhoz) veze-
tő, távoli megközelítési útvonalakon végre-
hajtott megsemmisítése jellemzi. A ~ ma-
gában foglalja: az ellenséges légitámadás 
előkészítésének és megindításának időbe-
ni felderítését; légvédelmi és légi ütközetek 
és harcok folytatását az ellenséges légierő 
összpontosított csapásainak és lépcsőzetes 
tevékenységének elhárítására, valamint csa-
pások mérését az ellenség földön és tenge-
ren lévő légi támadóeszközeire; a légvédel-
mi erők és eszközök manőverezését; a meg-
bontott légvédelmi rendszer helyreállítását, 
és a hadműveleti biztosítás minden fajtáját 
érintő rendszabályok megvalósítását. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támoga-
tó műveletek)

légvédelmi harc: a légvédelmi rakéta- (lég-
védelmi tüzér-) csapatok rövid idejű, korláto-
zott területre kiterjedő, cél, hely és idő sze-
rint egyeztetett tűztevékenysége az ellen-
séges repülőeszközök (légi célok) megsem-
misítésére vagy csapásainak visszaverésére, 
az oltalmazott csapatok és objektumok elle-
ni légitámadás megtörése érdekében. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támoga-
tó műveletek)

légvédelmi lőszer: a ~ekhez tartozó tűzesz-
közökből kilőhető lőszerek csoportja. A lég-
védelmi lőfegyverek célban kifejtett pusztító 
hatásának eszköze. Rendeltetésük elsősor-
ban a légi objektumok megsemmisítése, de 
felhasználhatók földi célpontok  (páncélozott 
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járművek) megsemmisítésére is. A ~ek mind 
egyesített, vagyis a lövedék (gránát), a lő-
portöltet és a csappantyúval szerelt töltény-
hüvely egy beszerelésével létrehozott lősze-
rek. (Cs. J.) → légvédelem, légierő (művele-
tek, támogató műveletek)

légvédelmi műszerek: a légi objektumok 
felderítésének és tűz alatt tartásának folya-
matában alkalmazott műszerek gyűjtőneve. 
A ~ csoportjába sorolják a légvédelmi figye-
lőtávcsöveket, az irányzékokat, a lőelemkép-
zőket, a távmérőket, a felderítő- és tűzveze-
tő lokátorokat stb. is. (Cs. J.) → légvédelem, 
légierő (műveletek, támogató műveletek)

légvédelmi parancsnok (Air Defence Com-
mander – ADC): az összhaderőnemi pa-
rancsnok jellemzően kijelöli a ⁓át a lég-
védelem tervezésének, koordinálásának 
és az összhaderőnemi tevékenységbe tör-
ténő beillesztésének jogköreivel. Sok eset-
ben a légierő komponens parancsnok a lég-
védelem parancsnoka is egyben a légvédel-
mi képességek okán, annak érdekében, hogy 
tervezze, szervezze és integrálja a légvédel-
mi tevékenységet. Elsődleges felelősségi te-
rületei: kidolgozni, integrálni és kihirdetni 
az összhaderőnemi parancsnok által jóvá-
hagyott légvédelmi tervet; tervet kidolgoz-
ni a légi- és rakétafenyegetések időben tör-
ténő kihirdetéséről, az összhaderőnemi erők 
törzsével való koordináció mellett, a kom-
ponensek, csapatok, szövetségesek, koalíci-
ós partnerek, illetve polgári hatóságok irá-
nyába; jóváhagyott azonosítási eljárások, 
illetve harcérintkezési szabályok beveze-
tése; időbeni és pontos célkövetés biztosí-
tása a részt vevő erők részére egy folyama-
tos közös helyzetkép biztosítása érdekében; 
légvédelmi szektorok kijelölése a védelmi 
légi szembenállási feladatok decentralizált 
végrehajtásának lehetővé tétele érdekében. 
(Cs. J.) → légvédelem, légierő (műveletek, 
támogató műveletek)

légvédelmi rakéta hadműveleti központ 
(Surface-to-Air Missile Operstions Cent-
re – SAMOC): vezeti és irányítja a felszí-
ni légvédelem fegyverrendszereit, valamint 
biztosítja a közel valós idejű felszíni légvé-
delmi információkat a légi irányító központ 
felé, a légierő komponens irányába, továb-
bá a légi műveletek koordinációs központjá-
nak (amennyiben szárazföldi csapatok légi 
tűztámogatásáról van szó). A ~ általában 
telepíthető, de része lehet stacioner vezetési 
központoknak is. Egy-egy légvédelmi raké-
tacsoportosítás harcbavetésének irányítását 
végzi. (Cs. J.) → légvédelem, légierő (műve-
letek, támogató műveletek)

légvédelmi rakéta tűzrendszer: a légvédel-
mi rakéta magasabbegység, (-egység) vagy 
a légvédelmi rakétacsapatok csoportosítá-
sának az objektum (körzet, irány) védelme 
érdekében, a légi ellenség megsemmisítését 
célzó, megtervezett és megszervezett, irá-
nyok, magasságok és terepszakaszok szerint 
egyeztetett tüze. A ~ létrehozása a légvédel-
mi rakéta alegységek harcrendben való szét-
bontakoztatásával, a lehetőségei kihaszná-
lását és a harchoz felkészülésüket szolgáló 
rendszabályok bevezetésével érhető el. A ~ 
mutatói: a légvédelmi rakéta tűzzóna mére-
tei; a realizálható megsemmisítési zónák át-
fedési száma; a tűzsűrűség adott terep sza-
kaszig; az adott terepszakaszig leadható tü-
zelések száma; a tüzelések átlagos hatékony-
sága. (Cs. J.) → légvédelem, légierő (műve-
letek, támogató műveletek)

légvédelmi rakéta: egy- vagy kétlépcsős, 
irányított, általában aerodinamikai hordfelü-
lettel és aerodinamikai kormányszerkezettel 
ellátott, föld-levegő osztályú rakéta. Rendel-
tetése a légi objektumok  megsemmisítése. 
A ~ indítható földfelszínre  telepített indí-
tóállványról, járműről, hajófedélzetről, hor-
dozható és kézi indítómechanizmusról. A ~k 
hajtóműve általában rakétahajtómű, de al-
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kalmazhatnak sugárhajtóművet is. Osztá-
lyozások: a) a hajtóművek száma szerint: 
egy- vagy többlépcsős ⁓; b) a hajtóanyag ál-
lapota szerint: szilárd hajtóanyagú ~ és fo-
lyékony hajtóanyagú ~; c) a hatótávolság 
szerint: közeli, kis, közepes és nagy hatótá-
volságú ~; d) az irányítási mód szerint: pa-
rancs- vagy távirányítású ~, sugárnyaláb 
irányítású ~, félaktív, aktív és passzív öni-
rányítású ~, továbbá kombinált irányítású 
~. Általános felépítése: a) rakétatest (sár-
kányszerkezet); b) gyújtószerkezet (rádió-
gyújtó, optikai gyújtó, csapódógyújtó stb.); 
c) harci rész (harci töltet); d) hajtóanyag tar-
tály és táprendszer (folyékony hajtóanyagú 
⁓ esetén); e) tápegységek (elektromos, leve-
gő-, gáz-); f) vezérlő-irányító és stabilizáló-
rendszer; g) kormányszerkezet; h) hajtómű-
vek. (Cs. J.) → légvédelem, légierő (művele-
tek, támogató műveletek)

légvédelmi rakétacsapatok csoportosí-
tása: a légvédelmi rakéta magasabbegysé-
gek, -egységek fontos objektumok, körze-
tek és irányok légvédelmi rakéta védelmére, 
a harctevékenység elgondolásának megfele-
lően létrehozott harcrendjei. A harcfeladat-
tól, a harctevékenységi körzet sajátosságai-
tól, valamint a védendő objektum elhelyez-
kedésétől és jellegétől függően a ~ objek-
tum szerinti és objektum-zonális csoporto-
sítás lehet. Objektum szerinti csoportosítást 
hoznak létre önálló vagy néhány, egymás-
hoz közel elhelyezkedő objektum védelmé-
re. Objektum-zonális csoportosítás esetén 
az önálló objektumok védelme meghatáro-
zott körzetek és légi irányok védelmével pá-
rosul. (Cs. J.) → légvédelem, légierő (műve-
letek, támogató műveletek)

légvédelmi rakétacsapatok harcbiztosítá-
sa: azoknak a rendszabályoknak az összes-
sége, amelyeknek célja a harctevékenység 
nagyobb hatékonyságának elérése és az el-
lenség által végrehajtott tevékenység haté-

konyságának csökkentése. A ~ának fajtái 
felderítés, tömegpusztító fegyverek elleni 
védelem, álcázás, elektronikai harc, műsza-
ki biztosítás, vegyi biztosítás, topogeodéziai 
biztosítás, valamint fedezőbiztosítás és föl-
di védelem. (Cs. J.) → légvédelem, légierő 
(műveletek, támogató műveletek)

légvédelmi rakétacsapatok vezetése: a lég-
védelmi rakéta magasabbegységek, -egysé-
gek, -alegységek parancsnokainak, törzsei-
nek és más vezető szerveinek célirányos te-
vékenysége a harckészültség fenntartására, 
az alegységeknek a harctevékenységre való 
felkészítésére, valamint az alegységeknek 
harcfeladat végrehajtása alatti irányítása. 
A vezetés magában foglalja: a helyzetről 
szóló adatok folyamatos gyűjtését, tanul-
mányozását és feldolgozását; az elhatározás 
meghozatalát; a feladatok eljuttatását az alá-
rendeltekhez; a harctevékenység megterve-
zését; az együttműködés megszervezését 
és megvalósítását; a harckészültség fenntar-
tását; a harcképesség fenntartását és a harc-
tevékenység biztosítását szolgáló rendsza-
bályok megszervezését és bevezetését; a ve-
zetési rendszer létrehozását; az alegységek 
harcfeladat végrehajtására való felkészítésé-
nek és harctevékenységének közvetlen irá-
nyítását, valamint a megszabott harcfeladat 
végrehajtásának ellenőrzését és az alegysé-
gek segítését. (Cs. J.) → légvédelem, légierő 
(műveletek, támogató műveletek)

légvédelmi rakétacsapatok vezetési pont-
jai: speciálisan berendezett és technikai esz-
közökkel felszerelt létesítmények, amelyek-
ről a parancsnokok személyesen és a helyet-
teseiken, a törzsön és a szolgálati főnökön 
keresztül vezetik az alegységeket a harcte-
vékenység előkészítése, a készültségi szolgá-
lat ellátása és a harctevékenység végrehajtá-
sa során. A légvédelmi rakétacsapatok egy-
ségeinél harcálláspontot és tartalék-harcál-
láspontot, anyagi-technikai vezetési  pontot, 
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légvédelmi rakéták egységeinél harcállás-
pontokat, technikai alegységeinél vezetési 
pontokat hoznak létre: elhelyezésének és be-
rendezésének biztosítania kell: megbízha-
tó összeköttetést az elöljáró, az alárendelt 
alegységek és az együttműködő egységek 
harcálláspontjával; az információk gyűjté-
sét, feldolgozását és ábrázolását; az infor-
mációk időben való továbbítását az elöljá-
róhoz, az alárendeltekhez és az együttmű-
ködőkhöz; az automatizált vezetési rendszer 
és más vezetési eszközök hatékony alkal-
mazását; a parancsok, intézkedések időben 
való és rejtett eljuttatását az alárendeltek-
hez; a pusztítóeszközök hatása elleni védel-
met és a zavarvédelmet, valamint a harci ál-
lomány huzamos ideig tartó munkáját és pi-
hentetését. A harcálláspontot általában vé-
dett építményben helyezik el, legfontosabb 
része a vezetési terem. Rendeltetése a ve-
zetés, elsősorban a tűzvezetés feltételeinek 
megteremtése. (Cs. J.) → légvédelem, légi-
erő (műveletek, támogató műveletek)

légvédelmi rakétacsapatok vezetési rend-
szere: funkcionálisan is hierarchikusan egy-
máshoz kapcsolt vezetési szervek, vezeté-
si pontok, automatizált vezetési eszközök 
és rendszerek, valamint híradó rendszerek 
összessége. A ~ a légvédelmi rakéta maga-
sabbegységek, -egységek és -alegységek ve-
zetési rendszereit foglalja magában a vezetés 
szervei: parancsnokság, törzsek, szakszol-
gálatok, valamint más állandó és ideiglenes 
szervezetek. (Cs. J.) → légvédelem, légierő 
(műveletek, támogató műveletek)

légvédelmi rakétacsapatok: a légvédelmi 
rendszer alapvető tűzerejeként tűzzónájuk-
ban megsemmisítik az ellenség repülőgépe-
it, helikoptereit és más légi eszközeit. Fegy-
verzetük különböző hatótávolságú légvédel-
mi rakétakomplexumokból áll. Hadművele-
ti rakéták megsemmisítésére is képesek, ha 
ilyen célra létrehozott légvédelmi rakéta-

komplexumokkal is rendelkeznek. A ~ har-
cászati magasabbegysége a légvédelmi ra-
kétadandár, harcászati egysége a légvédelmi 
rakétaezred, tűzalegysége a légvédelmi ra-
kétaosztály és -üteg. (Cs. J.) → légvédelem, 
légierő (műveletek, támogató műveletek)

légvédelmi rakétakomplexum: a reaktív 
légvédelmi fegyverek csoportjába tarto-
zó, funkcionálisan egy rendszerbe kapcsolt 
olyan berendezések összessége, amelyek 
együttesen látják el a cél felderítését, folya-
matos követését, a légvédelmi rakéta előké-
szítését, indítását és irányítását. A ~ olyan 
zárt vezérlési kör, amellyel megvalósítha-
tó, hogy a légvédelmi rakéta egy meghatá-
rozott célterületre (térbeli pontra), az irá-
nyítási módtól függő pályán, egy meghatá-
rozott (előre kiszámított) időpontban érjen 
be. Egy vagy több célcsatornás ~ léteznek. 
Az egycsatornás ~ egy időben csak egy cél 
követésére és megsemmisítésére alkalmas, 
a többcsatornás ~ egy időben több cél kö-
vetését és megsemmisítését teszi lehetővé. 
(Cs. J.) → légvédelem, légierő (műveletek, 
támogató műveletek)

légvédelmi rakétakomplexum indítási zó-
nája: az a légtér, amelynek bármely pont-
jában úgy tartózkodik a cél a rakéta indítá-
sának pillanatában, hogy a rakéta biztosan 
találkozik a céllal a megsemmisítési zóná-
ban. A ~ határainak meghatározása érdeké-
ben a megsemmisítési zóna minden pontjá-
ból a célútvonalon vissza kell mérni a cél se-
bességének és a rakéta adott pontig való re-
pülési idejének a szorzatával egyenlő útsza-
kaszt. A cél rakétarávezető állomással való 
követésekor a találkozási pont folyó koordi-
nátáit rendszerint automatikusan számolják 
ki, és kijelzőn ábrázolják. A rakétát akkor in-
dítják, amikor a találkozási pont a megsem-
misítési zóna határain belülre kerül. A ~ának 
méreteit a távoli, felső, közeli és alsó hatá-
rainak helyzete jellemzi. A légvédelmi ra-
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kétakomplexum garantált indítási zónája: 
az a légtér, amelyben a cél a rakéták indí-
tásának pillanatában tartózkodik úgy, hogy 
a rakéta biztosan találkozik a céllal a meg-
semmisítési zónában, függetlenül attól, hogy 
a cél a rakéta ellen bármilyen fajtájú manő-
vert alkalmaz. (Cs. J.) → légvédelem, légi-
erő (műveletek, támogató műveletek)

légvédelmi rakétakomplexum megsemmi-
sítési zónája: az a légtér a légvédelmi raké-
takomplexum körül, amelynek minden pont-
jában biztosítva van meghatározott típusú 
egyes célnak egy rakétával való megsem-
misítése, adott valószínűségnél nem kisebb 
valószínűséggel, meghatározott  tüzelési 
 körülmények között. A légvédelmi rakéta-
komplexum realizálható megsemmisítési zó-
nája: a ~ának az a része, amelyben biztosít-
va van meghatározott típusú cél megsemmi-
sítése adott valószínűséggel, konkrét tüze-
lési körülmények (domborzat, zavarok stb.) 
figyelembevételével. A ~ának méreteit a tá-
voli, felső, közeli és alsó határainak helyze-
te jellemzi. (Cs. J.) → légvédelem, légierő 
(műveletek, támogató műveletek)

légvédelmi rakétavédelem: a légvédelmi 
rakétacsapatok harctevékenysége és mind-
azon rendszabályok összessége, amelyek 
célja az ellenség légi támadásának vissza-
verése, légi csapása hatékonyságának csök-
kentése, az objektumok és csapatok védelme 
(oltalmazása) a levegőből mért csapásoktól. 
A ~et a légvédelmi rakétacsapatok csopor-
tosítása valósítja meg. A ~mel szemben tá-
masztott fő követelmény a nagy hatékony-
ság. A ⁓ hatékonyságát főképpen a védelem 
alapját képező tűz-, felderítési és vezetési 
rendszer lehetőségei határozzák meg. A ~t 
úgy kell létrehozni, hogy legyen körkörösen 
azonos hatékonyságú, de biztosítsa az erő-
kifejtés összpontosítását a légitámadás leg-
valószínűbb irányaiban; biztosítsa minden 
magasságtartományban a légi támadóesz-

közök hatékony megsemmisítését; legyen 
állóképes, harci körülmények között is őriz-
ze meg a hatékonyságát; legyen mozgékony 
és ebből eredően képes a harcrendek gyors 
átépítésére, a tűzzel és alegységekkel való 
manőverre a helyzet változásával összhang-
ban. (Cs. J.) → légvédelem, légierő (műve-
letek, támogató műveletek)

légvédelmi terv (Air Defence Plan – ADP): 
tartalmazza valamennyi légvédelmi fegy-
ver alkalmazáshoz, illetve erőhöz kötődő 
eljárásokat és rendszabályokat; koordinálja 
a regionális, vagy a befogadó nemzet légi- 
és rakétavédelmi rendszerét; valamint biz-
tosítja a szükséges információcserét a pol-
gári védelmi feladatok ellátásához. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támoga-
tó műveletek)

légzésvédelmi eszközök: szennyezett vagy 
oxigénszegény légtérben tevékenykedő sze-
mélyek védelmét szolgáló eszközök. Műkö-
désük alapelvét tekintve lehetnek: friss le-
vegősek (a viselője a szennyezett légtéren 
kívülről, vezetéken kap tiszta levegőt); le-
vegőszűrősök (a levegő a szennyező anya-
gokat megkötő légtisztítón halad keresz-
tül, például szűrőbetétes gázálarcok); izo-
láló rendszerűek (a külső légtértől teljesen 
elzárva, oxigénpalack vagy oxigénfejlesztő 
készülék teszi lehetővé a légzést), Tágabb 
értelemben idetartoznak a szűrő-szellőző 
berendezések is, amelyek óvóhelyekbe, zárt 
küzdőterű (túlnyomás alá helyezhető) harc-
járművekbe beépítve lehetővé teszik az ott-
tartózkodó személyi állománynak szennye-
zett légterű környezetben, huzamosabb ide-
ig való tartózkodását. A katonai gyakorlat-
ban az utóbbi három rendszert alkalmazzák. 
(B. T.) → ABV-támogatás

légzőkészülék: oxigénes, sűrített vagy friss 
levegős készülék, amelynek segítségével 
a készüléket viselő személy meghatározott 
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időre, illetve meghatározott távolságra füg-
getlenítheti magát a környező szennyezett 
levegőtől. (B. T.) → ABV-támogatás

lejtőalapmérték: a topográfiai térképek ke-
rettartalmában megjelenő diagram, amely-
nek segítségével a térképen szintvonalak-
kal ábrázolt lejtők meredeksége, azaz lejtő-
szöge meghatározható. Számításának alapja 
két szomszédos alapszintvonal között mért 
lejtőalap és az alapszintköz trigonometri-
ai összefüggése, amely alapján a lejtőszög 
tangensét az alapszintköz és a lejtőalap há-
nyadosaként kapjuk meg. A lejtőalap a tér-
képről, két szomszédos alapszintvonal köz-
ti távolságként vehető le, amely hosszt a ~ 
diagram alapján lehet grafikus módszerrel 
átalakítani fok- vagy százalékos formátum-
ban kifejezett lejtőszöggé. (K. A.) → geoin-
formációs támogatás

lélektani műveletek (Psychological Opera-
tions – PSYOPS): a NATO által alkalmazott 
definíció szerint a lélektani művelet olyan 
a kommunikáció és egyéb eszközök mód-
szereit alkalmazó tervezett lélektani műve-
leti tevékenység, amely a jóváhagyott célcso-
port attitűdjének, magatartásának és visel-
kedésének megváltoztatására irányul, ezáltal 
befolyásolja a politikai, valamint katonai cé-
lok elérését. (B. J.c) → katonapszichológia 
A ⁓ célja: a PSYOPS képesség a parancsnok 
és a küldetés támogatása érdekében három 
fő célt kell hogy elérjen: a) gyengíteni az el-
lenséges vagy potenciálisan ellenséges cél-
csoportok akaratát; b) megerősíteni a baráti 
célcsoportok elkötelezettségét; c) megnyer-
ni a bizonytalan vagy el nem kötelezett cél-
csoportok támogatását. (B. G.) → béketámo-
gató műveletek, CIMIC, műveleti környezet

leltározás: a honvédelmi szervezet birtoká-
ban (tartós használatra átvett) lévő befekte-
tett eszközök, forgóeszközök, valamint azok 
forrásai valóságban meglévő állományának 

(mennyiségének és értékének) megállapítá-
sa, a hiányok és a többletek meghatározá-
sa, azok elszámolása, számviteli rendezése. 
A ~ folyamán meg kell állapítani az eszkö-
zök forrásainak értékét is. (P. A.) → had-
táptámogatás

LeMay, Curtis Emerson (1906–1990): 
az Egyesült Államok haderejének egyko-
ri tábornoka. Katonai akadémiát nem vég-
zett, a Tartalékos Tiszti Kiképző Iskola el-
végzésével szerezte tiszti kinevezését. Ösz-
tönös tehetségének köszönhetően a követke-
ző évtized alatt kiváló bombázó repülőgép 
navigátorrá és pilótává vált, a második világ-
háború pedig az előmenetelét lendítette fel. 
A háború kezdetén alezredesi rendfokozatot 
viselt, valamint repülőcsoport-parancsnok-
ként szolgált, majd tizennyolc hónap alatt el-
jutott a vezérőrnagyi kinevezésig és repülő-
hadosztály parancsnoki beosztást látott el. 
A második világháborúban nem kisebb si-
kert ért el a stratégiai légi parancsnokság 
(Stategic Air Command – SAC) parancsno-
kaként, illetve élvezve a politikai vezetés tá-
mogatását, minthogy a légierő alkalmazásá-
val sikerült befejeznie a háborút a csendes-
óceáni hadszíntéren, először gyújtóbom-
bákkal előkészítve, majd a két atombombá-
val pszichológiai és (természetesen rettene-
tes fizikai hatást) gyakorolva kapitulálásra 
bírta a japán vezetést. A háború után Willi-
am H. Tunner vezérőrnaggyal kidolgozták 
a blokád alá vont Nyugat-Berlin ellátását 
a levegőn keresztül, tehát az első „légi hi-
dat” valósították meg, megalapozva a légi-
erő negyedik nap szerepkörét a légi mobili-
tást. A hidegháború időszakában a SAC pa-
rancsnoka, majd a légierő vezérkarának fő-
nöke 1961-től  1965-ig. Az amerikai haderő-
ben a legfiatalabb vezérőrnagya (41 évesen), 
továbbá ~ volt az, aki az amerikai haderőben 
legtovább viselte a négycsillagos tábornoki 
rendfokozatot. (Cs. J.) → légvédelem, légi-
erő (műveletek, támogató műveletek)



709

lesállás

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

Lenin, Vlagyimir Iljics, eredeti nevén Ulja-
nov, Vlagyimir Iljics (1870–1924): az 1917-
es  bolsevik forradalom vezetője, a szovjet ál-
lam kiépítője és első vezetője. Középosztály-
beli családból származott, jogi tanulmányo-
kat folytatott, majd 1891-ben  ügyvédi vizs-
gát tett. Korán bekapcsolódott az elnyomó 
cári rendszer elleni forradalmi mozgalom-
ba. Marx és Engels tanításait tanulmányozva 
formálta ki politikai, társadalmi és katonai 
elveinek rendszerét, amely a marxizmussal 
egyesítve a kommunista világnézet, a későb-
bi Szovjetunó hivatalos ideológiája lett mar-
xizmus-leninizmus néven. 1900-tól  emigrá-
cióban élt, 1903-tól  azonban hívei, a bolsevi-
kok többségbe jutottak az Oroszországi Szo-
ciáldemokrata Munkáspártban. Az 1905-ös  
forradalom hírére hazatért, azonban annak 
elfojtása után 1907-től  1917-ig  ismét emig-
rációban élt. Az 1917-es  februári forradalom 
hírére a német titkosszolgálat segítségével 
hazatért, s novemberben sikeresen döntötte 
meg Kerenszkij rendszerét. Hatalma meg-
szilárdítása érdekében elfogadta a központi 
hatalmak békefeltételeit, az ezután kibonta-
kozott polgárháborúban vezetésével a vörö-
sök legyőzték a cári rendszer restaurálásáért 
küzdő fehéreket, megteremtve így a feltéte-
leket a bolsevikok uralmának megszilárdí-
tásához és a Szovjetunió 1922-es  megala-
pításához. ⁓ továbbfejlesztette Engels had-
tudományról alkotott nézeteit, különösen 
a háború, a hadsereg, valamint a hatalom 
megszerzésének egyik legfontosabb eszkö-
ze, a fegyveres felkelés tárgyaiban. (F. B.) 
→ hadtudomány elmélete

Leningrád–novgorodi hadművelet: a Le-
ningrádi, a Volhovi, a Balti Frontok és a Bal-
ti Flotta hadművelete 1944. január–március-
ban a német Észak Hadseregcsoport ellen, 
aminek 220–280 km-es  sikere következté-
ben felszabadult Leningrád és Kalinyin tér-
sége, kedvező feltételeket teremtve a ka réliai 
átjáró és a Balti-tenger partvidékének ellen-

ségtől való megtisztításához. Lásd folyama-
tos nagy mélységű hadműveletek. (Sz. M.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

lépcsőzetes munkamódszer: vezetési folya-
matok megoldásának módszere. Ez a mód-
szer elsősorban békevezetési rendszerben 
dominál, amikor az elöljáró szervezet tör-
zse a parancsnoki döntésnek megfelelően 
teljes részletességgel kidolgozza az intézke-
dési (parancs-) csomagot. Az alárendeltek-
hez érkező intézkedés a vezetési tevékenység 
megtervezéséhez szükséges információkkal 
rendelkezik, így a teljes spektrumában vala-
mennyi területre vonatkozólag megkezdheti 
a döntés-előkészítő munkálatokat. Különle-
ges jogrend bevezetését követően az aláren-
delteknek legszélesebb körű felkészítés biz-
tosítása végett ez a munkamódszer kevésbé 
preferált, különösen azért, mert alapvető ve-
zetési elvként célszerű az alárendeltek részé-
re biztosítani a rendelkezésre álló idő 2/3-át. 
(C. O.) → katonai vezetés

lépéspár: a terepi hosszmérések egyszerű, 
pontos mérőeszköz hiányában is elvégez-
hető módszere. Alapja a terepen egyenletes 
sebességgel mozgó gyalogos kettős lépé-
sének hossza, azaz a talaj ugyanazon láb-
bal történő érintései között kialakuló távol-
ság, amely az átlagos európai testmagasság 
(170 cm) esetén megközelítőleg 1,5 m. A ~ 
hosszát az átlagos magasságtól eltérők szá-
mára, valamint átszeldelt terepen haladók-
nak módosítaniuk kell. A ~ok számolásá-
ra számos kisegítő eszköz áll rendelkezés-
re, melyek a hosszabb azimutmenetek vég-
rehajtását könnyítik meg. (K. A.) → geoin-
formációs támogatás

lesállás: olyan felderítési mód, amelynek 
során a ~t végrehajtó szakasz (század-) ere-
jű alegység az előzetesen felderített (megfi-
gyelt) menetvonalon mozgásban lévő ellen-
séget meglepetésszerűen, rejtett, álcázott 
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helyről, megtámadja. A ~ célja: fogolyej-
tés, okmányok, fegyverek és harci-techni-
kai eszközök, logisztikai készletek zsákmá-
nyolása, megsemmisítése, rongálása, moz-
gásban lévő ellenség megállítása, lassítása, 
veszteségokozás, zavarkeltés, késleltetés. 
A ~ végrehajtható hangtalanul vagy tűzcsa-
pással. A ~ végrehajtásának módszereit a ~ 
célja határozza meg. A végrehajtók a ~ he-
lyét az előzetes felderítés után berendezik. 
Megszakítás nélkül folytatják a ~ objektu-
mait képező ellenség megfigyelését. A ~ 
módszerétől függően az ellenség bevárása 
után hangtalanul vagy tűzzel (akadályok-
kal) megállítják, megsemmisítik az ellen-
séget, a célnak megfelelő adatot megszer-
zik. A hangtalan ~ után a nyomokat eltün-
tetik, azonban ilyen esetben is megszerve-
zik a tűzcsapásokat. A ~ helyét az alegysé-
gek a lehető legrövidebb idő alatt elhagy-
ják. A ~t végrehajtó alegység állományából 
a ~ végrehajtása során figyelőket, rajtaütő, 
nyomeltakarító és biztosító alcsoportokat je-
lölnek ki. A felderítőszerv csak olyan ellen-
séges erőre hajt végre ~t, amelyet a rendel-
kezésére álló fegyvereivel biztosan és gyor-
san meg tud semmisíteni vagy foglyul tud 
ejteni. (H. H.) → felderítés

leszerelés: 1. Politológiai értelemben nem-
zetközi szerződésekben vagy egy-egy ál-
lam egyoldalú döntéseiben foglalt olyan in-
tézkedések rendszere, amelyek a fegyverek 
és a katonai eszközök részleges vagy teljes 
megsemmisítését, a haderők csökkentését 
vagy megszüntetését célozzák. A ~i szer-
ződéseknek az államok önként tesznek ele-
get, eltérően a háborúk utáni olyan nemzet-
közi aktusoktól, amelyek meghatározott ál-
lamokat részleges vagy teljes lefegyverzés-
re köteleznek. A ~hez sorolják a fegyveres 
erők létszámcsökkentését, a fegyverkezés 
korlátozását és csökkentését, és a haditech-
nika fejlesztésének, valamint új fegyver-
rendszerek hadrendbe állításának korláto-

zását is. A ~ a biztonság megteremtésének 
szükséges, de nem elégséges feltétele. A ~ 
mint a nemzetközi béke és biztonság fenn-
tartásáért kifejtendő együttműködés fő elve 
az ENSZ Alapokmányában is szerepel, de 
mivel egy rendkívül összetett kérdésről van 
szó, amely hatással van az államok bizton-
sági érdekére, ezért a lényeges ~i kérdése-
ket az államok gyakran mégsem egyhangú-
lag fogadnak el, annak ellenére, hogy az el-
érendő célok kívánatosságát illetően széles 
körű egyetértés mutatkozhat meg. Éppen 
ezért az átfogó ~ irányába tett erőfeszítése-
ket soha nem kíséri könnyű siker, és nem va-
lószínű, hogy a közeljövőben ez – a kétségte-
len siker ellenére – megváltozik. Az  1986-os  
stockholmi konferenciát követő bizalom- 
és biztonságerősítő intézkedések rendsze-
rének (1990. és 1992. évi bécsi dokumentu-
mok) megvalósítása Európában, az európai 
hagyományos fegyveres erők és élőerő kor-
látozásáról szóló szerződés, illetve záródo-
kumentum [CFE (Conventional Forces Eru-
rope, ’európai hagyományos erők’) CFE–
IA] hatálybelépése, valamint a Nyitott Ég-
bolt Szerződés aláírása nagymértékben nö-
velte az európai békét és biztonságot. A ~i 
világkampány keretében az ENSZ Közgyű-
lése regionális központokat hozott létre, ön-
kéntes hozzájárulásokra alapozva, hogy tá-
mogatást biztosítson a béke- és ~i kezde-
ményezéseknek, és koordinálja a kampány 
részeként folyó  regionális tevékenységet. 
2. A katonai szolgálatnak elöljárói rendel-
kezés alapján való befejezése. A hivatásos 
 állományúak  esetében az  bekövetkezhet fe-
gyelmileg, egészségi okokból, saját kérel-
mére, nyugdíjkorhatár elérésével. A szerző-
déses katonák esetében megkülönböztetnek 
a szerződési idő leteltével, illetve az azt meg-
előzően történt ~t. Okai hasonlók lehetnek, 
mint a hivatásos vagy a sorállomány eseté-
ben. Hadkötelezettség bevezetését követően 
a hadkötelezettek katonai szolgálatból tör-
ténő elbocsátását is jelenti. 3. Mozgósítás-
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kor behívott tartalékos állomány elbocsátá-
sa, a haderő (az adott katonai alakulat) bé-
kében rendszeresített állományának vissza-
állításakor. (H. J.) → hadtudomány elmélete

leszerelés – lefegyverzés – reintegráció: az 
összetett folyamat során a korábbi katoná-
kat és harcosokat lefegyverzik, alakulataik 
megszűnnek és külső segítséggel az egyé-
nek szociális, gazdasági, politikai és társa-
dalmi reintegrációja sikeresen lezajlik. A re-
integráció keretében anyagi javakkal és ké-
pességfejlesztéssel (oktatás, képzés) megte-
remtik a megélhetés feltételeit, a fiziológiai 
szükségletek biztosítását, valamint végzik 
a visszaillesztett személyek reszocializáci-
óját is a közösségben. (B. G.) → béketámo-
gató műveletek, CIMIC, műveleti környezet

létszámgazdálkodás: meghatározott (kato-
nai) feladat végrehajtásához szükséges (en-
gedélyezett, rendszeresített) személyi állo-
mány számszaki összessége. A rendelke-
zésre álló létszámkontingensnek a (béke-, 
hadi-, állandó, változó, állománykategóri-
ánkénti létszám stb.) meghatározott felada-
tok legeredményesebb elvégzése érdekében 
történő tervezése és elosztása. Az elrendelt 
feladat teljesítéséhez szükséges erők szám-
vetése (tervezés, elosztás, létszámbiztosí-
tás). Elsődlegesen a központi szervek, vala-
mint a magasabb egységek törzseinek elő-
írt tevékenysége. Létszámbővítés szervezé-
si tevékenység, amely azt jelenti, hogy va-
lamely hadrendi elemnél a már meglévő be-
osztások számát növeljük, függetlenül az új 
beosztások szintjétől. Létszámcsökkentés: 
szervezési tevékenység, amely azt jelenti, 
hogy valamely hadrendi elemnél a meglé-
vő beosztások számát csökkentjük (közülük 
valamelyiket megszüntetjük). (H. L.) → vé-
delmi igazgatás

levegő-felszín osztályú rakéta: olyan ra-
kéta, amelyet egy légi eszközről indítanak 

és felszíni célpont ellen fejti kihatását (pél-
dául: AGM–65 Maverick, AGM–84 Har-
poon, AGM–86 ALCM, AGM–88 HARM, 
AGM–114 Hellfire, Brimstone missile, 
Storm Shadow, S–24, S–25, Kh–15 stb.). 
(Cs. J.) → légvédelem, légierő (műveletek, 
támogató műveletek)

levegőkörnyezet: a természetes folyamatok 
és az emberi tevékenység által együttesen 
kialakított légkör, amelynek mindenkori ál-
lapotát, a ~i állapotot meteorológiai, fizikai, 
kémiai és biológiai jellemzők határozzák 
meg. (K. A.) → geoinformációs támogatás

levegő-levegő osztályú rakéta: olyan ra-
kéta, amelyet egy légi eszközről indítanak 
és egy légi célpont ellen fejti ki hatását (pél-
dául MBDA MICA, MBDA Meteor, Pyt-
hon–5, Vympel R–73, Vympel R–77, AIM–9 
Sidewinder, AIM–120 AMRAAM, AIM–92 
Stinger stb.). (Cs. J.) → légvédelem, légierő 
(műveletek, támogató műveletek)

lézerbesugárzás-jelző: repülőgép vagy he-
likopter fedélzetén elhelyezett, az önvédel-
mi elektronikai hadviselési rendszer részét 
képező olyan eszköz, amely feladata a repü-
lőgép számára veszélyt jelentő olyan lézer-
fény detektálása, amelyek fegyverrendsze-
rek irányításához, illetve célravezetéséhez 
szükségesek. A lézertartományban működő 
eszközök legfontosabb paramétereit tartal-
mazó adatok összességét adatbázisban rög-
zítik, amelyek alapján azonosítható a lézer-
kisugárzás forrása, az azt alkalmazó esz-
köz típusa, hordozója, feladata, a kapcsoló-
dó fegyverrendszer minimális és maximális 
hatótávolsága. (K. L.b) → elektronikai had-
viselés, kiberhadviselés

lézeres célkereső: olyan irányérzékelésen 
alapuló felderítőműszer, amely a lézerrel 
megjelölt célról visszavert energiát  érzékeli 
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és megállapítja annak a célnak a  vevőhöz 
való viszonyított irányát. (H. H.) → felderítés

lézeres célkövető: a lézerrel kijelölt célról 
visszavert energiára ráálló és a célnak a sa-
ját magához viszonyított irányát megállapí-
tó készülék. (H. H.) → felderítés

lézeres célmegjelölő: valamilyen hely vagy 
objektum megjelölésére alkalmazott lézer-
sugárnyalábot kibocsátó készülék. Megjegy-
zés: a lézeres távolságmérés haditechnikai 
felhasználásban széles körben alkalmazott. 
Az olcsó kézi kiviteltől kezdve, a drága ha-
dikivitelűig, nagyon sokféle gyártmány lé-
tezik. A működés során egy gombnyomásra 
az eszköz és az általa kibocsátott lézersugár 
céltárgyba ütközési pontja közötti távolsá-
got jelzi ki egy kijelzőn. A ~ és a GPS kom-
binált alkalmazásával a célok pontos koor-
dinátái is meghatározhatók, ami elégséges 
pontosságot biztosít csapások kiváltásához. 
(H. H.) → felderítés

lézeres célmegjelölő rendszer: a lézerener-
gia célra irányítására alkalmazott rendszer, 
ami lézeres célmegjelölőből és ezeknek 
a célfelderítéshez, valamint a lézersugár-
nyaláb célra irányításához szükséges kijel-
ző-, valamint irányítóelemeiből tevődik ösz-
sze. (H. H)

lézeres felderítés (Laser Intelligence – LA-
SINT): a lézerfény segítségével végzett fel-
derítési fajta. Speciális fajtája a LIDAR 
(Light Detection and Ranging), azaz lézerra-
dar. Amíg korábban a lézer alapvetően a ki-
bocsátó eszköz és a céltárgy közötti távolság 
meghatározására szolgált, addig a LIDAR-
ral már a lézerfényt közvetítő közeg – leve-
gő, illetve a levegőben lévő gázok – össze-
tétele, vagy akár a céltárgy alakja, formája 
is detektálható. A ~ így jól alkalmazható ve-
szélyes gázok nagy távolságból történő ki-
mutatására, mert a lézerfény törése, illetve 

a visszavert lézerfény spektrumának válto-
zása alapján az adott közegre pontos meg-
határozás adható. A ~ besorolható a képi fel-
derítésbe. (K. L.b) → elektronikai hadvise-
lés, kiberhadviselés

lézertávmérő: mérőkészüléktől valamely 
helyig vagy tárgyig terjedő távolság megál-
lapítására szolgáló lézeres készülék. (H. H.) 
→ felderítés

LIDAR (Light Detection and Ranging, lé-
zeralapú távérzékelés): az aktív távérzéke-
lés eszköztárába tartozó technológia, a légi 
lézerszkennelés (Airborne Laser Scan-
ning – ALS) alapja, amely a terep leképezé-
sét lézersugarakkal valósítja meg. A ~-ala-
pú távérzékelési módszerek előnye a terep 
gyors és pontos leképezése, ami a digitális 
felszínmodellek hatékony létrehozásán túl 
alkalmas a növényzettel fedett terepszaka-
szok felszínének meghatározására is. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

Liddell Hart, Basil Henry (1895–1970): 
1895. október 31-én  született Párizsban. An-
gol katonai teoretikus és történész. Iskoláit 
Cambridge-ben  végezte. Részt vett az első 
világháborúban. 1916-ban  a hadtudomány 
elméleti kérdéseit tanulmányozta. 1920-
ban  sajtó alá rendezte a Gyalogság kikép-
zése című tankönyvét. 1924-ben  leszerelt 
és a hadtörténelem, hadtudomány tanul-
mányozásának szentelte idejét. A  páncélos 
és gépesített csapatok döntő szerepét hirdető 
nézetek híve volt. 1935-től  1939-ig  a Theim, 
1941-től1945-ig a Daily Mail katonai tudó-
sítója, 1937-ben  ezzel egyidejűleg a honvé-
delmi miniszter tanácsadója is volt. A máso-
dik világháború után javasolta, hogy hasz-
nálják fel a német tábornokok tapasztalatait 
a Szovjetúnió elleni háború előkészítése so-
rán. ⁓ az úgynevezett „közvetett megköze-
lítés” elméletének megalkotója, amelynek 
az a lényege, hogy kerülni kell az ellenség-
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gel való döntő összecsapást és igénybe kell 
venni minden eszközt (főleg a szövetsége-
sek erőit) az ellenség harci lehetőségeinek 
gyengítésére, majd ezután kell fegyverleté-
telre kényszeríteni. Ennek értelmében a had-
vezér nem a frontális támadásra alapozza 
a sikert (legyen bármekkora erőfölényben), 
hanem kerülő utakat választ, akár konkré-
takat (szárnyfelgöngyölítés, a mozgékony-
ságra épített kikerülés, hátba támadás, a leg-
gyengébb pontra való koncentrálás, a döntő 
ütközet elől való kitérés, az ellenség, főleg 
a megszállók kifárasztása, utánpótlási vo-
nalaik elvágása, az eszközöknek a célokhoz 
való igazítása stb.), akár messzebb mutató-
kat (szövetségi rendszerek fellazítása, várat-
lan politikai eszközök alkalmazása, „ötödik 
hadoszlop” beépítése, a hadművelethez al-
ternatív lehetőségek előre való kidolgozá-
sa stb.). ⁓ szerint csakis az ilyen hadveze-
tés hozhatott tartós sikert a századok so-
rán. Az 1950-es  évek végétől az atomhá-
ború bírálójaként lépett fel. Hangsúlyozta, 
hogy az nem a megoldás eszköze, hanem 
a teljes megsemmisülés. 1970. január 29-én  
hunyt el. (N. L.) → hadtörténet, hadművé-
szet története

limanova–lapanovi csata: a Galiciába be-
tört és Krakkó irányába előretörő mintegy 
125 ezres orosz haderőt az 1914. november 
26. és december 18-a  közötti időszakban 
90 000 fős osztrák–magyar kötelékeknek 
sikerült megállítani, majd visszavetni a Du-
najec mögé. A harcokban a támadók ösz-
szesen mintegy 30 000 katonát veszítettek, 
míg a védők ennek alig több mint egyhar-
madát. A siker egyik jelentős személyisége 
Szurmay Sándor altábornagy volt. (Sz. M.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

Lind, William S. (1947–): amerikai író, pub-
licista. Számos könyv szerzője, a negyedik 
generációs hadviselés elméletének egyik 
legelső kidolgozója. 1989-ben  ~ – Nighten-

gale, Keith, Schmitt, John F., Sutton, Joseph 
W., Wilson, Gary I. társaságában – megje-
lentette híres publikációját The Changing 
Face of War: Into the Fourth Generation 
címmel, amely az első tanulmány volt a ne-
gyedik generációs hadviselés elméletének 
kidolgozását tekintve. 2004-ben  Understan-
ding Fourth Generation War címmel már 
önállóan jelentette meg híres tanulmányát, 
amely végképp egybefonta nevét a negyedik 
generációs hadviselés elméletével. ~ szerint 
a hadviselés generációs felosztása tekinte-
tében eljött a generáció-váltás ideje, a ne-
gyedik generáció. Ebben a hadviselési kor-
szakban – ~ szerint – az ellenség nem fizi-
kailag kerül megsemmisítésre, hanem bel-
sőleg omlik össze azáltal, hogy a nép há-
ború iránti támogatásának megszüntetése 
válik céllá. Megítélése szerint az egyik leg-
fontosabb feladat az ellenség stratégiai súly-
pontjainak megfelelő azonosítása. ~ szerint 
a negyedik generációs hadviselés a vesztfá-
lia béke (1648) óta a legradikálisabb válto-
zást jelenti, ugyanis az állam elveszíti had-
viselési monopóliumát a háborúban. A ka-
tonai erő mellett nem-katonai entitások, sok 
esetben civilek vesznek részt a konfliktus-
ban, és éppen ebből fakadóan egyrészt a há-
ború és béke közötti különbség elmosódik, 
másrészt nem egyértelműen határozhatók 
meg a hagyományos hadviselésnél haszná-
latos terminológiák többsége, mint példá-
ul a harcmező, hadszíntér, harcérintkezés 
helye. A tevékenységek egyidejűleg zajla-
nak a hadszíntéren, de az érintett országok 
mélységében, hátországában is, beleértve 
a teljes lakosságot. A védett polgári és ka-
tonai célpontok helyett a kevésbé védett, de 
a kormányzat megítélése, egy esetleges há-
ború lakosság általi támogatása szempontjá-
ból azon létesítmények válnak célpontokká, 
amelyek rombolásával, működésének zava-
rásával a közvéleményt leginkább befolyá-
solni lehet. A harcászati és hadászati szin-
tek keverednek, mivel a harcászati  eszközök 
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az ellenség stratégiai szintű (politikai, gaz-
dasági, társadalmi) célpontjait támadják. 
Ebből fakadóan a célpontok inkább polgá-
riak, mint katonaiak. Ezen tevékenységek 
között a pszichológiai műveletek válhatnak 
meghatározó stratégiai fegyverré, minde-
nekelőtt a média, az információs befolyáso-
lás formájában. A médiamanipuláció, a civil 
társadalom és a katonaállomány befolyáso-
lása, a számítógépes vírusok, mind használ-
hatók a polgári és katonai műveletek megza-
varására. ~ szerint „a televíziós hírek erőtel-
jesebb fegyverré válhatnak, mint a páncélos 
hadosztályok”. A negyedik generációs had-
viselésben további lehetőséget biztosítanak 
a modern technológiák. A modern techni-
kai eszközök lehetőséget biztosítanak, hogy 
ugyanakkora hadszíntéren jóval kisebb kato-
nai erő hasonló hatást érjen el, mint koráb-
ban egy jóval nagyobb. A robotika, a távve-
zérelt eszközök, a modern kommunikációs 
eszközök, a műholdak, a mesterséges intel-
ligencia biztosítják azt a lehetőséget, hogy 
kis létszámú, professzionálisan felkészített, 
mozgékony katonai erő nagy műveleti terü-
leten stratégiai fontosságú célpontokat tá-
madhasson. ~ ugyanakkor éppen a tech-
nológiában látja a sebezhetőségi tényező-
ket, a biztonsági réseket. ~ szerint a modern 
technológiához ugyanazon (nagy)hatalmak 
férnek leginkább hozzá, amelyek nukleá-
ris fegyverrel is rendelkeznek. Mindebből 
azt a következtetést vonja le, hogy ezen ha-
talmak egymással szemben kerülni fogják 
a negyedik generációs hadviselés alkalma-
zását – hasonlóan a hagyományos hadvise-
léshez – tartva egy nukleáris háború kirob-
banásától. (H. J.) → hadtudomány elmélete

lineáris törzskari szervezet: katonai szer-
vezetek legjellegzetesebb szervezeti formá-
ja, ahol a parancsnok vezetői tevékenységét 
funkcionális törzs támogatja döntéseinek ki-
alakításában, az alárendelt funkcionális kö-
telékek szakmai irányításában. A törzs tag-

jai így tanácsadói, javaslattevői és szakmai 
irányítói, felügyeleti tevékenységet látnak el, 
ennek megfelelően szakmai elöljárók. (C. O.) 
→ katonai vezetés

logisztikai bázis: korszerű integrált infor-
matikai információs rendszer működésén 
alapuló, anyagi-technikai támogatásra sza-
kosodott létesítmény, amely a hadfelszere-
lés életciklusához kapcsolódó logisztikai 
folyamatok rendszerén keresztül biztosítja 
annak műveleti követelmények szerinti el-
érhetőségét a haderő számára. A hadfelsze-
relés áramlási folyamatában műveleti terü-
leten fő és előretolt, honi területen közpon-
ti, haderőnemi és ideiglenes ~ működtethe-
tő. (Ny. M.) → műveleti logisztika

logisztikai doktrína: a katonai logisztikai 
stratégiai szintű alapokmánya. Olyan do-
kumentum, amely alapjául szolgál a kato-
nai műveletek valós logisztikai támogatá-
sának megszervezéséhez. Funkcionális te-
rületenként meghatározza azokat az alap- 
és irányelveket, amelyeket a logisztikai mű-
velettervezés alatt figyelembe kell venni. 
Célja, hogy összefoglalja a haderő alkal-
mazás logisztikai támogatásának, a logisz-
tikai támogatás vezetésének és irányí tásá-
nak alapel veit, általános szempontjait és kö-
vetelményeit, figyelembe véve a vezetési 
rendszerben meghatározottakat, a logiszti-
kai  támogatás végrehajtásának nemzetközi 
és hazai ta pasztalatait. Determinánsai egy-
séges  alapot teremtenek a nem zeti és szö-
vetséges műveletekben részt vevő magyar 
katonai erők logisztikai támogatása terve-
zéséhez, szervezéséhez és végrehajtásához. 
A doktrína alapelveket, gyakorlati megoldá-
sokat és eljárásokat foglal egységes keret-
be. Ide értendő valamennyi írásműbe foglalt 
gyakorlati tapasztalat, tudományosan kidol-
gozott és igazolt elmélet, szabályzat, egyéb 
irányelv. A ~ ezeket a forrásokat integráló 
és egységes formába foglaló mű. A dokt-
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rínális sajátosságokból adódóan alapvető-
en stratégia dokumentum. Egyes speciá-
lis esetekben előfordul, hogy indokolt ala-
csonyabb doktrinális szinten is logisztikai 
doktrínát kiadni. Ez akkor válik indokolttá, 
ha az adott haderőnem, fegyvernem vagy 
szakcsapat a logisztikai támogatással szem-
ben az általánostól eltérő követelményeket is 
támaszt. Ezek a doktrínák szorosan illesz-
kednek a doktrinális hierarchiába, de alacso-
nyabb szinten helyezkednek el. Csupán ki-
egészítő elveket tartalmazhat, az alapdoktrí-
nát nem teszi érvénytelenné, de az értelme-
zését szűkíti. A dokumentum az összhade-
rőnemi műveletek logisztikai támogatásának 
valamennyi doktrinális kérdésével foglalko-
zik, szerepe alapvető a műveletek logiszti-
kai támogatásának előkészítésében, a tevé-
kenységek végrehajtásában. (B. J.b) → mű-
veleti logisztika

logisztikai erőforrás: a haderő fenntartásá-
ra, szállítására, mozgatására fordítható olyan 
kapacitások összessége, amely lehetőséget 
ad, vagy alkalmas eszköz lehet a katonai 
célkitűzés megvalósításához. Az erőforrás 
származhat nemzeti, többnemzeti és nem-
zetgazdasági kapacitásból egyaránt. Ebből 
a szempontból ide sorolható a polgári szer-
vezetek, valamint a katonai egységek és al-
egységek anyagi, technikai, egészségügyi, 
közlekedési (szállítási) és elhelyezési kapa-
citása is. A támogató logisztikai szerveze-
tek a rendelkezésére álló szakági képessé-
gekkel nemzeti, többnemzeti és nemzetgaz-
dasági erőforrásokkal támogatják a művele-
teket végrehajtó katonai szervezeteket alap-
rendeltetésű feladataik végrehajtása közben. 
Az összhaderőnemi logisztikai képességek 
a haderőnemi ~ok összehangolásával, meg-
osztásával és koordinált felhasználásával 
biztosítják az összhaderőnemi műveletek si-
keres végrehajtásához szükséges cselekvési 
szabadságot. A műveletek során felmerülő 
képességigények túlmutathatnak a művelet-

ben részt vevő összhaderőnemi kötelék lo-
gisztikai szervezeti elemeinek képességein, 
ezért a Magyar Honvédségen kívüli erőfor-
rások igénybevétele is szükséges, úgymint 
a nemzetgazdaságból, importból és szövet-
séges felajánlásokból igénybe vett erőforrá-
sok, továbbá az országhatáron kívüli műve-
leti területeken a szövetséges erők támogató 
rendszere, a harmadik féltől, valamint a be-
fogadó nemzeti támogatás keretében igény-
be vehető felhasznált szolgáltatások és ka-
pacitások. (B. J.b) → műveleti logisztika

logisztikai erők csoportosítása: a logisz-
tikai szervezetek és a feladatok, művele-
tek végrehajtására kialakított elhelyezése, 
tagolása. A logisztikai erők csoportosítá-
sának és felvételének célja: tegye lehető-
vé a logisztikai támogatás tagozatonkénti 
egymásra épülő rendszerének működését, 
a folyamatos, az igények és a helyzet vál-
tozásaihoz rugalmasan igazodó logisztikai 
támogatást, a katonai szervezetek fenntar-
tása és műveletek sikeres végrehajtása ér-
dekében. A logisztikai csoportosítással lét-
rehozott szervezetei és funkcionális elemek 
hajtják végre a hadműveleti területen tele-
pülő és tevékenykedő katonai szervezetek 
logisztikai támogatását. A logisztikai cso-
portosítással szemben támasztott alapvető 
követelmények, feleljenek meg a támoga-
tott szervezet csoportosításának, harcrend-
jének/hadműveleti felépítésének, az elöljáró 
parancsnok szándékának a műveleti követel-
ményeknek és a lehető legnagyobb mérték-
ben tegye lehetővé a logisztikai erők meg-
óvását. A logisztikai csoportosítás kialakí-
tásának tervezésékor figyelembe kell ven-
ni hadműveleti terület földrajzi-, gazdasá-
gi-, infrastrukturális adottságait, jellemzőit 
és a lakosság viszonyát a saját és szövetséges 
erőkhöz. A logisztikai erők megfelelő cso-
portosítása biztosítja a tagozatoknak megfe-
lelő többcsatornás logisztikai támogatatást, 
a felhasználók igényeihez való igazodást, 
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a műveleti követelmények szerinti ellátási 
(támogatási) lánc kialakítását, a feladatori-
entált készletképzést és az optimalizált tar-
talékképzést. (H. A.) → műveleti logisztika

logisztikai felderítés: a szakfelderítés spe-
ciális területe. Szakmai kiegészítő-, adat-
szerző és elemző tevékenység összessége, 
amely pontosított információk alapján meg-
teremti a logisztikai erőforrások hatékony 
és gyors alkalmazásának feltételeit. A lo-
gisztikai támogatás végrehajtása szempont-
jából kiemelt jelentőséggel bír. Tervezésébe 
és végrehajtásába valamennyi funkcionális 
terület képviselőjét be kell vonni. A logisz-
tikai támogatás tervezése alatt az egyes mű-
veletek valamennyi fázisára, és valameny-
nyi logisztikai támogató harcrendi elemre 
ki kell terjedjen. A ~ a logisztikai támogató 
tevékenység szempontjából fontos területek, 
körletek, objektumok, létesítmények, útvo-
nalak, valamint egyéb, a logisztikai és közle-
kedési infrastruktúra elemét képező műtár-
gyak tulajdonságainak, kapacitás adatainak 
feltérképezését és az adatok rendszerezését 
jelenti. A ~i tevékenység szerves részét ké-
pezi a begyűjtött adatok – a művelet adott 
szakasza szempontjából lényeges – informá-
ciótartalmának kinyerése, ami elsősorban 
az adatok elemzése és értékelése útján va-
lósul meg. A ~ fő feladata, hogy mind a mű-
veletek tervezésének, mind azok vezetésé-
nek időszakában lehetővé tegye elégséges 
logisztikai információk rendelkezésre állá-
sát a művelettervezés részeként végrehajtott 
logisztikai támogatás tervezéséhez és magá-
hoz a támogatás végrehajtásához. A felderí-
tési feladat speciális jellegénél, illetve az ál-
lomány összetételénél fogva igényli a végre-
hajtók célzott, feladatspecifikus felkészíté-
sét. (B. J.b) → műveleti logisztika

logisztikai főnök: a különböző vezetési 
szinteken működő logisztikai főnökségek, 
törzsek vezetője, aki egy személyben felelős 

a katonai műveletek logisztikai támogatásá-
nak megtervezésért, a parancsnok döntésé-
nek logisztikai megalapozottságáért. (L. S.) 
→ műveleti logisztika

logisztikai gazdálkodás: azon tevékeny-
ségek összessége, amely magába foglalja 
a honvédelmi szervezet feladatainak végre-
hajtásához szükséges, az anyagnemekhez 
tartozó eszközök és szolgáltatások tervezé-
sét, beszerzését, kutatás-fejlesztését (a to-
vábbiakban: K+F), rendszeresítését, üzem-
bentartását, analitikus nyilvántartási rend-
szerének kialakítását, nyilvántartását, kész-
letezését, tárolását, leltározását, kezelését, 
felhasználását, kategorizálását, rendszer-
ből történő kivonását, selejtezését, a kise-
lejtezett eszközök hasznosítását, megsem-
misítését, a veszélyes anyagok kezelését, 
ellenőrzését, a kapcsolódó szabályozók ki-
dolgozását, ezenkívül a felhasználásról tör-
ténő elszámolást, továbbá a logisztikai gaz-
dasági műveletek, folyamatok megtervezé-
sét, végrehajtását, a főkönyvi nyilvántartá-
sok megalapozása érdekében vezetett ana-
litikus nyilvántartások vezetését, valamint 
a gazdasági események összességének el-
számolását és a beszámolást. (P. A.) → had-
táptámogatás

logisztikai képességek: anyagi, techni-
kai, egészségügyi, közlekedési- (szállítá-
si) és elhelyezési feladatok és  célkitűzések 
 eléréséhez rendelkezésre álló polgári, és ka-
tonai erő, eszköz, vagy lehetőség. A logisz-
tika képesség integráló fogalomkör. Magá-
ba foglalja az egyes logisztikai szervezetek 
harctevékenységre való alkalmasságát. Leg-
fontosabb összetevői (tényezői): a katonai 
logisztikai szervezet személyi fegyverzeti 
és haditechnikai eszközeinek feltöltöttsé-
ge, anyagi-technikai eszközökkel való ellá-
tottságát jellemző mutatók; a harckiképzés 
színvonala; a személyi állomány erkölcsi, fe-
gyelmi, harci helyzete; a logisztikai vezetés 
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helyzete. Emellett meghatározó a logisztikai 
szervezet alkalmazási készenlét elérésének 
képessége, a túlélőképessége, a haditechni-
kai eszközök harcászati és manőverező ké-
pessége. A logisztikai támogatás sajátossá-
gai miatt ide értendők a logisztikai egysé-
gek és alegységek szállító, raktározó, szol-
gáltatás nyújtó- és fogadó kapacitásának 
összessége is. Az egyes logisztikai szerve-
zetek struktúrája és képessége a támogatott 
egység, alegység alap rendeltetéséhez és mű-
veleti követelményeihez idomulnak. Ennek 
megfelelően beszélünk stratégiai, hadműve-
leti, és harcászati ~kel rendelkező logiszti-
kai támogató szervezetekről. (B. J.b) → mű-
veleti logisztika

logisztikai létesítmények: a logisztikai 
támogatási feladatok elvégzésére kialakí-
tott hely. Ebbe a kategóriába sorolható bár-
milyen olyan létesítmény, épület vagy mű-
tárgy, amelyet anyagi-, technikai-, egész-
ségügyi-, közlekedési- (szállítási-) és elhe-
lyezési feladatok elvégzése érdekében hoz-
tak létre, vagy rendeztek be. Ezek a helyek 
a katonai műveletek szempontjából állan-
dóak, és ideiglenes használatúak egyaránt 
lehetnek. A létesítmény polgári és katonai 
alaprendeltetésű egyaránt lehet. Ennek meg-
felelően például a logisztikai bázis, egy ál-
landó polgári raktár, katonai raktár, javító 
vagy karbantartó egység, katonai kiképzési 
létesítmény kiszolgáló épületei, katonai re-
pülőtér kiszolgáló épületei is ⁓nek tekinthe-
tők attól függetlenül, hogy az adott logiszti-
kai támogatási funkciókat végző alegységek 
a létesítményt, vagy annak részeit ideiglene-
sen, vagy állandó jelleggel használják. A ⁓ 
felszíni, felszín alatti, nyílt, esetleg rejtett 
berendezésű egyaránt lehetnek. ⁓ telepíthe-
tők állandó objektumba és tábori körülmé-
nyek között is. (B. J.b) → műveleti logisztika

logisztikai rendszer felkészítése: olyan te-
vékenységek és rendszabályok összessége, 

amelyek tartalma a logisztikai képesség el-
érése és fenntartása érdekében szükségesek 
ahhoz, hogy a katonai műveletek végrehajtá-
sához, anyagok és szolgáltatások megfelelő 
időben, helyen, mennyiségben és mennyi-
ségben rendelkezésre álljanak. A logisztikai 
rendszer felkészítés minősége egyik megha-
tározó eleme a logisztikai támogatás műve-
leti képességének. A logisztikai rendszer fel-
készítésének célja, hogy a támogatott kato-
nai szervezetekkel összhangban képessé te-
gyék, a logisztikai szervezeteket, infrastruk-
túrákat, berendezéseket, eszközöket és más 
képességeket a tervezett műveletek támo-
gatására. A logisztikai képesség elérésének 
és fenntartásának követelményeit úgy kell 
meghatározni, hogy azok a haderő logisz-
tikai szükségleteit nemzeti és többnemzeti 
kötelékben végrehajtandó béke- és háborús 
katonai műveletben teljes mértékben fedez-
zék. A logisztikai rendszer felkészítésének 
feladatai magukban foglalják: a készenlét 
fenntartásának és fokozásának logisztikai 
feladatait, a katonai logisztikai támogatá-
si lánc kialakítását, a szükségletek biztosí-
tásának tervezését, a nemzetgazdasági erő-
források rendelkezésre állásának biztosítá-
sát, hadszíntér-előkészítés logisztikai felada-
tainak elvégzését, a logisztikai szervezetek 
és szakállomány felkészítését. Kapcsolódó 
fogalom: logisztikai támogatás, hadszíntér 
előkészítés. (H. A.) → műveleti logisztika

logisztikai szénlábnyom: annak a teljes 
széndioxid-kibocsátásnak a mértéke, amit 
egyes logisztikai tevékenységek közvetve 
vagy közvetlenül okoznak, vagy ami fel-
halmozódik egy termék életciklusai so-
rán. A meghatározás tovább pontosítható, 
és a szénlábnyom minden kibocsátott üveg-
házgáz széndioxid egyenértékre történő át-
számított értékére vonatkoztatható, ahol 
az átszámítás alapja a létrehozott üvegház-
hatás mértéke. A szénlábnyom egyértelműen 
a széndioxid- (üvegházgáz-)  kibocsátáshoz 
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kapcsolódik, tehát ahhoz a fázishoz, amikor 
terheljük a természetet. (L. P.)

logisztikai szerepkörre szakosodott nem-
zet (Logistic Role Specialist Nation – LRSN): 
a többnemzeti logisztikai támogatás kereté-
ben hajt végre egy adott műveleti területen 
az erők egésze vagy egy része számára tá-
mogatási feladatokat egy-egy ellátási osz-
tályra vonatkozóan, vagy nyújt meghatá-
rozott szolgáltatásokat (például élelmezési 
ellátás, vízellátás vagy üzemanyag-ellátás). 
Az ellentételezést a részt vevő felek közöt-
ti szerződések szabályozzák. A támogatás 
lehet időben korlátozott vagy kiterjedhet 
a művelet teljes időtartamára. (P. Á.) → had-
táptámogatás

logisztikai tagozat: a haderő hierarchikus 
felépítéséhez igazodó szervezeti felépítés 
és vezetési rendszer, amely általában stra-
tégiai (központi), hadműveleti és harcászati 
(csapat) ⁓ot képez. A katonai logisztikai tá-
mogatási rendszer a haderő el látására, a ha-
ditechnikai eszközök üzembentartására, to-
vábbá infrastrukturális (elhelyezési) hátte-
rének biztosítására kiterjedő feladatait ta-
gozatoknak megfelelő, többcsatornás, ru-
galmas működési rendszerben hajtja végre, 
ahol a tagozatokat a köz ponti ellátó szervek, 
logisztikai csoportosítások és a szervezet-
szerű logisztikai alegységek képezik. (H. A.) 
→ műveleti logisztika

logisztikai támogatás ágazati rendsze-
re: a NATO logisztikai alapelvei megkü-
lönböztetik a logisztikai funkcionális terü-
leteket. Ezek összessége alkotja a logiszti-
kai támogatást. A Magyar Honvédségben 
a logisztikai támogatás funkcionális terü-
letei a következők: az ellá tás, üzembentar-
tás, mozgatás-szállítás, infrastruktúra, va-
lamint a mindegyik funkcióhoz köthető lo-
gisztikai gazdálkodás. A NATO szövetségi 
rendszerében ezek a funkciók kiegészülnek 

az egészségügyi támogatási, a műveletek 
szerződéskötési támogatási, illetve a befo-
gadó nemzeti támogatás (BNT) feladataival. 
A Magyar Honvédség logisztikai rendszere 
integrált ágazati rendszerben, szakmai irá-
nyítás mellett működik. A logisztikai funk-
ciók az egyes szakágaknál is megtalálhatók. 
A Magyar Honvédség logisztikai rendszere 
ágazatokból áll: hadtáptámogatás, haditech-
nikai támogatás, közlekedési támogatás, ka-
tonai elhelyezési és infrastrukturális támo-
gatás. Az egyes ágazatok az alábbi funkci-
onális területeket foglalják magukba: anya-
gi funkció, ellátási funkció, üzemfenntar-
tási funkció, szolgáltatási funkció, gazdál-
kodási funkció. (P. Á.) → hadtáptámogatás

logisztikai támogatás alapelvei: a műve-
letek elsődlegessége, felelősség, hatáskör, 
együttműködés, koordináció, elérhetőség 
és elégségesség, rugalmasság, egyszerű-
ség, időszerűség, gazdaságosság, átlátható-
ság és láthatóság, fenntarthatóság, túlélőké-
pesség és szinergia, részben azonosak a ka-
tonai műveletek tervezésével és végrehajtá-
sának alapelveivel. A műveletek elsődleges-
sége: a logisztikai támogatás erőkifejtése, 
az erőforrások és képességek hatékony tér- 
és időbeli alkalmazása biztosítja a művele-
tek hadműveleti-harcászati  elgondolásának 
 megvalósulását. A felelősség: a műveletek 
logisztikai támogatásáért viselt kizáróla-
gos felelősséget a parancsnok viseli, ame-
lyet a logisztikai törzs döntés-előkészítő 
 tevékenységén és a logisztikai támogatás 
vezetésén keresztül valósít meg. A több-
nemzeti műveletekben részt vevő nemzeti 
erők logisztikai támogatása nemzeti, míg 
a műveletek egészének logisztikai támoga-
tása kollektív felelősség. A hatáskör: olyan 
jogosultság, amely a parancsnok számára 
lehetővé teszi, hogy az elérhető logisztikai 
erőforrásokat minél hatékonyabban és ha-
tásosabban legyen képes használni az erők 
támogatása és a műveletek végrehajtása ér-
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dekében. Az együttműködés: a műveleti cé-
lok elérése érdekében a nemzetek, katonai 
és polgári szervezetek által kifejtett közös 
erőfeszítés, amely a rendelkezésre álló erő-
források célszerűségi megosztását és lép-
csőzését is magába foglalja. A koordiná-
ció: a logisztikai támogatás erőfeszítéseinek 
minden vezetési-irányítási szintre kiterje-
dő, átfogó összehangolása a maximális ha-
tékonyság és hatásosság elérése érdekében. 
Az elérhetőség és elégségesség: a logisztikai 
erőforrások és szolgáltatások akadálytalan, 
folytonos és kellő mértékű hozzáférhetősé-
ge a parancsnok elgondolásának megfelelő-
en a műveleti célok elérése érdekében. A ru-
galmasság: a logisztikai támogatási rendszer 
kialakításában, felépítésében küldetésori-
entáltan illeszkedik a katonai szervezethez 
és a műveletek várható jellegéhez, tartalmá-
hoz és volumenéhez. A rugalmasság elve 
a logisztikai vezetés-irányítási rendszerrel 
szemben is követelmény. Az egyszerűség: 
a küldetésorientált logisztikai szervezetek 
útján, illetve tervek, parancsok és informá-
cióáramlás alapján megvalósuló logisztikai 
vezetés és irányítás biztosítják a műveleti 
parancsnok követelményei szerinti támoga-
tás megvalósulását. Az időszerűség: a mű-
veleti célok elérése érdekében feladatokhoz 
és műveleti fázisokhoz rendelt logisztikai 
erők és eszközök megfelelő idejű elérhető-
sége, rendelkezésre állása. A gazdaságos-
ság: az elv a műveletek logisztikai támoga-
tási szükségleteinek, hatékony és takarékos 
kielégítésében, valamint a rendelkezésre álló 
kapacitások kihasználásának növelt hatásfo-
kában nyilvánul meg, amelyet a logisztikai 
erők és eszközök centralizált felhasználása, 
illetve a logisztikai erők megfelelő csopor-
tosítása is elősegít. Az erőforrások elosztá-
sánál és támogatási prioritások kialakításá-
nál mindig figyelembe kell venni a gazda-
ságossági szempontokat is. Az átláthatóság 
és láthatóság: a parancsnok logisztikai ve-
zetés-irányítási rendszerében megvalósuló 

olyan valós idejű információáramlás és el-
érhetőség, amely egészében biztosít átfogó 
képet egyrészt az alárendelt katonai szerve-
zetek logisztikai készenlétéről, kapacitásai-
ról, képességeiről, a műveletek fenntartható-
ságáról, másrészt a logisztikai erők és esz-
közök állapotáról. A fenntarthatóság: a mű-
veletek logisztikai fenntarthatóságának elve 
a műveletek folyamatos végrehajthatóságát 
jelenti a műveleti idővonal teljes hosszá-
ban. A fenntarthatóság fontos eleme az el-
látási-, utánpótlási és helyreállítási rendsze-
rek kiépítése, működtetése. A túlélőképes-
ség: a logisztikai támogató rendszer azon 
tulajdonsága, amely a szemben álló fél által 
okozott rombolások és pusztítások ellenére 
is a parancsnok számára bizonyos mozgás-
szabadságot biztosít a műveleti célok leg-
alább részbeni eléréséhez. A logisztikai tá-
mogató rendszer túlélőképességét fokozza 
az erők és eszközök decentralizált elhelyezé-
se, mélységben történő lépcsőzése, valamint 
a logisztikai támogató elemek, erők megóvá-
sának rendszabályai és eszközei. A sziner-
gia: a ⁓nek egyidejű alkalmazása és a műve-
letekben részt vevő nemzetek, katonai szer-
vezetek együttműködésének kölcsönhatása 
következtében létrejövő logisztikai támo-
gatás, amely teljesebb és fokozottabb mér-
tékű, mint az egyes, nemzeti, szervezeti lo-
gisztikai támogatások különálló összessége 
eredményeként létrejött logisztikai támoga-
tás. (Ny. M.) → műveleti logisztika

logisztikai támogatás elgondolása: a lo-
gisztikai elgondolás kidolgozása a logisz-
tikai támogatás tervezésének szerves ré-
szét képezi, amely meghatározza a logiszti-
kai támogatási terv tartalmát. Az adott mű-
velet logisztikájának a koncepciója, amely 
az érvényben lévő törzsszolgálati szabá-
lyok szerint műveletre kiadott hadművele-
ti/harcparancs 4. pontját képezi. Kidolgozá-
sának alapja az elfogadott cselekvési válto-
zathoz kapcsolódó parancsnoki elgondolás, 
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az  elöljáró tagozat parancsnokának logisz-
tikai támogatásra vonatkozó elgondolása, 
a pontosított adattárak, számvetések, illet-
ve a feltételezéseken alapuló igények össze-
vetése a lehetőségekkel. A ⁓ tartalmazza ál-
talában a logisztikai támogatás megvalósí-
tásának koncepcióját a művelet fázisai sze-
rinti megoszlásban, a támogatás prioritásait, 
funkciókra, katonai szervezetekre és műve-
leti fázisokra, a nemzetgazdasági és szövet-
ségi támogatás és a befogadó nemzeti támo-
gatási forrásokhoz való hozzáférés módját, 
a felelősségi körzeteket, a befogadó nemzeti 
támogatás lehetőségeit és a speciális köve-
telményeket. (H. A.) → műveleti logisztika

logisztikai támogatás erőforrásai: a ⁓t 
a katonai szervezetek működéséhez, műve-
leteihez szükséges a haderő logisztikai szer-
vezetei által igénybe vehető polgári- és ka-
tonai logisztikai szaktechnikai eszközök, 
anyagi készletek, szolgáltatások és infra-
strukturális rendszer alrendszerei, bázisai 
(közlekedési hálózat, raktárak, logisztikai 
szolgáltatóközpontok javítóműhelyek, bá-
zisok épületek összességét jelenti. A honi 
területen működő katonai szervezetek lo-
gisztikai szükségleteit alapvetően a haderő 
saját és nemzetgazdasági forrásokból kell 
biztosítani. A nemzetgazdaságból szárma-
zó a gazdasági és (a hatályos honvédelemről 
szóló törvényben meghatározott az anyagi 
szolgáltatási kötelezettség alapján) források 
igénylésének, nyilvántartásának, biztosítá-
sának és igénybevételének rendjét a hatályos 
honvédelmi törvény, illetve más jogszabály-
szabályok határozzák meg. A nemzetgaz-
daságból származó logisztikai erőforrások 
biztosításának alapja a Magyar Honvéd-
ség Anyagi-technikai Harcérték Jelentésre 
épülő Nemzetgazdasági Igényterv, illetve 
az ennek figyelembevételével készített Vé-
delemgazdasági Alapterv. A kijelölt nem-
zetgazdasági erőforrások egy rendszerbe 
történő integrálása honvédelmi logisztikai 

támogatási lánc, amely egy rendszer be in-
tegrálja a honvédelmi, valamint a civil erő-
forrásokat és ké pességeket. A szövetségesi 
rendszerben, illetve többnemzeti kötelék-
ben végrehajtott műveletekben a logisztikai 
szükségleteket nemzeti-, szövetségi- és a be-
fogadó nemzet által nyújtott polgári és ka-
tonai forrásokból elégítik ki a nemzeti fele-
lősség megtartása mellett. (H. A.) → műve-
leti logisztika

logisztikai támogatás funkcionális terü-
letei: az ellá tás, üzembentartás, mozgatás-
szállítás, infrastruktúra, valamint a mind-
egyik funkcióhoz köthető logisztikai gaz-
dálkodás. A logisztikai támogatás funkcio-
nális területeinek a főbb feladatai közé tar-
tozik a személyi állomány meghatározott 
normák szerinti ellátása, az elhelyezés felté-
teleinek megteremtése és fenntartása, a ha-
ditechnikai eszközök hadrafoghatóságának 
biztosítása rendeltetésnek megfelelő, rend-
szer- és életciklus-szemléletű üzemelteté-
se, a közlekedési hálózatok katonai igény-
bevételét, a szállítási feladatok végrehajtá-
sát, a rendelke zésre álló erőforrások haté-
kony felhasználását. A logisztikai támoga-
tás funkcionális feladatai szakmai ágazati 
rend szeren keresztül valósulnak meg, amely 
minden egyes szakmai ágazatnál – hadtáp, 
haditechnikai, katonai infrastrukturális, el-
helyezési és közlekedési támogatás – magá-
ba foglalja a logisztikai funkcionális terüle-
teket. Ennélfogva az egyes  szakágazatoknál 
az üzembentartás, az ellátás, a logiszti kai 
gazdálkodás megjelenik, amelyek a logisz-
tikai szakági ve zetés alapját képezik. (H. A.) 
→ műveleti logisztika

logisztikai támogatás terve: a műveleti 
terv szerves része, a logisztikai tervezés fo-
lyamatának egyik meghatározó eredménye, 
amelyet a katonai műveletekre a logisztikai 
törzsek dolgoznak ki és a parancsnok jóvá-
hagyott logisztikai támogatási terv alap-
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ján hajtják végre a logisztikai szervezetek 
a feladataikat. A terv elkészítésének a célja 
a rendelkezésre álló logisztikai erőforrások 
felhasználásának koordinálása a logisztikai 
szervezetek tevékenysége kereteinek meg-
határozása. A ⁓ a logisztikai támogatás el-
gondolásának – hadműveleti- vagy harcpa-
rancs 4. pontja – és hadműveleti- vagy harc-
parancs logisztikai és szállítási mellékle-
teit támasztja alá. A ⁓ térképből és annak 
mellékleteiből, valamint szöveges és grafi-
kus részből áll. ~ térképének tartalmaznia 
kell a hadműveleti felépítés, harcrend ele-
meinek elhelyezkedését, várható alkalma-
zási irányait, a sávhatárokat, a felelősségi 
és alkalmazási körleteket, a vezetési pontok 
rendszerét, a logisztikai támogatási rendszer 
elemeinek települési körleteit, a nemzetgaz-
daságból biztosított erőforrásokat, a szövet-
séges logisztika elemeket, a befogadó nem-
zeti támogatás logisztikai elemeit. A logisz-
tikai támogatás tervének szöveges része tar-
talmazza a részletes elgondolást a művelet 
logisztikai támogatási feladatai végrehajtá-
sáról, az ellátási prioritásokat, a logisztikai 
támogatás feladatainak részletes elgondolá-
sát ágazatonként vagy funkciónként, illet-
ve a vezetés és támogatás rendjét. A logisz-
tikai terve grafikus része tartalmazza az el-
látási utánpótlási, a haditechnikai eszközök 
helyreállítási rendszer működését az anya-
gi készletek utánpótlási a sérült, meghibá-
sodott haditechnikai eszközök helyreállítá-
si feladatainak ábrázolásával. A logisztikai 
támogatási terv számvetései tartalmazzák 
a katonai műveletek teljes időszakára, a fon-
tosabb anyagigényeket, a meglévő szállító-
kapacitásokat, a logisztikai támogatóelemek 
képességeit és kapacitását, a műveletre kép-
zett tartalékokat, a műveletre tervezet hadi-
technikai eszközveszteséget, a helyreállítási 
szükségletet, az élelmezési-, üzemanyag, ru-
házati- elhelyezési számvetéseket, valamint 
az ellátási, utánpótlási szállítások ütemezé-

sét és a végrehajtás tervét. (H. A.) → műve-
leti logisztika

logisztikai támogatás tervezése: a művele-
ti tervezés szerves részét képezi, olyan elem-
ző-értékelő, döntés-előkészítő és döntési fo-
lyamatok összessége, amelyek a katonai mű-
veletek logisztikai szükségleteinek kielégí-
tésére, a logisztikai szervezetek hatékony 
alkalmazására, illetve a logisztikai erőfor-
rások elosztására irányulnak. Célja a meg-
határozni a logisztikai támogatás koncepci-
óját vagy a már jóváhagyott koncepció alap-
ján megállapítani a várható szükségleteket, 
meghatározni a logisztikai szervezetek cso-
portosítását, az egyes logisztikai szerveze-
tek támogatási felelősségét, az együttműkö-
dés és vezetés rendjét, valamint a rendelke-
zésre álló erőforrások elosztását. A logiszti-
kai támogatás tervezésével szemben legfon-
tosabb követelmény, hogy legyen összhang-
ban a stratégiai-, hadműveleti- és harcászati 
tervezéssel nemzeti és többnemzeti köte-
lékben megvívott műveletekben egyaránt. 
Folyamata követi a műveleti tervezés elve-
it és sorrendjét. Tartalmát a parancsnok el-
gondolása, műveleti követelményei, a mű-
velet jellege és befolyásoló tényezőinek ha-
tása, a katonai szervezetek igényei, normái 
és a felhasználás körülményei határozzák 
meg. A tervezési feladatok végrehajtásá-
nak rendjét, a kidolgozandó okmányok for-
mai és tartalmi követelményeit, a törzsszol-
gálatot szabályzó hatályos dokumentumok 
katonai szervezet érvényben lévő műveleti 
utasítása és a parancsnok követelményei ha-
tározzák meg. Többnemzeti műveletekben 
a ⁓ kereteinek és követelményeinek megha-
tározásakor a szövetségi logisztikai szabvá-
nyokat és a doktrínát is figyelembe veszik. 
Magába foglalja a logisztikai támogatás ve-
zetésének, a hadtáp-, haditechnikai, kato-
nai infrastrukturális, elhelyezési támogatás 
és közlekedési támogatás és a kapcsolódó 
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szolgáltatások tervezését. A logisztikai ter-
vezést végző törzseknek (J, G, A, S4) meg-
felelő informá ciókkal és adatbázisokkal kell 
rendelkezniük a logisztikai támogatás tervé-
nek és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok, 
okmányok kidolgozásához. Az elöljáró által 
a logisztikai támogatást szabályzó paran-
csai, intézkedései (információk) és az adat-
tárak tartalmazzák. Ezek tartalma kiterjed 
a katonai szervezet harcértékére, az anya-
gi készletek feltöltöttségére, a haditechni-
kai eszközök hadrafoghatósági mutatóira, 
az elöljáró által nyújtott logisztikai támoga-
tási képességekre, a nemzetgazdaságból biz-
tosított erőforrásokra, az elöljáró által kiutalt 
ellátási források helyére és igénybevételének 
rendjére, a szállítási kapacitásokra, a közle-
kedési infrastruktúra állapotára és jellemző-
ire, a javító-vontató kapacitásokra, a több-
nemzeti logisztikai rendszere és a befogadó 
nemzeti támogatás lehetőségeire, kapacitá-
saira, valamint a katonai infrastrukturális-
elhelyezési lehetőségekre és szükségletekre. 
(H. A.) → műveleti logisztika

logisztikai támogatás vezetése: a logisz-
tikai támogatás vezetése az általános kato-
nai vezetés része, amely olyan céltudatos 
tevékenységek összessége, amelyek a kato-
nai műveletek előkészítésére és végrehajtá-
sára hozott parancsnoki döntések, logiszti-
ka támogatására, a műveleti célok elérésé-
re, valamint a logisztikai szervezetek haté-
kony alkalmazására irányulnak. Feladatai 
a katonai szervezetek készenléte fenntar-
tása, fokozása, a készenlét elérése logiszti-
kai feltételeinek biztosítása, a műveleti al-
kalmazás logisztikai tervezése, szervezése, 
irányítása és ellenőrzése. A logisztikai tá-
mogatás megbízható, folyamatos vezetése 
a törzsek működési rendjének átgondolt ki-
alakításával, a vezetési pontok egységesen 
szervezett rendszerével, a vezetéstechnikai 
és informatikai rendszerek hatékony alkal-
mazásával valósul meg. A logisztikai ve-

zetés normál időszakban a vezetési szinte-
ken tagozódott logisztikai törzsek (J, G, A, 
S4), a Magyar Honvédség Műveleti Vezetési 
Rendszer aktivizálását követően annak ele-
mein keresztül valósul meg. A katonai szer-
vezetek alkalmazása időszakában a logisz-
tikai vezetők, parancsnokok és szakágak fe-
lelősségének fenntartása mellett a logiszti-
kai támogatást érintő területek parancsnoki 
döntéseinek előkészítését a Magyar Honvéd-
ség Műveleti Vezetési Rendszer logisztikai 
funkcionális csoportjai végzik. A logiszti-
kai támogatás vezetésének csoportosítását 
logisztikai vezetés tartalmát a művelet jel-
lege és követelményei, a parancsnok szán-
déka, a logisztikai támogatással szemben 
támasztott követelmények, a szemben álló 
fél (ellenség) tevékenysége és összetétele, 
az általános és logisztikai helyzet, valamint 
az elöljáró tagozat logisztikai támogatási ké-
pességei határozzák meg. (H. A.) → műve-
leti logisztika

logisztikai támogatás vezetésének csopor-
tosítása: a katonai szervezetek logisztikai 
támogatásának vezetése a műveletek elő-
készítése és végrehajtása időszakában ve-
zetési pontokról történik. A vezetési pon-
tok a Magyar Honvédség Műveleti Veze-
tési Rendszer alapvető elemei közé tartoz-
nak,  képességeik meghatározzák a vezetés 
hatékonyságát. A vezetési pontok  rendszerét 
a legfelső  vezetési szinttől a harcászati al-
egységek szintjéig alakították ki. A logisz-
tikai támogatásának csoportosítását a ka-
pott feladat és a rendelkezésre álló idő sze-
rint úgy kell  kialakítani, hogy a művelet lo-
gisztikai támogatásának tervezése feleljen 
meg a művelet jellegének és követelménye-
inek. A logisztikai támogatás funkcionális 
felépítése szakági vagy funkcionális cso-
portosítás szerint történhet. A szakági cso-
portosításban tervezőrészleget, haditechni-
kai, hadtáp-, közlekedési és az elhelyezési 
támogatást tervező részlegeket hoznak lét-
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re. A funkcionális csoportosításban terve-
zőrészleget, ellátást, üzembentartást, köz-
lekedést és elhelyezést tervező részlegeket. 
A logisztikai támogatást tervező csoportosí-
tás súlypontját a mögöttes vezetési pontokra 
kell helyezni. A logisztikai törzset úgy kell 
megosztani, hogy alkalmas legyen a rövid 
távú (72 órán belüli) és hosszú távú (72 órán 
túli) műveletek logisztikai támogatásának 
tervezésére. (H. A.) → műveleti logisztika

logisztikai támogatás vezetésével szemben 
támasztott követelmények: mindenkor is-
merje a stratégiai, hadműveleti, harcászati 
és logisztikai helyzetet, amelynek birtoká-
ban legyen képes a parancsnok iránymuta-
tása és elgondolása alapján a műveleti célok 
elérése érdekében megfelelő logisztikai te-
vékenységi változatok kidolgozására, illetve 
elöljárói döntések megalapozott előkészíté-
sére. Ennek megvalósításához a logisztikai 
támogatás vezetése legyen képes az érkező 
információk gyors feldolgozására és továb-
bítására, folyamatos vezetéssel tartsa nap-
rakész állapotban a vezetési okmányokat 
és mindenkor időben dolgozza ki a logisz-
tikai támogatásra vonatkozó elhatározást. 
A műveleti célok elérése érdekében a logisz-
tikai támogatás vezetése tartson folyamatos 
kapcsolatot és működjön együtt az összha-
derőnemi ellátási lánc saját szintjéhez kap-
csolódó részeivel, illetve a támogatásába 
utalt katonai szervezetekkel. A logisztikai 
szakterület ellenőrzéseinek megtervezésé-
vel, szervezésével és végrehajtásával a lo-
gisztikai támogatás vezetése gondoskodik 
a szakmai fegyelem megtartásáról és a ha-
táskörébe utalt feladatok feszes végrehajtá-
sáról. (Ny. M.) → műveleti logisztika

logisztikai támogatás: a katonai műveletek 
támogatási rendszerén belül, a harci kiszol-
gáló támogatás egyik alrendszerét képezi. 
Olyan szakirányú tevékenységek összessé-
ge, amelyek végrehajtása során a támogató 

logisztikai szervezetek a rendelkezésére álló 
szakági képességekkel és igénybe vett pol-
gári erőforrásokkal támogatják a művelete-
ket végrehajtó katonai szervezeteket alap-
rendeltetésük végrehajtása közben. A ~ tér-
ben és időben összhaderőnemi szemlélet-
tel átfogja a Magyar Honvédség haderőne-
mei, fegyvernemei és szakcsapatai által bé-
kében és a különleges jogrend időszakában 
végrehajtott műveleteit. A támogatási rend-
szer elemei békeidőszakban csökkentett ka-
pacitással, különleges jogrend időszakában 
a művelethez szükséges megnövelt, vagy tel-
jes kapacitással működnek. A ⁓i rendszer te-
remti meg a műveletek, ezen belül elsődlege-
sen a harc anyagi-technikai bázisát, továbbá 
összeköti a nemzetgazdaságot – mint a kato-
nai logisztikai szükségletek kielégítésének 
alapvető bázisát – a műveleteket végrehajtó 
katonai szervezetekkel. A katonai művele-
tekhez szükséges hadfelszerelés biztosítá-
sával, a készletek megalakításával és lép-
csőzésével, utánpótlásával; a haditechnikai 
eszközök hadrafoghatóságának fenntartá-
sával, az üzemeltetés során meghibásodott 
vagy harci sérülést szenvedett haditechni-
kai eszközök helyreállításával; a közleke-
dési és szállítási szükségletek; az elhelye-
zési igények kielégítésével fenntartja a ka-
tonai szervezetek harci képességeit. (L. S.) 
→ műveleti logisztika

logisztikai vezető nemzet (Logistic Lead 
Nation – LLN): a képességei és kapacitá-
sai alapján többnemzeti logisztikai támo-
gatás keretében hajtja végre egy adott mű-
veleti területen az erők egésze részére több 
logisztikai támogatási feladat koordináció-
ját. Ez magában foglalja az anyagi eszközök 
beszerzését és szolgáltatások nyújtását (pél-
dául élelmezési ellátás, szállítás, infrastruk-
túra, bázisok üzemeltetése, üzemanyag-el-
látás, mosatás). A ~ a felhasznált anyagok 
és az igénybe vett szolgáltatások költsége-
inek elszámolása, megtérítése  érdekében 
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szerződéseket köt az azt igénybe vevő nem-
zetekkel. A ~ által nyújtott szolgáltatások 
nem lehetnek alacsonyabb szintűek, mint 
a saját nemzet számára biztosítottak, de min-
denképpen meg kell felelniük a vonatko-
zó NATO egységesítési megállapodások-
nak (például STANAG 2034 NATO Kölcsö-
nös Logisztikai Segítség Egységes Eljárá-
sai; Standard Procedures for Mutual Logis-
tic Assistance). (P. Á.) → hadtáptámogatás

lóhereszervezet: Handy által megalkotott 
szervezeti struktúra, amely három csoport-
ra osztja az alkalmazottakat: a) diplomások, 
műszakiak, vezetők; b) szerződéses munka-
társak, tiszteletdíjasok; c) ideiglenes alkal-
mazottak (a termelés hullámzásától függő-
en). (C. O.) → katonai vezetés

lopakodótechnológia: olyan műszaki meg-
oldások és anyagok együttes alkalmazását 
jelenti, amelyek segítségével csökkenthe-
tő a harci technikai eszköz rádiólokációs, 
elektro-optikai, mágneses és akusztikus fel-
derítőeszközökkel való észlelhetősége, azo-
nosítása, bemérése vagy támadhatósága, il-
letve növelhető a harci alkalmazási lehetősé-
ge. A ~ leggyakrabban a repülőeszközöknél 
megvalósított műszaki megoldás, de egyre 
gyakrabban jelenik meg vízfelszíni hajók 
esetében is. Repülőeszközök esetében a leg-
gyakrabban alkalmazott módszer a repülő-
eszköz hatásos rádiólokációs visszaverő fe-
lületének csökkentése, amely a sárkányszer-
kezet megfelelő kialakításával valósítható 
meg. Ez egyrészt a rádiólokátor által kibo-
csájtott elektromágneses energia szétszó-
rását biztosító alakkialakítással, másrészt 
az elnyelésére alkalmas anyagok és bevona-
tok használatával érhető el. (H. Zs.) → elekt-
ronikai hadviselés, információs műveletek

lőelemek: az irányzóberendezések és a gyúj-
tó (időzíthető gyújtó) azon állásait, amelye-
ken a lövészetet végrehajtják ~nek nevezik. 

A ~ megállapításra irányuló eljárásoktól, 
a pontosságtól, valamint a lövészet konkrét 
körülményeitől függően térkép-, kezdő-, be-
lőtt, kiszámított és hatástűzelemek lehetnek. 
(Sz. T.) → tüzérség

lőelmélet: a lövészetet kísérő valamennyi 
körülmény befolyásának vizsgálatával fog-
lalkozó diszciplína. A lövészet eredményét 
befolyásoló körülmények kutatása és anali-
zálása lehetőséget teremt a különböző tűzfel-
adatok végrehajtási szabályainak egyöntetű 
kidolgozására. Következésképpen a tüzér-
ség ~ének egyik alapvető feladata a lövészet 
megszervezése, előkészítése és végrehajtá-
sa legcélszerűbb szabályainak (eljárásainak) 
kutatása, illetve kidolgozása. A ~ ezen fel-
adata megoldásának eredményeként – töb-
bek között – a hatékonysági mutatók érté-
kei is meghatározhatók a lövészet különböző 
viszonyaira. A vizsgálat során alkalmazott 
matematikai formulák többnyire lehetővé 
teszik, hogy a lövészetet kísérő valamennyi 
körülménynek a tüzérségi tűz hatékonysá-
gára gyakorolt befolyását számszerűsítsék. 
A tüzérségi tűz hatékonyságának értékelé-
sét elméleti úton olyan valószínűségi muta-
tók alapján végezhetik el, amelyek lehetővé 
teszik annak megállapítását, hogy a gyakor-
latban, hasonló körülmények között vég-
rehajtott lövészet esetén milyen eredmény 
várható. Következésképpen a  tüzérségi tűz 
hatékonyságával szemben támasztott min-
denkori követelmények kielégítése érdeké-
ben foganatosítandó szabályokat is a lövé-
szet (tüzelés)  hatékonyságának objektív ér-
tékelése és a pusztítandó célra vezetett tűz 
várható eredménye alapján célszerű kidol-
gozni. (Sz. T.) → tüzérség

lőfegyver: tűzfegyver; hatását kilőtt löve-
dék által fejti ki. Szűkebb értelemben csak 
az olyan fegyvert nevezik ⁓nek, amelyből 
a lövedéket sűrített levegő vagy lőporgáz fe-
szítőereje lövi ki. ⁓eket Európában a feke-
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telőpor megismerése után, a 14. század ele-
jén kezdtek használni. Az első ilyen eszköz 
a mozsár volt, ebből alakultak ki a mai ⁓ek: 
a nagy űrméretű, talapzatra erősített lövegek 
(ágyú, tarack, aknavető) és a kisebb űrmé-
rető kézi ⁓ek (puska, géppisztoly, pisztoly, 
géppuska, nehézgéppuska stb.). A kezdetle-
ges mozsarak és ágyúk csöve kovácsoltvas-
ból, később bronzból készült. A lövedékül 
szolgáló kőgolyót, később kovácsolt-, illet-
ve öntöttvas golyót elölről helyezték a csőbe. 
A 19. század közepén áttértek a gömblöve-
dékről a hengeres alakúra, és ezzel egy idő-
ben a huzagolt, hátultöltő ágyúkra. Az ék-
záras vagy csavarzáras ágyúkból fejlődött 
ki a századfordulóra a mai gyorstüzelő ágyú 
típusa. A kézi ⁓ek első formája farúdhoz 
erősített, mintegy arasznyi hosszú cső volt. 
A puskaport és a lövedéket a csőtorkolat fe-
lől, elölről töltötték a csőbe és az elsütéshez 
parázsló fadarabot érintettek a gyújtó nyí-
láshoz. A 15. században kialakult a kaka-
sos kanócos puska, majd a 16. század elején 
Nürnbergben feltalálták a kerékzávárzatú 
puskát. Ettől az időponttól terjedt el a pisz-
toly használata is. A fejlődés következő fo-
kán, a 17. század első felében alakult ki Fran-
ciaországban a kovás puska, ezt a 19. század 
közepéig általánosan alkalmazták. A dur-
ranóhigany megismerése után, az 1830-as  
évektől kezdve a csappantyús vagy gyuta-
csos puska jött használatba. A kézi ⁓ek to-
vábbi fejlődése ‒ hasonlóan az ágyúkéhoz 
‒ a hátultöltés bevezetése után indult meg. 
Az első hátultöltő puska (Dreyse) tölténye 
még papírhüvelyű volt; 1850 után a töltény-
hüvely már fémből készült. A cső űrmére-
te az addigi 18 mm-ről 11 mm-re  csökkent. 
A gyorstüzelésre törekvés eredménye az is-
métlőfegyver. Az ismétlőfegyverek lehetnek 
pisztolyok, géppisztolyok, karabélyok, gép-
karabélyok vagy a géppuskák, gépágyúk. 
(Sz. L.)  → haditechnikai támogatás

lőhetőség: elsősorban a hegyi lövészet vi-
szonyai között, a célra jellemző fogalom. Lé-
nyege, hogy a tüzelőállás, a cél és a fedező-
gerinc térbeli elhelyezkedése alapján, speci-
ális röppályadiagrammok segítségével meg-
állapítják, hogy a cél az adott tölteten és röp-
pályával pusztítható-e. A ~et minden célra 
külön kell megállapítani. (Sz. T.) → tüzérség

lökéshullám: egy olyan speciális határfelü-
let, amely az adott közegre jellemző hang-
sebességnél nagyobb sebességgel terjed 
és a közeg paramétereinek (nyomás, sűrű-
ség, sebesség stb.) rendkívül gyors, ugrás-
szerű megváltozását eredményezi. ⁓ kiala-
kulhat például robbanóanyagok, vagy egyéb 
robbanásra hajlamos anyagok robbanása so-
rán és hangsebesség fölötti repülés során. 
Ilyen lehet például lövedékek, nem-irányít-
ható, irányítható rakéták és esetenként re-
pülőgépek repülése során. (Sz. L.)  → hadi-
technikai támogatás

lőkiképzés: szűkebb értelemben a lövészek 
kiképzése lövészfegyverekkel történő egyé-
ni és kötelék lő- és kézigránátdobó gyakor-
latok előkészítésére és végrehajtására. A ~ 
a lövész katonák és az alegységek kiképzé-
se az egyéni, a másod- és a kollektív fegy-
verek és rendszeresített kézigránátok haté-
kony alkalmazására, felkészültségük objek-
tív felmérésének és értékelésének biztosí-
tására. Tágabb értelmezésben a különböző 
fegyvernemekhez és szakcsapatokhoz tar-
tozó katonák kiképzése a saját fegyvereik 
harcban való kezelésének elsajátítására, har-
ci alkalmazására. (V. F.) → katonai képzés, 
kiképzés, felkészítés

lökőhullám: a robbanás mechanikai ener-
giájának terjedése a robbanás középpontját 
körülvevő közegből kiinduló rugalmas hul-
lám (mozgás) formájában, amely a robba-
nás középpontjából minden irányban nagy 
sebességgel terjed. Veszteségokozó hatását 
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általában a túlnyomás értékével mérik, de 
a veszteségokozás mértéke a ~  időtartamától 
is függ. Minél nagyobb a robbanás (robba-
nótöltet) hatóenergiája, annál nagyobb a ~ 
hatásának időtartama is. A ~ hatását (ál-
lapotjellemzőit) a robbanás hatóenergiája, 
a robbanás középpontjától mért távolság, to-
vábbá egyéb körülmények is befolyásolják. 
(K. Z.a) → műszaki támogatás

lőpor: a lövedékek és a szilárd hajtóanya-
gú rakéták mozgási energiáját szolgáltató 
olyan anyagok gyűjtőneve, amelyek a fegy-
verben, illetve a rakéták égésterében meg-
határozott törvényszerűség szerint égnek el 
és közben rövid idő alatt nagy mennyiségű 
gázt fejlesztenek. A gázok nyomása, illet-
ve a rakéták fúvókáján át nagy sebességgel 
kiáramló gázok tolóereje hozza mozgásba, 
és gyorsítja fel a lövedékeket, illetve a ra-
kétát. A ⁓ a tűzfegyverek, lőfegyverek lét-
rejöttének alapját képező robbanóanyagok-
nak az a fajtája, amely az éghető anyagot 
és az égést tápláló oxigént egyidejűleg tartal-
mazza, de égése a lövés körülményei között 
nem megy át detonációba. A ⁓ égésekor fel-
szabaduló kémiai energia egy része a löve-
déket, egy része pedig az automata fegyve-
rek szerkezeti elemeit mozgató mechanikai 
munkává átalakulva hasznosul. A ⁓nak ké-
miai összetétel és gyártástechnológia szem-
pontjából két nagy csoportját, a fekete⁓ (más 
néven füstös ⁓) és a füst nélküli ⁓ (más né-
ven gyér füstű ~) képezi. Fekete⁓ (füstös 
⁓): szénpor, salétrom (kálium-nitrát) és kén 
elegye. Tudománytörténetileg elfogadottan 
1044-ben  Kínában fedezték fel e vegyszer-
keverék robbanó hatását. 1232-ben  hasz-
nálták először hadi célból, 1250-ben  került 
az arabok által Európába. Felfedezését so-
káig tévesen a Berthold Schwarznak neve-
zett Bertholdus Niger német szerzetes nevé-
hez kötötték. De Albertus Magnus – szintén 
Németországban, már 1257-ben  – zárdákról 
zárdákra járva ismertette a fekete⁓ tulajdon-

ságait és fajtáit. Az angol filozófus, teológus 
és természettudós Roger Bacon (1215–1290), 
aki 1241–1246 között Párizsban élt, mint is-
mert anyagról ír a fekete⁓ról.  Berthold alki-
mista kísérletei során salétromból, kénből, 
ólomból és olaj keverékéből próbált aranyat 
előállítani, de állandó robbanásokat tapasz-
talva megváltoztatta munkacélját, és rob-
banóanyaggal kezdett kísérletezni. Tudato-
san cserélve fel az ólmot és az olajat szén-
nel, ugyanarra az eredményre jutott, mint 
a kínaiak. 1300 körül kezdte el a robbanó-
anyagot nagyobb „lövedékek” kilövésére 
használni, és ezzel megalkotta a tűz-, más 
néven a lőfegyvereket. Ebből eredően ne-
vezik a salétrom, szén és kén keverékéből 
álló robbanóelegyet ⁓nak, és valószínűleg 
nem a színe, hanem feltételezett feltaláló-
ja: Schwarz neve után fekete~nak is. A leg-
korábban ismert ~os feljegyzés Spanyol-
országból származik. A spanyolországi ara-
bok, azaz a mórok Baza városának 1323-ban  
zajlott ostrománál már használtak ágyúkat. 
Azaz lőfegyverből lövedék (golyó) kihajtá-
sára és lövedék robbanótölteteként alkal-
maztak; régebben a rakétahajtótölteteket is 
fekete ~ból készítették, ma már egyik célra 
sem használják. A sajtolt fekete ~nak igen 
fontos jellemzője, hogy azonos időtartam 
alatt egyenlő hosszúságú darab ég el  belőle, 
tehát  meghatározott  körülmények között 
az égési sebessége egyenletes; ez a tulajdon-
sága időmérésre, időzítésre teszi  alkalmassá. 
~korongos időzíthető égő gyújtókhoz prés-
testeket készítenek belőle, továbbá a gyújtá-
si láncban a csappantyú és a gyutacs között 
késleltetőelemként is felhasználják. Régeb-
ben a ~t használták hajító- (kilövő-) töltet-
ként. Napjainkban a füst nélküli (gyér füs-
tű) ~t használják. Nobel, aki 1847 óta kí-
sérletezett a nitroglicerinnel, megállapítot-
ta, hogy 10% nitroglicerin hozzáadásával 
a fekete~ hatásfoka kétszeresére növelhető. 
1864-ben  szabadalmat is kapott a találmá-
nyára. A füst nélküli ~ feltalálója, a fran-
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cia Paul Vieille 1884-ben  állítja elő az első 
tiszta, katonai lőfegyverekben  alkalmazható 
nitrocellulóz ~t (a francia hadsereg 1886-
ban  rendszeresíti). Alapanyaga cellulóz-nit-
rát, amelyet illó vagy nem illó oldószerek-
kel zselatinálnak, és hengerelés, sajtolás út-
ján formáznak mértani alakzatokká. Az illó 
oldószert a ~ból elpárologtatják (oldószeres 
~ok) A nem illó oldószerekkel (nitroglicerin 
és diglikol-dinitrát) készült ~okat ballisztit 
~nak nevezik. Ez nem más mint Nobel által 
1888-ban  szabadalmaztatott kétbázisú nit-
roglicerines ~. W. Kellner 1888–1889-ben  
előállította a második kétbázisú füst nél-
küli ~t, melyet F. Abel és Sir James Dewar 
szabadalmaztatott kordit néven. A kordit 
gyártásánál a nitrocellulóz zselatinálásá-
hoz a nem illó oldószeren kívül acetont is 
felhasználnak. A ~ alaptípusai: a nitrocel-
lulóz- és a nitroglicerines. A ~okba adalék-
anyagokat (difenil-amint, centralitot, akar-
ditot vagy dibutil-ftalátot) is kevernek, rész-
ben a kémiai stabilitás növelésére, részben 
az égési sebesség csökkentésére. A korsze-
rű (hideg) ~ban a hőmérséklet csökkentésé-
re a nitroglicerin helyett vagy rovására digli-
kolt és nitroguanidint is adagolnak. Az égési 
felület és az ebből eredő gázfejlődés növe-
kedése vagy csökkenése alapján megkülön-
böztetnek progresszív és degresszív ~okat; 
ebben a ~ok alakja (formája) a meghatározó. 
Progresszív ~: olyan alakú (formájú), hogy 
égési felülete az égés folyamata közben nö-
vekszik, s emiatt a gázfejlődésben növeke-
dés (progresszió) következik be. Ilyen alak 
például a henger formájú többcsöves. Deg-
resszív ~: olyan alakú (formájú), hogy égési 
felülete az égés folyamata közben csökken, 
s emiatt a gázfejlődésben is csökkenés (deg-
reszió) következik be. Ilyen alakok például 
a kocka, a hasáb, a henger, a gömb. Piroxilin 
(lógyapot): a cellulóz nitrálása útján nyert, 
nagy nitrogén tartalmú robbanóanyag (nit-
rocellulóz); általában ~gyártásra használják, 
zselatinálóanyaggal, oldószerrel vagy nitro-

glicerinnel feldolgozva. (S. I.) → haditech-
nikai támogatás

lőszerek képességei: a tüzérségi lőszerek 
azon fontos tulajdonságai, amelyeket rendel-
tetésük szerint értékelik. Általában a célban 
okozott pusztítás mértékét – így a pusztítás 
típus szerinti módjának függvényében – ál-
talában a repeszek ölőhatását veszik figye-
lembe. (Sz. T.) → tüzérség

lőszerfelhasználási norma: az a meghatá-
rozott lőszermennyiség, amellyel az adott 
(konkrét) lőviszonyoknak, a rendszeresített 
lőszerfajtáknak megfelelően elérhető a kü-
lönböző célokra vezetett tüzérségi tűz kü-
lönböző hatékonysági mutatóinak elégsé-
ges (vagy előírt) szintje. A különböző célok 
pusztításához szükséges ~ egy adott idő-
szakra érvényesíthető értékeit többnyire táb-
lázatba foglalják. A tűzfeladat megoldásá-
hoz szükséges lőszerfelhasználás megha-
tározása során figyelembe veszik a pusztí-
tandó cél fontosságát, jellegét és méreteit, 
a lövészet feladatát (a tüzelés célkitűzését) 
és végrehajtásának körülményeit (a lőtávol-
ságot, a lőelemek megállapításának módját, 
a lövegek típusát és űrméretét, a lövedéket 
és gyújtót, a cél körzetében jellemző terep- 
és talajviszonyokat stb.), a tűztevékenység 
időtartamát, továbbá a rendelkezésre álló 
lőszer mennyiségét. A különböző célok le-
küzdéséhez szükséges ~ értékeit számos 
tényező befolyásolja. E tényezők egy része 
közvetve, más része pedig közvetlenül is ha-
tást gyakorol a ~ számszerűsített értékére. 
(Sz. T.) → tüzérség

lőtávolság: az adott tűzeszköz alkalmazá-
si lehetőségét jellemző egyik fontos adat, 
a lövedék által – a kilövési és becsapódá-
si pont között – megtett út (leírt pálya) víz-
szintes vetülete. A ~ értékeit – a lőszögön kí-
vül – a lövedék kezdősebessége és ballisz-
tikai jellemzői befolyásolják. A legnagyobb 
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~ a cső 45˚-os  állása mellett érhető el. A ~ 
akkor illethető a hatásos jelzővel, ha azon 
belül a célok nagy találati valószínűséggel 
küzdhetők le. A hatásos ~on túl a lövedék 
mozgási energiája, s vele együtt a találati va-
lószínűség is csökken. (Sz. T.) → tüzérség

lőutasítás: a tüzérségi lövészetek (éleslövé-
szettel egybekötött harcászati gyakorlatok, 
vizsga-éleslövészetek stb.) előkészítésének 
és végrehajtásának körülményeit szabályo-
zó, illetve a magoldás módjaira utaló előírá-
sok összessége. A ~ háborús alkalmazáskor 
is mérvadó. (Sz. T.) → tüzérség

lövedék: a lőszer része: a cél pusztításá-
nak közvetlen eszköze, a lőporgázok ha-
tására a fegyver csövéből kirepülő külön-
féle töltetű, szerkezeti felépítésű és rendel-
tetésű, kúpos vagy henger alakú test, célba 
csapódáskor (robbanáskor) más-más hatást 
fejt ki. A ~ kezdetben gömb (golyó) alakú 
volt, ezért a köznyelv ma is használja a pus-
kagolyó, ágyúgolyó kifejezést. A tüzérség 
1627-ben  a hugenották elleni háborúban, 
La Rovhelle ostrománál használt először 
golyó helyett henger alakú, tompa csúcsú 
~eket. A korszerű ~ fő részei: a) a ~test; b) 
a töltet (a belső szerkezet); c) a (fej- vagy 
fenék-) gyújtó. A ~testen található a köz-
pontozó perem, amely a ~nek a csőben való 
vezetésére szolgál, és a ~testbe körkörösen 
sajtolt réz vezetőgyűrű, ez a ~ másodlagos 
vezetését, a cső csavarmenetes huzagolá-
sába préselődve a lőporgázok dugaszolását 
és a ~nek a röppályán való stabilizáláshoz 
szükséges, hossztengely körüli pörgéséhez 
a kezdő forgást adja meg. A ~ és a gránát 
elnevezés úgyszólván egyenértékű, még-
sem helyettesítik egymást minden esetben. 
A tüzér szaknyelv ágyú~ és tarackgránát 
megnevezést használ, a puska~ és a puska-
gránát különböző fogalmak. A repesz- vagy 
páncéltörő ~, illetve gránát viszont ugyan-
azt a fogalmat fejezi ki. A ~eket a célban ki-

fejtett hatásuk szerint csoportosítják: kis át-
mérőjű golyókat szétrepítő tüzérségi ~ a lö-
veg (a kezelők) önvédelmét szolgáló kartács, 
a srapnel, a benne lévő golyókat a röppálya 
adott pontján szórja szét (időzíthető gyúj-
tó segítségével). Henry Shrapnel angol ez-
redes a 16. századból ismeretes kartácsgrá-
nátból 1803-ban  fejlesztette ki az időzíthe-
tő gyújtóval ellátott és róla elnevezett srap-
nellövedéket: 1808-ban  a vimeirói csatában 
használták először, az első világháborúban 
alkalmazták tömeges mértékben: ma már 
ez a ~típus nem használatos. Napjaink leg-
fontosabb ~típusai: a repesz-, a romboló-, 
a repeszromboló, a páncéltörő ~ek külön-
böző fajtái, a betonromboló, a légvédelmi, 
a kazettás tüzérségi ~ek, továbbá a külön-
leges ~ek, mint a gyújtó-, köd-, a propagan-
da-, az aknaszóró-, a vegyi, az atom és a vi-
lágító~ek. A ~ tartalmazza a hatást kifej-
tő anyagot, a fegyver-lőszer rendszer többi 
eleme a ~ célba juttatását szolgálja. A gyúj-
tó a ~ töltetét működteti. A ~ röppályájának 
meghatározásával a ballisztika foglalkozik. 
A ~ legfontosabb jellemzői: a) Kezdősebes-
ség, torkolati sebesség: a ~ mozgási sebes-
sége a csőtorkolat elhagyásának pillanatá-
ban m/s-ban  kifejezve: régebben nem mér-
ték közvetlenül, értékét a tüzérségi kísérle-
ti lőterek elektronikai berendezéseinek se-
gítségével végzett mérések és számítások 
eredményei alapján  állapították meg, ma-
napság a korszerű lövegeket kezdősebes-
ségmérő-lokátorokkal szerelik fel. b) Sta-
bilizálás: a ~nek a  röppályához viszonyított 
azonos helyzetben való tartása. Két alapve-
tő módszere: a ~ek végére szerelt stabilizá-
ló felületekkel (szárnyak, síkok, gyűrűk), 
ezek a pálya érintősíkjából  kitérő ~ hossz-
tengelyét a légellenállás hatására vissza-
billentik; a pörgettyűhatást hasznosító for-
gással, ugyanis a hossztengelye körül nagy 
fordulatszámmal forgó ~ a pálya érintősík-
jából kibillenve nem bukdácsol, hanem kú-
pos ingást végez, s ennek során a hosszten-
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gely a pálya érintősíkjába mindig visszatér. 
Ez a ~ állékonyságától függ. c) Állékonyság: 
a ~nek az a tulajdonsága, amellyel helyzetét 
a röppályán végig megtartja. A teljes mér-
tékben állékony ~ úgy halad a röppályán, 
hogy hossztengelye állandóan párhuzamos 
a kilövéskor kapott iránnyal: az ezzel ellen-
tétes tulajdonságot engedékenységnek ne-
vezik. Az állékonyság a ~ fajlagos kereszt-
metszeti terhelésének értékétől függ. d) Faj-
lagos keresztmetszeti terhelés: a ballisztikus 
röppályán haladó testek repülését megsza-
bó legfontosabb tényező: a ~tömeg és a ~ 
keresztmetszeti felületének hányadosa: ha 
ez nagy, a ~ jobban megtartja sebességét 
mind a levegőben mind a céltárgy anyagá-
ban, mert kevésbé lassul. A ~ e tulajdonsága 
a lőtávolság és a páncélátütés növelése szem-
pontjából egyaránt meghatározó, ezenkívül 
ellenállóbbá teszi a ~et a röppályán fellépő 
különféle zavaró hatásokkal (például széllö-
késekkel) szemben is. e) Hatás: a ~nek a cél-
ban, illetve a működés helyén kifejtett ha-
tása: a ~típus általában a hatáson alapszik, 
például repesz-, betonromboló, gyújtó-, vi-
lágító~. f) Megsemmisítőképesség: a ~nek 
a robbanásakor vagy a célba csapódásakor 
keletkező hatása, amelye az élőerőt pusztít-
ja, az építményeket rombolja, a technikai 
eszközöket, fegyvereket használhatatlanná 
teszi. (Sz. T.) → tüzérség

lövéstan és tűzvezetés: a lőelemek meg-
határozásával, a célok eredményes pusztí-
tásának végrehajtásával kapcsolatos elvek, 
szabályok és eljárások összessége. (Sz. T.) 
→ tüzérség

lövészet célja: a célok jellegétől, fontosságá-
tól, a rájuk gyakorolt hatástól és a helyzet kö-
rülményeitől függően megsemmisítés, rom-
bolás, lefogás és akadályozás és zavarás le-
het. A szakemberek a fogalmat a megfigyel-
hető célok pusztítása során használják, mi-

vel a lövészet eredménye jól megfigyelhető. 
(Sz. T.) → tüzérség

lövészet: a katonai kiképzés sajátos szerve-
zeti formája, amelyet a csapatoknál az egyes 
kiképzési (lőkiképzési) időszakok lezárá-
saképpen hajtanak végre. A ~ végrehajtá-
sa során a parancsnokok lemérik a lőkikép-
zés hatékonyságát, eredményességét, azo-
kat az elméleti, gyakorlati ismereteket, jár-
tasságokat és készségeket, amelyek szüksé-
gesek az ellenséges célok legrövidebb időn 
belüli megsemmisítéséhez. A ~ végrehajtá-
sa biztosítja a különböző foglalkozáson ki-
alakított ismeretek, jártasságok és készsé-
gek elmélyítését, továbbfejlesztését. A ~ek 
sajátos körülményeikkel és követelménye-
ikkel sokkal jobban megközelítik a valósá-
gos harchelyzetet, mint a tantermi képzés, 
ugyanis a katonáknak bonyolult helyzetben, 
önállóan kell megoldani feladataikat. Ezek 
pedig erőteljesebben fejlesztik ~i jártassága-
ikat, készségeiket, mennyiségileg is növelik 
azok minőségét és rugalmasságát. A külön-
böző fegyverekkel végrehajtott ~ek a foko-
zatosság és a rendszeresség elvének megfe-
lelően a megelőző lőkiképzési foglalkozá-
sokkal szoros kapcsolatban vannak, azok-
ra épülnek. A jó lőkiképzési foglalkozások 
elősegítik az eredményes ~eket, a különböző 
szintű ~ek megfelelő alapot adnak  a további, 
még magasabb szintű elméleti és gyakorlati 
foglalkozások eredményes végrehajtásához, 
hatékonyságához. A ~ek sajátos követelmé-
nyeivel, szervezésének feladataival és mód-
szereivel a szakmódszertan (például a lő-
kiképzés módszertana) foglalkozik. (V. F.) 
→ katonai képzés, kiképzés, felkészítés

lövészfegyverek: a katona egyéni és az al-
egységek lőfegyvereinek gyűjtőneve. A köny-
nyű, egyéni vagy kézi csoportjába tarto-
zik a revolver, pisztoly, puska, öntöltő pus-
ka, karabély, öntöltő karabély, géppisztoly, 
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gép karabély 5–15 mm űrméretig. A ⁓ másik 
nagy csoportja a csoportos, kollektív vagy 
társas bizonyos esetekben állványos fegyve-
rek csoportja. Ide sorolják a két vagy  három 
 kezelő-kiszolgáló személyt igénylő golyó-
szórót, könnyű géppuskát és az állványos 
géppuskát. A nehéz ⁓ csoportját alkotják 
a géppuskák, nehézpuskák 10–20 mm űr-
méretig, a 30–40 mm-es  gránátvetők és au-
tomata gránátvetők, valamint a HSN-elven 
működő kézi páncéltörő eszközök is. (S. I.) 
→ haditechnikai támogatás

lövészlőszer: a lövészfegyverek lőszeré-
nek mai formája az egyesített lőszer, vagyis 
a szükséges elemek (hüvely, lőpor, lövedék) 
egy egységet képeznek. Az ilyen szerkezetű 
lőszer ugyanazon űrméreten belül, rendsze-
rint többféle lövedékkel készült. A pisztoly-
hoz, a puskához, a (gép)karabélyhoz és néha 
a golyószóróhoz könnyűlövedékkel, a gép-
puskához nehéz- és acélmagos lövedékkel 
szerelt töltényt is, a gépkarabélyokhoz, go-
lyószórókhoz páncéltörő gyújtó-, fényjel-
ző, illetve kombinált hatású lövedékkel sze-
relt töltényeket is használnak. A ⁓ek fajtá-
it a lövedék csúcsán levő színjelzések kü-
lönböztetik meg egymástól. A töltényhü-
vely fenékrésze lehet peremes és hornyos; 
az utóbbi gyártástechnológia, tározás, he-
vederezés, töltés és hüvelyvonás szempont-
jából is előnyösebb, ezért elterjedtebb. A pe-
remes töltény elavult konstrukció, korszerű 
lövészfegyverekhez már nem alkalmazzák. 
Rövid töltény (egységes töltény): a lőszer-
gyártás és a lőszerutánpótlás megkönnyíté-
sét szolgáló olyan ⁓ típus, amely több fegy-
verfajtához: öntöltő puskához, gépkarabély-
hoz, golyószóróhoz, esetleg géppuskához is 
használható. Kis űrméretű töltény: a kézi 
lőfegyverekhez (puska, gépkarabély) hasz-
nálatos ⁓ek lövedékűrméret és tölténymé-
ret szerint is különbözőek voltak; a hagyo-
mányos űrméretet és méretet évtizedekig 
képviselő 7,62 mm-es, úgynevezett puska-

töltényt ma már csak a kézi töltésű puská-
hoz és a géppuskához használják. A fejlődés 
első lépéseként a második világháború alatt, 
az űrméretet változatlannak tartva, csökken-
tették a töltény méretét (a hüvely hosszát), 
a lőportöltet mennyiségét, ezáltal tömegét; 
olcsóbb lett a gyártás, csökkent az anyag-
igény, de a töltény teljesítménye is. A má-
sodik világháború után ez a folyamat nem 
állt meg, és jelenleg az úgynevezett kis űr-
méretű (5,45 és 5,56 mm-es), kisebb méretű 
és tömegű, de nagy kezdősebességű, lapos 
röppályájú, kevésbé állékony, de harcásza-
ti szempontból kielégítő hatású lövedékkel 
szerelt töltények, és az ilyen típusú lőszerre 
épülő fegyverek számítanak korszerűnek. 
(S. I.) → haditechnikai támogatás

lövészpáncélos: a szárazföldi csapatok moz-
gékonyságának, védettségének és tűzerejé-
nek növelését szolgáló páncélozott jármű. 
A lövészek és a harckocsik szoros együtt-
működését teszi lehetővé. Kialakulásának 
kezdete a második világháború idejére te-
hető. Főbb jellemzői az erős páncélvéde-
lem, a mozgékonyság, a forgatható torony-
ban (napjainkban fegyverplatform) elhelye-
zett nagy tűzerejű fegyver, a változatos kö-
rülmények közti alkalmazhatóság és az ál-
tala szállított kb. rajnyi lövész katona. Nap-
jainkban már létezik lánctalpas és kerekes 
változat is. Mindkettő lehet erősen páncélo-
zott és nagy tűzerejű fegyverzettel ellátott. 
(H. F.) → haditechnikai támogatás

Ludendorf, Erich Friedrich Wilhelm 
(1865–1937): porosz tábornok, politikus. Had-
apródiskolai tanulmányok után,  1881-ben  lett 
hadnagy. 1895-ben  századosként a vezérkarba 
kerül. 1908 és 1912 között a hadsereg főhadi-
szállásán a felvonulási osztály főnökeként a né-
met haderő maximális fejlesztését követel-
te. Az első világháború kezdetén a 2. had-
sereg főszállásmestereként döntő szerepet 
játszott a Lüttich (Liège, Belgium) elfogla-
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lásában. Röviddel ezután, 1914. augusztus 
21-én  a Hindenburg vezette 8. hadsereg ve-
zérkari főnöke lett Kelet-Poroszországban. 
A tannenbergi csatában ls a Mazuri-tavak-
nál aratott győzelmek megalapozták kette-
jük szoros együttműködését, ezután hadve-
zérpárként emlegették őket. 1916. augusztus 
29-én  a Falkenhayn utódaként kinevezett 
Hindenburg mellett a hadsereg első főszál-
lásmestere lett. Befolyása megnőtt a német 
politikában is, amit a korlátlan tengeralatt-
járó-háború elindításában vagy a breszt-li-
tovszki béke megkötésében játszott szere-
pe is tanúsított. Az 1918-as  franciaországi 
német offenzíva kudarca után a legfelsőbb 
hadvezetéssel egyetértésben azonnal fegy-
verszünetet és birodalmi alkotmány demok-
ratizálását követelte. 1918 októberében be-
osztásából felmentették. A felelősségre vo-
nás elől Svédországba távozott, 1919-ben  
tért vissza Németországba. 1923 novembe-
rében részt vett a Hitler vezette müncheni 
sörpuccsban. 1924 és 1928 között a Nemze-
tiszocialista Német Munkáspárt képviselője 
volt a birodalmi gyűlésben. E párt elnökje-
löltjeként indult 1925-ben  a választásokon, 
de csak minimális szavazatot kapott. 1926-
ban  megalapította a Tannenberg-szövetsé-
get, emellett a vallási megújhodásért is küz-
dött. Kidolgozta a totális háború elméletét, 
mely 1935-ban  jelent meg könyvformában 
Der totale Krieg címmel. (F. B.) → hadtu-
domány elmélete

Ludovicea Academia: Habsburg–Estei 
 Mária Ludovika királyné 1808 októberé-
ben hozzájárult, hogy a felállítandó magyar 
katonai akadémiát –, amelynek létrehozá-
sához a rendektől kapott koronázási aján-
déknak (500 000 Rft.) 10%-ával járult hoz-
zá –  Ludoviceának (Nemzeti Katonai Ludo-
vicea Academia) nevezzék. Lásd Ludovika 
Akadémia. (Sz. M.) → hadtörténet, hadmű-
vészet története

Ludovika Akadémia II. Főcsoport: 1931. 
október 1-jén  a Ludovika Akadémiából ki-
vált a II. Főcsoport, ami Budán, a Hűvös-
völgyben 1939 őszéig az utászok, vasút-
építők, hidászok, vegyvédelmiek, folyam-
őrök és híradók tiszti felkészítését végezte. 
1938-tól  már a hallgatók nem vettek részt 
csapatszolgálaton, így a képzés három-
éves lett. Lásd Ludovika Akadémia, Bolyai 
 János Honvéd, Műszaki Akadémia. (Sz. M.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

Ludovika Akadémia: bár az 1808. novem-
ber 5-i  1808. évi VII. törvénycikk a katonai 
Ludovika-akadémiáról rendelkezik, amely-
nek az I.  Ferenc király által felajánlott váci 
régi Theresiana Akadémia (nemesi akadé-
mia) épületében mint az Udvari Haditanács 
alárendeltségébe tartozó többi katonai aka-
démiától és tanintézettől teljesen eltérő jo-
gállású, Nemzeti Katonai Ludovicea Aka-
démiában 1809. október 1-jén  kellett vol-
na megindulnia az oktatásnak, külpoliti-
kai és anyagi okokból ez hosszú évekre el-
halasztódott. Az 1827. évi XVII. törvény 
ismét döntött a Ludovika katonai akadé-
mia haladéktalan felállításáról, mégpedig 
Pesten, így 1830. június 28-án  megtörtént 
a  Pollack Mihály tervezte épület alapkőle-
tétele. Az átadás 1836. november 1-ről 1840. 
novemberi 1-re  csúszott át, de a különbö-
ző viták következtében továbbra sem indult 
meg az oktatás. Mészáros Lázár honvédelmi 
miniszter 1848. július 20-án  törvényterveze-
tet nyújtott be Alaprajza egy felállítandó ma-
gyar katonai főtanodának címmel. A tanin-
tézet – sok évtizedes huzavona után – mint 
Magyar Hadi Főtanoda, 1849. január 7-én  
38 növendékkel megkezdte az oktatást, ami 
azonban a város osztrák megszállása követ-
keztében 10 nappal később megszűnt. Ezt 
követően, csak az 1872. évi XVI. törvény-
cikk szólt a Ludovika Akadémiáról, aminek 
rendeltetése önként jelentkező  hadapródok 
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tisztekké képeztesse, illetve tisztek tovább-
képzése magyar nyelven. Az 1872-ben  be-
indult oktatás során gyalogos és huszár-, 
1877-től  csendőr-, 1912-től  pedig tüzértisz-
teket képeztek. Az első világháborút kö-
vetően, 1919. december 17-én  86 tanárral 
és 398 akadémikussal újra indul az okta-
tás, 1920-tól  négyéves képzéssel, 1922-től  
gyalogsági, lovassági, tüzérségi, műszaki, 
vezérkari és nyelvi tanulmányi csoportok-
ban. 1925-től  – a műszakiból kiválva – lét-
rejött a híradó tanulmányi csoport is. Ezek 
azonban – a vezérkari és a nyelvikivételé-
vel – 1930-ban  megszüntettek, helyettük há-
rom szakcsoportot (I. gyalogság, lovasság, 
vonat- és gépkocsizó csapat; II. tüzérségi 
és híradócsapat, illetve III. műszaki csapat) 
alakítottak ki. 1931. október 1-jétől  eredeti 
helyén a Ludovika Akadémia I. tanulmányi 
főcsoport működött tovább, ahol a gyalog-
sági, a lovassági és a tüzérhallgatók képzé-
sét folytatták, míg a Ludovika Akadémia II. 
Főcsoport Budán, a Hűvösvölgyben az utá-
szok, vasútépítők, hidászok, vegyvédelmi-
ek és híradók képzését végezték. Az 1939–
1940-es  tanévtől az I. Főcsoport új neve: m. 
királyi honvéd Ludovika Akadémián, ahol 
a gyalogság, lovasság és tüzérség jövendő 
tisztjei tanultak. A háborús viszonyok kö-
vetkeztében 1942 őszétől a képzés két évre 
csökkent. Az utolsó hadnagyavatásra 1944. 
november 15-én  már Körmenden került sor, 
majd megkezdődött az akadémikusok hosz-
szú vándorlása Észak-, illetve Dél-Németor-
szágban. (Sz. M.) → hadtörténet, hadművé-
szet története

lvov–sandomierzi hadművelet: az 1. Ukrán 
Front hajtotta végre 1944. július 13. és au-
gusztus 30-a  között, amelynek során szét-
verve a német Észak-Ukrajna Hadsereg-
csoportot, felszabadította Nyugat-Ukrajnát, 
Lengyelország egy részét és Sandomierz-
nél hídfőt foglalt a Visztula nyugati part-

ján. Lásd folyamatos nagy mélységű had-
művelet. (Sz. M.) → hadtörténet, hadművé-
szet története



M-hadrend: a fegyveres erő katonai szer-
vezeteinek szolgálati alárendeltség szerin-
ti, részletes csoportosítása és szervezeti ta-
gozódása. A haderő szervezeti felépítését 
tartalmazó tervezési alapokmány. A had-
erő rendeltetésszerű feladatainak megfe-
lelően: béke- (B), illetve mozgósítási (M-, 
hadi, vagy háborús) hadrendről beszélhe-
tünk. A békehadrend a békében fenntartott 
katonai szervezetek csoportosítása és szer-
vezeti, valamint alárendeltség szerinti tago-
zódását; a háborús viszonyoknak megfelelő 
szervezetet a mozgósítási (M-, hadi, háborús 
hadrend tartalmazza. A katonai oktatási in-
tézmények (Altiszti Akadémia, NKE Ludo-
vika zászlóalj) az oktatás során, a csapatok 
és törzsek a különböző gyakorlatok alkalmá-
val gyakorló hadrendet használnak. a fegy-
veres erő rendeltetésszerű feladatainak meg-
változása, vagy más egyéb más okból tör-
ténő új (hadrendben nem szereplő) katonai 
szervezet felállítására (hadrendbe állítására) 
végrehajtott szervezési tevékenység. A had-
rendi elemek szervezeti nagysága, besorolá-
sa a béke hadrendről a M-hadrendre való át-
térés kapcsán lehet alacsonyabb vagy maga-
sabb felépítésű. Például zászlóaljból ezred, 
ezredből zászlóalj. Befolyásolja az alkalma-
zás szükségessége, a rendelkezésre álló ki-
képzett állomány, a technikai eszközökkel 
való ellátottság. A hadrendek (B- és M-) 
szervezeti változásait, felépítését a HVKF 
szervezési intézkedésben adja ki (általában 
fél évenként). (H. L.) → védelmi igazgatás

Machiavelli, Niccolo (1469–1527):  itáliai 
író, diplomata és politikus, a reneszánsz 
egyik legnagyobb hatású gondolkodója. 
Az elszegényedett firenzei nemesi család-
ból származott. Apja jogtudós volt, ő szin-
tén jogi tanulmányokba fogott, egy ideig 
ügyvédként is működött. ⁓ élete nagy ré-
szét hazája, a firenzei köztársaság diplomá-
ciai szolgálatában töltötte. 30 éves korában 
már a Tízek Tanácsának – Firenze legfőbb 
kormányzó testületének titkárává nevezték 
ki. 23 ízben járt diplomáciai megbízással 
külföldi udvarokban, köztük főleg a fran-
ciaországi és a Közép-Itália meghódításá-
ra törő Cesare Borgia táborában végrehaj-
tott küldetései jelentősek. 1513-ban  az el-
űzött uralkodócsalád, a Mediciek visszatér-
tek  Firenzébe. ⁓ kegyvesztett lett, egy ideig 
börtönben is ült. Később a Mediciek szolgá-
latukba fogadták, s megbízták Firenze törté-
netének megírásával. Számukra írta fő mű-
vét, a Fejedelmet is. 1527-ben  a  Medicieket 
ismét elűzték Firenzéből, az új köztársasá-
gi kormány ⁓t is eltávolította hivatalából. ⁓ 
költeményein, s Mandragora című vígjáté-
kán kívül öt jelentős művet alkotott. Ezek 
a következők: Hét könyv a hadművészetről 
(I sette libri dell’arte guerra), a Fejedelem 
(Il Principe), Beszélgetés Liviusról (Dis-
corsi), követségeiről írt munkái (Legazioni) 
és Firenze története (Storie Fiorentine). A 
Hét könyv a hadművészetről 1515-ben  ke-
letkezett azokból a beszélgetésekből, ame-
lyeket Cosimo Medici a rucellai  kertjében 

M
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 folytatott. A munka 1521-ben  jelent meg 
Firenzé ben. Az első könyv a hadsereg felál-
lításáról, a második a gyalogság felfegyver-
zéséről és gyakorlatoztatásáról, a harmadik 
és negyedik könyv a csatarendről általában 
és részleteiben, valamint a csata alatti maga-
tartásról szól. Az ötödik könyv a menetelés 
menetbiztosítását, a hatodik a tábort, annak 
felállítását és a katonai hírszerzést tárgyal-
ja. Befejezésként az erődítésekről és az ost-
romháborúról ír. A két utolsó könyv tartal-
mazza az általános stratégiai tanácsokat is. 
(F. B.) → hadtudomány elmélete

magassági alappont: terepen állandósított 
olyan pontjelölés, amely szabatosan meg-
határozott abszolút magasságot jelöl, olyan 
szerkezeti kialakítással, ami alkalmassá te-
szi további magasságmérések kiindulópont-
jaként felhasználni. Jellemzően már létező, 
vagy kiépítés alatt álló magassági alappont-
hálózat része. Alacsonyabb rendű ~ok és re-
latív magasságok geodéziai meghatározá-
sára, egyéb terepi magasságmérő eszközök 
inicializálására is alkalmas. (K. A.) → geo-
információs támogatás

magassági alapponthálózat: a geodéziai 
alapponthálózat részeként egy adott ország 
vagy régió abszolút magassági adatainak 
meghatározását lehetővé tevő, egymással 
a meghatározásuk révén kapcsolódó magas-
sági alappontok hálózata. A ~ pontjai a víz-
szintes alapponthálózatokhoz hasonlóan ren-
dűségükkel különböztethetők meg. Közülük 
a felsőrendű hálózatok pontjai képviselik 
a legnagyobb pontosságot, egyúttal keret-
rendszert biztosítanak az alacsonyabb ren-
dű hálózatok fejlesztéséhez. A ~okat jellem-
zően szintezéssel fejlesztették ki, így szin-
tezési hálózatként is hivatkozhatunk rájuk. 
A ~ok elsődleges célja egy egységes ma-
gassági alapszinthez képest lehetővé tenni 
a földfelszín pontjainak abszolút (tengerszint 
feletti) magasságának meghatározását. Mi-

vel a magassági alapszintek koronként és or-
szágonként változóak lehetnek, a magassá-
gi adatokat tartalmazó térképtermékeken 
(jellemzően a topográfiai térképeken) min-
dig feltüntetik azt, hogy a közölt magassági 
adatok mely magassági alapszintre vonat-
koznak. A magassági alapszinteket rend-
szerint egy adott tenger átlagos szintjéhez 
képest adják meg. Magyarország országos 
~át a 19. század végén hozták létre. Az ak-
kori szintezési mérésekhez alapul szolgáló 
középtengerszintet az Adriai-tenger triesz-
ti kikötőjében határozták meg. Az Osztrák–
Magyar Monarchia szétesését követő idő-
szakban készült térképtermékeken az adriai 
alapszint megnevezés helyett a Nadapi alap-
szint megjelöléssel lehet találkozni. Nadap 
község mellett található ugyanis az a ma-
gassági alappont (szintezési ősjegy), amely 
az ország tektonikailag legkevésbé mozgé-
kony helyén lett létrehozva, egy vulkanikus 
eredetű ősmasszívum felszíni kitüremkedé-
sében (sziklájában). Az erre vonatkoztatott 
magassági alapszintet a második világhá-
borút követően váltotta fel a kronstadti ma-
reográf (tengeri vízmérce) által meghatáro-
zott balti alapszint, mely az adriai/nadapi 
alapszinthez képest 67,47 cm-rel magasab-
ban húzódik. Az új alapszintre történő át-
téréssel az országos szintezési hálózatokat 
is újramérték, az Egységes Országos Tér-
képrendszer (EOTR) 1976-os  bevezetésé-
vel pedig sor került az Egységes Országos 
Magassági Alapponthálózat (EOMA) kiala-
kítására is. Európa más országai is meglehe-
tős sokszínűséget mutatnak a nemzeti, illet-
ve regionális fejlesztésű ~ok vonatkozásban. 
Ezek egységesítése az amszterdami alap-
szintre épülő Egységes Európai Szintezé-
si Hálózat (United European Leveling Net-
work – UELN) keretrendszerében az 1995-
ben  kezdődött és azóta is zajlik. Magyaror-
szág is csatlakozott a programhoz, ugyan-
akkor a hazai kiadású térképészeti anyago-
kon szereplő magassági adatokat továbbra 
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is a balti  alapszinthez viszonyítva kell meg-
adni. (K. A.) → geoinformációs támogatás

magassági alapszint: egy adott térképrend-
szerben egyezményesen alkalmazott magas-
sági alapfelület, amely egységes vertikális 
viszonyítási alapot biztosít úgy a nagypon-
tosságú magassági alapponthálózatok fej-
lesztéséhez, mint egyszerűbb terepi pozíciók 
abszolút magasságának meghatározásához. 
A Magyar Honvédség alapellátásában jelen-
leg elérhető térképészeti anyagokon az 1953-
ban  bevezetett balti alapszint jelenti a ma-
gasságadatok viszonyítási alapját. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

magassági szög: egy adott álláspontból a he-
lyi függőleges síkjában mért irány és a helyi 
vízszintes síkja között kialakuló szögérték. 
A ~ (a) értéke a vízszintes síkjában 0°, a ze-
nitnél 90°. A helyi vízszintesre merőleges 
egyeneshez viszonyított méréseknél zenit-
szöget (x) határozunk meg. A két szög ösz-
szefüggése: a = 90° – x. A ~ek jellemzően 
a trigonometriai magasságméréseknél kerül-
nek előtérbe. Pontos terepi meghatározásuk-
ra a geodéziai eszközök közül a teodolitok 
a legalkalmasabbnak. (K. A.) → geoinfor-
mációs támogatás

maghasadási termék: lásd kihullás (B. T.) 
→ ABV-támogatás

mágneses azimut: a mágneses északi irány-
tól egy tereptárgyig, az óramutató járásával 
megegyező irányban mért vízszintes szög-
érték. A katonai mérések esetén a ~ot vonás-
ban fejezzük ki. (M. G.) → tüzérség

mágneses elhajlás: avagy másik ismert 
megnevezésével mágneses deklináció, 
a földrajzi észak és a mágneses észak kö-
zött mérhető vízszintes szög. A terepi tájé-
kozódás során a földrajzi észak meghatáro-
zása, illetve az iránytűeltérés számításakor 

van jelentősége. Értéke a mágneses északi 
irány időben és térben változó jellege miatt 
nem állandó. Meghatározása a szabványos 
topográfiai térképeken feltüntetett tájoló-
ábra, vagy a földrajzi és a mágneses észak 
meghatározására alkalmas eszközök méré-
si adatai révén lehetséges. A ~ ismeretében 
a tájolóval terepen meghatározott mágne-
ses és földrajzi azimutok közötti aritmeti-
kai kapcsolat megteremthető. Az iránytű-
eltérés a mágneses deklináció és a meridi-
ánkonvergencia adatai alapján számítható. 
(K. A.) → geoinformációs támogatás

mágneses érzékelő: az érzékelők (szenzo-
rok) olyan fajtája, amely a mágneses tér vál-
tozásának jelzésére szolgál. Nyugalmi álla-
potában a Föld természetes mágneses terét 
érzékeli, majd amikor valamilyen mágne-
sezhető anyagot tartalmazó eszköz, jármű 
kerül a közelébe, ez a stacioner mágneses 
tér eltorzul, az iránya és nagysága megvál-
tozik. A változás nagysága utalhat a vas-
tartalmú tömeg nagyságára, kalibráció ese-
tén például a felette elhaladó harci techni-
ka fajtája is nagy valószínűséggel meghatá-
rozható. Általában más érzékelőkkel együtt, 
kombináltan alkalmazzák, amennyiben pél-
dául felügyelet nélküli harctéri érzékelő há-
lózatban használják. Léteznek ~kkel szerelt 
harckocsik elleni aknák, torpedók. (V. L.) 
→ elektronikai hadviselés

mágneses észak: adott állásponton a mág-
neses iránytű északi vége által mutatott 
irány, amely a helyi mágneses erőtér észa-
ki mágneses pólus felét tartó irányvonalá-
val esik egybe. A ~ iránya a földrajzi hely-
től és az időtől függően változik. A ~i pólus 
a Föld felszínének azon pontja, ahol a boly-
gó mágneses terének erővonalai merőlege-
sek a felszínre, azaz a pólusban függőlege-
sek. A ~i pólus folyamatosan vándorol a Föld 
fémes magjában zajló folyamatok miatt. Je-
lenleg a földrajzi északi pólus mellett közel 
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400 km-re  elhaladva az Orosz Föderáció-
hoz tartozó Szevernaja Zemlja szigetcsoport 
irányába tart évi 50 km-es  sebességgel. A ~ 
terepi meghatározására (iránytűvel, tájoló-
val) a helyi mágneses anomáliák is hatnak. 
A földrajzi észak és a hálózati észak iránya-
ival egy adott térképszelvényre vonatkozó 
összefüggéseit a térkép kerettartalmában 
található tájolóábra tünteti fel. Amennyiben 
az irány éves változásának értékét is megad-
ják, úgy azt az irány- és szögmérések során 
figyelembe kell venni. (K. A.) → geoinfor-
mációs támogatás

Magyar Hadi Főtanoda: lásd Ludovika 
Akadémia (Sz. M.) → hadtörténet, hadmű-
vészet története

Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT): 
a hadtudomány művelésében élenjáró 
és iránta érdeklődő személyek 1990-ben  
alapították azzal a céllal, hogy összefog-
ja e tudományterület szakembereinek tevé-
kenységét. Az ⁓ állami szervektől, politikai 
pártoktól, mozgalmaktól és egyéb politikai 
csoportosulásoktól független ‒ bírósági be-
jegyzéssel elismert ‒ szervezet. A társaság 
legfőbb döntéshozó szerve a küldöttgyűlés, 
amely évente ülésezik, háromévenként pe-
dig megválasztja a társaság elnökét, alelnö-
két és öt elnökhelyettesét (intéző bizottság), 
a felügyelő bizottságot és az etikai bizott-
ságot. Az elnökség két küldöttgyűlés kö-
zött végzi az ⁓ irányításával kapcsolatos 
feladatokat. Az elnök, az alelnök és az el-
nökhelyettesek a feladataik elvégzéséhez ta-
nácsadói csoportot alkalmazhatnak. A ⁓ fő 
célja a magyar hadtudomány fejlődésének 
elősegítése, tagjainak érdekképviselete, to-
vábbá a Magyar Tudományos Akadémia ál-
tal 1883-ban  létrehozott Hadtudományi Bi-
zottság szellemi örökségének a felvállalása. 
A ⁓ célul tűzte ki, hogy: a) a hadtudomány 
és a hozzá kapcsolódó más tudományterü-
letek iránt érdeklődő és azzal tudományos 

igénnyel foglalkozó vagy foglalkozni kívá-
nó állampolgárok tevékenységét összefogja; 
b) segítse a tudományos eredmények gya-
korlatba történő alkalmazását; c) biztosít-
sa tagjai részére a tudományos továbbkép-
zést; d) fórumot biztosítson a magyar had-
tudomány eredményeinek publikálásához. 
Az ⁓ céljainak elérése érdekében az alábbi 
tevékenységet fejti ki: a) kongresszusokat, 
konferenciákat szervez, vitaüléseket, klub-
délutánokat tart; b) bemutatókat, kiállítá-
sokat, valamint szakirodalmi tájékoztató-
kat szervez; c) részt vesz a hadtudományi 
kutatási, fejlesztési és oktatási feladatok 
kidolgozásában, segíti ezek megoldását; d) 
segítséget nyújt fiatal szakemberek tudomá-
nyos előmeneteléhez, számukra publikálási 
lehetőséget és fórumot biztosít; e) szakosz-
tályai útján kapcsolatot tart a hadiiparral, 
segíti a tudományos eredmények gyakor-
latba történő átültetését; f) részt vesz a ma-
gyar hadiipar történetének feldolgozásában, 
hozzájárul hagyományai és technikai emlé-
keinek ápolásához; g) a táraság tagjai szá-
mára publikálási lehetőséget biztosít a Had-
tudomány című folyóiratban, amelyet rend-
szeresen megjelentet, hozzájárul más tudo-
mányos kiadványok megjelenéséhez; h) fel-
kérés esetén állami és társadalmi szerveze-
tek részére szakvéleményt készít; szakmai 
továbbképzést, bel- és külföldi tanulmány-
utakat szervez; i) a tudományos tevékeny-
ség elismeréseként évente Tanárki Sándor 
díjat adományoz; j) tudományos pályáza-
tokat hirdet és az arra érdemeseket díjaz-
za, továbbá segíti tagjait más pályázatok el-
nyerésében és az ezekkel kapcsolatos ügyek 
intézésében; k) kapcsolatokat épít ki és tart 
fenn állami és társadalmi szervezetekkel, 
más tudományterületen tevékenykedő in-
tézményekkel és egyesületekkel; l) kap-
csolatot létesít és tart fenn külföldi hadtu-
dományi szakmai egyesületekkel és szövet-
ségekkel; m) gazdálkodó szervek felkérésé-
re – díjazás ellenében – saját szakterületén 
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 szerződéses (megbízásos) munkákat végez. 
(G. I.) → hadtudomány elmélete

Magyar Honvédség: az Alaptörvény 45. 
cikke kimondja, hogy Magyarország fegy-
veres ereje a ⁓. Alapvető feladata Magyar-
ország függetlenségének, területének, légte-
rének, lakosságának és anyagi javainak kül-
ső támadással szembeni fegyveres védelme, 
a szövetségi és nemzetközi szerződésből ere-
dő egyéb katonai kötelezettségek – különö-
sen a kollektív védelmi, békefenntartó és hu-
manitárius feladatok – teljesítése. Feladatai: 
a) a Szent Korona és a hozzá tartozó egyes 
jelvények őrzése és védelme, b) a honvéde-
lem szempontjából fokozott védelmet igény-
lő, továbbá egyes kijelölt létesítmények őrzé-
se és védelme, c) talált robbanótestek tűzsze-
részeti mentesítése, és egyéb tűzszerészeti 
feladatok térítés ellenében való végrehajtása, 
d) a menedékjogról szóló törvény szerinti tö-
meges bevándorlás okozta válsághelyzet ide-
jén közreműködés az államhatár őrzésében, 
az államhatár rendjét közvetlenül veszélyez-
tető konfliktushelyzet és a tömeges méretű 
migráció kezeléséhez szükséges intézkedé-
sek végrehajtásában, valamint az államhatár 
rendje ellen irányuló erőszakos cselekmé-
nyek elhárításában, e) a társadalom életét, 
az állam működését, az állampolgárok élet- 
és vagyonbiztonságát fenyegető természe-
ti, társadalmi eredetű veszélyek vagy a ka-
tasztrófahelyzetek elhárításában nyújtott fel-
adatok (árvíz, hóhelyzet, ipari baleset). To-
vábbi feladatai: a) hozzájárulás a NATO or-
szágaival a kölcsönös védelem erősítéséhez, 
b) katonai szerepvállalás a szövetséges kül-
detésekhez, béketámogató és humanitárius 
akciókhoz, a szövetséges katonai és polgári 
rendvédelmi erők magasabb szintű kikép-
zéséhez, c) a katonai szakértelmet és speci-
ális eszközöket igénylő feladatok ellátása, 
d) részvétel az állami protokolláris felada-
tok teljesítésében, e) közreműködés a nem-
zetközi megállapodásban vagy jogszabály-

ban meghatározott hadisírok, katonai és hősi 
emlékművek fenntartásával kapcsolatos fel-
adatok végrehajtásában és a kegyeleti te-
vékenységben. „A Magyar Honvédség irá-
nyítására – ha nemzetközi szerződés más-
ként nem rendelkezik – az Alaptörvényben 
és sarkalatos törvényben meghatározott ke-
retek között az Országgyűlés, a köztársasá-
gi elnök, a Honvédelmi Tanács, a Kormány, 
valamint a feladat- és hatáskörrel rendelke-
ző miniszter jogosult. A ⁓ működését a Kor-
mány irányítja. A ⁓ hivatásos állományú 
tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, és nem 
folytathatnak politikai  tevékenységet. A ⁓ 
 szervezetére, feladataira, irányítására és ve-
zetésére, működésére vonatkozó részletes 
szabályokat sarkalatos törvény határozza 
meg.” A ⁓ jogállását és feladatait a sarkala-
tos törvénynek minősülő a 2011. CXIII. tv. 
IV. fejezete részletezi. „A Honvédség pol-
gári irányítás alatt álló, függelmi rendszer-
ben működő, békében az önkéntességen, 
rendkívüli állapotban és megelőző védelmi 
helyzetben az önkéntességen és a hadköte-
lezettségen alapuló állami szervezet. Egyes 
szervei törvényben meghatározott katonai 
igazgatási feladatokat is ellátnak.” Béké-
ben az önkéntességen, megelőző védelmi 
helyzetben és rendkívüli állapotban az ön-
kéntességen és az általános hadkötelezett-
ségen alapuló haderő. Az alkotmányos sza-
bályok alapján a magyar haderő legfőbb pa-
rancsnoka Magyarország Köztársasági El-
nöke. A szervezet katonai vezetőjeként gya-
korolja jogszabályban rögzített hatáskörét 
a Honvéd Vezérkar főnök, aki a legmaga-
sabb szintű katonai parancsnoka és elöljá-
rója a ⁓ben szolgáló összes katonának és ci-
vilnek. A haderő szervezeteit a béke és há-
borús működési rendnek megfelelően úgy 
alakítják ki, hogy azok képesek legyenek 
a haderő egésze, és annak egyes elemei te-
kintetében a meghatározott feladatok vég-
rehajtására. A haderő szervezeti felépítésé-
nek meg kell felelnie a rendeltetés szerinti 
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 szervezeti hierarchia, haditechnikai eszkö-
zökkel és hadfelszereléssel való ellátás, had-
rafoghatóság, létszám, állományarányok, 
beosztási, rendfokozati kategóriák, szabá-
lyozott működés, vezetés elveinek és köve-
telményeinek. A magyar haderő a száraz-
földi csapatok, a légierő csapatai, a logisz-
tikai és támogató erők, valamint a haderő 
feladatainak végrehajtása érdekében egyéb 
szaktevékenységet folytató szervezetek al-
kotják. A szárazföldi csapatok és a légierő 
csapatai haderőnemet képeznek. A haderő-
nemek fegyvernemekből (gépesített lövész, 
tüzér és harckocsizó) és szakcsapatokból 
tevődnek össze. A katonai igazgatás szer-
vei a Honvéd Vezérkar főnök (HVKF) alá-
rendeltségébe tartoznak. A magyar haderő 
szervezeti felépítésére, működésére, hadi-
technikai eszközeire és anyagaira, valamint 
hadfelszerelésére vonatkozó adatok a kelet-
kezésüktől számított 30 évig honvédelmi 
és nemzetbiztonsági érdekből nem nyilvá-
nosak. Ezen adatok megismerését a honvé-
delmi és a nemzetbiztonsági érdek mérle-
gelésével a HVKF engedélyezheti. A ⁓ben 
hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalé-
kos katonák teljesítenek szolgálatot. Szer-
ződéses az a legénységi állományú, tiszt-
helyettesi, tiszti rendfokozatú katona, aki 
a katonai szolgálatot határozott időre szó-
ló (határozott idejű) szerződésben vállalja. 
A munkaviszony megkezdésekor a szerző-
déses katona legfeljebb hat hónapig próba-
idős. A próbaidő alatt – iskolai végzettség-
től függetlenül – nem visel rendfokozatot. 
A szerződés feltételei: a) kizárólagos ma-
gyar állampolgárság; b) önként jelentkezés; 
c) 18–47 éves életkor; d) büntetlen előélet; 
e) cselekvőképeség; f) állandó belföldi lakó- 
vagy tartózkodási hely; g) a rendfokozati ál-
lománykategóriához minimálisan meghatá-
rozott iskolai végzettség (szakképesítés); h) 
a szolgálatra egészségi, pszichikai és fizikai 
szempontból való alkalmasság. A 7/2006. 
(III. 21.) HM rendelet alapján, egyes alkot-

mányos jogok a vonatkozó törvény szerin-
ti korlátozásának elfogadása. Kizáró okok: 
a) a büntetett előélethez fűződő hátrányok 
alóli mentesítéstől számított három év még 
nem telt el; b) a bíróság közügyektől eltiltás, 
lefokozás, szolgálati viszony megszüntetése 
büntetést szabott ki- vagy lefokozásra, ille-
tőleg a szolgálati viszony megszüntetésére 
fegyelmi fenyítésként került sor a bírósági, 
illetve a fegyelmi határozat jogerőre emelke-
désétől számított három évig. A szerződéses 
katonai szolgálatra jelentkezőknek a 7/2006. 
(III. 21.) HM rendelet alapján alkalmassági 
vizsgálaton kell részt venniük. Az alkalmas-
sági vizsgálat célja a katonai szolgálatra való 
egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkal-
masság megállapítása. (H. L.) → védelmi 
igazgatás (G. I.) → hadtudomány elmélete

Magyar Honvédség Szociálpolitikai Köz-
alapítvány: a Magyar Honvédség szemé-
lyi állománya szociális biztonságérzetének 
megtartása, erősítése érdekében létrehozott 
közhasznú szervezet. Alapvető feladata kez-
detben a honvédségtől létszámcsökkentés 
miatt távozni kényszerülők munkába állása 
és ezáltal a polgári életbe való beilleszkedés 
elősegítése, a szociálisan rászoruló állomány 
és honvédségi nyugállományúak, nyugdíja-
sok támogatása volt. A személyi állomány, 
illetve a honvédség gondoskodási körébe 
tartozók élethelyzetének alakulására, a had-
seregben folyó szervezeti, személyi változá-
sokra, valamint az alap tevékenységét sza-
bályozó törvényi változásokra figyelemmel, 
az alapító okirata többször módosításra ke-
rült. Az alapítvány kuratóriuma a szociális 
segélyezés, képzési támogatás feltételrend-
szerét folyamatosan igazította a megválto-
zott körülményekhez, így a szociális segé-
lyezésben részesíthetők köre kibővült a szol-
gálati kötelmek teljesítésével összefüggően 
balesetet, egészségkárosodást szenvedet-
tekkel, elhalálozásuk esetén ellátásra jogo-
sult hozzátartozóikkal. A ~ működése meg-



739

Magyar Katonai Szemle

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

kezdésétől közhasznú feladatai eredményes 
megvalósításában folyamatosan segítséget 
kapott a megyei (fővárosi) hadkiegészítő 
parancsnokságoktól, a Honvédelmi Minisz-
térium illetékes szerveitől, a Magyar Hon-
védség-szervek parancsnokságaitól, az ott 
működő szociális bizottságaitól, a honvéd-
ségi érdekképviseleti szervektől, valamint 
a nyugállományú kluboktól. A ~ aktívan 
részt vesz a családsegítés, időskorúak támo-
gatása feladatainak megoldásában, a mun-
kaerőpiacon hátrányos helyzetű honvédsé-
gi állományúak képzésében, foglalkoztatá-
suk elősegítésében és a kapcsolódó szolgál-
tatások nyújtásában. Szociális rászorultság 
esetén: a) segélyezi vagy szolgáltatásban ré-
szesíti a Magyar Honvédség személyi állo-
mányába tartozók köréből a hátrányos vagy 
súlyos élethelyzetű nagycsaládosokat, két-
gyermekes családokat, gyermeküket egye-
dül nevelőket, gyermekes pályakezdőket; b) 
a honvédségtől nyugállományba helyezette-
ket, szolgálati járandóságban részesülőket 
és elhalálozásuk után a Magyar Honvédség 
szociális gondoskodási körébe tartozó kö-
zeli hozzátartozóikat; c) a szolgálati, vagy 
munkaviszonnyal összefüggő baleset, illet-
ve betegség miatt jogviszonyukat, munkavi-
szonyukat elvesztetteket és közeli hozzátar-
tozóikat; d) támogatja a személyi állomány, 
valamint a MH szociális gondoskodási köré-
be tartozó hátrányos vagy súlyos élethelyze-
tű családok gyermekei, árvái, félárvái üdül-
tetését. (P. T.) → humánpolitika, személyügy

Magyar Honvédség Vezetési Irányítási 
Rendszer (MH VIR): a kormányzati célú 
hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Kor-
mányrendelet alapján a Magyar Honvédség 
vezetési folyamatainak támogatása érdeké-
ben egységes elvek és követelmények alap-
ján a Magyar Honvédség intranet bázisán 
kialakított és működtetett, központilag fel-
ügyelt számítógéppel támogatott informá-

ciós rendszer. (N. I.) → híradó-informati-
ka, információvédelem

Magyar Katonai Szemle: a honvéd tisz-
tikar szakmai-tudományos folyóirata volt. 
Előzménye 1873 és 1907 között A Ludovica 
Academia közlönye, és az 1931-ig  megjele-
nő Magyar Katonai Közlöny volt. Az 1873-
ban  alapított első magyar nyelvű katonai fo-
lyóirat a Ludovika Akadémia közlönye volt, 
amelynek szerkesztését és kiadását az iskola 
tanárai végezték. A 20. század elejére a hon-
védség és a magyar katonai gondolkodás fej-
lődése megteremtette egy  szélesebb bázison 
nyugvó magyar katonai folyóirat igényét. 
Így indult meg 1908. január 1-jén  a honvé-
delmi minisztérium korábbinál fokozottabb 
erkölcsi és anyagi támogatásával a Magyar 
Katonai Közlöny. A világháború kitörése-
kor beszüntette egy időre megjelenését, de 
1920-ban  ismét életre kelt és 1921-től  kezd-
ve a m. kir. Hadtörténelmi Levéltár kiadá-
sában jelent meg. A Magyar Katonai Köz-
löny is megfelelt maga elé tűzött céljának 
és hivatásának: „A magyar katona, különö-
sen pedig a csapattiszt szellemi és kulturá-
lis igényeinek kielégítése s a magyar harcos 
szellem ápolása.” A Magyar Katonai Köz-
löny ezekben az években már nem az egye-
düli magyar nyelvű katonai folyóirat volt. 
A katonai tudományok mindinkább speci-
alizálódó fejlődése hozta létre a Műszaki 
Szemlét, a Gyalogsági lövőiskola közlemé-
nyeit és a Közgazdasági és technológiai köz-
leményeket is, amelyek azonban valameny-
nyien a Magyar Katonai Közlönynél jóval 
kisebb terjedelemben és példányszámban 
jelentek meg. A nehéz gazdasági viszonyok 
közepette a honvédelmi miniszter 1930-as  
körrendeletével úgy intézkedett, hogy ezek 
az eddig külön-külön kiadott folyóiratok 
1931. január 1-jétől  Magyar Katonai Szemle 
cím alatt egyesítve jelenjenek meg. Hasáb-
jain egyrészt minden honvédtiszt egyetlen 



740

Magyar Tudományos Akadémia tagja

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

folyóiratból, minden katonai kérdésben tá-
jékozódhatott, másrészt az előfizetés minden 
tényleges szolgálatban álló tisztre való kö-
telező kiterjesztésével biztosította új folyó-
irat gazdasági alapját is. Rendszeres rovatai 
a következők voltak: a) Általános katonai 
közlemények; b) Gyalogsági lőtechnika; c) 
Légügy; d) Műszaki közlemények; e) Köz-
gazdaság és közigazgatás; f) Hadegészség-
ügy; g) Hadtörténet és hadilevéltár; h) Lóis-
meret és állategészségügy; i) Sportközlemé-
nyek; j) Gyorsanmozgók; k) Haditechnika; l) 
Honvéd igazságügy; m) Testnevelés. (N. L.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

Magyar Tudományos Akadémia tagja: 
a jelenleg érvényben lévő szabályozás sze-
rint a hetvenesztendősnél fiatalabb hazai le-
velező, illetve rendes tagsággal rendelkező 
akadémikusok száma nem haladhatja meg 
a kétszáz főt. Levelező taggá a Magyar Tu-
dományos Akadémia doktora címmel (vagy 
azzal törvényileg egyenértékűnek minősí-
tett tudományos fokozattal) rendelkező, tu-
dományágában kimagasló színvonalú ered-
ményeket elért tudós választható. A ren-
des tagság feltétele a levelező tagság elnye-
rését követően elért jelentős tudományos 
eredmény. A külföldi magyar tudósok kö-
réből választható külső taggá az a nem ma-
gyar állampolgárságú, de magát magyar-
nak valló tudós, aki tudományágában je-
lentős eredményeket ért el, és szoros kap-
csolatokat ápol a hazai tudományos közé-
lettel. A magyar kötődéssel nem rendelke-
ző, de szaktudományát világszínvonalon 
művelő tudós tiszteleti taggá választható. 
A rendes és a levelező tagok száma nem ha-
ladhatja meg a 365 főt. A) Az MTA rendes 
tagja (akadémikus): M. Szabó Miklós (Ti-
szadorogma, 1942. március 14. –). A hadtu-
domány doktora: 1987, levelező tag: 2001, 
rendes tag: 2007. Levelező tagi székfoglaló 
előadásának címe: Historia est magistra vi-
tae – felkiáltó, avagy kérdőjellel??? Rendes 

tagi székfoglaló előadásának címe: Katonai 
felsővezetők a diktatúrában. Szakterület: 
hadtudomány/hadtörténet – a hadművészet 
története. Foglakozás: professzor emeritus 
(NKE), rector emeritus (ZMNE), hivatásos 
katona (nyá. altábornyagy). Kutatási téma: 
a) A második világháború hadműveletei. b) 
Magyarország a második világháborúban. 
c) A Magyar Királyi Honvéd Légierő tör-
ténete. d) A második világháború utáni ka-
tonai felsőoktatás történetének feltárása. B) 
Az MTA külső tagja: Király Béla (Kapos-
vár, 1912. április 14. – Budapest, 2009. jú-
lius 4.) PhD-doktor: 1962 (Columbia Egye-
tem), a humán tudományok doktora: 1994, 
MTA külső tag: 2004. Szakterület: hadtu-
domány/legújabbkori történelemtudomány. 
Foglakozás: politikus, író, hadtörténész, pro-
fesszor emeritus  (Brooklyn College), hiva-
tásos katona (vezérezredes). Tisztség: ma-
gyar országgyűlési képviselő. (Megjegyzés: 
a Hadtudományi lexikon M–ZS kötet. [Bu-
dapest: MHTT, 1995.] A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia katonatagjai [883–891. ol-
dal] szócikk kiegészítése.) (G. I.) → hadtu-
domány elmélete

magyarázó szöveg: katonai értelemben 
a parancsnok elhatározásához készített tá-
mogató okmány, amely tartalmazhat leíráso-
kat, magyarázatokat, számvetéseket és kü-
lönböző táblázatokat. (M. I.) → katonai kép-
zés, kiképzés, felkészítés

Magyarország katonaföldrajzi leírása: 
Magyarország abszolút földrajzi helyze-
tét tekintve az északi szélesség 45°44’14” 
és 48°35’0”, valamint a keleti hosszúság 
16°06’5” és 22°56’5” között fekszik. Leg-
délebbi pontja Beremend (Baranya megye) 
határában, legészakibb a Nagy-Milicnél 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye), legnyu-
gatibb pontja Felsőszölnöknél (Vas megye), 
a legkeletibb pontja Garbolc településnél 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) található. 
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Az ország legnagyobb kiterjedése K−Ny-i  
irányban 520 km, É−D-i  irányban 387 km. 
Magyarország Közép-Európában, a Kár-
pát- és Közép-Duna medencében fekszik, 
az Alpok, a Kárpátok, a Dinári-hegység ha-
tárolja. Területe: 93 033 km². Hazánk terü-
letén keresztezték egymást a kelet–nyugat, 
és az észak–dél felé vezető kereskedelmi út-
vonalak. Ma is igen fontos tranzitútvonalak 
(közút, vasút) haladnak a térségben. Szom-
szédai: Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szer-
bia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria. Ha-
tárviszonyai a terület medencejellege miatt 
kedvezőtlenek. Az ország területéhez ké-
pest aránytalanul hosszú (2215,2 km) az ál-
lamhatár. Mindössze 25%-a  halad termé-
szetes határon (Fertő-tó, Duna, Tisza, Drá-
va, Mura, Ipoly).

Magyarország határviszonyai

Határainkon a legfontosabb természetes 
akadályt a Duna, az Északi-középhegység, 
valamint a Dráva képezi. Jelentős természe-
tes akadály a Soproni- és a Kőszegi-hegy-
ség, valamint a Fertő tó. A legjobban járha-
tó terület a déli határ mentén, a Duna-Tisza 
közén húzódik. A határszakaszok a védhe-
tőség szempontjából nyitottak és részben 
nyitottak. Hazánk természeti viszonyait el-
sődlegesen a medencejelleg és a tengerektől 
való nagy távolság határozza meg. Dombor-
zatának alapvető jellemzője a felszín gyen-
ge függőleges tagoltsága, területének  98%-a  
400 m alatti tengerszint feletti magasságú, 

68%-a  alföld jellegű, 30%-a  halom- és 
dombvidék, 2%-a  hegyvidék. Hazánk terü-
letén hat nagytáj: Alföld, Kisalföld, Nyugat-
magyarországi-peremvidék, Dunántúli-
dombság és a Mecsek, Dunántúli-közép-
hegység, valamint az Északi-középhegység 
található. A Kárpát-medence legnagyobb te-
rületű nagytája az Alföld, több mint 100 000 
km²-en helyezkedik el, hazánk területének 
 54%-át foglalja el. Területén alacsony ártéri 
síkságokat (a Duna és a Tisza mente, Körös-
vidék, Bodrogköz stb.), ármentes löszös sík-
ságokat (Mezőföld, Bácska, Hajdúság), fu-
tóhomokos (Nyírség, Duna–Tisza köze) 
és hordalékkúpsíkságokat (Észak-Alföld) 
különböztetünk meg. Közepes tengerszint 
feletti magassága 108,5 méter, az ország leg-
mélyebb pontja, a Szeged melletti Gyálarét 
(79 m). Az Alföld három részre tagolódik: 
Mezőföld, Duna–Tisza köze és Tiszántúl, 
amelyek további tájegységekre oszthatók. 
Az Alföld középtájai: Dunamenti-síkság, 
Duna–Tisza közi síkvidék, Bácskai-síkvidék, 
Mezőföld, Drávamenti-síkság, Felső-Tisza-
vidék, Közép-Tisza-vidék, Alsó-Tisza-vidék, 
Észak-alföldi-hordalékkúpsíkság, Nyírség, 
Hajdúság, Berettyó–Körös-vidék, Körös–
Maros köze. Általában jól járható terület. 
A  Debrecen és Békéscsaba közötti térségben 
a  Berettyó és a Körösök által közre zárt 
Nagy- és Kis-Sárrét mocsárvidéke különö-
sen esős, áradásos időszakban nehezen jár-
ható. Az Alföld nem korlátozza a mozgást, 
kedvező a nagy gépesített kötelékek táma-
dótevékenysége számára. A homokkal 
és lösszel borított területeken jelentős a por-
képződés, a vályogos és agyagos részeken 
nedves időben csúszós, ragadós a talaj, 
ez korlátozhatja az utakon kívüli mozgást. 
A gyér erdősültség miatt kedvezőtlenek 
a természetes álcázás lehetőségei. Hazánk 
második alföldi jellegű nagytája a Kisalföld, 
az ország területének 6%-át foglalja el. 
Az Alpok, a Kárpátok és a Dunántúli-kö-
zéphegység között helyezkedik el, nyugat 
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felé a Bécsi-medencével a Brucki-szoroson 
és a Dévényi-kapun, keleti felé az Alföld irá-
nyába a Visegrádi-szoroson kapcsolódik. 
Kisalföld tájegységei: Győri-medence, Ko-
márom–Esztergomi-síkság, Marcal-meden-
ce. A Kisalföld jelentős része feltöltött sík-
ság, kisebb része letarolt síkvidék. Területé-
nek 10%-át borítja erdő, nagy részét kultúr-
növényzet fedi. Függőleges tagoltsága, a fel-
szín jellege, fedettsége, a talajviszonyai 
a harcjárművek és a csapatok számára is biz-
tosítják az utakon kívüli mozgás lehetősé-
gét. A Kisalföld vízhálózatát a Duna, az Al-
pokkal való vízrajzi kapcsolata, illetve a me-
dencejellege határozza meg. A Kisalföldet 
összesen 672 felszíni vízfolyás és csatorna 
tagolja, felszíne sűrűn szeldelt. Ez lassíthat-
ja a támadót, de előnyös lehet a védelem ki-
építésére. A Duna mellett fő folyóvizei 
a Rába, a Rábca, a Marcal, a Lajta, a Répce 
és a Hanság-főcsatorna. A Fertő tó a tájegy-
séghez tartozik. A Nyugat-magyarországi-
peremvidék hazánk legnyugatibb nagytája 
7200 km², az ország területének 8%-át fog-
lalja el. A Kisalföldtől délnyugatra húzódó 
tájegységet délről a Dunántúli-dombság ha-
tárolja, nyugati irányban közvetlenül kap-
csolódik az ausztriai területekhez. Közép-
tájai: Alpokalja, Sopron-Vasi-síkság, Keme-
neshát, Zalai-dombvidék. Az Alpokalja két 
jelentős eleme a Soproni- és a Kőszegi-
hegység, ide tartozik a Vasi-hegyhát és a 
Felső-Őrség. A két hegység a 20–25°-os  me-
redekségű hegyoldalak miatt csak a köny-
nyen lezárható utakon járható. A Soproni– 
Vasi-síkság határai nyugaton a Soproni- 
és a Kőszegi-hegység, keleten a Rába és a 
Kisalföld, tengerszint feletti magassága 
 200–250 m. A Kemeneshát a Rába és a Mar-
cal völgye között elnyúló dombhát. A domb-
vonulat keleti lábához simul a Marcal ala-
csonyabb terasza, a Kemenesalja. A Zalai-
dombvidék részei a Nyugat-Zalai-dombság, 
a Közép-Zalai-dombság (Göcsej), a Kelet- 
Zalai-dombság és a Muravölgyi-sík. A domb-

vidék túlnyomó részét löszös-agyagos üledék 
tölti ki. Az agyagos lejtők gyakori csuszam-
lásai, illetve a völgytalpak vizenyőssége jel-
lemző a területre. A Zalai-dombság, a Ke-
meneshát és a Kemenesalja erdős dombol-
dalai és széles lapos dombhátai kedveznek 
a védelem számára. A Dunántúli-dombság 
és a Mecsek az ország területének 12%-át 
foglalja el. A Dunántúl déli részén fekvő, 
a Zala folyó és a Balaton vonalától a Drává-
ig terjedő területet dombságok (a Zalai-
dombság, a Belső- és Külső-Somogy, a Ba-
ranyai-dombság, a Tolnai-hegyhát), valamint 
a Mecsek és a Villányi-hegység alkotja. 
A Dunántúli-dombság 400 m alatti tenger-
szint feletti magasságú alacsony dombvidék. 
A Belső- és Külső-Somogy észak-déli csa-
pásirányú aszimmetrikus völgyekkel ta-
golt. A terület az észak-déli irányú táma-
dásnak és a nyugat-keleti irányú védelem-
nek kedvez. A Baranyai-dombság, a Villá-
nyi-hegység és a Mecsek közötti terület 
közbeeső védelmi terepszakaszok, védő-
körletek kiépítését teszi lehetővé. A határ-
tól 10–15 km távolságra kelet-nyugati 
irányban húzódó 300–400 m magas Villá-
nyi-hegység bár a védelem számára kedve-
ző, azonban mind keleti, mind nyugati irány-
ban könnyen megkerülhető. A Dunántúli-
középhegység hazánk egyetlen olyan nagy-
tája, amely teljesen az ország területén fek-
szik. Területe 7200 km², az ország területé-
nek 8%-át foglalja el. Tagjai: a Bakony-vidék 
(a Keszthelyi-hegység, a Tapolcai-medence, 
a Balaton-felvidék, az Északi- és Déli-Ba-
kony, a Bakonyalja, a Devecseri-árok, és a 
Pannonhalmi-dombság), a Móri-árok, Vér-
tes, a Velencei-hegység, a Gerecse, a Budai-
hegység, a Pilis és a Bicske-Zsámbéki-me-
dence. A középhegység délnyugat-északke-
leti irányú vonulata 200 km hosszúságban, 
átlószerűen osztja ketté a Dunántúl északi 
térségét. Szélessége 30–40 km. Az északi 
és az északnyugati lejtői kedvező lehetősé-
get biztosítanak a védő fél számára. Zárt 
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és jelentősen erdősült hegyoldalai a nagy gé-
pesített kötelékek számára nehezen küzdhe-
tők le. A Bakony, a Vértes, a Gerecse és a Pi-
lis hegységei közötti átjárók (Pilisvörösvár–
Dorog, Bicske–Tatabánya, Székesfehérvár–
Mór–Kisbér, Veszprém–Városlőd) szűk völ-
gyei viszonylag kis erőkkel könnyen lezár-
hatók. A Dunántúli-középhegység medencéi, 
fennsíkjai, völgyei és erdősült területei ked-
vező feltételeket nyújtanak a csapatok rej tett 
elhelyezésére és a kis erőkkel való manő-
verek és ellenlökések végrehajtásához. Az 
Észak-Magyarországi-középhegység ha-
zánk legváltozatosabb, legmagasabb (Kékes 
1015 m), legerdősebb (27%), több mint 200 
km hosszú és átlag 50 km széles, 11 400 km²-
en elterülő nagytája, amely az ország terü-
letének 12%-át foglalja el. Középtájai: Vi-
segrádi-hegyvidék, Börzsöny, Cserhát-vi-
dék, Mátra-vidék, Bükk-vidék, Aggtelek–
Rudabányai-hegyvidék, Tokaj–Zempléni-
hegyvidék, Észak-Magyarországi-medencék. 
A hegységben a mozgás a dél nyugat- 
északkelet irányú völgyekben haladó utakra 
korlátozódik. Nagyobb kötelékek szétbonta-
kozására csak a medencékben és a szélesebb 
völgyekben van lehetőség. Erdősültsége ked-
vező a védő fél számára. A folyóvölgyek vi-
szonylag kis erőkkel könnyen lezárhatók. 
A támadó és a védő fél tevékenysége is a jár-
ható irányokra összpontosul (Nógrádi-me-
dence, Galga, Zagyva, Tarna, Sajó, Hernád 
és Bodrog völgye). Hazánk a mérsékelt öv-
ben helyezkedik el, területére a kontinentá-
lis éghajlat jellemző, érezhető a mediterrán 
és az óceáni hatás. Négy évszak, sok nyári 
napsütés, magas hőösszeg, gyakori aszály, 
valamint a késő tavaszi fagyok a jellemzők. 
Az ország területének döntő részén 10–
10,5 °C az évi középhőmérséklet, 8 °C alá 
csak a magasabban fekvő részeken (Bakony-
vidék, Alpokalja, Északi-középhegység) 
süllyed. A július középhőmérséklete az Al-
földön a 21 °C-ot is meghaladja, más terü-
leteken 18 °C körül alakul. A téli hónapok 

havi középhőmérséklete 0 °C és –10 °C kö-
zött váltakozik. Az országos csapadékátlag 
600–650 mm. A legcsapadékosabb terület 
a nyugati határvidék (800–850 mm), vala-
mint az Észak-magyarországi-középhegy-
ség (800–900 mm). Csapadékban legsze-
gényebb területe az Alföld középső része 
 (Tiszazug 500 mm alatti). A csapadék idő-
beli eloszlására a kora nyári maximum 
és a téli minimum jellemző. Télen a csapa-
dék jelentős hányada hó formájában hullik. 
A hótakarós napok száma rendkívül válto-
zékony (26–112 nap). A napfénytartam éves 
összege 1750 és 2050 óra között változik. 
A szélviszonyok változatos képet mutatnak, 
Dunántúlon északi, északnyugati, Tiszán-
túlon északkeleti, Észak-magyarországi-kö-
zéphegységben területenként változó szél-
irány az uralkodó. Hazánk vízrajzát döntően 
a földrajzi helyzete, fekvése, domborzati, 
morfológiai tényezői, és a geológiai viszo-
nyokból eredő adottságai határozzák meg. 
Magyarország teljes területe a Duna víz-
gyűjtőterületéhez tartozik, amely három 
egységre tagolódik: a Duna közvetlen helyi 
40 000 km², a Tisza 47 000 km², a Dráva 
6000 km² vízgyűjtőterülete. A vízrajz meg-
határozó elemei a Duna és a Tisza, amelyek 
hadműveleti jelentőségű vízi akadályok, 
a többi folyó akadályjellege csak harcászati 
szintű. Fő folyó a Duna, amelynek magyar 
szakasza 417 km hosszú. A Duna magyar-
országi fő ágán található hidak: Vámossza-
badi, Komárom közúti-vasúti, Esztergom, 
M0 Megyeri, Északi összekötő vasúti, Ár-
pád, Margit, Széchenyi, Erzsébet, Szabad-
ság, Petőfi, Rákóczi (korábban Lágymányo-
si), Déli összekötő vasúti, M0 Háros, M8 
Pentele, Dunaföldvár, Szekszárd, Baja köz-
úti-vasúti. A Tisza magyar szakasza 584,9 
km. A legfontosabb Tisza-hidak: Tivadar, 
Vásárosnamény, Dombrád, Záhony közúti-
vasúti, Tokaj közúti-vasúti, Tiszadob, Tisza-
újváros, Tiszafüred közúti-vasúti, Kisköre, 
Szolnok közúti-vasúti, Tiszaug közúti-vas-
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úti, Szentes, Szeged–Algyő közúti-vasúti, 
Szeged. A védelem szempontjából fontos fo-
lyóakadály még: a Rába, Dráva, Ipoly, Sajó, 
Hernád, Bodrog, valamint a Körösök. Ma-
gyarország vizeinek egy része természetes 
határszakasz is egyben (Duna, Ipoly, Dráva, 
Mura, Fertő tó, a Tisza egyes szakaszai). Ál-
lóvizei közül a Balaton (594 km²), a Velen-
cei-tó (27 km²), a Fertő tó (82 km²), valamint 
a Tisza-tó (Kiskörei-víztározó, 127 km²) je-
lentősek. Hazánk természetes növénytaka-
rójának kiterjedése kevesebb mint 10%, a te-
rület zömét kultúrnövényzet foglalja el. 
A síkvidéki területek nagy része kultúrtáj 
(szántó, szőlő, gyümölcsös). Az ország terü-
letének  17–18%-át foglalják el erdőségek. 
A hegységek és dombságok alacsonyabban 
fekvő részeit tölgyesek, a magasabb terüle-
teit bükkösök uralják. Fenyvesek a Bakony 
egyes részein, valamint a Soproni- és Kő-
szegi-hegységben őshonosak. Hazánk talaj-
földrajzi viszonyai változatosak. A legjel-
lemzőbb csernozjom talaj az ország terüle-
tének közel 25%-án  található, a legelterjed-
tebb talajféleség a barna erdőtalaj, amely 
az ország területének közel 40%-át uralja. 
Az alföldi területeken, a folyami árterek kö-
zelében alakultak ki a mocsári és ártéri ta-
lajok és a láptalajok. Hazánk népessége 9 
797 561 fő (2017). Ebből férfi 4 675 291 fő 
(47,7%), nő 5 122 270 fő (52,3%). A lakos-
ság kor szerinti megoszlása: 0–14 éves 1 422 
865 fő (14,5%), 15–64 éves 6 546 470 
(66,8%), 65 év fölötti 1 828 226 fő (18,7%). 
Lakosságának 6,5%-a  nemzetiségi vagy et-
nikai népcsoport: német, szlovák, román, 
szerb, horvát, cigány. A népsűrűség 105 fő/
km² (2017), az ország egyes területei között 
jelentős különbségek vannak. Az ország kö-
zigazgatásilag 19 megyére és a fővárosra 
oszlik. Megyék: Baranya, Bács-Kiskun, Bé-
kés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fej-
ér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, He-
ves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esz-
tergom, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-

Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém, Zala. 
Megyei jogú városok: Békéscsaba, Debre-
cen, Dunaújváros, Eger, Érd, Győr, Hódme-
zővásárhely, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, 
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pécs, Salgótar-
ján, Sopron, Szeged, Szekszárd, Székesfe-
hérvár, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, 
Veszprém, Zalaegerszeg. A települések je-
lentős része határközeli, 25–50 km-es  tér-
ségben található. Hazánk városainak terü-
leti típusai: alföldi városok (Szeged, Debre-
cen, Kecskemét, Szolnok), nyugati típusú 
városok (Sopron, Kőszeg, Győr), bányavá-
rosok (Komló, Oroszlány, Tatabánya), ipar-
városok (Dunaújváros, Ózd, Paks, Salgótar-
ján). Funkciók szerint: bánya-, ipar-, vásár- 
és kereskedő-, vasúti góc-, híd-, agrár-, is-
kola- és egyetemi, fürdő-, vallási- és műem-
lékvárosokat különböztetünk meg. A falvak 
típusai: hagyományos agrár-, ingázó-, ipari, 
bányász-, vasúti- és üdülőfalvak. Jellegzetes 
magyar településfajta a szórt-, sor- és bokor-
tanya. A gazdaság és a lakosság ellátásához 
szükséges ásványi nyersanyagok és energia-
hordozók hazai erőforrásokból nem bizto-
síthatók, az ország jelentős behozatalra szo-
rul. A legfontosabb hazai nyersanyagok 
és energiahordozók: rézérc (Recsk), bauxit 
(Dunántúli-középhegység), uránérc (Me-
csek), lignit (Mecsek-Hidas, Mátra–Gyön-
gyösvisonta, Bükk-Bükkábrány), kőolaj 
és földgáz (Kisalföld, Zalai-övezet, Duna–
Tisza köze, Tiszántúl, Észak-Magyaror-
szág); bentonit (Kemenesalja, Tokaji-hegy-
ség, Cserhát), tűzálló agyag (Cserhát, Mát-
ra), kovaföld (Tokaji-hegység, Mátra), üveg-
homok, kvarchomok (Fehérvárcsurgó, Kis-
örspuszta, Sóskút), gipsz (Perkupa, Alsóte-
lekes), kaolin (Tokaji-hegység, Gerecse), 
perlit (Tokaji-hegység, Pálháza), zeolit (To-
kaji-hegység, Mád), mészkő (Sümeg, Pol-
gárdi, Tatabánya, Lábatlan, Vác), kavics 
(Dunavarsány, Hegyeshalom, Hatvan, Gyé-
kényes, Délegyháza, Nyékládháza), agyag 
(az egész ország területén), dolomit (Pilis, 
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Bakony, Vértes, Rudabányai-hegység), ba-
zalt (Sümeg) és andezit (Börzsöny, Cserhát, 
Mátra, Tokaji-hegység). A mezőgazdaság 
hazánk gazdasági életében meghatározó 
szerepet tölt be. Hazánk területe 9 303 400 
hektár, ebből termőterület 7 370 600 hektár. 
A művelés alól kivett terület 1 932 800 ha. 
A termőterület megoszlása művelési ágak 
szerint: 4 334 300 ha szántóterület; 47 300 
ha konyhakert; 93 400 ha gyümölcsös; 
73 400 ha szőlőterület; 803800 ha gyep; 
1939 700 ha erdőterület; 41 500 ha nádas; 
37 100 ha halastó (2017). A földterület 
79,2%-a  termőterület, amelynek 46,6%-a  
szántó, 1,0%-a  gyümölcsös, 20,84%-a  erdő. 
A legfontosabb növények: búza, rozs, árpa, 
zab, kukorica, cukorrépa, napraforgó, bur-
gonya, lucerna, zöldségfélék, gyümölcs. 
A legfontosabb tenyésztett állatfajták: szar-
vasmarha, sertés, juh, baromfi. Hazánk ipa-
ri termelésének zöme az úgynevezett észak-
kelet–délnyugati irányú ipari tengely men-
tén, valamint nyugat-magyarországi és kö-
zép-dunántúli régiókban található. Jelentő-
sebb ipari központok: Kazincbarcika, Mis-
kolc, Eger, Salgótarján, Vác, Budapest, 
Székesfehérvár, Veszprém, Győr, Komló, 
Pécs, Dunaújváros, Szeged, Debrecen. 
Az ország bruttó hazai termékének értéke 
(GDP) 35 420 milliárd forint (2016). Az ipa-
ron belül a hadiipar nem számottevő. Ha-
zánk közlekedését a közúti és vasúti szállí-
tás határozza meg, a vízi szállítás jelenték-
telen. A közút- és a vasúthálózat centrális 
helyzetű, ami jelentősen növeli az ország se-
bezhetőségét. Az országos közutak hossza 
31 805 km (2017). Az országos közúthálózat 
bonyolítja le az ország teljes közúti forgal-
mának mintegy 75%-át. Az országos köz-
utakból 8745 km a főhálózat, amelyből 
2347 km az európai úthálózat része. Az au-
tópályák és az autóutak hossza 1366 km, au-
tópálya csomóponti ágakkal együtt pedig 
1804 km. Az autópályák, autóutak (M0, M1, 
M2, M3, M5, M6, M7, M8, M30, M31) 

és az elsőrendű utak többsége összeköti 
a megyeszékhelyeket a fővárossal. Az aláb-
bi autópályák/autóutak nem érik el/érintik 
a fővárost (M8, M9, M15, M19, M35, M43, 
M60, M70, M85, M86), és nem érintik a me-
gyeszékhelyeket (M8, M15, M70, M85). 
A legfontosabb közúti csomópontok: Buda-
pest, Székesfehérvár, Veszprém, Kaposvár, 
Kecskemét, Szolnok, Debrecen, Nyíregyhá-
za. Hazánk területén a vasúthálózat egyen-
letesen oszlik meg. A vasútvonalak hossza 
7811 km (2016). Főbb vasúti csomópontok: 
Budapest, Székesfehérvár, Győr, Pusztasza-
bolcs, Celldömölk, Szombathely, Dombóvár, 
Hatvan, Szolnok, Cegléd, Füzesabony, Mis-
kolc, Debrecen, Nyíregyháza, Kiskunfél-
egyháza. Fontosabb vasútvonalak: 1.: Buda-
pest–Tatabánya–Komárom–Győr–Hegyes-
halom; 20.: Budapest–Székesfehérvár–
Veszprém–Szombathely; 30a/30.: Buda-
pest–Érd-alsó–Székesfehérvár–Nagykani-
zsa–Murakeresztúr–Gyékényes; 40a/40.: 
Budapest–Érd-felső–Pusztaszabolcs–Dom-
bóvár–Pécs; 70.: Budapest–Vác–Szob; 80.: 
Budapest–Hatvan–Miskolc–Nyíregyháza; 
100.: Budapest–Szolnok–Püspökladány–
Debrecen–Záhony; 120.: Budapest–Szol-
nok–Békéscsaba–Lökösháza; 140.: Buda-
pest–Cegléd–Kecskemét–Szeged; 150.: Bu-
dapest–Kiskőrös–Kelebia. Magyarország 
nagyhajózásra alkalmas vízi útjainak hosz-
sza 1638 km. Ennek 85%-a  állandóan,  15%-a  
időszakosan hajózható. A vízi úthálózat 
hosszának 53%-a  a Duna, 47%-a  a Tisza víz-
gyűjtő területéhez tartozik. A vízrendszer 
nagy hátránya, hogy a két legfontosabb vízi 
utat, a Dunát és a Tiszát hazánk területén 
nem köti össze hajózható csatorna. A Duna 
teljes magyarországi szakasza hajózható, 
a Tisza Tiszaburáig, kisebb hajókkal Toka-
jig vagy Vásárosnaményig. Hajózás szem-
pontjából kevésbé jelentős a Maros, Dráva, 
Sió, Balaton, valamint a Körös. Legfonto-
sabb kikötők a Dunán: Győr, Komárom, 
Szob, Budapest, Dunaújváros, Paks, Baja, 
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Mohács, a Tiszán: Tokaj, Szolnok,  Csongrád, 
Szeged. Hazánk területén jelentős a csőve-
zetékszállítás (Barátság I–II., Adria kőolaj-
vezetékek, Testvériség földgázvezeték). 
A belföldi légi közlekedés jelentősége ha-
sonlatosan a vízi közlekedéshez kicsi. Ha-
zánkban jelenleg nyolc nyilvános (Budapest, 
Debrecen, Győr–Pér, Hévíz–Balaton, Pécs–
Pogány, Fertőszentmiklós, Nyíregyháza, 
Siófok–Kiliti) és három katonai repülőtér 
(Pápa, Szolnok, Kecskemét) található. Ma-
gyarország közvetlen geopolitikai környe-
zete alapvetően stabil, a régió legtöbb orszá-
ga az EU, illetve a NATO tagja. A hagyo-
mányos, intenzív konfliktus veszélye jelen-
leg és középtávon is elenyésző. A balkáni 
háborúk és az ukrajnai események következ-
ményeként hazánk és a régió közvetlen kör-
nyezetének stabilitása és biztonsága helyen-
ként továbbra is törékeny. A domborzati vi-
szonyok az ország területének jelentős ré-
szén kedvező feltételeket teremtenek a vé-
delem számára. Az Alföld területe kivétel, 
amely alapvetően a támadó fél számára ked-
vező. A természeti viszonyok érdemben nem 
korlátozzák sem a szárazföldi, sem a repü-
lőcsapatok, sem pedig a támadásra alkalmas 
harci technika alkalmazását. Felszíni vizei 
közül meghatározó a Duna, jelentős a Tisza, 
Dráva, Balaton, Fertő tó. Elhelyezkedésük 
miatt a védelmi hadműveleteket és harcokat 
alapvetően befolyásolják. Nyersanyagokban 
és energiahordozókban szegény, az ország 
gazdasága ezért sebezhető, jelentős behoza-
talra szorul, hadiipara nem számottevő. 
A közlekedési rendszerek képesek biztosí-
tani a csapatok mozgását. Lakosságának je-
lentős része városokban él, a települések 
zöme a határ (25–50 km-es  sáv) közeli tér-
ségekben fekszik. (S. K. K.) → katonaföld-
rajz

Magyarország nemzeti biztonsági straté-
giája: a nemzeti biztonsági stratégia (NBS) 
nemzetközileg a legátfogóbb írott bizton-

ságpolitikai szabályzó dokumentum, amely 
tartalmaz nagystratégiai elemeket is. Kidol-
gozása során figyelembe kell venni az alap-
törvényt, a nemzetközi szerződésekből 
és a szövetségi rendszeri tagságból fakadó 
követelményeket, a biztonsági környezetet, 
az ország helyzetét, illetve lehetőségeit. A ~ 
átfogóan tárgyalja a biztonság valamennyi 
területét, így Magyarországon a legszéle-
sebb értelemben vett honvédelmi stratégi-
ának nevezhetjük. A ~át a nemzetállamok, 
szövetségek többféle formában adhatják ki: 
lehetnek rövid, rendelkező jellegű dokumen-
tumok (mint például az USA-ban, Oroszor-
szágban vagy Magyarországon), de készül-
hetnek nagy lélegzetű tanulmányok formá-
jában, amit általában fehér könyvnek hív 
a szakirodalom (mint például Franciaor-
szágban, Németországban vagy Kínában). 
A NATO stratégiai koncepciója rövidebb 
dokumentum, az EU globális kül- és biz-
tonságpolitikai stratégiája hosszabb tanul-
mány, de nem fehér könyv. Egy ~ az ország 
alapvető érdekeit, valamint céljait határoz-
za meg, értékeli a biztonsági környezetet, 
a biztonsági kihívásokat, kockázatokat és fe-
nyegetéseket, meghatározza a biztonsággal 
kapcsolatos alapelveket, követelményeket, 
erőforrásokat. A rendelkező típusú bizton-
sági stratégiák előírják az ágazati stratégi-
ák elkészítésének módját és határidőit. Ma-
gyarországon 2002-ben, 2004-ben  és 2012-
ben  készült ~. Mivel a stratégiák között hi-
erarchikus viszony van, a katonai stratégiát 
a biztonsági stratégiának alárendelten, azzal 
összhangban kell kidolgozni. ~ mindig érté-
keli a nemzetközi környezetet, meghatároz-
za a biztonsági kihívásokat és fenyegetettsé-
geket, rögzíti a fegyveres erők szerepét, fel-
adatait a külső és belső biztonság fenntar-
tásában és elérésében, a haderőépítés elve-
it, továbbá követelményeit. A jelenleg hatá-
lyos, 2012. évi nemzeti biztonsági stratégia 
öt fejezetből áll: I. Magyarország biztonsági 
környezete. II. Magyarország helye és biz-



747

Magyarország nemzeti katonai stratégiája

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

tonságpolitikai érdekei a világban. III. Ma-
gyarországot érintő biztonsági fenyegetések, 
kihívások és azok kezelése. IV. A nemzeti 
biztonsági stratégia végrehajtásának eszköz-
rendszere. A stratégia által azonosított ve-
szélyforrások is mutatják, hogy a hagyomá-
nyos fegyveres támadás elhárítása csak egy 
feladat a kockázatokból, amelyek közül még 
néhány más veszély (regionális konfliktusok 
kezelésében való részvétel, terrorizmus el-
leni harc, kibervédelem, tömeges migráció 
miatti határvédelemben való részvétel) keze-
lésében vehet részt a haderő. Ezért az NBS 
definiálja a legfontosabb katonai feladato-
kat, követelményeket, a Magyar Honvéd-
ség (MH) képességfejlesztési céljait, eléré-
sének módjait. A biztonsági stratégia szerint 
a Magyar Honvédség Magyarország szuve-
renitása szavatolásának alapvető intézmé-
nye, nemzetközi szerepvállalásait tekintve 
pedig a külpolitika megvalósításának egyik 
meghatározó eszköze. A Magyar Honvédség 
alapvető feladata, hogy az Alaptörvénnyel 
összhangban garantálja hazánk biztonságát, 
valamint hozzájáruljon szövetségeseink kol-
lektív védelméhez. A Magyar Honvédség-
nek hazai és nemzetközi feladatai végrehaj-
tása érdekében rendelkeznie kell olyan kor-
szerűen felszerelt, kiképzett erőkkel, továb-
bá rugalmas, hatékonyan alkalmazható, tele-
píthető, illetve fenntartható képességekkel, 
amelyek lehetővé teszik az ország területé-
nek és szuverenitásának megvédését. Bizto-
sítani kell azt, hogy a nemzeti haderő képes 
legyen hozzájárulni a NATO keretei között 
folytatott kollektív védelemhez, az ENSZ, 
a NATO, az EU és az EBESZ nemzetközi 
béketámogató, stabilizációs vagy humani-
tárius műveleteihez. A magyar fegyveres 
erőnek rendelkeznie kell olyan képességek-
kel is, amelyekkel tevékenyen hozzájárulhat 
a természeti vagy ipari katasztrófák követ-
kezményeinek felszámolásához. A Magyar 
Honvédség fejlesztésének irányait és műkö-
dési elveit az Alaptörvényben meghatáro-

zott, valamint a nemzetközi kötelezettség-
vállalásainkból fakadó feladatok végrehajtá-
sa érdekében, szövetségeseinkkel összehan-
golva szükséges meghatározni. Mindehhez 
alapvető a szükséges erőforrások biztosítása, 
és azok célirányos, hatékony felhasználása. 
Ennek egyik rugalmas és gazdasági szem-
pontból is hatékony eszköze a többnemzeti 
együttműködés, így a védelmi képességek 
nemzetközi együttműködésben történő fej-
lesztése, továbbá megosztása. A védelmi ké-
pességfejlesztésben fokozottan kell támasz-
kodni a hazai, szövetségi, valamint európai 
uniós programokra, elősegítve a nemzeti 
védelmi és biztonsági ipar fejlődését. (NBS 
44. pont) Az évtized közepén a nemzetkö-
zi biztonsági helyzetben olyan változások 
következtek be (Ukrajna elleni agresszió, 
az Iszlám Állam megjelenése, Európába tör-
ténő tömeges migráció), amely szükségessé 
teszi a stratégia frissítését. (M. A.) → stra-
tégia és doktrína

Magyarország nemzeti katonai stratégi-
ája: a védelempolitika hosszú távú irány-
vonalát a ~ határozza meg, amely így ki-
emelt helyet foglal el a védelmi szakpolitika 
megtervezésében és megvalósításában. A ~ 
(mint ágazati stratégia) a haderő alkalmazá-
sával, építésével és fejlesztésével foglalko-
zik békében, valamint háborúban egyaránt. 
Békeidőszakban a ~ iránymutatást ad a fej-
lesztésekhez, segíti a vezetést – hunting-
toni kifejezéssel – a „programszintű dön-
tések” meghozatalában. Ilyen eldöntendő 
kérdésekhez tartozik a haderő nagysága, 
haderőnemi összetétele, készenléti szintje, 
a haditechnikai eszközök típusa, mennyisé-
ge és fejlesztése, valamint a haderő jellege. 
De ide sorolják a haderő elhelyezkedésével 
kapcsolatos témaköröket is, hiszen a béke-
időszaki diszlokáció nagymértékben meg-
határozza a háború megakadályozásának, 
illetve a hadbalépés lehetőségeit. Ezeket 
a feladatokat nevezte Clausewitz a  háborúra 
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való felkészülésnek. Békeidőszakban a kor-
mány  válsághelyzeti tervezést végez, elké-
szíti az ország fegyveres védelmének ter-
vét. Katonai konfliktus, háborúra való fel-
készülés esetén a politikai és katonai veze-
tés konkrét hadászati-hadműveleti terveket 
(legújabban a keleti katonai fenyegetés ellen 
lépcsőzetes válaszadási terveket [Gradua-
ted Response Plan – GRP]) készít a haderő 
alkalmazására, a győzelem megszerzésére. 
Egy nemzet biztonság- és védelempolitikai 
felfogása leírható stratégiai pluralizmussal 
vagy stratégiai monizmussal. A stratégiai 
pluralizmus a különböző politikai és hadel-
méleti filozófiák, koncepciók, elvek, eljárá-
sok között „válogatva” írja le a fejlesztés, 
továbbá alkalmazás követelményeit, hogy 
a haderő, az ország felkészültsége megfelel-
jen a potenciális veszélyek sokféleségének. 
Ezzel ellentétben a stratégiai monizmus el-
sődlegesen egyetlen stratégiai koncepcióra, 
haderőszervezésre, haditechnikai rendszerre 
vagy régióra támaszkodik a fegyveres erők 
tervezése során. A monista stratégiai felfo-
gás meg van győződve arról, hogy rendel-
kezik valamennyi, a potenciális ellenség te-
vékenységének előrejelzési és ellenőrzési le-
hetőségével és képességével. A magyar biz-
tonság- és védelempolitika a stratégiai plu-
ralizmus híve, hiszen az ország biztonsága 
a nemzeti erőre, illetve a NATO és az EU 
támogatására épül. Magyarországon a kato-
nai stratégia kidolgozása a 38/2012 (III. 12.) 
kormányrendelet, illetve a NATO- és EU-
követelmények alapján történik. A nemze-
ti katonai stratégia (NKS) kidolgozásáért 
a Honvédelmi Minisztérium a felelős, a stra-
tégiát a kormány hagyja jóvá. Eddig két ~ 
készült: 2009-ben  és 2012-ben. A 2014. évi 
paradigmatikus biztonsági változások után 
várható, hogy a kormány újra elvégzi a ~ 
átdolgozását. A ~ szerkezeti felépítése kö-
veti a stratégiai dokumentumok egymásra 
épülésének logikáját. Az Alapvetések című 
rész a védelempolitika elveit, szakpolitikai 

követelményeit határozza meg. A működési 
környezet Magyarország biztonsági helyze-
tét írja le, számba veszi a nemzetközi szer-
ződésekből fakadó feladatokat, a haderő al-
kalmazásának szövetségi keretekben, illetve 
nemzeti alapon történő alkalmazási lehető-
ségeit. A haderő bevetésére a lehetséges al-
kalmazás teljes spektrumában kerülhet sor, 
az alacsony intenzitású műveletektől kezd-
ve a magas intenzitásúakig. Annak ellené-
re, hogy a Magyar Honvédség napjainkban 
alacsony intenzitású nemzetközi művele-
tekben vesz részt, középtávon képesnek kell 
lennie a magas intenzitású műveletek végre-
hajtására is. (NKS 40. pont) Ennek érdeké-
ben a kormány 2024-ig  a GDP 2%-ra  eme-
li fel a védelmi költségvetést. A IV. fejezet 
a Magyar Honvédség alapfeladatait írja le, 
összhangban az Alaptörvénnyel, az NBS-
sel, illetve a honvédelmi törvénnyel. Ennél 
a résznél rögzíti a kormány a nemzeti be-
fogadó támogatás (NBT) feladatait. (NKS 
62. pont) A Képességek (V. fejezet) mutat-
ja be a haderőfejlesztés hosszú távú vízió-
ját. A Magyar Honvédségnek a kor követel-
ményeinek megfelelő, szemléletében és ha-
ditechnikáját tekintve is megújult, jól szer-
vezett, a nemzeti hagyományokat tisztelet-
ben tartó, valamint ápoló, önállóan, illetve 
szövetségi keretek között is hatékonyan al-
kalmazható, képességeit tartalékos rend-
szerrel megerősítő, fenntartható haderővé 
kell válnia. Hazai és nemzetközi feladatai 
végrehajtása érdekében rendelkeznie kell 
olyan korszerűen felszerelt és kiképzett, mű-
veleti, valamint harci tapasztalatokra szert 
tett állománnyal, továbbá rugalmas, hatéko-
nyan alkalmazható, telepíthető és fenntart-
ható képességekkel, amelyek lehetővé te-
szik az ország területének, szuverenitásá-
nak védelmét. Ezenkívül érdemi hozzájá-
rulást kell biztosítania a NATO keretei kö-
zött folytatott kollektív védelemhez, vala-
mint a NATO, az EU, az ENSZ, az EBESZ 
és egyéb két- vagy többoldalú szerződések 
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alapján végrehajtott műveletekhez. (NKS 
67. pont) A honvédségi hosszú távú kon-
cepciót támasztják alá a fejlesztési elvek, 
 amelyeket a  végrehajtási  alapelvek követnek. 
A  stratégiaalkotás a haderőtervezéssel zárul, 
amely során létrejön a célokat, feladatokat 
megvalósítani képes és finanszírozható had-
erő hosszú távú víziója, valamint fejlesztési 
terve. Napjainkban ezt a hosszú távú kon-
cepciót a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderő-
fejlesztési program fejezi ki. (M. A.) → stra-
tégia és doktrína

Mahan, Alfred Thayer (1840‒1914): kapi-
tány (ellentengernagy), haditengerészeti tör-
ténész és teoretikus, geopolitikus, a 19. szá-
zad végének és a 20. század elejének egyik 
legfontosabb stratégiaformáló személyisége 
volt az Amerikai Egyesült Államokban. Ha-
tása nemcsak szülőföldjén volt számottevő, 
a tengeri hatalomról alkotott elmélete világ-
szerte jelentős befolyást gyakorolt a 19. szá-
zad végének és a 20. század első felének ad-
mirálisaira és politikai döntéshozóira. ⁓ szá-
mos tézise pedig napjaink tengeri hadelmé-
leti, sőt globális stratégiai gondolkodásában 
is megfigyelhető, különösen az Amerikai 
Egyesült Államokban. ⁓ írásain (többek kö-
zött: The Influence of Sea Power upon His-
tory, 1660–1783; The Influence of Sea Po-
wer upon the French Revolution and Empi-
re, 1793–1812; The Gulf and Inland Waters; 
Naval Education for Officers and Men) hadi-
tengerésztisztek egész generációi – nemcsak 
amerikaiak, hanem britek, franciák, olaszok, 
németek és japánok is – „nőttek fel”. Mun-
kássága így mind az első, mind a második 
világháború tengeri hadműveleteinek alaku-
lására jelentős befolyást gyakorolt. ⁓ szerint 
a győzelmet csakis döntő csatában, egyér-
telmű, megsemmisítő sikerrel lehet kicsi-
karni. Ez a legbiztosabb módja a tengeri ke-
reskedelmi útvonalak védelmének is. Több 
könyvében is kifejtette a polgárháborús ta-

pasztalatok alapján levont másik alapvetését, 
amely szerint a tengeri hatalom a legköny-
nyebben a blokád és az embargó alkalmazá-
sával tudja akaratát a szárazföldi hatalomra 
kényszeríteni. A tengeri hatalom klasszikus 
definíciója – a technológiai fejlődés, a légi-
erő, a kiberhadviselés vagy a szárazföldi te-
lepítésű, hajó elleni rakétarendszerek elter-
jedése miatt – a napjainkra részben túlhala-
dottá, részben pedig értelmezhetetlenné vált. 
(Néha viszont csak pontosítani kellett ⁓ elve-
it, mint az 1980-as  években, amikor az álta-
la hirdetett offenzív tengeri ellenőrzés ismét 
kiemelt prioritást kapott, csak a csatahajót 
a repülőgép-hordozóval váltották fel mint 
a megvalósítás legfőbb eszközét.) Az elmúlt 
évtizedekben – főleg az angolszász gondol-
kodók között – komoly vita alakult ki ⁓ mun-
kássága körül. Sokan maradinak és elavult-
nak tartják, tartották gondolatait. A legfon-
tosabb dolgok azonban ⁓ kora óta sem vál-
toztak, a világtenger gazdasági jelentősége 
napjainkban is óriási. Ugyan a személyszál-
lításban a repülés már rég átvette a hajózás 
szerepét, ám a különféle nyersanyagok (kő-
olaj, földgáz, vasérc, foszfát, feketeszén), 
alapvető élelmiszerek (gabona, szója, hús), 
illetve késztermékek (szerszámgépek, gép-
kocsik, ruhafélék) szállításában mind a mai 
napig megingathatatlan a hajózás elsősé-
ge. Ezen kereskedelmi cikkek mozgásának 
részleges vagy teljes leállítása súlyos zava-
rokat okozhat a világgazdaság működésé-
ben. A kereskedelmi útvonalak ellenőrzése, 
a saját hajózás biztosítása, illetve az ellen-
séges erők mozgásának megakadályozása 
tehát a mai napig megkerülhetetlen, kulcs-
fontosságú feladata a tengeri hatalmak ha-
ditengerészeteinek. A híres/hírhedt angol 
felfedező és kalóz, Walter Raleigh szerint: 
„aki a tengert birtokolja azé a világkeres-
kedelem is. Az pedig, akinek a kezében van 
a világkereskedelem, birtokolja a Föld gaz-
daságát és magát a világot”. (G. I.) → had-
tudomány elmélete
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makett: az eredeti kicsinyített – alak- és mé-
rethű, részletességében az eredetit minél job-
ban megközelítő – másolata. Gép, berende-
zés vagy fegyver méretarányos modellje, 
amelyet szerkezetének a tanulmányozásá-
ra és az új fejlesztések ellenőrzésére, vagy 
a valóságos gépet, berendezést vagy fegy-
vert működtetendő személyi állomány ok-
tatására alkalmaznak. A ~ egyes elemei le-
hetnek mozgathatók, lényege mégis a stati-
kusság, tehát nem működő szerkezet. (V. F.) 
→ katonai képzés, kiképzés, felkészítés

makroakadály leküzdő képesség: olyan 
terepakadályokon való áthaladás képessé-
ge, amelyek az áthaladást megnehezíthetik 
vagy meg is hiúsíthatják. A makroakadály 
általában 25 cm-nél nagyobb akadályt je-
lent. A katonai terminológiában a ~ lépcső-
mászó képességet, árokáthidaló képességet, 
maximális emelkedő szöget és maximális 
oldaldőlést is jelent. (Gy. J.) → haditechni-
kai támogatás

málhavonat: málhakocsikból, egyéb jár-
művekből, lovakból és a hozzájuk tartozó 
személyekből álló kötelék. Lásd csapatvo-
nat. (Sz. M.) → hadtörténet, hadművészet 
története

málházás: a technikai eszközök és anyagi 
készletek – szakanyagokra vonatkozó sza-
bályzók szerinti – kézi vagy gépi rakodása 
a tárolóhelyről a szállítóeszközre, szállító-
eszközről szállítóeszközre, illetve a szállító-
eszközről a tárolóhelyre, magában foglalva 
az anyagok rakodásához való előkészítését 
és a szállítóeszközökön, tárolóhelyeken tör-
ténő elhelyezését és rögzítését. A ~nak biz-
tosítania kell a katonák, alegységek, törzsek 
fegyverzetének, haditechnikai eszközeinek, 
hadfelszerelésének, személyi felszerelésé-
nek, anyagainak célszerű szállítási módját. 
(F. R.) → közlekedési támogatás

manipuláció: latin eredetű szó, jelentése: 
kezelés, bánásmód. A ⁓ egyfajta befolyá-
solás, amelynek célja mások attitűdjének, 
a beállítódásának átformálása, a viselke-
dés, a cselekvés, az érzelmek és a kogníció 
megváltoztatása, átszervezése. ⁓nak azokat 
a befolyásolási folyamatokat nevezzük, ahol 
a célszemély nincs tudatában a befolyásoló 
szándéknak, de végül mégis annak megfe-
lelő reakciót ad. A ⁓t tökéletesen egyértel-
műen nem lehet definiálni, a különböző mo-
dellekben adott definíciók alapján viszont 
összegyűjthetők azok a jegyek, amelyek 
a prototipikus ⁓t jellemzik. A prototipikus 
⁓ra jellemző jegyek: a manipulatív szándék 
megléte, bizonyíthatatlanság. A manipulatív 
szándék megléte magába foglalja azt, hogy 
a közlő eltitkol, illetve elrejt valamit a befo-
gadó elől – eltitkolja valamely maxima meg-
sértését, a manipulatív szándékot. A befoga-
dó oldaláról vizsgálva a ⁓t azt mondhatjuk, 
hogy a befogadó soha nem tudja bizonyíta-
ni, hogy ⁓ áldozata lett, csak következtet-
het rá. A manipulátor célja az, hogy az álta-
la befolyásolt személy ne legyen tudatában 
valódi szándékainak, higgye azt, hogy sza-
badon dönt, miközben a befolyásoló előze-
tes tervét hajtja végre. A ⁓ során a manipu-
látor bár látszólag meghagyja a befolyásolt 
egyén személyes azonosságát és felelőssé-
gét, valójában, mivel saját céljainak rendeli 
alá, megfosztja autonómiájától és kooperá-
ciós képességétől. A ⁓ leggyakoribb formá-
ja az érzelmi ⁓ (érzelmi zsarolás). Az olyan 
rejtett ⁓, amely kihasználja a másik ember 
lelki sebezhetőségét, emocionális mivoltát, 
azt érzelmi ⁓nak nevezzük. Gyakran tu-
datos viselkedésről van szó, de sokszor tu-
dat alatt megy végbe. Ekkor a másikat nem 
egyenrangú partnernek tekintjük, hanem 
próbáljuk legyűrni. Legtöbbször birtoklá-
si vágyból fakad, ami pedig önbizalomhi-
ányból, ezért aki előszeretettel nyúl ehhez 
a kétélű fegyverhez, az sosem áll biztos ala-
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pokon. A manipuláló ember a másik érzel-
meire hat, ezért az esetek döntő többségé-
ben a hozzá közel állókkal alkalmazza. ki-
használja a másik érzelmi kötődését. (B. J.c) 
→ katonapszichológia

manipulációs elektronikai megtévesztés: 
az elektronikai megtévesztés fajtája, amely-
nek rendeltetése a saját elektronikai rend-
szereink jellemzőinek megváltoztatásával 
az ellenséges felderítés félrevezetése. Cél-
ja, hogy az ellenség elektronikai felderítő 
értékelői valósnak tűnő adatok alapján té-
ves következtetésre jussanak a saját csapa-
taink tevékenységét és szándékát illetően. 
A manipulációs megtévesztés során az el-
lenséges felderítő erőket fokozott tevékeny-
ségre késztetjük. A manipuláció megvalósít-
ható megtévesztő vezetési szintre jellemző 
forgalmazással; megtévesztő gyakoriságú 
forgalmazással; hosszú, terjengős táviratok 
adásával; irányítás manipulálásával; elektro-
nikai fedésekkel; illetve a híradóbiztonsági 
rendszabályok irányítottan történő megsze-
gésével. (H. Zs.) → elektronikai hadviselés, 
információs műveletek

manőver: a harc és a hadművelet alapve-
tő eleme, meghatározott térben és időben 
végrehajtott, a helyváltoztatással kapcsola-
tos tevékenység, az ellenséghez viszonyítva 
az előzőnél kedvezőbb helyzet kialakítása 
céljából. A ~ben általában érvényesül a tűz 
és a mozgás összhangja. A fegyveres erők 
haderőnemei egymástól eltérő fegyverzettel, 
haditechnikával, szervezettel, harcképességi 
és kiképzési rendszerrel rendelkeznek, illet-
ve különböző közegekben és környezetben 
fejtik ki tevékenységüket. Ezért a ~ általá-
nos fogalmán kívül – amely minden haderő-
re vonatkozik – vannak olyan sajátosságok, 
amelyek csak egy adott haderőnemre, vagy 
annak egyes fegyvernemeire jellemzőek. 
A szárazföldi csapatok ~ének célja: a köte-
lékek (erők) új irányba, terepszakaszra, kör-

letbe való szervezett mozgása harctevékeny-
ségek folyamán; az ellenséghez viszonyított 
előnyös helyzet felvétele, továbbá szüksé-
ges erő- és eszközcsoportosítás időbeni lét-
rehozása; a saját erők kivonása az ellenség 
csapásai alól, a megszabott vagy újonnan 
jelentkező feladatok eredményes végrehaj-
tása érdekében. Támadásban a ~ fő formái: 
az erőkifejtés áthelyezése az egyik irányból 
(terepszakaszról) a másikba, az ellenség erő-
inek szétverésére, ellenállásának megtörésé-
re irányuló megkerülés, átkarolás, bekerítés, 
illetve esetenként az áttörés. Védelemben 
~rel valósul meg a veszélyeztetett irányok 
megerősítése; az ellenlökést, ellencsapást 
végrehajtó csoportosítások létrehozása; a sa-
ját erők kivonása az ellenség csapásai alól; 
szükség esetén kedvező védelmi terepsza-
kaszokra történő visszavonulás. A harccse-
lekmények formáitól függetlenül ~nek szá-
mít a csapatok átcsoportosítása is. A részt 
vevő erők nagyságrendjétől, az általuk meg-
oldandó feladatok jelentőségétől, a parancs-
nokságok szintjétől függően megkülönböz-
tethetünk hadászati, hadműveleti és harcá-
szati ~eket. Az erőkkel (csapatokkal) vég-
rehajtott ~eket az alegységek, az egységek 
és a magasabbegységek alapvetően a szerve-
zetszerű harcjárműveiken, szállítójárművei-
ken alkalmazásával oldják meg. Az egyes ⁓
ekhez igénybe vehetnek nem rendszeresített 
légi, vízi, vasúti, közúti szállító eszközöket. 
A harctevékenységek során, a harctevékeny-
ségi körzetben a csapatok a kialakult hely-
zettől függően a ⁓t harcrendben, harc előtti 
alakzatban vagy menetrendben hajtják vég-
re. A tűzzel való ⁓ az alegységek, egysé-
gek, magasabbegységek tűzének egyik cél-
ról (területről, terepszakaszról), egy másik 
célra tüzelőállás-váltás nélkül való áthelye-
zése. A tűzzel való ~ alapvető formái: a tűz-
összpontosítás, tűz elosztás, a tűzáthelyezés. 
Minden ~ sikeres végrehajtásának feltételei: 
a) az ellenség megbízható felderítése; b) a ⁓ 
idejére kialakult helyzet helyes értékelése; 
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c) az időbeni döntés; d) a kialakított tevé-
kenységi változat egyszerűsége; e) az erő-
kifejtésnek elsősorban az ellenség gyenge 
pontjaira való összpontosítása; f) az elért 
siker kihasználásához szükséges tartalékok 
képzése; g) a váratlanság; az erők és eszkö-
zök közötti együttműködés fenntartása; h) 
a ⁓be bevont csapatok megóvása; j) a folya-
matos összeköttetés és a rugalmas vezetés. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

manőverező képesség: 1. A szárazföldi 
haderőnem csapatainak, tulajdonságainak 
egyik mutatója, amely megmutatja, hogy 
az adott kötelék a manőverek térben és idő-
ben való végrehajtásához milyen feltéte-
lekkel rendelkezik. A ~re hatást gyakorol, 
hogy az adott erő milyen eszközzel van fel-
szerelve, vagyis milyen mozgásképesség-
gel és tűzképességgel rendelkezik; a ma-
nőverek során hogyan tud együttműköd-
ni a tevékenységét támogató kötelékekkel; 
a vezető szervek milyen hatékonyan képe-
sek a manőverező erőket irányítani. (T. J.) 
→ szárazföldi műveletek 2. A tüzérség har-
ci lehetőségeinek egyik összetevője (a tűz-
képesség és a hatótávolság mellett), ami jel-
lemezhető a tüzéralegységek mozgékonysá-
gával (mozgási sebesség, a harcrendbe való 
szétbontakozás és a harcrend elhagyásának 
időszükséglete), valamint a tűz kiváltásá-
hoz szükséges idővel, illetve a tüzérségi tűz-
nek – a hatótávolságon belüli – egyik irány-
ból a másik irányba, vagy adott lőtávolság-
ról más lőtávolságra történő áthelyezésével. 
(M. G.) → tüzérség

manőverút: a manőverek céljára fenntartott 
útvonal vagy útvonalszakaszok összefüg-
gő rendszere. A manőverutak szükség ese-
tén egybe eshetnek a gépkocsi utakkal, de 
amennyiben lehetséges a manőverek időbe-
ni végrehajtása miatt, a torlódások elkerü-
lése érdekében (ha a terep azt lehetővé te-

szi) célszerű külön kijelölni és berendezni. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

Mao Ce-tung (1893–1976): kínai katonai 
vezető, teoretikus és államférfi, a kínai kom-
munista forradalom vezére. Parasztcsalád-
ból származott, a középiskolai tanulmányi 
alatt ismerte meg a nyugati kultúrát, Liang 
Csi-csao reformeszméit és Szun Jat-szen na-
cionalista nézeteit. 1917-től  a Pekingi Egye-
tem segédkönyvtárosa volt, ahol megismerte 
a marxizmus elveit. 1921-ben  egyike a Kínai 
Kommunista Párt alapítóinak. A Kuomin-
tanggal (a Szun Jat-szen alapította nemzeti 
párt) való szembefordulás után kitört polgár-
háborúban a kínai kommunisták vezetőjévé 
vált, ő vezette 1934 és 1936 között a kom-
munisták északra történő visszavonulását, 
a hosszú menetelést. 1937-től 1945-ig  a ja-
pánok ellen vívott háború során a ⁓ vezette 
kommunisták együtt harcoltak a Kuomin-
tanggal, azonban 1945-től  ismét szembefor-
dultak velük. A kínai polgárháború 1949-
ben  a kommunisták győzelmével zárult, ⁓ 
haláláig az ország vezetője volt. Hadtudo-
mányi műveiben a forradalom és a fegy-
veres felkelés elméletéről és gyakorlatáról 
értekezett, felhívva a figyelmet az általa há-
rom szakaszra (stratégiai védelem, stratégiai 
egyensúly és stratégiai ellentámadás) osztott 
háború során a partizánerők regularizálódá-
sának és a győzelem kivívása érdekében el-
engedhetetlen reguláris erők létrehozásának 
szükségességére. Fő hadtudományi művei: 
A japán területrablók elleni partizánhábo-
rú stratégiájának kérdései; A kínai forra-
dalmi háború stratégiai kérdései; A háború 
és a stratégia kérdései; Yu Chi Chan. (F. B.) 
→ hadtudomány elmélete

maradó mérgező harcanyagok: a mérgező 
harcanyagok azon csoportja, amelyek köze-
pesen kedvező vagy kedvezőtlen meteoroló-
giai viszonyok között is hosszabb ideig ha-
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tásos (személyekre és más élőlényekre ve-
szélyt jelentő) állapotban maradnak a te-
repen. A ⁓ közé az alacsony illékonyságú, 
nagy forráspontú vegyületek tartoznak, ezek 
ellenállók a levegő és a nedvesség hatásá-
val szemben. Hatásukat a lassú  hidrolízis 
és  párolgás következtében néhány órától né-
hány hétig, téli viszonyok között pedig 1–2 
hónapig is kifejtik. A ~kal szennyezett te-
rület leküzdése, megkerülése és olyan rend-
szabályok foganatosítását igényli, amelyek 
a veszteségen kívül jelentős erők lekötésé-
vel és időveszteséggel (szennyezett terep-
szakasz felderítése, jelölése, forgalomsza-
bályozás, megkerülés, áthaladás esetén vé-
dőeszköz felvétele, a terepmentesítés vég-
rehajtása, természetes mentesítés [lebom-
lás] kivárása stb.) járnak. A ~ alapvető kép-
viselői: a hólyaghúzó mérgező harcanyagok 
(kénmustár), és az idegbénító mérgező harc-
anyagok közül (V-anyagok). (B. T.) → ABV-
támogatás

Margarethe (Margaréta)-hadművelet: a ki-
jelölt német erők 1944. március 19-én  észa-
ki, északnyugati, délnyugati és déli irányból 
indított támadása Magyarország ellen, az or-
szág megszállására, mindennemű szövetsé-
gesi „kilengés” megakadályozására. (Sz. M.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

Marighella, Carlos (1911–1969): a brazíli-
ai városi gerillamozgalom vezetője, teore-
tikusa. Középosztálybeli családban szüle-
tett, a középiskola után műszaki tanulmá-
nyokat folytatott, közben megismerkedett 
a kommunista ideológiával, 1927-ben  a Bra-
zil Kommunista Párt tagja lett. Tanulmá-
nyait 20 éves korában abbahagyta, és részt 
vett a kommunisták 1935-ös  felkelésében. 
Az 1930-as  évek második felében többször 
bebörtönözték rendszerellenes tevékenysé-
gek miatt. Az 1950-es  évek második felé-
ben a brazil kommunisták egyik meghatá-
rozó személyiségévé vált, vezetésével ala-

kult meg a párton belül a „Bahia-csoport”, 
amelynek tagjai agresszívabb politikát vár-
tak el a párttól. A csoport az 1964-es  kato-
nai puccs után a fegyveres ellenállást kezd-
te el hirdetni a rezsim ellen, és radikalizá-
lódó tagjai 1967-től  eltávolodtak a párttól. 
⁓ gyakran járt Kubában, ahol Castróék tá-
mogatásával tervezte meg a kommunista 
forradalom brazíliai kirobbantását. Követői-
vel az 1964-es  puccs utáni erőszakhullámra 
és a kommunista párt politikájára válaszul 
a brazil nagyvárosokban folytatott fegyveres 
ellenállás útját választotta. 1968-tól  hajtot-
ták végre első akcióikat, amelynek célpont-
jai főleg bankok, valamint kisebb rendőri 
és katonai objektumok voltak. A korai ak-
ciók célja elsősorban az anyagi (pénz, fegy-
ver) hátteret teremtették meg a későbbi tá-
madásokhoz. A gerillák másik jelentős be-
vételi forrásai az elrabolt emberek (nagy-
követek) után fizetett váltságdíjak voltak. 
A legjelentősebb emberrablás 1969. szep-
tember 4-én  történt, amikor az MR–8 szer-
vezet elrabolta Charles Burke Elbrick ame-
rikai nagykövetet, aminek nyomán a mozga-
lom világszerte ismertté vált. ~át 1969-ben  
ölték meg, mozgalmát halála után két évvel 
a rezsim felszámolta. ⁓ hadtudományi mű-
vének címe A városi gerilla kis kézikönyve, 
melyben a katonai rezsim elleni nagyváro-
si, irreguláris harcok tanulságait összegezte. 
A munka a városi gerilla-hadviselés legtel-
jesebb forrásának tekinthető. (F. B.) → had-
tudomány elmélete

Marita-hadművelet: az 1941. április 6-án  
indított német hadjárat Jugoszlávia és Gö-
rögország elfoglalására. (Sz. M.) → hadtör-
ténet, hadművészet története

Mark–I. harckocsi: a sommei csatában 
a britek vetették be először. A konkrétan 
harcfeladatot ellátott 49 új harceszköz a kis 
sebessége, gyenge tűzereje következtében 
kezdetben inkább lélektani hatást váltott 
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ki az ellenségben. Történelmi jelentősége 
a „megjelenésében”, majd egyre hatáso-
sabb alkalmazásban érhető tetten. (Sz. M.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

marne-i hadműveletek: Első: (1914. szep-
tember 5–9.) Az addig győzelmesen előretö-
rő német csapatok átkeltek a Marne folyón, 
de 200 km után a támadás elakadt, majd 
a francia ellentámadás visszavetette az el-
lenséget a Marne-on túlra. Második (reimsi): 
(1918. július 15. – augusztus 6.) a németek 
utolsó nagy hadművelete Nyugaton, aminek 
elbukását követően rövid időn belül elveszí-
tették magát a háborút is. (Sz. M.) → had-
történet, hadművészet története

Marsigli, Luigi Ferdinando, latin változat-
ban Marsilius (1658–1730): itáliai hadmér-
nök, térképész. Az osztrák hadseregbe 1681-
ben  lépett be. Győr, Esztergom, Visegrád 
erődítési és karbantartási munkálatait vezet-
te. Buda 1686-os  ostromakor az ostrommű-
nek felügyelője. Marsigli készítette el a visz-
szafoglalt Buda és környéke első térképét, 
részben török névírással. 1699-ben, a kar-
lócai békekötéskor, ezredesként ő vezette 
a határmegállapító és határkitűző munká-
kat. A szolgálatába álló Johann Christoph 
Müller (1673–1721) hadmérnök térképész-
szel számos vázlatot készített a török elle-
ni kelet-európai harcokról. Együttműködé-
sük eredményeként születtek az első pon-
tos térképi ábrázolások a történelmi Cseh- 
és Morvaországról, valamint Magyarország-
ról. 1701-ben, a spanyol örökösödési háború 
kitörésekor a francia hadszíntérre vezényel-
ték, 1703-ban  Alt-Breisach várának lett a pa-
rancsnoka. A várat az ostrom alatt feladta, 
ezért a hadbíróság megfosztotta rangjától. 
1709-ben  a pápai állam parancsnokává ne-
vezték ki. Egyik fő munkája, a Duna pon-
tos felmérése,  1726-ban  jelent meg. A 18 
szelvényből álló Duna-térképét 1741-ben  
Hágában külön is kiadták. A térképműhöz 

egy folyómelléki földrajzi leírást is készített 
a szigetek, mellékfolyók, valamint kétszáz 
helység leírásával. Nevéhez fűződik továbbá 
a teljes Duna-medence átnézeti hidrográfiai 
térképének megalkotása is. (K. A.) → geo-
információs támogatás

másik irány: a harcok, a hadműveletek, ha-
dászati műveletek végrehajtása során a fő-
erőkifejtés (főcsapás) irányától eltérő tevé-
kenységi vonal. Rendeltetése: a) a főerőki-
fejtés (főcsapás) irányában tevékenykedő 
csoportosítás tehermentesítése; b) az ellen-
ség erőinek megosztása, szárnyak biztosítá-
sa. (T. J.) → szárazföldi műveletek

másodfokú sorozás: a másodfokú sorozó-
bizottság elnöke a Honvéd Vezérkar főnöke 
által kijelölt katona, tagja a honvédség köz-
ponti egészségügyi szervezetének alkalmas-
ságvizsgáló orvosa, pszichológusa és a so-
rozó központ, sorozó szakfőorvosa. A má-
sodfokú sorozóbizottság munkájában a hon-
védség katonai igazgatási és központi adat-
feldolgozó szervének vezetője által kijelölt 
kisegítő személyek vesznek részt. A másod-
fokú sorozó bizottság munkájára akkor van 
szükség, amikor az első fok nem tud dönte-
ni vagy az első fok döntése ellen jogorvos-
lattal éltek. A tevékenység alapja a katonai 
szolgálatra (sor- vagy tartalékos) való behí-
vás egészségi alkalmasság fokának eldönté-
se. (H. L.) → védelmi igazgatás

másodlagos egészségügyi ellátás: olyan 
kórházi elhelyezés és szakosított gyógyel-
látás nyújtását jelenti, amely az elsődleges 
egészségügyi ellátás szokványos kiképzett-
ségét és felszereltségét meghaladó szintet 
követel meg. Magyarázat: az ezekhez a szol-
gáltatásokhoz való rutin hozzáférés rend-
szerint az elsődleges egészségügyi ellátás 
szintjéről történő beutalással valósul meg. 
A sürgősségi hozzáférés alapvetően a sür-
gősségi betegellátó osztályon keresztül tör-
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ténik. Ez a képesség, különböző mértékben, 
megtalálható a Role 2-től  4-es  szintig terjedő 
egészségügyi ellátó intézményekben. (V. Z.) 
→ katonai egészségügy

matematikai programozás: meghatáro-
zott korlátozásoknak alávetett változók op-
timális megválasztását meghatározó olyan 
matematikai módszer, amely az optimali-
tást célfüggvény értékével méri. A ~t leg-
gyakrabban alkalmazott területe a lineá-
ris programozás; itt a korlátozások és a cél-
függvény is lineárisak. A lineáris programo-
zás speciális problémái: a szállítási feladat 
és a hozzárendelési feladat, ezekhez speci-
ális megoldási módszerek állnak rendelke-
zésre. A szállítási feladat célja adott igényű 
fogyasztók optimális szállítási költségű ki-
elégítését meghatározni, adott kapacitású 
termelőktől (raktárakból) végzett szállítás 
és útvonalanként ismert szállítási egység-
költségek esetén. A hozzárendelési feladat 
célja adott feladatoknak a végrehajtóikhoz 
való optimális rendelést meghatározni, pá-
ronként ismerethatékonysági mutatók alap-
ján. A ~ hatékonyan alkalmazható például 
katonai szállítási, rakodási és célelosztású 
problémák megoldásához. (N. I.) → híradó-
informatika, információvédelem

matematikai statisztika: 1. A matematiká-
nak az az ága, amely véletlen tömegjelen-
ségek törvényszerűségeinek mérések útján 
végzett feltárásával foglalkozik. A ~ alapve-
tő területei a mintavétel-elmélet, a becslés-
elmélet, a hipotézisvizsgálat, a korreláció- 
és regresszióanalízis, valamint a trendszá-
mítás. A mintavétel-elmélet a tapasztalati 
adatok (minták) kiválasztásának követelmé-
nyeit és módszereit határozza meg. A becs-
léselmélet egy véletlen jelenség ismeretlen 
valószínűségi jellemzőinek minta alapján 
lehetséges meghatározási módszereit tár-
gyalja. A hipotézisvizsgálat módszerei vé-
letlen jelenségekre vonatkozó feltételezé-

seknek mintán alapuló eldöntését szolgál-
ják az úgynevezett statisztikai próbák segít-
ségével. A korreláció- és regresszióanalízis 
módszerei a véletlen jelenségek közötti ösz-
szefüggés meglétét és mennyiségi jellemző-
it (erősségét) határozzák meg, illetve az ösz-
szefüggés közelítő leírását teszik lehetővé. 
A trendszámítási módszer időben lejátszó-
dó folyamat, egymást követő időpontokban 
megfigyelt értékeiből a jelenség időbeni ala-
kulását befolyásoló alapirányzatot (trendet) 
állapítják meg. A ~ jelentős teret kap a ka-
tonai jelenségek vizsgálatában. 2. A mate-
matikai vagy következtető statisztika célja 
a megfelelő – vagyis a sokaság egészének 
paramétereit legjobban tükröző, reprezen-
táló – minta kiválasztása, a sokasági para-
métereknek a minta paramétereivel történő 
becslése, illetve a sokasági paraméterekre 
vonatkozó feltételezések, hipotézisek elfo-
gadása vagy elvetése. Foglalkozik továbbá 
a valóság összefüggéseinek egyszerűsített 
megragadására törekvő modellekkel is, mint 
az idősor- és regressziós modellek. Főbb 
részterületei: a mintavétel, a becsléselmé-
let, a hipotézisvizsgálat, az idősorelemzés, 
a korreláció és a regresszió számítás. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

Maurikios (539–602): 539-ben  született 
a kappadókiai Arabissus városában. 574-ben  
a testőrgárda parancsnoka, 577-ben  a per-
zsia elleni hadjárat fővezére. Katonai sike-
reinek elismeréseként II. Tiberiosz először 
Germanusszal együtt caesari rangra emel-
te, majd augusztus 13-án  társcsászárává tette 
Augustusként, de másnap Tiberiosz elhunyt 
és egyedül uralkodott tovább. 592-ben  há-
borút kezdett a szlávok ellen, amely egé-
szen uralkodásának végéig eltartott. 602-
ben  takarékossági okokból a császár elren-
delte, hogy a bizánci haderő a Duna túlpart-
ján teleljen. Az elégedetlen katonák fellá-
zadtak, amit egy Phókasz nevű, félig bar-
bár származású tiszt kihasznált arra, hogy 
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 Konstantinápolyban a Hippodrom pártjai 
és a senatus segítségével megragadja a ha-
talmat. ⁓ és családja a Boszporusz anatóliai 
partjára menekült, azonban elfogták, és fi-
aival együtt kivégezték november 27-én. 
Fő műve a Stratéga (Στρατηγικόν) címmel, 
a háború kézikönyve, a 6. század végén író-
dott. 12 könyvben ismerteti a 6. és 7. szá-
zad bizánci taktikáját, a következő gondo-
lati egységekben: a lovasság csatarendje, 
a tagma alakzatai, az ellenség megtévesz-
tése, hadtáp és utánpótlás, különféle har-
cászati eljárások és kiképzési módszerek, 
stratégia, általános utasítások és alapelvek, 
meglepetésszerű támadás, ostromok, kü-
lönböző népek leírása és taktikájuk ismer-
tetése, vegyes alakzatok, a gyalogság har-
ca, táborozás és vadászat. A szerző érdeme, 
hogy jóllehet gyakorlati kézikönyvet kívánt 
írni, mégis felismerte az elmélet fontossá-
gát, s maga is megkísérelte az elméleti fo-
galmak tisztázását. Műve a középkorban 
először vetette fel a hadtudomány megújítá-
sának szükségességét. Nem az ókori hadtu-
domány klasszikusainak kompillációja, ha-
nem a kor hadügyi tapasztalatainak és kér-
déseinek leírása. A Sztaratégikon jelentős 
történeti értékkel is bír, mivel megbízható 
leírást közöl az európai népek hadseregeiről 
és hadügyéről. (N. L.) → hadtörténet, had-
művészet története

maximális lőtávolság: a fegyverre jellem-
ző olyan távolság, amelyre a lövedék szórá-
sának a nagyságára való tekintet nélkül tü-
zelni képes. (Sz. T.) → tüzérség

Mazuri-tavi csaták: Első: az 1914. szep-
tember 9–14-i  napokban a Paul von Hin-
denburg vezértábornagy parancsnokolta né-
met 8. Hadsereg Kelet-Poroszországból ki-
szorította az orosz 1. hadsereget. Ez utóbbi 
125 000 halottat és sebesültet, 30 000 hadi-
foglyot, valamint 150 nehézágyút vesztett, 
míg a németek 40 000 halottat és sebesültet. 

Második (téli): a Kelet-Poroszországba ismét 
betört orosz 10. Hadsereget a német 10. és 8. 
Hadsereg a 1915. február 7–22-i  hadműve-
letével újból visszavetette a határon túlra, 
56 000 fős veszteséget okozva, szemben 
a saját 16 200 katonájával. (Sz. M.) → had-
történet, hadművészet története

médiakonvergencia: 1. A konvergencia 
az informatika, a távközlés és a média egy-
re szorosabb összefonódását jelenti, tehát 
az jelenség, amelynek során a tele- és a tö-
megkommunikációt áthatja a számítógépes 
vezérlés. 2. A „különböző hálózati platfor-
mok azon képessége, hogy alapvetően ha-
sonló szolgáltatási fajtákat hordozzanak”, il-
letve „olyan fogyasztói eszközök összefonó-
dása, mint például telefon, televízió, és sze-
mélyi számítógép”. (N. I.) → híradó-infor-
matika, információvédelem

megalakítási körlet: a katonai szervezetek 
készenlétének fokozásával, készenlétbe he-
lyezésével kapcsolatos feladatok megoldá-
sára kijelölt terület. Azon katonai szerve-
zet részére jelölik ki, amely feladatait nem 
a béke elhelyezési körletben (megalakulási 
helyén) hajtja végre, vagy az ott megalaku-
lóval együtt történő elhelyezése nem lehetsé-
ges. A ~ magába foglalja: a béke elhelyezé-
si körletet (laktanyát); a közeli gyakorlóteret 
(/-tereket); valamint azokat a polgári objek-
tumokat, amelyeket a mozgósított vagy bé-
kében élő csapatok részére kijelöltek. A ~et 
úgy jelölik ki, hogy az biztosítsa a mozgó-
sítás, a kiképzés, az összekovácsolás, a túl-
élőképesség, az álcázás, a munka, az ellátás, 
a pihenés és a vezetés szervezett végrehajtá-
sának feltételeit. A katonai szervezetek elhe-
lyezését általában úgy szervezik, hogy leg-
alább a parancsnokság és a törzs, a békeál-
lapotban készültségi szolgálatra felkészített 
alegységek, valamint a működésükhöz szük-
séges biztosító, kiszolgáló és ellátó elemek 
a laktanyán belül maradjanak, a többi szer-
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vezet a megalakítási körletben széttagoltan 
települ. A ⁓ laktanyán kívüli részének be-
rendezését már a békeállapot időszakában 
megtervezik. (T. J.) → szárazföldi műveletek

megbékélés: olyan hosszú távú folyamat, 
amelynek eredményeként a korábban ellen-
séges viszonyban (beleértve az erőszak al-
kalmazását is) lévő felek kiépítik a bizalmat, 
megtanulnak együttműködésben élni és ki-
alakítják a stabil béke feltételeit. A ⁓ létrejö-
het egyéni, közösségi és nemzeti szinteken 
is. A folyamat részét képezi a felek közötti 
párbeszéd, a bűntudat kezelése, az igazság-
szolgáltatás, a bizalomerősítés, kártalanítás 
és a megbocsájtás különböző formái. (B. G.) 
→ béketámogató műveletek, CIMIC, műve-
leti környezet

megbeszélés: lásd beszélgetés

megbízás: a szolgálati beosztás  ellátására 
történő megbízás a szolgálati viszonyt mó-
dosító, a szolgálat érdekében meghozott dön-
tés, de az állomány tagja kérheti különös 
méltánylást érdemlő egyéni érdekének fi-
gyelembevételét. Az állomány tagja megbíz-
ható: a) üres szolgálati beosztás ellátásával; 
b) szolgálati beosztása ellátásában legalább 
harminc napig akadályozott személy helyet-
tesítésével; feltéve, hogy a szolgálati beosz-
tás ellátásához miniszteri rendeletben előírt 
végzettségi, képzettségi, rendfokozati köve-
telményeknek és az alkalmassági feltételek-
nek megfelel. Az állomány általános előme-
neteli rendbe tartozó szolgálati beosztást be-
töltő tagját állománycsoporton belül a viselt 
rendfokozatánál legfeljebb kettővel maga-
sabb, vagy azonos rendfokozattal rendsze-
resített szolgálati beosztás ellátásával lehet 
megbízni. Az állomány speciális előmene-
teli rendbe tartozó szolgálati beosztást be-
töltő tagját állománycsoporton belül: a) a vi-
selt rendfokozatánál legfeljebb kettővel ma-
gasabb, vagy azzal azonos rendfokozattal 

rendszeresített, általános előmeneteli rend-
be; vagy b) a szolgálati beosztásához rend-
szeresített rendfokozatnál legfeljebb kettővel 
magasabb, vagy azzal azonos rendfokozattal 
rendszeresített, speciális előmeneteli rendbe 
tartozó szolgálati beosztás ellátásával lehet 
megbízni. A legénységi állomány tagját állo-
mánycsoporton belül a szolgálati beosztásá-
hoz rendszeresített rendfokozatnál legfeljebb 
kettővel magasabb, vagy azzal azonos rend-
fokozattal rendszeresített beosztás ellátásá-
val lehet megbízni. A megbízásra az eredeti 
beosztás ellátása alóli mentesítéssel kerülhet 
sor, a megbízás időtartama az egy évet nem 
haladhatja meg. A megbízás bármikor, indo-
kolás nélkül megszüntethető. A megbízás-
ra a szolgálatteljesítési helyen kerülhet sor. 
Az állomány tagjának megbízására az jogo-
sult, aki a megbízással betöltendő szolgála-
ti beosztáshoz rendszeresített rendfokozat-
hoz meghatározott munkáltatói jogkört gya-
korolja. Amennyiben az állomány tagjának 
tervezett megbízása nem a szolgálati beosz-
tás szerinti szolgálatteljesítési helyen törté-
nik, a megbízást elrendelni a megbízás he-
lyére – eredeti szolgálati beosztásban való 
meghagyás melletti, megfelelő szolgálati fel-
adat végrehajtására – történő vezényléssel 
egyidejűleg lehet. Ez esetben a megbízásra 
a vezénylés helye szerinti munkáltatói jog-
kört gyakorló jogosult. A megbízás időtar-
tama alatt az állomány tagja részére a meg-
bízással betöltött beosztás szerinti illetmény 
jár, amelyből a távolléti díjba tartozó illet-
ményelemek együttes összege nem lehet 
kevesebb az eredeti beosztása betöltésének 
utolsó napján járó illetménye távolléti díjba 
tartozó illetményelemeinek együttes össze-
génél. (I. A.) → humánpolitika, személyügy

megelőző (preventív) diplomácia: az ENSZ 
egyik béketámogató művelete. A szerve-
zet meghatározása szerint: a felek között 
felmerülő viták megelőzésére, a meglé-
vő vitás kérdések konfliktussá válásának 
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 megelőzésére, és amikor a konfliktus bekö-
vetkezik, annak továbbterjedésének meg-
akadályozására hivatott intézkedések ösz-
szessége. A ⁓ eszközei közé tartoznak: a) 
a bizalomerősítő intézkedések; b) a partner-
ség, az együttműködés és a párbeszéd; c) in-
formációgyűjtéssel vagy tényfeltáró bizott-
ságok kiküldésével kialakított korai előre-
jelzések; d) esetenként katonai erő megelő-
ző telepítése (erődemonstráció); e) formális 
ténymegállapítások, amelyek a Biztonsági 
Tanács ülésein hangzanak el; f) demilitari-
zált övezetek létrehozása. (G. I.) → hadtu-
domány elmélete

megelőző egészségügyi tevékenység: azon 
szolgálatok tevékenysége, amelyek heveny 
és idült fertőző és nem fertőző betegségek 
azonosításával, megelőzésével és ellenőrzés 
alatt tartásával, az élelmiszerek és a környe-
zet higiéniájával, valamint a bacilusgazda 
szervezetek (vektorok) ellenőrzésével fog-
lalkoznak. (V. Z.) → katonai egészségügy

megelőző válaszimpulzus zavarás: a visz-
szasugárzott zavarás elvén működő beren-
dezések olyan speciális fajtája, amely mű-
ködése során a vett besugárzásra előállított 
válaszjel kialakításakor két jelre adott vá-
lasz után a harmadiktól kezdve már a beér-
kezett besugárzás előtt előállítja a „választ”. 
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szük-
séges jelfeldolgozási idő miatt az oltalma-
zandó objektum elé való telepítés helyett 
az ilyen megelőző válaszimpulzus előállítá-
sára alkalmas zavaró állomást az objektum 
mögé is telepíthetik, ezáltal az oltalmazási 
szögtartománya megnő, hiszen az ellenke-
ző irányból tekintve az objektum elé telepí-
tett. Ez a zavarási elv tipikusan a légvédelmi 
rádiótechnikai zavaró állomások működés-
módja. Az üzemmód működéséhez az szük-
séges, hogy a fedélzeti rádiólokátor ne han-
goljon át impulzusról impulzusra. (V. L.) 
→ elektronikai hadviselés

megelőző védelmi helyzet: külső fegyve-
res támadás veszélye esetén vagy NATO 5. 
cikkely szerinti szövetségi kötelezettség tel-
jesítése érdekében az Országgyűlés megha-
tározott időre kihirdeti a ⁓et, ezzel egyidejű-
leg felhatalmazza a kormányt sarkalatos tör-
vényben meghatározott rendkívüli intézke-
dések bevezetésére. A ~ időtartama az alap-
törvényben nem meghatározott, a kormány 
javaslata alapján meghosszabbítható. A kü-
lönleges intézkedések hatálya 60 nap, de ala-
pos indokkal meghosszabbítható. A külön-
leges jogrend kihirdetéséhez, meghosszab-
bításához a jelen lévő országgyűlési képvi-
selők kétharmadának szavazata szükséges. 
A kormány a tett intézkedésekről a köztár-
sasági elnököt és az illetékes országgyűlé-
si bizottságokat folyamatosan tájékoztatja. 
A ~ idején rendeletet a kormány alkothat, 
amellyel – sarkalatos törvényben meghatá-
rozottak szerint – egyes törvények alkalma-
zását felfüggesztheti, törvényi rendelkezé-
sektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli 
intézkedéseket hozhat. A ~ minősített esett 
bevezetésének legfőbb oka a hadkötelezett-
ség felfüggesztése volt. E rendkívüli jogrend 
kihirdetésével a hadkötelezettség visszaál-
lítható. A hadkötelezettségen alapuló kato-
nai szolgálat időtartama ~ idején legfeljebb 
12 hónap. Rendkívüli állapot idején az idő-
tartam a katonai szükséghez igazodóan ál-
lapítható meg. (H. L.) → védelmi igazgatás

megerősítés: 1. adott köteléknek a harcfel-
adat végrehajtásához az elöljáró által nyúj-
tott segítség. A ~ történhet erőkkel, illetve 
harceszközökkel. A ~ mindig ideiglenes, 
meghatározott időponttól, terepszakasztól 
egy másik időpontig, illetve terepszakaszig 
tart. A ~ az adott feladat sikeres végrehaj-
tását biztosítja. A megerősítő erők és esz-
közök a ~ időtartamára a megerősített köte-
lék parancsnokának szolgálati alárendeltsé-
gébe kerül, alkalmazásukról a megerősített 
kötelék parancsnoka a szervezetszerű alá-



759

megfigyelő fél

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

rendeltekhez hasonló módon intézkedik. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek 2. pedagó-
giailag az individualista – egyéni különbsé-
gekre épülő –  eljárások közé tartozik B. F. 
Skinner (1904–1990) amerikai antropoló-
gus kifejezésével: a ~, amely a viselkedés 
és következményeinek, (mellékhatásainak) 
összefüggéseivel foglalkozik. ⁓ szükséges 
adott helyzetben a továbblépéshez, amit ér-
tékeknek a folyamatba emelésével érhetünk 
el. Az oktatástechnológia elemei ebből adó-
dóan a helyes ösztönzés (stimuláció), az el-
várás megértése, valamint a helyes viselke-
dés (reakció) leadása. Skinner egyik kato-
nai példája: komoly problémák merülnek fel 
akkor is, amikor fiatal emberek megtagad-
ják a szolgálatot a fegyveres erőknél, és de-
zertálnak vagy külföldre szöknek, de azzal 
nem fogunk észrevehető változást elérni, 
ha „nagyobb állampolgári hűséget vagy ha-
zaszeretetet ébresztünk bennük”. Skinner 
⁓es eljárása a modern embernek megfele-
lőbb, mert kutatja a konkrét okokat, melyek 
alapján beavatkozása – feltételek (szemé-
lyi vagy tárgyi) változtatása, a személy ér-
tékén való kezelése stb. – ebben a kritikus 
helyzetben megoldást jelent. (H. D.) → ka-
tonapedagógia

megerősített felderítési adatok: három 
vagy több egymástól független forrásból 
származó felderítési adat. A források füg-
getlenségének vizsgálata elkerülhetetlen, az, 
hogy az egyik forrás által jelentett informá-
ció nem származik a másik kettő forrás egyi-
kétől sem, rendszerint az eredetileg jelentő 
megbízhatóságából származik. Az elemző 
megítélés is egy forrásnak számít, így meg 
kell győződni arról, hogy kizárólag nem 
több mint egy forrás számít az elemző meg-
ítélés alapjának. (H. H.) → felderítés

megfigyelés: a légtérnek a föld felszínének, 
a tengerek felszínének, a föld alatti terüle-
teknek, helyeknek, személyeknek vagy dol-

goknak, valamint a kiber térben lezajló ese-
ményeknek vizuális, akusztikus, elektroni-
kus, fényképészeti vagy más eszközökkel 
végrehajtott felügyelete. (H. H.) → felderítés

megfigyelés, lehallgatás: a) A sugárzás 
meglétének észlelése és annak sugárzásmé-
rő eszközökkel történő mérési tevékenysé-
ge. Az ellenséges kisugárzások adatszerzési 
célzattal történő figyelése és/vagy rögzítése 
céljából folytatott ⁓i tevékenység. b) A sa-
ját vagy szövetséges erők kisugárzásainak, 
az eljárási szabályok és a műveleti bizton-
ság fenntartása illetve növelése vagy az al-
kalmas hivatkozás készítése céljából törté-
nő figyelése, illetve rögzítése. (H. H.) → fel-
derítés

megfigyelhető célok: olyan célok, amelyre 
hatástüzet lőve, annak pontossága és ered-
ményessége optikai műszerekkel, vagy más 
tüzér felderítőeszközökkel (rádiólokátor-ál-
lomás, hangfelderítő alegység, helikopter, 
pilóta nélküli repülőeszköz stb.) megbízha-
tóan megállapítható, vagyis a cél leküzdé-
sét követően lehetőség nyílik a tüzelés befe-
jezésére. A ~ pusztítása a lövészet céljának 
eléréséig tart. (Sz. T.) → tüzérség

megfigyelő fél: a részes állam(ok) azon cso-
portja, illetve az adott részes állam(ok) adott 
csoportja nevében tevékenykedő személy-
zet, amely egy másik részes állam vagy a ré-
szes államok csoportja területe felett meg-
figyelő repülést hajt végre vagy szándéko-
zik végrehajtani, attól az időponttól kezd-
ve, amikor megküldte a megfigyelő repülés 
végrehajtására vonatkozó szándékának be-
jelentését egészen az adott repüléshez kap-
csolódó eljárások befejezéséig. Megjegy-
zés: 1955 júniusában, a genovai négyhatal-
mi csúcstalálkozón Eisenhower amerikai el-
nök indítványozta, hogy a két szuperhatalom 
az USA és a Szovjetunió kölcsönös ellenőr-
ző repüléseket hajtson végre egymás területe 
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 fölött, megakadályozva ezzel egy esetleges 
véletlenszerű atomtámadást. Az indítványt 
a szovjet delegáció elutasította, a hideghá-
borús légkörben a fegyverkezési verseny 
ugyanis éppen az elzárkózást, a fegyver-
rendszerek rejtett fejlesztését és alkalmazá-
sát kívánta meg. A kérdés egészen 1989-ig  
nem is került újra napirendre, ekkor  azonban 
a fokozatos enyhülés hatására lehetőség nyí-
lott az alapgondolat felelevenítésére. A ka-
nadai Ottawában 1990. február 12–28. kö-
zött zajló konferencián a NATO és a VSZ kö-
zött megállapodás született a Nyitott Égbolt 
Szerződés (Treaty on Open Skies) létrehozá-
sáról, amelynek két letéteményese Magyar-
ország és Kanada lett. A Szovjetunió fel-
bomlása felgyorsította a tárgyalási folyama-
tokat, aminek eredményeképpen 1992 janu-
árjában, Bécsben véglegesítették a szerző-
dés szövegét, majd pedig 1992. március 24-
én  Helsinkiben 25 ország képviselői aláírták 
azt. A Magyar Országgyűlés 1993. április 
9-én  ratifikálta a Nyitott Égbolt Szerződést. 
A Nyitott Égbolt légi megfigyelési rendszert 
a nyitottság, a bizalom és a biztonság erő-
sítése érdekében, illetve a fegyverzetkorlá-
tozási megállapodások végrehajtásának el-
lenőrzése céljából hozták létre. A megfigye-
lő repülések lehetőséget teremtenek a prog-
ramban részt vevő országok számára egymás 
katonai és polgári infrastruktúrájának meg-
ismerésére, a földi ellenőrzések kiegészíté-
sére, hatékony katasztrófavédelmi együtt-
működés kidolgozására. Az aláírók állást 
foglaltak abban, hogy légtereik kölcsönös 
megnyitásával lehetővé teszik területük, ka-
tonai létesítményeik és tevékenységeik légi 
megfigyelését, ellenőrzését. A Nyitott Égbolt 
Szerződés tagállamai jogosultak a szerződés 
által meghatározott aktív és passzív kvóták 
alapján meghatározott mennyiségű, távol-
ságú és időtartamú megfigyelő repülések 
végrehajtására. A szerződés területi hatálya 
a ratifikáló államok teljes területére, a kana-
dai  Vancouvertől az oroszországi Vlagyi-

vosztokig terjed ki. A szerződés és a meg-
állapodás rendelkezései alapján évente négy 
megfigyelő repülést fogad minden tagállam 
és ugyanennyit is hajt végre más országok 
területén. (H. H.) → felderítés

megfigyelő repülés: a Nyitott Égbolt Szer-
ződés végrehajtása során a ~ a fegyvertelen, 
merevszárnyú megfigyelő repülőgép repülé-
si tervében meghatározottaknak megfelelő, 
az adott megfigyelő fél által végrehajtott re-
pülése az adott megfigyelt fél területe felett, 
a belépési ponttól vagy a nyitott égbolt re-
pülőtérről a kilépési pontig a nyitott égbolt 
repülőtérig. (H. H.) → felderítés

megfigyelt fél: a részes állam(ok) azon cso-
portja, amelynek területe felett megfigyelő 
repülést hajtanak végre vagy terveznek vég-
rehajtani, attól az időponttól kezdve, amikor 
a megfigyelő repülés végrehajtására vonat-
kozó szándékának bejelentését a megfigyelő 
féltől megkapta egészen az adott repüléshez 
kapcsolódó eljárások befejezéséig. (H. H.) 
→ felderítés

meghagyás: célja, hogy a hadkötelezettség 
különleges jogrendben történő bevezetését 
követően a honvédelem irányításához, ve-
zetéséhez, a törvényhozás, igazságszolgál-
tatás, valamint a gazdaság működőképes-
ségének biztosításához, továbbá a hadiipari 
termeléshez, illetve a legfontosabb lakosság-
ellátási feladatokhoz, valamint honvédelmi 
és rendvédelmi feladatokhoz nélkülözhetet-
len munkakörökben foglalkoztatott hadkö-
telesek az adott szervnél eredeti munkakö-
rükben folytassák munkájukat. A Honvédel-
mi Intézkedési Terv keretében valamennyi 
szerv és szervezet ~i jegyzéket készít, amely 
nevesítésére a különleges jogrend beveze-
tésével kerül sor. Ekkor ~i névjegyzékről 
beszélünk. ⁓i jegyzék tartalmazza: a ⁓ba 
bevont szerv megnevezését, ⁓i kategóriá-
ját, székhelyét, telephelyét, illetve fióktele-
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pének pontos címét, a ~sal kapcsolatos fel-
adatok elvégzéséért felelős személy  nevét 
és  elérhetőségét. A ⁓i névjegyzék: a ~ba 
bevont szerv megnevezését, ~i kategóriáját, 
székhelyét, a ~sal kapcsolatos feladatok el-
végzéséért felelős személy nevét és elérhe-
tőségét, továbbá a ~sal érintett munkakör 
megnevezését, valamint a munkakört betöltő 
hadköteles személyazonosító adatait tartal-
mazó jegyzék. (H. L.) → védelmi igazgatás

meghatározott információs követelmény/
szükséglet: a parancsnok információs kö-
vetelményei alapján a felderítőtisztek (szer-
vezetek) által meghatározott, az ellenségre 
és annak környezeti körülményeire vonatko-
zó információk, amelyeket a felderítőrend-
szernek a parancsnok felderítési adatszük-
ségletének kielégítése céljából össze kell 
gyűjteni, és fel kell dolgozni. Magába fog-
lalja azokat a parancsokat és kéréseket, ame-
lyeket az összes rendelkezésre álló adatfor-
rás felhasználása érdekében el kell juttatni 
a felderítőrendszer elemeihez. Megjegyzés: 
a ~ek vezetik, szabnak irányt az adatgyűj-
tésnek, a felderítési adatok feldolgozásának, 
értékelésének és a felhasználók tájékoztatá-
sának. A ~et száma limitált és egy megha-
tározott időtartamra érvényes (függ a had-
műveleti szinttől és a feladattól, küldetés-
től). A tartalmuknak átfogónak, összefüggő-
nek és következetesnek kell lennie. A ~eket 
a katonai döntés hozatal folyamata során 
határozzák meg, és általában kapcsolódnak 
a döntési pontokhoz, vagy a döntő kondíci-
ókhoz. Például befolyásolhatják a cselekvé-
si változatok kiválasztását, indikálhatnak 
új tervezést. Továbbá összefüggésben van-
nak a kívánt hadműveleti hatás elérésével. 
(H. H.) → felderítés

meghibásodás: a haditechnikai eszköz tu-
lajdonságainak hiba vagy külső hatás kö-
vetkeztében beálló olyan részleges vagy tel-
jes elvesztése, illetve megváltozása, amely 

a működési képességet (technikai hadra-
foghatóságot, üzemképességet) lényegesen 
csökkenti vagy teljesen megszünteti. A ~ be-
következhet külső hatásra, váratlanul (harci 
sérülés, baleset, rendkívüli műszaki ~) vagy 
fokozatos elhasználódás következtében, ten-
denciózusan. A váratlan ~ok okozta válto-
zások nem szabályos jellegűek, ezek során 
a haditechnikai eszköz minőségét meghatá-
rozó jellemzőkben hirtelen változás követ-
kezik be. A tendenciózus ~ok során a meg-
határozó jellemzők (öregedés, kopás stb. kö-
vetkeztében) fokozatosan változnak meg, vé-
gül túllépik a megállapított tűréshatárokat. 
Katonai szempontból lényeges, hogy a ~ ja-
vítható, vagy nem javítható, illetve hogy ja-
víthatóság esetén kis-, közép- vagy nagy-
javítást igényel. (V. R. L.) → haditechnikai 
támogatás

megindulási körlet: a terep műszakilag be-
rendezett azon területe, ahol a csapatok a tá-
madás, csapatmozgás, a folyóakadály le-
küzdése és a deszantolás megkezdése előtt 
elhelyezkednek. Rendeltetése kedvező fel-
tételek biztosítása a feladat megkezdéséig 
a csapatok rejtett és széttagolt elhelyezé-
séhez, a tömegpusztító fegyverek, a légi-
erő és a tüzérségi tűz csapásaival szembe-
ni oltalmazásához. A ~eket előkészíthetik 
az elfoglalást megelőzően vagy a beérkező 
csapatok erőivel az körlet elfoglalása során. 
a) A ~ a csapatmozgás megkezdéséhez. Ren-
deltetése a mozgás előtt a kötelékek elhelye-
zésének, a felkészülésnek, valamint végre-
hajtásra a készenlét elérésének biztosítása. 
b) ~ a deszantoláshoz. Rendeltetése a légide-
szant, a katonai szállítórepülők (helikopteres 
egységek) bevetéshez való összpontosításá-
nak és felkészítésének biztosítása. c) ~ a tá-
madáshoz. Rendeltetése, hogy a csapatok 
az ellenség tűzhatásától, közvetlen behatá-
saitól, felkészüljön a támadó csoportosítás 
szerinti előrevonásra és harcbavetésre. d) ~ 
folyóakadály leküzdéséhez. Rendeltetése 
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a  követő lépcső, a tartalék részére a az átke-
lésre való készenlét elérésének biztosítása. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

megindulási pont: 1. Egy adott menetvo-
nal kezdőpontjaként kijelölt pont,  amelyet 
az adott köteléknek, a meghatározott idő-
pontban és rendben kell átlépnie. A ~ot 
a végrehajtó köteléktől olyan távolságra je-
lölik ki, hogy az élen menetelő alegységek 
menetoszlopai megalakulhassanak az elhe-
lyezési körlettől a megindulási pontig és fel-
vehessék a meghatározott távközöket. 2. Éj-
szaka vagy korlátozott látási viszonyok kö-
zött végrehajtott támadás esetén a megin-
dulási vonalnak azon pontja, amelyen a kö-
teléknek át kell haladnia. (T. J.) → száraz-
földi műveletek

megindulási terepszakasz (vonal): a terep-
nek azon része ahonnan kiindulva csapatok 
megkezdik a feladatukat, illetve amely a fel-
adat megkezdésekor az abban részt vevő kö-
telékek tevékenységének összehangolását 
szolgálja. ⁓t (vonalat) jelölnek ki támadás 
során, menet esetében, ha több menetvonal 
áll rendelkezésre, vízi akadály erőszakos le-
küzdésekor. A támadásban, a vízi akadály 
erőszakos leküzdésekor a ⁓nak (vonalnak) 
az ellenségtől, a vízi akadálytól olyan tá-
volságra kell lennie, amely lehetővé teszi 
a csapatok harcrendbe való szétbontakozá-
sát a közvetlen irányzású tűzeszközök ha-
tótávolságán kívül. Az ellenség csapásai-
nak fokozott veszélye miatt a ⁓t nem sza-
bad kijelölni folyó, csatorna mentén, hágó, 
szoros és más élesen kirajzolódó domborza-
ti idomok gerincvonalán. (T. J.) → száraz-
földi műveletek

megjelölt/megnevezett érdekeltségi kör-
zet: az a földrajzi terület (a műveleti tér azon 
behatárolható része), ahol azt az adatot, in-
formációt lehet összegyűjteni, amely kielé-
gíti a különleges információs követelmé-

nyeket. A ~eket általában azért használják, 
hogy felfedjék a fenyegetettség mértéké-
nek jelzéseit. Az adatgyűjtő rendszer ele-
meit ezekre a területekre kell koncentrálni. 
(H. H.) → felderítés

megkerülés: 1. Olyan manőverforma, ame-
lyet a csapatok azzal a céllal hajtanak vég-
re, hogy mélyen behatoljanak az ellenség 
mögé és onnan mérjenek csapást a harcrend-
jére azért, hogy mélységben szétdarabolják 
az erőit. A ~ akkor lehetséges, ha az ellenség 
valamelyik szárnya nyílt, vagy a harcrendjé-
ben hézagok keletkeztek. A megkerülő csa-
patok harcászati együttműködésben old-
ják meg feladataikat az arcból támadó csa-
patokkal. Velük a tűzösszeköttetés csupán 
a manőver kezdeti szakaszában lehetséges. 
Ez időben az arcból támadó főerők általá-
ban fő feladatként támogatják a ⁓t végrehaj-
tó köteléket. A megkerülő kötelék feladatá-
nak összhangban kell lenni a lehetőségeivel. 
A megkerülőt általában egy konkrét feladat-
tal küldik ki, amely lehet az ellenség mély-
ségében lévő valamely csoportosítás szét-
verése, vagy egy objektum, egy körlet, va-
lamint terepszakasz birtokbavétele és a fő-
erők beérkezéséig való megtartása. Gyak-
ran előfordulhat, hogy a megkerülő feladatát 
harcászati légideszantként kijuttatott alegy-
séggel szoros együttműködésben oldja meg. 
A megkerülő kötelék érdekében rendszerint 
az elöljáró parancsnok igénye alapján légi 
csapásokat hajtanak végre. A ~ sikere függ 
az ellenség szárnyára, hátába szükséges erők 
kikülönítésétől, az együttműködés pontos-
ságától, a megkerülő csapatok (osztag) len-
dületes előremozgásától és tevékenysége 
határozottságától. 2. A ~ a nehezen járható 
körletek, szennyezett területek, elárasztott 
területek leküzdésének egyik módja. (T. J.) 
→ szárazföldi műveletek

megkülönböztetés nélküli támadás: a ~ a ha-
dijog szerint háborús  bűncselekménynek mi-
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nősül. Azt az 1949-es  genfi  egyezményekhez 
csatolt 1977-es  I. kiegészítő  jegyzőkönyv – 
a nemzetközi szokásjogot megerősítve – ak-
ként határozza meg, hogy olyan támadás, 
mely során a támadó nem teszi meg a szük-
séges intézkedéseket ahhoz, hogy elkerülje 
a nem katonai célokban, azaz a polgári la-
kosságban és a polgári javakban bekövet-
kező károkat. Az I. jegyzőkönyv kimondja, 
kimondja: „Az összeütköző Feleknek min-
denkor különbséget kell tenniük a polgári 
lakosság és a harcosok, valamint a polgári 
javak és katonai célpontok között, és ennek 
folytán csak katonai célpontok ellen folytat-
hatják harci tevékenységüket.” ~nak minő-
sül az olyan harcmód, vagy eszközök hasz-
nálata is, amelyek hatása nem irányítható 
egy meghatározott célpont ellen, vagy hatá-
suk nem korlátozható. A katonai célpontok 
körébe az olyan objektumok, tárgyak tar-
toznak, amelyek „jellegüknél, elhelyezke-
désüknél, céljuknál, vagy rendeltetésüknél 
fogva hatékonyan elősegítik a katonai műve-
letet, és amelyek teljes, vagy részleges meg-
semmisítése, elfoglalása, vagy semlegesíté-
se az akkori körülmények között meghatá-
rozott katonai előnyt jelent”. Míg minden ~ 
sérti a hadijogot, ugyanúgy lehet jogellenes 
az is, ha egy jogszerű katonai célpont elleni 
támadás polgári áldozatokat okoz – ameny-
nyiben e polgári áldozatok arányban állnak 
az elérhető katonai előnnyel, úgy a táma-
dás jogszerű harci cselekménynek minősül. 
Ellenben, ha az ilyen károk mértéke akko-
ra, „hogy azok önmagukban, vagy együt-
tesen meghaladnák a támadástól várható 
konkrét és közvetlen katonai előny mérté-
két”, úgy az a támadás tilos, függetlenül at-
tól, hogy egyébként megkülönböztetés nél-
külinek minősíthető-e. ~ fajtáinak a követ-
kezőket tekintjük: a) olyan támadás, amely 
nem katonai célpont ellen irányul; b) olyan 
fegyver használata, amellyel nem lehetséges 
a pontos célzás, vagy amelynek hatása ellen-
őrizhetetlen; c) olyan támadás, amelynek so-

rán egy lakott területen található több kato-
nai célpontot egységesként kezelnek, vagy 
amelynek polgári áldozatai meghaladják 
az azzal elérhető közvetlen és azonnali ka-
tonai előnyöket. (L. T.) → hadijog

megkülönböztető jelzés: a ~t adó készülék 
fogalmát a 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 
a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést 
adó készülékek felszerelésének és használa-
tának szabályairól 1. § (2) adja meg: „meg-
különböztető fényjelzést és hangjelzést adó 
készülék (a továbbiakban: megkülönböztető 
jelzést adó készülék): a gépjárműre szerelt 
rögzített vagy mozgatható üzemmódú (mo-
bil), villogó kék vagy kék-vörös fényjelzést 
adó berendezés, és a sziréna, vagy a válta-
kozó hangmagasságú hangjelzést adó beren-
dezés”. A villogó kék vagy kék-vörös fény-
jelzést és változó hangmagasságú hangjel-
zést adó berendezés vagy sziréna együttes 
használata minősül megkülönböztető jelzés-
nek. Katonai eszközök, harcjárművek ettől 
eltérő, katonai szempontból fontos megkü-
lönböztető (hovatartozást jelző) jelzéseket is 
viselhetnek (például felségjelzés, csapatjel-
zés, gyakorlatokon a saját, illetve az ellen-
ség jelzése, döntnöki stb.). (M. I.) → kato-
nai képzés, kiképzés, felkészítés

meglepés: az ellenséget váratlanul érő te-
vékenység. A ⁓ a hadműveletek fontos elve, 
a siker elérésének egyik fontos felvétele. 
Célja, hogy az ellenséget, olyan helyzetbe 
hozzuk, amelyre annak váratlansága mi-
att csak késve képes válaszlépéseket tenni, 
vagy egyáltalán nem tud rá reagálni. A ~ le-
het hadászati, hadműveleti, vagy harcásza-
ti szintű. A ~ elérhető: a) az ellenség meg-
tévesztésével; b) a biztonság rendszabálya-
inak betartásával; c) rejtett tevékenységgel; 
d) a tevékenységek irányának és kezdési 
időpontjának helyes megválasztásával; e) új 
fegyverek, az ellenség számára addig nem 
ismert tevékenységi módok  alkalmazásával; 
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f) a manőverek gyorsaságával; g) tevékeny-
ségek határozottságával; h) az ellenség meg-
előzésével a tevékenység megkezdésében, 
a csapások kiváltásában; i) színlelt álcá-
zott tevékenységek folytatásával; j) a terep, 
az időjárási viszonyok, az év- és napszakok 
nyújtotta lehetőségek kihasználásával. A ~ 
kivédésére felkészületlen ellenségnek a ter-
vei nem várt, gyors megváltoztatására kény-
szerül, tevékenységét hozzá kell igazítania 
a kezdeményező félhez. A ~ azonos feltéte-
lek esetén is lehetővé teszi maximális ered-
mény elérését kevés erő és időráfordítás-
sal. A ~ ideiglenesen ható tényező, időtar-
tama attól függ, hogy a csapást szenvedett 
fél mennyi idő alatt tudja azt megfelelő el-
lenrendszabályok foganatosításával ellensú-
lyozni. (T. J.) → szárazföldi műveletek

meglepőakna: bármilyen eszköz vagy 
anyag, amelynek az a rendeltetése, úgy van 
megkonstruálva, vagy úgy van összeszerel-
ve, hogy váratlanul működésbe lépve halált 
vagy sérülést okozzon, amikor egy személy 
egy nyilvánvalóan veszélytelennek tűnő do-
loggal végez tevékenységet. (K. Z.a) → mű-
szaki támogatás

megnemtámadási szerződés: két állam (ál-
lamok vagy koalíció) közötti megállapodás 
arra vonatkozóan, hogy egymással szemben 
nem alkalmaznak katonai erőszakot, kölcsö-
nösen tiszteletben tartják egymás szuvere-
nitását, nem vesznek részt olyan háborúban, 
amelyet egy harmadik állam indít a szer-
ződésben részt vevő országok ellen. (H. J.) 
→ hadtudomány elmélete

megsemmisítés: az élőerőben és a techni-
kai eszközben, illetve az anyagi készletek-
ben okozott olyan mértékű veszteség, amely 
következtében a katonai kötelék képtelen 
a meghatározott harcfeladatát végrehajta-
ni. Általában megsemmisítettnek tekinthe-
tő az a kötelék, amelyik részére 40%-nál na-

gyobb veszteséget okoztak. (T. J.) → száraz-
földi műveletek

megtévesztő tevékenység: a csapatok tevé-
kenysége az ellenség félrevezetésére. Céljai 
lehetnek: a) a váratlanság elérése; b) félre-
vezetés; c) saját kötelék biztonságának nö-
velése; d) az akciószabadság biztosítása; 
e) az idő és erőforrás felhasználásának mi-
nimalizálása. A ~ a meglepés egyik meg-
valósítási módja, a harci támogatás egyik 
fontos fajtája, végrehajtható harci művelet-
tel, vagy kiegészítő tevékenységek végre-
hajtásával. A ~ előkészítése és végrehajtása 
a hadműveleti terv része. (T. J.) → száraz-
földi műveletek

megújulás: a fogalom értelmezhető egyén, 
közösség, társadalom, állam, szövetség 
és rendszer szintjén is. Olyan tervezett tevé-
kenység és képesség, amelynek célja, hogy 
káros külső behatás (természeti vagy ember 
okozta például gazdasági, politikai-katonai 
jellegű) után minél gyorsabban álljon vissza 
elfogadható szintre a rendszer, szervezet, kö-
zösség működőképessége. A folyamat során 
a káros behatást elszenvedő visszaszerzi cse-
lekvőképességet, a funkciói ellátásának te-
rületén harmonizálja és elfogadható szintre 
emeli a működési rendjét, funkcióellátását, 
identitását, szervezetét. Olyan tervezett te-
vékenység, amely a káros behatás előtt a po-
tenciális veszélyek értékelésén alapulva elő-
készületeket tesz, majd a hatás alatt és után 
reagál annak csökkentésére és felszámolása 
útján. (B. G.) → béketámogató műveletek, 
CIMIC, műveleti környezet

Meilinger, Philippe S. (1948–): az Ame-
rikai Egyesült Államok légierejének nyu-
gállományú ezredesre, részt vett az  1991-es  
öbölháború légi hadjárat terveinek kidol-
gozásában. 1970-ben  szerezte BSc dip-
lomáját az Egyesült Államok légierejé-
nek akadémiáján (United States Air Force 
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 Academy – USAFA) egyetemi MSc-vég-
zettséget a University of Coloradón és tu-
dományos PhD-fokozatot a Michigani Egye-
temen. C–130-on (szállító repülőgép) re-
pült, repülést oktatott, külszolgálatot Euró-
pában és a csendes-óceáni térségében tel-
jesített. Katonai pályafutása nem különö-
sebben, ellenben akadémiai karrierje annál 
figyelemreméltóbb. Tanított almamáterében, 
az USAFA-n, a haditengerészet felsőokta-
tási intézményében (U.S. Naval War Col-
lage) és vezetője (dékánja) volt a Felsőfokú 
Légierő Tanulmányok Iskolájának (School 
of Advanced Airpower Studies). Tíz köny-
ve, és legalább száz publikációja jelent meg 
magasan jegyzett periodikákban. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támo-
gató műveletek)

mélyen lépcsőzött hadászati védelem: 
ennek egyik iskolapéldája a „Kurszki 
Kiszögellés”-ben  1943 nyarára 170 km szé-
lességben és 200 km mélységben kiépített 
szilárd, összefüggő, nagy mélységű szovjet 
hadászati védelem, aminek minden védő-
öve és -állása összefüggő árkok rendszeré-
ből állt. Lásd Citadella-hadművelet. (Sz. M.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

mélységi terület: a harcterület szerkezeté-
nek azon része, amely az erők elhelyezke-
dése és vezetése szempontjából a közvetlen 
harcterület előtt helyezkedik. A ~ lehető-
vé teszi az ellenség erőinek akadályozását 
a művelet ütemében, a súlypont képzésé-
ben, az erők együttműködésében, a tartalé-
kok és erőforrások alkalmazásában. (T. J.) 
→ szárazföldi műveletek

menedzser: összességében a szervezetben 
a rendezett cselekvések irányítását, illetve 
az ügyek intézését, a dolgok kézben tartását 
jelenti; manager (főnév – ellenőr, igazgató, 
főnök, kormányzó). Igen széles körben el-
terjedt fogalom, mert a korábbi házmestertől 

a nagy részvénytársaságok igazgató tanács 
munkájában részt vevő, részvényes ügyve-
zetőig bezárólag mindenkit ⁓ elnevezéssel 
illetnek, illetve jelöli önmagát az adott sze-
mély. A ⁓ – elsősorban a pozíciójából faka-
dó hatalomra támaszkodva – juttatja érvény-
re a szervezeti célrendszert. A vezetés tehát 
elsősorban annak funkciójában realizálódik. 
A feladat elvégzése érdekében a ⁓ szakmai 
hozzáértése dominál, a tevékenységet el-
végző személlyel szemben. A ⁓ a konszoli-
dált, stabil állapot fenntartására törekszik: 
ennek érdekében a racionális bürokratikus 
oldal vezetését részesíti előnyben. A szerve-
zeti célok meghatározásáról a stratégia vo-
natkozásában az alkalmaztató (tulajdonos, 
igazgató tanács, testület stb.) dönt, a takti-
kai kérdésekkel kapcsolatban a döntés álta-
lában a munkáltatóé, de lehet megosztott is, 
amikor felhatalmazzák arra a ⁓t. Az opera-
tív célok, akcióprogramok tekintetében a ⁓ 
dönt. A menedzsment koncepció a brit kato-
nai logisztikai rendszerben preferált. (C. O.) 
→ katonai vezetés

menedzsment: az egyik legelterjedtebb fo-
galom, amelyet a vezetéshez kapcsolódó ér-
telemben, annak szinonimájaként legtöbb-
ször alkalmaznak. A ⁓ szervezeti (domi-
nánsan a gazdasági, illetve eredményori-
entált szervezethez kapcsolódóan alkalma-
zott) tevékenység, olyan sajátos vezetői meg-
nyilvánulás, amely során a funkciót ellátó 
személy felelősségi és hatásköre behatárolt, 
döntési jogköre általában az operatív, ese-
tenként a taktikai célok szakszerű, legcél-
irányosabb és leghatékonyabb realizálásá-
hoz kapcsolódik. Ebből világosan követke-
zik, hogy a menedzser a kitűzött célok meg-
valósítására összpontosítja szakértelmét, 
a ⁓ útján pedig a humán erőforrást a leg-
hatékonyabb végrehajtásra mozgósítja. Ezt 
a felfogást követte a ⁓ atyja Frederick Wins-
low Taylor, aki az alábbi definíciót rögzítet-
te: „[M]enedzsment: pontosan tudni, mit 
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akarsz az  embereidtől, hogy mit tegyenek, 
majd megnézni, hogy a legjobban és leg-
olcsóbban teszik-e.” Megállapítható, hogy 
hazánkban „[a] mai felsőoktatást a »mana-
gement« megközelítés dominálja. Az egye-
temeken a hallgatókat mindazon ismere-
tekkel igyekeznek ellátni, amelyek a szer-
vezetek racionális oldalának működteté-
séhez szükségesek”. Ez a szituáció, pedig 
egy mai – a taylori meghatározásnál általá-
nosabb – szélesebb körű definíciót igényel. 
Ma a ⁓ fogalmának számos meghatározása 
él. Ricky W. Griffiné a legátfogóbb, ame-
lyet az Egyesült Államok számos egyetemén 
is kiindulási alapként fogadnak el. Esze-
rint: „A menedzsment egy szervezet embe-
ri, pénzügyi, fizikai és információs erőforrá-
sai tervezésének és azokról való döntésének, 
szervezésének, vezetésének és irányításának 
folyamata a szervezet céljainak eredményes 
és hatékony megvalósítása érdekében. Me-
nedzser az, akinek elsődleges tevékenysége 
a menedzselés folyamatának részét képezi.” 
(C. O.) → katonai vezetés

menekült: személy, aki megalapozottan fél 
attól, hogy faji, vallási, nemzeti, társadal-
mi csoporthoz való tartozása vagy politikai 
nézetei miatt üldöztetésnek  lehet kitéve, il-
letve hazáján kívül tartózkodik, és nem ké-
pes vagy félelemből nem hajlandó hazája 
fennhatósága alá helyezni magát, továbbá 
az olyan hontalan személy, aki hasonló ese-
mények következtében elhagyta azt az or-
szágot, ahol korábban tartósan lakott, és nem 
képes, vagy jogos félelemből nem hajlandó 
visszatérni oda. (B. G.) → béketámogató 
műveletek, CIMIC, műveleti környezet

menet: a szárazföldi erők csapatmozgá-
sának alapvető módja. A ⁓ a csapatoknak 
az állományukban lévő (rendszeresített, 
vagy adott feladatra átmenetileg átvett) gép-
járműveiken, valamint gyalog~ben (télen sí-
talpon) menetoszlopokban végrehajtott ter-

vezett, szervezett helyváltoztatása. Célja, 
hogy a kötelékek adott időre, a harcképes-
ségét megőrizve eljusson a kijelölt terep-
szakaszra, vagy elfoglalja a célkörletét. A ~ 
az út minőségét tekintve végrehajtható uta-
kon (műút, javított talajút, dűlőút), vagy osz-
loputakon (terepen ideiglenesen kijelölt út). 
A ⁓ iránya alapján végrehajtható a harcérint-
kezés vonala (arcvonal) felé, a harcérintke-
zés vonalával (arcvonallal) párhuzamosan, 
az harcérintkezés vonalától távolodva (hát-
ra) a mögöttes terület irányába. Ha a ~ vég-
rehajtása során fennáll a menetelő vagy tá-
madó ellenséggel való találkozás veszélye, 
akkor a csapatok harci ~et hajtanak végre. 
A végrehajtás üteme szerint lehet rendes, 
illetve erőltetett ⁓. A ~ végrehajtható nap-
pal és éjszaka. A rejtettség érdekében az éj-
szakai ~ekhez használható éjjellátó eszköz 
és fényálcázás, a nappali ~ek estén más rej-
tést biztosító álcázó eszköz (mesterséges 
köd, szögvisszaverő, álcázó festék). A ~ vég-
rehajtásához a kötelékek ~oszlopokba sorol-
nak. A hosszabb ~oszlopok ~egységekre, 
~részlegekre, ~rendi elemekre tagozódnak. 
A ~oszlopok száma függ a vezetési szintek-
től, a rendelkezésre álló ~vonalak mennyisé-
gétől. A kötelék-~oszlopok a ⁓ végrehajtá-
sához ~rendbe rendeződnek. A ~rend magá-
ba foglalja a ~ fedező-biztosító erőket, a fő-
erőket, valamint logisztikai támogató lép-
cső erőit és eszközeit. A ~ alapvető mutatói: 
a) a ~távolság (a ~vonal hossza a megindulá-
si terepszakasztól a ~célként megjelölt terep-
szakasz, vagy körlet legtávolabbi pontjáig); 
b) a ~távolság megtételéhez szükséges ~időt 
(órában vagy napokban); az átlagos ~telje-
sítmény (km-ben); c) a mozgás sebessége 
(km/h-ban); d) a rendelkezésre álló ~vona-
lak száma; e) több ~vonal esetén az azokat 
határoló ~sáv szélessége. (T. J.) → száraz-
földi műveletek

menetalakzat: a menetet végrehajtó kötelé-
kek egymáshoz elfoglalt helyzete. A ~okat 
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a kötelékek főerői élén haladó oszlopok hely-
zete szerint ék, háromszög, vonal alakzatnak 
hívhatjuk. A ~ot meghatározza a végrehaj-
tó kötelékek mennyisége, a rendelkezésre 
álló útvonalak száma, a menetet követő fel-
adat jellege. (T. J.) → szárazföldi műveletek

menetdüh: a katonai kiképzés során alkal-
mazható pedagógiai fogalom, de használha-
tó bármely olyan esetben is, amikor a veze-
tő monoton munkát végeztet. A ⁓ jelensége, 
amely a hosszantartó menetelések vagy más 
erőteljes terhelés következtében szokott elő-
állni. Ez az elnevezés nem mást takar, mint 
a táplálkozás, folyadékfelvétel vagy pihe-
nés szükségletének frusztrációját, és az en-
nek következtében előálló ingerlékeny, dü-
hös lelkiállapotot, amely a szakasztársak 
közti konfliktusban nyilvánulhat meg. Mi 
a teendő azért, hogy ezt ne durva magatar-
tásformák produkálásával válaszolják meg, 
továbbá ne rontsa a személyközi kapcsola-
tokat és a csoportlégkört? Mindez nagyon 
egyszerű eszközökkel biztosítható. Ugyan-
is a frusztrált állapottal kapcsolatos tűrőké-
pesség jelentős mértékben növelhető azáltal, 
ha tudatosítják az elöljárók azt a tényt, hogy 
az esetenkénti erős terhelések részét képezik 
a katonai kiképzésnek, s ezek elviseléséhez 
jelentős mértékben hozzá lehet edződni, eze-
ket meg lehet szokni. Ehhez szükséges, ha 
a terhelést nem ugrásszerűen, hanem fokoza-
tosan növeljük. Másrészt, tudatosítjuk, hogy 
az átmeneti terhelések az ingerültség foko-
zódásával járnak. Végül sokat tehet a pa-
rancsnok a durva, bántó magatartásformák 
megelőzése érdekében olyan módon, ha ta-
pasztalja az erős terhelés következtében elő-
álló feszültséget, néhány szóval kilátásba he-
lyezi a szükséglet-kielégítés idejét. (Sz. I.a) 
→ katonapedagógia

menetegység: lásd menet (T. J.) → száraz-
földi műveletek

menetgyakorlat: a menetkiképzés döntő 
szakasza, amelyre a tisztek, törzsek, a hadi-
technikai eszközök és a személyi állomány 
kiképzése, valamint a kezelőszemélyzetek, 
technikai szolgálat felkészítése után kerül 
sor a rendszeresített harc- és gépjárműve-
ken, valamint gyalogrendben. A gyalogme-
net kiképzési célú gyakorlás a személyi állo-
mány fizikai és pszichikai állóképességének 
növelése és ellenőrzése céljából. A hatvanas 
évek elejétől a csapatok gépesítésének növe-
lésével a nagytávolságú meneteket a szemé-
lyi állomány gép- és harcjárműveken teszi 
meg. A fizikai és pszichikai állóképesség 
megalapozására és megfelelő szinten tar-
tására a gyakorlóterekre történő ki- és be-
vonulások egy részét valamennyi fegyver-
nemnél az alegységek sokszor a harcjármű-
vek számára nem járható terepszakaszokat 
is tartalmazó menetvonalon gyalogmenet-
ben végzik. A könnyű harcászati menetfel-
szereléssel a menetet gyalogosan teljesítő 
katonák átlagos menetsebessége 4–5 km/h, 
napi menetteljesítménye (10–12 óra alatt) 
40–50 km. (V. F.) → katonai képzés, kikép-
zés, felkészítés

menetkészenlét: a menet előtt elhelyezé-
si körletben lévő kötelékek olyan állapota, 
amely biztosítja a menet időbeni megkez-
dését. A csapatok a ~ idejére megalakítják 
a menetoszlopokat a besorolási (megindu-
lási) pontoknál, málházzák a felszerelései-
ket, anyagaikat, a személyi állomány a jár-
műveikben, vagy azok közelében helyezked-
nek el. A járművek általában ötperces indí-
tási készséggel várakoznak. A csapatok eb-
ben az állapotban rendszerint 20–30 percet 
várakoznak. (T. J.) → szárazföldi műveletek

menetlépcső: lásd menet (T. J.) → száraz-
földi műveletek

menetoszlop: a járművek olyan csoport-
ja, amelyet védőőrizet mellett vagy anélkül 
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 rendezett és szabályozott mozgás céljából 
hoznak létre. Szárazföldi haderő esetében 
a járművek olyan csoportja, amely ugyan-
azon az úton, azonos időben egy parancs-
nok vezetésével mozog. A ~ a csapatok olyan 
menetalakzata, ahol a gép- és harcjárművek 
egymás mögött meghatározott távközökkel 
vannak besorolva. A hosszabb ~ok menet-
lépcsőkre tagozódnak. A ~ok száma függ 
a vezetési szinttől, valamint a menethez ren-
delkezésre álló menetvonalak mennyiségé-
től. (V. R. L.) → haditechnikai támogatás

menetpihenő: a menet végrehajtásához ter-
vezett és a menet során végrehajtott szünet. 
Célja: a) a személyi állomány pihentetése, 
étkeztetése; b) a technikai eszközök ellen-
őrzése és kiszolgálása. A menet végrehaj-
tása során 3–4 óránként 10 perctől 1 óráig 
terjedő időtartamban rövid pihenőt, a napi 
menet második felének megkezdése előtt 
2 óra időtartamban hosszú pihenőt hajta-
nak végre. A rövid pihenőt a járművek egy-
máshoz felzárkózva az út szélére lehúzód-
va, míg a hosszú pihenőt kijelölt körletben 
hajtják végre. A pihenő körlet kijelölésekor 
figyelembe veszik, hogy a körlet megfele-
lő védettséget nyújtson az ellenség pusztító 
csapásaival, az ipari katasztrófák hatásaival 
szemben, és kedvező álcázási lehetősségeket 
biztosítson. (T. J.) → szárazföldi műveletek

menetrend: a csapatok sorrendisége, ta-
gozódása, illetve elhelyezkedése a menet-
ben. A ~ felépítésének lehetővé kell tennie: 
a) a csapatok gyors mozgását, szétbontako-
zását és harcba lépését; b) az ellenség csa-
pásai hatásának csökkentését, illetve követ-
kezményeinek gyors felszámolását; c) a szi-
lárd vezetést; d) a személyi állomány erejé-
nek megőrzését; e) a harc- és szállító jármű-
vek kímélését. A csapatok ~je oszlopokból, 
az oszlopok menetegységekből, a menetegy-
ségek menetrészlegekből, a menetrészlegek 
menetelemekből állnak. A ~ felépítése függ 

a megindulási helyzettől, a várható feladat-
tól, a rendelkezésre álló úthálózattól, az el-
lenség várható behatásától. Ha fennáll az el-
lenséggel való találkozás veszélye, és ta-
lálkozóharccal kell számolni, akkor a ~et 
az ellenség elleni támadás harcrendjének 
felépítéséhez kell felépíteni. A ~ az ellen-
ségtől távol, a mögöttes területen az azonos 
típusú járművek oszlopából is megalakítha-
tó. A kötelékek ~je magába foglalja a felde-
rítő lépcsőt, a fedező lépcsőt, a főerők osz-
lopait, valamint az anyagi, technikai bizto-
sító szervezetek oszlopait. (T. J.) → száraz-
földi műveletek

menetrészleg: lásd menet (T. J.) → száraz-
földi műveletek

menetsáv: az elhelyezési körlet és a me-
net célja között meghatározott, sávhatárok-
kal határolt, kettő vagy több menetvonalat 
magába foglaló terület. (T. J.) → szárazföl-
di műveletek

menetsebesség: a csapatok haladási sebes-
ségének kifejezése km/h-ban. Az átlagos 
menetütem a teljes menettávolság osztva 
a menet megtételéhez szükséges időnek a pi-
henőkkel csökkentett részével. A ~et befo-
lyásolják: a) az útviszonyok; b) az ellenség 
behatásának foka; c) a járművek állapota; 
d) a járművezetők kiképzettsége; e) a menet-
oszlop összetétele; f) az időjárás, g) az év- 
és napszak. (T. J.) → szárazföldi műveletek

menetszabályozás: az alegységek meneté-
nek megtervezése során tervezett, kijelölt, 
olyan elemek, amelyekkel a menet tervszerű 
és szervezett végrehajtását valósítják meg. 
A ~ elemei közé tartozik a menet végrehaj-
tásának helyét kijelölő menetsáv és a menet-
vonal, a menet időben történő megkezdése 
érdekében kijelölt besorolási- és megindu-
lási pont, a menet tervszerű végrehajtását 
biztosító ellenőrző- és szabályozópontok, 
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esetleg terepszakasz, a menet céljának el-
érésekor szervezett tevékenységet biztosító 
utánvezetési pont, valamint a menet során 
a személyi állomány pihentetését, ellátását, 
illetve a technikai eszközök kiszolgálásának 
megvalósítását biztosító rövid, illetve hosz-
szú pihenők tartoznak. (M. G.) → tüzérség

menetszámvetés: a menet (előrevonás) ter-
vezését végző szervezet (hadműveleti terve-
ző törzs) által általában táblázatos formában 
készített kimutatás a menet végrehajtásához. 
Tartalmazza: menetvonalanként és menet-
rendi elemenként – a menetrendben elfog-
lalt hely sorrendjében – a besorolási pont, 
a megindulási pont, a szabályzó pontok át-
lépésének idejét éllel és véggel; a menetvo-
nal (menetvonalszakasz), valamint a menet-
oszlopok (menetegységek, menetrészlegek) 
hosszát; a pihenők kezdő és befejezési idő-
pontját; a körletbe (terepszakaszra) beérke-
zés idejét; a készenlét időpontját; amennyi-
ben a menet természetes akadályokon halad 
át (vízi akadály stb.) az azokon való átkelés 
időpontját. A ~ alapja az elöljáró intézkedése 
és a parancsnok menetre vonatkozó dönté-
se. A számvetést a műveleti tervbe helyezik 
el. (T. J.) → szárazföldi műveletek

menettávolság: a csapatok menetvonalának 
hossza (km) a megindulási pont (terepsza-
kasz) és a cél körlet (terepszakasz) legtávo-
labbi pontja között mérve. (T. J.) → száraz-
földi műveletek

menetütem: lásd menetsebesség (T. J.) 
→ szárazföldi műveletek

menetvonal: a csapatok menetének megha-
tározott útvonala, azon pontok összessége 
a terepen, amelyeken keresztül a kötelékek 
a megindulási ponttól kiindulva a menetcélt 
elérik. Több ~on egyidőben végrehajtott me-
net esetén a ~akat úgy kell kijelölni, hogy 
a köztük lévő távolság biztosítsa a szükséges 

manőverek végrehajtását, a műszaki zárak, 
a szennyezett körletek (zónák), rombolt te-
rületek és tűzkörletek, valamint az elárasz-
tott területek megkerülését. A ~ lehetőleg 
ne vezessen nagy településeken, útcsomó-
pontokon keresztül, valamint az ellenség 
csapásai szempontjából fontos objektumok 
mellett. A csapatok részére a megkerülésre 
alkalmas utakat, tartalék ~akat is ki kell je-
lölni, amelyet csak külön engedéllyel vehet-
nek igénybe. (T. J.) → szárazföldi műveletek

menetvonalvázlat: a terepvázlatok körébe 
tartozó grafikus okmány, amelyen alaprajz-
szerűen jelennek meg a tervezett menetvo-
nalak, illetve az azok mentén beazonosít-
ható és tájékozódásra alkalmas tereptár-
gyak és azok elérésének tervezett időpont-
jai a menet során. A ~ méretaránya és tartal-
mának részletessége nagyban függ a menet 
jellegétől. Ennek megfelelően a gyalogosan, 
a gépkocsival, illetve a légi járművel végre-
hajtott menetek ábrázolásai között jelentős 
eltérések adódnak. (K. A.) → geoinformá-
ciós támogatás

mentesítés: a sugárzó anyagok, a mérgező 
és biológiai harcanyagok eltávolítása sze-
mélyekről, terepről, technikai eszközök-
ről és egyéb anyagokról, valamint a vegyi 
~, a sugár~ és a biológiai ⁓ (fertőtlenítés) 
együttes megnevezése. Személyek közvet-
len szennyeződése esetén a katonák egyéni 
felszereléséhez tartozó egyéni vegyi mente-
sítő csomag (EVCS) alkalmazásával azon-
nali ~ lehetséges a test felületén, a ruházaton 
és a közvetlen személyi felszerelésen, és ez 
tulajdonképpen életmentő ön- és bajtársi se-
gítségnyújtás. Ha a szennyeződött csapatok 
a ~t saját erőből, a rendszeresített mentesí-
tőeszközeikkel hajtják végre, a folyamatot 
csapat~nek nevezik. Szak~ valósul meg, ha 
a ~t mentesítő szakalegységek hajtják végre. 
A ~ lehet azonnali, részleges és teljes. Rész-
leges ~kor a szennyező- fertőző  anyagokat 
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az embert közvetlenül veszélyeztető helyek-
ről távolítják el, a ~ megtörténtének műsze-
res ellenőrzése nélkül, s rendszerint a harc-
tevékenységet nem szüneteltetik. Teljes ~kor 
a harcból történő kivonást követően az egész 
szennyezett (fertőzött) felületről eltávolítják 
a veszélyes anyagokat, vagy hatástalanít-
ják azokat. A ~ befejező  fázisában műsze-
res ellenőrzés alapján győződnek meg a ~ 
szakszerű végrehajtásáról. (B. T.) → ABV-
támogatás

mentesítőállomás: mentesítőkörletben vagy 
azon kívül, autonóm módon működő, men-
tesítő szakfelszerelésekkel berendezett terü-
let, helyiség. Szűkebb értelemben csak azt 
a területet, helyiséget nevezik ~nak, ame-
lyet az ABV mentesítő alegységek rendez-
nek be a szennyeződött alegységek techni-
kai eszközeinek, felszerelésének, ruháza-
tának, személyi állományának teljes men-
tesítésére. A ~ ellenőrző-elosztó és mente-
sítőhelyekből áll (fegyverzet és technikai 
eszköz-, felszerelés és egyéni védőeszköz, 
illetve személyi mentesítőhelyek). A ~ tele-
pítési helyének kiválasztásakor figyelembe 
kell venni a gép- és harcjárművek mozgási 
lehetőségeit, a vízellátás és az álcázás köve-
telményeit. A ~t az uralkodó szélirány figye-
lembevétele mellett szennyezett és tiszta tér-
félre osztják a keresztszennyezés elkerülése 
érdekében úgy, hogy a szél a tiszta térfél fe-
lől fújjon a szennyezett térfél felé. A mente-
sítőhelyeket a szennyezett térfélen alakítják 
ki. ~ lakott helyre is telepíthető, ilyenkor fel-
használhatják az ott levő épületeket (fürdő-
ket), gépkocsimosókat a személyi és a tech-
nikai mentesítőhelyek berendezésére. (B. T.) 
→ ABV-támogatás

mentesítő gépkocsi: gépjárműalvázra épí-
tett, nagy teljesítményű mentesítőeszközök 
készlete. Felépítésükben közös a mentesítő-
anyagot tároló tartály, szivattyú, melegítő-
egység, a mentesítőanyag kijuttatására szol-

gáló csővezeték és a mentesítő-szórófej. Al-
kalmas hideg és meleg víz, hideg és meleg 
mentesítőoldat, valamint gőz és túlhevített 
gőz előállítására. A ~ a feladatát tekintve al-
kalmas lehet ruházat, technikai eszköz és te-
rep mentesítésére. (V. R. L.) → haditech-
nikai támogatás (B. T.) → ABV-támogatás

mentesítőanyag: olyan vegyi- és sugármen-
tesítő, továbbá fertőtlenítőanyag, amelynek 
alkalmazásával a mérgező harcanyagok nem 
mérgező anyagokká alakulnak át, a sugárzó 
anyagok könnyen eltávolíthatók a szennye-
zett felületről, a különféle betegségek kór-
okozói pedig elpusztulnak. (B. T.) → ABV-
támogatás

mentesítőeszköz: vegyi és sugármentesí-
tésre, valamint fertőtlenítésre alkalmas ké-
szülék, gépi berendezés. A mentesítőanya-
gokat ~ökkel juttatják a mentesítendő fe-
lületre, illetve a szennyező anyagrétegeket 
a segítségükkel távolítják el. A mentesítési 
feladatokat és a mentesítési kapacitást figye-
lembe véve megkülönböztethető: hordoz-
ható vagy fedélzeti eszköz, mentesítő után-
futó, mentesítő gépkocsi és komplex men-
tesítőállomás. A korszerű ~ök működése 
nagynyomású technológián alapul. (B. T.) 
→ ABV-támogatás

mentő-vontató csoport: a technikai bizto-
sításnak a vízi akadályokon való erőszakos 
átkelések biztosítására alkalmazott eleme. 
A vízen vagy a parton települve a techni-
ka és a személyi állomány mentésének fel-
adatait látja el a víz alatti és a deszantátke-
lőhelyeknél. A csoport állományába műsza-
ki, egészségügyi és vontatóerőket szervez-
nek. (V. R. L.) → haditechnikai támogatás

méreghatás: a szervezet szervi funkciói-
nak mérgező anyagok okozta olyan mérvű 
változása, hogy fiziológiás működésük gya-
korlatilag lehetetlenné válik. A sejtek és szö-
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vetek működését a mérgező anyagok fokoz-
zák vagy csökkentik, átmenetileg, esetleg 
 véglegesen megszüntetik. A ⁓ számos fel-
tételhez, mint a mennyiség, a koncentráció, 
az oldhatóság, a diszperzitás, a halmazál-
lapot, a toxicitás, az expozíció stb. és a kö-
rülményhez van kötve. ⁓ csak adott mér-
gező anyagra jellemző mennyiség hatásá-
ra alakulhat ki a szervezetben. Ugyanakkor 
a szervezetbe jutott mérgező anyag mennyi-
sége egymagában még nem elegendő a ⁓ ki-
fejtésére, megfelelő koncentrációja is szük-
séges; ezt a felszívódás és kiválasztás vi-
szonya szabja meg. A méreganyag oldha-
tósága dönti el a ⁓t, mivel a szervezetbe ju-
tott anyag csak akkor válhat mérgezővé, ha 
vízben, sejt-, szövet- vagy emésztőnedvek-
ben, illetve zsírszerű anyagokban oldódik. 
A mérgező anyagok gáz, gőz és aeroszol 
alakjában belélegezve, inhaláció révén sok-
kal gyorsabban jutnak a szervezetbe, és fej-
tenek ki erőteljesebb mérgező hatást, mint 
folyékony vagy szilárd halmazállapotukban. 
A mérgező anyag veszélyességének, károsí-
tó- és ⁓ának egyik fontos jellemzője a toxi-
citás, ezt kísérleti úton határozzák meg. A ⁓ 
szempontjából fontosak a toxicitási muta-
tók, értékek, mint a félhalálos vagy halálos 
adag (dózis), vagy a félhalálos, illetve halá-
los koncentráció. Az expozíció a ⁓t befolyá-
soló körülmény, a toxikus hatás időtartamá-
ra és intenzitására utal. A káros ⁓sal szem-
ben működik a szervezet védekező mecha-
nizmusa, amelyet ellenálló képességnek ne-
veznek. (B. T.) → ABV-támogatás

méretarány: azonos pontok között a térké-
pen és a terepen mért távolságok aránya. A ~ 
értéke (M) azt mutatja meg, hogy az egy-
ségnyi térképi hossz hanyadrésze a terepi 
megfelelőjének. (Például az M = 1 : 50 000 
~ú topográfiai térképen 500 m terepi hossz 
ötvenezred része 1 cm.) Az arányszám is-
meretében mind a térképen, mind a tere-
pen mért hosszak könnyen átszámíthatók. 

A térképi ~ok osztályozása nagymérték-
ben függ az alkalmazói körtől, de általá-
ban mindegyik megkülönböztet kis-, köze-
pes- és nagyméretarányú térképcsoporto-
kat. E csoportok ~értékei azonban eltérők 
lehetnek. A katonai gyakorlatban a vezetési 
szinteknek feleltethetők meg a térképi ~ok. 
A szárazföldi haderőnem számára készített 
térképtermékek esetében a kis ~ú térképek 
(M ≤ 1 : 510 000) a hadászati szintű, a kö-
zepes ~ú térképek (1 : 510 000 < M ≤ 1 : 70 
000) a hadműveleti szintű, a ~ú térképek (M 
> 1 : 70 000) a harcászati szintű vezetés gra-
fikus tervezési alapját biztosítják. Ez a cso-
portosítás elméleti iránymutatást ad a veze-
tési szintnek megfelelő térképi méretarány 
kiválasztására, amitől a művelet jellege, te-
rületi kiterjedése, célja és a végrehajtandó 
feladatok függvényében el lehet térni. A légi 
haderőnem részére kialakított térképek ~ 
szerinti csoportosításánál az említett arány-
számok egy nagyságrenddel térnek el (légi 
navigációs térképek). A NATO szabványos 
térképtermékek sorozatszámában látható ~ 
kódszám alapján a térképek 8 + 2 osztály-
ba sorolhatók ~uk szerint: 0) Fotótérképek; 
1) M ≤ 1 : 5 000 000; 2) 1 : 5 000 000 < M 
≤ 1 : 2 000 000; 3) 1 : 2 000 000 < M ≤ 1 
: 510 000; 4) 1 : 510 000 < M ≤ 1 : 255 000; 5) 
1 : 255 000 < M ≤ 1 : 150 000; 6) 1: 150 000 
< M ≤ 1 : 70 000; 7) 1 : 70 000 < M ≤ 1 : 
35 000; 8) 1 : 35 000 < M ≤ 1 : 25 000; 9) 
Várostérképek. A térképi ~ mindezeken túl 
hatással van a térképi ábrázolás jellegére, 
pontosságára is. A kis ~ú térképeken nem 
minden tereptárgy jelenik meg a kartográfiai 
általánosítás szabályai miatt. A levett koor-
dináták pontossága sem lehet jobb az álta-
lános térképi grafikai pontosság (±0,3 mm) 
adott ~ra vonatkozó terepi értékénél. A ~ ér-
telmezésénél figyelembe kell venni továb-
bá azt a tényt is, hogy a térképen ábrázolt 
hosszak vízszintesre redukáltak és a térkép 
vetületére számítottak, valamint a térképek 
csak meghatározott vonalakon  bizonyulnak 
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hossztartónak a vetületi rendszer sajátossá-
gai miatt. Ezek az eltérések a legtöbb eset-
ben nem okoznak észrevehető különbsége-
ket a valós terepi és a mért, vagy számított 
térképi távolságok között. (K. A.) → geoin-
formációs támogatás

merev zárótűz: a tüzérség egyik tűzneme. 
A ~et az ellenség gyalogsága és harckocsi-
jai rohamának (ellenlökésének) visszaveré-
se céljából alkalmazzák, közvetlenül a sa-
ját csapatok peremvonala (előretolt alegy-
ségei) előtt egyidejűleg egy terepszakasz-
ra. A zárótüzek terepszakaszait mindig úgy 
kell kijelölni, hogy megfigyelhetők legye-
nek. A zárótűz terepszakasza (arcvonala) 
és a lővonal által bezárt szög alapján arctűz 
és oldalazó merev zárótűz különböztethető 
meg. Ha a lőirány és a zárótűz terepszaka-
sza által bezárt hegyesszög egyenlő, vagy 
kisebb mint 7–50 vonás, oldalazó zárótűz-
nek nevezik. Több állam tüzérsége a kom-
binált harcrendben (harckocsik, gyaloglánc, 
gyalogsági harcjárművek) rohamozó ellen-
ség ellen a mély merev zárótüzet (terepsza-
kaszok között 150–200 méteres távolsággal) 
is alkalmazza. (Sz. T.) → tüzérség

mérgező harcanyag, vegyi harcanyag: 
mérgező (toxikus) vegyület vegyi lőszerek 
(bombák, aknák) töltésére. A ~ok olyan mér-
gező hatású vegyületek, amelyek képesek 
az élő szervezetben káros elváltozásokat 
(funkcionális zavarokat), harcképtelensé-
get vagy halált okozni; a ~ok a vegyi fegy-
ver alapvető hatóanyagai. A ⁓ok szervezet-
be jutásának főbb útjai: a légzőszerveken át 
(belégzés), a bőrfelületen keresztül (felszívó-
dás), a gyomor-bélrendszeren át (a szájon át) 
és a véren át, szennyezett repeszektől vagy 
a vegyi lőszerek elemeitől (vegyes behatás). 
A ~ harci hatékonyságának fő kritériumai: 
a halálos adag nagysága; a hatás gyorsasá-
ga (a ~gal való érintkezés pillanatától a ha-
tásig tartó idő); maradóság, állékonyság (a ~ 

hatásos állapotban való fennmaradásának 
időtartama). A harci állapotban (gőz, aero-
szol, csepp) levő ~ a széllel nagy távolság-
ra terjed és behatol a haditechnikai eszkö-
zökbe, fedezékekbe. A ~ok harci állapotba 
átmenetét, és a levegőben, illetve a terepen 
a fizikai-kémiai jellemzői hatását befolyásol-
ják: az illékonyság, a viszkozitás, a felüle-
ti feszültség, az olvadás- és forráspont, va-
lamint a külső közeg tényezőivel szembeni 
stabilitási mutató. A korszerű ~okat egyez-
ményesen felosztják: az élettani hatás jelle-
ge szerint idegbénító, általános hatású, fojtó, 
hólyaghúzó, ingerlő, pszichotoxikus, fitoto-
xikus hatású; a forráspontjuk és illékonysá-
guk szerint maradó és illékonyokra. Töme-
ges pusztításra a ~okat először az első vi-
lágháborúban alalmazták. A leghatásosabb-
nak mutatkoztak: klór, foszgén, difoszgén, 
klór-pikrin, kénmustár, difenil-klór-arzin 
és difenil-cián-arzin. A háború végén meg-
jelent a lewisit, az adamsit és a klóracetofe-
non. A harmincas években Németországban 
szintetizálták az idegbénító hatású tabunt, 
a szarint, a szománt. Az ötvenes évek ele-
jén a „V”-anyagok, a közepén pedig a pszi-
chotoxikus ~ok, a nyolcvanas években pedig 
a „novicsok vegyületek” jelentek meg. Fon-
tos jellemzőjük: a halálos adag (LD) és ha-
lálos töménység. (B. T.) → ABV-támogatás

mérgezőharcanyag-felhő: mérgező harc-
anyagokból képződött felhő. Veszélyes 
vegyipari üzemekben bekövetkezett balese-
tek során a gőz, gáz, köd alakban kiszaba-
duló anyagok mérgező gázfelhőt képeznek. 
Vegyi csapáskor térben és időben jól elkülö-
níthető, úgynevezett elsődleges és másodla-
gos felhő keletkezik. A mérgező harcanyag 
elsődleges felhője a vegyi lőszerek (lövedé-
kek, bombák, rakéták) robbanásának pilla-
natában keletkezik. A mérgező harcanyag 
elsődleges felhőjének veszélyes terjedési 
mélysége az a távolság, amely a csapáskör-
zet szél menti oldalától addig a terepszaka-
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szig (vonalig) tart, ahol az élőerő védőeszköz 
nélkül tartózkodhat. A ~ terjedési mélységét 
befolyásolja: a párává (gőzzé) vált mérgező 
harcanyag mennyisége, toxicitása, a csapás-
körzet nagysága, a levegő függőleges stabi-
litása, a szél sebessége, a növényzet és a te-
rep jellege stb. Az elsődleges felhő általában 
20–30 percig tart. A felhő megrekedhet át-
szeldelt terepen, völgyekben, és elsősorban 
éjjel, inverzió esetén. A másodlagos felhő 
a terepet, tereptárgyakat szennyező mér-
gező harcanyag párolgása útján jön létre, 
és napokig, hetekig is eltarthat. A másodla-
gos felhő terjedési mélysége függ: a szeny-
nyezés töménységétől; a szennyezett terület 
méreteitől; a mérgező harcanyag fizikai, ké-
miai és toxikológiai tulajdonságaitól; a me-
teorológiai és terepviszonyoktól. A ~ adatai 
a vegyihelyzet értékeléshez nélkülözhetet-
lenek. (B. T.) → ABV-támogatás

meridián: lásd hosszúsági kör (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

meridiánkonvergencia: teljes megneve-
zéssel vetületi ~, avagy a meridiánok ösz-
szetartása, a térképi vetületeken jelentkező 
irányeltérés a meridián képe és a vetületi 
derékszögű sík koordinátarendszer észak-
dél irányú hálózati vonalai között. A ~ alatt 
a földrajzi észak és a hálózati észak között 
kialakuló vízszintes szöget értjük a gyakor-
latban. A terepi tájékozódásban a hálózati 
észak meghatározása, illetve az iránytűel-
térés számításakor van jelentősége. Értéke 
a vetületi sávon elfoglalt pozíciótól függő-
en változik. Az UTM vetületnél alkalmazott 
6°-os sávok esetén értéke +3° és –3° között 
lehet, az Egyenlítő és a középmeridián vo-
nalán viszont 0°. Egyszerűsített számítási 
képlete szerint az adott földrajzi hosszúság 
(L) és a középmeridián (L0) különbségének, 
valamint az adott földrajzi szélesség (B) szi-
nuszának szorzata (g = L – L0 × sinB). Tér-
képi meghatározása a szabványos topográfi-

ai térképeken feltüntetett tájolóábra alapján, 
illetve a meridián képe (a térkép jobb és bal-
oldali „függőleges” keretvonalai) és koordi-
nátaháló észak–dél irányú hálózati vonalai 
között mért szög meghatározásával lehetsé-
ges. (K. A.) → geoinformációs támogatás

Merkur-hadművelet: német légideszant-
hadművelet Kréta elfoglalására (1941. má-
jus 20. – június 1.) A siker ellenére – a nagy 
saját veszteségek következtében – a későb-
biekben a németek nem alkalmaztak nagy 
erőkkel végrehajtott ejtőernyős műveletet. 
(Sz. M.) → hadtörténet, hadművészet tör-
ténete

mesterképzés: a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztkép-
ző Kara hajtja végre a honvédelem leendő 
és jelenlegi személyi állományának magas 
színvonalú képzését, alap-, mester- és dok-
tori szinten. A Magyar Honvédség számá-
ra képzi azokat a katonai vezetőket (főtisz-
teket), akik az elsajátított korszerű hadtu-
dományi, vezetés- és szervezéstudományi, 
társadalomtudományi, természettudományi, 
műszaki tudományi elméleti, és gyakorla-
ti módszertani ismereteik, szakmai képes-
ségeik, továbbá az angol nyelv magas szin-
tű ismerete birtokában, békében és háború-
ban egyaránt képesek szakterületüket magas 
szinten művelni; a rájuk bízott katonai szer-
vezeteket vezetni; katonai-szakmai felada-
taikat maradéktalanul megoldani; beosztá-
sukból eredő kötelmeiket ellátni. A végzett 
hivatásos állományú tisztek megfelelnek 
a NATO-ban  a katonai vezetők részére előírt 
feltételeknek, és képesek feladataikat e rend-
szer keretei között is kiváló minőségben el-
látni, valamint felkészültek tanulmányaik 
doktori képzés keretében történő folytatásá-
ra. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Had-
tudományi és Honvédtisztképző Kar öt mes-
terképzési szakot gondoz: a) katonai vezetői 
mesterképzési szak; b) katonai üzemeltetés 
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mesterképzési szak; c) védelmi vezetéstech-
nikai rendszertervező mesterképzési szak; 
d) katonai műveleti logisztika mesterképzési 
szak; e) védelmi vezetéstechnikai rendszer-
tervező mesterképzési szak; f) nemzetbiz-
tonsági mesterképzési szak. A honvédtiszti 
alap- és mesterképzésben a honvédelemért 
felelős miniszter és az érintett ország védel-
mi minisztere által kötött képzési együttmű-
ködési megállapodás alapján külföldi hall-
gató is részt vehet. A külföldi hallgató nem 
áll honvéd tisztjelölti jogviszonyban. (I. A.) 
→ humánpolitika, személyügy

mesterséges intelligencia: mint alkalma-
zási terület az informatikaalkalmazás egyik 
területe, amely az emberi gondolkodáshoz 
hasonló tulajdonságú rendszerek alkalma-
zását teszi lehetővé. Ilyenek többek között 
a következtetés, az általánosítás, a jelen-
tés felismerése és a múltbeli tapasztalatok 
hasznosításának (a tanulásnak) a képessége. 
Az elemeit tartalmazó rendszerek nem fel-
tétlenül az emberre jellemző módszerek el-
járások hű másolására, hanem azok egysze-
rű és hatékony megvalósítására épülnek. A ~ 
jellemző területei (a megvalósulás hozzáve-
tőleges sorrendjében) a tételbizonyítás, a ter-
mészetes nyelv fordítása, az alakfelismerés 
és szakértő rendszerek, a tételbizonyítás, 
szimbolikus információk kezelése. A termé-
szetes nyelv fordítása feltétele a természetes 
nyelven folyó ember-gép kommunikációnak. 
Az alakfelismerés elsősorban a ~ban és a ro-
bottechnikában alkalmazható. A szakértői 
rendszerek tényadatok és ‚ha-akkor’ logikai 
szabályok alapján képesek a tényekből kö-
vetkeztetéseket feltenni és helyzeteket fel-
ismerni. (N. I.) → híradó-informatika, in-
formációvédelem

Mészáros Lázár (1796–1858): honvéd altá-
bornagy, hadügyminiszter (honvédelmi mi-
niszter), fővezér. 1813. augusztus 1-jétől  fő-
hadnagy volt a Bács megyei önkéntes huszá-

roknál, a cs. kir. 7. (Liechtenstein) huszár-
ezred állományában. Részt vett az 1814. évi 
dél-franciaországi hadműveletekben. 1816. 
április 16-án  áthelyezték a cs. kir. 7. huszár-
ezred állományába. 1826. szeptember 10-
étől  2., 1883. június 1-jétől  1. osztályú lo-
vasszázados 1837. máricus 17-től  a cs. kir. 5. 
(Radetzky) huszárezred őrnagya. 1844. de-
cember 16-tól  alezredes. 1837-től  rendsze-
res levelezésben állt gr. Széchenyi Istvánnal 
(1791–1860). 1844. december 24-én  a Ma-
gyar Tudós Társaság (Magyar Tudományos 
Akadémia) levelező tagja, A katonaságról 
szóló székfoglaló értekezését az 1845. ok-
tóber 28-i  akadémiai kisgyűlésen Korpo-
nay János (1819–1881) olvasta fel. 1845. no-
vember 22-étől  az Akadémia IV. Mathema-
tikai osztálya hadtudományi alosztályának 
tagja. 1845. október 20-ától  ezredes. 1848. 
április 7-től  a Batthyány-kormány hadügy- 
(honvédelmi) minisztere, de csak az 1848. 
május 7-i királyi kéziratok kiadása után, 
május 23-án tért haza. 1848. május 25-től  
vőrgy. 1848. június 23-tól  Baja város kép-
viselője volt. 1848. július 20-án  az ország-
gyűlésnek benyújtotta újoncozási törvény-
javaslatát, amelyet az csak igen jelentős mó-
dosítássokkal fogadott el. 1848. augusztus 7. 
és 14. között szemleutat tett a délvidéki tá-
borban, majd 27-én  ismét a verbászi tábor-
ba utazott, és október 1-jei  visszatéréséig 
a délvidéki magyar erők fővezéreként tevé-
kenykedett. Távolléte miatt nem adta be le-
mondását a Batthyány-kormány többi mi-
niszterével együtt. 1848. szeptember 17-én  
gr. Batthyány Lajos (1807–1849) ügyvezető 
miniszterelnök ismét őt jelölte hadügymi-
niszternek, de az uralkodó – a többi jelöl-
téhez hasonlóan – az ő jelöltségét sem fo-
gadta el. 1848. október 1-jétől az Országos 
Honvédelmi Bizottmány tagja. Kossuthtal 
állandósuló hatásköri összeütközései mi-
att több ízben  beadta lemondását, de egé-
szen 1849. május hó elejéig ellátta a Honvé-
delmi Minisztérium irányítását. 1848. de-
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cember 13-tól  a felső-tiszai (később I.) had-
test parancsnoka.  1849. január 4-én  Kassá-
nál súlyos vereséget szenvedett, majd 13-án  
 átadta a hadtest pság.-át Klapka György-
nek. Az 1849. április 14-i  trónfosztás mi-
att 15-én  beadta lemondását a Honvédelmi 
Minisztérium éléről. Érdemei elismeréséül 
az országgyűlés altábornaggyá léptette elő. 
1849. április 15. és május 5. között a Hon-
védelmi Minisztérium ideiglenes vezetője, 
majd 1849. június  12-től  a katonai nevelő-
intézetek főfelügyelője. 1849. július 1-jétől  
a magyar hadsereg főparancsnoka, de 28-án  
beadta lemondását, majd 31-én  átadta a fő-
vezérséget Henryk Dembińskinek. Ezt kö-
vetően 1849. augusztus 9-ig a déli magyar 
fősereg vk.-i  főnöke volt, majd 14-én  emig-
rációba vonult. Vidinben, Sumlában, majd 
Kiutahiában élt, 1851 májusában Angliá-
ba, majd Franciaországba utazott, 1852 ja-
nuárjában az Angliához tartozó Jersey szi-
getén, 1853. augusztus hó és 1858. augusz-
tus hó között az USA-ban  élt. 1858. októ-
berében – röviddel halála előtt – tért vissza 
Angliába, ahol 1858. október 25-én  hunyt el. 
Hamvait 1991-ben  hozták haza, 1991. márci-
us 15-én  katonai tiszteletadás mellett Baján 
helyezték örök nyugalomra. (H. J.) → had-
tudomány elmélete

meteorológia: a földtudományok részeként, 
a légkör folyamatainak feltárásával, a leve-
gő, illetve a légkör múltbeli, jelenlegi (fenn-
álló) és jövőben várható állapotával foglal-
kozó tudományág. Rögzíti a légkör változóit 
(hőmérséklet, légnyomás, légáramlás, pára-
tartalom), valamint ezek kölcsönhatásait, to-
vábbá modelleket állít fel a megfigyelt időjá-
rási események alapján, melyek megmagya-
rázzák a légkörben zajló jelenségeket és al-
kalmasak az időjárás előrejelzésére. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

meteorológiai adat: a légkör állapotára, 
tulajdonságaira, az ott lezajló jelenségek-

re vonatkozó mennyiségileg vagy minősé-
gileg meghatározható (mérhető vagy meg-
figyelhető) adatok, amelyek lehetővé teszik 
a múltbéli és jelenlegi levegőkörnyezeti álla-
pot hiteles rekonstruálását, illetve meghatá-
rozását, és amelyek felhasználásával lehető-
ség nyílik a jövőben várható levegőkörnye-
zeti állapot előrejelzéséhez. (K. A.) → geo-
információs támogatás

meteorológiai információ: meteorológiai 
alapinformációk és meteorológiai produk-
tumok összessége. Olyan értelmezett mete-
orológiai adatok, elemzések és meteoroló-
giai előrejelzések, amelyek a fennálló vagy 
várható meteorológiai viszonyokra vonatko-
zó lényegi állításokat tartalmaznak. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

meteorológiai infrastruktúra: mindazon 
tárgyak, eszközök összessége, amely meg-
felelő hátteret biztosít, és lehetőséget nyújt 
a meteorológiai támogatás mindenkor el-
várható színvonalon történő végrehajtásá-
hoz. (K. A.) → geoinformációs támogatás

meteorológiai produktum: meteorológi-
ai alapinformációkra épülő termék, amely 
az alapinformáció állításait a felhasználói 
szempontok figyelembevételével rendszere-
zi és annak megfelelő formában állítja elő. 
(K. A.) → geoinformációs támogatás

meteorológiai radar: mikrohullám tar-
tományban működő adó-vevő antennából 
és megjelenítő berendezésből álló rádiótech-
nikai rendszer, amely képes nagy teljesít-
ményű rádióhullámok koncentrált kisugár-
zására és a visszaverődő hullámok alapján 
tárgyak helyzetének, illetve azok visszave-
rődési tulajdonságainak meghatározására. 
A ~ral megfigyelhetők az úgynevezett mete-
orológiai csapadékelemek (esőcsepp, hóda-
ra, jégszemek, hópehely, hókristály). A visz-
szaverődés mértéke függ a csapadék fizikai 
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tulajdonságaitól, halmazállapotától. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

meteorológiai tájékoztatás: a meteoroló-
giai információ szóban, nyomtatott vagy 
elektronikus formában történő átadása a fel-
használók számára. (K. A.) → geoinformá-
ciós támogatás

meteorológiai támogatás: a geoinformáci-
ós támogatás része, amely magába foglalja 
a katonai szervezetek feladatai tervezéséhez 
és végrehajtásához szükséges meteorológiai 
információk előállítását, beszerzését, a Ma-
gyar Honvédség, illetve a NATO szövetsé-
ges szervezeteihez történő időbeni eljutta-
tását, valamint az anyagok és az információ 
használatára történő felkészítést. A geoin-
formációs támogatás érdekében végrehajtott 
~i feladatok rendszere a hierarchia legalsó 
szintjén a méréssel kezdődik és a meteoro-
lógiai tájékoztatással fejeződik be. A mérés 
és megfigyelés célja a meteorológiai állomás 
körzetében a légkör pillanatnyi állapotának 
meghatározása. Az észlelési fegyelem szigo-
rú betartásával előállított pontos és megbíz-
ható mérési és megfigyelési adatok a támo-
gatási folyamat alapjai. A NATO biztonsá-
gos távközlési rendszert üzemeltet a meteo-
rológiai adatok forgalmazására, ami bizto-
sítja a különböző nemzetek által alkalmazott 
meteorológiai támogató csoportok interope-
rabilitását. Az időjárás előrejelzés eredmé-
nyességét a meteorológiai megfigyelőháló-
zat, a távérzékelési adatok, az előrejelzési 
modellek eredménye, a távközlési hálózat, 
és az előrejelzési technika határozzák meg. 
A ~i folyamat legutolsó fázisa a meteoroló-
giai tájékoztatás, ami a felhasználó igénye 
szerint összeállított, demonstrációs eszkö-
zök felhasználásával történő interpretálás 
az aktuális és a várható időjárásról. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

MGCP (Multinational Geospatial Co-pro-
duction Program, többnemzeti térinforma-
tikai együttműködési program): az Egyesült 
Államok Téradat-hírszerző Ügynökségé-
nek (National Geospatial-Intelligence Agen-
cy – NGA) elődszervezete a Nemzeti Távér-
zékelési és Térképészeti Ügynökség (Natio-
nal Imagery and Mapping Agency – NIMA) 
által kezdeményezett és 2003-ban  létreho-
zott többnemzeti térképészeti együttmű-
ködési program. A program fő célkitűzése 
a Föld szárazulatainak legnagyobb részére 
kiterjedő, nagy felbontású (1 : 50 000 méret-
aránynak megfelelő, legalább 25 m helyzeti 
pontosságot biztosító) térinformatikai adat-
bázisra épülő adatinfrastruktúra megterem-
tésére. Az térinformatikai adatbázis a Föld 
felszínét lefedő 1° × 1° méretű cellák adata-
iból épül fel, melyek előállítása három évnél 
nem régebbi nagy felbontású távérzékelési 
adatok és anyagok (műholdképek és ortofo-
tók) alapján zajlik. Az együttműködési prog-
ramhoz eddig 30 ország csatlakozott, köz-
tük Magyarország 2005-ben. A program-
ban részt vevő államok, a megbízott szak-
mai szervezeteiken keresztül (Magyaror-
szág részéről az MH GEOSZ), az NGA ál-
tal működtetett Nemzetközi Térinformatikai 
Adattárba (International Geospatial Ware-
house – IGW) feltöltött téradatszolgáltatás 
arányában (minimálisan 5 cella kidolgozá-
sával) hozzáférést szerezhetnek a folyama-
tosan bővülő térinformatikai adatbázishoz. 
Az ~ együttműködés eredményeként a Ma-
gyar Honvédség számára lehetőség nyílt 
a nemzetközi szerepvállalások katonai mű-
veleteinek támogatásához elengedhetetlen 
térképészeti-térinformatikai adatokhoz jut-
ni, illetve azokat felhasználni térképészeti 
anyagok előállítására nemzetközi missziók 
és gyakorlatok geoinformációs támogatá-
sa érdekében, továbbá a szerzett tapasztala-
tokat felhasználni saját nemzeti téradatbá-
zisa fejlesztéséhez. (K. A.) → geoinformá-
ciós támogatás
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MGRS (Military Grid Reference  System, ka-
tonai hálózati azonosító rendszer): az UTM 
vetületi koordináta-rendszerre épülő kere-
sőhálózati és jelentőrendszer, amelyet ere-
detileg a NATO-tagállamok  fegyveres erői 
részére dolgoztak ki földrajzi pozíciók, el-
sősorban földi célpontok helyzetének meg-
jelölésére, jelentésére. Az ~ kialakításánál 
az operatív alkalmazhatóságot és az egy-
értelmű helyzetmegjelölést tartották szem 
előtt. A rendszer lényege, hogy három egy-
másra épülő adatpárral bármely földi pont 
helyzete gyorsan és egyértelműen megha-
tározható. Egy ~ azonosító (például 34T 
CT 13572468) első adatpárja (34T) az adott 
UTM-szegmenst fejezi ki. A második adat-
pár (CT) az adott UTM-szegmensen belül 
a 100 km-es  ~ négyzet azonosítójának betű-
párja. Térképi meghatározás esetén az első 
két adatpár a szabványos topográfiai térkép 
kerettartalmában megtalálható. A harma-
dik adatpár (13572468) az adott pont vetületi 
koordinátáinak részértékeit fejezi ki, vagyis 
az adott 100 km-es  MGRS négyzeten belüli 
helyzetét a négyzet DNy-i  sarkához viszo-
nyítva. Az adatpár első fele az Y, a második 
az X koordinátaértékre vonatkozik, számje-
gyeinek mennyisége pedig a pozíció megje-
lölés pontosságát fejezi ki, annak a terület-
nek a nagyságát, amelyen belül a keresett 
pozíció található. Négyszámjegyes (kilomé-
teres) adatpár esetén a keresett pont az azo-
nosítóval jelölt 1 km-es  négyzeten belül ta-
lálható meg (például 34TCT1324). Ennél 
pontosabb pozíció megjelölés esetén további 
számjegyekkel kell kiegészíteni az adatpárt, 
annak figyelembevételével, hogy a harma-
dik adatpár számjegyeinek mennyisége csak 
páros szám lehet (4, 6, 8, 10). A helymeg-
határozás pontossága az alkalmazott térké-
pi méretaránnyal összefügg. A hadműveleti 
együttműködési térképek esetében elegen-
dő 6 számjegyig (például 34TCT135246), 
az 1 : 50 000 méretarányú NATO-szabvá-
nyos topográfiai térképek esetében 8 szám-

jegyig (például 34TCT13572468) meghatá-
rozni a földrajzi pozíciók MGRS azonosító-
it. Ha az adott feladat végrehajtása nem ter-
jed ki más UTM-szegmensre, az erre utaló 
jelölés (első adatpár) elhagyható (például 
CT13572468). Ugyanígy elhagyható a má-
sodik adatpár is, ha a feladatvégrehajtás 
még kisebb területre (egy adott 100 km-es  
MGRS-négyzet területére) korlátozódik. Te-
reptárgyak gyors térképi beazonosítására 
elegendő km élességgel megadni a rövidített 
MGRS-azonosítót (1324). Ez esetben a 4 ka-
rakter első két számjegye a koordinátaháló-
zat egy adott oszlopára, az utolsó kettő pe-
dig egy adott sorára vonatkozik. A nem sa-
ját erőkkel való együttműködés során min-
dig teljes ~ azonosítót kell használni. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különle-
ges Rendeltetésű Dandár: 2017. szeptem-
ber elsején alakult meg az MH 2. vitéz Ber-
talan Árpád Különleges Rendeltetésű Ez-
red jogutódjaként. A megváltozott bizton-
sági kihívások és a modern hadviselésre 
jellemző hibrid fenyegetés a rendelkezés-
re álló erőforrások (hazai és amerikai) to-
vábbi észszerű felhasználását tették szük-
ségessé. Egy magas készenlétű, korszerű, 
modern fegyverzettel felszerelt, egységes 
irányítás alatt működő, a hagyományos ka-
tonai szervezetekkel nem, vagy csak kor-
látozottan megoldható feladatok végrehaj-
tására alkalmas katonai szervezet létjogo-
sultságát igazolja a 2017. szeptember 1-jén 
megalakult különleges rendeltetésű dandár. 
Rendeltetése: a dandár feladatrendszerét 
a honvédelmi miniszter 1705/200-21/2017. 
számú alapító okiratában az alábbiak sze-
rint határozta meg: Magyarország függet-
lenségének, területi épségének és határai-
nak katonai védelme, nemzetközi szerződé-
sekből eredő közös védelmi és békefenntar-
tó feladatok ellátása, valamint a nemzetközi 
jog szabályaival összhangban humanitárius 
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 tevékenység  végzése. A NATO-doktrínák-
ban meghatározott különleges műveleti fel-
adatok és az ezekhez kapcsolódó tevékeny-
ségek végrehajtása nemzeti alárendeltség-
ben, illetve azokban való részvétel a szö-
vetségi köteléken belül; a békeműveletekben 
vállalt feladatok teljesítésében való részvé-
tel; békeidejű és háborús kutató-mentő fel-
adatokban való részvétel. Külön tervekben 
meghatározottak szerint, válságkezelésben 
való részvétel. Szervezeti felépítése: a kü-
lönleges rendeltetésű dandár harcoló, harc-
támogató, harci kiszolgáló-támogató alegy-
ségekre épül. Az alakulat speciális szerve-
zeti kialakításának köszönhetően hatéko-
nyan képes szárazföldi, légi és vízi kijutta-
tási módokat alkalmazva, azokat szükség 
szerint ötvözve különleges műveletek, va-
lamint rohamlövész feladatok teljes spekt-
rumát végrehajtani. A feladat-végrehajtást 
nagyfokú önállóság és precizitás jellemzi. 
(G. I.) → hadtudomány elmélete

MH Civil-katonai Együttműködési és Lé-
lektani Műveleti Központ (MH CKELMK): 
rendeltetése: a) az ⁓ képességeinek fenn-
tartása és folyamatos fejlesztése, valamint 
a Magyar Honvédség alaprendeltetésével 
összhangban CIMIC-, illetve PSYOPS-mű-
veletek végrehajtása hazai területen vagy 
külföldön; b) a kijelölt műveleti erő támoga-
tásával vagy önállóan felkészül, részt vesz 
a haza fegyveres védelmében, a minősített 
időszakok kezelésében, a NATO szövetségi 
kötelékében, illetve más, két- vagy többol-
dalú nemzetközi szerződések alapján végre-
hajtandó műveletekben; c) A CIMIC megva-
lósításával lehetővé teszi a parancsnok szá-
mára a műveleti területen lévő polgári la-
kossággal és helyi hatóságokkal, kormány-
zati és nem kormányzati szervekkel, nem-
zeti és nemzetközi szervezetekkel történő 
együttműködés kiépítését és fenntartását, 
illetve lélektani műveletek alkalmazásával 
hatást gyakorol a politikai és katonai célki-

tűzések elérését befolyásoló  célcsoport(ok) 
szellemi beállítottságára, magatartására 
és viselkedésére. Története: Magyarország 
2000. évi NATO haderő-fejlesztési célkitű-
zésként vállalta, hogy megteremti a civil-ka-
tonai együttműködési képességet, amellyel 
minden haderőnek rendelkeznie kell. Ennek 
megfelelően 2003. július 1-jével megalakí-
tották a Magyar Honvédség Civil-Katonai 
Együttműködési Központot (az ⁓ jogelőd 
szervezetét), amely 2003. október 1-jén  állt 
hadrendbe. 2004 elejétől a szakmai munka 
kialakítása mellett a szervezet bővítésére ke-
rült a hangsúly, az 1. CIMIC-csoport mel-
lett a 2. CIMIC-csoport is megalakult. Erre 
a szakmai bázisra támaszkodva lehetővé 
vált a lélektani műveleti képesség (PSYOPS) 
mint új elem bevezetése a Magyar Honvéd-
ség tevékenységi körébe. 2004. augusztus 
4-től  a szervezet elnevezése MH Civil-Ka-
tonai és Lélektani Műveleti Központ (Ci-
vil-Military Cooperation and Psychological 
Operations Centre) megnevezésre módosult. 
(G. I.) → hadtudomány elmélete

MH híradó-informatikai hálózatgazda: 
a Magyar Honvédség híradó-informatikai 
hálózata fejlesztésének, üzemeltetésének 
és szolgáltatási rendszerének felső szintű 
tervezéséért, a végrehajtás szakmai felügye-
letéért felelős, kijelölt vezető. (N. I.) → hír-
adó-informatika, információvédelem

MH Kormányzati Célú Elkülönült Hír-
közlő Hálózat (MH KCEHH): 1. Az ~ a Ma-
gyar Honvédség honvédelmi célú, a nyilvá-
nos elektronikus hírközlő hálózatoktól fizi-
kailag vagy logikailag elkülönített híradó-
informatikai hálózata. 2. Az ~ a nyilvános 
hírközlő hálózatoktól elkülönült, a Magyar 
Honvédség honvédelmi feladatainak híradó 
és informatikai támogatása érdekében üze-
meltetett állandó és tábori telepítésű híradó 
és informatikai rendszer. (N. I.) → híradó-
informatika, információvédelem



779

milic rendszerű haderő

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

migráció: egy olyan emberi magatartás ré-
vén megjelenő folyamat, amelyben a sze-
mélyek lakóhelyet és társadalmat válta-
nak oly módon, hogy ez a váltás átmene-
tiből huzamossá vagy tartóssá válik. Év-
százados, de inkább évezredes múltja van 
a  vallási,  etnikai, politikai üldözöttek ~já-
nak. Az utóbbi időkben egyre inkább megfi-
gyelhető ~s motivációkban a politikai, illet-
ve a gazdasági tényezők keveredése. Azon-
ban mind politikailag, mind jogilag és tár-
sadalmi szempontból el kell különíteni a két 
faktort egymástól. Magyarország Nemzeti 
Biztonsági Stratégiája megfogalmazásában: 
„A ~ természetes, ugyanakkor összetett je-
lenség, amely gazdasági és demográfiai elő-
nyöket, valamint köz- és nemzetbiztonsági 
kockázatokat egyaránt magában rejt. Az il-
legális ~ megjelenésével együtt járó bizton-
sági kockázatok kezelése az uniós tagság-
ból fakadó kötelezettségek teljesítése mel-
lett nemzeti érdek is, ezért az ebből fakadó 
biztonsági kérdéseket nemzetközi együtt-
működés keretében kezeli hazánk.” (G. I.) 
→ hadtudomány elmélete

Mikoviny Sámuel (1698–1750): matemati-
kus, mérnök, térképésztiszt, korának jeles 
polihisztora, a tudományos kartográfia első 
magyar művelője, a magyar műszaki felső-
oktatás úttörője. Bécsben, Altdorfban és Jé-
nában tanult. 1727-ben  Esterházy gróf hívta 
haza Tatára. 1728-tól  1735-ig  Pozsony vár-
megye mérnöke volt, közben a bécsi had-
mérnöki akadémián térképészetet tanult. 
1728-tól  kezdve végzett Magyarországon 
földrajzi helymeghatározásokat és felméré-
seket. 1731-ben  bekapcsolódott Bél Mátyás 
(1696–1749) nagyszabású földrajzi vállal-
kozásának előkészítő munkálataiba. A No-
titia Hungariae 1735–1742 között megjelent 
négy kötetében tizenegy megye térképe je-
lent meg. Térképeinek nagy része kiadat-
lan maradt. 1735-től  Selmecbányán kamarai 
mérnök és a bányászati akadémia elődinté-

zetének matematika, mechanika, hidraulika 
tanára volt. Egykori tanítványa, Hell József 
közreműködésével több hidraulikus bánya-
gépet szerkesztett. Selmecbánya bányaüze-
meinek energiaellátására egyedülálló víz-
tároló rendszert épített meg. Közreműkö-
dött mocsarak lecsapolásában, valamint ár-
vízvédelmi és folyószabályozási munkák-
ban. 1745-ben  mérnökkari őrnagyként részt 
vett a sziléziai hadjáratokban. Mint kamarai 
mérnök út- és hídépítéssel is foglalkozott. 
A térképezés csillagászati, mértani, mág-
neses és hidrográfiai munkáiért a berlini tu-
dományos akadémia tagjai közé választotta. 
Mint polihisztor a mérnöki tevékenységén 
kívül kohászattal, erdészettel, vegyészettel 
is foglalkozott, és rézmetszőként is jeleske-
dett. (K. A.) → geoinformációs támogatás

mikroakadályleküzdő-képesség: a jármű 
mikroakadályokon való áthaladására vonat-
kozó képessége, ahol a mikroakadály olyan 
terepegyenetlenség, ami nem akadályozza 
meg a jármű áthaladását. A ~ kifejezhető 
az adott terepszakasz leküzdésének az ide-
jével, az elfogyasztott üzemanyag mennyisé-
gével vagy a terepegyenletlenség által a gép-
jármű felépítményén vagy a gépjármű veze-
tőjén gerjesztett lengések leírásával. (Gy. J.) 
→ haditechnikai támogatás

milic rendszerű haderő: békében csak 
olyan (minimális) nagyságú szervezettel 
és állománnyal rendelkezik, amely lehető-
vé teszi a nagy tömegű tartalékos állomány 
kiképzését, és a területi alapon szervezett 
milic jellegű katonai szervezetek mozgó-
sítás útján történő megalakulását. Eklatáns 
példa a svájci haderő különlegessége a milic 
rendszerben rejlik. A haderő mintegy 5%-a  
hivatásos állomány, többi részét a hadköte-
lesek alkotják. A Szövetségi Alkotmány ki-
mondja, hogy minden svájci férfi hadköteles. 
Nők is besorozhatók, de a törvények alapján 
kizárólag önkéntes jelleggel, és bármelyik 
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haderőnemhez csatlakozhatnak, akár har-
coló alakulathoz is. Napjainkban körülbelül 
2000 nő szolgál a svájci haderőben. A Svájci 
Katonai Törvény 2. cikkelye szerint: „Aki 
a hadkötelezettséget nem személyes szol-
gálattal teljesíti adót köteles fizetni.” A fent 
említett adót, a hadkötelezettségét nem tel-
jesítő állampolgár, nemcsak a katonai szol-
gálat vagy képzés időtartamára fizeti meg, 
hanem a hadkötelezettség teljes idejére, ami 
jelenleg a 49. életév betöltéséig tart. Svájc-
ban a hadköteles kor a 19. életév betöltésétől 
a 49. életév betöltéséig tart. Kivételt képez-
nek a tisztek, akik 55. életévük betöltéséig 
hadkötelezettek. Mindemellett valamennyi 
svájci állampolgár, ezen életéve betöltéséig 
polgári védelmi feladatokat is köteles ellát-
ni. A svájci hadkiegészítési rendszer vizs-
gálatakor fontos megemlíteni, hogy minden 
falu és város – kötelezően – rendelkezik lő-
térrel, mivel minden állampolgár korosztá-
lyi besorolástól függetlenül évente, kötele-
ző lőgyakorlaton vesz részt. Nagy figyelmet 
fordítanak a fiatalok honvédelmi nevelésére, 
a kiképzések során a tökéletességre, precizi-
tásra, minőségre törekednek és egyben nagy 
hangsúlyt fektetnek az elsajátított ismeretek 
ellenőrzésére. (H. L.) → védelmi igazgatás

milícia: 1. Katonai szervezet, amelynek tag-
jai a fegyveres szolgálatot nem hivatássze-
rűen, hanem társadalmi munkában végzik. 
Lényegében területi elven, keretrendszerben 
szerveződik, amely szerint a szervezetek pa-
rancsnoki állományának csekély számban 
(5–7%) békében is funkcionál. Az állomány 
domináns része mozgósítás kiértesítési rend-
szerben kerül aktivizálásra, akik az egyéni 
fegyvert, felszerelést, ruházatot maguknál 
tartják. Jellegzetessége ennek a területi fel-
fogás alapján létrehozott katonai szervezet-
nek, hogy a fegyveres védelemre való ké-
szenlét mellett a régió földrajzi sajátosságá-
nak megfelelő funkciót lát el (Svájcban pél-
dául műszaki mentés, télen az utak járhatóvá 

tétele, lavinák, árvizek okozta károk felszá-
molása, mentési munkálatok stb.). A kikép-
zésük szintén területei elven szerveződik, 
dominánsan hétvégeken, míg a parancsno-
ki állomány is a régióhoz kötött állami, vagy 
jelentős befolyású és elfogadott, szakmai-
lag felkészült vállalkozó. Az iszlám világ-
ban (Líbia, Irán stb.) például Iránban a For-
radalmi Gárda irányítása alá tartozik az ak-
tív és tartalékos önkéntesekre támaszkodó 
Basij (népi ⁓) igen jelentős katonai szerep-
pel, haderőnemenként szerveződik, a regu-
láris haderővel közel azonos súlyú. A bel-
ső renddel kapcsolatos és adott esetben kül-
ső védelmi funkciót lát el. 2. Egyes külföldi 
államokban a rendőrség megnevezése (pél-
dául Románia – „Militia”). (C. O.) → kato-
nai vezetés

Miljutyin, Dimitrij Alekszejevics, erede-
ti írással Дми́трий Алексе́евич Милю́тин 
(1816–1912): 1836-ban  végezte el a moszkvai 
katonai akadémiát. 1845–1856 között a ka-
tonaföldrajz professzora a hadiakadémián. 
1856–1859 között a Kaukázusi Hadsereg ve-
zérkari főnöke. 1860-ben  a hadügyminisz-
ter helyettese, 1860–1881 között hadügymi-
niszter. Nevéhez fűződnek a krími háború 
után az orosz hadseregben bevezetett refor-
mok, amelyeknek meghatározó szerepük 
volt az 1877–1878-as  orosz–török háborúban 
elért sikerekben. Legismertebb hadtudomá-
nyi munkája A katonai statisztika első lépé-
sei, amelyben lerakta a katonaföldrajz mint 
önálló tudományág alapjait Oroszországban. 
⁓ kifejtette, hogy a háború menetére politi-
kai, erkölcsi és statisztikai tényezők hatnak. 
A statisztikai tényezőn mindazokat az anya-
gi eszközöket érti, amit a háború érdekében 
használnak fel. Felismerte a háború és a po-
litika szoros kapcsolatát. (N. L.) → hadtör-
ténet, hadművészet története

mils: lásd vonás (K. A.) →  geoinformációs 
támogatás
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minimális lőtávolság: a tüzérségi tűzesz-
közök azon lőtávolsága, ahová az átlőhető-
ség figyelembevételével még tüzet tudnak 
vezetni. (Sz. T.) → tüzérség

minőségi kör: egy olyan alkalmazotti alko-
tócsoport, ahol a tagok rendszeresen gyűj-
tik, elemzik az őket érintő problémákat 
és megoldásokat keresnek ezekre. A mód-
szer a szervezet sikerét alapozza meg. (C. O.) 
→ katonai vezetés

minőségi mutatók: matematikai úton kiszá-
mított olyan értékek (viszonyszámok), ame-
lyek megmutatják, hogy egyes eszközök, 
kötelékek, más hasonló eszközökhöz és kö-
telékekhez képest milyen minőségi szintet 
képviselnek. Alapját képezik az erő- és esz-
közviszony vizsgálatának, a tevékenység 
objektív modellezésének, a művelet végre-
hajthatósági elemzésének. (T. J.) → száraz-
földi műveletek

minősített óvóhely: olyan műszaki kiépíté-
sű, kollektív védelmet biztosító életvédelmi 
létesítmény, amely a nukleáris tömegpusz-
tító fegyverek robbanását kísérő közvetlen 
és közvetett hatások ellen komplex védel-
met nyújt. A védőképességük és kiépített-
ségük alapján I–V. osztályú védőlétesítmé-
nyek lehetnek. Az I. és II. osztályú létesít-
mények speciális célú, különleges kiépítésű, 
berendezésű óvóhelyek, általában kormány-
zati, stratégiai rendeltetéssel, a III., IV. és V. 
osztályba sorolt létesítmények pedig a la-
kosság elzárkózását biztosítják. Az utóbbi-
ak alap-védőképeségük, befogadóképessé-
gük, berendezésük és felszereltségük alap-
ján is kategorizálhatók. Az alap-védőképes-
ég túlnyomásértékben kifejezett számérték, 
amelyre a létesítményt tervezik, kivitele-
zik, és ezt a túlnyomást az óvóhelynek ron-
gálódás nélkül el kell viselnie. A befogadó-
képességét tekintve a III. osztályú 600 fős, 
a IV. osztály 450 fős, az V. osztályú pedig 

legfeljebb 300 fős lehet. A ~ek túlnyomás 
elleni védelemmel, saját levegőellátással, 
ivóvízellátással, világítással és szennyvíz-
elvezetéssel rendelkeznek. (K. Z.a) → mű-
szaki támogatás

minősítő vizsga: az előmeneteli rendszer 
működtetése érdekében végrehajtott olyan 
számonkérés, ahol a jelentkezők a Katonai 
Vizsgaközpont által rendelkezésre bocsáj-
tott tananyagból önálló felkészülést követő-
en a meghirdetett vizsgaidőpontokban álta-
lános katonai ismeretekből tesznek tanúbi-
zonyságot felkészültségükről. (P. T.) → hu-
mánpolitika, személyügy

Misnay–Schardin-effektus: a kumulatív 
hatás fogalomkörében a „robbanással for-
mált lövedék” felfedezőiről elnevezett je-
lenség. A ~ eléréséhez üreges töltetnél egy 
lapos csésze alakú betétkúpot kell képezni. 
A gömb alakú robbanási front a betétkúpot 
csak a tengelyében éri frontálisan, így annak 
nem minden felületi eleme gyorsul merőle-
gesen. Minden egyes felületi elem sebessége 
a betétkúp falvastagsága és a mögötte elhe-
lyezkedő robbanóanyag rétegvastagsága kö-
zötti viszonytól függ. A szerkezet méreteit, 
a betétkúp görbületét, a betétkúp és a rob-
banóanyag rétegvastagságát úgy kell meg-
választani, hogy a betétkúp egyes elemei-
nek axiális sebességkomponensei egyenlők 
legyenek, a külső zónák pedig még pótlóla-
gosan befelé gyorsuljanak. A betétkúp a rob-
banáskor így kisebb átmérőjűvé válik, egy 
tömör „lövedék” képződik belőle, amellyel 
nagyobb távolságról is elérhető átütőhatás. 
H. Schardin részt vett a második világhá-
borúban használatba került német kumula-
tív lövedékek és robbanótöltetek fejlesztésé-
ben. Misnay József őrnagy pedig méréseket 
végzett és kipróbálta a gyakorlatban a robba-
nás hatásosságát, amely kísérletek eredmé-
nyeként jött létre a Lövő Tányér Akna (LŐ-
TAK), valamint a 43M kumulatív  harckocsi 
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elleni akna. A második világháborúban, 
a világon először a LŐTAK-ot alkalmazták 
oldal elleni aknaként, amelyet a botlódrótba 
ütköző harckocsi működtetett el, s robbaná-
sa az oldalpáncélt átütötte. A LŐTAK-hoz 
hasonló oldal elleni aknát csak az 1960-as  
évek végén készítettek a németek és a fran-
ciák. (K. Z.a) → műszaki támogatás

misszió: 1. Szövetségi és nemzetközi szer-
ződésből eredő egyéb katonai kötelezettsé-
gek, különösen a közös védelmi, békefenn-
tartó és humanitárius feladatok teljesíté-
se, valamint közreműködés az arra kijelölt 
és felkészített erőkkel a nemzetközi terro-
rizmus elleni harc katonai feladatainak el-
látásában. A Magyar Honvédség fenti fel-
adatokban történő részvétele honvédelmi 
törvényben meghatározott feladat. (P. T.) 
→ humánpolitika, személyügy 2. Lásd kül-
detés (C. O.) → katonai vezetés

mobilitás: a társadalmi ⁓ fogalmával a szo-
ciológia azt a jelenséget jelöli, amelynek so-
rán egy személy vagy csoport társadalmi, 
gazdasági helyzete megváltozik. Nemze-
dékek közötti ⁓ felfelé vagy lefelé irányu-
ló mozgás a társadalmi rétegződés hierar-
chiájában egyik nemzedékről a másikra. 
A nemzedéken belüli ⁓ felfelé vagy lefelé 
irányuló mozgás a társadalmi rétegződés 
hierarchiájában egy egyén életében. Fontos 
jellemző még a strukturális ⁓, amely azok 
arányát jelenti, akik azért kellett hogy mo-
billá váljanak, mert az szülők nemzedéké-
nek összetétele eltér a gyermekek nemze-
dékének összetételétől. Modern társadal-
makban erősödő tényező lehet a földrajzi ⁓, 
amely települések, régiók, országok közöt-
ti vándorlást jelent. A katonai szolgálathoz 
hagyományosan hozzátartozik a földrajzi ⁓, 
amely gyakran családját is érinti, adott eset-
ben tartósan országok közötti ⁓sal is. (K. J.) 
→ katonaszociológia

modell: az emberi megismerési folyamat 
elősegítésére, újabb ismeretek szerzésére, 
egymással kölcsönhatásban lévő részekből 
(a ~ elemeiből) összeálló (összeállított) szer-
ves egészként működő, meghatározott kör-
nyezetével (az úgynevezett modellezettel) 
hasonlósági összefüggésben lévő – nélkü-
le nem is értelmezhető – speciális rendszer. 
A ~ a tudományos kutatásban használt foga-
lom, amely a nagyon pontosan (tehát a mate-
matika nyelvén) megfogalmazott hipotézise-
ket és hipotézisrendszereket (összetett hipo-
téziseket) jelenti. Az egyazon jelenség vizs-
gálata céljából bevezetett alternatív hipotézi-
sek együttesét hipotéziának, a hipotéziának 
megfelelő ~ek együttesét ~családnak tekint-
jük. A modellezés során a valóság egy meg-
határozott szeletéből kiemeljük a számunkra 
adott szituációban fontos, ismert vagy felté-
telezett elemeket, és azokat hipotézisünknek 
megfelelően kapcsolatba hozzuk egymással. 
Az így elkészített ~t tesztelnünk kell. Ha 
a ~ úgy viselkedik, ahogyan a modellezni 
kívánt rendszer vagy objektum (tehát pre-
dikciói egybevágnak a közvetlen tapaszta-
latokkal), akkor azt mondhatjuk, hogy a ~ jó 
(céljának megfelelő keretek között használ-
ható), ha eltér attól, akkor a ~t tovább kell 
fejleszteni, vagy el kell vetni. A ~nek a va-
lós tapasztalatokkal való összevetését a ~ 
tesztelésének (validálásának vagy verifiká-
lásának) nevezzük. Az emberi gondolkodás 
lényegét, működését tágabb értelemben vett 
modellezésnek is tekinthetjük. A ~ lehet: a) 
célja szerint taktikai (prediktív) vagy stra-
tégiai (demonstratív); b) felépítése szerint: 
szimulációs vagy leíró (deskriptív); c) tér-idő 
szemlélete szerint: diszkrét vagy folytonos; 
d) folyamatszemlélete szerint: determinisz-
tikus vagy sztochasztikus. (V. F.) → katonai 
képzés, kiképzés, felkészítés

modellezés: tudományos megismerési 
módszerként a tudományok kialakulásá-
val  egyidejűleg jelent meg. A valóság tu-
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dományos megismerése során minden kor-
ban alkalmaztak modelleket, vagy legalább-
is modellszerű képzeteket. Már a görög fi-
lozófusok és természetkutatók a természet 
magyarázata, leírása során gyakran folya-
modtak modellszerű képzetekhez. Például 
az atomisták (Leukipposz, Demokritosz), 
hogy megvilágítsák a testek fizikai tulaj-
donságait, a világ keletkezését és szerve-
ződését, megalkották az atomok, valamint 
mozgásuk és egyesülésük eszmei modell-
jét. A ~ történetének fontos szakasza kap-
csolódik a klasszikus fizika kialakulásához. 
Itt meg kell említeni Galilei és Newton ne-
vét, akik olyan új típusú modelleket alkot-
tak, amelyek már joggal tekinthetők tudo-
mányos modellnek. Ebben az időben alkot-
ják meg az első logikai és matematikai gé-
peket (például Pascal összeadó gépe vagy 
Leibniz szorzógépe). Új szakasz kezdődött 
a modellmódszer történetében a 19. század 
második felében, amikor a modellek szé-
leskörűen elterjedtek a tudományos kutatás 
gyakorlatában és az új tudományos elméle-
tek kidolgozásának jelentős forrásaivá vál-
tak. Lord  Kelvin (W.  Thomson) véleménye 
szerint ahhoz, hogy megértsük a jelenséget, 
meg kell építenünk mechanikai modelljét. 
Kelvin mellett Maxwell is nagy figyelmet 
szentelt a fizikai hasonlóság elméletének 
és azoknak a feltételeknek a kidolgozására, 
amelyek lehetővé teszik a valóság egyik te-
rületéhez tartozó jelenségek tanulmányozá-
sát a valóság másik területét visszatükröző 
elmélet segítségével (például az elektromág-
neses jelenségeket az összenyomhatatlan fo-
lyadékokkal való analógia alapján tanulmá-
nyozta). Maxwell nemcsak a modellmódszer 
nagy jelentőségére mutatott rá, hanem korlá-
taira is, például arra, hogy a modellek csak 
lépcsőfokok a tudományos elmélet kidolgo-
zása útján, nem kész elméleti rendszerek. 
Ebben az időszakban jelentős eredménye-
ket értek el a biológiai folyamatok elméleti 

~ében, de a ~ széleskörűen elterjedt a ma-
tematikában és a geometriában is (például 
halmazelmélet, nem-euklideszi geometri-
ák). A modellmódszernek a tudomány vala-
mennyi területén való széles körű elterjedé-
se csak a 20. században valósult meg. (V. F.) 
→ katonai képzés, kiképzés, felkészítés

módosított, összetett akadályleírás/aka-
dályvázlat: a műveleti tér katonai tevékeny-
ségekre gyakorolt hatásait leíró (ábrázoló) 
okmány. Normális helyzetben a mozgást 
(manővereket) korlátozó akadályokat tartal-
mazza és írja le, illetve módosítja az aláb-
biak figyelembevételével: járhatóság; célte-
rületek; megközelítési útvonalak, fedettség 
és álcázás; mozgási folyosók; akadályok 
rendszere; kulcsfontosságú területek, véd-
hető területek. (H. H.) → felderítés

módszeres tűz: löveggel, tűzszakasszal, 
üteggel vagy osztállyal meghatározott idő-
tartamig, meghatározott tűzütemben lőtt 
tűz. A ~et általában az üteg jobbszárnyán 
lévő löveg kezdi meg, majd a szakaszpa-
rancsnok vezényszavára a többi löveg is ki-
váltja a tüzet. (Sz. T.) → tüzérség

módszertan: azon oktatói eljárások összes-
sége, amelyek meghatározott (rendezett) mó-
don elősegítik a tanulást. A konkrét alkal-
mazható módszereket alapvetően a szak-
mai tartalom határozza meg. A ~ jellemző-
je, hogy tudományághoz kötött tantárgy-pe-
dagógia. A nevelési módszer a kitűzött ne-
velési cél elérésének érdekében alkalmazott 
eljárás. Célja, hogy az egyént pozitív tevé-
kenységre késztessük, a negatív hatásokat 
pedig kiküszöböljük. Az eljárás a módszer 
konkretizációját jelenti. Függ a pedagógiai 
intuíciótól, a találékonyságtól, a nevelő ak-
tivitásától, azonban mindig eljárások rend-
szeréről beszélünk. (V. F.) → katonai kép-
zés, kiképzés, felkészítés
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módszertani foglalkozás: az oktatók szá-
mára szervezett foglalkozás, amelynek 
kereté ben egy adott tárgykör anya gának egy 
részét (vagy egé szét) úgy adják elő vagy mu-
tatják be az oktatóknak, hogy azt saját ok-
tatói tevékenysé gükhöz mintának tekinthes-
sék. A ~ célja az adott tárgykör oktatásá-
nak mintaszerű bemutatá sa. A ~ tartható 
a terepen, a gyakorlópályákon vagy tan-
teremben. (V. F.) → katonai képzés, kikép-
zés, felkészítés

modulálatlan zavar: olyan zavarási cél-
ból előállított jelkisugárzás, amely során 
az adott frekvenciájú adójel nem kerül sem-
milyen modulációra, ugyanakkor hatékony 
elnyomást képes biztosítani azáltal, hogy 
például a vevőkészülékek automatikus erő-
sítésszabályozó áramköreit (AGC) leszabá-
lyozásra készteti, így a hasznos jel vétele le-
hetetlenné válik. Mivel a vevőkészülékben 
„nagy csend” lesz, ezért a zavarás ténye ne-
hezen ismerhető fel. Olyan gyanú kelthe-
tő vele, mintha a rádióháló egyik állomása 
benyomva felejtette volna a rádiókészülé-
kének beszédváltóját. (V. L.) → elektroni-
kai hadviselés

modulált zavar: olyan zavarási célból elő-
állított jelkisugárzás, amely során az adott 
vivőfrekvencia a modulátorban valamilyen 
modulációt kap, amely lehet folyamatos, im-
pulzus, zaj, sőt valós beszéd, vagy zenei mo-
duláció, akár tévéjel. A zajjal, vagy az egy-
szerűbb modulációval ellátott zavarjelek ha-
mar felfedik a zavarás tényét, azonban pél-
dául egy rádióműsor megjelenése a rádió-
relé csatornában a kezelők számára komoly 
fejtörést okozhat. A moduláció során a jel 
spektruma kiszélesedik, ezzel a zavarás sáv-
szélessége is befolyásolható. Minden adás-
módhoz tartozik egy úgynevezett optimális 
zavarfajta, amely a leghatékonyabban képes 
a hasznos jel demodulációját akadályozni. 
(V. L.) → elektronikai hadviselés

Molnyija-pálya: olyan speciális műhold-
pálya, amely nevét a szovjet Molnyija-mű-
holdak után kapta. Olyan nagy excentri-
citású ellipszis alakú pálya, amely legna-
gyobb földtávoli pontja (perigeum) eléri 
a 40 000 km-t, a földközeli távolsága (apo-
geum) pedig 500 km. A Molnyija-műhol-
dak távközlési célokat szolgáltak a hatva-
nas évektől kezdve. A pálya előnye, hogy két 
műholddal közel globális lefedettség bizto-
sítható. A ~ inklinációs szöge 63,4°. A ke-
ringés periódusideje 23 h 56 min. Azért volt 
szükséges ezen pálya alkalmazása, mert 
a geostacionárius pálya a Szovjetunió terü-
letéről nagyon alacsony szög alatt, vagy akár 
a horizont alatt látszik, így kommunikációs 
célú műholdak elhelyezésére nemigen al-
kalmas. Katonai kommunikációs rendelte-
tése mellett ez a műhold biztosította a Var-
sói Szerződés országaiban tartózkodó szov-
jet csapatok televíziós műsorvételi igényeit 
is. (V. L.) → elektronikai hadviselés

Moltke, Helmuth Karl Bernhard von 
(1800–1891): porosz marsall, katonai teore-
tikus. Elvégezte a Koppenhágai Kadétisko-
lát (1818), 1822-ben  lépett a porosz hadsereg 
szolgálatába, s röviddel ezután már hadiaka-
démiára küldték. Akkoriban  Clausewitz volt 
az intézmény igazgatója, akinek A hábo-
rúról című klasszikus műve nagy hatással 
volt a fiatal tisztre. 1855-ben  Vilmos herceg, 
a porosz trónörökös szárnysegédjévé nevez-
ték ki. Amikor 1857 októberében pártfogó-
ja régens lett, ⁓t a vezérkar főnökévé ne-
vezték ki Az 1864. évi schleswig-holsteini 
háborúban az osztrák–porosz haderők ve-
zérkari főnöke volt. Az osztrák–porosz há-
borúban tanúsított sikeres tevékenysége, 
valamint az 1866. évi königgrätzi diadal 
nyomán európai jelentőségű személyiséggé 
vált. 1870-ben  a Franciaország seregei fö-
lötti győzelem kovácsa, s így része volt ben-
ne, hogy a megszülető Németország a kon-
tinens vezető hatalma lett. ⁓t kiemelkedő 
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 hadvezéri tehetségnek elismeréseként grófi 
rangra emelték, 1871-ben  megkapta a mar-
sallbotot is. 1888-ban  mentették fel megbí-
zása alól. A vezérkarfőnöki beosztásban el-
töltött idő utolsó 16 évében az 1870–1871-es  
háború hivatalos történetének megírását irá-
nyította, és egy, Francia- és Oroszország el-
len indítandó  hadjárat tervének kidolgozásán 
fáradozott. ⁓ tanulmányaiban szükségesnek 
tartotta, hogy az ország valamennyi lehető-
ségét és adottságát felhasználják a hadvi-
selés érdekében, megelőzzék az ellenséget 
a hadsereg mozgósításában és a határon tör-
ténő felvonultatásában, váratlanul indítsák 
meg a haditevékenységeket, különböző irá-
nyokból egy pont felé vonulva („külön-külön 
vonulni, együtt harcolni”), a szárnyak felől 
átkarolják az ellenséget. Ő írta azt, milyen 
fontos, hogy az ellenséget egy fő ütközet-
ben zúzzák szét, arcból és a szárnyak felől 
támadva. (F. B.) → hadtudomány elmélete

Moltke, Helmuth Johannes Ludwig von 
(1848–1916): német katonatiszt, vezérez-
redes, 1906–1916-ig  (ténylegesen, csak 
1914. szeptember 15-éig) a német császá-
ri hadsereg vezérkari főnöke. Nagybátyjá-
tól, Helmuth Karl Bernhard von Moltké-
től való megkülönböztetésül gyakran „az if-
jabb Moltke”-ként hivatkoznak rá. Fő hibá-
jaként rótták fel neki, hogy megváltoztatta 
a Schlieffen-tervet, meggyengítette a hadá-
szati átkarolást végző főerőket, így az 1914. 
szeptemberi kudarc (első marnei csata) után 
megbukott vezérkarfőnökként. (Sz. M.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

Montecuccoli, Raimondo (1609–1680): Itá-
liából származó császári hadvezér, korá-
nak egyik legjelentősebb katonai teoreti-
kusa. Már 16 évesen – 1625-ben  – katona-
ként, császári szolgálatban vett részt a har-
mincéves háborúban. Nagybátyja Ernesto 
Montecuccoli szintén hadvezér volt. Brei-
tenfeldnél (1631), majd Melniknél svéd fog-

ságba esett. 1642-ben  tábornokká nevezték 
ki. Ettől kezdve a császáriak legsikeresebb 
hadvezére. 1658 után a török hadszíntér-
re került. 1661-ben  az Erdélyben működő 
császári hadsereget vezette. Eredménytelen 
hadjáratáért Zrínyi éles bírálatban részesí-
tette. Legnagyobb katonai sikerét 1664-ben  
a szentgotthárdi csatában érte el, amikor 
döntő győzelmet aratott a török hadak fe-
lett. 1668-ban  az Udvari Haditanács elnö-
ke lett. 1673–1675-ben  a francia hadszínté-
ren az évszázad talán legnagyobb hadvezé-
re, Turenne ellen is eredményesen harcolt. 
1680-ban  Linzben halt meg. ⁓t hadjáratai, 
harctéri sikerei nagyszerű taktikusnak mu-
tatják, ám hadtudományi munkássága tette 
igazán híressé. Korának elismert hadtudó-
sa volt. Írói tevékenysége 1640–1670 közé 
esett. A század egyik legolvasottabb, legmű-
veltebb katonájává képezte magát. Munkái-
ban kora és saját, háborúban eltöltött életé-
nek gazdag tapasztalatait dolgozta fel. Erre 
támaszkodva elsőnek kísérelte meg, hogy 
a hadtudományt rendszerbe foglalja. Nem 
törekedett a háború lényegének, törvény-
szerűségeinek feltárására. Rendszere szinte 
teljesen gyakorlati jellegű. Felismerte a gaz-
dasági tényező, mindenekelőtt a pénz sze-
repét a háborúban. A fejedelmi abszolutiz-
mus rendíthetetlen híve. A hadsereg kiegé-
szítését reformálta azzal, hogy csökkentette 
a szúrófegyveres pikások létszámát és a tűz-
fegyvereseket növelte, akiket igyekezett új, 
pontos tüzelésű és jobb muskétákkal ellát-
ni. Ő vezette be seregében a könnyű kanó-
cos muskétát. Szigorú fegyelmet követelt 
a tüzelés végrehajtásában. Ezen intézkedé-
sek révén fokozta seregének támadóerejét. 
Észszerűsítette a csapatok ellátó és fizetési 
rendszerét is. Hadtudományi munkái közül 
a legfontosabb Az ütközetről (Delle battag-
lie), Értekezés a háborúról (Trattato della 
guerra). Mindkettő 1640–1642 között ké-
szült. A Magyarországon és Németország-
ban vívott háború eredményei (Successi del 



786

Montluc, Blaise de

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

la guerra seguiti in Allemagnia et in Ung-
heria, 1654); Visszaemlékezések az 1661–
1669-es magyarországi hadjáratra (Cose e 
memorie supra le campagne in Ungheria, 
1670). Fő műve a hadtudomány első jelen-
tős rendszerbe foglalását tartalmazó Emlék-
iratok a háborúról (Memoria della guerra). 
(N. L.) → hadtörténet, hadművészet történe-
te (F. B.) → hadtudomány elmélete

Montluc, Blaise de (1501–1577): az armag-
naci kisnemesi családból származó ⁓ egy-
szerű íjászként kezdte a pályafutását az itá-
liai háborúban, de rátermettségének és bá-
torságának köszönhetően gyorsan emelke-
dett a ranglétrán. Egyik legnevesebb hadi-
tette a ceresolei diadal 1554. április 14-én, 
ahol puskásai élén kitüntette magát, és ta-
nácsaival nagyban hozzájárult Enghien gróf 
győzelméhez. Nem sokkal később kinevez-
ték tábornoknak és 1554. július – 1555. ápri-
lis között altábornagyként sikerrel védte Si-
enát, majd fontos szerepet játszott Thionville 
ostromában. Az 1562-ben  meginduló vallás-
háborúkban a katolikusok oldalára állt. Ér-
demei elismeréseként III. Henrik 1574-ben  
kinevezte Franciaország marsalljává. 1570 
után írta kommentárjait (Commentaires de 
Messire Blaise de Montluc), amelyekben öt-
venévnyi (1521–1574), háborús tapasztalata-
it foglalta össze. IV. Henrik a katona bibli-
ájának nevezte a művet, amelyben döntően 
gyakorlati kérdésekkel foglalkozik, de felis-
merte a tűzfegyverek jelentőségét és kiemeli 
a támadás, illetve az ütközet elsődlegességét 
az ellenség legyőzésében. (N. L.) → hadtör-
ténet, hadművészet története

motívum/motiváció: ⁓ként határozhatjuk 
meg az utasítássá összeállt jel vagy jelek 
csoportját. A ⁓ lehet belső vagy külső. Min-
den intézmény – így a Magyar Honvédség 
is – fennállásához, hatékony működéséhez, 
fejlődéséhez szükséges meggyőződéseket, 
értékeket, képességeket, motiváltságot, vi-

selkedésformákat vár tagjaitól. Különösen 
a harc megkezdésekor, a katona cselekvé-
sét nem a motiváció indítja el, hanem a cél-
tudatos parancsnoki döntések sorozata, va-
lamint a hatásos cselekvés elemeinek auto-
matizáltsága, amit a kiképzés alapoz meg, 
de ⁓ok harc folyamán is orientálják a visel-
kedést. A ⁓, motívumrendszer a lelki erőtér 
faktora, karaktermeghatározó, teljesítmény-
növelő. A ⁓ok többsége nem a szükségszerű-
ség erejével hat, azaz időben eltolható az ál-
tala indítandó cselekvés. Mit kell motivál-
nia a vezetőnek: a munkatársak személyi-
ségének egészét, gondolkodásuk anyagát, 
szakmai kapacitásukat, hajtóerőiket, céljai-
kat, értékválasztásaikat, reakcióikat, morá-
lis tartalékaikat, társadalmiságukat. A mo-
tiváltság feszültséget eredményez, jellemző 
a személyiségre. Gyakran motivációs küz-
delmek jelennek meg (jelentsem, ne jelent-
sem; szóljak, ne szóljak stb.) Frederick Herz-
berg (1923–2000) amerikai pszichológus 
kéttényezős elmélete magába foglalja, a kül-
ső (higiénés tényezőket): fizetés, munkabiz-
tonság, munkafeltételek, vezető stílusa, sza-
bályrendszer, munkatársi kapcsolatok; vala-
mint a belső tényezőket (motivátorok): siker-
élmény, elismerés, autonómia, verseny, fele-
lősség, tartalmas munka, fejlődés, tanulás. 
További ⁓típusok is lehetnek, olyanok, mint: 
tudattalan, fejlődési (haladással, tanulással, 
tudással stb.), és tekintéllyel kapcsolatos ⁓
okat. L. Festinger (kognitív disszonancia) 
elmélete, összefoglalja a munkával kapcso-
latban befektetett energia, és a valószínű 
személyes eredmény arányát, az általa fon-
tosnak tartott személyek hasonló arányához 
viszonyítva. (H. D.) → katonapedagógia

mozaiktanulás: a kooperatív oktatási mód-
szerek közé tartozó módszer, Elliot Aronson 
dolgozta ki a hetvenes években. A ~ során 
hatfős csoportok tagjai elolvassák a feladat-
ból rájuk eső részt (például egy költői  életmű 
hat szakaszának egyikét). Ezután összeül-
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nek a különböző csoportok azon tagjai, akik 
azonos résztémát tanulmányoztak. A meg-
vitatás után visszatérnek saját csoportjukba, 
ahol az egyeztetett változat szerint minden-
ki elolvassa az egész anyagrészt, és a „szak-
értők” segítik a többieket, hogy  ezután ala-
posabban tanulmányozzák az adott anyag-
részt. (V. F.) → katonai képzés, kiképzés, 
felkészítés

mozgásakadályozás: a műszaki támogatás 
feladatcsoportjainak egyike; magába fog-
lalja mindazokat a rendszabályokat és te-
vékenységeket, amelyek az ellenség vagy 
szemben álló fél mozgásának, előrevonásá-
nak és manővereinek akadályozására, meg-
nehezítésére irányulnak. (K. Z.a) → műsza-
ki támogatás

mozgáscentrikus hadikultúra: a ⁓át műve-
leti filozófiája alapján az ellenség megsem-
misítésére irányuló magas intenzitású táma-
dó katonai műveletek végrehajtása jellem-
zi. Az összhaderőnemi műveletekben a ha-
dászati célokat megvalósító fő haderőnem 
a szárazföldi haderőnem. A hadászati tevé-
kenységet a főerő aktív, nagy erejű csapásai, 
a kezdeményezés megragadásának és meg-
tartásának megvalósítása jellemzi. Az idő-
előny birtoklása meghatározó fontosságú, 
mint ahogy a parancsnokok kreativitásának 
is rendkívül nagy jelentősége van. A katonai 
műveletek földrajzi kiterjedése nagymérté-
kű, a hadszíntér akár kontinentális méretű 
is lehet. A ⁓ alapvetően a kontinentális el-
helyezkedésű és érdekeltségű országok, ál-
lamok hadikultúrája. (Sz. I.b) → hadtudo-
mány elmélete

mozgástámogatás: a műszaki támogatás 
feladatcsoportjainak egyike; magába fog-
lalja mindazokat a rendszabályokat és tevé-
kenységeket, amelyek a saját csapatok moz-
gásának biztosítására, a teljes manőversza-

badság megteremtésére és fenntartására irá-
nyulnak. (K. Z.a) → műszaki támogatás

mozgékonyság: a ⁓ a katonai erőknek 
és a hozzájuk tartozó logisztikai szervek-
nek az a helyváltoztató képessége, amely 
alkalmassá teszi a csapatokat arra – az el-
sődleges feladat-végrehajtó képességüket 
megtartva –, hogy az egyik helyről, terület-
ről a másikra közlekedjenek. A katonai mű-
veletek nagyságától, szintjétől, távolságá-
tól függően megkülönböztetünk hadászati, 
hadműveleti és harcászati ⁓ot: a) a hadásza-
ti ⁓ a katonai erőknek és a hozzájuk tartozó 
logisztikai támogatásnak nagy távolságok-
ra történő gyors és hatékony helyváltoztatá-
si képessége. Ez megvalósulhat hadszínte-
rek, régiók között vagy a NATO felelősségi 
körzetén kívül; b) a hadműveleti ⁓ a katonai 
erőknek és a hozzájuk tartozó logisztikai tá-
mogatásnak egy régión belüli gyors és haté-
kony helyváltoztatási képessége, amely al-
kalmassá teszi arra, hogy egy nagyobb el-
lenséges támadás elhárítására összevonják, 
illetve az ellenség hadműveleti tartalékai 
ellenlökésének elhárítására összpontosít-
sák; c) a harcászati ⁓ a regionális, helyben 
lévő és a hadosztály szintig terjedő erőknek 
és a hozzájuk tartozó logisztikai támogatás-
nak azon helyváltoztatási képessége, amely 
alkalmassá teszi azokat nagyobb ellenséges 
támadás elleni összevonás, illetve harcásza-
ti tartalékok elleni összpontosítás végrehaj-
tására. A haditechnikai eszköz ⁓a vonatko-
zásában az a helyváltoztató képesség, ame-
lyet nagy távolságon és változatos viszo-
nyok között megtenni képes szárazföldön, 
vízen, vagy a levegőben. A ⁓ot alapvetően 
az eszköz technikai lehetőségei és a moz-
gás körülményei határozzák meg. (Sz. G.) 
→ közlekedési támogatás (T. J.) → száraz-
földi műveletek

mozgó rombolócsoport: a szárazföldi össz-
fegyvernemi egységek, magasabbegységek 
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ideiglenes jelleggel létrehozott harcrendi ele-
me. Rendeltetése az ellenség váratlan vagy 
nagy erejű betörési irányaiban, valamint 
a támpontok közötti hézagokban a harcoló 
csapatok visszavonulásának ütemében, azt 
követően hidak, utak, vasutak és azok fon-
tosabb műtárgyainak gyors használhatatlan-
ná tétele, fontosabb objektumok rombolása, 
nem hátraszállítható harcanyagok és egyéb 
anyagok, eszközök megsemmisítése. Csak 
védelemben hozzák létre, állománya utász-
rajtól utászszakaszig terjedő erőből állhat. 
Szükség szerint közvetlen védelmére lö-
vész- vagy harckocsi-alegységek is kijelöl-
hetők. A csoportot nagy terepjáró képessé-
gű, lehetőleg páncélozott szállítóeszközök-
kel, speciális robbantóeszközökkel és rob-
banóanyagokkal látják el. (K. Z.a) → mű-
szaki támogatás

mozgó záróosztag (MZO): a szárazföl-
di összfegyvernemi egységek, magasabb-
egységek ideiglenes jelleggel létrehozott 
harcrendi, hadműveleti eleme. Rendeltetése 
a harctevékenységek időszakában akname-
zők gyors telepítése a talaj felszínére vagy 
a felszín alá, illetve rombolások létrehozása 
az ellenség várható tevékenységének iránya-
iban azzal a céllal, hogy veszteséget okozzon 
a páncélozott harceszközeiben, akadályoz-
za az előremozgást és a manővereket, zár-
ja a szárnyakat, csatlakozásokat, hézagokat, 
illetve biztosítsa az elfoglalt terepszakaszo-
kat. A ~ot a műszaki csapatok állományába 
tartozó zártelepítő vagy utász alegységek-
ből hozzák létre szakasz vagy század erő-
ben. Feladatát önállóan vagy a páncélelhá-
rító tüzérségi erőkkel együttműködve hajt-
ja végre, de néha harckocsi alegységekkel 
vagy harci helikopterekkel közösen alkal-
mazzák. Aknarakó, aknaszóró eszközök-
kel, harckocsi elleni aknákkal és robbanó-
anyaggal rendelkezik a feladatai ellátásához. 
(K. Z.a) → műszaki támogatás

mozgó zárótűz: az ellenség szétbontakozó 
harckocsijaira, páncélozott szállító harcjár-
műveire, vagy a páncélozott harcrendben ro-
hamozó ellenség arcvonala elé egyidejűleg 
egy vagy több terepszakaszra lőtt összefüg-
gő tűzfüggöny, amelyet a harckocsik (pán-
célozott szállító harcjárművek) előremoz-
gási ütemének megfelelően előre meghatá-
rozott terepszakaszra helyeznek át. (Sz. T.) 
→ tüzérség

mozgósítás: mobilizáció (a latin „mobi-
lis” – mozgó szóból származó kifejezés). 1. 
A ~ az ország erőforrásainak átcsoportosí-
tása a háborús vagy a rendkívüli időszakok 
igényeinek megfelelően. A ~ magába foglal-
ja a fegyveres erők és a rendvédelmi szer-
vek, a védelmi igazgatás, a polgári védelem 
hadiszervezetre való áttéréséhez, valamint 
a nemzetgazdaság haditermelésre való át-
állításához szükséges személyek, technikai 
és anyagi eszközök, valamint objektumok 
igénybevételét. A ~ lehet: ország~, gazda-
ság~, a fegyveres erők és rendvédelmi szer-
vek ~a, a védelmi igazgatási szervek ~a. A ~ 
méretei szerint lehet: általános (teljes), vagy 
részleges; a végrehajtás módja szerint pedig 
rejtett vagy nyílt ~. 2. Azon rendszabályok 
és tevékenységek összessége, amelyek lehe-
tővé teszik a fegyveres erők békehadrendről, 
békeszervezetről, békeállományról, a há-
borús hadrendre, hadiszervezetre és hadi-
állományra való áttérést. 3. A katonai szer-
vezet ~a azon tevékenységek összessége, 
amelyek biztosítják a tartalékos hadkötele-
sek bevonultatásával, a nemzetgazdaságból 
tervezett technikai eszközök, anyagok elő-
állításával, valamint a szükséges nemzet-
gazdasági szolgáltatások igénybevételével 
a meghatározott feladat végrehajtására al-
kalmas szervezet megalakítását. 4. A totális 
~ a hadipotenciál háborús szükségletre való 
teljes átállítása. Ennek keretében bővíthetik 
a hadkötelezettség korhatárát,  bevezethetik 
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a  kényszermunkát, maximálisan igénybe 
vehetik az anyagi javakat. 5. ~nak neve-
zik a meghatározott feladatokhoz szükséges 
személyi, szellemi, anyagi erőforrások össz-
pontosítását is. (H. L.) → védelmi igazgatás

mozgósítási biztonság: a gazdasági biz-
tonság alrendszereként megmutatja, hogy 
a gazdaság mennyire képes az ország mű-
ködését krízisidőszakban fenntartani, meny-
nyire képes az ilyenkor jelentkező speciális 
(különösen védelmi) igényeket kielégíteni. 
Így biztonsági szintje a gazdaság krízisidő-
szaki működésre történő átállításának ered-
ményességétől, azaz a gazdaságmozgósítási 
képességétől függ. Annál magasabb szintű 
a ~, minél inkább megszervezett a gazdaság 
védelmi felkészítése; minél nagyobb tartalé-
kok állnak rendelkezésre védelmi célú tarta-
lékokból, valamint rögzített ipari kapacitá-
sokból; minél hosszabb hadiipari értéklán-
cokkal rendelkezik az ország, illetve szövet-
ségesi rendszere; minél nagyobb a hadiipari 
K+F tevékenység; minél magasabb a gazda-
ság általános technológia- és tudásszínvona-
la, technológiai biztonsága; minél magasabb 
szintű a humán tőke minősége (tudás, inno-
vációs képesség, erkölcs, honvédelem iránti 
elkötelezettség tekintetében). (T. B.) → vé-
delem-gazdaságtan

mozgósítási készenlét: a mozgósítás mére-
tei és módjai kapcsolatából alakult ki. En-
nek alapján a mozgósítás formái: a) részleges 
rejtett; b) részleges nyílt; c) általános nyílt 
mozgósítás. a) A részleges rejtett mozgósí-
tást általában magasabb készenléti fokozat 
elrendelése nélkül, néhány – a védelmi terv-
ben kijelölt – katonai szervezetet érintően 
hajtanak végre, a mozgósítás valódi céljá-
nak rejtésével, a szükséges tartalékosok be-
vonultatásával, a polgári technikai eszkö-
zök előállításával. b) A részleges nyílt moz-
gósítást a magasabb készenléti fokozat el-
rendelésével együtt – vagy anélkül – a vé-

delmi tervben kijelölt katonai szervezetek, 
vagy azok meghatározott csoportja részére 
rendelnek el; ebben a mozgósítási formá-
ban is csak a szükséges tartalékosok bevo-
nultatása és a feladat ellátását biztosító pol-
gári technikai eszközök előállítása történik 
meg – rejtés nélkül. c) Általános nyílt moz-
gósítás, amely – az ország teljes készenlété-
nek elrendelésével egyidejűleg – minden le-
biztosított tartalékos bevonultatását és a pol-
gári technikai eszközök előállítását – átadá-
sát – jelenti, illetőleg annak befejezése után 
a honvédség hadrendjében lévő valameny-
nyi katonai szervezet áttér hadiszervezet-
re és feltöltött állományra; a mozgósítás té-
nyét a tömegtájékoztatási és egyéb hírközlő 
eszközökön haladéktalanul közzé kell tenni. 
A katonai szervezetek mozgósításával kap-
csolatos feladatok végrehajtására biztosított 
(meghatározott) időpont, időkeret. Általá-
ban bevonulási-, előállítási-, beérkezési idő-
ről; a feltöltés befejezésének idejéről és a ⁓i 
időről beszélünk. A néhány órástól például: 
M–1 04, M–1–12,  M–1–24, M–2–24, M–10–
24, M–30–24 stb. M = mozgósítás, az első 
szám a nap, a második az óra. (H. L.) → vé-
delmi igazgatás

mozgósítási zárolt gépjárműtechnikai esz-
közök: mindazon, a béke szükségleten felüli 
eszközök, amelyek a hadiszükséglet biztosí-
tására kerültek kiadásra. Ezen eszközök be-
sorolására vagy átcsoportosítására a honvéd 
vezérkarfőnök jogosult. (V. R. L.) → hadi-
technikai támogatás

mozsárlövészet: a tüzérségi tűzeszközökkel 
45°-nál nagyobb emelkedési szöggel (mere-
dek röppálya) végrehajtott lövészet. A ~et 
általában az ellenség felé eső lejtőkön, hor-
hosokban, magas épületek udvarán stb. elhe-
lyezkedő élőerő és tűzeszközök pusztítására, 
valamint különböző objektumok födémré-
szének rombolására, vagy az álca leválasztá-
sára alkalmazzák. (Sz. T.) → tüzérség



790

mögöttes terület

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

mögöttes terület: a harcterület szerkezeté-
nek azon része, amely az erők elhelyezke-
dése és vezetése szempontjából a közvetlen 
harcterület mögött, az ellenség közvetlen 
behatásán kívül helyezkedik. A ~en alap-
vetően az adminisztratív, illetve logisztikai 
tevékenységek zajlanak. (T. J.) → száraz-
földi műveletek

MRSI- (Multiple Rounds Simultaneous Im-
pact) képesség: az automata irányzó- és töl-
tőberendezéssel és speciális célszámítógé-
pekkel ellátott, elsősorban önjáró tüzérségi 
tűzeszközök azon képessége, amellyel az ál-
taluk gyorstűzben kilőtt (4–6 db) gránátok 
egy időpontban csapódnak. A tüzér szak-
terminológiában jelenleg még ezt az angol 
kifejezést alkalmazzák. (Sz. T.) → tüzérség

MSL (Mean See Level, közepes tenger-
szint): közepes tengerszint, amelyhez képest 
a tengerszint feletti magasságokat meghatá-
rozzák. A NATO szabványos topográfiai tér-
képeken feltűntetett magassági viszonyítási 
alap. (K. A.) → geoinformációs támogatás

multidimenzionális békefenntartás: a bé-
kefenntartás fejlődésében a második generá-
ció, amelyet alapvetően a komplex konfliktu-
sok, az államon belüli polgárháborúk felszá-
molása érdekében hajtanak végre. Alapvető-
en ENSZ-fogalom, de más szervezeteknél is 
használatos. A multidimenzionális jellegét 
az adja, hogy a komplex válságok, komplex 
reagálásokat igényelnek, aminek sok sze-
replője tevékenykedik több biztonsági di-
menzióban (politikai, katonai, gazdasági, 
környezeti, társadalmi, egyéb). A több di-
menzióban tevékenykedő aktorok erőfeszí-
téseinek összehangolása a pozitív, egymást 
erősítő hatások felismerése, a siker megha-
tározó eleme. A komplex reagálás rendsze-
rében, a ⁓ban, megjelennek a katonai erők 
mellett a rendészet, a politikai ügyek, a tör-
vényesség, az igazságszolgáltatás, a köz-

ügyek, az emberi jogok, a humanitárius 
ügyek, a megbékélés és bizalomépítés szak-
emberei is. A diplomaták, tanácsadók, vá-
lasztási szakértők, menekültügyesek, rein-
tegrációt végző és gazdasági fejlesztő szak-
emberek tevékenysége a szoros koordináci-
ót igényel a fizikai biztonságot megteremtő 
és fenntartó katonai erővel. A több dimenzi-
óban tevékenykedő szereplők szervezetileg 
lehetnek az ENSZ vagy annak valamely sza-
kosított szervezetének, kormányzati és nem 
kormányzati szervezetek, donor és önkén-
tes szervezetek, nemzetközi vagy regioná-
lis szervezetek tagjai. (B. G.) → béketámo-
gató műveletek, CIMIC, műveleti környezet

multilaterális: sokoldalú, többoldalú, több 
félre kiterjedő. A ⁓ diplomácia szerepe több 
ország közötti politikai, gazdasági, kulturá-
lis, katonai együttműködés kialakítása és tá-
mogatása. (C. O.) → katonai vezetés

Munka törvénykönyve: szabályozza – fő-
szabály szerint – a munkaviszonyra vonat-
kozó szabályokat, így a munkaviszony lé-
tesítésének, megszüntetésének, tartamának 
vagy például a munkaidő és a munkabér-
re irányadó rendelkezéseket. A ⁓ szabályai 
irányadók a felek (munkáltató és munkavál-
laló) közötti jogviták esetén is. A ⁓ általá-
nos indokolása szerint az törvény megalko-
tásával az alábbi célokat kívánják megvaló-
sítani: rugalmas foglalkoztatás, munkavég-
zők szociális biztonsága, individuális és kol-
lektív autonómia erősítése, megállapodások 
szabályozó szerepének erősítése, szakszer-
vezeti aktivitás fokozása, az állami szabá-
lyozás regulatív funkciójának csökkentése, 
üzemi megállapodások regulatív funkció-
jának szabályozása, kollektív szerződésben 
biztosítani a törvénytől való eltérés lehetősé-
gét, polgári jogi szabályok alkalmazása kü-
lönösen a kártérítés körében. Egyes ágazati 
 területeket szabályzó törvények (honvédel-
mi, rendészeti, közigazgatási) rendelkezé-
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sei eltérhetnek a ⁓ rendelkezéseitől. (P. T.) 
→ humánpolitika, személyügy

munkaerőpiac: a munkaerőnek – mint ter-
melési tényezőnek – közgazdasági értelem-
ben vett piaca, ahol az eladók (munkaválla-
lók) és a vevők (munkaadók) közötti munka-
erő cseréje zajlik. A ~on mindig meghatáro-
zott számú és struktúrájú munkaerő-kínálat 
áll szemben bizonyos mennyiségű és össze-
tételű munkaerő-kereslettel. A ~on túlke-
reslet (munkaerőhiány) jelentkezik, ha na-
gyobb a munkaerő kereslete, mint a kínálat. 
Amennyiben a munkaerő-kereslet a kínálat-
nál kisebb, a piac túlkínálatos (munkanélkü-
liség). (S. J.) → humánpolitika, személyügy

Munkakör Azonosító Kód (MAK-kód): 
a ~ a munkakör szakterületi hovatartozá-
sát, a munkavégzés jellegét, a munkakör 
rendfokozati hierarchiában elfoglalt helyét, 
a nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá 
tartozást, a hozzá kapcsolható foglalkoz-
tatási jogviszonyt és korlátozást, valamint 
a munkakörben előírt idegennyelv-ismere-
ti követelményt azonosítja. A ~ felépítése: 
a) a ~ első négy – a munkakörcsalád azo-
nosítóját, a fegyvernemi, szakági alcsopor-
tot és a munkakörtípust jelölő – karakterét 
a Magyar Honvédség Munkaköri Térképe 
alapján határozzák meg; b) a ~ ötödik és ha-
todik karaktere a munkakörhöz rendszeresí-
tett, vagy abban elérhető legmagasabb rend-
fokozat azonosítására szolgál; c) a ~ hetedik 
karaktere a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá 
eső munkakör jelölésére szolgál, vagy azt je-
löli, hogy a munkakörhöz nem szükséges el-
lenőrzés; d) a ~ nyolcadik karaktere a mun-
kakör betöltőjének jogviszonyára utal; e) a ~ 
kilencedik karaktere a szolgálatteljesítési 
időt és munkaidőt határozza meg; f) a ~ ti-
zedik és tizenegyedik karaktere az idegen-
nyelv-ismereti követelményt jelöli. (I. A.) 
→ humánpolitika, személyügy

munkakörbővítés: a munkakör mélységé-
nek növelését célozza meg, a munkafeladat 
olyan tevékenységekkel egészül ki, ami mo-
tiváló hatású, például önellenőrzés, önirá-
nyítás lehetőségével. (C. O.) → katonai ve-
zetés

munkakör-gazdagítás: vertikális mun-
katerhelés, amely a munkatársak számára 
megnövelt hatáskört biztosít, amely olyan 
megoldásokat ajánl, hogy a feladat tartalma 
és fontossága, az igényelt képességek sokfé-
lesége, az autonómia foka és a visszacsato-
lás jellemzői alapján a motivációs erő ma-
ximális legyen. Az alkalmazottak motivá-
ciójának növelésében a HR tevékenységei, 
elsősorban az ösztönző rendszer működte-
tése és a munkakörök kialakítása, meghatá-
rozó jelentőségű. (C. O.) → katonai vezetés

munkakörelemzés: egy olyan általános 
szisztematikus eljárás, amely a munka-
kör jellemzőit feltárva segít meghatározni 
a szervezeti viszonyokat, feladatokat, fe-
lelősségeket, kapcsolatokat, lehetőségeket 
és korlátokat, valamint a munkaköri köve-
telményeket. A ⁓ lehetséges céljai: a) va-
lós létszámtervezés; b) munkakörtervezés; 
c) munkakör-értékelés; d) teljesítményér-
tékelés; e) toborzás, kiválasztás, beillesz-
tés; f) munkaerő-fejlesztés; g) életpályamo-
dell kialakítása; h) ösztönzési és motiváci-
ós rendszer kialakítása; i) szervezettervezés, 
fejlesztés megalapozása; j) munkavédelem. 
A hatékony ~ megalapozhat egy kompeten-
ciaalapú szervezeti tevékenységet és egy tu-
dásalapú szervezetfejlesztést. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

munkaköri leírás: a szolgálati viszony ke-
retében a munkáltatói jogkört gyakorló az 
állomány tagjának feladatait, a munkakör 
betöltésével kapcsolatos követelményeket, 
különösen az egyes szolgálati beosztások 
ellátásához szükséges idegennyelv- ismeret 
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szintjét és típusát, a szükséges nyelv megne-
vezését, valamint a szaknyelvi nyelvvizsga 
előírását, a megállapított szolgálati rendet, 
a rész-szolgálatteljesítés tényét ~ban rögzíti, 
és az állomány tagját a jogszabályok, a köz-
jogi szervezetszabályozó eszközök és a ~ 
szerint foglalkoztatja. A ~ olyan részle-
tességgel kell összeállítani, hogy az meg-
felelő alapot  szolgáltasson a munkakör 
 betöltéséhez szükséges személy kiválasztá-
sához. ~t az állami vezetők és a HVKF kivé-
telével minden beosztásra készíteni kell. A ~ 
meglétéért az állományilletékes parancsnok, 
a Honvédelmi Minisztériumban (HM) rend-
szeresített munkakör esetén a HM-szerv ve-
zetője a felelős. A ~okat a munkakört betöl-
tő személy közvetlen elöljárója által kijelölt 
személy készíti el, és a munkakört betöltő 
személy közvetlen elöljárója adja ki. A ~t 
két példányban kell elkészíteni. Kinevezés-
kor a ~ első példányát a munkakör betöltő-
jének – legkésőbb a kinevezéssel egyidejű-
leg – át kell adni, második példányát a hon-
védelmi szervezet szervezeti és működési 
szabályzatában vagy a szervezeti elemek 
ügyrendjében meghatározott iratkezelési 
feladatokat ellátó szervezeti elemnél, sze-
mélynél kell tárolni. A tiszti és az altiszti 
állomány tagjának ~ából adódó feladatait 
alapul véve kerülnek meghatározásra a tel-
jesítményértékelés részét képező munkakö-
ri egyéni teljesítménykövetelmények. A ⁓ 
az alábbiakat tartalmazza: I. Személyi rész: 
a) A munkakört betöltő neve. b) A szükséges 
iskolai végzettség, szakképesítés. c) A szük-
séges iskolai végzettség és szakképesítésen 
felüli további követelmények. d) Alkalma-
zás előfeltétele. II. Szervezeti rendelkezések: 
a) A munkavégzés helye, szervezet megne-
vezése. b) Munkakör megnevezése. c) Be-
osztás megnevezése. d) Munkaidő, munka-
rend. e) Munkáltatói jogkör gyakorlója. f) 
Közvetlen felettese. g) Távolléte estén he-
lyettese/helyettesítője. III. Jogok és kötele-
zettségek: a) Az alkalmazott általános jo-

gai. b) Az alkalmazott általános kötelezett-
ségei. c) Munkakör ellátásával kapcsolatos 
feladatok (részletes leírás). IV. Felelősség. 
V. Minőségirányítási rendszer. VI. Munka-
kapcsolatok, együttműködés. VII. Vagyon-
védelem. VIII. Helyettesítés. IX. Hatályba-
lépés. (I. A.) → humánpolitika, személyügy

munkaköri rotáció: stratégia szerint a szer-
vezeti egységben végzett feladatokat minden 
munkatársnak el kell sajátítania. Ez a mód-
szer akkor alkalmazható leghatékonyabban, 
ha az egyes munkakörök között nincs lénye-
ges ismeretkülönbség, s ha a betanítással 
és a gyakorlással a munkafolyamatok köny-
nyen elsajátíthatók. Az ilyen fejlesztésnek 
több előnye is van: csökkenti a monotóniát, 
lehetővé teszi a helyettesítést, s rugalma-
sabbá teszi a szervezet működését, hiszen 
megkönnyíti a munka szervezését. A mód-
szer hátrányának nevezhető, hogy a rotáció 
elsősorban a munkaadó képességpotenciál-
ját növeli, a munkavállaló számára viszont 
plusz terhet jelent, ám mobilitást biztosít. 
A rotációs fejlesztési stratégiához ugyan-
akkor szervesen kapcsolódik a munkakö-
rök kiszélesítése is. Ennek lényege, hogy 
a konkrét feladat elvégzése mellett olyan is-
meretek megszerzésére is alkalmat és lehe-
tőséget nyújtanak a dolgozóknak, amelyek-
kel a teljes munkafolyamat minden fázisát 
megismerve, magasabb szinten teljesíthet-
nek. Ez a módszer már a dolgozó számára 
is előnyös, hiszen képességei, ismeretei bő-
vülnek. Az USA haderejében igen széleskö-
rűen alkalmazzák e módszert. Így a tenge-
részgyalogság kiképző bázisán az altisztek 
legfeljebb másfél évet töltenek egy kiképzői 
beosztásban. Ennek következtében harcá-
szati, lőkiképzési, fizikai fejlesztés stb. ki-
képzői munkakörökben folyamatosan vált-
ják egymást. (C. O.) → katonai vezetés

munkaszolgálatos: a honvédelmi munka-
szolgálat rendszerének jogi keretét az 1939. 
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évi II. törvénycikk – közismert nevén a hon-
védelmi törvény – 230. §-a  határozta meg. 
Erre a szolgálatra minden 24. életévét betöl-
tött fiatalember kötelezhető, egy alkalommal 
három hónapot meg nem haladó időtartam-
ra, de szülői engedéllyel, önkéntes jelleg-
gel már a 16 éves kort elért középiskolások 
is jelentkezhettek. Az elsőként munkaszol-
gálatra kötelezettek a nyolc hadtestparancs-
nokság területén, nyolc közérdekű ~ zászló-
alj kötelékében kezdték meg szolgálatukat. 
E zászlóaljak száma 1941-től  tizenhárom-
ra növekedett. 1940-től  a zsidótörvények-
nek a honvédségen belüli nagyobb mérté-
kű alkalmazása következtében egyre több 
zsidó került ~ alakulatba, de a rendszerre 
veszélyesnek minősített szociáldemokrata 
és szakszervezeti aktivistákat, illetve egyéb 
megbízhatatlannak nyilvánított személyeket 
(közöttük nemzetiségieket is) ide hívták be. 
A közérdekű munkaszolgálat végleges szer-
vezete, illetve annak a háborús viszonyok-
ra való átállítása 1942-re  alakult ki. Ekkor 
hozták létre a Közérdekű Munkák Orszá-
gos Felügyelőségét, amely a munkaszolgá-
lat ügyeivel foglalkozott. Az 1942. július 
31-én  kelt XIV. törvénycikk törvényesítette 
azt a gyakorlatot, hogy a zsidók a honvéd-
ség kötelékében fegyveres szolgálatot nem 
teljesíthetnek, hanem a kötelezettségüknek 
a „kisegítő munkaszolgálattal” kellett ele-
get tenniük. Rendfokozatot, karpaszományt 
ezt követően nem viselhettek. A munkásszá-
zadok három fajtája létezett. A legnagyobb 
számban a tábori (vegyes) munkásszázadok 
alakultak, melyekbe a „18–42 éves munka-
szolgálatra alkalmas és nemzethűség szem-
pontjából megbízható zsidókat” osztották 
be. A különleges munkásszázadok legény-
ségét valláskülönbségre és az előző katonai 
szolgálatra való tekintet nélkül a 18 és 42 
év közötti, „nemzethűség szempontjából 
megbízhatatlannak” ítélt, elsősorban a bal-
oldali mozgalmakban részt vevő, a fennál-
ló rendszerrel ellentétes politikai nézeteik 

miatt nyilvántartott keresztény, illetve zsi-
dó származású hadköteles egyének, vala-
mint súlyos bűncselekmények miatt elítél-
tek képezték. A nemzetiségi (vagy kisebb-
ségi) munkásszázadokba a munkaképes, 
„nemzethűség szempontjából megbízhatat-
lan”, az ország területi gyarapodása folytán 
a határokon belül élő románokat és szer-
beket sorolták. A ~ alakulatok legnagyobb 
méretű háborús alkalmazására a 2. hadse-
reg kötelékében került sor, ahol 156 tábori 
munkásszázadban, közel 40 ezer ~ teljesített 
hadiszolgálatot a Don-kanyarban. A ~ nem 
viselhettek egyenruhát, saját polgári ruhá-
jukban teljesítettek szolgálatot. Csupán tá-
bori sapkát és bakancsot kaptak. Élelmezé-
sük gyengébb volt a katonák fejadagjainál. 
Az 1942. évi Don menti hídfőcsaták és az ál-
lásharcok alatt a ~ok 8%-os, az 1943. januári 
áttörést követően 70%-os  (23 905 fő) vesz-
teséget szenvedtek. 1943 tavaszán a német 
haderőnek átadott 14 tábori munkásszázad 
a bori rézbányákba került, ahol személyi ál-
lományukat igen rossz körülmények között 
dolgoztatták. 1944 áprilisában már 150 ezer 
fő – döntő többségében zsidó – teljesített 
munkaszolgálatot. A m. kir. honvédség kö-
telékében alkalmazott munkásszázadok kö-
telékében 1944. október végéig kb. 25 000 
zsidó ~ vesztette életét. A honvédelmi ki-
segítő munkaszolgálat intézménye később 
a minisztertanács 1944. október 18-i  dönté-
se értelmében a totális mozgósítás minisz-
terének hatáskörébe került, s ezzel befeje-
ződött a honvédség kötelékébe sorolt száza-
dok kiegészítése, de a meglévő alegységek 
továbbra is megmaradtak. 1944 novemberé-
től a zsidótörvények hatálya alá tartozó nő-
ket és férfiakat 16-tól  40, illetve 60 éves ko-
rig az általános országmozgósítás keretében 
rendelték kényszermunkára. (N. L.) → had-
történet, hadművészet története

munkatérkép: a parancsnoki térképmun-
ka során összeállított, grafikus vezetési ok-
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mány, illetve mindazon előre elkészített tér-
képtermék, amely a tervezési feladatok ki-
dolgozásához alapul szolgálhat. Létrehoz-
ható az ábrázolandó terepet lefedő hagyo-
mányos (papíralapú), vagy raszteres térképi 
adatállományok térképszelvényeinek össze-
állításával, vagy a honvédségi  alapellátásban 
lévő térképészeti anyagok körébe tartozó 
előregyártott ~ek felhasználásával. Ez utób-
biak szelvényezésükben és tartalmukban 
megegyeznek az alapul szolgáló térkép-
termékkel, de sokszorosításuk az eredeti-
hez képest halványított színekkel történik. 
(K. A.) → geoinformációs támogatás

Musketeer (Muskétás) hadművelet: brit 
hadművelet az 1956-os  szuezi válság ide-
jén. (Sz. M.) → hadtörténet, hadművészet 
története

műhelyvita: a doktorandusz PhD  védése 
előtti utolsó nagy megmérettetése, amikor 
az értekezése témájának legelismertebb 
szakemberei – a disszertáció és két előbí-
ráló véleményének birtokában – elisme-
rést és bírálatot mondva, szakmai segítsé-
get nyújtanak a dolgozat végleges formába 
öntéséhez. (Sz. M.) → hadtörténet, hadmű-
vészet története

műholdas felderítés: a felderítés olyan faj-
tája, amikor is a felderítő berendezéseket 
hordozó platform a világűrben, tipikusan 
műholdakon, űrhajókon, űrállomásokon 
vagy űrsiklókon helyezkednek el. Előnye, 
hogy nem zavarják a földi akadályok, a ke-
ringés során zavartalanul átrepülhetnek bár-
mely ország felett vagy akár a geostacioná-
rius pálya szükséges pontjára is állíthatók. 
Feladatukat tekintve lehetnek fényképező, 
multispektrális távérzékelési, rádióelektro-
nikai felderítő, rádiólokációs, korai előrejel-
ző, atomrobbanást érzékelő, kém- és egyéb 
célú berendezések a fedélzeten. Kezdetben 
az exponált filmtekercset, egyéb felderítési 

adatokat tartalmazó kapszulákat visszajut-
tatták a Földre és ott dolgozták fel, ma már 
lesugárzással oldják meg az információk le-
juttatását. (V. L.) → elektronikai hadviselés

műholdas globális helymeghatározó rend-
szer (Global Navigation Satellite Systems – 
GNSS): a műholdas alkalmazások egy spe-
ciális csoportja, amely a világűrben kerin-
gő műholdas alrendszerből, a földi irányító 
központok által alkotott vezérlő alrendszer-
ből és a felhasználók által használt felhasz-
nálói szegmensből áll. A műholdak a Föld-
ről kapott pozícióadatokat sugározzák ki kó-
dolt jelek formájában a felhasználók vevő-
készülékei számára. A műholdak fedélzetén 
lévő atomórák által előállított időalap hozzá-
adásával a lesugárzás időinformációt is tar-
talmaz. ~ az amerikai NAVSTAR GPS-, az 
orosz GLONASS-, a kínai BeiDou- (COM-
PASS) és az Európai Űrügynökség által fej-
lesztett Galileo-rendszer. Az egyes rendsze-
rek pontosságát jóval meghaladó pontosság 
érhető el a kombinált vevők alkalmazásá-
val, amelyek több rendszer jelét egyidejű-
leg dolgozzák fel és a pozícióadatokat ezek 
matematikai átlagolásával határozzák meg. 
Az amerikai NAVSTAR GPS-rendszerben 
ismert eljárás a bekapcsolható jeltorzítás, 
amely nagyfokú pontatlanságot képes okoz-
ni. Ennek kiküszöbölésére szolgál(t) a dif-
ferenciális GPS nevű eljárás. Ennek lénye-
ge, hogy egy adott ország elsőrendű geo-
déziai alappontjára helyezett vevőkészü-
lék által mért pozícióadatokat  folyamatosan 
 összevetik a helyes pozícióadatokkal és eb-
ből képezett hibavektort egy rádiórendszer 
vagy egy GSM adatszolgáltató csatorna se-
gítségével eljuttatják a többi vevőkészülék-
hez, amelyek képesek  korrigálni a mért ada-
taikat. Jelenleg ez a jeltorzítás ki van kap-
csolva. (V. L.) → elektronikai hadviselés

műholdas helymeghatározó rendszer: 
mesterséges holdak üzemeltetésével kiala-
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kított, földi helymeghatározásokra alkal-
mas rendszer. Helymeghatározási szolgál-
tatása lehet regionális vagy globális. A re-
gionális ~ek, mint amilyen a kínai BeiDou 
első változata, vagy a japán QZSS (Quasi-
Zenith Satellite System), illetve az indiai 
IRNSS (Indian Regional Navigation Satel-
lite System) mesterséges holdjai geostacio-
nárius, illetve kis inklinációjú geoszinkron 
pályán mozogva folyamatosan egy adott tér-
ség számára biztosítanak a helymeghatáro-
záshoz megfelelő konstellációt. A globális 
~ek ezzel szemben a Föld teljes felszínére 
biztosítanak lefedettséget egyenletesen el-
osztott, azonos inklinációjú, közepes magas-
ságú orbitális (Medium Earth Orbit – MEO) 
pályákkal. Utóbbiak közé soroljuk az ameri-
kai NAVSTAR GPS- és orosz GLONASS-
rendszert, valamint a kiépülés alatt álló eu-
rópai Galileo- és a harmadik generációs kí-
nai BeiDou-rendszert. A ~ek magas beru-
házási és fenntartási költségekkel járó fej-
lesztésére megfelelő gazdasági háttérrel, 
valamint jelentős védelmi potenciállal ren-
delkező országok, közösségek vállalkoznak. 
A fő motivációt esetükben az jelenti, hogy 
a már teljes kiépítettségű, nem kereskedel-
mi célú globális ~ek (GPS, GLONASS) fel-
használását az üzembentartók bármikor kor-
látozhatják. A korlátozás kiterjedhet egyes 
és az összes műhold jeladására, illetve a po-
zícionálást lehetővé tevő kódok módosításá-
ra. Az amerikai ~ kialakításakor, a rendszer 
illetéktelen felhasználását kiküszöbölendő 
a fenntartó szelektív hozzáférést (Selective 
Availability – SA) vezetett be, amely a nem 
katonai kivitelű GPS-vevőkészülékek fel-
használói számára közel egy nagyságrend-
del ponttalanabb helymeghatározást biztosí-
tott. Az Egyesült Államok elnöki rendeletére 
az SA-hozzáférés korlátozás 2000. május 2. 
(4 óra 5 perc GMT) időponttól megszűnt, de 
a rendszer katonai jellegéből adódóan hason-
ló felhasználási korlátozások bármikor be-
vezethetők. A GNSS-rendszer fejlődésével 

és ennek használatára alkalmas vevőkészü-
lékek elterjedésével a felhasználási korláto-
zások a polgári és kereskedelmi felhasználói 
kört egyre kevésbé veszélyeztetik. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

műholdas híradás: egy vagy több űrállo-
mást, aktív vagy passzív távközlési műhol-
dat (a távközlési műholdak az optikai ká-
belek és a tengeralatti kábelek kiegészítői), 
vagy más a világűrben levő tárgyat hasz-
nál fel. A ~ 1965-ben  kezdődött. Legfon-
tosabb felhasználási területei: a) Műholdas 
állandó helyű szolgálat keretében működ-
nek azok az űrtávközlési rendszerek, ame-
lyek távközlési műhold segítségével létesí-
tenek összeköttetést a hozzájuk tartozó ál-
landó helyű földi állomások között. Felada-
tuk lehet távbeszélő-, távíró-, adatátviteli, 
televízió- és rádióműsorjelek továbbítása 
akár az egyik földi állomástól a másik felé 
(pont-pont összeköttetés), akár egyik földi 
állomástól a rendszerben részt vevő összes 
többi földi állomás felé (pont – több pont 
összeköttetés). b) Műholdas távközlési mű-
holdszolgálat (tengeri, légi és földi mozgó-
szolgálat). c) Közvetlen műsorszórás műhol-
dakról. Feladata rádió- és televízió-műsorok 
eljuttatása közvetlenül a rádióhallgatóhoz 
és a televíziónézőkhöz; d) egyéb, műholdat 
igénybe vevő szolgálatok: helymeghatáro-
zás, navigáció, Föld-kutatás, meteorológia, 
optikai és rádiófelderítés stb. Nagy fejlő-
désen mentek keresztül a VSAT-rendsze-
rek, amelyek műholdas adatkommuniká-
ciót hoznak létre földi felhasználók között, 
viszonylag kisméretű antennával. A ~ elő-
nyei: pont-pont és több pont közötti átvitel, 
mérsékelt atmoszférikus, terjedési és inter-
ferenciazavarok, egyenletes minőség, ne-
hezen sebezhető, vészhelyzetben is műkö-
dőképes, a végfelhasználóig viszi a szolgál-
tatást, tetszőlegesen bővíthető, átkonfigu-
rálható, új felhasználók egyszerűen bekap-
csolhatók. Katonai felhasználásra sok más 
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előnye teszi alkalmassá: mobilitása, rugal-
massága, felhasználóközeli telepíthetősé-
ge. Átjátszó nélküli széles sávú átvitelt biz-
tosít akár alegységszintig, elszigetelt egy-
ségekhez, előretolt harcálláspontra, alacso-
nyan szálló légi eszközökhöz. Lefedi a teljes 
 érdekeltségi  területet, zsúfolt frekvenciáktól 
távol működik, használatát földrajzi akadály 
nem korlátozza, kiesett rendszereket gyor-
san pótol. (N. I.) → híradó-informatika, in-
formációvédelem

műszaki anyag: a műszaki eszközök egyik 
csoportja, olyan kiegészítő műszaki felsze-
relés, amelyet a műszaki támogatás felada-
tainak végrehajtása során alkalmaznak. Ilye-
nek például az út- és állásépítő anyagok, 
hídépítő anyagok, aknatelepítő anyagok, 
sáncszerszámok stb. (K. Z.a) → műszaki 
támogatás

műszaki csapatok: a szárazföldi és a légi-
erő haderőnemek támogató szakcsapataként 
a haderőnemek hadműveleteinek, harcának 
és egyéb tevékenységeinek műszaki támo-
gatását végzik. A ~ rendeltetése a műszaki 
támogatás bonyolult, a személyi állomány 
speciális kiképzettségét, a műszaki gépek, 
eszközök és anyagok széles körű alkalma-
zását igénylő feladatainak végrehajtása. Tá-
madásban az utak és átkelőhelyek berende-
zésével, fenntartásával, átjárók létesítésével 
támogatják a csapatok manővereit és mozgá-
sát. Műszaki zárak telepítésével részt vesz-
nek az ellenség ellenlökésének elhárításá-
ban, szárnyakat, hézagokat zárnak le, elért 
terepszakaszokat erősítenek meg. Védelem-
ben a műszaki zárak tömeges alkalmazásá-
val akadályozzák az ellenség térnyerését, 
veszteséget okoznak neki; erődítési épít-
mények létesítésével, az álcázás műszaki 
feladatainak végrehajtásával növelik saját 
csapatok védettségét és a saját tűzfegyverek 
hatékonyságát. Utak, átkelőhelyek berende-
zésével, átjárók nyitásával elősegítik a védő 

alegységek, tartalékok manővereit, a véde-
lem mozgékonyságát, aktivitását. Különbö-
ző katasztrófahelyzetekben képesek a pol-
gári lakosság és az anyagi javak mentésé-
re, árvízvédekezési feladatok végrehajtá-
sára, hóakadályok felszámolására, ipari ka-
tasztrófák és nagy kiterjedésű tüzek esetén 
mentési, kiürítési, lokalizálási feladatok el-
látására. A ~ műszaki egységből és alegy-
ségekből állnak, állományukban műszaki 
műszaki felderítő-, utász-, zártelepítő, tűz-
szerész-, hadihajós-, pontonos hidász-, de-
szantátkelő-, útépítő, hídépítő, állásépítő, 
erődítő, vezetésipont-berendező, repülőtér-
karbantartó és -helyreállító, műszaki mentő, 
szerkezetépítő, anyag-előkészítő és -feldol-
gozó, álcázó-, víztisztító, világító, műszaki 
technikai és műszaki javító alegységekkel.
(K. Z.a) → műszaki támogatás

műszaki ellenőrző állomás (MEÁ): fel-
adata a gépjárművek igénybevétel előtti, 
valamint igénybevétel utáni műszaki ellen-
őrzése üzem- és forgalombiztonság, kar-
bantartottság szempontjából, a meghatáro-
zott műveletterv szerint. A ~t azon katonai 
szervezeteknél kell létrehozni, ahol az ál-
lománytábla szerinti békeszükségletű gép-
járművek mennyisége a 25 darabot megha-
ladja. Egyéb szerveknél, ahol a ~ létrehozá-
sa nem indokolt, a páncélos- és gépjármű-
technikai szolgálat állományából egy főt 
kell kijelölni a feladat végrehajtására. Az ál-
lomást a telephely állandó használatra ki-
jelölt kapujánál kell elhelyezni. Az eszkö-
zök ellenőrzésére megfelelő helyet úgy kell 
kialakítani, és azt úgy kell megvilágítani, 
hogy az ellenőrzést sötétedés után is vég-
re lehessen hajtani. A ~ra az egység szak-
szerelői (gépjárművezetői) állományából 
állandó jelleggel (ahol ez nem biztosítható 
24 órás  váltással)  szolgálatot kell vezényel-
ni. A ~on szolgálatot teljesítők a logisztikai 
főnöknek (gépjárműtechnikai szakterület-
vezetőnek), – munkaidőn túl a telephely-
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ügyeletesnek – vannak alárendelve. A ~on 
szolgálatot teljesítőknek a részükre megha-
tározott műveleteket minden esetben végre 
kell hajtaniuk. Az ellenőrzésnek ki kell ter-
jednie a vontatmányok forgalombiztonsági 
és jelzőberendezéseire is. A gépjárműtech-
nikai eszköz és vontatmány műszaki ellen-
őrzésének befejezése után a ⁓ parancsnoka 
a menetlevél megfelelő rovatában igazolja, 
hogy a gépjármű a közúti forgalomban részt 
vehet. Amennyiben az ellenőrzés folyamán 
hiányosságot észlel, úgy annak megszünte-
téséig az igénybevételt nem engedélyezhe-
ti. Egy-egy gépjármű műszaki ellenőrzésé-
nek az időtartama legfeljebb öt perc lehet, 
nagyobb számú gépjárműtechnikai eszköz 
kirendelése esetén az ellenőrzést az igénybe-
vételt megelőző napon is végre lehet hajtani. 
Az igénybevétel befejezése után a ~ szolgá-
lata leellenőrzi a gépjárművet, az ellenőrzés 
tényét és azt, hogy a gépjármű a következő 
igénybevételre karbantartás, vagy javítás 
után vehető-e igénybe, valamint egyéb ész-
revételeit a menetlevélen rögzíti. A ~ el van 
látva a feladata végrehajtásához szükséges 
felszerelésekkel és okmányokkal. (V. R. L.) 
→ haditechnikai támogatás

műszaki eszköz: a haditechnikai eszkö-
zök egyik csoportja, a műszaki támogatási 
feladatok végrehajtásának tárgyi eszköze. 
Ide tartoznak a műszaki gépek, nem rob-
banó műszaki anyagok, műszaki harcesz-
közök és harcanyagok. (K. Z.a) → műsza-
ki támogatás

műszaki felderítés: a felderítés egyik neme, 
a műszaki támogatás fontos feladata, illet-
ve a műszaki szakfeladatok tervezésének, 
szervezésének és végrehajtásának elenged-
hetetlen feltétele. Alapvető célja a műszaki 
támogatási, valamint a műszaki szakfelada-
tok tervezéséhez, szervezéséhez, végrehaj-
tásához szükséges adatok beszerzése, illet-
ve a rendelkezésre álló adatok pontosítása 

az ellenség műszaki tevékenységéről, erőiről 
és eszközeiről, a terepről, valamint a fonto-
sabb objektumokról. Az adatok beszerzése 
és felhasználási célja szempontjából általá-
nos és szakfelderítésre osztható fel. Az ál-
talános ~ az összfegyvernemi, fegyverne-
mi és szakcsapatok műszaki támogatási te-
vékenységéhez szerez be adatokat, amelyet 
a csapatok felderítő, illetve a műszaki csapa-
tok műszaki felderítő szervei hajtanak végre. 
A műszaki szakfelderítés pedig a műszaki 
alegységek szakfeladatainak végrehajtásá-
hoz gyűjt speciális adatokat, amelyet a fel-
adatot végrehajtó alegység állományából ki-
küldött műszaki felderítő szervek hajtanak 
végre. (K. Z.a) → műszaki támogatás

műszaki felderítő járőr: műszaki felderítő 
szerv, amely a feladatát közvetlen megfigye-
léssel hajtja végre. Elsősorban saját terepen 
lévő objektumok, műszaki zárak, egyéb cél-
pontok felderítésére alkalmazzák, ha a terep, 
vagy objektum minden akadály nélkül meg-
közelíthető és lehetővé teszi annak közvetlen 
felderítését. Alkalmazható az ellenség terü-
letén elhelyezkedő célok felderítésére is, ha 
nem várható az ellenséggel való találkozás. 
Állománya a feladat függvényében válto-
zó, rajtól szakaszerőig terjed. Támadásban 
és védelemben egyaránt alkalmazható. Fel-
adatát végrehajthatja önállóan vagy más fel-
derítő szervekkel együttműködve, rendsze-
rint felderítő harcjárművel, esetenként he-
likopter igénybevételével. (K. Z.a) → mű-
szaki támogatás

műszaki figyelő- és fényképezőőrs: mű-
szaki felderítő szerv, amely a feladatát rej-
tett fényképezéssel, az ellenség peremvona-
láról és a közeli harcászati mélységéről ké-
szített felvételek kiértékelésével hajtja vég-
re. Állománya 2–3 fő. Támadásban és vé-
delemben egyaránt alkalmazható. A tele-
pülési helyét az ellenséghez minél közelebb 
kell berendezni, de kerülni kell az ellenség 
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 által könnyen beazonosítható tereptárgyakat 
vagy más objektumokat. (K. Z.a) → műsza-
ki támogatás

műszaki figyelőőrs: műszaki felderítő 
szerv, amely a feladatát rejtett figyeléssel 
hajtja végre. Állománya 2–3 fő. Támadásban 
és védelemben egyaránt alkalmazható. A fi-
gyelőpont helyét az ellenséghez minél köze-
lebb kell berendezni, de kerülni kell az el-
lenség által könnyen beazonosítható terep-
tárgyakat vagy más objektumokat. A figye-
lőőrsök mennyisége a felderítési irány fon-
tosságától és a terep jellegétől függ. (K. Z.a) 
→ műszaki támogatás

műszaki gép: a műszaki csapatoknál rend-
szeresített, a műszaki támogatás feladat-
körébe tartozó munkák elvégzésének gépi 
eszközei és különleges járművei. A ~eket 
a nagy fajlagos teljesítmény és a mozgé-
konyság jellemzi. Ide tartoznak az útépí-
tő gépek, állásépítő gépek, hídépítő gépek, 
átkelőgépek és fakitermelő gépek, illetve 
a különféle általános rendeltetésű műhely-
felszerelések. (K. Z.a) → műszaki támogatás

műszaki harceszköz és -anyag: egyes mű-
szaki támogatási feladatok (robbantás, mű-
szaki zárás, átjárónyitás) végrehajtásához al-
kalmazott eszközök és anyagok gyűjtőneve, 
a műszaki eszközök egyik csoportja. Ren-
deltetésük közvetlenül az ellenség élőerejé-
nek és harci technikai eszközeinek megsem-
misítése vagy harcképtelenné tétele, objek-
tumok rombolása, műszaki zárak létesítése 
vagy leküzdése. Ide tartozik a műszaki záró 
felszerelés, átjárónyitó felszerelés, a műsza-
ki aknák, robbanóanyagok, speciális robba-
nótöltetek és a gyújtószerek. (K. Z.a) → mű-
szaki támogatás

műszaki mentőmunkák: békeidőszakban 
a katasztrófa sújtotta körzetekben, háború 
időszakában pedig a fegyverek csapásai által 

érintett területeken az épület- és műszaki ká-
rok csökkentésére, felszámolására, az épü-
let-, közmű- és egyéb károk szükség szerinti 
ideiglenes helyreállítására, a romok által be-
temetett óvóhelyeken rekedt személyek fel-
kutatására, kimentésére és minden más mű-
szaki mentésre irányuló tevékenységek ösz-
szessége. A mentőmunkák sorrendjét a hely-
zet súlyossága, a mentésre szorulók létszá-
ma, a mentőmunkák nagysága, a rendelke-
zésre álló mentő erők száma és a technikai 
eszközök határozzák meg. Az elsődlegesen 
végrehajtandó ~ közé tartozik az életmen-
tés, a tűzoltás, a terjedő közműkárok ide-
iglenes helyreállítása, a romok alá temetett 
személyek részére az életfeltételek biztosí-
tása. A halaszthatatlan ~ elsősorban az óvó-
helyeken rekedt vagy égő épületekbe szorult 
emberek közvetlen mentésével, a sérültek el-
sősegélyben történő részesítésével és a kár-
területről való kiszállításával kapcsolatosak. 
(K. Z.a) → műszaki támogatás

műszaki támogatás: mindazon speciális 
tevékenységek és rendszabályok összessé-
ge, amelyeket a különböző háborús és sta-
bilizációs (nem háborús) műveletek előké-
szítése és végrehajtása során műszaki felté-
telként meg kell teremteni a feladatot vég-
rehajtó csapatok sikeres tevékenységéhez. 
A megszervezésének és végrehajtásának 
célja a rendszeresített vagy a feladatok vég-
rehajtásához biztosított műszaki technikai 
felszerelések, eszközök és harcanyagok cél-
irányos alkalmazásával a saját, illetve a tá-
mogatott erők mozgásának,   akadályleküzdő- 
és túlélőképességének fenntartása, fokozá-
sa; az ellenség mozgásának, tevékenységé-
nek akadályozása; részvétel a katonai infra-
strukturális, a környezetvédelmi és kárel-
hárítási feladatok végrehajtásában. (K. Z.a) 
→ műszaki támogatás

műszaki tartalék: az alegységeknél, egy-
ségeknél és magasabbegységeknél elkülöní-
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tett azon műszaki erők, eszközök összessé-
ge, amelyek az adott tevékenység (védelem, 
támadás, menet stb.) során váratlanul felme-
rülő műszaki támogatási feladatok megol-
dására, valamint a harcképességüket vesz-
tett műszaki alegységek felváltására tarta-
nak készenlétben. Állományába azok a mű-
szaki erők és eszközök tartoznak, amelyek 
az adott tevékenység műszaki támogatásá-
ban nem vesznek részt. (K. Z.a) → műsza-
ki támogatás

műszaki zár: a műszaki harcanyagok, esz-
közök, berendezések, építmények csoport-
ja vagy egyes elemei, amelyeket a harcte-
vékenység előkészítése és megvívása során 
helyeznek el vagy telepítenek a terepen az-
zal a szándékkal, hogy pusztító vagy moz-
gást akadályozó hatásukat kihasználva az el-
lenség tevékenységét időlegesen megállít-
sák, lassítsák vagy eltereljék, és ezzel a saját 
csapatok számára megkönnyítsék az ellen-
ség pusztítását vagy időt biztosítsanak más 
fontos feladat végrehajtásához. A ~akat el-
sősorban a saját csapatok védelme céljából 
telepítik, hatékonyságuk növelését, illetve 
eltávolításuk megakadályozását gyalogsági, 
tüzérségi vagy más tűzzel biztosítják. Az el-
lenségre gyakorolt hatás jellege szerint fel-
oszthatók robbanó ⁓akra (aknamezők), nem 
robbanó ⁓akra, kombinált zárakra és rom-
bolásokra. (K. Z.a) → műszaki támogatás

műszakizár-csomópont (MZCSP): a te-
repnek azon része, amelyen belül megha-
tározott készenléti fokú rombolásokat hoz-
nak létre és műszaki zárakat telepítenek az-
zal a céllal, hogy az ellenség előrevonását, 
harceszközeinek mozgását korlátozzák, las-
sítsák, vagy csapatait a terület megkerülésé-
re kényszerítsék. Általában a kevésbé meg-
kerülhető helyeken alkalmazzák, minden 
esetben a védelmi hadművelet, harc sike-
res megvívása érdekében hozzák létre. A ~ 
központi objektumai rendszerint olyan mű-

tárgyak  – híd, alagút, útkereszteződés –, 
amelyek rombolása jelentősen befolyásolja 
a mozgást, áthaladást. Ezeket a romboláso-
kat egészítik ki a különböző műszaki zárak 
(aknamezők, nem robbanó műszaki zárak), 
amelyek a rombolt objektumok közötti ma-
nővereket akadályozzák. (K. Z.a) → műsza-
ki támogatás

műszakizár-öv: olyan hadműveleti jelen-
tőségű műszakizár-rendszer, amelyet a vé-
delmi hadművelet elgondolásának megfe-
lelően, az ellenség támadásának fő irányá-
ban, a tereppel és a meglévő akadályokkal 
szoros összhangban, az ott található fontos 
objektumokat felhasználva, nagy mélységi 
és szélességi kiterjedéssel hoznak létre. Mű-
szakizár-csomópontok összehangolt komp-
lexuma, amelyek között rombolásokat hoz-
nak létre és műszaki zárakat (elsősorban ak-
namezőket) telepítenek. Rendeltetése, hogy 
lassítsa, a védő fél számára kedvező irány-
ba terelje a nagy erejű támadó fél előremoz-
gását, megakadályozza az úthálózat és más 
fontos objektumok felhasználásának lehető-
ségét, veszteséget okozzon neki, ugyanak-
kor kedvező feltételeket teremtsen a védő fél 
számára a tűzeszközei hatékony alkalmazá-
sára. (K. Z.a) → műszaki támogatás

műszakizár-rendszer: a különböző típusú 
műszaki zárak célszerűen kombinált ösz-
szességéből álló komplex rendszer, ame-
lyet a várható harctevékenységgel, a tűz-
rendszerrel, valamint a meglévő természe-
tes és mesterséges akadályokkal összhang-
ban, a hadművelet (harc) céljának megfele-
lően, annak előkészítése során hoznak létre 
és a megvívása idején fejlesztenek tovább. 
Harckocsi elleni, gyalogság elleni és deszant 
elleni műszaki zárak, romboláshoz előkészí-
tett (rombolt) objektumok, valamint ezeket 
az elemeket vegyesen tartalmazó műszaki-
zár-csomópontok, útirányzárak, műszaki-
zár-övek alkotják. A ~t azzal a céllal  hozzák 
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létre, hogy veszteséget okozzon az ellenség-
nek, akadályozza vagy a védő fél számá-
ra kedvező irányba terelje az ellenség elő-
remozgását és manővereit, valamint meg-
növelje a saját tűzeszközök hatékonyságát. 
(K. Z.a) → műszaki támogatás

műszeres leszállító berendezés (Instru-
ment Landing System – ILS): légi forga-
lom irányításhoz alkalmazott rádiónavigá-
ciós segédberendezés. Olyan rádiónavigá-
ciós rendszer, amely a légi jármű számára 
horizontális és vertikális segítséget biztosít 
közvetlenül a leszállás előtt és közben, bizo-
nyos meghatározott pontokon távolsági érté-
keket is mutat a leszállópálya egy meghatá-
rozott viszonyítási pontjához képest. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támoga-
tó műveletek)

műszeres mérésen alapuló felderítés (Me-
asurment and Signature Intelligence – MA-
SINT): technikai eszközök és érzékelők se-
gítségével a különböző kisugárzó eszközök 
egyes jellemzőinek – például működési tar-
tomány, hullámhossz, frekvencia, kisugár-
zás ideje, helye és ideje, moduláció – mé-
résével, ezen jellemzők kvantitatív és/vagy 
kvalitatív elemzésével a forrásra egyedi-
leg jellemző tulajdonságok feltárásával vég-
zett adatszerzés. Ezek az egyedi jellemzők 
és megkülönböztető tulajdonságok rögzíté-
se a későbbi, hasonló jelek érzékelése so-
rán hozzájárulhatnak azok azonosításához. 
Ez a felderítési fajta magába foglalhatja töb-
bek között az akusztikus felderítést, a ra-
dar felderítést, a rádiófrekvenciás és elekt-
romágneses impulzusos felderítést, a léze-
res felderítést, az elektrooptikai felderítést 
és az infrafelderítést. (K. L.b) → elektroni-
kai hadviselés, kiberhadviselés

műveleti – magas kiképzési szintű (ké-
szenléti és missziós) fázis: olyan állapot, 
amelyben egy adott kötelék magas készen-

léti helyzetben van, korlátozás nélkül képes 
és kész a meghatározott vagy a várható mű-
veleti, missziós kötelezettségek teljesítésére 
vagy éppen teljesíti azokat. A parancsnokok 
kötelesek biztosítani, hogy a műveleti fázis-
ban lévő kötelékekben a lehető legminimáli-
sabb legyen a személyi mozgás, és számuk-
ra valamennyi, a folytatólagos kiképzéshez, 
a hadszíntéri és küldetésspecifikus kikép-
zéshez szükséges erőforrás és felszerelés 
rendelkezésre álljon. (V. F.) → katonai kép-
zés, kiképzés, felkészítés

műveleti biztonság (Operation Security – 
OPSEC): olyan folyamatok, tevékenységek 
és rendszabályok összessége, amely meg-
határozza és folyamatosan kontrollálja a sa-
ját kritikus információkat, valamint aktív 
és passzív eszközök és módszerek alkalma-
zásával csökkenti annak kockázatát, hogy 
a másik fél kihasználja a sebezhetőségeket. 
A ~ az információs műveletek azon képes-
sége, amely aktív és passzív eszközökkel 
és módszerekkel kockázatarányos biztonsá-
got nyújt a saját erők alkalmazásához úgy, 
hogy megfosztja a szemben álló felet mind-
azon kritikus információktól, amelyek szük-
ségesek számára a saját tevékenységének 
vezetéséhez, irányításához és végrehajtásá-
hoz. A kritikus információkhoz való hozzá-
férés megakadályozására többféle tevékeny-
ség, intézkedés és módszer is alkalmazható. 
Ezek közé sorolható többek között a szemé-
lyi biztonság, az elektronikus információ-
biztonság, a fizikai biztonság, az adminiszt-
rációs biztonság és a  hírszerzés- elhárítás. 
(H. Zs.) → elektronikai hadviselés, infor-
mációs műveletek

műveleti híradó, informatika rendszer 
(Operational Communications and Infor-
mation System – OCIS): műveleti terüle-
ten üzemeltetett, műveleti feladatok vég-
rehajtását támogató híradó-informatikai 
 szolgáltatásokat nyújtó híradó-informati-
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kai rendszer. (N. I.) → híradó-informatika, 
információvédelem

műveleti híradó, informatika támogatás: 
1. Az összhaderőnemi parancsnok a Műve-
leti Terv 5. Kiszolgáló támogatás és 6. Ve-
zetés és híradás pontjaiban részletesen meg-
határozza a műveletbe bevont katonai szer-
vezetek irányítás és vezetés, átalárendelés 
és harci kiszolgáló támogatásának rendjét. 
A hatékony híradó és informatikai rendszer 
támogató képessége alapjaiban járul hozzá 
a hadművelet sikeréhez. A megbízható hír-
adó és informatikai rendszer képességeinek 
időbeni szétbontakoztatása és telepítése dön-
tő tényező a hadműveletek sikeres végrehaj-
tásához. 2. A műveletek híradására és in-
formatikai támogatására kiadott szakutasí-
tásokban, parancsokban az informatikai tá-
mogatásra vonatkozóan a fejezetekben meg 
kell határozni: a) a tervezés alapjait, a befo-
lyásoló tényezőket; b) a tervezés szempont-
jából meghatározó tényezőket; c) a kezdeti 
feladatokat; d) az elrendelt feladat értelme-
zését, a korlátozó tényezők számbavételét; e) 
a rendelkezésre álló erőforrások elemzését 
f) a koncepció kialakítása; g) a híradó és in-
formatikai támogatás tervének kidolgozása; 
h) híradó és informatikai támogatási terv ki-
alakítása; i) híradó és informatikai támoga-
tási terv felülvizsgálata. (N. I.) → híradó-
informatika, információvédelem

műveleti terület: olyan terület, amelyet 
az az összhaderőnemi parancsnok jelölt ki 
az összhaderőnemi ~en belül egy bizonyos 
katonai tevékenység végzésére. Katonai te-
vékenység céljából szárazföldi, vagy hadi-
tengerészeti erők részére az összhaderőne-
mi parancsnok által meghatározott ~. A ~ 
általában nem foglalja magába az összha-
derőnemi parancsnok egész összhaderőne-
mi hadműveleti területét, de nagysága ele-
gendő ahhoz, hogy az összhaderőnemi kö-
telék haderőnemi komponensének parancs-

noka végrehajthassa feladatát és megóvja 
csapatait. (H. H.) → felderítés



nagy fontosságú cél: (High Payoff Target – 
HPT) a tüzérségi célok fontosság szerin-
ti csoportosításának egyik kategóriája. Ki-
jelölésüket a tűztámogatás erőforrásainak 
hatékony, a manővererők parancsnokának 
szándékát leginkább támogató tűztámoga-
tás megvalósulása érdekében hajtják végre. 
Olyan célok, amelyek pusztítása jelentősen 
hozzájárul a saját csapatok harcászati-had-
műveleti céljainak megvalósulásához. Kije-
lölésüket a tűztámogató koordinátor javasla-
tára a manővererők parancsnoka hajtja vég-
re, listájukat a tűztámogatási mellékletben 
és a tűztámogatási mátrixban is rögzítik. 
Kijelölésük nagyban függ a manővererők 
parancsnokának szándékától, és harcásza-
ti helyzetenként más és más lehet. Például, 
harckocsikkal végrehajtott frontális táma-
dás esetén nagy valószínűséggel a ~ok lis-
tájára kerülnek az ellenség peremvonalban 
elhelyezett páncéltörő eszközei, hiszen azok 
pusztítása jelentősen hozzájárul majd a ma-
nőver sikeréhez. (M. G.) → tüzérség

Nagy Péter (1672–1725): I. Péter nevéhez 
kötődik a az orosz hadügy reformja és a had-
tudomány megteremtése. Az általa beveze-
tett szabályzatok általánosították az orosz 
hadseregnek az északi háború különböző 
szakaszaiban szerzett tapasztalatait. Az első 
szabályzatokat – Alaki szabályzat, Rövid 
szokásos oktatás, A lovas dragonyosok okta-
tásának rövid szabályzata – maga az uralko-
dó szerkesztette Weide és Golovin közremű-

ködésével. Rövid, tömör, érthetően megfo-
galmazott szövegek a vonalharcászat alkal-
mazásáról. 1705–1716 között jelentek meg 
az új utasítások, amelyekben már az osz-
lopharcászat egyes elemei is felismerhetők. 
Ezek közül kiemelkedik az Ütközetre való 
felkészülésről szóló szabályzat, amely I. Pé-
ter munkája és javaslatot tesz a vonalak tar-
talékokkal történő alkalmazására. 1716-ban  
adták ki a három könyvből álló Hadi reg-
lamát, amelyben az északi háború 15 évé-
nek tapasztalatait összegezte. Az első könyv 
a hadszervezet felépítésével foglalkozik, 
többek között megszabja a tisztek felada-
tait és a tábori szolgálat alapelveit. A má-
sodik könyv az orosz hadsereg fegyelmi 
és büntető eljárásának kódexe. A harma-
dik könyv az alaki kiképzést és a harcásza-
ti szabályzatot tartalmazza, valamint meg-
határozza az ezred tisztjeinek jogait és kö-
telességeit. (N. L.) → hadtörténet, hadmű-
vészet története

II. (Nagy) Frigyes (1712–1785): anyja, 
a hannoveri Zsófia Dorottya művészlélek 
volt, aki főként a zenéhez vonzódott, de igé-
nyesen válogatott könyvtárában ott sora-
koztak a kor legfontosabb irodalmi alkotá-
sai is. Apja, I. Frigyes Vilmos (1713–1740), 
a „káplárkirály”, a militarista Porosz Király-
ság szigorú ura, aki nemcsak a hadseregben, 
a társadalomban is vasfegyelmet követelt. 
A művészetek és a tudomány fontos sze-
repet játszott az életében.  Trónörökösként 

N
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 sokat  olvasott, írt, zenélt, levelezett a felvi-
lágosodás nagy alakjaival – köztük Voltaire- 
rel –, művészekkel, tudósokkal vette kö-
rül magát. Frigyes Vilmos halálakor 80 000 
fős, kitűnően képzett hadsereget és két évi 
hadjárat költségeit fedező pénzösszeget ha-
gyott utódjára. ⁓ azonnal támadást indí-
tott és megszerezte Sziléziát (1740). Ezzel 
több évig tartó háború kezdődött, amit vé-
gül a hubertusburgi béke zárt le. Porosz-
ország katonai nagyhatalom lett, de súlyos 
gazdasági és társadalmi válságba került. 
A háborúkban ⁓ vezetési szempontból fö-
löttébb előnyös helyzetben volt. Mint ural-
kodó és mint hadvezér, egyesítette a politi-
kai és katonai vezetőt. Poroszországot tel-
jesen a háború szolgálatába tudta állítani. 
1763 után nem indított hódító háborúkat, ha-
nem országa nagyhatalmi helyzetének sta-
bilizálására törekedett. ⁓ egyike a legter-
mékenyebb katonai íróknak. Munkái nagy 
részét, amelyekben leplezetlenül tárta fel 
hadseregének hibáit és gyengeségeit, házi 
használatra, a parancsnokai számára állí-
totta össze. Művei kiválóan felkészült éles 
megfigyelő a hadtudomány minden ágában 
jártas, új gondolatok, elméletek felvetésé-
re képes, elveit rendszerezni is tudó szak-
emberekről tanúskodnak. Katonai elméleti 
és gyakorlati munkásságának legerősebb ol-
dala a harcászat. A ferde csatarend tökélete-
sítése, az oszlop mint támadó alakzat újbó-
li bevezetése, a tüzérség és lovasság szere-
pének helyes meghatározása. Legfontosabb 
munkái: A háború általános elvei (Princi-
pes généraux de la guerre, 1746), Szabály-
zatok (Ordres, 1744), Hadművészet (Art de 
la guerre, 1751), Gondolatok a taktikáról 
(Réflexions sur le tactique, 1758), Katonai 
végrendelete (Testament militaire, 1768), 
Emlékiratok (Memoires, 1768), Gondolatok 
a haditervekről (Réflexions sur les projects 
de campagne, 1775).  (N. L.) → hadtörténet, 
hadművészet története

nagy távolságú híradás: híradó összeköt-
tetés megvalósítása több száz, esetleg több 
ezer kilométer távolságra különféle híradó 
eszközök (rádió-, rádiórelé-, vezetékes, tro-
poszferikus, műholdas, lézeres stb. híradás 
eszközeinek) segítségével. (N. I.) → híradó-
informatika, információvédelem

nagy értékű cél: (High Value Target – HVT) 
a tüzérségi célok fontosság szerinti csopor-
tosításának egyik kategóriája. Kijelölésü-
ket a tűztámogatás erőforrásainak hatékony, 
a manővererők parancsnokának szándékát 
leginkább támogató tűztámogatás megvaló-
sulása érdekében hajtják végre. A ~ok olyan 
célok, amelyek pusztítása jelentősen hátrál-
tatja az ellenséget harcászati-hadműveleti 
céljainak elérésében, hozzájárul szándéká-
tól való eltérítéséhez, illetve harcképességé-
nek jelentős csökkenéséhez. Ezeknek a cé-
loknak a nagy értékét az ellenség szemszö-
géből vizsgáljuk. Kijelölésüket a tűztámo-
gató koordinátor javaslatára a manővererők 
parancsnoka hajtja végre, listájukat a tűz-
támogatási mellékletben és a tűztámogatási 
mátrixban is rögzítik. Kijelölésük nagyban 
függ az adott harcászati helyzettől és az el-
lenség várható tevékenységétől, feltétele-
zett, kikövetkeztetett szándékától. Például, 
ha a saját csapatok műszaki zárral megerő-
sített védelemben vannak és várható az el-
lenség áttörése, akkor nagy valószínűséggel 
az ellenség műszaki, átjárónyitó erői felke-
rülnek a ~ok listájára, hiszen pusztításuk 
jelentősen hátráltatja az ellenséget szándé-
kának végrehajtásában. (M. G.) → tüzérség

nagyjavítás: az eszközök egészére (össze-
tett eszköz esetében valamennyi meghatá-
rozó szakrész egészére) kiterjedő, bonyo-
lult szerelési és beszabályozási művelete-
ket igénylő, részegység és fődarabcserékkel 
végrehajtható javítás. (V. R. L.) → haditech-
nikai támogatás
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Nagyon Magas Készenlétű Összhaderő-
nemi Műveleti Erő (Very High Readiness 
Joint Task Force – VJTF): a 2014. évi walesi 
csúcs a készenlét erősítése érdekében elfo-
gadott egy új koncepciót, amely a készenlé-
ti akcióterv (Readiness Action Plan – RAP) 
elnevezést kapta. Ez a terv már közvetlenül 
a NATO keleti határának védelmével áll ösz-
szefüggésben. Olyan intézkedéseket ölel fel, 
amelyek megerősítik a kollektív védelem ga-
ranciáit az Oroszországgal határos országok-
ban. A megerősítő intézkedések – többek kö-
zött – harci-technikai eszközök és készletek 
előre telepítését, határ menti bázisok létre-
hozását, a katonai infrastruktúra fejlesztését 
jelenti. Fontos részét képezik a közös gya-
korlatok, a fenyegetettségre vonatkozó elem-
zések, a korai előrejelzési rendszerekből, 
valamint más hírszerzési forrásokból szár-
mazó információk megosztásának javítása. 
A csúcstalálkozón a NATO vezetői megálla-
podtak abban, hogy a NATO Reagáló Erők 
(NATO Response Force – NRF) megújított 
formájában (enhanced NRF – eNRF), annak 
egyik leggyorsabban aktiválható elemeként 
létrehoznak egy nagyon magas készenlétű 
(2–5 nap) összhaderőnemi – dandárnagy-
ságú – harccsoportot (Very High Readiness 
Joint Task Force – VJTF, ~). A VJTF nagyon 
magas készenléti erő, amely rövid időn be-
lül képes reagálni a NATO szuverenitását 
fenyegető veszélyekre. A VJTF egy 5000 
fős – légi, tengeri és különleges erők által 
támogatott – szárazföldi dandárból áll. Sú-
lyos válság esetén a VJTF-t „gyors megerő-
sítési képességként” további két szárazföl-
di dandár támogatja. Összességében a meg-
újított/továbbfejlesztett NATO Reagáló Erő 
mintegy 30 000 katona. (G. I.) → hadtudo-
mány elmélete

nagystratégia: az állam olyan  stratégiája, 
amely az ágazati stratégiákat összefogja, 
összehangolja, értelmezi. A ~ magába fog-
lalja mindazon (politikai, gazdasági, ka-

tonai stb.) eszközöket, amelyekkel az álla-
mok végső céljaikat kívánják elérni nemze-
ti és nemzetközi szinten. Azonban a ~ nem-
csak egyszerűen a részstratégiák összege, 
hanem az a terv, amelyből valamennyi ré-
sze áttekinthető és értelmezhető, magában 
foglalja a többi egymás mellé rendelt stra-
tégiákat is, így a katonai stratégiát is. A fo-
galmat elsőként Basil Henry Liddell Hart 
(1895–1970) használta Stratégia című köny-
vében. Azt írta, hogy a stratégia ugyanúgy 
alárendelt a ~hoz képest, ahogy a taktika is 
alárendelt a stratégiához képest. „A nagy-
stratégia […] szerepe ugyanis az, hogy ko-
ordinálja és irányítsa a nemzet […] minden 
erőforrását a háború politikai célkitűzései-
nek elérésére, melyet viszont a politika ha-
tároz meg.” A ~ tehát nem egyszerűen ma-
gában foglalja a többi stratégiát, hanem meg 
is határozza azt. A ~ nemcsak a „korláto-
zott célok” elérésére (például adott hábo-
rú megnyerésére) irányuló politikát jelen-
ti, hanem a háború horizontján túlra mu-
tat, és eszközeit úgy használja fel, hogy ne 
zavarja a majdani békeállapotokat. Liddell 
Hart pontosan a ~i szemlélet hiányával ma-
gyarázta azt, hogy a legtöbb háborút olyan 
siralmas békeidőszakok követték, amelyek 
még a győzteseket is megviselték. A ~ világa 
túlnyomórészt a mai napig ismeretlen terü-
let, amely feltárásra, megértésre vár, ugyanis 
az sem bizonyos, hogy létezik-e egyáltalán 
ilyen összetett és leírt koncepció. A szakér-
tők a feltételezett ~ konkrét megjelenési for-
máját három egymástól élesen eltérő formá-
ban vélik megtalálni: a) az adott állam ve-
zetőjének beszédeiben, gondolataiban, írá-
saiban; b) a nemzeti (biztonsági) stratégiá-
ban; c) az ország alaptörvényében. (M. A.) 
→ stratégia és doktrína

napalm: gyújtó harcanyag, kocsonyásított 
benzin. A név a NAftenát és a PALMitát 
(NAPALM), a két először használt zsírsav 
első szótagjaiból alkotott betűszó. Ma már 
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bármely oldószerből, gélesítő és adalék-
anyagból előállított kocsonyás tűzkeveréket 
~nak neveznek. A ~ első változatát 1942-ben  
az USA-ban  állították elő. Az USA-szabada-
lom szerinti első – tűzkeverék összetétele: 
93–96% benzin és 4–8% sűrítőpor; ez utób-
bi összetétele 50% palmitinsav, 25-25% naf-
ténsav, illetve olajsav. A korszerű – tűzke-
verékeket a felhasználás céljától, módjától 
és körülményeitől függően, az alapkompo-
nensek változtatásával, adalékanyagok hoz-
záadásával teszik specifikussá. Megkülön-
böztetnek téli, nyári, bombákban, lángszó-
rókban, napalmaknákban használatos ~tűz-
keverékeket. Fontosabb ~ adalékanyagok: 
peptizátorok (gélesedést gyorsítók): krezol, 
xilol, amilalkohol, butilalkohol stb.; tapa-
dást és szálhúzást javítók: opanol, kaucsuk, 
oxidált polietilének, gyanták stb.; égési hő-
mérséklet-fokozók: foszfor, magnéziumpor, 
kálium-perklorát, hexogén, nitrocellulózok 
stb.; öregedést gátlók: alfa- és béta-naftoki-
non, fenil-béta naftilamin stb.; fajsúlyt növe-
lő: szénkéneg. A felsorolás alapján érzékel-
hető, hogy nagyon sok változatban készülhet 
a ~. Az eddig ismert ~ok 1000–1200 oC-on 
égnek, az égő ~szilánkok a robbanóanyag 
hatására tér minden irányában szétfröccsen-
nek, és a felületekre tapadva minden éghe-
tő tárgyat felgyújtanak. Kiválóan alkalma-
sak a felszerelések, anyagok és objektumok, 
épületek felgyújtására, és az élőerő harckép-
telenné tételére. Széleskörűen alkalmazzák 
lángszórókhoz, bombák, lövedékek, gráná-
tok, aknák és gyújtótartályok tölteteként. 
(B. T.) → ABV-támogatás

napalmakna: napalmtűzkeverékkel töl-
tött, különböző méretű, olyan műanyag 
vagy fémtartály, amelyet a terepen telepítve, 
elektromos szereléssel, vezeték útján vagy 
távirányítással, illetve botlódróttal hoznak 
működésbe. Az égő napalmszilánkok tö-
mege 50–100 g között változik. A robba-
nó műszaki zárak rendszerében önállóan 

vagy harckocsiaknákkal vegyes telepítésben 
eredményesen alkalmazhatók. Használato-
sak még improvizált ~ák is, ezek fémhor-
dó, fémtartály felhasználásával készülnek. 
A napalmmal vagy más gyújtófolyadékkal 
töltött tartályokat robbanótestekkel, lőpor-
töltettel vagy termitkézigránátokkal hoz-
zák működésbe. (B. T.) → ABV-támogatás

napi feladat: magasabbegységek számára 
támadásban egy napra meghatározott harc-
feladat, egy adott ellenséges harcászati cso-
portosítás szétverését és meghatározott cél-
objektum, terepszakasz birtokbavételét irá-
nyozza elő. Az elsőlépcső dandár támadása 
esetén rendszerint a távolabbi feladat a napi 
feladat. Esetenként a nappali harctevékeny-
ség eredményének továbbfejlesztése végett 
éjszakai támadásra kerülhet sor. Ilyenkor 
részükre többnyire új feladatot határoznak 
meg. (T. J.) → szárazföldi műveletek

napjaink hadihajói: a modern hadihajó tí-
pusok a hidegháború folyamán alakultak ki. 
A Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Ál-
lamok közötti – a világtengerre is kiterje-
dő – fegyverkezési verseny számos techno-
lógiai újításhoz vezetett. Minden hajót fel-
szereltek a második világháborúban meg-
jelenő lokátorokkal, megjelentek a hadiha-
jók, a szárazföldi célpontok és a repülőgé-
pek ellen alkalmazható irányított rakéták, 
és a nagyhatalmak haditengerészeteinél 
megjelentek a nukleáris fegyverzettel fel-
szerelt és a nukleáris meghajtású egységek 
is. A két szuperhatalom között – szerencsé-
re – nem került sor direkt konfrontációra, 
de az úgynevezett helyi (vagy helyettesek-
kel vívott) háborúk (koreai, vietnámi, arab– 
izraeli, falklandi, irak–iráni, öbölháború 
stb.) tapasztalatai beépültek a harceljárá-
sokba, illetve hatottak a hadihajók fejlesz-
tésére is. Napjaink két legfontosabb hadi-
hajótípusa – erőkivetítő platformja – a re-
pülőgép-hordozó és az interkontinentális 
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ballisztikus rakétákkal felszerelt, nukleáris 
meghajtású rakétahordozó tengeralattjáró. 
Hagyományos konfliktusok esetén a repülő-
gép-hordozók a legütőképesebb hadihajók. 
Az amerikai haditengerészet 100 000 ton-
nás, 60–70 – háborúban akár 90 – repülőesz-
közt kiszolgáló „szuper” hordozói és a ki-
sebb haditengerészetek 10–20 repülőgép-
pel és helikopterrel rendelkező, 10–20 000 
tonnás könnyű hordozói között jelentős ké-
pességbeli különbségek vannak. A felszí-
ni egységek közül a rakétafegyverzetű cir-
kálók (10–20 000 tonna), rombolók (5000–
15 000 tonna) és fregattok (3000–8000 ton-
na) alkalmasak távolabbi – több ezer kilo-
méterre történő – alkalmazásra, erőkivetí-
tésre. Ezek az egységek általában komplex 
fegyverzettel rendelkeznek, azaz képesek 
harcolni a felszíni hadihajók, a tengeralatt-
járók (utóbbiak ellenében elsősorban a fe-
délzeti helikopterükkel), a szárazföldi cél-
pontok és a repülőgépek, helikopterek ellen 
is. A kisebb méretű – általában 2000 tonna 
vízkiszorítást el nem érő – rakétafegyver-
zetű korvettek és gyorsnaszádok elsősor-
ban partvédelmi – barnavízi – feladatokat 
látnak el, csakúgy, mint a csak csöves tűz-
fegyverekkel felszerelt őrhajók és őrnaszá-
dok. Továbbra is fontos feladat a vízaknák 
elleni küzdelem, ezt azonban már zömmel 
távirányítású aknavadász eszközökkel fel-
szerelt aknamentesítő (aknavadász) hajók 
látják el. Tengeralattjárókból van nukleá-
ris és hagyományos (dízel-elektromotoros) 
meghajtású, amelyek már nemcsak irányított 
torpedókkal, hanem különféle rakétákkal 
és robotrepülőgépekkel is fel vannak fegy-
verezve. A deszant (partraszállító) típusok 
közül a legfontosabb, legütőképesebb a ro-
hamhajó (más néven helikopteres deszant-
hordozó), amelynek vízkiszorítása 20 000 
és 50 000 tonna között mozog. A 10–20 000 
tonnás dokk partraszállító hajók, harckocsi 
partraszállító hajók mellett a világ haditen-
gerészeti több száz kisebb-nagyobb partra-

szállító hajót, illetve ezernél is több naszádot 
tartanak rendszerben. A segédhajók meny-
nyisége a legtöbb haditengerészetnél – a na-
gyobbaknál is – megközelíti a rendszerben 
álló hadihajók mennyiségét. Ebbe a kategó-
riába tartoznak a különféle szállító- (lőszer, 
élelmiszer, üzemanyag stb.) és ellátóhajók, 
a kutató- és mentőhajók, a felderítő- (kém-) 
hajók, a vonó- és tolóhajók, a műhelyhajók, 
de általában a haditengerészetek üzemelte-
tik az állam- és kormányfők által használt 
luxusjachtokat is. (K. F.) → tengeri hadel-
mélet, tengeri hadviselés

Napóleon, Bonaparte (1769–1821): fran-
cia hadvezér és államférfi, a Francia Köz-
társaság első konzulja (1799–1804), majd 
Franciaország császára (1804–1814 és 1815. 
március–június). Elvégezte a Brienne-i  Ka-
tonai Iskolát (1784) és a Párizsi Katonai Is-
kolát (1785). 1785 októberétől szolgált a had-
seregben. 1973-ban  az angolok által meg-
szállt Toulon ostrománál az általa – kapi-
tányi rangban – irányított tüzérség tüzé-
nek döntő szerepe volt a város bevételében. 
24 éves korában tábornokká nevezték ki. 
1795 októberében a Direktórium felkérésé-
re ágyútűzzel verte szét a királypárti felke-
lőket. 1796–1797-ben  a mellékhadszíntérnek 
számító Észak-Itáliában az ottani francia 
hadsereg parancsnokaként sorozatos győ-
zelmeket aratott a Habsburg Birodalom se-
regei ellen (Lodi, Arcole, Rivoli) és 1797 
októberében Campo Formió-ban  Francia-
ország számára kedvező békét kötött. 1798-
ban  egyiptomi expedíciójával akart csapást 
mérni a Brit Birodalomra. 1799-ben  visz-
szatért Franciaországba, és brumaire 18-án  
(november 9.) megdöntötte a Direktórium 
hatalmát. Ezután megszilárdította a francia 
belpolitikai helyzetet. Időközben legyőz-
te a Franciaország ellen szerveződött má-
sodik koalíció osztrák seregeit (Marengo, 
1800). 1802-ben  örökös konzullá választot-
ták, 1804-ben  pedig császárrá  koronáztatta 
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magát. Bár a tengeren, Trafalgárnál veresé-
get szenvedett a britektől (1805), de legyőz-
te a harmadik koalíció osztrák–orosz sere-
geit (Austerlitz, 1805), majd a negyedik ko-
alíció porosz seregeit (Jéna és  Auerstädt, 
1806), az eylaui és a friedlandi csatában 
az orosz hadsereget (1807), és békekötésre 
kényszerítette Oroszországot (tilsiti béke, 
1807). Franciaországhoz csatolta Hollandi-
át, továbbá jelentős észak-itáliai, dalmáci-
ai, észak-németországi és katalóniai terüle-
teket, létrehozta a Varsói Nagyhercegséget 
(1807–1813) és a Rajnai Szövetséget (1806–
1813). A Nagy-Britannia ellen hirdetett kon-
tinentális blokádja (1806–1814) és a spanyol-
országi háborúja (1808–1814) azonban siker-
telennek bizonyult, s bár a wagrami csatá-
ban (1809) még legyőzte az ötödik koalíció 
osztrák seregeit, 1812-es  oroszországi had-
járata katasztrofális vereséggel végződött. 
Az 1813-as  hadjáratban a lützeni, majd a ba-
utzeni és drezdai győzelmeit követő lipcsei 
csatában elszenvedett veresége után ellen-
felei behatoltak Franciaországba. Az 1814-
es  franciaországi tavaszi hadjáratot köve-
tően lemondott, majd a győztesek Elba szi-
getét jelölték ki tartózkodási helyéül, a szi-
get uralkodójaként. 1815-ben  partra szállt 
Dél-Franciaországban, és pár nap alatt visz-
szaszerezte hatalmát. A waterlooi csatában 
azonban döntő vereséget szenvedett a bri-
tektől és a poroszoktól (1815), s ezzel véget 
ért száznapos uralma. A szövetséges nagy-
hatalmak Szent Ilona-szigetére száműzték, 
ott halt meg. ⁓ továbbfejlesztette és tökéle-
tesítette azt az újat, amit a forradalmi Fran-
ciaország hadseregei korábban létrehoztak. 
Fényes hadvezéri pályája nagy hatással volt 
a hadművészet fejlődésére: átalakította és to-
vább tökéletesítette a hadsereget; szabályoz-
ta a csapatok vezetését; javította a szervezeti 
felépítését a gyalog- és lovashadosztályok-
nak, amelyeket hadtestekké vont össze; új-
jászervezte a tüzérséget, amelynek egységei 
immár a hadosztályok és hadtestek állomá-

nyába tartoztak; előírta, hogy az ütközet so-
rán nagy tüzértartalékot képezzenek. (F. B.) 
→ hadtudomány elmélete

Nassaui János (1561–1623): Nassau-Siege-
ni gróf Orániai Vilmosnak a németalföldi 
szabadságmozgalom első nagy vezetőjének 
unokaöccse. Heidelbergben tanult (1576). 
A Holland Köztársaság területén folyó har-
cok során részt vett Steenwijk (1592), Coe-
vorden (1592) és Groenlo (1597) ostromá-
ban. Elsősorban a tüzérség fejlesztésén dol-
gozott. 1601–1602 között a svéd hadsereg 
altábornagyaként szolgált a lengyel hábo-
rúban, végül hazatérve Siegenben felállí-
totta Európa első korszerű tisztképző isko-
láját 1610-ben. A harmincéves háború ide-
jén megszűnt az iskola. ~ több hadtudomá-
nyi művet írt. Tapasztalatait Megjegyzések 
(Observationes) című munkájában össze-
gezte, amelyből Orániai Móric herceg ta-
nítványaként visszaköszönnek a nagy had-
vezér gondolatai. Említésre érdemes még 
A régi perzsák, görögök és rómaiak hadvise-
léséről (Von der alten Perser, Griechen und 
Römer Kriegführung, 1627), továbbá A je-
len hadügyről (Discusses der itzige  deutsche 
Kriegsweswn belangendt, 1608) című mun-
kái. (N. L.) → hadtörténet, hadművészet 
története

NATO (North Atlantic Treaty Organizati-
on): az Észak-atlanti Szerződés Szerveze-
te (NATO) 1949. április 4-én  jött létre 12 
alapító ország (Belgium, Dánia, Egyesült 
Királyság, Egyesült Államok, Franciaor-
szág, Hollandia, Izland, Kanada, Luxem-
burg, Norvégia, Olaszország, Portugália) 
részvételével. Az észak-atlanti szerződést 
Washingtonban írták alá, ezért a ⁓-szerző-
dést népszerű formában csak washingtoni 
szerződésnek nevezik. A politikai és kato-
nai szövetség Szovjetunió hatalmi egyensú-
lyaként jött létre, azzal a céllal, hogy meg-
akadályozza a kommunista hatalom  európai 
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 terjeszkedését. A ~ nemzetközi jogi legi-
timációját az Egyesült Nemzetek Alapok-
mánya 51. pontjából nyeri, amely szerint 
az ENSZ tagjainak természetes joga egyé-
ni vagy kollektív önvédelem megszervezé-
se egy esetleges fegyveres támadás ellen. 
Az alapító országok azt is szerződésbe fog-
lalták, hogy a ~ tagjai egyedülálló érték-
közösséget alkotnak az egyéni szabadság, 
a demokrácia, az emberi jogok és a jogálla-
miság elvei mellett. (Ezen a címen utasítot-
ta el a ~ a Szovjetunió tagsági felvételi ké-
relmét 1954-ben.) A 14. cikkből álló, rövid 
dokumentum a szövetség működési alapjait 
fogalmazza meg, amelynek tartalmi kérdé-
sei az alapítástól kezdve változatlanok. A ~ 
tevékenységének központjában a kollektív 
védelem fenntartása áll, amelyet a hideghá-
ború után válságkezelési és partnerségi fel-
adatok egészítenek ki. A szövetség műkö-
dése konszenzuson (egyhangú döntéseken) 
nyugszik. A közel hét évtizedes fejlődés so-
rán ma már a ~ 29 tagország (1. táblázat) ka-
tonai biztonságát szolgálja, de a partneror-
szágokkal együtt 69 országból álló biztonsá-
gi közösséget alkot. 2019-ben  Észak-Mace-
dónia csatlakozhat a transzatlanti szövetség-
hez. A ~ klasszikus kollektív védelmi szer-
vezet, de egyben arra is kiváló példa, hogy 
a biztonsággal foglalkozó nemzetközi szer-
vezetek funkciói és feladatai a nemzetközi 
helyzettől függően rugalmasan változnak. 
A ⁓ 2010. évi, hatályos stratégiai koncep-
ciója három alapvető feladatot határoz meg 
az észak-atlanti szervezet számára: a) kol-
lektív védelem; b) válságkezelés; c) koope-
ratív biztonság. A biztonságpolitikai „hár-
masság” arányai, egyensúlya, vagy elmoz-
dulás az egyik vagy másik funkció irányá-
ba a maga teljességében a hidegháború után 
alakult ki. Bár a szövetségnek a kollektív vé-
delem adja a „márkajegyét”, a tagországok 
védelmi rendeltetése, tartalma és fontossá-
ga változott a ⁓ története során.

NATO tagországok (2018) 
(Szerk.: Sz. Z.)
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Albánia 2009 6. bővítés
Belgium 1949 alapító tag
Bulgária 2004 5 bővítés
Cseh Köztár-
saság

1999 4. bővítés

Dánia 1949 alapító tag
Egyesült Ál-
lamok

1949 alapító tag

Észtország 2004 alapító tag
Franciaország 1949 5. bővítés 1966–1999 nem  tagja 

az NCS-nek.
Görögország 1952 1. bővítés 1947–1982 nem  tagja 

a NCS-nek.
Hollandia 1949 alapító tag
Horvátország 2009 6. bővítés
Izland 1949 alapító tag Nincs hadereje.
Kanada 1949 alapító tag
Lengyelország 1999 4. bővítés
Lettország 2004 5. bővítés
Litvánia 2004 5. bővítés
Luxemburg 1949 alapító tag
Magyarország 1999 4. bővítés
Montenegro 2017 7. bővítés
Németország 1955 2. bővítés A belépés után állítja 

fel a hadsereget.
Norvégia 1949 alapító tag
Olaszország 1949 alapító tag
Portugália 1949 alapító tag
Románia 2004 5. bővítés
Spanyolország 1982 3. bővítés 1999-ben lépett be 

a katonai struktúrába.
Szlovákia 2004 5. bővítés
Szlovénia 2004 5. bővítés
Törökország 1952 1. bővítés
NCS – NATO parancsnoksági rendszere

A hidegháború alatt a klasszikus – erőegyen-
súlyon alapuló kollektív védelem dominált, 
hiszen az észak-atlanti szövetség tagja-
it (különösen a nyugat-európai tagorszá-
gokat) kellett megvédeni a Szovjetunió 
és a Varsói Szerződés nukleáris és hagyo-
mányos fenyegetései ellen. A hidegháború 
után a szövetség rendeltetése megváltozott, 
az ellenség „elvesztése” után a ~nak alkal-
mazkodnia kellett a megváltozott világhoz. 
Ezt a folyamatot nevezi a szakirodalom a ~ 
transzformációjának, napjainkban pedig a ~ 
adaptá ciójának. A kollektív  védelmi funkció 
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 megtartása mellett a  szövetség az  1990-es  
évektől kezdve egyre inkább a kollektív biz-
tonság „szolgálójává” vált, hiszen ENSZ-
mandátum alapján közel 40 műveletet 
és missziót hajtott végre a nemzetközi béke 
és biztonság erősítése érdekében. A 21. szá-
zadban a szövetség feladatrendszere tovább 
bővült, a ~nak egyre inkább az új kihívások-
kal, veszélyekkel és fenyegetésekkel kellett 
szembenéznie: a terrorizmus elleni harctól 
kezdve a tömegpusztító fegyverek prolife-
rációján át a rakétavédelemig. Ezt az új fel-
adatrendszert akarja a szövetség a koopera-
tív biztonságon keresztül építeni a bővítés 
és a partnerség, a leszerelés és fegyverzet-
csökkentés fejlesztésén keresztül. A 2014-es  
év azonban (Ukrajna elleni orosz agresszió, 
Krím elcsatolása és a kelet-ukrajnai szaka-
dárok támogatása, illetve az ISIS megjelené-
se Szíriában és Irakban, valamint több más 
régióban) megváltoztatta ezt a folyamatot, 
ismét a kollektív védelem, a kelet-európai 
„frontországok” (az Oroszországgal határos 
baltiak, Lengyelország, Románia és Bulgá-
ria) katonai védelme vált elsődleges fontos-
ságúvá. A ~ a „történelemben egyedülálló 
biztonsági szövetség” (2010. évi stratégiai 
koncepció 36. pont), amely 70 éves törté-
netét a folyamatos átalakuló képességének 
köszönheti. Ha csak kollektív védelmi szö-
vetség maradt volna, akkor a realista elmé-
let szerint a ⁓-nak  meg kellett volna szűn-
nie, hiszen elmúlt a létrehozását indokoló 
fenyegetés. A ⁓ megújulása azért volt sike-
res, mert mindig megtalálta a fenyegetése-
ken és a katonai védelmen túlmutató valós 
célokat, amelyek értelmet adtak a további lé-
tezésének. A fennmaradásának az volt a zá-
loga, hogy katonai szervezetből képes volt 
szélesebb biztonsági funkciójú intézmény-
rendszerré átalakulni. Az institucionalista 
elmélet szerint csak az alkalmazkodó intéz-
ményeknek van lehetőségük fennmaradásra, 
a ~ pedig létezése során bizonyította, hogy 
rendkívül magas adaptációs képességekkel 

rendelkezik. A szövetség olyan erős intéz-
ményrendszert épített ki, amely képes volt 
a kritikus helyzetekben megújulni, a legne-
hezebb helyzetekben is a továbbélést jelen-
tő legjobb döntéseket meghozni. A tovább-
éléshez az is hozzájárult, hogy egy esetleges 
megszűnés (a létrehozáskor 20 évben gon-
dolkodtak az alapító nemzetek) a már ráfor-
dított költségek teljes elvesztésével járt vol-
na. Ezért kritikus helyzetekben a tagorszá-
gok inkább a szövetségi adaptációt válasz-
tották, amely fenntartása és fejlesztése még 
mindig olcsóbb volt a megváltozott bizton-
sági környezetben is, mint egy új biztonsá-
gi szervezet létrehozása. A tranzakciós költ-
ségek kalkulálása jól bizonyítja a szövetség 
fennmaradásának és továbbélésének realis-
ta jellegét. Az átalakulások tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a biztonsági funkció-váltá-
sok sohasem mentek könnyen, nézetkülönb-
ségekkel, vitákkal és konfliktusokkal jártak. 
A változásról szóló diskurzusok, nehézsé-
gek, új megoldások azonban biztosították 
a ~ tartós fennmaradását, működését, biz-
tonsági funkcióinak helyzettől függő gya-
korlását. Napjainkban éppen a kollektív vé-
delem fontosságát. (Sz. Z.) → NATO

NATO 5. cikk: a kollektív védelem lénye-
gét – a kölcsönös segélynyújtás ígére-
tét – a washingtoni szerződésben a hírneves 
5. cikk fogalmazza meg, amely így a bizton-
sági szerződés lelke (NATO-terminológiá-
val „szíve”) és legfontosabb pontja. 
Az 5. cikk kimondja: „A Felek megegyez-
nek abban, hogy egyikük vagy többjük el-
len, Európában vagy Észak-Amerikában in-
tézett fegyveres támadást valamennyiük el-
len irányuló támadásnak tekintenek. Ennél-
fogva megegyeznek abban, hogy ha ilyen 
támadás bekövetkezik, mindegyikük az 
Egyesült Nemzetek Alapokmányának 51. 
cikke által elismert jogos egyéni vagy kol-
lektív védelem jogát gyakorolva, támogatni 
fogja az ekként megtámadott Felet vagy 
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 Feleket azzal, hogy egyénileg vagy a többi 
Féllel egyetértésben, azonnal megteszi azo-
kat az intézkedéseket – ideértve a fegyveres 
erő alkalmazását is –, amelyeket a békének 
és biztonságnak az észak-atlanti térségben 
való helyreállítása és fenntartása érdekében 
szükségesnek tart. Minden ilyen támadást 
és ennek következtében foganatosított min-
den intézkedést azonnal a Biztonsági Tanács 
tudomására kell hozni. Ezek az intézkedé-
sek véget érnek, ha a Biztonsági Tanács 
meghozta a nemzetközi békét és biztonság 
helyreállítására és fenntartására szükséges 
rendszabályokat.” Az 5. cikk nem egy auto-
matikus segélynyújtási előírás, nem elég, ha 
egy ország kinyilvánítja, hogy megtámad-
ták, és akkor a többiek mennek segíteni, ha-
nem a tagországok egyhangú egyetértése 
kell az életbe léptetéséhez. A szövetség 
a tagország jogának tartja annak megítélé-
sét, hogy egy támadás valóban fegyveres tá-
madás-e, és valóban a szövetség ellen irá-
nyul-e. Amikor ez a megközelítés a szövet-
ség létrehozása időszakában kialakult, nem-
csak a NATO döntéshozatali demokráciá-
jának megteremtését tartották szem előtt, 
 hanem azt is figyelembe vették, hogy a szer-
ződést a tagországoknak is jóvá is kell hagy-
ni. Ez a szempont fontos volt, hiszen egy au-
tomatikus, kötelező érvényű megfogalma-
zás elfogadása még az Egyesült Államok 
kongresszusi jóváhagyásánál is problémát 
jelenthetett volna. De hasznos volt ez az alap-
elv a NATO történetének bonyolult politikai 
és biztonsági helyzeteiben is. A tagországok 
egyéni döntésének kialakításához az alap-
szerződés intézményes segítséget nyújt. 
A szerződés 4. pontja lehetőséget biztosít 
a tagországoknak a szövetséggel való poli-
tikai konzultációra, ha az adott ország úgy 
érzi, hogy területi épségét, politikai függet-
lenségét vagy biztonságát veszély fenyege-
ti. A 4. cikk konzultációs lehetőségével több-
ször élt Törökország (az iraki és szíriai há-
borúval összefüggésben) vagy például Len-

gyelország (az orosz–grúz ötnapos háború 
után, vagy 2014-es  ukrán válság kapcsán). 
A ~ egyértelműen a szövetség egy vagy több 
országa ellen irányuló külső fegyveres tá-
madásra utal, de nem definiálja az agresszió 
vagy külső támadás fogalmát. A szerződés 
előkészítése során ugyanis vita folyt arról is, 
hogy mennyire legyen „szókimondó” a meg-
fogalmazás, utaljon-e a potenciális agresz-
szorra, tartalmazzon-e a támadásra vonat-
kozó definitív megfogalmazást. Egy általá-
nosabb kifejezés ugyanis nagyobb mozgás-
teret adhat a szövetségnek a válsághelyzetek 
kezelésére, a megfelelő katonai válaszok 
megfogalmazására. A rugalmas megfogal-
mazás előnye többször megmutatkozott 
a NATO története során. De hasznos napja-
inkban is, amikor a NATO – a 2016. évi var-
sói csúcson hozott döntés értelmében – már 
a kibertérben ért támadásra – hagyományos 
katonai válaszcsapással is reagálhat. A ~ 
egyértelműen meghatározza azt is, hogy 
a megtámadott ország vagy országok segí-
tése kiterjedhet a fegyveres erő alkalmazá-
sára, amellyel különbözik például az Euró-
pai Unió kölcsönös segélynyújtási klauzu-
lájától. Az unió ugyanis szintén felszólítja 
a nemzetállamokat minden segítség és tá-
mogatás megadására, de nem nevesíti a ka-
tonai eszközöket. Hasonlóképpen egyértel-
mű a megfogalmazás a tekintetben is, hogy 
ellenséges támadások esetén földrajzilag mi-
lyen területen kell a kollektív védelem kö-
vetelményét érvényesíteni. Bár egyes orszá-
gok részéről voltak törekvések, hogy a volt 
gyarmati területek is kollektív védelmet él-
vezzenek, de a szerződés 6. cikke végül 
a tagországok területi védelmén túlmenően 
a Ráktérítőtől északra fekvő szigeteket, il-
letve ott tartózkodó erőket, szövetségi hajó-
kat és repülőgépeket jelölte ki oltalmazandó 
területként. Azonban e földrajzi behatárolás 
is a hidegháború után, különösen az USA 
elleni 2001. szeptember 11-i  terrorista- 
támadást követően, új értelmezést nyert, 
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és  előtérbe kerültek a védelmi felelősségi 
 területen kívüli műveletek. A NATO kül-
ügyminiszteri értekezlet 2002 májusában 
döntött arról, hogy a terrorizmus elleni küz-
delem keretében ott kell bevetni a NATO-
erőket, ahol szükséges, olyan gyorsan, 
ahogy lehet, amihez a szövetségnek nagy tá-
volságban alkalmazható és fenntartható had-
erőkre van szüksége. A reykjavíki értekez-
let fontos fordulópontot jelentett a NATO 
történetében, mert ettől kezdve hangsúlyo-
san lehetővé váltak a területen kívüli béke-
támogató műveletek és az expedíciós had-
erőfejlesztés. A ~ szerinti védelmi feladatok 
csak 2014 után kerültek vissza a NATO te-
vékenységének centrumába. A kollektív vé-
delemmel kapcsolatos indirekt és általános 
megfogalmazások nemcsak a megalakulás 
kori nehézségeket oldották meg, hanem 
megfelelő rugalmasságot is teremtettek a le-
hetséges alkalmazást tekintve. Amíg a kol-
lektív védelmi formula egyértelmű NATO-
prioritás volt a hidegháborús katonai szem-
beállás idején, a közös ellenség elvesztése 
után (a Varsói Szerződés megszűnése, Szov-
jetunió felbomlása) előtérbe kerültek a vál-
ságkezelési és partnerségi feladatok. Az új 
biztonsági környezethez történő alkalmaz-
kodás komoly kihívást jelentett a szövetség-
nek a tekintetben, hogy megőrizze a NATO 
alapkövének számító kollektív védelem fon-
tosságát. Ezért a hidegháború utáni első két 
évtizedben az 5. cikk Csipkerózsika álmát 
aludta, bár formálisan mindig az egyes szá-
mú feladatot jelentette, az új típusú fenyege-
tések (terrorizmus) és új típusú biztonsági 
kihívások (aszimmetrikus hadviselés, raké-
tavédelem, kiberbiztonság, katonai techno-
lógiai verseny, leszerelési és proliferációs 
feladatok) bonyolultsága és tömeges felada-
tainak súlya alatt a konvencionális terület-
védelmi követelmények háttérbe szorultak. 
A kollektív védelmi feladatok fontosságá-
nak relativizálódásában az 5. cikk túl álta-
lános megfogalmazása is szerepet játszott 

(e tekintetben tehát hátrányt jelent a konkrét 
definíció hiánya), mert így kevésbé tűnt fel 
a kollektív védelem versus expedíciós ké-
pességek körül zajló vita. Az pedig mindig 
világos volt, hogy a szövetség nem tud egy-
szerre két „készlet” fegyveres erőt fenntar-
tani, egyet a hagyományos kollektív védel-
mi feladatokra, egyet pedig a válságkezelés 
„globális” feladataira. A szövetségi döntés-
hozatalt mindig befolyásolta a védelemre 
fordítható pénzügyi források szűkössége, 
a haderők csökkentése és a katonai képes-
ségfejlesztés nehézségei. A kollektív véde-
lem háttérbe szorulásához az is hozzájárult, 
hogy igazából nem voltak eljárások az 5. cikk 
életbeléptetésére, hiányoztak a döntéshozatal 
„kötelező” elemei, a konzultációs mechaniz-
musok, a nemzeti és szövetségi döntéshoza-
tali eljárások. A hidegháború nagy katonai 
válságai (koreai háború, szuezi válság, ber-
lini válságok, kubai válság, európai rakéta-
telepítések stb.) általában a szövetségen kí-
vül zajlottak, amelyek ugyan érintettek 
egyes tagországokat, de nem közvetlen szö-
vetségi megoldást igényeltek. A hideghábo-
rú befejezése utáni eufória, az ellenségkép 
megszűnése, a „béke osztaléka” pedig nem 
kimondottan kedvezett a klasszikus katonai 
védelmi feladatoknak. Az 5. cikk aktiválá-
sára csak egyszer, a 2001. szeptember 11-i 
Egyesült Államok elleni terrorista támadást 
követően került sor,  akkor is atipikus körül-
mények között. Az 5. cikk bevezetésének 
politikai igénye a 2008. augusztusi ötnapos 
orosz–grúz háború után vetődött fel újra 
igen erőteljesen. Számos politikus, szakértő 
és elemző fejezte ki kételyeit a NATO elkö-
telezettségét tekintve, hogy egy valóságos 
„nagyháborús” konfliktusban kiállna-e egy 
szövetségi tagország, például a balti orszá-
gok mellett. Azóta egy hagyományos orosz–
NATO háború kitörésének veszélye állan-
dóan visszatérő téma a nemzetközi sajtóban, 
különösen USA-ban  és a NATO keleti hatá-
rán fekvő országokban. Élénk vita folyt 
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a tagországok között az 5. cikk alkalmazha-
tóságáról a 2010. évi stratégiai koncepció 
előkészítési időszakában. A diskurzus ered-
ményeképpen a NATO az új biztonsági kör-
nyezetben első helyre tette a hagyományos 
katonai fenyegetettséget, beemelte a védel-
mi intézkedések közé a rakétavédelmet, 
amely kielégítette a kollektív védelem erő-
sítését kérő tagországokat is. Közben 
a NATO számos intézkedést tett annak ér-
dekében, hogy az 5. cikk hitelessége a balti 
térségben is javuljon (veszélyhelyzeti terve-
zés bevezetése, szárazföldi és tengeri gya-
korlatok stb.) A problémák azonban tovább-
ra is megmaradtak, mert a viták a 2014-es  
ukrán válság alatt újult erővel törtek fel. Csak 
a walesi (2014), a varsói (2016) és a brüsszeli 
(2018) csúcstalálkozók készenlétjavító és a 
térségbe erőket telepítő döntései (előretolt 
jelenlét) hoztak ismét megfelelő választ a vi-
tatott kérdésekre. Ezért a ~ hitelességének 
fenntartása folyamatos munkát igényel 
a szövetségtől. (Sz. Z.) → NATO

NATO döntéshozatali folyamata: a NATO 
legfőbb politikai-katonai döntéshozó szerve 
az Észak-atlanti Tanács. A NATO-döntése-
ket a tagállamok közötti vita és konzultáció 
után konszenzus alapján hozzák meg. Dön-
tés csak az összes tagállam által hozott egy-
séges döntéssel születhet. A szervezet nem 
rendelkezik a tagállamaitól független, nem-
zetek feletti jogkörrel, vagy politikai funkci-
óval. A NATO csak akkor hajthat végre egy 
tevékenységi folyamatot, ha abba az összes 
tagállam beleegyezett. A NATO vezető szer-
veinek találkozóján a funkcionális feladata-
iknak megfelelő döntés-előkészítő, illetve 
döntési tevékenységeket végeznek. A poli-
tikai döntéshozatal mechanizmusa: a nem-
zetközi, globális konfliktus katonai megol-
dására alkalmazott műveletekre önállóan 
hoz döntést, illetve a nemzetközi szervezet 
az ENSZ, a regionális (európai) problémák 
kezelésére az EBESZ ad felhatalmazást, 

mandátum formájában. A mandátumban 
a nemzetközi szervezetek meghatározzák 
a katonai erő alkalmazásának jogszerűségét 
és módját, a cselekvési szabadságot és kor-
látait, valamint a stratégiai célt és az eléren-
dő eredményeket. A felkérés a beérkezést 
követően az Észak-atlanti Tanács tárgyal-
ja meg és konszenzus alapján hoz döntést. 
Miután döntés születik a bevetésről, az nem 
jelenti automatikusan azt, hogy a döntésben 
részt vevő tagállamoknak abban tevőlege-
sen is részt kell vállalniuk. A béketámoga-
tó műveletekben való részvétel a tagállamok 
szuverén döntésének függvénye. Békemű-
veletekben való NATO-részvétel feltétele: 
a) a politikai irányelvek világos rendszere 
és az ellenőrzés feltétele; b) világos és egy-
értelmű feladat-meghatározás, a tevékeny-
ség befejezésének feltételei a kritériumok-
kal, a végkifejlet lehetőségével és a folya-
matos ellenőrzési lehetőséggel; c) az érin-
tettek hozzájárulása, beleegyezésük az in-
tervencióhoz; d) a tagállamok önkéntes rész-
vétele a végrehajtásban; e) a jogszerűséget 
az  ENSZ-, vagy EBESZ-felhatalmazás biz-
tosíthat. Az Észak-atlanti Tanács – a politi-
kai döntését követően – szándéknyilatkozat 
formájában felhatalmazza a Katonai Bizott-
ságot a feladat végrehajtására, illetve a terv 
kidolgozására. A szándéknyilatkozat tar-
talmazza: a) a mandátumot; b) a feladatot; 
c) az elvárt eredményt; d) a politikai irány-
vonalat; e) a célmeghatározásokat és korlá-
tozásokat; f) a végrehajtás cselekvési sza-
badságát és korlátozásokat; g) viszonyulást 
a konfliktusban részt vevő felekhez és a vál-
ságterületen lévő más politikai és katonai 
szervezetekhez; h) kritériumokat a feladat 
végrehajtásához; i) a végrehajtásban részt 
vevő erők kivonását, vagy váltását. A Kato-
nai Bizottság az MC 327 számú dokumen-
tumában fogalmazta meg a NATO béketá-
mogató műveletekben való részvételének 
keretfeltételeit. A Katonai Bizottság ajánlá-
sokat fogalmaz meg az Észak-atlanti Tanács 
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 számára a katonai tevékenységre vonatko-
zólag. Az ajánlás tartalmazza: a) a katonai 
célmeghatározást; b) az alkalmazás elgon-
dolását; c) a konfliktusban részt vevő felek-
kel való konfrontáció szabályait, és azok in-
doklását; d) az alkalmazásra tervezett erők 
és eszközök felsorolását; e) az alkalmazás 
pénzügyi fedezetét; f) az együttműködés 
rendjét a végrehajtásban részt vevő nem NA-
TO-országok csapataival és egyéb politikai, 
katonai és polgári szervezetekkel. Az Észak-
atlanti Tanács az ajánlások figyelembevéte-
lével dönt. (C. O.) → katonai vezetés

NATO felderítési tárgyat jelölő kód: olyan 
számokból és betűkombinációkból álló ke-
retrendszer, amely a műveletek során kelet-
kezett felderítési tárgyú okmányok jelölésé-
re szolgál. Általában a tárgy körvonalazása 
mellett a tárgykör osztályozására szolgáló, 
a földrajzi nevekre vonatkozó ABS-sorren-
des vagy számjeles rendszert is magába fog-
lal. (H. H.) → felderítés

NATO Integrált Légvédelmi és Rakétavé-
delmi Rendszer (NATO Integrated Air and 
Missile Defence System – NATINAMDS): 
a NATO olyan rendszere, amely képes ész-
lelni, követni, azonosítani, valamint figye-
lemmel kísérni légi célokat (például repü-
lőgépeket, helikoptereket, pilóta nélküli légi 
járműveket vagy ballisztikus rakétákat), 
szükség esetén pedig képes ezeket a leve-
gőben elfogni és megsemmisíteni felszínről 
indított rakétákkal vagy légi járművekkel. 
Az integrált jelleget a különböző technikai 
eszközök, vezetési és irányítási megoldások, 
fegyverrendszerek, illetve szenzorok össze-
kapcsolása adja. Feladata a légi rendészeti 
feladatok folyamatos biztosítása, valamint 
a rakétavédelem. (Cs. J.) → légvédelem, lé-
gierő (műveletek, támogató műveletek)

NATO Készenléti Akcióterv (Readiness 
Action Plan – RAP): a 2014. évi orosz ag-

resszióra válaszul a NATO intézkedéseket 
hozott a kollektív védelem megerősítésére 
a szövetség keleti szárnyán. A NATO ve-
zetése ugyanis attól tartott, hogy Oroszor-
szág egy meglepetésszerű támadással köny-
nyen elfoglalhatja a védtelen baltikumi te-
rületeket, amivel kész helyzet elé állítaná 
a  NATO-t. A balti tagállamok félelme nem 
volt megalapozatlan, hiszen országaikban 
számottevő orosz anyanyelvű lakosság él 
(főként Észtország és Lettország esetében), 
kiáltó volt az ellentét az állig felfegyverzett 
Kalinyingrád és a szövetség szárnyát képe-
ző Baltikum védtelensége között. A baltiak 
követeléseit felerősítette Lengyelország tör-
ténelmi félelme és oroszellenessége, amely-
hez később Románia és Bulgária nagyobb 
biztonságot sürgető politikája is csatlako-
zott. A válsághelyzetre reagálva a walesi 
csúcson a NATO egy ⁓et fogadott el, ame-
lyet a varsói (2016) és brüsszeli (2018) leg-
felsőbb tanácskozásokon továbbfejlesztett. 
A ~ kétféle intézkedéstípust tartalmazott: a) 
biztonsági (assurance) intézkedések; b) al-
kalmazkodást (adaptation) szolgáló megol-
dások. A biztonsági intézkedések témakö-
rében az Észak-atlanti Tanács (NAC) 2014–
2015-ben  elsősorban a közvélemény meg-
nyugtatására törekedett, bevetette a NATO 
„megfogható” erőit (AWACS légtérellen-
őrző gépek és az állandó haditengerésze-
ti egységek), megerősítette a balti orszá-
gok légvédelmét, nagyarányú gyakorlato-
kat szervezett a térségben és a határos ten-
gereken. Emellett lehetőséget adott arra is, 
hogy a tagállamok kétoldalú alapon is erő-
sítsék a veszélyeztetett országok védelmét, 
amelyben különösen az Egyesült Államok 
volt aktív. Az adaptációs döntések a NATO 
hosszú távú alkalmazkodását célozták meg 
a katonai vezetési és irányítási képességek, 
valamint a gyorsreagáló erők tekintetében. 
A 2002-ben  létrehozott NATO Reagáló Erők 
(NATO Response Force – NRF) erejét meg-
háromszorozták, 40 000 fős készenléti erővé 
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fejlesztették. A megerősített NRF missziója 
kibővült a kollektív védelmi feladatok vég-
rehajtásával. A megerősítés miatt jelentősen 
megváltozott az NRF szerkezeti összetétele 
is, mivel a walesi csúcs létrehozta a nagyon 
magas készenlétű (nagyon gyors reagálású; 
2–7 nap) dandár nagyságú (5000 fő) harc-
csoportot (Very High Readiness Joint Task 
Force – VJTF), amely egyfajta „mobil drót-
akadályként” komoly feltartóztató erővel 
rendelkezik. A varsói ankét zászlóaljharc-
csoportok (ZHCS) elhelyezéséről döntött 
az észak-keleti szárnyországok területén. 
Az 1000 fős zászlóaljak nem állandó telepí-
tésű erők lesznek, hanem rotációs jelenlét-
tel lesznek fenntartva mindaddig, amíg arra 
szükség lesz. A persistent elhelyezés ugyan-
is (legalábbis betű szerint) nem sérti az 1997. 
évi NATO–orosz megállapodást. A zászlóalj 
vezető „keretnemzett” feladatait Lengyelor-
szágban az Egyesült Államok, Észtország-
ban Nagy-Britannia, Litvániában Németor-
szág, Lettországban pedig Kanada vállalta.

NATO kollektív védelmi intézkedései (2014–2018)  
(Szerk.: Sz. Z.)

Fsz. Intézkedés Megjegyzés

1. NRF megreősítése 
(eNRF) hadtest erő

2. VJTF létrehozása „landzsahegy-dandár”

3. NFIU-elemek létesítés 2015–2016, nyolc 
 országban

4. Új parancsnokságok 
 fejlesztése

MNC-NE (Szczecin), 
MND-SE (Bukarest)

5. Négy ZHCS előretolt 
 elhelyezése

balti országok, 
 Lengyelország

6. NATO többnemzeti 
 dandár felállítása Románia

7. Hadműveleti tervezés 
kiterjesztése

lépcsőzetes válaszadási 
tervek (GRP)

8. Légi és tengeri erők 
megerősítése

szárnyországok légtere 
és a határos tengerek

9. Beruházások és előretolt 
készletek KKE országai

10. Kibervédelmi és ellen-
álló képesség

kibertér hadműveleti 
térré deklarálása

11. NATO Készenléti 
 Kezdeményezés

4 × 30-as koncepció 
 bevezetése (2020)

Hasonló elvek alapján fog létrejönni Romá-
niában egy NATO-dandár 2020-ig, amely-
nek felállítását a románok kezdeményezték 
Bulgáriával és Lengyelországgal együtt. 
A brüsszeli legfelsőbb tanácskozás tovább 
erősítette az NRF-erőket, amikor egy új ké-
szenléti kezdeményezést, a 4 × 30-as kon-
cepció (Four30s) jelentett be. A NATO ve-
zetése 2020-ig  30 nehéz vagy közepesen ne-
héz manőverzászlóaljat, 30 harci repülőszá-
zadot és 30 hadihajót biztosít le a nemzetek-
től, amelyek 30 nap alatt bevethetők lesznek. 
A kollektív védelmi feladatok megerősítése, 
az észak-keleti szárny védelme szükséges-
sé tette a NATO parancsnoksági rendszeré-
nek módosítását is. Ezért a walesi csúcson 
a NATO „beemelte” a parancsnoksági struk-
túrába a Szczecinben működő hadtestpa-
rancsnokságot (Multinational Corps Nort-
heast – MNC-NE), amelyet 1999-ben  állítot-
tak fel a lengyel–német–holland hadtest ve-
zetésére. A HQ MNC-NE feladata a VJTF/
NRF erőinek vezetése a NATO észak-kele-
ti régiójában, a régió biztonsági helyzetének 
figyelemmel követése és a térségi katonai 
együttműködés szervezése. De a szczecini 
parancsnokság alá rendelték műveleti veze-
tésre az északi térségben levő 6 NATO integ-
rációs vezetési pontot (NATO Force Integ-
ration Unit – NFIU), amelyeket Észtország-
ban, Lettországban, Litvániában, Lengyelor-
szágban, Magyarországon és Szlovákiában 
állítottak fel. A déli parancsnoksághoz (Jo-
int Force Command Naples – JFCN) tarto-
zik Romániában és Bulgáriában működő in-
tegrációs egység (NFIU). A vezetési elemek 
feladata a NATO-erők adott országba törté-
nő gyors telepítésének segítése, a kollektív 
védelmi tevékenység támogatása, szövetsé-
gi gyakorlatok és kiképzések koordinálásá-
nak segítése, a befogadó nemzeti támogatás 
követelményeinek meghatározása. A dél-ke-
leti országokban (Románia, Bulgária) létre-
jött NFIU-elemeket a 2015 decemberében, 
Bukarestben felállított többnemzeti NATO-
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hadosztályparancsnokság (Multinational 
Division  Southeast –  MND-SE) alá rendel-
ték,  amelyet a szczenini  parancsnoksághoz 
 hasonló feladatokat lát el a dél- kelet-európai 
térségben. A brüsszeli csúcstalálkozón 
a NATO-vezetés tovább erősítette a parancs-
noksági rendszert: létrejön egy új haditen-
gerészeti hadműveleti parancsnokság (Joint 
Force Command – JFC) Norfolkban (Flo-
rida, USA) és egy logisztikai és támoga-
tó parancsnokság (Joint Support and Enab-
ling Command – JSEC) Ulmban (Németor-
szág). A hidegháború után ez az első eset, 
hogy a NATO parancsnoksági rendszerét 
nem csökkentik, hanem erősítik. A módosí-
tott szervezet elsősorban a tengeri biztonság, 
a logisztika és a katonai mobilitás, valamint 
a kiberbiztonság területén rendelkezik majd 
összességében 1200 fővel megerősített veze-
tési kapacitással. A ~ (RAP) megvalósítása 
és a NATO gyorsreagáló erők továbbfejlesz-
tése már egy új NATO hadászati elképzelést, 
egy előretolt védelem (forward defence) kon-
cepcióját vizionálja. Ennek megvalósulása 
esetén a NATO visszatér egy hidegháborús 
kollektív védelmi megoldáshoz, amely a kö-
zép-európai térségben elsősorban a határok 
védelmét célozta. (Sz. Z.) → NATO

NATO logisztikai bizottságok: a szövetség 
legfelsőbb szintű, egymáshoz képest hierar-
chikus szervezeti rendben elhelyezkedő lo-
gisztikai tanácsadó és döntéshozó testületei. 
A NATO Logisztikai Bizottság (NATO Lo-
gistics Committee) ezen hierarchikus szer-
vezeti rendszer csúcsán álló, a szövetségi 
műveleti logisztika legfelsőbb katonai stra-
tégiai szintű szakirányító szerve. A NATO 
Logisztikai Bizottság alárendeltségi viszo-
nyába három szakmai testület tartozik: a Lo-
gisztikai Bizottság Végrehajtói Csoportja 
(Logistics Committee Executive Group), 
NATO Üzemanyag Bizottsága (NATO Pet-
roleum Committee) és a NATO Mozgatási 
és Szállítási Csoportja (NATO Movement 

& Transportation Group). (Ny. M.) → mű-
veleti logisztika

NATO szervezeti felépítése: a NATO tevé-
kenységét és szervezeti felépítését a szövet-
ség célja (kollektív védelem és a demokrati-
kus béke fenntartása az észak-atlanti térség-
ben), jellege (politikai és katonai szövetség) 
és változó feladatrendszere (jelenleg kol-
lektív védelem, válságkezelés és biztonsági 
közösség építése) határozta meg. A NATO 
intézményrendszerének kialakítását a wa-
shingtoni szerződés 9. cikke tette lehetővé, 
amely kimondja: „A Felek ezennel egy ta-
nácsot állítanak fel, amelyben mindegyikük 
képviselve lesz, és amelynek feladata, hogy 
a jelen Szerződés alkalmazásával kapcso-
latos kérdésekkel foglalkozzék. A tanácsot 
úgy kell megszervezni, hogy bármely pil-
lanatban gyorsan összeülhessen. A tanács 
a szükséghez képest segédszerveket állít 
fel; nevezetesen azonnal felállít egy védel-
mi bizottságot, amely a szerződés 3. és 5. 
cikkei alkalmazásaként teendő intézkedé-
sekre fog javaslatot tenni.” A szervezet ki-
építése már az Észak-atlanti Tanács (North 
Atlantic Council – NAC) első ülésen meg-
kezdődött (Washington, 1949. szeptember 
17.) és az 1950-es  évek közepére fejeződött 
be. A NATO Központ szervezeti és műkö-
dési rendje brit/angolszász vezetési filozó-
fiát tükrözi, külön apparátus (Internatio-
nal Staff – IS) segíti a NAC, illetve a főtit-
kár munkáját, és külön nemzetközi katonai 
törzs (International Military Staff – IMS) 
támogatja a Katonai Bizottságot (Milita-
ry Committee – MC) és a bizottság elnö-
kének tevékenységét. A szervezeti kettős-
ség oka az, hogy a katonai javaslatoknak, 
koncepcióknak, terveknek katonai-szakmai 
szempontok, eljárások és számítások alap-
ján kell megszületni, majd csak utána kerül-
nek be a tervezésbe, illetve döntéshozatal-
ba a politikai szempontok. A NATO tevé-
kenységének bővülésével a NAC  különböző 
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 tanácsokat, bizottságokat, ügynökségeket 
és támogató szervezeteket hozott létre, má-
sokat megszüntetett, attól függően, hogyan 
változtak a NATO feladatai. A szervezeti 
kiépülés után ez a struktúra a hidegháború 
alatt kevésbé változott, de az 1966-os  fran-
cia döntés után a NATO Központ és az eu-
rópai főparancsnokság (SHAPE) Brüsszel-
be, a NATO Védelmi Akadémia pedig Ró-
mába költözött. Jelentős szervezeti változá-
sok a hidegháború után történtek, különösen 
a parancsnoksági rendszerben, de a 2010. évi 
lisszaboni csúcs döntései alapján a NATO-
ügynökségi rendszer is megújult. A NATO 
bővítésével, a partnerségi hálózat kiépülé-
sével, a biztonsági környezet és a feladat-
rendszer módosulásával folyamatosan válto-
zott a NATO Központ felépítése is (például 
2010-ben  az új biztonsági kihívások kezelé-
sére, 2016-ban  a hírszerzésre hoztak létre új 
szervezeti egységet és főtitkár-helyettesi be-
osztást), amely 2018-ban  költözött új szék-
házba. A NATO szervezeti-működési rend-
jét az alábbi ábra mutatja be. A szövetség 
döntéshozói szerveit (Észak-atlanti Tanács, 
Nukleáris Tervező Csoport, Katonai Bizott-
ság) a tagországok megfelelő szintű képvi-
selői alkotják, munkájukat pedig – szintén 
nemzeti összetételű – bizottságok, appa-
rátusok segítik. Korábban még a Védelmi 
Tervező Csoport (Defence Planning Gro-
up – DPG) is működött a legfőbb döntés-
hozatali szervek között, de 2010 júniusában 
megszűnt, miután Franciaország 2009-ben  
visszatért a NATO katonai szervezetébe. 
A NAC-ot az alapító szerződés hozta létre 
(9. cikk), amely a NATO legfőbb politikai 
döntéshozó szerve, tényleges politikai hata-
lommal és döntési hatáskörrel rendelkezik.

NATO szervezeti felépítése (elvi vázlat) 
(Szerk.: Sz. Z.)

A csúcstalálkozókon az országok vezetői, 
miniszteri szinten a külügy- és védelmi 
miniszterek, állandó üléseken az állandó, 
nagyköveti szintű, képviselők vesznek részt. 
A tanács üléseit – minden formátumban – 
a NATO főtitkára vezeti. A NAC állam- 
és kormányfői szinten általában kétévente, 
miniszteri szinteken évente  2–3-szor, állan-
dó képviselői szinten hetente (szerda) ülé-
sezik. A NAC politikai munkáját „kívül-
ről” a NATO Parlamenti Közgyűlése segí-
ti, amely a NATO-tagországok biztonsággal 
és védelemmel foglalkozó parlamenti kép-
viselőit, jogalkotóit tömöríti. A Közgyű-
lés a NATO-tól  elkülönült és intézményileg 
független szerv, amely a szövetség és tagor-
szágok (partnerországok) parlamentjei kö-
zött teremt közmegegyezést elősegítő disz-
kussziós lehetőséget. A Nukleáris Tervező 
Csoport (Nuclear Planning Group – NPC) 
a NATO nukleáris politikájának formáló-
ja, hatáskörébe tartoznak a nukleáris el-
rettentés, a nukleáris fegyverek telepíté-
sének, alkalmazásának kérdései, a döntési, 
 kommunikációs és  információs  rendszerek 
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 fejlesztése. A bizottság tagjait a védelmi mi-
niszterek adják, az ülések vezetését a NATO 
főtitkár látja el. A bizottság jelentősége a hi-
degháború után csökkent, de nem szűnt meg, 
hiszen a nukleáris védelem továbbra is fon-
tos feladata a szövetségnek. Az NPC álta-
lában évente egyszer ülésezik, szupertitkos 
(Cosmic Top Secret) minősítéssel. Az NPC 
munkájában Franciaország kivételével (mi-
vel nukleáris fegyvereit nem ajánlotta fel 
a NATO-nak) minden tagország részt vesz. 
A Katonai Bizottság (Military Commit-
tee – MC) a NATO vezető szerve, amely 
a NAC után a legrégebbi vezető testület 
(az NPC 1967-ben  jött létre). Az MC a NAC 
katonai tanácsadó szerve, katonai iránymu-
tatásokat ad a két hadászati parancsnokság 
részére, közreműködik a NATO stratégiájá-
nak, szakpolitikáinak, doktrínáinak kidolgo-
zásában. Ezért az MC a legfontosabb össze-
kötő kapocs a NATO politikai döntéshoza-
tali folyamat (konzultáció, együttműködés, 
konfliktusmegelőzés) és katonai szervezetek 
és tevékenységek (képességfejlesztés, műve-
letek, védelmi tervezés) között. A bizottság 
2018. januárban tartotta 178. ülését. A kon-
szenzuson alapuló döntéshozatalt bizottsá-
gok széles köre (például politikai, partnersé-
gi, védelempolitika és tervezés, fegyverze-
ti, szabványosítás, lég- és rakétavédelem, lo-
gisztika, erőforrások, műveletek és gyakor-
latok, hírszerzés és elhárítás stb.) támogat-
ja, amelyek száma a 2010. évi NATO-reform 
után 21-re  csökkent. A bizottságokat a NAC 
a 9. cikk felhatalmazása alapján hozza lét-
re/szünteti meg, mint a döntéshozatalt segí-
tő, folyamatosan működő, a NAC-nek  be-
számolási kötelezettséggel rendelkező szer-
veket. Az alapvetően döntéseket előkészí-
tő szervek állandó konzultációs, tárgyalási 
és információcserét biztosító platformot je-
lentenek a nemzetek és a NATO- hatóságok 
számára, de közös megállapodás esetén bi-
zonyos kérdésekben döntési hatáskörrel is 
rendelkeznek. A bizottságok a NATO mű-

ködésének teljes spektrumát (politikai, tech-
nikai, műveleti) lefedik, elválaszthatatlan 
részét képezik a NATO-döntéshozatalnak. 
A bizottságok munkájában a nemzeti kép-
viselők (kiutazással vagy képviseleti jelen-
léttel), a NATO központ munkatársai, külön-
böző szintű szakértők vesznek részt. A bi-
zottságok is lehetnek belsőleg strukturáltak, 
albizottságokat, munkacsoportokat állíthat-
nak fel, de a döntéshozatal mindenütt kon-
szenzuson alapszik. A NATO polgári mű-
ködését – a 2014-ben  befejeződött reform 
következtében – négy ügynökség (szabvá-
nyosítási, támogató és beszerzési, híradó 
és információs, tudományos és technoló-
giai) segíti, amelyek a döntésekhez szük-
séges civil feltételrendszert teremtik meg. 
A NATO integrált katonai struktúrája az el-
múlt évtizedekben jelentősen lecsökkent, 
több parancsnoksági reform eredménye-
képpen „áramvonalas” lett. A Szövetséges 
Műveleti Parancsnokság (Allied Command 
Operations – ACO) hadászati szintű kato-
nai vezetési hatóság, amely két hadműve-
leti parancsnokságot (Brunssum, Nápoly), 
három haderőnemi/komponens parancsnok-
ságot (szárazföldi [Izmir], légi [Ramstein], 
haditengerészeti [Northwood]) és a híradó 
és vezetésbiztosítási parancsnokságot irá-
nyítja. A műveleti parancsnokság felelős 
a NATO integrált légvédelmi és rakétavé-
delmi rendszeréért, az állandó NATO-erők 
(légtér-ellenőrző, haditengerészeti, felderí-
tő), a NATO Reagáló Erők vezetéséért, va-
lamint minden átalárendelt vagy a szövetség 
részére kijelölt nemzeti erők felkészítéséért 
és értékeléséért. A NATO-nak  nincs saját 
hadserege, a szövetség – néhány állandó ké-
szenlétű, az európai főparancsnoknak (Sup-
reme Allied Commander in Europe – SACE-
UR) alárendelt erő kivételével – nem rendel-
kezik saját fegyveres erőkkel, csak a tagor-
szágok, amelyek az elfogadott NATO-fel-
adatokra különböző erőket és képességeket 
ajánlanak fel. Az európai parancsnokság 
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vezeti és irányítja a NATO béketámoga-
tó műveleteit és missziót, közreműködik 
a partnerségi feladatokban is. A Szövetsé-
ges Transzformációs Parancsnokság (Allied 
Command Transformation – ACT) a NATO 
átalakítását tervezi, koordinálja és irányítja, 
amelyhez tervezési, kiképzési és oktatási 
szervezetekkel, kiválósági hálózattal (24 ka-
tonai kiválósági központ, amelyből az egész-
ségügyi Magyarországon, Budapesten van) 
rendelkezik. A szövetségnek ugyanakkor 
nagy előnye, hogy bár nem rendelkezik sa-
ját haderővel, kiépítette az erők vezetéséhez 
szükséges állandó parancsnoksági hálózatot 
(NATO Command Stucture – NCS), amely 
mindig készen áll az átalárendelt nemze-
ti erők vezetésére békében, válságban vagy 
háborúban. Az állandó civil és katonai fel-
adatokat a szövetség saját alkalmazású pol-
gári személyzettel, illetve a nemzetektől de-
legált, „kölcsönzött” (a tagországok által fi-
zetett) katonai személyi állománnyal látja el. 
A NATO a többi nemzetközi szervezethez 
képest kis szervezet: a NATO Központban 
1600 fő (hasonló nagyságrendet képviselnek 
a nemzeti delegációk is), az ügynökségeknél 
5000 fő, a NATO integrált katonai struktú-
rában (parancsnokságok, állandó alárendelt-
ségű erők [például légtérellenőrzés, flotta-
erők]) 8800 fő szolgál. A NATO 2018. júli-
usi csúcstalálkozón döntött a parancsnoksá-
gi rendszer bővítéséről, két új hadműveleti 
parancsnokságot (haditengerészeti, logiszti-
kai és támogató) hoz létre. (Sz. Z.) → NATO

NATO Trauma Regiszter: az evidencia 
alapú gyógyításhoz (Evidence-Based Medi-
cine – EBM) elengedhetetlen bizonyos kli-
nikai adatok szabványosított gyűjtése, bele-
értve a sérülés/sebesülés helyét, súlyossági 
fokát, mechanizmusát, az alkalmazott keze-
lést, az egészségügyi kiürítés adatait, az el-
látás kimenetelét stb. Kevés nemzet kivéte-
lével a NATO-országok nem rendelkeznek 
ilyen jellegű adatbázissal. Fentiek alapján 

a NATO Katona-egészségügyi Szolgálatfő-
nökök Tanácsa (COMEDS) elhatározta egy 
~ létrehozását, amelynek célja a sérülés/se-
besülés vonatkozású adatok szisztemati-
kus gyűjtése az adott műveletben részt vevő 
nemzetek által a további dokumentálás, mi-
nőség ellenőrzés és tudományos kutatás cél-
jából, annak érdekében, hogy javuljon a mű-
veleti egészségügyi biztosítás színvonala. 
A NATO egészségügyi rendszerén belül a ~ 
kapcsolatos kérdéskör fő felelőse és koordi-
nátora a budapesti székhelyű NATO Katona-
egészségügyi Kiválósági Központ (Centre of 
Excellence for Military Medicine – Milmed-
Coe) (K. I.)  → katonai egészségügy

NATO Tudományos és Technológiai Szer-
vezet (Science and Technology Organiza-
tion – STO): egy olyan NATO-szervezet, 
amely egy magával a NATO-val megegye-
ző jogi státusszal rendelkezik. Az STO-t az-
zal a céllal hozták létre, hogy a NATO a tu-
domány és technológia területén, a tagálla-
mok, valamint a partnernemzetek együtt-
működésével a kollektív igényeknek, továb-
bá követelményeknek minél hatékonyabban 
megfeleljenek. Az STO az Észak-atlanti Ta-
nács felügyelete alatt működik. A szervezet 
működését az Tudományos és Technológiai 
Tanács (Science and Technology Board [of 
Directors] – STB, Tudományos és Technoló-
giai (Igazgató)tanács) felügyeli, amely ma-
gában foglalja a NATO-tagállamok nemzeti 
tudományos és technológiai szervezeteinek 
vezetőit. Az STB elnöke a NATO főképvi-
selője (tudományos vezető), aki valamely 
 NATO-tagállam nemzetközileg elismert tu-
dományos és technológiai vezetője. A főkép-
viselő állandó NATO brüsszeli székhelyén 
a NATO-vezetés tudományos főtanácsadó-
jaként tevékenykedik. A kutatás és techno-
lógiafejlesztés teljes spektrumát – a NATO 
STO-n belül jól elkülönülő témakörökhöz 
szervezett – panelek fedik le. (G. I.) → had-
tudomány elmélete



819

NATO Katona-egészségügyi Szolgálatfőnökök Tanácsa

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

NATO Tudományos és Technológiai 
 Tanács (Science and Technology Board – 
STB): az STB a Tudományos és Technoló-
giai Szervezet (Science and Technology Or-
ganization – STO) legmagasabb szintű ha-
tósága. A következők szerint működik: a) 
az STB összetétele az egyes NATO-tagoktól 
delegált – legfeljebb – három tagból áll, aki-
ket a nemzeti kormányok, az ipar képvise-
lői vagy az egyetemek választanak ki, és ezt 
követően az adott nemzeti kormány nevez 
ki. Minden nemzet egy szavazattal rendel-
kezik. A határozatokat a tanács konszenzus 
alapján hozza meg; b) az STB elnöke egyben 
a NATO tudományos vezetője. Az elnök te-
vékenységét a tanácsa irányítja, illetve fel-
ügyeli. Az elnök munkáját két alelnök segíti, 
akiket a Nemzetközi Titkárság (Internatio-
nal Staff – IS), valamint a Nemzetközi Ka-
tonai Törzs (IMS – International Military 
Staff) állományából, a Nemzeti Fegyverze-
ti Igazgatók Értekezlete (Conference of Na-
tional Armaments Directors – CNAD), va-
lamint a Katonai Bizottság (Military Com-
mittee – MC) ajánlására – konzultálva a fő-
titkárral – nevezik ki. Az STB legfontosabb 
stratégiai feladata iránymutatás nyújtása 
a NATO tudományos és technológiai stra-
tégiájának. (G. I.) → hadtudomány elmélete

NATO válságreagáló műveletek: a ⁓ egy 
integrált katonai műveleti rendszer, amely 
magába foglalja a megelőzést, a gyors in-
tézkedést, az ellentevékenységeket továb-
bá a szükséges biztonsági lépések megtéte-
lét. Az egész tevékenység politikai ellenőr-
zés mellett valósul meg, akkor, ha a békés 
körülményeket egy lehetséges összecsapás, 
vagy konfliktus veszélye fenyegeti. Ilyen-
kor a béke helyreállítására vagy a helyzet 
stabilizálására – lehetőség szerint kerülve 
a fegyveres beavatkozást – katonai erőt al-
kalmaznak. A válságreagáló műveletek szin-
te valamennyi formájában egyre több polgá-
ri- és humanitárius szervezet vesz részt. Ezt 

a helyzetet civil-katonai együttműködésnek 
nevezzük, és a válságreagáló műveletek fon-
tos feltételének tekintjük. A ~ olyan több-
nemzeti, összhaderőnemi műveletek, ame-
lyekben – összhangban a nemzetközi jog-
gal – a NATO a tagok politikai, gazdasági, 
katonai erőforrásai együttes alkalmazásával 
erőfeszítéseket tesz a konfliktusok megelő-
zésére, az ellentétek feloldására, a válságok 
kezelésére. (G. I.) → hadtudomány elmélete

NATO Katona-egészségügyi Szolgálat-
főnökök Tanácsa (Committee of Chiefs of 
Military Medical Services in NATO –  CO-
MEDS): a NATO legmagasabb szintű ka-
tona-egészségügyi fóruma, amely közvet-
lenül a NATO legfőbb katonai döntéshozó 
testületének, a Katonai Bizottságnak (Mi-
litary Committee – MC) van alárendelve. 
A ~ története: a COMEDS szervezeti előd-
je az 1968. novemberében megalakult EU-
ROMED, mint az EUROGROUP országai 
katona-egészségügyi főnökeinek fóruma, 
valamint megfigyelőként az USA, Francia-
ország és Kanada, valamint a magasabb 
 NATO-parancsnokságok egészségügyi fő-
nökei. Ily módon az EUROMED még jó-
val a hivatalos „NATO-sítás” előtt elvesz-
tette európai orientáltságát és gyakorlatilag 
megfelelt egy nem hivatalos NATO egész-
ségügyi testületnek. Fő célkitűzése a tag-
országok közötti egészségügyi információ-
csere, közös műveleti eljárási rendek és el-
vek kidolgozása, valamint a kölcsönös bi-
zalom erősítése volt. Az EUROGROUP vé-
delmi minisztereinek eredeti, 1992 decem-
berében datált határozata az EUROGROUP 
összes tevékenységi területét a Nyugat-Eu-
rópai Unió (West European Union – WEU) 
keretében kívánta tovább folytatni, azonban 
az egészségügy vonatkozásában ez a hatá-
rozat 1993 májusában módosításra került 
és az EUROMED a WEU helyett a NATO- 
nak mint a katona-egészségügyi tevékeny-
ség koordinálására szolgáló legmegfelelőbb 
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szervezetnek ajánlották fel. A ~ alapfeladata: 
a NATO Katonai Bizottságának tanácsadó 
testületeként meghatározni és koordinál-
ni minden, a NATO egészére hatással bíró 
egészségügyi kérdést és tevékenységi kört, 
ideértve az egészségügyi politikát és kon-
cepciót, a doktrínákat, eljárásokat és tech-
nikákat, valamint a különböző programo-
kat és kezdeményezéseket. A ~ „ereje” két 
MC-dokumentumból ered: az egyik az MC 
20/10, amely kimondja, hogy a COMEDS 
egy úgynevezett Delegált Feladatszabó Ha-
tóság (Delegated Tasking Authority – DTA), 
ami azt jelenti, hogy a Katonai Bizottság, 
mint a NATO hét Feladatszabó Hatóságá-
nak (Tasking Authority – TA) egyike felha-
talmazza és megbízza a COMEDS-et, hogy 
az egészségügy területén felügyelje és figye-
lemmel kísérje az úgynevezett Szabványo-
sítási Célkitűzések (Standardization Objec-
tives – SO) elérését és koordinálja a szabvá-
nyok fejlesztésének és kidolgozásának folya-
matát. A másik dokumentum a COMEDS-et 
megalapító MC 335, amely kimondja, hogy 
a COMEDS egy úgynevezett Koordináló 
Hatóság (Co-ordinating Authority – CA), 
amelynek értelmében jogosítványa van arra, 
hogy minden, a Szövetség egészére néz-
ve kihatással bíró egészségügyi kérdés-
re, programra és problémára vonatkozóan 
NATO körű egyeztetést folytasson a Ka-
tonai Bizottság nevében. E felhatalmazás 
alapján a COMEDS nem utasíthat egyetlen 
nem egészségügyi jellegű NATO szervezetet 
sem, viszont minden katona-egészségügyi 
jellegű vagy katona-egészségügyi vetület-
tel bíró kérdésben a COMEDS megkeresése 
és állásfoglalásának kikérése minden NATO 
szervezet számára kötelező. A  COMEDS 
tagsága kétféle jogosultsággal rendelkező 
csoportból tevődik össze, a teljes (szavaza-
ti joggal bíró) jogú tagokból és a szavazati 
jog nélküli megfigyelőkből. A testület sza-
vazati joggal bíró tagjai: a) a NATO-orszá-
gok katona-egészségügyi szolgálatainak ve-

zetői; b) a Stratégiai Parancsnokságok egész-
ségügyi főnökei; c) a Nemzetközi Katonai 
Törzs Egészségügyi Osztályának vezető-
je. Szavazati joggal nem bíró, megfigyelői 
státusszal rendelkező tagok: a) a partner-
országok katona-egészségügyi szolgálata-
inak vezetői (PfP, MD, ICI-országok, va-
lamint a kontaktországok külön meghívás 
alapján); b) a Katonai Tanács képviselője; c) 
az Összhaderőnemi Szabványosítási Bizott-
ságának elnöke; d) az Egyesített Egészség-
ügyi, Mezőgazdasági és Élelmiszer Csoport 
társelnökei; e) az EU Katonai Törzse egész-
ségügyi osztályának képviselője (EUMS); f) 
az Egészségügyi Tartalékos Tisztek Nem-
zetközi Szövetségének elnöke; g) vezető 
tisztségviselői a Kutatási- és  Technológiai 
Szervezet Humán Tényezők az Egészség-
ügyben Panelnek, a Tömegpusztító Fegy-
verek Központjának, valamint egyéb ese-
tenként meghívott szervezetek képviselői 
különböző NATO-testületnek, -törzseknek 
és -bizottságoknak;  h) katona-egészségügyi 
Kiválósági Központ igazgatója. A COMEDS 
szervezeti felépítése háromszintű. A veze-
tési-irányítási szintet a COMEDS Plená-
ris Ülése és a Katona-egészségügyi Irányí-
tó Csoport (Military Medical Steering Gro-
up – MMSG) képviseli. A következő szint 
a fő munkacsoportok szintje, amely: a) Ka-
tonai Egészségügyi Munkacsoportot (Mi-
litary Health Care Working Group – MHC 
WG); b) a Katona-egészségügyi Struktú-
rák, Műveletek és Eljárások Munkacsopor-
tot (Military Medical Structures, Operations 
and Procedures Working Group – MMSOP 
WG); c) a Katona-egészségügyi Kémiai, 
Biológiai, Radiológiai és Nukleáris Mun-
kacsoportot (Military Medical Chemical, 
Bacteriological, Radiological and Nucle-
ar Working  Group – MMCBRN WG); d) 
a Katona-egészségügyi Szabványosítási 
Munkacsoportot (Military Medical Stan-
dardization Working Group – MM SWG); 
e) az Egészségügyi Haderővédelmi Munka-
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csoportot (Force Health Protection Working 
Group – FHP); f) Katona-egészségügyi Ki-
képzsési Munkacsoportot (Military Medi-
cal Training Working Group – MMT WG); 
g) az Egészségügyi Információs Rendszerek 
és Technológia Munkacsoportot (Health In-
formation Systems and Technology Working 
Group – HIST WG) foglalja magába. A har-
madik szint a szakértői panelek és csoportok 
szintje, amely a következő elemekből épül 
fel: a) Sürgősség Egészségügy (Emergen-
cy Medicine – EM); b) Katonai Pszichiátria 
(Military Psychiatry – MP); c) Bioegészség-
ügyi Tanácsadó Testület (BioMedical Advi-
sory Committee – BIOMEDAC); d) Katonai 
Fogászat (Military Dental Service –, MDS); 
e) Élelmezéshigiénia, Élelmiszertechnológia 
és Állategészségügy (Food Higiene, Tech-
nology and Veterinary Service – FHTVS); 
f) Egészségügyi Anyag és Katonai Gyógy-
szertan (Medical Materiel and  Military 
Pharmacy – MMMP); g) Egészségügyi 
Szakértők Állandó Csoportja (Standing Gro-
up of Partners’ Medical Experts – SGPME); 
h) Haditengerészeti Egészségügyi Szak-
értő Csoport (Medical Naval – MedN); i) 
Vér Panel  (Blood Panel – BP); j) Egészség-
ügyi Felderítés (Medical Intelligence – MI); 
k) Különleges Műveletek Egészségügyi Pa-
nel (Special Operations Forces Medical Pa-
nel – SOFMeD P); l) NATO Trauma Regisz-
ter (NATO Trauma Registry – NTR); m) 
Pre-hospitális Ellátás Javító Kezdeménye-
zés Csoport (Prehospital Care Improvement 
Initiative Task Force – PCII TF); n) Teleme-
dicina Csoport (Tele-Health Team – THT); 
o) Egészségügyi Információcsere Követel-
mény Csoport (Medical Information Ex-
change  Requirements Team – MedIER T). 
(K. I.)  → katonai egészségügy

NATO-anyagosztályok: az ellátás terve-
zése, szervezés a feltöltések és az utánpót-
lás végrehajtása érdekében a NATO-elvek 
a hadfelszerelést öt ellá tási osztályba sorol-

ják. I. osztály: azok a létfenntartási anyagok, 
cikkek, amelyeket a személyi állomány vagy 
állatok – tekintet nélkül a harcban vagy a te-
repviszonyokban bekövetkező változásokra 
megközelítőleg azonos mennyiségben és in-
tenzitással használnak fel, például élelmi-
szer és takarmány. II. osztály azok az anya-
gok, kellékek, amelyek mennyiségét szer-
vezeti és eszköz-állománytáblák határoz-
zák meg, például ruházat, egyéni felszerelés, 
szerszámok, járművek. III. osztály: minden-
nemű hajtó- és kenőanyagok minden eszköz-
höz a repülőeszközök hajtó- és kenőanyagait 
kivéve. III/a osztály: a repülőeszközök hajtó- 
és kenőanyagai. IV. osztály: olyan anyagok, 
amelyek kezdet mennyiségét a jóváhagyott 
táblázatokban nem szabályozták. Rendsze-
rint ebbe az osztályba tartoznak az építési 
anyagok, építési anyagok, telepített beren-
dezések. V. osztály: lőszerek, robbanóanya-
gok mindenfajta kémiai hatóanyagok. Ehhez 
az osztályhoz tartoznak a bombák, robbanó-
anyagok, gyutacsok, detonátorok, pirotech-
nikai anyagok, rakéták. (H. A.) → művele-
ti logisztika

NATO-döntéshozatal: a NATO műkö-
dése konszenzuson alapuló döntéshozata-
lon nyugszik, amely a demokratikus mű-
ködés talán legfontosabb alapelve. Az egy-
hangúságon alapuló működést a washing-
toni szerződés 10. cikkéhez lehet vissza-
vezetni, amely a bővítéssel kapcsolatban 
mondja ki „az egyhangú megegyezéssel” 
kapcsolatos döntési követelményt. A kon-
zultáció mindaddig folytatódik, amíg min-
denki számára elfogadható döntés születik. 
Az egyhangúság döntési alapelv biztosítja 
valamennyi tagország egyenlőségét és tes-
tesíti meg a közös akaratot. A legfontosabb 
~i szerv az Észak-atlanti  Tanács (North At-
lantic Council – NAC) állam- és kormány-
fői értekezlete, a „Summit”, amely ebben 
a formátumban 1957 óta ülésezik. Azóta 
29 csúcstalálkozót regisztráltak a NATO 
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történetében, amelyből tízet a hideghábo-
rú alatt, 18-at pedig (a 2017. évi brüsszeli 
csúccsal együtt) a kétpólusú világ után tar-
tottak. Az állam- és kormányfői értekezlet 
összehívására a NAC nagyköveti tanácsa 
vagy a miniszteri értekezlet (külügyminisz-
terek, védelmi miniszterek) tesz javaslatot. 
A 29 ülés napirendje a NATO történeti fejlő-
désének kortörténeti dokumentuma, amely 
meghatározta a szövetség fejlődését, bőví-
tését, partnerségi kapcsolatait, a nemzetkö-
zi béke és biztonság fenntartásában vállalt 
szerepét, valamint az átalakulás irányait, 
fordulópontjait. A rendszeresen megtartott 
ülések ezért nagyon sokszor sorsfordító jel-
legűek, mérföldköveket jelentenek a NATO 
átalakulásában. A NATO legfontosabb po-
litikai és stratégiai kérdései, a szövetség te-
vékenységét meghatározó kérdések, új kez-
deményezések indítása, a bővítés vagy part-
nerség fejlesztésének ügyei ugyanis mindig 
a NATO-csúcstalálkozókon dőlnek el, for-
málódnak döntésekké és megvalósítási ter-
vekké. A csúcstalálkozókat a NATO min-
dig szövetségi területen, a brüsszeli NATO 
Központban, vagy valamelyik meghívó or-
szágban tartja. Az üléseken a tagországok 
és partnerországok különböző formációk-
ban tanácskoznak. A szövetségre vonatko-
zó döntésekben csak a tagországok vesznek 
részt. A napirendtől függően tárgyalhat-
nak a felek különböző partnerségi keretek-
ben vagy funkcionális ad hoc csoportokban 
(ilyen keretben tárgyalják például az Afga-
nisztánnal kapcsolatos feladatokat). De he-
lyet ad a NATO az ISIS-ellenes koalíció ülé-
sének is, amelynek 2017 óta tagja. Az utób-
bi évtizedben a szövetség egyre inkább arra 
törekszik, hogy a helyszínt összekapcsolja 
a csúcstalálkozó céljával, fontosabb témái-
val, hogy ezen keresztül is erősítse a tanács-
kozás napirendjét, döntéseit, nemzetközi 
üzeneteit. A csúcstalálkozók előkészítésé-
ben fontos szerepet játszik a NATO főtitká-
ra, aki előkészíti az ülést, egyéni és szerve-

zeti diplomáciával formálja a találkozó na-
pirendjét, segíti a konszenzusos döntések ki-
alakulását, koordinál a tagországok között, 
megjeleníti a szervezetet a nemzetközi nyil-
vánosságban. A főtitkár a nemzetközi törzs 
állományából kikülöníti a csúcstalálkozót 
előkészítő munkacsoportot, szervezi, irá-
nyítja és koordinálja a csúcs előkészítését, 
illetve a döntések végrehajtását. A csúcs-
találkozó döntései nyilatkozatokban, hiva-
talos jelentésekben és közleményekben öl-
tenek testet. A csúcstalálkozó eredményeit 
a NATO döntéshozó szervei (bizottságai), 
a NATO Központ apparátusa, a hadászati 
parancsnokságok „átfordítják” szakpoliti-
kákba, tervekbe, akcióprogramokba, beke-
rülnek a NATO „üzemszerű” működésébe. 
A konszenzusos ~, a tagországi érdekeltsé-
gek, a feladatok nemzeti finanszírozása mi-
att a végrehajtás nem megy gyorsan, min-
den újabb feladat végrehajtása jelentős időt 
igényel. A konszenzus elve ugyanis vala-
mennyi tanácsra, bizottságra és munkacso-
portra érvényes. A NATO parancsnoksági 
rendszerben viszont már katonai függelmi 
viszonyok uralkodnak, még ha a katonai 
struktúrában is egy bonyolult vezetési eljá-
rásrend alakult ki, amely biztosítja a nemze-
ti döntések és szabályzások elsődlegességét. 
A NATO rendkívül tapasztalt a konszenzu-
sos ~ kialakításában, gazdag informális el-
járásrendet, konzultációs módszertant alakí-
tott ki, de a konszenzus elérése gyakran nem 
könnyű, időigényes. Hazánk 1999. március 
12-én  lett a NATO tagja, azóta a csúcsta-
lálkozók döntései (amelyben mi is részt ve-
szünk) közvetlenül érintik Magyarországot 
vagy a Magyar Honvédséget. Bár valameny-
nyi döntés politikai, hiszen a NAC a legfel-
sőbb  politikai  döntéshozó szerve a NATO-
nak, a határozatok végrehajtása azonban 
 nemzeti-kormányzati szinten differenciáló-
dik. A nagy átfogó  elhatározások (stratégi-
ai kérdések, finanszírozás, missziók indítá-
sa, fegyverkezési programok) kormányza-
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ti szintű döntést igényelnek, a katonai ké-
pességfejlesztés, védelmi tervezés feladatai 
a Honvédelmi Minisztérium (HM) hatás-
körébe tartoznak, a katonai-technikai kér-
dések pedig a Honvéd Vezérkar szintjén kí-
vánnak megoldást. A határozatok megva-
lósítására rövid és hosszú távú tervek ké-
szülnek, az operatív feladatok beépülnek 
az éves tervekbe. Különösen meghatározók 
a rendre visszatérő katonai képességfejlesz-
tési törekvések (védelmi képesség kezdemé-
nyezés [1999], NATO Reagáló Erő [2002], 
prágai, lisszaboni, chicagói képességfejlesz-
tési csomagok, kollektív védelmi intézkedé-
sek [2014–2017]), illetve a NATO által indí-
tott békeműveletek és missziók. Mindezek 
együttesen formálták, alakították a honvéd-
séget is, hiszen a magyar haderőnek is meg 
kellett felelni a NATO-követelményeknek, 
a nemzetközi együttműködési szabályok-
nak. A NATO-tagsággal az ország nyert, 
hiszen kevesebb katonai kiadással nagyobb 
katonai biztonságot értünk el. A NATO tag-
ságunk paradoxonja, hogy amíg az észak-at-
lanti szövetség különösebb biztonsági koc-
kázatok nélkül lehetővé tette a haderő létszá-
mának, haditechnikai potenciáljának csök-
kentését, addig éppen a NATO az, amely 
nem engedi meg, hogy az ország védelmi 
képessége lesüllyedjen egy bizonyos kriti-
kus szint alá. (Sz. Z.) → NATO

NATO-finanszírozás: a NATO működé-
sét a tagországok finanszírozzák, megfe-
lelő erőforrásokat biztosítanak a műkö-
déshez (2010. évi stratégiai koncepció 37. 
pont), amelyeket a lehető leghatékonyabb 
módon kell felhasználni. A humán, pénz-
ügyi és infrastrukturális erőforrásoknak 
biztosítani kell a NATO- erők maximális 
telepítési lehetőségeit, a védelmi tervezés-
sel való legnagyobb koherenciát, a képes-
ségek fejlesztését és összhaderőnemi alkal-
mazását, a közös képességek megőrzését 
és fejlesztését, valamint a folyamatos refor-

mok végrehajtásának feltételeit. A NATO 
működését gyakran jellemzik a tagorszá-
gok védelmi költségvetésének nagyságával 
(GDP%-os  arányban, egy főre fordított ka-
tonai kiadásokkal), bár a tagállami védel-
mi költségvetések felett nem a NATO veze-
tése rendelkezik, hanem a nemzeti kormá-
nyok és parlamentek. A tagországi kiadások 
azonban azért fontosak, mert az alapszer-
ződés 3. cikke kimondja, hogy a „Felek kü-
lön-külön és együttesen, folyamatos és hat-
hatós önsegély és kölcsönös segítség útján, 
fenntartják és kifejlesztik egyéni és kollek-
tív védelmi képességüket fegyveres táma-
dással szemben”. Ezért az Észak-atlanti Ta-
nács (NAC) – időről időre – védelmi költ-
ségvetési ráfordítási követelményt állapít 
meg, mint legutóbb Walesben, 2014-ben, 
amikor a GDP 2%-ban  határozta meg a ka-
tonai kiadások nagyságát, amit 10 éven be-
lül kell elérni. A tagállamok védelmi ki-
adásait a NATO műveleti ambíciószintje, 
a szövetségi feladatok és a védelmi terve-
zési követelmények alapján állapítják meg. 
A védelmi kiadásokkal kapcsolatos diskur-
zus, az úgynevezett tehermegosztással (bar-
gaining) kapcsolatos vita végig kíséri a szö-
vetség történetét, amely egyrészt az Egye-
sült Államok és az európai tagországok kö-
zött, másrészt a különböző európai tagálla-
mok között folyik. A szövetségi működésnek 
ugyanis egyik kísérő jellemzője a potyautas-
ság (free riding), amikor is egyes tagállamok 
a védelem, az átalakulás, a háborúra való 
felkészülés fő terhét az Egyesült Államokra 
vagy néhány európai nagyhatalomra (Egye-
sült Királyság, Franciaország) próbálják rá-
terhelni. A vita legújabban Donald Trump 
amerikai elnök hatalomra kerülésével lob-
bant fel újra, amikor Washington azzal fe-
nyegette meg a  NATO-t, hogy az 5. cikk 
alapján nem nyújt segítséget a kiadási elő-
írásokat nem teljesítő, potyautas tagorszá-
goknak. A 2008. évi globális pénzügyi vál-
ság után ugyanis a tagországok többsége 
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 jelentősen elmaradt a  meghatározott irány-
elvektől (2017-ben  csupán öt tagország érte 
el), amely veszélyeztette a 2014-ben  kirob-
bant ukrán válságra adandó NATO-vála-
szok hitelességét. Ha egy tagország tartó-
san keveset fordít védelemre, akkor a had-
erő állapota, képességei, működési lehetősé-
gei nem teszik lehetővé a közös teherviselé-
sen alapuló nemzeti hozzájárulást. A NATO 
működésének első számú alapelve ugyanis 
az, hogy minden tagország maga finanszí-
rozza vállalásának kiadásait (személyi állo-
mány, technika, működés), a költségeket ott 
kell elszámolni, ahol keletkeznek (costs lie 
where they fall). A NATO összkiadásainak 
többségét ez az indirekt nemzeti ~ biztosít-
ja. Ha egy tagország keveset költ a védelem-
re, akkor csak kisebb arányban tud hozzá-
járulni a közös feladatokhoz, sérül az „egy 
mindenkiért, mindenki egyért” szolidaritási 
elv. Az elvártnál kisebb nemzeti hozzájáru-
lás hiányzik a megtervezett erőcsoportosí-
tásokból, képességekből, közös fellépésből, 
amit aztán a nagyobb országoknak (többsé-
gében az Egyesült Államoknak) kell „beten-
ni” a potyautas tagország helyett. A védelmi 
költségvetés nagysága mellett a NATO egy 
20%-os  fejlesztési arányt is meghatározott 
a kiadásokon belül, hogy több forrás jusson 
a haderők modernizációjára. E területen egy 
kicsit jobb a helyzet, hiszen 12 ország érte  
el a fejlesztési normát. Az új eszközök be-
szerzése, infrastrukturális fejlesztések, lo-
gisztikai erőforrások bővítése nemcsak azért 
fontos, mert Oroszország is erőteljes fegy-
verkezésbe kezdett 2005 után, hanem egyik 
meghatározó tényezőjét jelentik a NATO el-
rettentés hitelességének. A szövetséget ter-
helő erőforrásvitáknak – a negatív hatások 
(feszültségek, szolidaritás gyengülése, belső 
konfliktusok) mellett – mindig vannak po-
zitív eredményei is, hiszen nemcsak a kitű-
zött célok valósulnak meg, hanem újra hely-
reáll a szolidaritás egy magasabb szinten. 
A NATO 2017. évi adatai például azt bizo-

nyítják, hogy a szövetség védelmi kiadásai 
már elérték az 1,31%-os  (ez 45,8 milliárd 
euró többletforrást jelent), a fejlesztés terü-
letén pedig a 19,37%-os  átlagot. Az előre-
jelzések szerint 2020-ra  a NATO tagorszá-
gok fele teljesíteni fogja a walesi kritériumo-
kat. Magyarország e téren a tagországok kö-
zött csak a hátsó harmadban helyezkedik el, 
ezért a kormány 2017-ben  döntött a védelmi 
költségvetés 2024-ig  elérendő GDP 2%-os  
nagyságáról. A védelmi kiadások azonban 
nemcsak a haderők fejlesztése és működé-
se szempontjából fontosak, hanem ettől függ 
a NATO-befizetések nagysága is. ~i szem-
pontból a NATO három pénzügyi mechaniz-
mussal rendelkezik: a) nemzeti ~; b) közös 
~; c) többnemzeti ~. A nemzeti ~ keretében 
az adott tagállam fizeti például a NATO-
hoz küldött személyi állomány illetményét 
és személyi juttatásait, amelyre a szövetség 
forrásait nem lehet felhasználni. A közös ~ 
azt jelenti, hogy a NATO a működését a tag-
államok közös befizetéseiből finanszíroz-
za az elfogadott költségmegosztás alapján. 
A többnemzeti ~ kívül esik a NATO szer-
vezetének hatáskörén, de a szövetség érde-
kében történik, amikor két vagy több tagál-
lam megállapodik, hogy közösen old meg 
egy-egy feladatot. Ilyen ~sal történik példá-
ul a pápai légibázison működtett hadászati 
szállítási képesség fenntartása. De ide tar-
toznak például a támogatott országok (Afga-
nisztán, Irak, Ukrajna stb.) segítésére létre-
hozott bizalmi alapok, más pénzügyi konst-
rukciók és eljárások. A NATO közös költ-
ségvetés költségmegosztási formulát évente 
állapítják meg az alapításkor/csatlakozáskor 
elfogadott nagyságrend alapján. 2015-ben  
a legnagyobb hozzájáruló országok az Egye-
sült Államok (21,7%), Németország (14,5%), 
az Egyesült Királyság (10,9%), Olaszország 
(8,7%) és Kanada (6,1%). A  befizetésekből 
három költségvetést működtet a NATO: a) 
civil költségvetés (a civil alkalmazottak 
bére); b) katonai költségvetés (a szövetség 
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katonai működésének kiadásai); c) a biz-
tonsági beruházások költségvetése. A civil 
költségvetési befizetést a külügyminiszté-
riumok, a katonai és infrastrukturális hoz-
zájárulásokat pedig a védelmi minisztériu-
mok teljesítik. Magyarország 0,69%-ot fi-
zet be mindhárom esetben, amely 2018-ban  
8,6 milliárd Ft-os  befizetést (4,5 milliárd 
Ft a katonai költségvetésbe, 4,1 milliárd Ft 
a biztonsági beruházásokra) jelent a NATO 
kasszába a Honvédelmi Minisztérium költ-
ségvetéséből. A NATO költségvetés nagy-
sága 2014-ben  a tagországi összesített kato-
nai kiadásainak 0,28%-át (3,3 milliárd euró) 
tették ki. Közös ~ban történik a NATO szer-
ződések alapján működtetett termelési és lo-
gisztikai fejlesztési programok ~a is, de csak 
a programban részt vevő országok fizetnek 
be (például a NATO földfelszíni ffelderítő-
rendszert menedzselő iroda munkájában 15 
ország vesz részt). A NATO fejlesztési tö-
rekvéseit mutatja, hogy ennek nagyságrend-
je többszöröse (14,3 milliárd euró) a közös 
költségvetésnek. (Sz. Z.) → NATO

NATO-műveletek és -missziók: Bár a NATO 
kollektív védelmi szervezet, mégis a hideg-
háború utáni átalakulása után a válságkeze-
lés a szövetség egyik meghatározó feladata 
lett. A 38 békefenntartó és -támogató mű-
veletre és misszióra az ENSZ felkérésére 
került sor, amellyel a szövetség hozzájá-
rult a nemzetközi béke és biztonság fenn-
tartásához. Ezért a szakirodalomban egy-
re gyakrabban emlegetik a NATO-t kollek-
tív biztonsági szervezetként. Kétségtelen, 
hogy a szövetség az elmúlt 25 évben jelen-
tősen hozzájárult a békéhez a Balkánon, ko-
moly béketámogató szerepet töltött be Af-
ganisztánban és a Közel-Keleten, illetve Eu-
rópa szomszédos régióiban. A NATO inter-
venciók többsége Bosznia-Hercegovinában, 
Macedóniában, Afganisztánban, Irakban 
és Líbiában koncentrálódott, de kiterjedt 
a Földközi tengerre, és segítette az Afrikai 

Uniót is. A NATO különbséget tesz műve-
let és misszió között, amelynek az elhatá-
rolása elméletileg sem könnyű. A művelet 
alatt stratégiai, hadműveleti vagy harcásza-
ti szintű katonai küldetés katonai végrehaj-
tását értik, ami leegyszerűsítve harci tevé-
kenységeket is jelent. A misszió olyan fel-
adatot jelent, amelyben a célok határozzák 
meg a tevékenység okait és jellegét, de harc-
feladatokat nem foglal magába. A NATO 
válságkezelési feladatai a hidegháború után 
kezdődtek, fontos megjelenési formáját ké-
pezték az 1991. évi új stratégiai koncepció-
nak. Az első monitoring művelet 1992. jú-
liusban indult az Adriai-tengeren (Operati-
on Maritime Monitor), hogy betartsák Ma-
cedóniára (szövetségi terminológiával FY-
ROM) kiszabott ENSZ hajózási szankció-
kat. Az 1990-es  években a békefenntartó 
tevékenység a Balkánra koncentrálódott, de 
az Egyesült Államok elleni terrorista táma-
dást (2001. szeptember 11.) követően kiter-
jedt a tágabb Közel-Keletre és a Mediter-
ráneumra. A ~ többsége válságreagáló te-
vékenység volt, míg a kisebb hányad elret-
tentési és védelmi célokat szolgált az alap-
szerződés 4. és 5. cikke alapján. A kollektív 
védelmi célú kis műveletek kategóriájába le-
het sorolni a két öbölháborúval kapcsolato-
san Törökország katonai védelmét (Opera-
tions Southern  Guard [Déli őr]; Ace Guard 
[Kiváló őr]; Anchor Guard [Lehorgonyzott 
őr] 1991–1992; Display Deterrence [Elret-
tentő jelenlét]; Crescent Guard [Erős őr] 
2003), a szeptember 11-i terrorista támadás 
után az Egyesült Államok (Operation Eag-
le Assist [Segítő sas]) és a Földközi-tenger 
(Operation  Active Endeavour [Aktív erőfe-
szítés]) biztonságát szolgálták. 2004-től  ide 
sorolhatók azon tagországok légtérfelügye-
letének megszervezése is, amelyek nem ren-
delkeznek saját légierővel (balti országok, 
Izland, Montenegró, Szlovénia). A ~k több-
sége azonban válságkezelő és békefenntar-
tó jellegű, az ENSZ kollektív biztonságot 
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segítő tevékenységek közé sorolható. Nap-
jainkban a NATO műveleti szerepvállalá-
sa lecsökkent, amely egy tudatos koncep-
cióváltás eredménye. Már az évtized kez-
detén látható volt, hogy a NATO a művele-
tekben elfáradt, elhasználódott, ami külö-
nösen Afganisztánban vált nyilvánvalóvá. 
Az egy évtizednél is hosszabb afganisztá-
ni operáció nagy terhet jelentett a szövet-
ségeseknek: a komoly veszteségek, a jelen-
tős költségek, a közvélemény támogatásá-
nak csökkenése komoly figyelmeztető jel-
ként szolgált a szövetség számára. 2014 nya-
rán a transzatlanti közvélemény-kutatások 
már egyértelműen azt mérték (az európai-
ak 73%-a, az amerikaiak 59%-a  gondolta 
így), hogy a NATO-nak  elsősorban Európa 
védelmére kell összpontosítani. A NATO 
koncepcióváltását Anders Fogh Rasmus-
sen, a szövetség volt főtitkára jelentette be 
a 2013. évi müncheni biztonságpolitikai 
konferencián. A szervezet elmozdult a mű-
veleti alkalmazástól a műveleti készenlé-
tig, a hadműveleti tervezéstől a válságter-
vezésig, a műveleti NATO-tól  a készenléti 
NATO-ig. A készenléti NATO koncepcióját 
felgyorsította Krím annektálása, Kelet-Uk-
rajna elszakítási kísérlete. A kiszámíthatat-
lan, nyugati értékeket negligáló, erőszakos 
orosz kül- és biztonságpolitika módosította 
a szövetség orientációját, előtérbe helyezte 
a „keleti határ” védelmét. A háború Ukraj-
nában véglegesen hozzásegítette a NATO-t 
a húsz éves intenzív műveleti időszak lezá-
rásához. A NATO napjainkban négy nem-
zetközi műveletben vesz részt: a ~k jellege, 
a részt vevő erők és a tevékenység intenzi-
tása azonban világosan mutatja, hogy a szö-
vetség újra a kollektív védelemre koncent-
rál, még ha a szövetség – az EU-val együtt-
működésben – egyre több figyelmet is for-
dít a délről jövő veszélyek és fenyegetések 
(háborús instabilitás, terrorizmus, migráció, 
embercsempészet stb.) kezelésére.

NATO-műveletek és missziók (2018. július) 
(Szerk.: Sz. Z.)
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1.
RSM  

(Afganisz-
tán)

Afgán erők 
segítése, 

 kiképzáse, 
 tanácsadása

39 
 nemzet 

16 229 fő

UNSCR
2018/ 
2014

2015. 01. 
01. –

2. KFOR 
(Koszovó)

A béke és 
 biztonság 

fenntartása

28 ország 
4031 fő

UNSCR
1244/ 
2014

1999. 06  
–

3.
 Operation 

Sea 
 Guardian

Terroriz-
mus és más 

 fenyegetések 
elleni harc

SNMG-2 
3 hajó 5. cikk 2016. 06.  

–

4.

 Afrikai 
Unió (AU) 
támogatása 
 (Szomália)

Légi és ten-
geri szállítás 

 kiképzés

igény 
szerint

AMISON 
(Szomá-
lia támo-

gatása  
4. cikk)

2009–

Rövidítések:
RSM – Resolute Support Mission (Eltökélt  Támogatás 
Misszió); KFOR – Kosovo Force (Koszovó Erő); SNMG 
– Standing NATO Maritime Group (Állandó NATO 
 Haditengerészeti Csoport); OSG – Operation Sea 
 Guardian  (Tengeri Őr Művelet); AMISOM – African  
Union Mission in Somalia (AU Művelet Szomáliában)

A NATO-műveleti szerepvállalása megmu-
tatja a szövetség egyedülálló képességeit, 
hogy képes műveleteket rövid idő alatt meg-
tervezni, az erőket nagy távolságban moz-
gatni, sokféle, egyidejű, változatos méretű 
és összetételű multinacionális erőket vezet-
ni és irányítani. Ezek magukba foglalták 
az összhaderőnemi és haderőnemi (száraz-
földi, légi és haditengerészeti) tevékenysé-
geket, az erők, eszközök, képességek kü-
lönböző kombinációit. A ~k típusa gyakor-
latilag az egész válságkezelési spektrumot 
lefedik, a bosznia-hercegovinai és koszovói 
békemegállapodástól az afganisztáni többol-
dalú biztonsági segítségnyújtásig, valamint 
a volt Jugoszláviában és Líbiá ban tevékeny-
kedő embargó műveletekig. De a NATO te-
vékenysége kiterjedt a védelmi feladatokra, 
a humanitárius segítségnyújtásra  (Albánia) 
vagy a természeti katasztrófák elleni vé-
delemre is (Pakisztán). A feladatok több-
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ségét viszonylag  jóindulatú  környezetben 
 hajtottak végre, míg másokat (például Afga-
nisztánban) ellenséges körülmények között 
(1100 NATO-katona vesztette életét a bé-
ketámogató műveletekben). Mindegyikü-
ket szoros politikai ellenőrzés, a megbíza-
tás szigorú betartása, a küldetési szabályok 
érvényesítése, valamint az emberi élet vé-
delmének és a polgári áldozatok elkerülé-
sének közös érdeke jellemezte. A negyed-
század során a NATO azt is demonstrálta, 
hogy képes sikeresen együttműködni más 
nemzetközi szervezetekkel, mindenekelőtt 
az ENSZ-szel, az EU-val, az EBESZ-szel 
és az AU-val. A műveletek és missziók több-
ségében valamennyi szövetséges részt vett 
(például IFOR, SFOR, KFOR, ISAF, RSM), 
de Brüsszel szövetségeseket és partnereket 
vont be a világ minden tájáról, amivel egy 
globalizálódott  regionális biztonsági szer-
vezet képét alakította ki magáról. (Sz. Z.) 
→ NATO

NATO-partnerségek: a szövetség 1990. évi 
koncepcióváltásának fontos politikai cél-
ja volt a stabilitás kivetítése, amit a NATO 
partnerségi kapcsolatokkal, bővítéssel, nem-
zetközi szervezetekkel (ENSZ, EU, EBESZ, 
AU) való együttműködéssel és globális szö-
vetségesi hálózat építésével kívánt elérni 
(táblázat). A stabilitás kivetítése azt fejezi 
ki, hogy nem elegendő csak a NATO hatá-
rainak és területének védelmére összponto-
sítani, hanem a kívülről jövő kihívásokat, 
veszélyeket és fenyegetettségeket is kezelni 
kell. Jens Stoltenberg NATO főtitkár sze-
rint, ha a NATO meg akarja védeni terüle-
tét, stabilitást kell sugároznia a határokon 
túl is. Minél stabilabb helyzet van a szom-
szédos régiókban, annál nagyobb a bizton-
ság. A volt Jugoszlávia szétesése, a keleti in-
stabilitás, a terrorizmus elleni harc, a hibrid 
fenyegetések és a migráció arra ösztönözte 
a NATO-t, hogy foglalkozzon európai vé-

delmi kérdésekkel is, megerősítse a szerve-
zet 360 fokos biztonságpolitikai megköze-
lítését. A stabilitás kivetítésének új politikai 
missziója a kilencvenes években az európai 
kontinens biztonságának megerősítésére irá-
nyult és összefonódott a demokrácia terjesz-
tésének politikai szándékával. A washingto-
ni szerződés 2. pontja hangsúlyozza: „A fe-
lek a békés és baráti nemzetközi kapcsola-
tok további kiszélesítésével járulnak hozzá, 
hogy megerősítik szabad intézményeiket, 
biztosítják azoknak az elveknek jobb megér-
tését, amelyeken ezek az intézmények nyug-
szanak és kifejlesztik a stabilitás és jólét 
előmozdítására alkalmas körülményeket.” 
A NATO arra törekszik, hogy az atlanti kö-
zösség ideái gyökeret eresszenek a partner-
országokban is, mert így lehet legjobban 
megelőzni a katonai konfliktusok kitörését. 
De amíg a biztonság kivetítése az ezredfor-
dulóig a balkáni és kelet-európai térséggel 
foglalkozott, a 9/11-es  terrorista támadás 
után a figyelem a Kaukázus, Közép-Ázsia 
és a Közel-Kelet irányába fordult. A szövet-
ség a 2004-es  isztambuli csúcson mondta ki, 
hogy a NATO kész megvédeni és terjeszte-
ni közös értékeit és érdekeit az euroatlan-
ti térségben és azon túl, ahol ez szükséges. 
Ettől kezdve a NATO a felelősségi körzeten 
kívüli műveletekre (out of area operations) 
helyezte a hangsúlyt, amely maga után von-
ta az expedíciós képességfejlesztést. Nap-
jainkban a biztonság kivetítése témakörben 
a szövetség széles körű tevékenységet foly-
tat. Ide sorolhatjuk a bővítést (Montenegro, 
2017), az EU-val aláírt közös nyilatkozatot 
(2016), a két- és többoldalú megállapodáso-
kat (Törökország, Ukrajna, Grúzia, Moldo-
va), a Balkánon, Afganisztánban, a Föld-
közi-tengeren és az Égei-tengeren folyta-
tott műveleteket és missziókat, az ISIS el-
len küzdő koalíció támogatását, a rakétavé-
delem kérdéseit, a kibervédelmet és az EU 
tengeri határai védelmének segítését.
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NATO partnerségi kapcsolatok.  
(Szerk.: Sz. Z.)
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1.
Békepart-

nerség
(PfP)

1994– 29 + 21

Változó 
 ambíciók, 

Euro-atlanti 
 Partnerségi 

Tanács 
(EAPC)

MAP-orszá-
gok (Bosz-

nia-Her-
cegovina, 

 Macedónia)

2. 
Mediterrán  
Dialógus 

(MD)
1994– 7

Inkább 
 kétoldalú 
együtt-

működés

Fő partne-
rek: Jordá-
nia és Tu-

nézia

3.

NATO– 
Ukrajna 

Bizottság 
(NUC)

1997– 29 + 1

Átfogó 
 Támogató 
Csomag 
(2016)

Megkülön-
böztetett 

 partnerség

4.

NATO–
Orosz ország 

Tanács 
(NRC)

2002– 29 + 1

A  katonai 
együtt-

működés az 
ukrán válság 

miatt fel-
függesztve

Jogerőd: 
 Állandó 
 Közös 
 Tanács 

(PJC) 1997

5.

NATO– 
Grúzia 

 Bizottság 
(NGC)

2008– 29 + 1

Tartós 
NATO- 

Grúzia Cso-
mag (2016)

Cél a 
NATO- 
tagság

6.

Isztambuli 
Együttműkö-
dési Kezde-
ményezés

2004– 4 Terrorizmus 
elleni harc

Fő partner 
Kuvait

7.
Globális 

partnerség 
(GP)

2006– 8
Kétoldalú 

megállapo-
dások

2011. évi 
Berlini 

 Partnerségi 
Csomag 
eszköz-
rendszer 

 használata

Jelen időszakban a NATO nagy jelentősé-
get tulajdonít a gyengén működő államok 
(Afganisztán, Irak, Líbia) támogatásának, 
amely az afgán modell alapján a kiképzés-
re, a segítségnyújtásra és a tanácsadásra ter-
jed ki. Ebbe a tevékenységbe a szövetség 
bevonja a térségi partnerállamokat (Jordá-
nia, Kuvait, Tunézia), fejleszti a kapcsolatait 
az úgynevezett MENA-országokkal (Midd-
le East and North Africa – MENA; közel-
keleti és észak-afrikai országok) is. Ezek 
a feladatok pedig újabb és újabb partnerek 
bevonását igénylik, amely állandó hajtóere-
je a szövetség biztonsági közösség építésé-

nek. A szövetség brüsszeli csúcstalálkozó-
ján a parnerségi feladatokat és intézkedése-
ket a NATO déli vezetése egy Déli Csomag-
ban (Package on the South) foglalta össze. 
(Sz. Z.) → NATO

NATO-szervezet Magyarországon: a NA-
TO-tagság lehetővé tette a magyar bizton-
ság- és védelempolitika gyökeres megválto-
zását, a nemzetközi béke, illetve biztonság-
hoz való hozzájárulás aktív politikájának 
elérését. A szövetséghez tartozás lassan, de 
folyamatosan megváltoztatta a katonai erő 
alkalmazásával kapcsolatos döntéshozatalt 
(ma már nem félünk harci feladatokat felvál-
lalni), új jogalkotást hozott (Alaptörvénytől 
a honvédelmi törvényen át a doktrínákig), 
saját képére formálta a haderőt (a NATO-
kompatibilitás és -interoperabilitás minden 
haderő-átalakításnak lényeges szempontja 
volt). A NATO csatlakozáskor nem volt na-
pirenden, nem volt tervezve, hogy egy év-
tized után, egymás után, Magyarország is 
otthont ad NATO katonai szervezeteknek. 
NATO előretolt „helyőrségek” létrehozása 
hazánkban összefügg a biztonsági helyzet 
változásával, az aktívabb magyar szövetsé-
gi politizálással, és a bátrabb katonai válla-
lásokkal. Elsőként, 2008-ban  a többnemze-
ti NATO Katona-egészségügyi Kiválósági 
Központ (NATO Centre of Excellence for 
Military Medicine – MILMED COE) kezd-
te meg működését Budapesten (ma a Hon-
védkórház területén), amely a szövetség ka-
tona-egészségügyi tudásközpontja és kikép-
ző helye. A NATO a 2002-es  prágai csúcson 
indította el a 21. század biztonsági kihívása-
inak megfelelő hosszú távú megújulási fo-
lyamatát, amelyet multinacionális kiválósági 
központok hálózatának kialakításával segít 
(ma 24 kiválósági központ működik). A ma-
gyar MILMED COE a szövetségi egészség-
ügyi biztosítást támogatja a missziós tapasz-
talatok feldolgozásával, doktrínák írásával, 
képességfejlesztéssel, szövetségi egészség-
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ügyi programokkal, tesztelési és validálási 
feladatokkal. Ma tíz ország képviselői vesz-
nek részt a központ munkájában, de hazai 
egyetemek (Semmelweis Egyetem, Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem stb.) és intéz-
mények is közreműködnek a kiképzésben 
és kutatásokban. A kiválósági központok 
speciális szervezetek, mert sem a NATO-
parancsnoksági, sem a NATO csapatstruk-
túrának nem részei, de működésük az álta-
lános NATO-szerződések alapján történik. 
A második NATO-szervezet, a többnem-
zeti nehéz légi szállítóezred (Heavy Airlift 
Wing – HAW), amelynek megalakítása szin-
tén 2008-ban  kezdődött a pápai (becenevén 
Párduc) repülőtéren. A stratégiai szállító-
kapacitás a NATO úgynevezett „okos véde-
lem” koncepció (Smart Defence – SD) szel-
lemében jött létre, amely a 2008-as  pénzügyi 
válság után a közös fejlesztést, beszerzést, 
működtetést és fenntartást szorgalmazza. 
A pápai repülőtéren települt nemzetközi re-
pülőezred három darab C–17 szállítógépét 
a tizenkettő „tulajdonos” ország (tíz NATO 
és kettő partnerország) vásárolta és üzemel-
teti. A nehéz légi szállítóezred nemzeti igé-
nyek és szövetségi feladatok alapján nagy 
távolságú szállítási feladatokat hajt végre: 
a BigMacnek  becézett óriásgépek 2016 vé-
géig 20 ezer órát repültek, 5600 repülési 
feladatot hajtottak végre, 100 ezer főt és 60 
ezer tonnát szállítottak. Az ezred elsősorban 
a szövetségi missziós feladatokat támogat-
ja (Afganisztán, Irak, Uganda stb.), de részt 
vállal humanitárius feladatok – például Ha-
iti – ellátásában is. A stratégiai szállítóké-
pesség (Strategic Airlift Capability – SAC) 
létrehozása a pápai repülőtéren egyúttal ha-
talmas fejlesztést is jelent, amit a NATO 
biztonsági beruházási program, illetve Ma-
gyarország mint „vendéglátó” ország finan-
szíroz (2016. novemberben adták át az első 
óriáshangárt). A NATO-bázis egyaránt ko-
moly kihívást, valamint hasznot jelent a vá-
rosnak és a térségnek, Pápa felkerült a tran-

szatlanti szövetség térképére. A HAW-on kí-
vül a reptéren működik a NATO Légiszál-
lítási Programirodája és a Boeing óriáscég 
(a C–17-es  gépeket a vállalat gyártja) civil 
karbantartó részlege. A nehéz légi szállító-
ezred működése nem az általános NATO-
szerződések, hanem két- és többoldalú meg-
állapodások alapján valósul meg. A harma-
dik NATO-elemként hazánkban egy telepít-
hető híradó- és informatikai század (NATO 
Deployable CIS Modul – NATO Telepíthe-
tő Híradó és Informatikai Modul) jött létre 
2012-ben, amely Székesfehérváron települ. 
Az alegység magyar vállalás alapján alakult 
meg, amely a 2010 utáni NATO parancsnok-
sági rendszer átszervezésének támogatása-
ként jött létre. A híradó alegység egy igen 
érdekes NATO-szervezet, mert bár állomá-
nya teljesen magyar, mégis a szövetségi csa-
patstruktúrába tartozik, része a Bydgoszcz-
ban (Lengyelország) települő 3. NATO hír-
adózászlóaljnak. A mintegy 60 fős – szö-
vetségi terminológia szerint – „modul” fel-
adata a NATO állandó híradó és informati-
kai hálózatának fenntartása és kiterjesztése, 
a műveleti területen települt katonai vezetési 
pontok híradó biztosítása. A század ugyan-
akkor része is az MH 43. Nagysándor Jó-
zsef Híradó és Vezetéstámogató Ezrednek, 
amelyhez nemzeti adminisztratív irányítá-
si szempontból tartozik. A század elhelye-
zési körlete a székesfehérvári laktanyában, 
a híradó és vezetésbiztosító ezred körletén 
belül, elkülönülten található meg. Az épüle-
tet és telephelyét NATO biztonsági beruhá-
zási program részeként alakították ki (600 
millió Ft-ba került), a legkorszerűbb hír-
adó és informatikai (beleértve a műholdas 
rendszereket) eszközöket a NATO biztosítja, 
a személyi állomány (tisztek, altisztek, tisz-
tesek) felkészítését is a NATO-parancsnok-
ság végzi. A századhoz csak jó angol nyelv-
tudással, technikailag korszerűen képzett, 
speciális jogosítvánnyal rendelkező kato-
nák kerülhetnek be. A modul  szakemberei 
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missziós vezénylésekkel (például Afganisz-
tán, Koszovó) és készenléti szolgálatokkal 
(NATO Reagáló Erők) látják el feladatai-
kat, de közben részt vesznek a szaporodó 
számú NATO gyakorlatok támogatásában 
is. A NATO híradószázad működést álta-
lános NATO megállapodások, illetve ha-
zai jogszabályok biztosítják. A NATO Erők 
Integrációs Egysége a negyedik Magyaror-
szágon települt szervezet. A NATO Erőket 
Integráló Elem (NATO Force Integration 
Unit – NFIU) „mini NATO-parancsnok-
ságok” felállítása fontos esemény, amely 
a NATO kollektív védelem megszervezésé-
ben és biztosításában fontos szerepet játszik. 
A magyar 40 fős NFIU elsődleges műveleti 
feladata a szövetséges erők átcsoportosításá-
nak, gyors és hatékony bevetésének elősegí-
tése, illetve a kollektív védelemmel kapcso-
latos tervezés támogatása. Tevékenységében 
kiemelkedő helyen szerepel a NATO magas 
készenlétű erők, majd a második lépcsőben 
érkező úgynevezett „követő erők” (Follow 
on Force – FoF) fogadásának, állomásozta-
tásának és továbbmozgatásának támogatása. 
Bár a magyar NFUI szintén a székesfehér-
vári Nagysándor József laktanyában, a ma-
gyar katonai szervezetekkel „koedukált” el-
helyezésben működik, az integrációs köz-
pont önálló NATO-entitás. A munkafeltéte-
leit a NATO 1,2 milliárd Ft-os  beruházással 
teremtette meg. Az NFIU tevékenységének 
jogi feltételeit a befogadó nemzeti támoga-
tásról szóló 2016. évi CLI. törvény biztosít-
ja. (Sz. Z.) → NATO

navigáció: minden helyváltoztatással járó 
tevékenység, amely során a pillanatnyi hely-
zet, a sebesség és a mozgás iránya folyama-
tosan megállapítható, és a közlekedés az el-
érendő célpont irányában, vagy a tervezett 
útvonalon kontrolláltan valósul meg. Maga 
a kifejezés a latin navigatio (hajózás, vitor-
lázás) szóból ered, amelyet kezdetben a ten-
geri, később a légi közlekedésben is alkal-

maztak. A műholdas helymeghatározó rend-
szerek felhasználói szegmensének fejlődésé-
vel napjainkban a szárazföldi tájékozódásra 
is alkalmazzuk. A ~ jelentősége különösen 
a nagy földrajzi felfedezések korában vált 
hangsúlyossá, jóllehet az iránytűhasználat 
európai elterjedése és a portolántérképek 
megjelenése a 13. századtól már a bizton-
ságos tengeri tájékozódás iránti igény első 
jelei voltak. A ~ fejlődésében a következő 
ugrást a földrajzi koordináták pontos meg-
határozását lehetővé tevő tengerészeti esz-
közök (szextáns, kronométer) képviselték 
a 18. században. Egy újabb lépcsőt jelentett 
az elektromágneses hullámok terjedésén 
alapuló helymeghatározások megjelenése 
és a rádiólokációs rendszerek kifejlesztése 
a 20. században. A rádióhullámokat földrajzi 
pozícionálás céljára a második világháború-
ban kezdték el szélesebb körben alkalmazni, 
elsősorban hadihajók és repülőgépek hely-
zetének gyors meghatározására. A célobjek-
tumról visszaverődő rádióhullámok elárul-
ták a tárgy helyzetét a rádiósugárzás forrá-
sához képest. A rádiólokáció az ellenséges 
célobjektumok felderítésének legfőbb esz-
közévé vált a korszerű hadviselésben. A rá-
diólokáció mellett azonban szükségessé vált 
egy a saját erők mozgását, helyzetét megha-
tározni és követni képes rendszer kiépítése 
is. Az első földi telepítésű, rádiónavigációs 
rendszert L. Ron Hubbard kísérletei alapján 
az Egyesült Államok MIT Rádiósugárzási 
Laboratóriuma hozta létre LORAN (Long 
Range Aid to Navigation) néven. Említést 
érdemel a harcászati légi navigációban al-
kalmazott TACAN (Tactical Air Naviga-
tion System)-rendszer is, amely távolság 
és irányszög adatok meghatározására épül, 
továbbá a LORAN-rendszerhez hasonló-
an hiperbola helymeghatározási elv szerint 
működő, alacsony frekvenciás OMEGA. 
Egy újabb navigációs lehetőséget a műhol-
das helymeghatározó rendszerek megjelené-
se biztosított. Kifejlesztésére a  hidegháború 
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évei alatt mindkét szuperhatalom jelentős 
erőforrásokat biztosított. Az eredetileg ha-
dászati képességnövelés céljára létrehozott 
rendszerek (NAVSTAR GPS, GLONASS) 
ma a polgári és kereskedelmi felhasználás 
volumenét tekintve jelentősen felülmúlják 
a védelmi alkalmazásokét. Napjaink legkor-
szerűbb navigációs eszközeiben és megoldá-
saiban ötvöződnek a dinamikus helymegha-
tározásokra kidolgozott technikák, így a na-
vigációs adatok jellemzően több egymástól 
független rendszer eredményeként jönnek 
létre. Komoly fejlesztések zajlanak a kör-
nyezet optikai felismerésén és a tér digitális 
modellje azonosításán alapuló navigáció tö-
kéletesítése, az inerciális navigáció pontos-
sága és hatékonyságának növelése, a mester-
séges intelligenciát sem nélkülöző autonóm 
navigációs képességek megteremtése terén. 
Mindezen fejlesztések alapvető jelentőségű-
ek az autonóm fegyverrendszerek eredmé-
nyességének fokozásában. (K. A.) → geoin-
formációs támogatás

navigációt zavaró jeladó/jelkisugárzás: 
a ~ vagy egyéb energiát kisugárzó berende-
zés működésének célja, hogy a navigációs 
feladatokat ellátó berendezések, érzékelők 
számára olyan jeleket állítsanak elő, ame-
lyek megtévesztik, hamis mérésre kénysze-
rítik, vagy megakadályozzák működésük-
ben azokat. Léteznek konkrét rendszerek el-
len fejlesztett zavaróállomások, mint például 
a TACAN harcászati közelnavigációs rend-
szer zavarására szolgáló orosz R–388 PIPE 
állomás, vagy a globális műholdas helymeg-
határozó rendszerek ellen kifejlesztett za-
varóberendezések. Pilóta nélküli repülőgé-
pek leszállásának akadályozására ultrahan-
gos zavaróberendezésekkel is kísérleteznek. 
(V. L.) → elektronikai hadviselés

NAVSTAR (Navigation Satellite Timing 
and Ranging, idő és távmérés elvén műkö-
dő műholdas navigáció): az Egyesült Álla-

mok által önállóan üzemeltetett és felügyelt 
globális helymeghatározó rendszer, teljes 
nevén NAVSTAR GPS. Alapját a haditen-
gerészet és a légierő által 1973-ban  indított 
közös navigációs fejlesztési program képez-
te. Az első ~ GPS műholdak 1978-tól  álltak 
pályára, a teljes rendszerkiépítés azonban 
csak 1995-re  valósult meg. A rendszer éles 
tesztelésére viszont már ezt megelőzően sor 
került 1990–1991 között a „Sivatagi Pajzs” 
(Operation Desert Shield) és a „Sivatagi Vi-
har” (Operation Desert Storm) hadművele-
tekben. A ~ GPS több mint 30 műholddal, 
11 saját földi vezérlő állomással és további 
16 földi megfigyelőállomással ma a legerő-
sebb konstellációt biztosító, katonai felhasz-
nálásra is alkalmas globális helymeghatáro-
zó rendszer. Meghatározó eleme napjaink 
globális térinformatikai alapinfrastruktú-
rájának, része a világméretű GNSS-rend-
szernek, s mint ilyen, létfontosságú számos 
állami és kereskedelmi célú szolgáltatás, 
rendszer üzemeltetésének fenntartásában. 
Mindazonáltal a rendszer eredendő és alap-
vető katonai jellege nem változott, fejlesz-
tése továbbra is elsősorban az Egyesült Ál-
lamok haderőkorszerűsítési igényei és a fej-
lett katonai technológiákkal való együttmű-
ködés szempontjai figyelembevételével tör-
ténik. A rendszer üzembentartója az Egye-
sült Államok Légiereje (USAF), a ~ GPS 
földi vezérlő és követő állomásai védett tá-
maszpontokon találhatók. Katonai szem-
pontból lényeges továbbá, hogy a rendszer 
által nyújtott PNT (Positioning Navigati-
on Timing)-szolgáltatások helymeghatáro-
zást, navigációt és időmérést lehetővé tevő 
funkcióegyüttese a vevőkészülékek részé-
ről nem igényel adatkommunikációt csak 
a műholdjelek vételét, következésképpen 
a GPS-vevőkészülékek üzemeltetése az el-
lenséges rádióelektronikai felderítés, bemé-
rés, beazonosítás vonatkozásában nem je-
lent kockázatot. Ugyancsak a védelmi célú 
felhasználás érdekében vezették be a P(Y) 
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 tikosított  jelkódolást, amelynek algoritmusát 
csak az arra alkalmas katonai vevők képe-
sek feldolgozni, s ezáltal a helymeghatáro-
zás megbízhatóságát, pontosságát, zavarál-
lóságát növelni. Az Egyesült Államok a GPS 
nemzetgazdasági hasznosításának ösztön-
zése és támogatása mellett sem kíván saját 
globális helymeghatározó rendszere katonai 
felügyeletéről lemondani. Ebből az is követ-
kezik, hogy a békétől eltérő időszakokban 
a rendszer felhasználását korlátozhatja. Ép-
pen ezzel magyarázható, hogy a már meg-
lévő rendszerek korlátozás nélküli (béke-
időszaki) felhasználhatósága és az egyéb-
ként jelentős beruházási költségek ellenére 
is a megfelelő gazdasági háttérrel és védel-
mi potenciállal rendelkező országok, illet-
ve közösségek (Európai Unió, India, Japán, 
Kína) saját műholdas helymeghatározó rend-
szerek kialakítása mellett döntöttek. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

NDB (Non-Directional Beacon, körkörös 
jeladó): egy ismert helyen levő rádióadó, 
melyet légi- vagy tengeri navigációs beren-
dezésként alkalmaznak. Amint arra a neve 
is utal, a sugárzott jel nem tartalmaz irány-
ra vonatkozó információt, ellentétben más 
navigációs berendezésekkel, mint példá-
ul a VOR, vagy a harcászati légi navigáci-
ós rendszer (Tactical Air Navigation Sys-
tem – TACAN). Az ~ által kisugárzott jelek 
követik a Föld görbületét, ezért jelei nagy 
távolságokból is érzékelhetők az alacsony 
magasságon repülő légi járművek számá-
ra is, amely tulajdonság sokkal előnyösebb 
a VOR berendezéshez képest. Ugyanakkor 
az ~ által kisugárzott jeleket nagymértékben 
befolyásolják a légköri körülmények, a dom-
borzati viszonyok, a partmenti sugártörés, 
vagy a zivatartevékenység, különösen nagy 
távolságokban. (Cs. J.) → légvédelem, légi-
erő (műveletek, támogató műveletek)

négyszög alakzat: alegységek alakzata. 
Amikor az alárendelt kötelékek első lép-
csői egymástól távol, egymással egyvonal-
ban, míg az őket követő kötelékek tőlük le-
maradva egymással szintén egyvonalban 
helyezkednek el. Az alakzat alkalmazása 
a végrehajtó kötelékeknek nagyfokú ma-
nőverszabadságot biztosít. Az alakzatot al-
kalmazzák menet és támadó harctevékeny-
ség során is. (T. J.) → szárazföldi műveletek

nem halálos fegyverek: ⁓nek nevezünk 
minden olyan eszközt, anyagot és eljárást, 
amelyet kifejezetten abból a célból tervez-
tek, és oly módon alkalmaznak, hogy – bé-
kében vagy háborúban egyaránt – a szemben 
álló fél élőerejét, valamint technikai eszkö-
zeit, infrastrukturális létesítményeit semle-
gesítse, azokat a harcból kivonja, harcképes-
ségeiket és alkalmazástechnikai lehetősége-
iket korlátozza, alkalmazásukat lehetetlen-
né tegye. A ⁓ – bizonyos esetek kivételével 
– a célszemélynek csekély mértékű sérülést, 
az anyagi javakban és a környezetben pedig 
minimális járulékos kárt okoznak. Az adott 
eszköz a tervező, sőt az alkalmazó szándé-
ka szerint sem irányul súlyos sérülés, ma-
radandó károsodás okozására, ugyanakkor 
nem zárható ki, hogy a nem szabályos al-
kalmazás, vagy a körülmények szerencsét-
len együttállása esetén halálos kimenete-
lű legyen.  (G. I.) → hadtudomány elmélete 
(V. L.) → elektronikai hadviselés

nem központi rendeltetésű hadműveleti 
szintű logisztikai szervezet(ek): a ⁓ össz-
haderőnemi, haderőnemi és más rendelteté-
sű haderőnemi szintű parancsnokságok lo-
gisztikai vezető és végrehajtó szerveire ta-
gozódnak. A hadműveleti szintű parancs-
nokságok logisztikai vezető szervei szakmai 
irányítási jogkörrel rendelkeznek a parancs-
nokságok alárendeltségébe tartozó általában 
egységszintű végrehajtó logisztikai szerve-
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zetek felett. A nem központi rendeltetésű 
végrehajtó logisztikai szervek azok a kato-
nai logisztikai szervezetek, amelyek a had-
műveleti szintű logisztikai szervezet logisz-
tikai támogatásának végrehajtásáért fele-
lősek. A NATO logisztikai szervezés elvei 
szerint ezek szervezetek logisztikai dandár, 
ezred vagy az ezekkel megegyező besoro-
lású egységek, illetve speciális rendeltetésű 
önálló logisztikai alegységek. A hadműve-
leti szintű logisztikai vezetőszervezetek fel-
adatai a haderő műveletei hadműveleti szin-
tű logisztikai támogatásnak  tervezése, szer-
vezése, végrehajtásának szakmai irányítása 
és koordinálása, olyan logisztikai feltéte-
lek fenntartása, amelyek biztosítják a had-
műveleti szintű parancsnok döntési szabad-
ságának megőrzését. A hadműveleti szintű 
logisztikai támogatásért felelős, harcásza-
ti besorolású végrehajtó egységek, alegysé-
gek alaprendeltetése a logisztikai támogatá-
si funkcionális és ágazati támogatási reálfo-
lyamatok tervezése és végrehajtása. (H. A.) 
→ műveleti logisztika

nem megfigyelhető célok: azok a célok, 
amelyek lövésekor nincs lehetőség a hatás-
tűz pontosságának és eredményességének 
meghatározására. A ~ra a tüzelés célkitű-
zésének megfelelő (vagy megszabott) lő-
szernorma teljes felhasználásáig (az adott 
cél feltételezett pusztításáig) folytatják a tü-
zelést. Mivel a kiszámított irányzékállás-
hoz tartozó szórásközéppontnak a célhoz 
viszonyított helyzete ismeretlen, így a tűz-
feladat végrehajtása során minden irányzék- 
és oldal- (szögmérő-) álláson azonos meny-
nyiségű lőszert lőnek ki. A ~ra történő tü-
zelés sajátossága, hogy a lövőnek nem áll 
módjában a tüzérségi tűz hatékonyságának 
(eredményességének) megállapítása, továb-
bá a robbanópontok céltól való eltérésének 
megfelelő távolság- és  oldaljavítás végrehaj-
tására. Ezért a ~ra történő hatástűz lövésé-
nek beszüntetése nem az adott cél leküzdé-

sekor következik be, hanem a tüzelés haté-
konysági mutatója meghatározott szintjé-
nek teljesítéséhez szükséges lőszermenny-
nyiség felhasználásakor. Ebből következik, 
hogy a ~ra való lövészetkor meg kell hatá-
rozni a tüzérségi tűz hatékonysági mutatói-
nak azon elégséges szintjét, amely az adott 
körülmények között nagy valószínűséggel 
lehetővé teszi a cél megbízható leküzdését. 
(Sz. T.) → tüzérség

nem robbanó műszaki zár: a műszakizár-
rendszer fontos kiegészítő eleme, a műsza-
ki zárak egyik, robbanóanyagot nem tartal-
mazó formája. Alaprendeltetése nem a köz-
vetlen veszteségokozás, hanem az ellenség 
élőerejének és technikai eszközeinek moz-
gását akadályozva, megfelelő irányba terel-
ve, a térnyerést lassítva kedvező feltételek 
megteremtése a saját tűzeszközök és a rob-
banó műszaki zárak számára a veszteség-
okozáshoz, a kezdeményezés átvételéhez. 
Feloszthatók harckocsi (harcjármű) elleni, 
gyalogság elleni és deszant (úszóeszköz) el-
leni zárakra. (K. Z.a) → műszaki támogatás

nem szándékos (kölcsönös) rádiózavar: 
a ~ok létrejötte nem tervezett, a berende-
zések nem egymás üzemelésének akadá-
lyozása érdekében dolgoznak, ugyanakkor 
az általuk kibocsátott jelek interferenciát 
okoznak mások számára. Ennek oka lehet 
a frekvenciasáv zsúfolt felhasználása, a kö-
zeli telepítés, a berendezések alkalmazott 
teljesítménye, de lehet oka a sávon kívüli 
sugárzás meg nem engedett magas szintje, 
vagy valamilyen technikai meghibásodás 
okozta energia kisugárzása is. A kölcsönös 
zavartatás elkerülése gondos frekvenciater-
vezéssel, telepítési hely kiválasztással, tel-
jesítménykorlátozással, időbeni elkülönítés-
sel, a melléksugárzási szabványok betartásá-
val, a berendezések rendszeres karbantartá-
sával, ellenőrzésével, illetve a gyártás során 
az érvényes minőségi előírások betartásával 
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biztosítható. Összefoglaló néven mindezeket 
a rendszabályokat az elektromágneses kom-
patibilitás biztosításának nevezik. (V. L.) 
→ elektronikai hadviselés

nem szervezetszerű kötelék: ideiglenes jel-
leggel, szolgálati érdekből, kijelölt parancs-
nok alárendeltségébe vont vagy utalt katonák 
nem szervezetszerű (nem béke-állománytáb-
lában rögzített) csoportja. (CS. F.)

nem irányítható rakéta (NIR): olyan raké-
tafegyver, amely az indítást követően, a röp-
pályán már nem irányítható. A ⁓ irányzása 
a tüzérségi rakétafegyverek esetében a tü-
zérségi lövegek irányzásához hasonlóan, 
az indítóberendezés vezetősíne (indítócsö-
vei) oldal és magassági szögének szükséges 
helyzetbe állításával; a kézi páncéltörő raké-
ták (rakétavetők) esetében a lövészfegyvere-
kéhez hasonló irányzékkal történik. Repülő-
gép- és a helikopterfedélzeti az indító blok-
kokban található ~ákat a hordozóeszközön 
az eszköz hossztengelyével párhuzamosan 
beépített kollimátoros célzókészülék segít-
ségével irányozzák a célra. (Sz. L.)  → ha-
ditechnikai támogatás

nem kormányzati szervezet (Non-Govern-
mental Organization – NGO): magán, non-
profit, önkéntes, kormányzati vagy kor-
mányközi kötődéssel nem rendelkező szer-
vezet, különböző tevékenységek, különösen 
fejlesztéssel kapcsolatos programok vagy 
egy konkrét ügy támogatása megvalósításá-
ra létrehozott szervezet, amely helyi, nemze-
ti, regionális vagy nemzetközi szinten szer-
veződik. A ~ nem szükségszerűen rendel-
keznek hivatalos jogállással vagy létezésük-
re vagy tevékenységük folytatására vonat-
kozó meghatalmazással. A NATO dönthet 
egy adott, ~tel való együttműködésről vagy 
annak támogatásáról. (B. G.) → béketámo-
gató műveletek, CIMIC, műveleti környezet

nemzet: hagyományos értelemben csak 
a történelmi (organikus) társadalmak fo-
galmi alakzata a nép, a ⁓, s ez a kapcsolat 
adja minőségi különbségüket, különösségü-
ket. Ormos Mária történész hangsúlyozza: 
a ⁓ fő jellemzője, hogy tagjai azonos vagy 
legalább közel azonos nyelvet beszélnek, van 
saját történetük, amelyet nagyjából egyfor-
mán ismernek, és saját kultúrájuk, amelyet 
ők maguk alakítottak ki. Egy állam kere-
tében azonban együtt éltek és élnek ma is 
olyan csoportok, amelyek az állam hivatalos 
nyelvét, ha beszélik is, nem tartják a saját-
juknak és a többségtől vagy a többiektől el-
térő eredettudattal és eltérő történelemmel, 
kultúrával rendelkeznek. Szűcs Jenő (1928–
1988) történész megfogalmazása szerint: a ⁓ 
az állami hatalmat élvező nemzetiség, helye-
sebben mindazon népelemek összeolvadása, 
amelyek hódítás, szövetség, vagy beolvadás 
útján az állami hatalomnak részeseivé vál-
tak, s magukat idegen népelemekkel szem-
ben közös egységnek érzik. A tudás történeti 
felosztása szerint a 13–16. században a natio 
háromféle, egymással összefüggő, de mégis 
nagyon különböző koncepciója húzódik vé-
gig, s fejlődik egymás mellett: a) az alattva-
lói kötelékeken és intézményeken stb. nyug-
vó államnemzetség; b) az etnikai köteléke-
ken és hagyományokon, nyelvi egységen 
nyugvó – részben territorializált – nyelv-
nemzetiség; c) egy rendi natio koncepciója. 
Zbigniev Brezinski (1928–2017) megfogal-
mazása szerint, minden politikai rendszer 
saját történelmének, lélektanának, társa-
dalmi viszonyainak, sőt génjeinek terméke. 
(H. D.) → katonapedagógia

nemzetépítés: nem azonos az államépítés-
sel, de több esetben szinonimaként is hasz-
nálják. Az államépítés az állam működőké-
pességének rendszerét, szervezeteit és eljá-
rási rendjeit, jogszabályi háttereit, továbbá 
kormányzati gyakorlatot teremti meg, vagy 
erősíti a hatalmi ágak megosztása alapján. 



835

nemzeti felderítőelem

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

A ⁓ e feladatok mellett a társadalom és az ál-
lam, a társadalmon belüli kisebb-nagyobb 
közösségek megbékélését, tartós és békés 
együttélését is megteremti, valamint erősí-
ti. Kialakítja a közösséghez tartozás tudatát 
és akaratát. A közösségen, társadalmon, ál-
lamon belüli kölcsönös bizalom kiépítésének 
fő eleme a jó és stabil kormányzás, a kölcsö-
nös bizalom az állam, valamint polgárai va-
lamennyi interakciójában. A közös nemze-
ti identitás kialakulása, a bizalom kiépítése, 
az emberi magatartás, attitűd befolyásolása 
hosszadalmas folyamat, ezért a ⁓ jóval idő-
igényesebb, mint az államépítés. A ⁓ fontos 
elemei nemzettudat és a nemzeti jelképek ki-
alakítása, a közös érdekek és értékek beazo-
nosítása és védelme. (B. G.) → béketámo-
gató műveletek, CIMIC, műveleti környezet

nemzeti biztonsági stratégia: az állam ve-
zetője által jóváhagyott stratégiai dokumen-
tum a nemzeti erő összetevőinek fejleszté-
sére, alkalmazására és koordinálására olyan 
célok elérésére, amelyek a nemzeti biztonsá-
got fokozzák. A ~ összehangolja a nemzeti 
hatalom eszközeit, valamennyi erőforrását 
és irányítását a nemzeti politika teljesülése 
érdekében, hogy biztosítsa a nemzeti érde-
keket. A ~ a stratégiák felett álló, láthatatlan 
nagystratégia bizonyos leképződése, „tár-
gyiasulása” és adott körülmények közötti 
konkretizálása. Más szavakkal a nagystra-
tégiában lefektetett célokat, az elérés módo-
zatait, eszközeit és a kockázatokat a ~ tük-
rözi, majd az ágazati stratégiák részcélokra 
bontják, részletesen kifejtik az elérés módo-
zatait és eszközeit. A ~ lehet globális és lo-
kális jellegű. A globális kitekintésű ~ával 
rendelkezik például az Egyesült Államok, 
amely szuperhatalomként a biztonság szin-
te valamennyi szektorában domináns erővel 
rendelkezik. A szövetségi rendszerek tagál-
lami stratégiáiban is megjelenhet globális 
stratégiai jellegű kitekintés, de a megvaló-
sítás teljes eszközrendszere hiányzik, meg-

felelő erőforrások nem állnak rendelkezés-
re (lásd fehér könyv). Ezeket a stratégiákat 
globalista jellegű ~ának nevezik, mert biz-
tonságfelfogásuk, értékelésük globális jelle-
gű, de megvalósításukhoz szövetségi erőfor-
rások kellenek. Ilyen ~ája van például: Hol-
landiának (2010), Spanyolországnak (2011), 
Szlovéniának és Magyarországnak (2012). 
Egy ország stratégiája lehet lokális jellegű 
is, amely – ellentétben a globális felfogás-
sal – elsősorban a nemzeti célok elérésé-
vel foglalkozik. A lokalista ~ák súlypontja 
közvetlenül egy adott régióhoz és ország-
hoz köthető biztonsági környezetre és az ott 
megjelenő kihívásokra, fenyegetésekre fó-
kuszál, míg a tágabb – globális vagy NATO-
, EU-szinten megjelenő – problémáknak ke-
vesebb figyelmet szentelnek. Ilyen ~ája van 
például a balti államoknak (2011) és Len-
gyelországnak (2009). (M. A.) → stratégia 
és doktrína

Nemzeti Egészségügyi Összekötő Cso-
port: egy NATO-, vagy többnemzeti műve-
let esetében előfordulhat, hogy a sérülteket/
betegeket egy más nemzet gyógyintézetében 
vagy betegellátási rendszerének egyéb ele-
mében látnak el, illetve ezeket a szolgálta-
tásokat többnemzeti kereteken belül fogják 
megkapni. Az ebből adódó esetleges prob-
lémák (jogi, pénzügyi, információ-adat-
közlési, nyelvi, szervezési, biztonsági stb.) 
kiküszöbölésére és feladatok koordinálásá-
ra ki kell alakítani egy haté konyan működő 
kapcsolati rendszert a nemzeti egészségügyi 
egységek és a NATO, vagy a többnemzeti 
művelet parancsnokának egészségügyi tör-
zsei között. Ebből következően a ~ felada-
ta, hogy koordinálja és intézze saját nemze-
ti sérültjei/betegei ellátásával és kiürítésé-
vel kapcsolatos összes, fentiekben felsorolt 
kérdéskört. (K. I.)  → katonai egészségügy

nemzeti felderítőelem: szövetségi keretek 
közötti, illetve többnemzeti műveletek vég-
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rehajtása során, a parancsnokságokon lét-
rehozott sajátos felderítőszervezet, amely 
a műveletben feladatot végrehajtó magyar 
katonai szervezetet látja el a feladatok vég-
rehajtásához szükséges nemzeti felderítési 
adatokkal. További feladata, hogy segítsé-
get nyújtson a szükséges felderítési adatok 
beszerzésében. Ez a felderítőelem kapcsola-
tot tart a szövetség más tagállamai által mű-
ködtetett ~ekkel, valamint az adott parancs-
nokság megfelelő szerveivel a szükséges in-
formációcsere, a nemzeti felderítési adatok 
továbbítása érdekében. (H. H.) → felderítés

nemzeti felderítő-összekötő csoport: 
a NATO közös műveletekben részt vevő 
MH- erők felderítési feladatainak össze-
hangolását, a többi nemzet felderítőerőivel 
az együttműködés fenntartását, valamint 
a hadászati szintű katonai felderítés infor-
mációcseréjének biztosítását a ~ (NATO 
szövetséges parancsnokságokon) hajtja vég-
re. Megjegyzés: további feladata, hogy biz-
tosítsa a szövetséges erők parancsnoka ré-
szére azokat a nemzeti információkat, ame-
lyek más nemzetek számára valamilyen ok-
ból (műveleti biztonság) nem adhatók ki. 
A különböző információk minősítésének 
felszabadítása egyik alapfeltétele a ~ok si-
keres tevékenységének. (H. H.) → felderítés

nemzeti főparancsnok: a köztársasági el-
nök a Magyar Honvédség főparancsno-
ka, ezzel a nemzeti haderő főparancsnoka. 
(C. O.) → katonai vezetés

nemzeti hadászati felderítőrendszer: ma-
gába foglalja az összes rendelkezésre álló 
katonai és polgári információforrást. Mű-
ködése a mindenkori szigorú törvényi sza-
bályozásnak megfelelően békében, válság 
és háború időszakában is folyamatos. (H. H.) 
→ felderítés

nemzeti intézkedési rendszer (NIR): 
A NIR-t kell alkalmazni abban az esetben, 
ha: a) az Észak-atlanti Szerződés Szerveze-
te (NATO) kezdeményezte a tagállamoknál 
a válságreagálási intézkedések bevezetését; 
b) a NATO válságreagálási intézkedései szö-
vetségi szintű bevezetésének Magyarország 
általi kezdeményezése, illetve szövetséges 
fegyveres erők magyarországi alkalmazása 
vagy más szövetségi válságreagáló képes-
ség magyarországi igénybevétele szükséges 
és a kialakult vagy fenyegető válsághelyzet 
szerinti nemzeti intézkedés, vagy a külön-
leges jogrend bevezetésére jogosult szerv 
a NIR alkalmazásáról dönt; c) a NATO Vál-
ságreagálási Rendszert alkalmazó nemzet-
közi gyakorlatok során, továbbá a nemzeti 
felelős, az ágazati felelős szervek, valamint 
az együttműködő szervek felkészítésekor; 
d) sajátos nemzeti érdekből, a NATO Vál-
ságreagálási Rendszertől függetlenül, nem-
zeti intézkedés, vagy a különleges jogrend 
bevezetésére jogosult szervnek a NIR alkal-
mazására irányuló döntése alapján. A NIR 
célja a NATO válságreagálási intézkedések 
bevezetésével, módosításával és visszavo-
násával kapcsolatos döntések előkészítésé-
hez, a döntések végrehajtásához szükséges 
eljárási rend kialakítása, továbbá a Nemze-
ti Intézkedések Gyűjteménye kiadása révén 
a válságreagálási feladatokra történő felké-
szülést és a feladatok végrehajtását segítő 
mintaintézkedések rendelkezésre bocsátá-
sa. A NIR keretében csak olyan, a NATO 
Válságreagálási Rendszerben meghatározott 
intézkedés vezethető be, amely összhang-
ban áll a magyar jogszabályokkal és  közjogi 
szervezetszabályozó eszközökkel. (H. L.) 
→ védelmi igazgatás

nemzeti katonai stratégia: egy állam nem-
zeti stratégiájának azon összetevője, amely 
megszabja a katonai erő fejlesztésének és al-
kalmazásának módját az ország célkitűzé-
seinek érdekében. A ~ a nemzeti biztonsági 
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erőforrások, valamint a fegyveres erők fej-
lesztésével kapcsolatos komplex nézet- és te-
vékenységrendszer, a nemzeti biztonsági 
stratégiához (NBS) kapcsolódó ágazati stra-
tégia. Rendeltetése, hogy az NBS-ben meg-
határozott védelempolitikai célokat tovább 
bontsa, megvalósításukhoz megfelelő esz-
közöket és módszereket rendeljen. A ~ már 
nem ismétli meg az NBS általános megálla-
pításait, hanem annak ágazati stratégiájaként 
csak hivatkozik azokra, kizárólag a nemze-
ti biztonságának és a nemzeti érdekek érvé-
nyesítésének azon aspektusaival foglalko-
zik, amelyek katonai erők, továbbá eszkö-
zök bevetését vagy felhasználását igénylik. 
A ~ nemzeti szinten nem létezik önállóan, 
elszigetelten ugyanis azt a nemzeti erő más 
(gazdasági és politikai) elemei erősen befo-
lyásolják, ráadásul a katonai eszközök ön-
magukban csak nagyon korlátozott nemzeti 
célok elérésére alkalmasak. (M. A.) → stra-
tégia és doktrína

Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE): 
a ~ Magyarország állami egyeteme, önálló 
jogi személy. Alapításának ideje: 2012. ja-
nuár 1. A ~ jelmondata: „A haza szolgála-
tában!”. A ~ alapítására, átalakítására, meg-
szüntetésére az Országgyűlés jogosult. Az ~ 
alapításáról 2011. évi XXXVI. törvény ren-
delkezik. Az intézmény fenntartói jogait 
a Fenntartói Testület (FT) útján a Miniszter-
elnökséget vezető-, az igazsági-, a belügy-, 
valamint a honvédelemi miniszterek közö-
sen gyakorolják. A ~ feladata a közigazga-
tás, a rendvédelem, a honvédelem és a nem-
zetbiztonsági szolgálatok leendő és jelenle-
gi személyi állományának egységes intéz-
ményi alapokon nyugvó, magas színvonalú 
képzése, alap-, mester- és doktori szinten. A 
~ képzési portfóliója 2017-től  a vízügyi szak-
emberképzés feladataival bővült. A ~ ka-
rai: a) Államtudományi és Nemzetközi Ta-
nulmányok Kar; b) Hadtudományi és Hon-
védtisztképző Kar; c) Rendészettudományi 

Kar; d) Víztudományi Kar. A ~ oktatási, ne-
velési, tudományos, kutatási szervezeti egy-
ségei a karok, a doktori iskolák, a karhoz 
nem tartozó, illetve a kari intézetek, a tan-
székek és a szakcsoportok. A ~ szolgáltató 
szervezeti egységei a központok, kollégiu-
mok, könyvtárak és a levéltár. A ~ funkcio-
nális szervezeti egységei a hivatalok, irodák, 
kabinetek, igazgatóságok, főosztályok, tit-
kárságok, osztályok, csoportok. Az NKE-n 
meghatározott témakör kiemelt kutatásá-
ra, vagy meghatározott tudományos ered-
mény elérésére kutatóműhelyek hozhatók 
létre. A ~ doktori iskolái: a) Katonai Műsza-
ki Doktori Iskola; b) Hadtudományi Dokto-
ri Iskola; c) Közigazgatás-tudományi Dok-
tori Iskola; d) Rendészettudományi Dokto-
ri Iskola. A ~ legfelsőbb szintű döntéshozó 
testülete a szenátus, amely döntési, vélemé-
nyezési, javaslattételi, jóváhagyási, valamint 
ellenőrzési jogokkal rendelkezik. A ~ élén 
magasabb vezetői megbízás alapján a rektor 
áll, akit Magyarország köztársasági elnöke 
legfeljebb öt évre bíz meg, illetve ment fel. 
A rektor felett az egyéb munkáltatói jogo-
kat az FT gyakorolja. (S. J.) → humánpoli-
tika, személyügy

nemzeti nevelés: a nevelés egyik (történel-
mi) alakzata. Nemzeti az a nevelés, amely 
a nemzet helyzetének és a nép jellemének 
megfelel – írta Wesselényi Miklós. Jelen ko-
runkban is olyan nemzeti felkészítés szük-
séges, amely a katonai elitképzésre irányul, 
és amelyből a polgári életnek is haszna le-
het, ha a két igény helyes arányt kap. Álta-
lában a felnőttoktatás – benne a tisztjelöl-
tek képzése is – a tanulás specializálódás 
fázisába tartozik, amelyben egyszerre van 
szükség: a) az individuális – egyéni, csa-
ládból hozott olyan előfeltételek (predisz-
pozíciók), mint a magyar nyelv és irodalom, 
történelem és az otthoni táj szeretete; elfo-
gadott erkölcsi meggyőződések, szokások 
és példák stb.); b) a hivatásbeli viselkedés 
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testületi  normáinak, értékeinek, szükségle-
teinek alakítására. Cél: a sikerorientált, tel-
jesítményképes, a katonai hagyományok-
hoz ragaszkodó, erős karakterű tisztjelöl-
tek nevelése, felkészítése. E nevelés akkor 
lehet eredményes, ha az oktatás nem töme-
ges megoldásokra szorítkozik (elitképzés); 
minőségre törekszik, és módszereiben di-
namikusan cserélődnek a közvetett és a köz-
vetlen eljárások. Fontos, hogy a tanári stí-
lus legyen pátoszmentes, tárgyszerű, érve-
lő. Az ilyen oktatás energiát ad, megerősít 
és produktívabbá tesz. Fontos, hogy a fel-
készítés minősége hasson ki a szolgálattel-
jesítés színvonalára, szellemiségére. A ma-
gyarság erős nemzeti érzésének kötőszöve-
te, kezdettől fogva a hadsereg volt, – ez ve-
zetett a középkor végére, határozott állam-
keretben a magyar nemzethez. A ⁓ nem je-
lent visszatérést a rovásíráshoz, valamint 
ahhoz a két világháború közötti gyakorlat-
hoz sem, ami a katonai nevelést az egész 
nemzetre igyekezett kiterjeszteni. Beöthy 
Zsolt írja, a híres sárospataki iskola hatásá-
ról a hallgatóira: „tudományban, modorban 
talán kevesebbet gyarapodtak, mint másutt, 
de a testnek és léleknek ritka épségét, egész-
ségét vitték magukkal az életbe.” Napjaink-
ban különösen három terület kölcsönhatá-
sa fontos: az intézményes oktatásban az is-
meretszerzés; a katonai erkölcs és testületi 
szellem; valamint a tradíciók újrateremtése, 
ápolása. A graduális képzés hatékony járu-
lékos részei lehetnek a katonai felsővezetők 
részvételével tartott, a fórumjellegű beszél-
getések olyan témakörökben, mint: a társa-
dalmi kohézió, teljesítmény, valamint a ma-
gyar katonai identitás, hivatástudat, a köz-
szolgálati és katonai vezetői kompetenciák 
stb. Mindehhez olyan kedvező feltételek tár-
sulnak, mint a fiatal tisztjelöltek tudata nincs 
már megterhelve az 1990 előtti viszonyok-
kal és életkorukból adódóan is fogékonyak 
a nemzeti vonatkozásokra, a nemzeti jelleg 
már szimbólumokban, egyenruhában, meg-

szólításokban, valamint a katonai környe-
zetben alapvetően megteremtődött. (H. D.) 
→ katonapedagógia

nemzeti támogató elem (NTE) (National 
Support Element – NSE): az országhatáro-
kon kívül zajló, szövetségi műveletekben 
részt vevő kontingensek logisztikai támo-
gatására hivatott, a hadszíntéri, a művele-
ti és a szövetségesi támogatási lehetőségek 
függvényében, a funkcionális logisztikai tá-
mogatások széles körének biztosítására ké-
pes ideiglenes logisztikai támogató szerve-
zet. Önálló szervezetként rendelkezik a ve-
zetéshez szükséges törzskari felépítéssel, 
valamint a szükséges funkcionális logisz-
tikai szakalegységekkel (ellátó, szállító, ja-
vító-karbantartó). A ~ rendeltetésénél fog-
va összeköti a támogatandó nemzeti kon-
tingenst a logisztikai támogatás különbö-
ző eljárásaival, ellátási forrásaival (például 
nemzeti, többnemzeti ellátási források, Be-
fogadó Nemzeti Támogatás, szerződéskö-
tési támogatás). A ~ készletszintjeit a kész-
letképzési előírások és a műveleti követel-
mények határozzák meg. Feladatát nemzeti 
alárendeltségben hajtja végre, azonban ké-
pességei egy része vagy egésze különleges 
esetekben átadható a többnemzeti összhade-
rőnemi harci kötelék parancsnokának. A ~ 
a feladat függvényében települhet hazai bá-
zison, műveleti területen, a befogadó nemzet 
területén vagy a műveleti terület és a nem-
zeti támogató rendszer közötti közbülső he-
lyen. (P. Á.) → hadtáptámogatás

nemzeti támogató erő: 1. Az ország terü-
letére beérkező szövetséges erők fogadását, 
valamint az ország területén kívüli műve-
letekben részt vevő saját erők tevékenysé-
gének támogatását egyezményben rögzített 
követelmények szerint végrehajtó, biztosító 
szervezet, szervezeti elem, feladatorientált 
csoportosítás. 2. A katonai szervezetek cso-
portosításában az egyéb erők része. A ~kkel 
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szembeni alapvető követelmény, hogy legye-
nek képesek – adott helyzetben, pontosított 
igények szerint – a szövetséges erők fogadá-
sára, elhelyezésük, mozgásuk biztosítására, 
anyagaik felszerelésük támogatására. (H. L.) 
→ védelmi igazgatás

nemzetközi és nemzeti kormányzati ado-
mányozó ügynökségek (donorszervezetek): 
a ⁓ felelőssége az olyan fejlesztési progra-
mok támogatása, ellenőrzése, végrehajtása 
és értékelése, amelyeket ideális esetben a ve-
zető nemzetközi szervezetek koordinálnak. 
(B. G.) → béketámogató műveletek, CIMIC, 
műveleti környezet

nemzetközi szervezet: a nemzetközi jog 
égisze alatt működő és az államok csoport-
ja által létrehozott kormányközi, regionális 
vagy globális szervezet, amely nemzetközi 
szerződésből eredeztethető jogalanyisággal 
rendelkezik, azonban jellemzően az adott 
feladat teljesítésére, a közös törekvések 
megvalósítására kikényszeríthető jogokkal 
és kötelezettségekkel ruháztak fel. Ez alól 
kivétel a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsá-
ga, amely bár a Svájci Polgári Törvénykönyv 
alapján létrehozott nem kormányközi szer-
vezet, de az államok nemzetközi közössége 
meghatalmazta, és a nemzetközi jogra ala-
pozva – különös tekintettel a genfi egyez-
ményekre – nemzetközi jogi személyiség-
gel és jogállással rendelkezik, és a humani-
tárius tevékenységre vonatkozó mandátuma 
teljesítése érdekében bizonyos kiváltságok-
kal és mentességekkel rendelkezik. (B. G.) 
→ béketámogató műveletek, CIMIC, műve-
leti környezet

népfelkelés: a ~t gyakran összekeverik az-
zal a helyzettel, amikor az emberek a saját 
kormányzatukkal szemben lázadnak fel. 
~nek azt nevezzük, amikor a polgári lakos-
ság az adott területet megszálló vagy elfog-
laló idegen csapatokkal fordul szembe, a sa-

ját állama védelmében, az állam parancsá-
ra. Különösen érvényes ez az olyan helyze-
tekre, amikor a lakosság spontán módon ra-
gad fegyvert különösebb előzetes szervezés 
nélkül, hogy szembeszálljon a megszállók-
kal. A ~ szereplői igényt tarthatnak a harcos 
(kombattáns) jogállásra, azaz arra a jogra, 
hogy az ellenséggel harcolhassanak, és ha 
fogságba esnek, a fogva tartó nem vonhat-
ja őket felelősségre tetteikért, hanem a ha-
difogoly jogállást köteles számukra biztosí-
tani. Ez általában az államok reguláris erői-
nek kötelékébe tartozó katonák számára van 
fenntartva. Ám ennek vannak feltételei. ~t 
a nemzetközi jog szerint csak megszálló ide-
gen csapatok ellen lehet indítani, résztvevő-
inek fegyverüket nyíltan kell hogy viseljék, 
és tiszteletben kell tartaniuk a háború szo-
kásait és jogát. A ~re vonatkozó szabályo-
kat Magyarországon átfogóan a ~ről szóló 
1868. évi XLII. törvénycikk állapította meg. 
(L. T.) → hadijog

Néphadseregi Katonatanács: a Forradal-
mi Munkás-Paraszt Kormány Uszta Gyu-
la vezérőrnagyot kinevezte az újjászerve-
zendő hadsereg parancsnokává és a ~ elnö-
kévé. A ~ tagjai voltak többek között: Ilku 
Pál vezérőrnagy, Gyurkó Lajos vezérőrnagy, 
Ugrai Ferenc ezredes, Kovács Imre vezér-
őrnagy, majd a későbbiekben Csémi Ká-
roly ezredes, Pesti Endre ezredes és Borbás 
Máté ezredes. (F. S.) → hadtörténet, had-
művészet története

Neretva-hadművelet: a bosnyákok 1991. 
szeptemberi harcai Mostár térségében a hor-
vát csapatok ellen. (Sz. M.) → hadtörténet, 
hadművészet története

neutronfegyver: a nukleáris fegyverek cso-
portja, energiáját atommaghasadással meg-
indított fúziós reakcióval termeli. Kis ható-
erejű fegyver; a hasadási és egyesülési fo-
lyamat arányának beállításával robbanási 
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energiájának 15–60%-a  áthatoló neutronsu-
gárzás alakjában jelenik meg. A ~ pusztító 
hatását elsősorban a neutronsugárzás adja. 
A fénysugárzás nem jelentős, a nyomáshul-
lám elhanyagolható hatású. Ezért a ~ alap-
vetően az élőerő pusztítására szolgált. (B. T.) 
→ ABV-támogatás

nevelés hatásrendszere: az egyén adottsá-
gai, jellemvonásai tevékennyé, a társadalom 
rendszereiben válnak, és abban kaphatnak 
megerősítést is. Az intézményes nevelés fo-
lyamata a gyermekkortól kezdve a hatás-
rendszer döntő eleme, de csak az egyik ele-
me; átfogni, tervezni, ellenőrzés alatt tartani 
nem képes a folyamatokat. Az összetett tár-
sadalmi hatásrendszer, a tiszt- és altisztjelöl-
tek személyiség szerkezetében értékes vál-
tozássort, fejlődést indít el, és eredményez. 
A hatásrendszer elemei lehetnek: a) a szemé-
lyi és a tárgyi környezet, közösségi formák, 
kortárs csoportok, intézményi, és más vi-
szonyok; b) a tevékenységek, valamint a fel-
adatrendszerek strukturáltsága; c) az adott 
tanári kar szellemiségének együttes, vala-
mint az oktatók egyéni hatása, szándéka, 
stílusa; d) a média hatásai. A hatásrendszer-
hez tartoznak tehát nemcsak a pozitív előjelű 
eszközök, hanem a szellemiségek, valamint 
a szándékok is. A lét- vagy az életproblé-
mák csak pedagógiailag nem oldhatók meg. 
A pedagógiai hatásrendszer akkor eredmé-
nyes, ha a tanuló aktív együttműködésére, 
önaktivitására, reflexiójára épül. Szempon-
tok a hatásrendszer értelmezésére: a hatások 
kombinált jelleggel érvényesülnek. Az indi-
rekt jellemzők a viszonyok és a kölcsönhatá-
sok integráltságából keletkezhetnek. Minél 
felkészültebbek a katonák, annál nagyobb 
szerepet kaphatnak az indirekt módszerek. 
A tanuló a hatások összefüggő rendszeré-
ben él, de mozoghat a pozitív hatásoktól le-
vált (elzárt) rendszerekben is. Thomas Mann 
megfogalmazásában: társadalmi személyi-
ségünk a többiek gondolkodásának terméke. 

A társadalom összhatása előkódolja a véle-
ményeket, s meghatározó szféra az oktatási 
intézmények szempontjából is. A hadsereg-
ben az oktatásspecializálódás önmagában is 
sajátos személyiségi és tárgyi hatásrendsze-
reket kíván. A tisztek, altisztek szellemisége, 
igényessége, jellemük, szakmai kompetenci-
ájuk és nem utolsósorban elkötelezettségük 
egészével hatnak. A személyiség, amikor 
a hadseregben a nyers összefüggések vilá-
gába kerül, szembesül egyéni adottságaival, 
fizikai és pszichikai terhelhetőségével, ké-
pességeivel. A hatásrendszer közvetítő me-
chanizmusai – a vezetői, oktatói akciók, in-
tervenciók – torzíthatnak; a várt hatás elma-
radhat; negatív hatásspirálokat indíthatnak. 
A hierarchikus szervezetek konformizálják 
a személyiséget, ami a gondolkodási folya-
mat merevségében, a feszültségek kihordat-
lanságában, gyakori elfojtásában, önbiza-
lomhiányban, a vezetés róla alkotott meg-
ítélésének nyomásában nyilvánulhat meg. 
A hatásrendszer alapvető eszköze a nyelv. 
A beszéddel diagnosztizálhatunk, a szemé-
lyiség egészét fejleszthetjük, belső struktú-
rákat építhetünk. A nevelés nem „technika”, 
nem külsődleges, nemcsak a hatásrendsze-
rek mechanikus összekapcsolása, hanem 
az emberi élet szükségszerű eseménysora, 
életfeltétel. A hatás az egyénnek annyiban 
érték, amennyiben a céljaihoz vezető köl-
csönhatások, szabályszerűségek, és továb-
bi összefüggések megragadását biztosítja, 
és érvényes etikai útmutatás-tartalma van. 
(H. D.) → katonapedagógia

nevelési érték: problémakörének tudomá-
nyos megközelítésében új fejezetet jelentett 
Bábosik István munkássága. Szerinte a ne-
velés lényege az értékközvetítés, az értékte-
remtés. Az érték kettős funkciót tölt be a ne-
velésben, mert egyrészt hozzájárul a közös-
ségek fejlődéséhez, tehát közösségfejlesztő 
hatása van, másrészt elősegíti az egyén fej-
lődését, tehát individuális, egyéni fejlesz-
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tő funkcióval is rendelkezik. A ⁓ a pedagó-
giai tevékenység keretében születő konk-
rét érték: az egyén konstruktív életvezeté-
se. Ezen olyan életvitelt értünk, amely szo-
ciálisan értékes, és egyénileg eredményes. 
Ez az életvezetés megfelel az értékkel kap-
csolatos kettős kritériumnak. Az életveze-
tés tárgyiasult megjelenési formája az egyén 
konstruktív magatartás és tevékenység re-
pertoárja, amelynek kialakítása a nevelési 
gyakorlat legfontosabb feladata. E felfogás 
szerint, minden nevelőközösségnek világo-
san meg kell neveznie, hogy mit tart érték-
nek. (Sz. I.a) → katonapedagógia

névrajz: a térképek szerves része, az azon 
megjelenő földrajzi tájegységek, terepele-
mek és tereptárgyak földrajzi tulajdonneve-
it és közneveit tartalmazza, amelyek lehető-
vé teszik kétséget kizáró beazonosításukat. 
A ~ térképtípusonként egységes szerkezetű 
és stílusú. Alkalmazási szabályait a térképi 
jelkulcs foglalja össze. (K. A.) → geoinfor-
mációs támogatás

Nivelle, Robert Georges (1856–1924): tá-
bornok, a francia erők főparancsnoka 1916–
1917-ben. A kíméletlen ember- és anyagi ál-
dozatok sem rettentették vissza, mint pél-
dául az 1917. tavaszi arrasi csatában, ahol 
350 000 katonát vesztett minimális területi 
nyereségért, ezért katonái a neve elé tették 
a „vérivó” jelzőt. (Sz. M.) → hadtörténet, 
hadművészet története

NONEL-gyújtórendszer: nem elektromos 
(non-electric – NONEL) indítású gyújtó-
rendszer, amelynek rendeltetése a különbö-
ző robbantási feladatok során alkalmazott 
robbanóanyagok, töltetek késleltetett vagy 
késleltetés nélküli indítása. Alapvezetéke 
mindenféle külső fizikai hatásnak ellenálló 
háromrétegű műanyag cső, amelynek belső 
falára vékony robbanóanyag-hártyát visz-
nek fel. A zsinór végén kivágódó szúróláng 

indítja a gyárilag rászerelt speciális robba-
nógyutacsot. A zsinór nem semmisül meg 
a detonáció átadásakor, közben akár kéz-
zel is megfogható. A rendszeresített késlel-
tetett gyutacsok és kapcsolóegységek révén 
korlátlan méretű és késleltetési idejű gyúj-
tóhálózat készíthető. Elektromos áramfor-
rás közelségétől függetlenül alkalmazható, 
indítása a készlethez tartozó egyszerű csap-
pantyús egységgel, ennek hiányában pedig 
akár egy robbantó, akár egy villamos gyu-
taccsal is végrehajtható. A gyújtórendszer 
vízhatlan, ezért földfelszíni, föld alatti rob-
bantások mellett víz alatti munkákhoz is al-
kalmazható. (K. Z.a) → műszaki támogatás

normagyűjtemény: a ~ek egyéni harcfela-
datszabványokat, parancsnoki harcfeladat-
szabványokat  és kezelőszemélyzeti, cso-
port-, rajszintű  normafeladatokat, harci 
begyakorlásokat foglalnak magukba, ame-
lyek lehetővé teszik a katonák és az alegysé-
gek általános felkészültségének, kiképzésé-
nek egységes alapokon történő értékelését. 
A ~ek teljesítése biztosítja az egyes harcos 
és a haderőnemi, fegyvernemi, szakcsapa-
ti hovatartozástól független ideiglenes vagy 
szervezetszerű kisalegységek parancsnoka-
inak, tagjainak szakszerű és harcszerű te-
vékenységéhez szükséges készségek kiala-
kítását, fenntartását és továbbfejlesztését. 
Az egyéni és kötelékharcfeladat-szabványok  
azoknak az általános egyéni jártasságoknak, 
készségeknek a gyűjteménye, melyek kriti-
kusak a katona, a kisalegységek harcmezőn 
való túléléséhez. Ilyenek például az egyéni 
és a kollektív fegyverek szakszerű haszná-
lata, a katonák és a kisalegységek közötti 
kommunikáció, híradás, az ön- és kölcsönös 
segélynyújtás stb. A parancsnoki harcfela-
datszabványok azoknak az irányítási felada-
toknak a gyűjteménye, amelyek a kisalegy-
ségek eredményes harctéri tevékenységé-
hez nélkülözhetetlenek általános harcászati 
helyzetekben. A harci begyakorlások azok 
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a kisalegységszintű készségek, amelyek ren-
deltetése az általános harcászati helyzetekre 
való szakszerű, hatékony reagálás és annak 
túlélése. Ilyenek például a reagálás lesállás-
ra, reagálás vegyi támadásra, sérült személy 
kiemelése járműből stb. (V. F.) → katonai 
képzés, kiképzés, felkészítés

normál cél: a tüzérségi célok méretük és el-
helyezkedésük szerinti egyik kategóriája. 
A ~ egy elemből áll, vagy ha több elem-
ből áll, akkor ezek zöme egy szélességben 
és mélységben kettőszáz méternél nem na-
gyobb területen helyezkedik el. A ~t közép-
pontjára helyezett kereszttel jelöljük, fekete 
színnel, a kereszt jobb oldali ága fölött a cél-
számmal. (M. G.) → tüzérség

női karrier: társadalmi jelenség, amely 
megjeleníti a női életpálya relatív korlátait, 
és az úgynevezett „üvegplafon-jelenséget”. 
A női karrierutak általános jellemzője, hogy 
a hierarchiában bizonyos magasságú pozí-
ciókat már nem tudnak elérni, holott annak 
sem jogi, sem egyéb akadálya nem lehet-
ne. Annak ellenére, hogy Magyarországon 
az Alaptörvényben is szerepel az egyenlő 
bánásmód betartásának követelménye, ame-
lyet a munkaerőpiac és a munkabérek vonat-
kozásában is be kell tartani, a hagyományo-
san női szakmák (óvónő, ápolónő, tanító, ta-
karító stb.) alulfizetettek, másfelől bizonyí-
tékok szólnak amellett is, hogy ugyanabban 
a munkakörben egy nő rendszerint kisebb fi-
zetéssel számolhat, mint egy férfi. Ez a nyílt 
nemi diszkrimináció jellegzetes példája. A ⁓ 
vonatkozásában azt is figyelembe kell ven-
ni, hogy a gyermekvállalás rendszerint épp 
abban a korban következik be a nők életé-
ben, amikor már szakmailag is elértek va-
lamit, tehát megindulhatnak a karrierépítés 
útján. Ez sok nő esetében lelassítja, vagy 
megakasztja a szakmai fejlődést, előrébbju-
tást. Sok esetben ezek az akadályok, ame-
lyek gátolják a nőket az előrejutásban, nem 

magyarázhatók ilyen egyértelmű okkal, il-
letve elsősorban nem nyíltan jelentkeznek. 
Ezek kezelése érdekében fontos és lényeges 
a genderstratégiák alkalmazása és integrá-
lása a mindennapokba. (M. J.) → humánpo-
litika, személyügy

Nők Chartája: az Európai Bizottság által 
2010-ben  elfogadott, a nemek közti egyen-
lőség előmozdításával kapcsolatban készült 
dokumentum, amely a nők és a férfiak kö-
zötti egyenlőség iránti fokozott elkötele-
zettség megerősítését tűzi ki célul Európa-
szerte. Egyúttal cselekvési terv is, amely-
ben az Európai Bizottság megnevezte azo-
kat a területeket, amelyek révén a nemek 
közti egyenlőség elősegítését reméli elérni: 
a) egyenlő mértékű gazdasági függetlenség; 
b) egyenlő vagy egyenlő mértékű munkáért 
járó egyenlő díjazás; c) egyenlőség a dön-
téshozatalban; d) méltóság, sérthetetlenség 
és a nemi alapú erőszak megszüntetése; e) 
nemek közötti egyenlőség az Európai Unió 
határain kívül. Az Európai Bizottság rend-
szeres jelentéseket készít a kitűzött stratégiai 
célok megvalósulásának helyzetéről, amely-
hez a tagállamok beszámoló jelentései is 
hozzájárulnak. A Magyar Honvédség szer-
vezetén belül az egyenlő munkáért egyenlő 
díjazás – a beosztáshoz rendelt illetmények 
révén – jelentős előrelépést jelent a nőpoli-
tika területén kitűzött célok megvalósításá-
ban. (M. J.) → humánpolitika, személyügy

Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét 
Elősegítő Nemzeti Stratégia: a Nők és Fér-
fiak Társadalmi Egyenlőségét (NFTE) Elő-
segítő Nemzeti Stratégia (stratégia) kidolgo-
zására a kormányzat a nőszervezetek és más 
társadalmi szervezetek bevonásával 2009-
ben  kezdte meg a munkát. A ~ számos terü-
letet érint, többek között a nők elleni erőszak 
kérdését is. A kormány által 2010. január 21-
én  elfogadott végső változat, az 1004/2010. 
(I. 21.) Korm. határozat a ~ – Irányok és Cé-
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lok 2010–2021 a legtöbb fejezetben mesz-
szemenőkig figyelembe vette a nőszerve-
zetek, emberi jogi szervezetek, és szakmai 
szervezetek javaslatait. A kormányhatáro-
zathoz rövid távú (kétéves) intézkedési terv 
[1095/2010. (IV. 21.) Korm. határozata ~ I. 
Intézkedési Tervéről (2010–2011)] is tarto-
zik. Az Európai Tanács a következőképpen 
definiálta a nők és férfiak közötti társadal-
mi egyenlőség politikájának stratégiai elvét: 
az egyenlőség érvényesítése, a szabályozási 
folyamatok (át)szervezése, javítása, fejlesz-
tése és értékelése azzal a céllal, hogy a ne-
mek társadalmi egyenlőségének szempont-
jait a politikai döntéshozatalban részt vevő 
szereplők minden szinten és minden sza-
kaszban integrálják valamennyi szabályo-
zási folyamatba. Eszerint valamennyi szak-
mapolitikai intézkedésnél mérlegelni kell, 
hogy az hogyan hat a nemek egyenlőségé-
re, illetve a nők és a férfiak életére. A szak-
mapolitikai döntéseket e mérlegelés alapján 
úgy kell meghozni, hogy azok a nők és fér-
fiak társadalmi egyenlőségének megvaló-
sulását elősegítsék. Ez egyben az EU-tag-
ságunkból eredő elvárás is, amelynek ak-
tuális feladatait – többek közt – A nők és 
férfiak egyenlőségéről szóló útiterv 2006–
2010 (Roadmap) című Európai Bizottság 
által kiadott dokumentum rögzíti. A Nők 
és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegí-
tő Nemzeti Stratégia elsősorban ezen doku-
mentum prioritásaira épül, jelentős mérték-
ben e dokumentum szóhasználatát átemelve 
fogalmazták meg a prioritásait is. Eszerint 
a stratégia hat prioritást határoz meg olyan 
területeken, ahol a nők és férfiak társadal-
mi egyenlőségének eléréséhez határozott 
kormányzati lépések megtétele szükséges. 
A stratégia megalkotására számos nemzet-
közi egyezmény, rendelet és ajánlás is köte-
lezi Magyarországot. Ezek egyike a Nőkkel 
szembeni hátrányos megkülönböztetés min-
den formájának felszámolásáról szóló ENSZ 
Egyezmény – Convention on the Eliminati-

on of All Forms of Discrimination against 
Women – 1979, közkeletű nevén a CEDAW 
Egyezmény, amit Magyarország az 1982. évi 
10. törvényerejű rendelettel tett a belső jog 
részévé. Az ENSZ által szervezett Nők Pe-
kingi IV. Világkonferenciájának (1995) Cse-
lekvési Programja és a Pekingi Nyilatkozat 
szintén fontos alapját képezik a nők és fér-
fiak közötti társadalmi egyenlőség politi-
kájának stratégiai elve hazai alkalmazásá-
nak. (M. J.) → humánpolitika, személyügy

Nők Pekingi Világkonferenciája: a IV. női 
világkonferencia, a Mexikóvárosban (1975), 
Koppenhágában (1980) és a Nairobiban 
(1985) megtartottak után. Az 1995. szeptem-
ber 4–15. között Cselekvés az egyenlőségért, 
fejlődésért és békéért címmel Pekingben 
megtartott női világkonferencián politikus-
nők és női civil szervezetek képviselői a vi-
lág 189 országából vettek részt. Míg Mexikó-
városban, a Nők I. Világkonferenciáján még 
csak 5000 civil szervezeti képviselő volt je-
len, addig Pekingben a Nők IV. Világkonfe-
renciáján már 15 000. A résztvevők megfo-
galmazták a Pekingi Nyilatkozat és Cselek-
vési Terv című dokumentumot –, amelyek 
a nők jogainak alapvető fontosságú emberi 
jogi dokumentumai – és felszólították a kor-
mányokat, hogy tegyenek stratégiai lépése-
ket olyan kritikus területeken, mint a nők 
oktatása, egészsége, szerepe a döntéshoza-
talban, vagy éppen a nemek közti kereset-
különbség és a nők elleni erőszak. A Pekin-
gi Cselekvési Terv – a nemi egyenlőség, fej-
lődés és béke legátfogóbb nemzetközi poli-
tikai kerete és egyben kiindulópontja több 
más stratégiának – cselekvésre szólított fel 
12 fő kérdésben. Ezek: szegénység, okta-
tás és képzés, egészség, nők elleni erőszak, 
fegyveres konfliktusok, gazdaság, hatalom 
és döntéshozatal, intézményi mechanizmu-
sok, emberi jogok, sajtó, környezet, illetve 
nők. (M. J.) → humánpolitika, személyügy
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nőpolitika: mindazon stratégiák, határo-
zatok, ajánlások, akcióprogramok, amelyek 
a nők egyenlő esélyének segítését, a nők el-
leni hátrányos megkülönböztetés minden 
formájának felszámolását tűzik célul, illet-
ve segítik a nők döntéshozatalban való rész-
vételét. Ezen intézkedések és stratégiák tá-
mogatják a nők esélyegyenlőségének megte-
remtését és javítását a politika, a gazdaság, 
valamint a család szférájában egyaránt, va-
lamint segítik a nők társadalomban betöltött 
szerepéről alkotott tradicionális szemlélet-
mód átalakítását, a gender szempontok in-
tegrálását a társadalmi folyamatokba. A ⁓ 
alapjául szolgáló stratégiák: Pekingi Cse-
lekvési Program, ENSZ Biztonsági Tanács 
1325-ös határozata, A nők és férfiak egyenlő-
ségéről szóló útiterv 2006–2010 (Roadmap 
for equality between women and men 2006–
2010), Nők és férfiak társadalmi egyenlősé-
gét elősegítő stratégia. (M. J.) → humánpo-
litika, személyügy

növényzetpusztító mérgező harcanyag 
(fitotoxikus anyag): a katonai alkalmazás 
szempontjából a mérgező harcanyagok közé 
sorolható kémiai vegyületeken azokat a ka-
tonai célokra használható növényirtó vegy-
szereket értik, amelyeknek a hadászati, had-
műveleti vagy harcászati méretű alkalma-
zásával egyrészt az élelmiszernövényeket 
pusztítják el, megfosztva a szemben álló fe-
let az élelmezés alapvető elemeitől, másrészt 
az erdők, bozótok növényzetét tönkretéve 
az ellenség természetes álcázási lehetőségét 
szüntetik meg. A ~okat bevetették Vietnam-
ban a Ranch Hand művelet során 1961–1970 
között. A ~okat vizes oldatban, repülőgép-
ről kipermetezve, elpusztították a kultúr-
növényeket. Az ENSZ Közgyűlés 1969-ben  
egyértelműen úgy döntött, hogy a ~ok al-
kalmazása vegyi hadviselésnek tekintendő, 
következésképpen a tilalom a ~okra is érvé-
nyes. (B. T.) → ABV-támogatás

nukleáris fegyver hatása: nukleáris robba-
nás során a maghasadás és a fúzió nagy hő-
mérsékletű részecskeáramot hoz létre, s ez 
felizzítja a fegyver és a környezet anyagait. 
Az így kialakult izzó gáztömeg a lehűléséig 
rendkívül intenzív fény- és hősugárzás for-
rása. A tűzgömb gyors kiterjedése a környe-
ző anyagokban lökéshullámot indít el. A tá-
guló és felemelkedő tűzgömb a detonáció ál-
tal felvert portömeget emel magával a ma-
gasba, s ebből jellegzetes gomba alakú felhő 
keletkezik. A ⁓ a robbanás pillanatában ke-
letkezett radioaktív sugárzás, a tűzgömbből 
kilépő fény- és hősugárzás, a tűzgömb gyors 
kiterjedéséből eredő lökéshullám, a levegő-
ben szétszóródó és a meteorológiai ténye-
zőktől függően a földre visszahulló radio-
aktív termékek okozta sugárszennyeződés. 
A visszamaradó radioaktív sugárzás három 
fő forrásból, a láncreakció során keletkező 
hasadványtermékekből, a hasadó anyagnak 
a láncreakcióban részt nem vett hányadá-
ból, valamint a neutronsugárzás által kivál-
tott, úgynevezett indukált radioaktivitásból 
származik. (B. T.) → ABV-támogatás

nukleáris fegyver: lásd atomfegyver (B. T.) 
→ ABV-támogatás

nukleáris fegyverek alkalmazásának jog-
szerűsége: a nukleáris fegyverek alkalmaz-
hatóságának kérdése konkrét egyezmé-
nyi rendelkezések hiányában a nemzetkö-
zi hadijog területének egyik komoly vitája. 
Az alkalmazhatóság támogatói szerint eze-
ket a fegyvereket lehetséges a hadijog sza-
bályaival összhangban használni. Emellett 
az államok gyakorlata is azok alkalmazá-
sának jogszerűségét támasztja alá, hiszen 
minden atomhatalom fenntartja a jogot azok 
önvédelmi célú használatára. Az ellenzők 
érveiket általában a hadijog alapját képező 
emberiességi elvekre építik, a különbségté-
tel és az arányosság elvének gyakorlati be-
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tarthatatlanságára rámutatva e fegyverek 
használata esetében. Nem segítette a kér-
dés megválaszolását a Nemzetközi Bíróság 
sem, amely 1998-ban  elfogadott tanácsadó 
véleményével nem adott egyértelmű választ 
a kérdésre. (L. T.) → hadijog

nukleáris kárterület: az a terület, város, 
városkerület, üzem, intézmény stb., ahol 
nukleáris fegyverekkel mért csapás követ-
keztében jelentős rombolás, pusztító, nagy 
kiterjedésű területi tűz vagy tűzvihar és su-
gárszennyezettség alakul ki. A ~en műszaki-
mentő, vegyivédelmi, egészségügyi és ka-
tasztrófavédelmi erőket és eszközöket alkal-
maznak. (B. T.) → ABV-támogatás

nukleáris robbantások, nukleáris fegy-
verkísérletek: a ~ az új típusú nukleáris 
fegyverek kifejlesztésévei, a már meglévő 
régebbi típusok megbízhatóságának ellen-
őrzésévei, azok további tökéletesítésével, 
vagy ilyen fegyverek további elterjesztésé-
vel függnek össze. (B. T.) → ABV-támogatás

nukleáris tél: a kifejezés egy lehetséges 
nukleáris háború potenciális éghajlati ha-
tásaira, ugyanakkor az olyan világhelyzet 
bekövetkezésére is utal, amely a globális 
civilizációt érintené egy nukleáris háború 
következményeként. Ezek a hatások kiter-
jedhetnének a nukleáris fegyverek alkal-
mazási körzetén túli területekre is. A há-
romdimenziós modellkísérletek eredményei 
alapján a lehetséges hatások a következők: 
a napfény erejének és ezzel a földfelszín 
hőmérsékletének, illetve a növényzet asszi-
milációs képességének jelentős csökkenése 
a füst, a légkörben lévő por- és koromfelhő 
miatt. Néhány területen még nagyobb lehet 
az időjárás megváltozása, aminek nyomán 
abnormálisan alacsony hőmérsékletű terü-
letek alakulhatnának ki, a csapadék hiánya 
pedig a növényzet fejlődését vetné vissza. 

Az nukleáris háború túlélői nemcsak ma-
gának a robbanásnak a pusztító hatásaival 
számolhatnának, hanem a hideggel, a mér-
gező, szennyező anyagokkal, a radioaktivi-
tás későbbi hatásaival, az élelmiszer-ellátás 
megbénulásával és az ivóvizek mérgezett ál-
lapotával is. Kutatások megerősítették, hogy 
a hőmérséklet akár több tíz Celsius-fokkal is 
csökkenhet, és az egész földfelszínt hó bo-
ríthatja. (B. T.) → ABV-támogatás

nukleáris üzemanyagtöltet: lásd atomerő-
mű (B. T.) → ABV-támogatás

nukleáris üzemzavar: lásd  atomerőművi 
reaktorbaleset (B. T.) → ABV-támogatás

nukleárisbaleset-elhárítás: azoknak a rend-
szabályoknak az összessége, amelyek az atom-
erőművi és más nukleáris berendezések, 
eszközök baleseteinek veszélyes körzetei-
ben tartózkodó személyeket megóvják, illet-
ve az anyagi javakat, környezetet védik a ra-
dioaktív anyagok károsító hatásaitól. (B. T.) 
→ ABV-támogatás



nyíllövedék: a röppályán való haladás köz-
ben a nyílvesszőhöz hasonló módon stabi-
lizált lövedék. A stabilizálás feltétele, hogy 
a lövedék hossztengelye repülés közben 
a röppálya érintőjével egybeessék. A ~nél 
ez azáltal valósul meg, hogy a tömegközép-
pont a hossztengely mentén elöl, a légellen-
állás támadási középpontja (nyomásközép-
pont) pedig hátul helyezkedik el. Ha a hossz-
tengely a pályaérintőből kibillen, a légellen-
állás nyomatéka visszabillenti. A légellenál-
lás nyomatéka a lövedéktest vége közelében 
elhelyezett stabilizáló szárnyfelületre hat. 
A ~ stabilizációs elvét hasznosítják a sima-
csövű páncéltörő és harckocsi ágyúkhoz 
használt leválóköpenyes űrméret alatti pán-
céltörő lövedékek kifejlesztésekor. A hat-
vanas években a kanadai fejlesztők a meg-
osztott irányzással kilőhető, repesz-rombo-
ló gránátok (~ek) kifejlesztésével is meg-
próbálkoztak. Az akkori kísérletek nem ér-
tek el jelentős eredményeket. Napjainkban 
az olasz OTO Melara vállalat által kifejlesz-
tett Vulcano típusjelű 155 mm-es  tüzérségi 
~kel 50 kilométer feletti lőtávolság érhető 
el. (Sz. T.) → tüzérség

nyílt forráskódú szoftver (Free Libre Open 
Source Software – FLOSS): 1. A ~ek szabad 
vagy szabadon használható, másolható, ter-
jeszthető, tanulmányozható és módosítha-
tó számítógépes programok. Ilyen például 
a GNU/Linux operációs rendszer és válto-
zatai (a magyar BlackPanther OS, Ubuntu, 

Android okostelefon platform stb.), a Mo-
zilla Firefox és Google Chrome böngésző, 
a LibreOffice (korábban OpenOffice.org) 
irodai csomag. A szabad programok szabad-
ságát a szabad licencek biztosítják. A sza-
badszoftver-mozgalmat Richard M. Stall-
man indította 1983-ban  a GNU-projekttel. 
A szabad szoftverek a következő szabadság-
jogokkal kell hogy rendelkezzenek: a) a tet-
szőleges célra történő szabad felhasználás; 
b) a szabad tanulmányozhatóság és igény 
szerinti módosíthatóság, aminek előfeltéte-
le a forráskódhoz való hozzáférhetőség; c) 
a másolatok szabad terjeszthetősége, segít-
ve ezzel ismerőseinket. 2. A szabad tovább-
fejleszthetőség és az eredmény szabad köz-
zététele a közösség javára. Ennek is előfel-
tétele a forráskód elérhetősége. A „szabad” 
nem feltétlenül jelent „ingyenest”: bárki bár-
mennyiért árusíthatja a kérdéses programo-
kat; az egyetlen feltétel, hogy a fenti négy 
alapjogot garantálja vevői számra. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

nyílt forrású felderítés (Open Source Intel-
ligence – OSINT): nyílt, nem titkos, publi-
kus, hozzáférhető források felhasználásá-
val végzett felderítés. A ~ forrásai lehetnek 
a nyomtatott és elektronikus médiumok, 
az internet, a kereskedelmi információszol-
gáltatók, helyszíni előadások, konferenci-
ák, személyes tapasztalatok, kereskedelmi 
műholdak felvételei, tudományos kutatóin-
tézetek és egyetemek kiadványai,  kutatási 

Ny
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 jelentései, doktori disszertációi. (K. L.b) 
→ elektronikai hadviselés, kiberhadviselés

nyílt forrású információ: olyan nyílt forrá-
sokból származó információ, amely terjesz-
tése és hozzáférése nem korlátozott, nem mi-
nősített. A ~k származhatnak a nyomtatott 
és elektronikus médiumokból, az internet-
ről, a kereskedelmi információszolgáltatók-
tól, helyszíni előadásokból, konferenciákról, 
személyes tapasztalatok és tapasztalások ré-
vén, kereskedelmi műholdak felvételeiből, 
tudományos kutatóintézetek és egyetemek 
kiadványaiból, kutatási jelentéseiből és disz-
szertációiból. (K. L.b) → elektronikai had-
viselés, kiberhadviselés

nyílt terep: a terepfajták azon jellemző tí-
pusa, amely a kilátást és a terep áttekinté-
sét akadályozó jelentősebb növényfedezetet, 
építményeket és domborzati elemeket nem 
tartalmaz. A ~ kielégítő feltételeket biztosít 
a megfigyelésre, a tűzvezetésre és a mozgás-
ra, ugyanakkor megnehezíti a fedett meg-
közelítést, a rejtést és az álcázást. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

nyílt tüzelőállás: nem rendelkezik jelen-
tősebb terepfedezettel (fedező gerinccel), 
az ellenség földi megfigyelése elől álcázva 
van, de a tűz megnyitásakor azonnal felde-
ríthetővé válik. A tüzérség ~okból általában 
közvetlen irányzású tűzfeladatokat hajt vég-
re. (Sz. T.) → tüzérség

nyitott határszakasz: olyan határszakasz, 
amely jól járható, nagyrészt akadályoktól 
mentes. Többnyire síkságon, illetve domb-
vidéken húzódó határra jellemző. A védő 
fél számára kedvezőtlen, mivel a védelmet 
a természetes akadályok nyújtotta előnyök 
nélkül kénytelen felépíteni. A támadó fél 
számára előnyös, mert a terep lehetővé teszi 
a határ széles szakaszon, harcrendben tör-
ténő átlépését. (S. K. K.) → katonaföldrajz

nyugállomány: a Magyar Honvédség (ko-
rábban Magyar Néphadsereg) állományából 
a katonai szolgálat felső korhatárának eléré-
sekor nyugdíjba helyezettek státusa. A ka-
tonai szolgálat felső korhatára megegye-
zik a társadalombiztosítási szabályok sze-
rinti öregségi nyugdíjkorhatárral. A nyug-
díj öszszegét a társadalombiztosítási szabá-
lyok szerint állapítják meg. A legalább 30 év 
tényleges szolgálati viszonyban töltött idővel 
rendelkező hivatásos katona a szolgálat fel-
ső korhatárának elérése előtt 5 évvel kérel-
mére nyugdíj előtti rendelkezési állomány-
ba helyezhető. 2011. december 31-ig  létezett 
a szolgálati nyugdíj rendszere, amely sze-
rint a hivatásos katona a szolgálati nyugdíj-
hoz szükséges szolgálati idő megszerzése 
után szolgálati ~ba vonulhatott. Szolgálati 
~ba az a hivatásos katona volt helyezhető, 
aki 25 év nyugdíj szempontjából beszámít-
ható szolgálati idővel rendelkezett. A szol-
gálati nyugdíj mértéke a beszámítható szol-
gálati idő tartamától függően a számítás-
ba vehető illetményátlag 65%-ától  83%-áig  
terjedt, a hivatásos szolgálati viszony felső 
korhatára 57 év volt (1996. szeptember 1-je  
előtt 55 év). A hivatásos állomány (2002. 
január 1-jétől  pedig a szerződéses állomány 
is) – szolgálati idejére tekintet nélkül – jogo-
sult volt rokkantsági nyugdíjra a rokkantsági 
nyugdíjrendszer 2011. december 31-jei meg-
szűnéséig. A rokkantság megállapításának 
egyik feltétele volt, hogy a katona egészség-
károsodásának a mértéke elérje vagy meg-
haladja a 67%-ot. A rokkantsági nyugdíj ösz-
szegének kiszámítására a szolgálati nyugdíj-
ra vonatkozó szabályokat kellett alkalmazni, 
amely szerint a rokkantsági nyugállományba 
helyezést megelőző 12 havi nyugdíjjárulék 
köteles jövedelem havi átlaga alapján kellett 
megállapítani annak összegét. (P. T.) → hu-
mánpolitika, személyügy

nyugat-magyarországi felkelés: 1921. au-
gusztus 28. – 1921. október 13. között zajlott 
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a mai Burgenland és Magyarország nyugati 
területén. A felkelés kiváltó oka az osztrák 
államtanács 1918. november 17-i  nyilatkoza-
ta volt, amelyben etnikai elvekre hivatkoz-
va bejelentette területi igényét a többségé-
ben németek lakta, de jelentős horvát és ma-
gyar kisebbséggel rendelkező Nyugat-Ma-
gyarországra, beleértve Sopron városát is. 
Az antant jóváhagyta az osztrák kérelmet, 
és az 1919. szeptember 10-i  saint-germaini 
békeszerződésben Ausztriának ítélte a terü-
letet, majd 1920. június 4-én  a trianoni béke-
szerződésben ezt megerősítette. A döntés el-
len a magyar kormány is tiltakozott és meg-
próbált megállapodni az osztrák államveze-
téssel, de a próbálkozások eredménytelenül 
zárultak. Ekkor kezdődött egy önkéntesek-
ből álló magyar felkelőalakulat szervezése, 
Héjjas Iván, Prónay Pál és Ostenburg-Mo-
ravek Gyula vezetésével. Amikor 1921. au-
gusztus 28-án  az osztrák csendőralakulatok 
átlépték a határt, hogy birtokukba vegyék 
a nekik ítélt területet, Ágfalvánál a Fran-
cia Kiss Mihály és Kaszala Károly vezet-
te felkelők szembeszálltak a csendőrökkel 
és visszaverték őket. Ezzel vette kezdetét 
a nyugat-magyarországi felkelés, amely kö-
zel másfél hónapig tartott. A felkelés során 
a felkelők kiszorították az osztrákokat a tel-
jes Burgenland területéről, majd kikiáltot-
ták a Lajtabánságot, Prónay Pált nevezve ki 
lajtai bánnak. A magyar kormány hivatalo-
san nem támogatta a felkelőket, de a felke-
lés leveréséért sem tett semmit. A harcok 
eredményességének köszönhetően az 1921. 
október 11–13. között tartott velencei kon-
ferencián a kormány képviselői kiharcolták, 
hogy Sopron és a környékén fekvő nyolc 
falu népszavazás útján dönthessen hovatar-
tozásáról. A december 14–18. között tartott 
népszavazáson a lakosság 65,8%-a  Magyar-
ország mellett szavazott, így a népszavazás 
teljes sikerrel zárult. Ez volt a trianoni béke-
szerződés egyetlen komolyabb területi reví-
ziója, amelyet a nagyhatalmak tartósan el-

fogadtak. (N. L.) → hadtörténet, hadművé-
szet története

nyugvás: a csapatok mozgásának, harctevé-
kenységének hosszabb időtartamú szünetel-
tetése, illetve elhelyezése egy erre a célra ki-
jelölt területen. A ~ céljai: a) az állomány pi-
hentetése; b) szervezési feladatok végrehaj-
tása; c) veszteségpótlások, javítások, visz-
szatérítések, készlet kiegészítések végzése; 
d) esetenként felkészülés új feladat végre-
hajtására. A ~ban is biztosítani kell a csa-
patok harckészültségét. (T. J.) → szárazföl-
di műveletek

nyugvásbiztosítás: a fedezőbiztosítás egyik 
fajtája. ~t szerveznek az elhelyezésben, 
vagyis mögöttes területen nyugváskörlet-
ben, összpontosítási körletben, várakozá-
si körletben, illetve nappalozási vagy éjje-
lezési körletben lévő csapatok számára, ha 
az ellenség földi csapatainak támadásával 
lehet számolni. Célja: a) az ellenség megle-
pő támadásának, rajtaütésének elhárítása; b) 
a csapások hatásainak csökkentése; c) a sa-
ját csapatok szervezett harcba lépésének le-
hetővé tétele. A ~ szervei: a nyugvásbizto-
sító osztagok, őrsök, rajok, járőrök, rejtett 
figyelők és figyelő őrszemek. (T. J.) → szá-
razföldi műveletek

nyugvásbiztosító osztag: a nyugvás fede-
zőbiztosításának alapvető szerve, amelyet 
az egység, magasabbegység parancsnoka 
küld ki a legfontosabb irányokba. Ezred, 
dandár általában század, hadtest zászlóal-
jerejű alkalmi harci kötelék erőben mozgás-
biztosító osztagokat alkalmaz az elhelyezési 
körlettől 5–15 km távolságra. A lövész (harc-
kocsi) zászlóaljharccsoportban az alapren-
deltetésű köteléken kívül egy lövész, vagy 
harckocsi század; egy tüzérosztály; egy 
műszaki század erőket  szervezhetnek, míg 
a század harccsoport erejű ⁓ban az alap-
rendeltetésű köteléken kívül egy-két lövész 
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(harckocsi) szakaszt, egy tüzér üteget, egy-
két műszaki rajt alkalmazhatnak. Kiküldé-
si távolságát úgy kell meghatározni, hogy 
időben észlelje és értesítse a nyugvásban 
lévő csapatokat az ellenség megjelenésé-
ről, és ha szükséges képes legyen biztosí-
tani a főerők vagy részeinek harcba lépé-
sét. A ~ részére biztosítási sávot azon be-
lül védelmi terepszakaszokat és a felderí-
tés legtávolabbi vonalát határozzák meg. 
A biztosítási sáv szélessége zászlóalj eseté-
ben 10, század esetében 5 km-ig  terjedhet. 
A legfontosabb irányban lévő zászlóaljere-
jű ⁓ parancsnoka az ellenség megközelíté-
si irányába század, a másodrendű irányba 
szakasz erejű nyugvásbiztosító őrsöt küld. 
ki 5–10 km távolságra. A nyugvásbiztosító 
őrs állományából rajt, harckocsit küldhet ki. 
A szakaszerejű nyugvásbiztosító őrs részére 
2 km-ig  terjedő biztosítási sávot jelölnek ki. 
A szakasz és a század részére kellő idő ese-
tén egy fő és egy tartalék támpontot építenek 
ki és rendeznek be. A támpontok közötti hé-
zagokat műszaki akadályokkal és tűzzel zár-
ják. A hézagokba időnként  terepkutató harc-
járművet, vagy gyalogos terepkutatót kül-
denek ki. A nyugvásbiztosító őrs parancs-
noka a támpont elé és a szárnyakra 2–3 fős 
rejtett figyelőt telepít, valamint figyelő őr-
szemeket és járőröket küld ki. A ⁓ és őrs ál-
tal meg nem szállt, illetve nem ellenőrzött 
területekre időnként járőröket küldenek ki. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

nyugvásbiztosító őrs: lásd nyugvásbizto-
sító osztag (T. J.) → szárazföldi műveletek

nyújtott töltet: olyan téglatest vagy henger 
alakú robbanótöltet, amelynek hossza a leg-
kisebb keresztirányú méretének (szélesség, 
magasság vagy átmérő) több mint ötszöröse 
(földrobbantásnál harmincszorosa). A tég-
latest alakú ~ magassága lehetőleg ne le-
gyen több a szélességénél. A töltet készülhet 

gyárilag (szabványtöltet) vagy a robbantást 
végrehajtók maguk állítják össze. (K. Z.a) 
→ műszaki támogatás



objektivitás: a felderítés egyik fontos jel-
lemzője. A felderítésnek mindig előítéle-
tektől mentesnek kell lenni, amely megkö-
veteli a törzstől a nyitottságot. A felderítő-
törzs értékelései nem alapulhatnak szemé-
lyek, csoportok előítéletein, vagy előzetes 
feltételezésein csak azért, hogy beleillesz-
kedjenek (vagy alátámasszák) a parancsnok, 
vagy a tervező törzs előzetes elképzeléseit. 
Az ⁓t kizárólag a rendelkezésre álló adatok, 
információk és értékelt felderítési informá-
ciók módszeres és határozott felhasználása 
segíti. (H. H.) → felderítés

objektumfelderítés: a műveleti tér egy 
adott kis kiterjedésű elemére, annak köz-
vetlen környezetének felderítésére irányuló 
tevékenység. Általában a pontszerű kiterje-
déssel bíró megjelölt/megnevezett érdekelt-
ségi körzetek (megnevezett érdekeltségi te-
rületek) felderítésének módszere. (H. H.) 
→ felderítés

okozott károk felmérése (Battle Damage 
Assessment – BDA): az az eljárás, illetve 
jellemzően a feladatszabó ciklusok utolsó 
eleme, amely során megvizsgálják, össze-
sítik, hogy a fegyveres erő alkalmazása, le-
gyen az kinetikus vagy nem kinetikus erő-
kifejtés, milyen hatásokat okozott, a katonai 
célkitűzések milyen mértékben kerültek kö-
zelebb. (Cs. J.) → légvédelem, légierő (mű-
veletek, támogató műveletek)

okozott veszteség értékelése (Battle De-
mage Assesment – BDA): a katonai csapá-
sok után végrehajtott értékelés, ami arra irá-
nyul, hogy a csapás elérte-e a kívánt vesz-
teségokozási-szintet. Az ~ során mennyi-
ségi kimutatás készül a csapás eredménye 
által érintett ellenséges eszközökről, harc-
járművekről és személyi állományról, amit 
összehasonlítanak a csapás célkitűzésében 
meghatározott mennyiséggel. Amennyiben 
az okozott veszteség nem éri el a (tűz)csa-
pás tervezésekor meghatározott számokban, 
vagy százalékos értékben kifejezett mennyi-
séget, akkor a tűzcsapást meg kell ismétel-
ni. (M. G.) → tüzérség

oktatás: a nevelés célja által meghatáro-
zott olyan tanítási és tanulási tevékenység, 
amely során az oktatottak ismereteket sajá-
títanak el, jártasságokat és készségeket sze-
reznek, fejlődik képességük, gazdagodik 
egész személyiségük. Az ⁓ során úgyne-
vezett bipoláris folyamat zajlik, amelyben 
egyrészt az oktató, másrészt pedig a hall-
gató tevékenykedik, tehát az ⁓ magába fog-
lalja mind a tanítást, mind a tanulást, mint 
egymással kölcsönhatásban lezajló, aktív te-
vékenységet. Ez egyrészt feltételezi a hall-
gatók (a beosztottak) tudatos, aktív munká-
ját, amellyel a szükséges ismereteket elsa-
játítja, kialakítja az alkalmazáshoz megfe-
lelő jártasságokat és készségeket, másrészt 
az oktató (a parancsnok) célirányos eljárá-

O, Ó
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sait, amelyekkel ezt a tevékenységet terve-
zi és  irányítja, a  tanulók személyiségének 
formálásával egyidejűleg. (Sz. I.a) → kato-
napedagógia

oktatási módszer: a módszer a görög 
„metho dos” szóból származik, aminek je-
lentése: út, eljárás. A szó eredeti értelmé-
ben részben műveletek sorrendjét jelen-
ti – vagyis azt az utat, amelyen valamely 
célt elérünk –, ettől valamivel eltérő s ennél 
szűkebb értelemben azonban valamely adott 
helyzet megoldási módját is jelöli. A mód-
szer fogalma hosszú időn át a mainál lénye-
gesen tágabb értelemben volt használatos. 
Ez a fogalom régebben magában foglalta 
az oktatás útját-módját a maga egészében, 
azaz differenciálatlan, globális fogalom volt. 
A fejlődés során azonban a módszer fogalma 
fokozatosan differenciálódott: logikai jelle-
ge helyett egyre inkább előtérbe került sa-
játosan didaktikai jellege, s az út, menet je-
lentése helyett egyre inkább uralkodóvá lett 
az eljárás, a megoldási mód jelentése. Co-
meniusnál a módszer még az oktatás egész 
„hogyan”-ját jelentette, és az oktatás legál-
talánosabb elveit is magában foglalta. Pes-
talozzi magát a megismerési folyamatot, 
a gyermeki megismerés útjának megfelelő 
oktatási menetet dolgozta ki ezen a címen. 
Herbart egyszer a megismerés fokozatait, 
máskor a tanítás logikai menetét, ismét más-
kor az egyes fokozatokban alkalmazott eljá-
rásmódot mondta módszernek. A mai, dif-
ferenciáltabb didaktikai ismereteink alapján 
már kifejezetten megkülönböztetjük az ok-
tatás útját és módját, bár természetesen egy 
pillanatra sem feledkezünk meg arról, hogy 
ezek a legszorosabb kapcsolatban vannak 
egymással, bonyolult egységet alkotnak. ⁓
nek nevezzük azokat a tervszerűen alkalma-
zott pedagógiai eljárásokat, amelyeket egy-
egy didaktikai feladat megvalósítása érde-
kében mind a tanár, mind a tanuló alkalmaz. 
(Sz. I.a) → katonapedagógia

oktatási segédeszközök: a taneszközök (di-
daktikai eszközök) közé tartoznak. Az ~ 
alapvető csoportját képezik a katonai kikép-
zés során használatos, az oktatást közvet-
lenül segítő, a szemléltetést, a bemutatást, 
a megértést támogató, illetve elősegítő tár-
gyak, eszközök, berendezések (iskolatáblák, 
plakátok, vázlatok, falitáblák, modellek, ma-
kettek, működő- és nem működő metszetek, 
gyakorlást segítő eszközök, trenazsőrök, te-
repasztalok, alaki és sportpályák tartozékai, 
lőkiképzési segédeszközök, gyakorló akna, 
-fegyver, -lőszer, műszerek, műszerfalak, 
betétcsövek, kapcsolótáblák, imitációs esz-
közök stb.). (M. I.) → katonai képzés, kikép-
zés, felkészítés

oktatásmódszertan: a neveléstudomány-
ban a dinamikus emberképből szükséges ki-
indulni. Egy modern társadalom tulajdon-, 
hatalom-, valamint tudás- és képzésszerke-
zetei szükségessé teszik a tudatok alakítá-
sát, amelyek eltérő pedagógiai módszereket 
igényelnek, ezek közül kiemelhető a tanter-
vi (curriculáris) irányzat (B. S. Bloom, 1957; 
R. W. Tyler, 1949 stb.), amely magába foglal-
ja az oktatás anyagának tudatos tervezését, 
előkészítését, elemzését, elemeire bontását 
(operacionalizálását), értékelését; valamint 
az ellenőrzéseket. Az oktatáselmélet – fog-
lalják össze a téma szakértői – tartalmazza 
mind a tanítás, mind a tanítás által irányí-
tott tanulás minden elméleti és gyakorla-
ti problematikáját, így az oktatás céljának, 
tartalmának, folyamatának, szervezeti for-
máinak, kereteinek, módszereinek, eszkö-
zeinek tudományos kifejtését. Az oktatás-
elmélet a gyakorlat számára kritériumokat 
állít, és meghatározza e kritériumok eléré-
sének elégséges feltételét, azaz az ismeretek, 
jártasságok, készségek, viselkedésformák, 
attitűdök megszerzésének legcélravezetőbb 
módjaira vonatkozó szabályokat fogalmaz 
meg, s mércét, útmutatást nyújt a tanítás 
vagy tanulás bármilyen speciális módjának 
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elbírálásához, értékeléséhez. Hozzátehetjük, 
a minőségi felnőttoktatásban nincsenek tö-
meges megoldások, sok a spontán mozza-
nat, és jelentőséget kapnak az indirekt ha-
tások is. Indirekt hatások előidézésére csak 
az érzékeny (szenzitív) tanár képes, olyan, 
aki nincs a szakadatlan előrehaladás tan-
tervi kényszerének kiszolgáltatva. Oktatá-
si módszerek lehetnek: aktív tanulás, indi-
vidualizált tanulás, csoport munka, konzul-
táció, telekommunikációs, csoporttanítás, 
didaktikus tanítás, konkrét téma kidolgo-
zása. Gyakori az osztálytanítás, amelynek 
jellemzője, hogy az információ, tudás, ta-
pasztalat a csoport minden tagja között el-
oszlik; segít elfogadtatni egymás erőssége-
it, gyengeségeit; megerősíthet, revideálhat; 
haladásról visszacsatolást biztosít; tudását-
adás ökonomikus módja. E formában a fel-
adatok nem a tanulók szükségleteire, képes-
ségeire épülnek. Differenciált helyzetekben, 
együttes feladatokban optimális hatása le-
het. A modern módszerek közül kiemelhe-
tő a projektmódszer, amelyik a klasszikus 
egyetemi funkciókat – oktatás, kutatás, in-
nováció – nem szorítja ki, hanem integrálja. 
Erősíti az új kihívásokkal szemben azt, hogy 
magának az embernek, a kultúra hordozójá-
nak kapcsolatépítő – kooperatív –, kommu-
nikatív késztetéseit is kezelheti a pedagógia. 
Oktatási jártasságok, készségek: az osztály-
menedzselés, fegyelem, beszéd, magyarázat, 
kérdezés, feladatmeghatározás, kijelentés, 
állítás megfogalmazása, interpretáció, gya-
korlatiasság. Kevésbé hatékony az óra: a fel-
tételek hiánya esetén, ha az oktatástechni-
ka használatában zavar keletkezik, a felada-
tok unalmasak, nincsenek variációk, rossz 
a hangkontroll, szegényesek a magyaráza-
tok, instrukciók, elégtelen a hallgatói figye-
lem, vagy más zavarok vannak. Az ~ szem-
pontjából fontos tanári képességek: tudjon 
tiszta problémákat felvetni, pozitív, teljesít-
ményelvű atmoszférát teremteni, mutasson 
érzékenységet az individualitás iránt, ins-

pirálja a résztvevőket érvelő beszédre, bá-
torítsa az integrált tudást, tartsa fent a pár-
beszédet a probléma megoldásáig, tudjon 
nyitott kérdéseket feltenni, valamint tömö-
ren összegezni. Minden szintű katonai kép-
zésben, az életkori sajátosságoknak megfe-
lelő élmény-intenzív módszerek szüksége-
sek – olyan módszerek, amelyek hatására 
nemcsak a katona, hanem a parancsnoka is 
ráérez. (H. D.) → katonapedagógia

oktatásszervezés: az iskolarendszeren belü-
li vagy azon kívüli oktatás (képzés, tovább-
képzés, átképzés) szervezése, lebonyolítá-
sának irányítása, a szükséges adminisztra-
tív feladatok végrehajtása. Magában foglal-
ja az oktatási szükséglet meghatározását, 
az oktatási program és az oktatási költség-
vetés készítését, az oktatási programok vég-
rehajtási feltételeinek biztosítását, az oktatás 
pénzügyi feltételeinek szervezését, az ok-
tatás zavartalan lebonyolításának szerző-
déses biztosítását, az oktatás résztvevőinek 
és az oktatók szervezését, a vizsgák előké-
szítését, irányítását és lebonyolítását, az ok-
tatást támogató anyagi erőforrások megszer-
zésére irányuló munkák végzését és irányí-
tását; az önálló oktatási vállalkozások irá-
nyítását. (M. I.) → katonai képzés, kikép-
zés, felkészítés

oktatásszervezeti forma: a katonai kikép-
zés módszereiben egyrészt azt a viszonyt ha-
tározza meg, amelyben a kiképzők és a ki-
képzendők a tanítást-tanulást megvalósítják, 
másrészt a kiképzendők egymáshoz való vi-
szonyára utal. Az ~ milyensége elsősorban 
attól függ, hogyan szükséges kialakítani 
a résztvevők egyéni vagy kollektív teljesí-
tőképességét, továbbá attól, hogy a kikép-
zési feladat végrehajtása a didaktikai fel-
adatnak megfelelő alkalmi vagy szervezet-
szerű kötelékben célszerűbb-e. Az ~ák kö-
zül a legmegfelelőbbet a foglalkozás céljá-
val, tartalmával, módszerével, eszközével, 
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helyével és idejével összhangban ajánlatos 
 kiválasztani. Az ~ák nem tévesztendők ösz-
sze a kiképzési folyamat időszakainak olyan 
részeivel, mint az egyes kiképzés, a szakcso-
portokban folyó, vagy a szakkiképzés. A ka-
tonai kiképzés területén alkalmazott leggya-
koribb ~ák: egyéni kiképzés, kiscsoportos 
kiképzés, szakcsoportos kiképzés, kötelék-
kiképzés, komplex kiképzés. (M. I.) → ka-
tonai képzés, kiképzés, felkészítés

oktatóakna: oktatási, kiképzési célokra 
használt, rendszerint szétszedhető, metszet-
kivitelű, nem éles akna. (D. Cs.) → katonai 
képzés, kiképzés, felkészítés

oktatópilóta: pilóták kiképzésére, légijár-
mű-vezetési és harci alkalmazási képessé-
gének felmérésére (ellenőrzésére), vizsgáz-
tatására jogosult, nagy repülési tapasztalat-
tal és jelentős repülési idővel rendelkező, ál-
talában minden időjárási viszonyok közöt-
ti repülésben jártas, a repülőgéppel végre-
hajtható harci feladatok bemutatására képes, 
rendszerint első osztályú repülőgép-, illetve 
helikoptervezető. Az ~ának előbbiek mel-
lett rendelkeznie kell megfelelő pedagógi-
ai, repülésmódszertani jártassággal és kész-
ségekkel, valamint empatikus képességgel 
is, hogy képes legyen átadni tudását az ok-
tatandó repülőgép-vezetőknek. A jó ~ biz-
tosan meg tudja határozni azt a pontot, ahol 
be kell avatkoznia a repülésbe. A korai be-
avatkozás elveheti a növendék önbizalmát, 
a késedelmes beavatkozás viszont baleset-
hez vezethet. (D. Cs.) → katonai képzés, ki-
képzés, felkészítés

oldal elleni akna: a harckocsi elleni ak-
nák egyik fajtája; rendeltetése a harckocsik, 
harcjárművek megsemmisítése az oldalpán-
célzatra gyakorolt rombolóhatás segítsé-
gével. Alkalmazása utak mentén, bevágá-
sokban, lakott területek utcáin, hidaknál 
és egyéb szűk helyeken célszerű. Kumula-

tív hatású vagy a robbanással formált löve-
dék elvén működő aknaként az elműködé-
süket általában a céltárgy érzékelése váltja 
ki. (K. Z.a) → műszaki támogatás

oldalbiztosítás: a csapatok menetének fede-
zőbiztosításának része. Rendeltetése: a)a sa-
ját szárnyak ellen irányuló ellenséges felde-
rítőtevékenység, rajtaütés megakadályozá-
sa; b) a főerők zavartalan menetének bizto-
sítása; c) szükség esetén kedvező feltételek 
megteremtése a főerők harcba lépésének. 
Az ~ szerve az oldalvéd, illetve az oldalőrs. 
Az arcvonallal párhozamosan végrehajtott 
menet esetén, amennyiben várható az el-
lenséggel való találkozás lövész (gépesített 
lövész) zászlóaljerőben oldalvéd, vagy szá-
zaderőben oldalőrs küldhető ki. Az arcvonal 
felé vagy attól hátra irányuló menet esetén 
általában lövész század- vagy szakaszerejű 
oldalőrsöt alkalmaznak, abban az esetben, 
ha nincs szomszédos menetvonalon mene-
telő kötelék. Az oldalvéd (oldalőrs) általá-
ban a főerők élével egy magasságban mo-
zog, illetve alkalomszerűen megállva látja el 
feladatát. Esetenként álló oldalvéd küldhe-
tő ki fontosabb a menetvonaltól oldalt elhe-
lyezkedő objektumok, kedvező terepszaka-
szok birtokbavételére és megtartására a fő-
erők elvonulásának idejéig. (T. J.) → száraz-
földi műveletek

oldalgás: a huzagolt csövű fegyverekből ki-
lőtt forgó lövedék lősíktól való oldaleltérése. 
Az általában balról jobbra forgó lövedékre 
a légellenállás különféle eltérítő hatást Pois-
son- és Magnus-hatás) gyakorol, s ennek kö-
vetkezménye a lövedék oldalirányba (jobb-
ra) való eltérése. Az ~ értékét a lőtábláza-
tok töltet és lőtávolság szerint tartalmazzák. 
Az ~ mindenekelőtt a repülő lövedék fordu-
latszámától függ, ez pedig a forgási sebes-
séggel és a röpidővel arányos. A lőelemek 
meghatározásakor mindig az állandó hibát 
veszik figyelembe. (Sz. T.) → tüzérség
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oldalmérték: az a szögérték, amely meg-
mutatja, hogy egységnyi távolság (irányzék) 
változtatás esetén a tüzelőállásban az oldal-
irányt mennyire kell megváltoztatni, hogy 
a robbanópont a figyelővonalon maradjon. 
Amennyiben a lövő (figyelőpont) a lősíktól 
oldalt helyezkedik el, és a robbanópont a fi-
gyelővonalon jelenik meg, az irányzék- (tá-
volságjavítást) követően leadott lövés már 
nem a figyelővonalon lesz, sőt talán távol-
ságban sem megfigyelhető. Ezért az irány-
zék (távolság) megváltoztatása esetén, hogy 
a lövés továbbra is a figyelővonalon marad-
jon, minden irányzék (távolság) változta-
tással egyidejűleg az oldalirányt is meg kell 
változtatni az ~ szögértékével. Az ~et a lő-
elemek meghatározásával egyidejűleg, 100 
méter nagyságú távolságjavításra határoz-
zák meg. (Sz. T.) → tüzérség

oldalvéd: lásd oldalbiztosítás (T. J.) → szá-
razföldi műveletek

oltalmazó aknamező: a szárazföldi akna-
harcban alkalmazott aknamező, amelyet 
az alegységek a saját közvetlen védelmük 
céljából telepítenek, és áttelepüléskor fel-
szednek vagy felrobbantanak. Telepítésének 
fő célja, hogy a rohamozó ellenség alakzatát 
megbontsa, a támadási ütemet lassítsa, ez-
zel időt biztosítson a védelem esetleges át-
szervezéséhez. Ez az aknamező nem része 
a műszakizár-rendszernek. (K. Z.a) → mű-
szaki támogatás

Onasander: közép-görögországi szárma-
zású platonikus filozófus író, aki Kr. u. 
1. században élt. Neve alatt egy Sztratégi-
kosz című, 42 fejezetből álló munka ma-
radt ránk, amely a hadvezéri tudományról 
értekezik erkölcsbölcseleti szempontból, de 
emellett harcászati kérdéseket is tárgyal. 
Főbb gondolati egységei: a) milyen legyen 
a hadvezér; b) a hadi tanácsról; c) a hadi fel-
vonulásról és táborozásról; d) mi a teendője 

a hadvezérnek a csata napját megelőző na-
pon; e) utasítások a hadvezér számára az üt-
közet napján; f) a hadvezér teendői a csa-
ta után; g) hogyan kell várost ostromolni. 
A munkához később egy Peri sztratégéma-
tón című magyarázó függeléket is készített. 
Művét Quintus Veraniusnak ajánlotta, aki 
49-ben  consul volt, s 58-ban  Britanniában 
halt meg. Ebből következően az író Tiberius 
vagy Gaius uralkodása idejében élt. (N. L.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

operációkutatás: műveletkutatás, eljárás-
kutatás, döntéskutatás – olyan tudományos 
módszer, amely az optimális döntések elő-
készítéséhez, összetett (komplex) problémák 
megoldásához matematikai módszereket 
és eljárásokat alkalmaz. Jelentős szerepe van 
azokon a területeken, ahol nagy rendszerek 
(szervezetek) vezetéséhez szükséges dönté-
seket kell megalapozni. Az ~ a második vi-
lágháború idején az USA-ban  és Angliában 
katonai célokra dolgozták ki, majd a hábo-
rú után vállalatkutatásban, az ipari terme-
lés szervezésében fejlesztették tovább, és így 
vált önálló tudományággá. Az ~ jellemzői: 
a) a vezetési tevékenység körébe tartozó, 
a szervezetek céljainak megvalósítását cél-
zó döntési problémák megoldása; b) prob-
lémamegoldás matematikai modellek segít-
ségével; c) valamely hatékonysági kritériu-
mon alapuló értékelés; d) végül a bonyolul-
tabb, nagyobb problémák esetében erős füg-
gés a számítástechnikától. Gyakran használt 
eszköze a lineáris programozás, a dinami-
kus programozás és a játékelmélet. (H. J.) 
→ hadtudomány elmélete

operatív tájékoztatás: az alárendeltek, 
az elöljáró, az együttműködők, valamennyi 
érintett informálása a kialakult rendkívü-
li vagy megváltozott új helyzetről (riasztás, 
veszélyhelyzet, feladatelmaradás, feladat-
változás stb.). A tájékoztatásnak hitelesnek, 
pontosnak és gyorsnak kell lennie, amely-
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nek során egyeztetik az érintettség fő terü-
leteit, az összehangolt információáramlás 
módját, a közvetlenül és közvetve érintet-
tek körét, valamint annak várható hatásait. 
(C. O.) → katonai vezetés

operatív terv: az alsó szintű szervezeti egy-
ségek célt realizáló programja. A rendelke-
zésre álló erőforrások és a körülmények ál-
tal pontosan behatárolt, a cselekvést közvet-
lenül, részletesen előíró tevékenységi rendet 
foglalja magában. A rövid távú, ⁓ realizálá-
si ideje általában 1–12 hónapig terjed. Az ⁓ 
a következő kérdésre válaszol: „mi és ho-
gyan történjen?” Akcióprogram: a szerve-
zet számára kiemelkedően fontos feladatok 
megoldására kidolgozott tevékenységi rend, 
az erőforrások pontosan megtervezett és cél-
irányos felhasználásának cselekvési prog-
ramja. Az akcióprogram eseti terv – feladat 
szerint realizálódik, időhatára előre nem de-
terminált. A lehetőségek függvényében a ve-
zető határozza meg. Az akcióterv a követ-
kező kérdésre válaszol: „mit és miként kell 
megoldani?” (C. O.) → katonai vezetés

operativitás: a vezetés részéről a reagáló-
képesség, amely a gyakorlatiasság, a haté-
konyság és a gyorsaság integrált alkalma-
zása – funkcionális, szakmai alapon mint 
az egyik legfontosabb vezetéssel szemben 
támasztott követelmény. A vezetési folya-
matok megoldása során az operatív jelleg 
a helyzetek gyors és éles változása során, 
időnként kevésbé átlátható helyzetben a fel-
adatok döntő láncszemének a megragadá-
sa, határozott döntések időbeni meghozata-
la és rövid átlátható, gyors intézkedések ki-
adásában, hatékony segítségnyújtásban rea-
lizálódik. (C. O.) → katonai vezetés

optikai célzókészülék: optikai elemekből, 
fonálkeresztből és célzógyűrűből álló cél-
zó-, illetve irányzórendszer. A lőfegyverek-
kel való pontos célzást a félautomata, kol-

limátoros (fénypárhuzamosító) ~ek teszik 
lehetővé, ezek a szükséges számításokhoz 
és a fegyver tengelyének beállításához kü-
lön berendezést tartalmaznak. A repülőgép 
(helikopter) vezetője a gép kormányzásá-
val a cél helyzetét és mozgását figyelembe 
véve, a fegyver tengelyét (a lövedék indító-
vonalát) az előre kiszámított pontba állítja. 
A célzás során a félautomata ~ ‒ figyelem-
be véve a lövedék süllyedését, a cél távol-
ságát, a cél és a saját repülőeszköz mozgá-
sát, a széleltérítést ‒ kiszámítja és beállít-
ja a fegyver tengelyének az irányzóvonal-
hoz viszonyított eltérését, szavatolva ezzel 
a lövedék célba csapódását. A félautoma-
ta ~ használatakor a repülőgép-vezető be-
állítja a célbázis méretét, így a számítógép 
(számító-megoldó blokk) ki tudja számítani 
a cél távolságát, majd a gép kormányzásával 
a célgyűrűt a célon tartva végzi el a célzást. 
A félautomata ~eket rádiólokációs, infravö-
rös és lézeres célzókészülékkel kombinálva 
alkalmazzák. Az ~ek közé soroljuk a bom-
bázó repülőgépek speciálisan bombázási 
feladatok végrehajtására kialakított bombá-
zó célzókészülékét. Ez tulajdonképpen egy 
speciális periszkópra hasonlító optikai esz-
köz, amely a repülőgép hasába van beépítve 
és lefelé-előre nézve a bombázótiszt hajtja 
vele végre a célzási feladatot. A mai korsze-
rű harcászati repülőgépeken már a félauto-
mata célzókészülékeket felváltották az au-
tomata célzókészülékek. Ezek a célzóké-
szülékek már részét képezik a repülőgép 
célzó navigációs rendszerének. A homlok-
üveg indikátor (HUD ‒ Head-Up Display) 
nemcsak célzási feladatokat és a célzáshoz 
nélkülözhetetlen szimbólumokat lehet meg-
jeleníteni, hanem a repülés során szüksé-
ges egyéb információt is, például műhori-
zont, magasság, repülési sebesség, céltávol-
ság, maximális és minimális indítási távol-
ság (rakéta esetében), különböző céljelek, 
a függesztett rakéták típusa, állapota, gép-
ágyú lőszereinek száma stb. Ezek a korszerű 
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 HUD-ok már nem a  hagyományos optikai, 
kollimátoros célzókészülékek elvén működ-
nek. Itt a HUD „csak” egy megjelenítő fel-
adatot lát el, amely természetesen lehetővé 
teszi a legpontosabb célzást, de ehhez a ref-
lexüvegre (egy félig áteresztő üveg, amely 
a vetített képet megjeleníti, de lehetővé te-
szi, hogy a felvetített képet és a légihelyze-
tet egy helyen láthassa a repülőgépvezető) 
a képet egy bonyolult optikai rendszerrel ve-
títik fel. A rendszer a célzáshoz az informá-
ciót a fedélzeti számítógéptől kapja, amely 
kapcsolatban áll az adott típusú repülőesz-
közre beépített vagy függesztett eszközök-
kel, például a fedélzeti lokátorral, az opti-
kai lokátorral (hőpelengátorral), a FLIR-rel 
(Forward Looking Infrared) berendezés-
sel, a barometrikus és/vagy rádió magas-
ságmérővel stb. A korszerű repülőeszközö-
kön ma már a HUD-ot gyakorta kiegészí-
tik egy HMD/HMS (Head/Helmet Moun-
ted Display – HMD, vagy Head Mounted 
System – HMS) vagy magyarul sisakmeg-
jelenítő eszközzel/rendszerrel, amely a cél-
záshoz és a navigációhoz szükséges infor-
mációt, vizuális formában, egy a repülő-
gép-vezető szeme elé helyezett reflexüve-
gen jelenítik meg. A megjelenített informá-
ciók nagymértékben függenek a repülőesz-
köztől, például a korábbi eszközökön csak 
célzógyűrűt jelenítettek meg, a mai korsze-
rűeken már a teljes HUD-on megjeleníthe-
tő információhalmaz megjelenítésére is van 
lehetőség. A HMS-nek  nagyon nagy előnye, 
hogy a repülőgép-vezető vagy a helikopter-
vezető a fejmozgásával irányíthatja a moz-
gatható lőtoronyba beépített géppuskát, il-
letve gépágyút vagy célmegjelölést adhat 
az irányítható rakétáknak. (Sz. L.)  → ha-
ditechnikai támogatás

optikai felderítés: a tüzérfelderítés egyik 
alapvető aspektusa, amit optikai eszközök-
kel, vizuális felderítéssel hajtanak végre. 

Az ~ akár szabad szemmel is, illetve vala-
mennyi katonai optikai eszközzel folytatha-
tó, természetesen más-más hatékonysággal. 
Az ellenség közvetlen megfigyelését legin-
kább biztosító helyekről hajtják végre. Az ~ 
távolsága a látótávolság, illetve az adott op-
tikai felderítőeszköz hatótávolsága, eredmé-
nyesen általában maximum 20 km-es  távol-
ságig folytatható. Az ~ eredményességét az 
eszköze mellett jelentősen befolyásolhatja 
a domborzat és a növényzet, valamint a lá-
tási viszonyok. Az ~ eszközei a különböző 
lézertávmérők, szögtávcsövek, távcsövek, 
kamerák, fényképezőgépek, figyelőműsze-
rek. (M. G.) → tüzérség

optikai gyújtó: lásd tüzérségi gyújtó (Sz. L.)  
→ haditechnikai támogatás

optikai híradás: a híradásnemek egyike, 
a fényhullám terjedési sajátosságát, ener-
giatartalmát és annak megváltoztathatósá-
gát használja fel a híradás (általánosan meg-
fogalmazva: információátvitel) megvalósí-
tására. Az alkalmazott fényvezető terjedési 
közege szerint kábeles és atmoszférikus ~t 
különböztetnek meg. (N. I.) → híradó-in-
formatika, információvédelem

optikai híradócsatorna: olyan híradócsa-
torna, amelyben az átviteli út optoelektro-
nikai eszközökből és fényt vezető közegből 
épül fel, az információt a fizikailag értelme-
zett fény hordozza valamelyik jellemzőjé-
nek megváltoztatásával. Az ~ lehet kábeles 
és atmoszférikus. Az optoelektronikai esz-
közök kapcsolatát optikai kábel vagy sza-
bad terjedésű fényhullám hozza létre. Az ~ 
lehet önálló átviteli út (irány), de lehet más 
jellegű (rádió-, rádiórelé-, vezetékes) átvi-
teli utak egyes szakasza is. Az ~ a korszerű 
távközlés, elsősorban a vezetékes távközlés 
átviteli útja. (N. I.) → híradó-informatika, 
információvédelem
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optikai kábel: a fénytávközlés megvalósítá-
sának egyik alapvető eszköze, az  elektromos 
kábel analógiájára a fényáram vezetésé-
re speciális összetételű üvegszál szolgál. 
Az üvegszál elszakadásának és deformáci-
ójának megakadályozására nyúlásgátló fém-
szálakat, rugalmas műanyag csöveket, ros-
tos szöveteket alkalmaznak burkolóköpeny-
ként. Szerkezetében lehet egy- és többszálas. 
Az ~ek átviteli és fizikai jellemzői nagyság-
rendekkel jobbak, mint a vezetékes híradás-
ban használt kábeleké, elsősorban a tömeg, 
az átviteli kapacitás és a hosszegységre jutó 
csillapítás vonatkozásaiban. (N. I.) → hír-
adó-informatika, információvédelem

optoelektronikai eszköz: olyan techni-
kai eszköz, amelynek legalább egy, a mű-
ködés szempontjából lényeges kapuja van, 
és amely fényteljesítményre válaszol, fény-
sugárzást bocsát ki vagy módosít, továbbá 
fénysugárzást használ fel a belső működésé-
hez. Gyakorlatilag minden eszköz optoelekt-
ronikus, amely elektromos- fény vagy fény-
elektromos átalakítóként működik. A foto-
diódák, fénykibocsátók (LED-ek), injekciós 
lézerek és integrált optikai elemek általáno-
san használt ~ a fényvezetőszálas távközlés-
technikában. (N. I.) → híradó-informatika, 
információvédelem

óraműves gyújtó: különböző robbanószer-
kezeteknél, aknáknál alkalmazott, időzítő 
mechanizmussal ellátott gyújtókészülék, 
amely lehetővé teszi az élesítés vagy az el-
működés előre beállított időpontban törté-
nő bekövetkezését. (K. Z.a) → műszaki tá-
mogatás

óraműves gyújtó: lásd tüzérségi gyújtó 
(Sz. L.)  → haditechnikai támogatás

organikus szervezet: ezekben a szerveze-
tekben nyíltabb a kommunikáció, az egyes 
tagok nem beosztásuk, hanem tudásuk 

alapján járulnak hozzá a közös munkához, 
és minimálisra csökkentik a státuskülönb-
ségeket. Az ilyen jellegű struktúrára gyors 
technikai változások idején van szükség. 
Az ilyen organikus felépítésű szervezetek 
jobban kihasználják a nem hivatalos kap-
csolatokat, ugyanakkor azonban világosan 
körülhatárolt formális struktúrára is szük-
ség van, különben anarchiába fullad a szer-
vezet. (C. O.) → katonai vezetés

Orkán ’91 hadművelet: az Otkos 10 had-
művelet folytatása (1991. december 12. – 
1992. január 2.). (Sz. M.) → hadtörténet, 
hadművészet története

országmozgósítás: az ország összes sze-
mélyi, dologi és szellemi erőforrásainak 
igénybevétele, a békében működő teljes in-
tézményrendszerének átállítása a háborús- 
(hadi)állapotra. Célja: a fegyveres erők bé-
keszervezetről hadiszervezetre való áttéré-
séhez, a védelmi igazgatás működéséhez, 
a hadigazdálkodásra való áttéréshez, a pol-
gári védelmi rendszabályok megvalósítá-
sához, a lakosság ellátásához és az anyagi 
javak megóvásához szükséges személyek, 
technikai eszközök, anyagi készletek és ob-
jektumok biztosítása. Az ~ méretét tekintve 
lehet teljes vagy részleges. Rendszere: első-
sorban a háborús, másodsorban a nem há-
borús rendkívüli helyzetekre vonatkozóan, 
az ország összes személyi, szellemi és dolo-
gi erőforrásnak egyeztetett elv szerinti fel-
használását, valamint az ezirányú tevékeny-
ség előkészítését tartalmazó, általában ren-
delet. (H. L.) → védelmi igazgatás

országvédelem: az ország külső fegyveres 
támadástól való megvédésével és az alkot-
mányos rend fenntartásának biztosításával 
kapcsolatos elvek, szervezetek, tevékenysé-
gek és potenciális tényezők összessége. Cél-
ja az ország függetlenségének, területi ép-
ségének védelme, lakosságának és  anyagi 
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javainak megóvása. A honvédelmi rend-
szerhez hasonlóan különböző részekből (al-
rendszerekből) tevődik össze. Az ~ elne-
vezése és tagozódása országonként eltérő. 
Magyarországon az ~en a honvédelmet ér-
tik, ugyanakkor a 21. század dinamikusan 
változó kihívásai számos olyan lehetőséget, 
konfliktusterületet tartalmaz, amely nem 
feltételezi a fegyveres támadást, mégis ké-
pes a lakosságot, annak anyagi javait, illet-
ve az állam által működtetett rendszereket 
és alrendszereket megkárosítani, működé-
sükben zavart okozni, végső esetben tönkre-
tenni. A modern hadviselés katonai és nem 
katonai eszközrendszerének összetettsége, 
az állami szereplők mellett megjelent nem-
állami entitások nem klasszikus fegyveres 
erőkkel végrehajtott támadása elleni véde-
kezés kimeríti az ~ fogalmát. (H. J.) → had-
tudomány elmélete

ortofotó térkép: lásd fotótérkép (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

ortorektifikáció: ortofotók és az abból elő-
állított ortofotótérképek készítésénél alkal-
mazott fotogrammetriai eljárás. Annak érde-
kében, hogy a légi fényképen a központi ve-
títésből eredő geometriai torzulások később 
a térképszerű ábrázolásoknál (fotótérképek) 
ne jelentkezzenek, a digitális képanyag pixe-
leit újramintavételezéssel a felvétel területén 
húzódó vízszintes szintfelületen értelmezett 
és merőleges vetítésű képet eredményező 
képi koordináta-rendszerbe transzformálják. 
Az ~ során alapvetően a terep fényképezése 
során keletkező geometriai torzulások szün-
tethetők meg. Az eljárás eredményét mint 
térképhelyettesítőt lehet használatba venni 
mindazon feladatoknál, ahol a terep értéke-
léséhez és megjelenítéséhez szükséges rész-
letesség, vagy aktualitás más térképészeti 
anyagokkal nem érhető el. (K. A.) → geo-
információs támogatás

oszlop alakzat: olyan alakzat, ahol az alak-
zatot alkotó kötelékek egymást követően he-
lyezkednek el. Általában akkor alkalmaz-
zák, amikor a terep nem teszi lehetővé más 
alakzatok felvételét, illetve amikor a kötelé-
kek az ellenségtől távol, vagy annak behatá-
sán kívül hatják végre támadó, vagy menet-
feladataikat. (T. J.) → szárazföldi műveletek

osztály: lásd tüzérosztály (M. G.) → tüzér-
ség

osztrák–magyar haditerv (1914): több arc-
vonalas háborúra készülve alakította ki ha-
dászati csoportosítását. „A–lépcső”: három 
hadsereg (18 gyalog- és nyolc lovashadosz-
tály) Oroszország ellen vonul fel; a „Mini-
mális Balkán-csoport”: két hadsereg (nyolc 
hadosztály, hét önálló dandár) Szerbia ellen, 
valamint a „B–lépcső”: 11 gyalog-, három 
lovashadosztály és öt önálló dandár) orosz 
hadba lépés esetén Galíciában, amennyi-
ben ez nem történik meg, akkor Szerbia el-
len vonul fel. (Sz. M.) → hadtörténet, had-
művészet története

osztrogozsszk–rosszosi hadművelet: a Vo-
ronyezsi, valamint a Délnyugati Front jobb 
szárnyának és a 2. légi hadsereg bekerítő 
hadművelete (1943. január 12–27.) a ma-
gyar 2. hadsereg megsemmisítésére. (Sz. M.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

Otkos (Rendvágás) 10 hadművelet: a hor-
vát erők 1991. október 31. – december 4-i  
harca a jugoszláv csapatokkal. (Sz. M.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

Overlord (Hűbérúr) hadművelet: az ame-
rikai–brit erők 1944. június 6-án  (D-Day) 
indított normandiai partraszállása, a nyu-
gat-európai második arcvonal megnyitá-
sa. (Sz. M.) → hadtörténet, hadművészet 
története
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óvóhely: az erődítési építmények egyik faj-
tája, amely fokozza a katonai személyi állo-
mány, a polgári lakosság védettségét az el-
lenség pusztító eszközeinek hatásaival, va-
lamint az időjárás viszontagságaival szem-
ben. Rendeltetésük szerint lehetnek munkát, 
pihenést, egészségügyi ellátást és különle-
ges célokat szolgáló ~ek, amelyek méretük-
ben, belső berendezésükben különböznek 
egymástól (fekhely, ülő-, munkaeszközök 
stb.). Beépítésük módja szerint megkülön-
böztetnek föld feletti, részben földbe ágya-
zott, földbe ágyazott és föld alatti ~eket. Ké-
szülhetnek helyszíni anyagokból vagy előre 
gyártott fa-, fém-, vasbeton, műanyag, tex-
tília- stb. elemekből. Az ~eket légmentesen 
záródó ajtókkal, előtérrel, szűrő-szellőző-, 
valamint fűtőberendezéssel látják el. A ka-
tonai célú ~et a terepen úgy kell elhelyez-
ni, hogy a személyi állomány gyorsan és le-
hetőleg rejtve tudja elfoglalni és elhagyni. 
A polgári lakosság védelmére minősített ⁓
et, szükség⁓et és kiszóródás elleni ~et hasz-
nálnak. Az ~ek befogadóképessége pár fő-
től több ezer főig terjedhet. (K. Z.a) → mű-
szaki támogatás



önállóan vezetett tűz: csoportos cél(ok)
ra tűzszakasz vagy tűzszakaszok, illetve 
az üteg által vezetett tűz. (M. G.) → tüzérség

önampulla: készenléti ampulla, elsősorban 
az idegbénító mérgező harcanyagok hatá-
sának csökkentésére, elsősegélynyújtásra, 
önsegélyre alkalmas eszköz. Az ⁓ rugal-
mas műanyag fiola injekciós tűvel szerel-
ve. A korszerű ~ákhoz már rugós működte-
tésű belövőkészülék is tartozik, megköny-
nyítve az injekciós tű alkalmazását és a ko-
rábban ellenanyagként alkalmazott atropint 
újabb fejlesztésű vegyületek váltották fel. 
Az ön-, illetve bajtársi segélynyújtásra al-
kalmas autoinjektor formában három oxim 
áll rendelkezésre: a 2-piridin-2-aldoxim N-
metil származékai (pralidoxime), mint a me-
tánszulfonát, ametilszulfát és a klorid sók, 
a toxogonin (obidoxime) diklorid és a HI-6 
diklorid. A műveleti területen történő mér-
gezést követő ellenanyag ön-, bajtársi injek-
ciózás után a mérgezett még rövidebb-hosz-
szabb ideig tartó szakorvosi kezelésre szo-
rul. (B. T.) → ABV-támogatás

önfenntartó: általánosan megfogalmazva, 
annak a képességét jelenti, hogy valaki va-
lamit azonosítható módon meg tud, fenn 
tud tartani saját erőből és erőforrásokból. 
A képességépítés során az önfenntartás ér-
telmezése, hogy a külső beavatkozás meg-
szűnése után is képes a szervezet, a közös-
ség, az állam a működést fenntartani. Képes 

a feladatok ellátásához és saját működésé-
hez, létéhez a szükségleteket megteremteni. 
A fejlesztés területén értelmezve a generá-
ciók között összhang van, a jelen igények 
és azok kielégítései nem károsak a jövő ge-
nerációjára, élet- és munkafeltételeire. A fo-
galom értelmezhető több összefüggésben is, 
mint természeti erőforrások, környezetvéde-
lem, béke és biztonság, állami, illetve társa-
dalmi működés, továbbá együttélés. (B. G.) 
→ béketámogató műveletek, CIMIC, műve-
leti környezet

öngyulladás: minden éghető anyag, ha oxi-
génnel érintkezik, egy rá jellemző hőmér-
sékleten oxidálódni kezd. Ha az oxidáció so-
rán felszabaduló hő mennyisége több, mint 
az elvezetett hő mennyisége, az anyag sa-
játos önmelegedési folyamata játszódik le. 
A hőfelszabadulás nemcsak oxidáció, ha-
nem más exotermikus reakciók esetében 
is előidézheti az önmelegedési folyamatot. 
Ilyen reakció a telítetlen vegyületek poli-
merizációja és számos fizikai és biológi-
ai jelenség. Az öngyulladó anyagok több-
sége szilárd halmazállapotú. Ilyen például 
az alumíniumpor, a fehér foszfor levegőn 
stb. A folyékony halmazállapotú anyagok 
közül az olajkencék és növényi olajok le-
hetnek öngyúlók, ha vékony rétegben szö-
vetre vagy egyéb aprított anyagra kerülnek. 
A gáz-halmazállapotú öngyúló anyagok kö-
zül a bróm-hidrogént, bróm-acetilént lehet 
megemlíteni. Az ~ra való hajlam szerint 

Ö, Ő
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 lehetnek: levegővel való érintkezés hatására 
meggyulladó anyagok, vízzel való érintke-
zés hatására meggyulladó anyagok és egy-
mással való kölcsönhatás, érintkezés kö-
vetkeztében meggyulladó anyagok. (B. T.) 
→ ABV-támogatás

önirányítás: 1. (légv.) az irányítható löve-
déken, rakétákon alkalmazott irányító rend-
szer, amely legtöbb esetben a lövedék röppá-
lyájának befejező szakaszán lép működésbe. 
Az ~hoz olyan érzékelőeszközt (szenzort) al-
kalmaznak, amely a céltárgyról érkező kü-
lönböző hullámtartományú (hang-, rádió-, 
hő-, lézer-) jelek hatására működik. Az ér-
zékelőeszköz az önirányító rendszer műkö-
dését a közbeiktatott erősítő-, átalakító ele-
mek segítségével irányítja. Az ⁓nak három 
alaptípusa van. a) A félaktív ~kor a célt egy 
adott hullámtartományban működő beren-
dezés folyamatosan besugározza (megvilá-
gítja). A lövedék, rakéta stb. célkoordinátora 
(önirányító feje) érzékeli a céltárgyról érke-
ző hullámokat és olyan parancsjeleket alakít 
ki, amelyek alapján a irányítórendszer célra 
irányítja a lövedéket. b) Az aktív ⁓ esetében 
a célt a lövedékben, rakétában stb. elhelye-
zett sugárforrás sugározza be, és az ⁓ rend-
szere a célról visszaverődő hullámok érzéke-
lése segítségével működik. Az aktív ~ abban 
különbözik a félaktív ~tól, hogy a lövedék-
ben vagy a rakétában helyezkedik el mind 
a célt besugárzó (adó), mind a célról vissza-
verődő jeleket érzékelő (vevő-) berendezés. 
c) A passzív ~ban az irányítható lövedék, ra-
kéta stb. a céltárgy által kibocsátott sugárzá-
sokra reagál. A legelterjedtebbek a céltárgy 
hő-, vagy infravörös hullámtartományú su-
gárzására reagáló célkoordinátorokkal fel-
szerelt lövedékek, rakéták stb. Az elektro-
nikai harcban gyakran alkalmaznak olyan 
passzív ~ú rakétákat, amelyeket a cél mű-
ködő elektronikai eszközei (például rádió-
lokátor) ellen indítanak. A céltárgy hangjá-
ra reagáló, akusztikus passzív ~ú torpedókat 

a tengeralattjárók ellen alkalmazzák. (Sz. L.)  
→ haditechnikai támogatás 2. (elekt. hadv.): 
az elektronikai pusztítás keretében alkal-
mazott olyan fegyverirányítási módszer, 
amelynél az irányítás összes eleme a fegyver 
(rakéta, bomba) fedélzetén helyezkedik el. 
Az irányításhoz szükséges információt (irá-
nyító jeleket) a cél szolgáltatja azzal, hogy 
elektromágneses vagy akusztikus hullámo-
kat sugároz ki, vagy ver vissza. A fegyver 
fedélzetén elhelyezett érzékelő (önrávezető 
fej) a beérkező irányító jelek alapján követi 
a célt, és ahhoz viszonyítva határozza meg 
a találkozáshoz szükséges repülési útvona-
lat. Az ~ lehet a) aktív; b) passzív; c) félaktív. 
a) Az aktív ~ esetén a célt a rakéta fedélzetén 
elhelyezett sugárforrás (rádiólokátor) „vilá-
gítja meg”, és az arról visszavert jelek alap-
ján kidolgozza az irányításhoz szükséges 
parancsokat. Az aktív ~ független a külső 
(rakétán kívüli) energiaforrástól. b) A félak-
tív ~ esetén a cél besugárzásához szükséges 
energiát (például rádiófrekvenciás vagy lé-
zer) a hordozó eszköz fedélzetén elhelyezett 
berendezés állítja elő és sugározza ki. A ra-
kéta önrávezető feje a célról visszavert jelet 
érzékeli, a fedélzeti berendezése pedig irá-
nyító parancsokat dolgoz ki a célponttal való 
találkozásra. c) A passzív ~ esetén az irányí-
táshoz szükséges energiát maga a cél állítja 
elő. Ezek lehetnek: fény-, hang-, hő-, illetve 
rádiófrekvenciás hullámok. A rakéták ön-
rávezető feje a cél által kibocsátott energi-
át veszi, és azokból olyan jeleket dolgoz ki, 
amelyek alapján a rakéta az energiaforrásra 
vezeti rá saját magát. (H. Zs.) → elektronikai 
hadviselés, információs műveletek

önirányított tüzérségi lövedékek és rakéták: 
azok az irányított lövedékek (sorozatvető lő-
szerek, aknagránátok), amelyek a röppálya 
leszállóágának végső szakaszában (végfázis-
ban) derítik fel és semmisítik meg a célokat. 
A célok felderítése lézeres besugárzás ré-
vén, infravörös és akusztikus  érzékelőkkel, 
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vagy aktív milliméteres hullámsávban üze-
melő lokátorok alkalmazásával oldható meg. 
Az önirányított lövedékek a célra irányítás 
elve és a bennük elhelyezett érzékelők sze-
rint félaktív önirányításúak, illetve aktív 
vagy passzív önirányításúak lehetnek. A cél-
terület letapogatási elve és mérete alapján 
kisebb letapogatási területű, befelé szűkülő 
spirális, illetve pásztázó érzékelőfejjel ren-
delkező, nagyobb letapogatási területű lö-
vedékek ismertek. A félaktív ~ú lövedékek 
lézeres keresőfejjel rendelkeznek és az ön-
rávezérléshez lézersugárra van szükségük. 
A lézeres célmegjelölők általában földi fi-
gyelőpontokról, vagy helikopterekről jelölik 
(világítják) meg a célt, így megadva a hoz-
zá vezető lézersugarat, amely mentén a lö-
vedék önmagát a célra vezérli. A nyugati 
szakirodalom ezt a lövedéket félintelligens 
lövedéknek is nevezi. Az aktív és passzív 
önirányítású lövedékek korszerű fedélzeti 
keresőik (érzékelőik) és irányító berendezé-
sük révén, minden külső behatás nélkül ké-
pesek a célok felkutatása és felismerése után 
azok pusztítására. A nyugati szakirodalom 
az aktív és passzív önirányítású lövedékeket 
intelligens, vagy precíziós lövedékeknek is 
nevezi. A lőszerek osztályozása a fedélzeti 
keresők (érzékelők) működésének és a cél-
terület letapogatásának elve, valamint a le-
tapogatott terület nagysága alapján történik. 
Az önirányított lövedékek a célra irányítás 
elve szerint aktív és passzív ~úaknak cso-
portosíthatók. A célok felderítése passzív 
infravörös és akusztikus érzékelőkkel, vagy 
aktív milliméteres hullámsávban üzemelő 
lokátorral oldható meg. (Sz. T.) → tüzérség

önjáró tűzeszközök: az ~ (önjáró lövegek, 
önjáró aknavetők, rakéta-sorozatvetők) nap-
jainkban a tüzérség legdinamikusabban fej-
lesztett tűzeszközei. Tömeges rendszeresí-
tésük a hetvenes  évek közepétől kezdődött. 
Napjainkban a fejlett országok tüzérségé-
nek döntő részét az ~ alkotják. Az önjáró 

lövegek űrméretüktől és csőhosszúságuk-
tól függően, átlagosan 15–50 kilométeres 
lőtávolság elérésére képesek. A hordozóal-
váz típusa és páncélvédettség szempontjá-
ból páncélozott, zárt küzdőterű (általában 
körben forgatható lövegtoronnyal rendelke-
ző) lánctalpas vagy kerekes alvázú: nyitott 
küzdőterű, páncélozott lánctalpas vagy ke-
rekes alvázú, illetve a gépjárművek rakfelü-
letén elhelyezett (rakfelületre szerelt) löve-
geket különböztetnek meg. A gépjármű rak-
felületén elhelyezett (rakfelületre szerelt) lö-
vegek fejlesztése a kilencvenes  évek köze-
pén kezdődött. Ezen tűzeszközök, a feladat 
végrehajtási képességeiket tekintve, meg-
egyeznek a legkorszerűbb páncélozott, zárt 
felépítményű önjáró löveggel, túlélőképes-
ségük – a páncélzat hiányában – azonban 
kisebb. Az önjáró aknavetők átlagosan 8–15 
kilométeres lőtávolság elérésére képesek. 
A hordozóalváz típusa és páncélvédettség 
szempontjából páncélozott, zárt küzdőterű 
(általában körben forgatható lövegtoronnyal 
rendelkező) lánctalpas vagy kerekes alvá-
zú: nyitott küzdőterű, páncélozott lánctal-
pas vagy kerekes alvázú, illetve a gépjár-
művek rakfelületén elhelyezett (rakfelület-
re szerelt) aknavetőket különböztetnek meg. 
A sorozatvetők általában páncélozott lánc-
talpas vagy kerekes alvázzal rendelkeznek. 
(Sz. T.) → tüzérség

önkéntes (szerződéses) katona: a szerződé-
ses állomány kiválogatása komoly, minden-
re kiterjedő vizsgálat beiktatásával, úgyne-
vezett „toborzó” irodákban történik. Ezek 
vezetője általában egy jól felkészített, több 
évet eredményesen szolgált, jó kiállású tiszt 
vagy tiszthelyettes. Fontos megjegyezni, 
hogy az önkéntest csak a választott had-
erőnemhez, fegyvernemre és szakcsapat-
ra – pontosabban szakképzettségre – vizs-
gálják be és döntenek a felvételről. Más be-
osztási lehetőséget nem erőltetnek rá, de 
a  többi  lehetőségekről is kellő tájékoztatást 
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kap minden esetben. A szerződéskötéskor 
legalább három, de legfeljebb 6 hónapig ter-
jedő próbaidő köthető ki. A fizikai alkalmas-
sági követelményeket legkésőbb a próba-
idő leteltéig kell teljesíteni. A szolgálati vi-
szony kezdetét, jellegét, a próbaidő tartamát, 
a rendfokozatot, az eskü letételének idő-
pontját, szerződéses szolgálati viszony ese-
tén a szolgálati viszony időtartamát. A szer-
ződés megkötését követően kinevezési ok-
mány készül. A szerződéses szolgálat felső 
határa (egészségi alkalmasság esetén) 65 év. 
(H. L.) → védelmi igazgatás

önkéntes haderő: az olyan fegyveres erő, 
amelynek tagjai nem a törvényben előírt 
hadkötelezettség alapján, hanem önként lát-
ják el a katonai szolgálatot. Az ⁓ nem azo-
nos a zsoldossereggel, amelynek jellemző-
je az adott katonai feladatra vállalt speciális 
szolgálat, mint például a Francia Idegenlé-
gió. Az ~ben szolgálók vagy hivatásuknak 
választották a katonai pályát, vagy meghatá-
rozott időre szerződést kötve (tovább) kato-
náskodnak. Az ~ben ezeken túlmenően pol-
gári személyek is vannak. A honvédség fo-
lyamatos kiegészítése békében a hivatásos, 
szerződéses és az önkéntes tartalékos kato-
nai szolgálatra vagy honvéd tiszt- és altiszt-
jelölti jogviszony létesítésére jelentkezettek-
kel történik. Az önkéntesek szerződés kere-
tében határozott és határozatlan időre vál-
lalnak szolgálatot. A határozott időre szer-
ződést kötő katonák a szerződésben foglal-
taknak megfelelően állandó alkalmazottak 
(szerződéses) és tartalékosak (a tartalékosok 
közül a védelmi tartalékosok is állandó fog-
lalkoztatottak); határozatlan időre foglalkoz-
tatottak a hivatásos katonák, akik nyugállo-
mányba vonulásukig vállalják a haza szol-
gálatát, ahol a legmagasabb rendfokozat is 
elérhető. A tartalékos és szerződéses állo-
mány a tiszti rendfokozat felső határáig lép-
tethető elő. A hivatásos állomány zöme tiszt, 
egy kisebb (meghatározott) része zászlós 

és tiszthelyettes(altiszt). A legénység alap-
vetően szerződéses (esetleg továbbszolgáló) 
katonákból áll. A köznyelvben az ⁓ helyett 
sokszor használják – helytelenül – a hivatá-
sos, profi hadsereg megnevezést, holott nyil-
vánvaló, hogy a személyi állomány egésze 
nem hivatásos és nem profi. A hadsereg pe-
dig egy kötelék. Ennek ellenkezőjét is lehet 
tapasztalni, ugyancsak helytelenül, amikor 
sorozott haderőről beszélnek (írnak), és itt 
is nyilvánvaló, hogy az egész haderő (annak 
minden tagja) nem sorozott, azaz nem csak 
a hadkötelezettség alapján teljesít szolgála-
tot. Az európai államok haderejében növe-
lik az ⁓ létszámát, a gyors reagálású erőkben 
ez követelmény, míg a főerőket a hadkötele-
zettségre támaszkodó keretrendszer biztosít-
ja. Kevésbé pontos megnevezés a hivatásos, 
professzionális hadsereg megnevezés, mi-
vel általában vegyes alkalmazásúak a had-
erőstruktúrák. (H. L.) → védelmi igazga-
tás (G. I.) → hadtudomány elmélete (C. O.) 
→ katonai vezetés

önkéntes tartalékos (állomány): a Magyar 
Honvédség tartalékos állománya békeidő-
szakban az önkéntesség elvén alapszik. 
A tartalékosállomány gerincét a szolgálati 
járadékos honvéd, rendőr, tűzoltó és a nem-
zetbiztonsági szolgálatoktól korkedvezmé-
nyes nyugállományba vonult tisztek, tiszthe-
lyettesek adják. Az idő haladtával létszámuk 
folyamatosan csökken. A Magyar Honvéd-
ség ⁓ állománya három kategóriába sorolha-
tó. Önkéntes műveleti tartalékos (ÖMT), ön-
kéntes védelmi tartalékos (ÖVT) és önkén-
tes területvédelmi tartalékos (ÖTT). ÖMT 
esetén olyan beosztásokról van szó, amely-
nek békeidőszaki folyamatos vagy tényle-
ges állománnyal történő feltöltése nem el-
sődleges fontosságú, illetve nem biztosított, 
azonban a betöltésükhöz szükséges felké-
szülésre már a békeidőszakban szükség van. 
Az ÖMT-k a békeidőszaki tényleges szolgá-
latuk során pótolhatják az MH humánerő-



864

önkéntes tartalékos rendszer

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

forrás-hiányokat. Így többek között beoszt-
hatók huzamosabb ideje feltöltetlen beosz-
tásokba vagy misszióban részt vevők hazai 
pótlására, elláthatnak időszakosan jelentke-
ző speciális feladatokat, vagy katonai szak-
tudásuk és civil képzettségük, illetve alkal-
masságuk figyelembevételével külszolgála-
ti feladatokban vehetnek részt. Az önkén-
tes műveleti tartalékosok igénybe vehetők 
természeti és ipari katasztrófahelyzetek el-
hárításában való részvételre. Az ÖVT a ka-
tonai szervezetek hadi állománytábláiban 
rendszeresített őr beosztásokba veszik fel, 
és béke idején a HM Ei Zrt. alkalmazottja-
ként fegyveres biztonsági őr munkakörben 
a honvédség kijelölt objektumainak őrzés-
védelmi feladatait látja el. Az ÖTT-szolgá-
latra jelentkezők olyan ⁓ok, akik civil foglal-
kozásuk vagy felsőfokú tanulmányaik mel-
lett, önkéntesen vállalják a katonai szolgá-
latteljesítést, veszélyhelyzetben a természe-
ti és ipari katasztrófa elhárításban. (H. L.) 
→ védelmi igazgatás

önkéntes tartalékos rendszer: kiépítése 
hozzájárul a Magyar Honvédség katonai ké-
pességeinek növeléséhez és a hazafiság esz-
méjének erősítéséhez. Az ⁓nek képesnek 
kell lennie a munkaerőpiacról szakképzett, 
elhivatottsággal rendelkező, motivált, a ha-
záért tenni akaró honfitársaink megszólítá-
sára és a Magyar Honvédség önkéntes tar-
talékos állományában történő megtartására. 
Az önkéntes tartalékosok között megkülön-
böztetünk önkéntes műveleti (ÖMT) és ön-
kéntes védelmi (ÖVT) tartalékost. Az ön-
kéntes műveleti tartalékos beosztások azok, 
amelyeknek békeidőszaki folyamatos vagy 
tényleges állománnyal való feltöltése nem el-
sődleges fontosságú, illetve nem biztosított, 
azonban a betöltésükhöz szükséges felké-
szülésre már békeidőszakban szükség van. 
Az önkéntes műveleti tartalékosok a béke-
időszaki szolgálatuk során pótolhatják a hu-
mánerőforrás-hiányokat. Így többek között 

beoszthatók huzamosabb ideje feltöltetlen 
beosztásokba vagy misszióban részt vevők 
hazai pótlására, elláthatnak időszakosan je-
lentkező speciális feladatokat, vagy kato-
nai szaktudásuk és civil képzettségük, il-
letve alkalmasságuk figyelembevételével 
külszolgálati feladatokban vehetnek részt. 
Az önkéntes műveleti tartalékos állomány 
igénybe vehető természeti és ipari kataszt-
rófahelyzetek elhárításában való részvétel-
re, azok megelőzésére, illetve következmé-
nyeik felszámolására. Az önkéntes védelmi 
tartalékos béke idején fegyveres biztonsági 
őrként a Magyar Honvédség kijelölt objek-
tumainak őrzés-védelmi feladatait látja el. 
(G. I.) → hadtudomány elmélete

önműködő (automata) fegyver: olyan lő-
fegyver, amely minden lövés után automati-
kusan újratölt, és az elsütőszerkezet egyszeri 
működtetésével egynél több lövést képes le-
adni, tehát azokat a fegyvereket, amelyeken 
ismétlési ciklus minden elemét – még az el-
sütést is – saját belső energiájuk felhaszná-
lásával végzik, automata fegyvereknek ne-
vezzük. Minden sorozatlövő kézifegyver au-
tomata. A fegyverek automatizáltságának 
feltételét a bennük lejátszódó folyamatokból 
adódó nagy energia biztosítja. Az automata 
fegyvereket négy nagy osztályba lehet so-
rolni, amelyek a következők: a) az energia-
átadáson alapuló rendszerek: ide tartoznak 
azok a fegyvertípusok, amelyeknél a cső-
ben levő lőporgáz nyomásából adódó ener-
giát használták fel a fegyverek ismétlési fo-
lyamatának végrehajtására. Attól függően, 
hogy ez a nyomás mire fejti ki hatását, ala-
kultak ki az egyes csoportok. Ha a lőporgáz 
nyomását hátrafelé a zárra, a peremágyon 
keresztül fejti ki, akkor a gáz jelentős része 
képes lesz a zár mozgatását elvégezni. Ezek 
a zár mozgatására átadott energián alapu-
ló fegyverek. Ha lövés közben nem bont-
juk meg a cső és a zár  kapcsolatát, akkor 
 csőhátrasiklásos rendszerekről beszélünk, 
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amelyeket a tüzérségi technikában, széles 
körben alkalmaznak. A csőhátrasiklásos ké-
zifegyvereknél a cső általában csak egy bi-
zonyos szakaszon kíséri a zárat a hátrasik-
lásban. Szintén ebbe az osztályba tartoznak 
azok a fegyverek, amelyeknél a zár nyitá-
sát az egész fegyver tehetetlensége és hát-
rasiklása végzi. b) a csőből elvezetett gáz 
energiáját felhasználó rendszerek tartoz-
nak. Ebben a megoldásban a csőben lénye-
gében fő energiájukat vesztett gázokat elve-
zetik, és ezt használják fel az ismétlőszerke-
zet mozgatására. Az így nyert energia alkal-
mas az ismétlőszerkezet mozgatására és ez 
a lövedék mozgását sem befolyásolja. Ezt 
széles körben alkalmazzák, főleg gépka-
rabélyoknál, de golyószóróknál és géppus-
káknál is. Legelterjedtebb változata a cső-
furaton keresztül elvezetett gázok vissza-
fordítása és felhasználása; c) a lövedék cső-
ben való mozgását felhasználó rendszerek. 
A huzagolt csövű fegyverek feladata, hogy 
a csőben olyan forgó mozgást adjon a löve-
déknek, amely a röppályán való állékonysá-
gát biztosítja. A huzagokba való sajtolódás-
hoz megfelelő erő szükséges, amelyet vek-
toriálisan elképzelve a csavarvonal érintőjé-
nek irányába hat. Ez természetesen csőten-
gellyel párhuzamos, csőtorkolat felé mutató 
és a csőtengelyre merőleges összetevőkre 
bontható. Ez az erőkomponens, amely a csö-
vet forgásra kényszeríti. Ezt a mozgást, illet-
ve ennek reakcióerejét használják fel az is-
métlési rendszer megvalósításához: igen ke-
vés fegyver készült ilyen működési elvvel; 
d) vegyes típusú fegyverek tartoznak. Ebbe 
az osztályba lehet azokat a különleges elven 
működő automata és félautomata fegyvere-
ket sorolni, amelyek az első három osztály 
egyik csoportjába sem sorolhatók be. (S. I.) 
→ haditechnikai támogatás

önvédelmi elektronikai hadviselési rend-
szer: az adott eszköz – általában repülő-
gép vagy helikopter – fedélzetén lévő olyan 

elektronikai hadviselési rendszerelemek 
együttese, amely fő feladata az eszköz ön-
védelmi képességeinek növelése az elekt-
ronikai támogatás, az elektronikai ellente-
vékenység és az elektronikai védelmi funk-
ciók integrálásával. A rendszer különböző 
tartományokban működő besugárzásjelzők-
kel, az ezekhez tartozó adatfeldolgozó rend-
szerekkel a közvetlen – az adott besugárzás 
alapján jelezhető – veszélyek jelzését, illet-
ve aktív és passzív rendszerekkel, az azok-
kal szembeni automatikus vagy félautomati-
kus ellentevékenységi képességeket foglalja 
magába. (K. L.b) → elektronikai hadviselés, 
kiberhadviselés

önvédelmi zavarás: az önvédelmi elektro-
nikai hadviselési rendszer azon képessége, 
amely a repülőgép vagy helikopter túlélőké-
pességének fokozásához passzív vagy aktív 
elektronikai ellentevékenységi módszerek-
kel járul hozzá. Az ~ a fedélzeten lévő be-
sugárzás jelzők által detektált és az elekt-
ronikai hadviselési számítógép segítségé-
vel azonosított besugárzásokkal szemben 
a kisugárzás forrásának zavarásával, vagy 
megtévesztéssel biztosítja az önvédelmet. 
Az aktív ~ meghatározott, a zavarandó vevő 
jelparamétereinek megfelelően kialakított 
elektromágneses energia kisugárzását, míg 
a passzív ~ dipól csapdák és/vagy hőcsapdák 
(piropatronok) kibocsátását jelenti. (K. L.b) 
→ elektronikai hadviselés, kiberhadviselés

önvezetés: az egyén saját munkájának terve-
zése, szervezése és propagálása. Tevékeny-
ségei: együttműködés másokkal, önképzés, 
meggyőzés, figyelem mások érzékenységé-
re és igényeire, felelősségvállalás, az agresz-
szió, az elégedetlenség és a túlzó kívánal-
mak. (C. O.) → katonai vezetés

összadatforrású felderítés: az összes ren-
delkezésre álló adat- és információforrás, 
valamint ügynökség alkalmazásával létre-
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hozott felderítő- és információszerző rend-
szer. (H. H.) → felderítés

összegzett kezdősebesség eltérés: a löve-
dék ~e a csőfurat kopása és a töltetsorozat sa-
játossága miatti kezdősebesség-eltérés ösz-
szege. A lövedék ~e lokátorral, vagy számí-
tások segítségével határozható meg. (Sz. T.) 
→ tüzérség

összeírás: a hadköteles korba (17. életév 
betöltésekor) lépett férfiak honvédelmi cél-
ból történő nyilvántartásba vétele. A jegyző 
a polgárok személyi adat és lakcímnyilván-
tartásából minden évben összeírja az önkor-
mányzat illetékességi területén bejelentett 
lakóhellyel rendelkező magyar állampol-
gárságú férfiakat, akik abban az évben a 17. 
életévüket betöltik. Az ~ a hadköteles kato-
nai nyilvántartásba vétele végett, a személy-
azonosító, a lakcím, valamint a katonai al-
kalmasság előzetes megállapításához szük-
séges egészségi adatokat tartalmazza. Ezen 
adatokról a hadköteles köteles tájékoztatást 
adni a jegyzőnek. Az ~ célja, hogy a belé-
pő évfolyam mindenre kiterjedő egészségi 
vizsgálaton vegyen részt, amelyen a rész-
vétel kötelező, az ehhez szükséges iratokat 
és beutalót a háziorvos adja ki. Az egészség-
ügyi lap alapja a sorozásnak. Népegészségi 
okokból is fontos az ~, mert átfogó képet ad 
a fiatal egészségi állapotáról, amelyet a ci-
vil egészségügyi szolgálatok is jól alkalmaz-
hatnak. Az ~ intézménye a hadkötelezettség 
felfüggesztésével együtt megszűnt. Emiatt 
a hadköteles nyilvántartás hiányos. (H. L.) 
→ védelmi igazgatás

összekovácsolási foglalkozás: a katonai kö-
zösségképzés folyamata. Az ~ok olyan gya-
korlati tevékenységek, amelynek eredmé-
nyeként egy katonai kötelék, alegység, egy-
ség, valamint újonnan szervezett vagy nagy 
létszámú kiegészítéssel feltöltött alakulat al-
kalmassá válik alaprendeltetésének (harcfel-

adatainak) végrehajtására. (M. I.) → katonai 
képzés, kiképzés, felkészítés

összekötő kapcsolattartás: 1. A katonai 
erők elemei közötti a kölcsönös megértés, 
a célok és a tevékenység egysége érdekében 
fenntartott érintkezés vagy összeköttetés. 2. 
Az összekötői feladatok, a kapcsolattartás, 
mint a CIMIC egyik fő funkciójaként vég-
zett tevékenység, amely során a katonai erő 
a műveletben érintett nemzetközi, kormány-
zati, nem kormányzati szervekkel, helyi kö-
zösségekkel folyamatosan kapcsolatot tart. 
A kapcsolattartás megvalósulhat az egy-
máshoz delegált összekötők útján, találko-
zók során a katonai táborban vagy azon kí-
vül is. (B. G.) → béketámogató műveletek, 
CIMIC, műveleti környezet

összekötő: 1. Katonai erők elemei közötti 
a kölcsönös megértés, a célok és a tevékeny-
ség egysége érdekében fenntartott érintkezés 
vagy összeköttetés. 2. Kapcsolat és kommu-
nikáció fenntartása a tevékenységben részt 
vevő katonai erők, civil szervezetek és ügy-
nökségek között egymás tevékenységének 
megértése, az információk megosztása, a ki-
tűzött célok és elvárt végállapotok egysé-
ges értelmezése érdekében. A civil-katonai 
együttműködés egyik funkcionális szakte-
rülete, a művelet többi (katonai és nem ka-
tonai) szereplőjével való kapcsolattartás esz-
köze. (B. G.) → béketámogató műveletek, 
CIMIC, műveleti környezet

összelátás: két tereptárgy között az opti-
kai megfigyelést kifejező tényező. Főképp 
a terep fedettsége, illetve a terep tagoltsá-
ga befolyásolja, de viszonylag nagy távol-
ságok (>10 km) esetén már számolni kell 
a földgörbület és a légköri fénytörés (ref-
rakció) együttes hatásával is. Jelentős mér-
tékben hatnak rá az időjárási viszonyok, 
a napszak és az évszak változásai, valamint 
egyéb  álcázási tevékenységek. Több terep-
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tárgy, vagy terepszakaszok egy adott állás-
pontból történő megfigyelhetőségét a terep 
láthatóságával jellemezzük. (K. A.) → geo-
információs támogatás

összfegyvernemi csapatok: azok a kato-
nai szervezetek gyűjtőneve, amelyek ál-
lományába különböző fegyvernemekhez 
és szakcsapatokhoz tartozó alegységek, egy-
ségek és magasabbegységek tartoznak. Az ~ 
mindazon feltételekkel rendelkeznek, amely 
az összfegyvernemi harc, hadművelet – ön-
álló, vagy más fegyvernemekkel együttmű-
ködésben történő – megvívásához szüksé-
gesek. Az ~ a szárazföldi, valamint a légi-
erő haderőnemnél is megtalálhatók. (T. J.) 
→ szárazföldi műveletek

összfegyvernemi tartalék: a harcok, a had-
műveletek megvívása folyamán váratlan fel-
adatok megoldására létrehozott összfegyver-
nemi kötelék. A feladatát az alkalmazása 
előtt szabják meg vagy pontosítják. Állomá-
nya általában lövész- vagy harckocsikötelé-
kekből áll. A feladatai lehetnek: veszteséget 
szenvedett kötelékek leváltása, kiegészítése; 
siker kifejlesztésében való részvétel, ellen-
ség mélységi tevékenységének akadályozá-
sában, felszámolásában való részvétel; má-
sodik lépcső feladatainak ellátása. (T. J.) 
→ szárazföldi műveletek

összfegyvernemi törzs: az összfegyverne-
mi parancsnokságok vezető szerveinek kö-
telékében, a törzsfőnök alárendeltségében 
álló, vezetést támogató funkcionális szerv. 
A törzsben megtalálható minden olyan szak-
ember, aki a parancsnok információszerző, 
tervező, döntés-előkészítő, szervező felada-
tát, az alárendelt kötelékek felügyeletét, irá-
nyítását, ellenőrzését segíti, szaktanácsadói, 
javaslattevői funkcióban. Az összfegyverne-
mi törzsben G/A/S 1–2–3–4–5–6–7–8 al-
rendszerek mint humán, felderítő-, hadmű-
veleti, logisztikai, CIMIC, híradó és infor-

matikai, pénzügyi stb. szakemberek funk-
cionálnak. (C. O.) → katonai vezetés

összfegyvernemi: a szárazföldi csapatok 
fegyvernemeinek, műveleti támogató, biz-
tosító és logisztikai erőinek összességét ért-
jük. Az ⁓ kötelékek alapját a gépesített, a gé-
pesített lövész-, a harckocsizó, a pácélgráná-
tos, a hegyivadász- stb. kötelékek alkotják, 
amelyek harcát a rakéta és tüzér, a műsza-
ki, a felderítő, a szárazföldi erők légvédel-
me, a rádiótechnikai stb. támogatják, biz-
tosítási feladatokat a kommendáns, katonai 
rendész stb., az élelmezés, ruházat, anyagi-
technikai, egészségügyi, közlekedési, támo-
gatást a logisztikai kötelékek biztosítják. ⁓ 
kötelékként determináljuk azokat a gépesí-
tett és gépesített lövész, páncélgránátos kö-
telékeket (zászlóaljtól), amelyek szervezeté-
ben valamennyi támogató szervezet megta-
lálható, illetve hozzá átalárendelhető. (C. O.) 
→ katonai vezetés

összhaderőnemi: olyan tevékenységek, 
hadműveletek és szervezetek leírására al-
kalmazott melléknév, amikben legalább két 
haderőnem vesz részt. Alapvetően a száraz-
földi, légi és haditengerészeti haderőnemek 
különböztethetők meg, de számos ország bő-
vítette e felosztást, például a stratégiai vagy 
nukleáris rakéta csapatok, különleges műve-
leti erők haderőnemkénti kategorizálásával. 
(B. G.) → béketámogató műveletek, CIMIC, 
műveleti környezet

összhaderőnemi felderítés: azon felderítő- 
és műveleti képességek összessége, amelyek 
összehangolják és integrálják a teljes adat-
gyűjtési képesség tervezését és a felderítési 
feladat végrehajtását. A műveleteket közvet-
lenül támogató felderítési információk fel-
dolgozásával, elemzésével és terjesztésével 
támogatja a tervezést, előkészítést és végre-
hajtást. (H. H.) → felderítés
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összhaderőnemi felderítő műveleti köz-
pont: az összhaderőnemi felderítés vezeté-
si és irányítási rendszerének központi eleme, 
biztonsági szempontból akkreditált központi 
kiszolgáló elemekből és felcsatlakozott mun-
kaállomásokból álló hálózat, amelynek célja 
az összhaderőnemi felderítőrendszer egysé-
ges rendben történő vezetésének és irányítá-
sának megvalósítása a legmagasabb politikai 
katonai vezetési szinttől a végrehajtó alegy-
ségekig egyaránt. A központ a mindenkori 
legmagasabb biztonsági minősítési szintre 
akkreditált. (H. H.) → felderítés

összhaderőnemi felderítőtörzs: az összha-
derőnemi törzsön belül a felderítő-szakértők 
azon csoportja, akik részt vesznek a felde-
rítőadatok megszerzésének irányítási, adat-
gyűjtési, értékelői és terjesztési folyama-
taiban. Megjegyzés: a Magyar Honvédség 
hadműveleti felderítését irányító szerveze-
te az MH Összhaderőnemi Parancsnokság 
Felderítő Főnöksége. Az ~nek ismernie kell 
a nem alárendeltségébe tartozó magasabb 
szintű és együttműködő szervezet, vala-
mint más nemzeti szervezetek felderítőesz-
közeinek képességeit, és azok részére tör-
ténő feladatszabás eljárási módját. (H. H.) 
→ felderítés

összhaderőnemi légi feladatszabó ciklus 
(Joint Air Tasking Cycle – JATC): a légierő 
haderőnem főnöke a rendelkezésére bocsá-
tott légierő haderőnemi repülőerők és esz-
közök hatékony és eredményes alkalma-
zásának biztosítása érdekében az összha-
derőnemi légi feladatszabó ciklust alkal-
mazza. Ennek az ismétlődő folyamatnak 
köszönhetően az összhaderőnemi parancs-
nok iránymutatásának megfelelően való-
sul meg a légierő haderőnemi erők beveté-
seinek tervezése, koordinációja, feladathoz 
rendelése és a feladatszabás. A tervezési cik-
lus alkalmazkodik a hadműveleti és harcá-
szati helyzet, valamint az összhaderőnemi 

parancsnok iránymutatásának változásai-
hoz, alkalmazása biztosítja más haderőne-
mek tervezett és azonnali támogatási igé-
nyeinek kielégítését is. Az ~ olyan analiti-
kus és módszeres megközelítés, amely a cél-
pontkiválasztás és -elosztás fázisától kezdve 
támogatja és összpontosítja a hadműveleti 
célok elérésére tett erőfeszítéseket. A na-
ponta ismétlődő ~ nagyrészt az egymás-
sal kölcsönös kapcsolatban lévő informá-
ciók cseréjén, a tervezési és célkiválasztá-
si folyamatban való aktív közreműködésen 
és a repülési feladat végrehajtásán keresztül 
valósul meg (a haderőnemek kijelölt össze-
kötőtisztjei, vagy üzenetváltások segítségé-
vel), amelyek biztosítják a légierő bevetések 
igénylését és ütemezését. Az időben kiadott 
repülő feladatszabó parancs kritikus fontos-
ságú, mivel a többi haderőnem az elérhető 
és végrehajtásra kész légi feladatszabó pa-
rancs, és az abban foglalt információk figye-
lembevételével tervezi és hajtja végre műve-
leteit. (Cs. J.) → légvédelem, légierő (műve-
letek, támogató műveletek)

összhaderőnemi logisztikai képességek: 
a haderőnemi és a központi, valamint a had-
erőn kívüli logisztikai támogatási erőforrá-
sok összességének integrált szemléletű fel-
használását jelenti. A logisztikai támogatási 
erőforrások felhasználásának és igénybevé-
telének összehangolása, megosztása és ko-
ordinált falhasználása biztosítja az összha-
derőnemi műveletek sikeres végrehajtásá-
hoz a cselekvési szabadságot. A korlátozot-
tan rendelkezésre álló erőforrások összha-
derőnemi szemléletű elosztása lehetővé te-
szi az összhaderőnemi parancsnok számára 
a gyors reagálást és a megváltozott körülmé-
nyekhez való reagálást. Az ⁓ integrált dön-
téshozatali lehetőséget biztosítanak a mű-
veletek előkészítése és végrehajtása idősza-
kában. Jól működő összhaderőnemi ellátási 
(támogatási) lánc kiépítését teszi lehetővé. 
Biztosítja, hogy az ellátás megvalósulásakor 
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érvényesüljön az erőösszpontosítás, a prio-
ritás, az ellátási célok a felelősség és mű-
veletek elsődlegessége elveinek az érvény-
re juttatását. Hozzájárul az olyan integrált 
összhaderőnemi ellátási (támogatási) lánc 
működtetéséhez, amely képes kielégíteni 
a támogatott katonai szervezetek valós igé-
nyeit a meghatározott szabályzók és az elő-
írások szerint. Kialakítását alapvetően meg-
határozza a haderő szervezete, mérete, fela-
datrendszere, a katonai logisztikai támoga-
tás feladatainak tartalma, a művelet jelle-
ge és tartalma, a műveleti terület jellemzői. 
Feladatrendszeréhez tartozik a haderő saját, 
és a biztosított nemzetgazdasági, szövetsé-
gi és befogadó nemzeti logisztikai támoga-
tási erőforrások igénybevételének tervezé-
se és irányítása.

összhaderőnemi priorizált célpontlista 
(Joint Prioritized Target List – JPTL): adja 
a fegyverzet-hozzárendelés elemző tevé-
kenységeinek alapját. Olyan lista, ahol a ki-
választott támadandó objektumok fontos-
sági sorrendbe vannak állítva olyan szem-
pont szerint, hogy a lista élén a legfonto-
sabb, a végén pedig a kevésbé jelentősek 
találhatóak a kitűzött katonai-politikai si-
kerek megvalósítása szempontjából, azok 
pusztítása által. Valamennyi jóváhagyott 
célt kiosztják, meghatározva a javasolt cél-
zási pontot, a fegyverrendszert és pusztító 
eszköz és gyújtó típusát, a célpontok azo-
nosítóját és leírását, a célpont támadásával 
elérendő célkitűzéseket, a megsemmisítés 
valószínűségét, és a járulékos károk kocká-
zatát. (Cs. J.) → légvédelem, légierő (műve-
letek, támogató műveletek)

összhaderőnemi priorizált védendő esz-
közök és területek listája (Joint Prioriti-
zed Defended Asset and Area List – JPDA-
AL): a teljes nemzeti haderő, szövetséges 
vagy koalíciós csoportosítás számára kije-
lölt, oltalmazandó erők, eszközök, objek-

tumok és területek listája, amely elemeket 
fontossági sorrendbe állítanak (jellemzően 
ezek elvesztésének hatását figyelembe véve), 
illetve allokálják a csapatok, haderőnemek, 
vagy komponensek között aszerint hogy me-
lyiket oltalmazzák és milyen méretű erővel. 
(Cs. J.) → légvédelem, légierő (műveletek, 
támogató műveletek)

összhaderőnemi tűztámogatás: a tűztá-
mogatás összhaderőnemi keretek között 
és összhaderőnemi lehetőségekkel és gon-
dolkodással megvalósuló változata, ami-
nek lehetősége összhaderőnemi keretek kö-
zött valósul meg. Mivel az összhaderőnemi 
műveletekben kettő vagy több haderőnem 
csapatai is részt vesznek, így a tűztámoga-
tás erőforrásai is kiegészülnek a más had-
erőnemek által biztosított eszközökkel és le-
hetőségekkel, így például a szárazföldi had-
erőnem tüzérségének lehetőségeit kiegészí-
ti a légierő repülőeszközeinek csapásmérő 
képessége vagy például a haditengerésze-
ti tüzérség részvétele a tűztámogatásban. 
(M. G.) → tüzérség

összpontosítási körlet: a csapatok összpon-
tosítására kijelölt terület. Az összpontosítá-
si körlet kijelölhető a műveletek valameny-
nyi fajtájában. A háborús műveletek során 
az ~et olyan helyen kell kijelölni, hogy lehe-
tővé tegye az ellenség behatásaival szembeni 
védelmet és alkalmasak legyenek a csapatok 
elhelyezésére, valamint a gyors manőverek 
végrehajtására. Az ~ben a csapatokat alegy-
ségenként széttagoltan helyezik el, úgy biz-
tosított legyen körlet gyors szervezett elha-
gyása és szükség esetén harcba lépés vég-
rehajtása. (T. J.) → szárazföldi műveletek

összpontosított töltet: olyan robbanótöl-
tet, amelynek alakja megközelíti a kockáét, 
a gömbét vagy az olyan téglatestét, amely-
nek hossza nem haladja meg a legkisebb 
keresztirányú méretének (szélesség vagy 
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magasság) ötszörösét (földrobbantás ese-
tén a harmincszorosát). A töltet készülhet 
gyárilag (szabványtöltet), vagy a robbantást 
végrehajtók maguk állítják össze. (K. Z.a) 
→ műszaki támogatás

össztűz: olyan tüzelési mód, amikor több 
lövegből, aknavetőből egy célra vagy tűz-
körletre egy időben nyitnak tüzet. Eseten-
ként több tűzalegység tűzeszközeinek egy 
célra vagy tűzkörletre egyidejűleg nyitott 
tüze. ~nek nevezik a sorozatvető legnagyobb 
tűzgyorsasággal kilőtt sorozatát is. (Sz. T.) 
→ tüzérség

ösztöndíj: honvédségi ~as hallgató: az állo-
mány tagjának, honvéd tisztjelöltnek és hon-
véd altisztjelöltnek nem minősülő személy: 
a) aki felsőoktatási intézmény nappali mun-
karendű felsőfokú alapképzésében, mester-
képzésében vagy osztatlan képzésében ta-
nulmányokat folytat, vagy iskolai rendszerű, 
nappali munkarendű szakképzés keretében 
az Országos Képzési Jegyzékben szerep-
lő államilag elismert szakképesítések kö-
zül a Magyar Honvédségben (honvédség) 
rendszeresített katonai beosztások betölté-
séhez szükséges szakképesítést szerez meg; 
b) akinek tanulmányait a miniszter által ala-
pított ösztöndíj elnyerését követően a hon-
védség ösztöndíj szerződés alapján támogat-
ja, és ezért ösztöndíj szerződésben vállalja, 
hogy tanulmányait meghatározott időn belül 
befejezi, valamint ezt követően az ösztöndíj-
szerződésben meghatározottak szerint szol-
gálati viszonyt létesít, és azt meghatározott 
ideig fenntartja. A honvédtiszti alapképzés-
re felvételt nyert személy az ösztöndíjszer-
ződés megkötésével honvéd tisztjelölti állo-
mányba kerül. Honvédtiszti alapképzésben 
ösztöndíjszerződés megkötése nélkül hall-
gatói jogviszony nem létesíthető, és nem 
tartható fenn. A honvédtiszti alapképzés-
ben a tisztjelölti szolgálati viszony (amely 
ösztöndíjszerződéssel jön létre) és a hallga-

tói jogviszony (amely beiratkozással jön lét-
re) egyidejűleg áll fenn. A honvédségi ösz-
töndíjas hallgatók a honvédség által biztosí-
tott tanulmányi támogatás fejében vállalják, 
hogy honvédtiszti tanulmányaikat legjobb 
képességeik szerint folytatják, és állomány-
ba vételüket követően szolgálati viszonyu-
kat az ösztöndíjszerződésben megállapított 
kötelező szolgálati viszonyban töltendő idő 
alatt nem szüntetik meg. A honvédség azt 
vállalja, hogy a honvéd tisztjelölt honvéd-
tiszti tanulmányait támogatja, ezek befeje-
zését követően hivatásos állományba veszi, 
és megfelelő szolgálati beosztásban foglal-
koztatja. A törvény a próbaidő kötelező ki-
kötését írja elő, továbbá meghatározza an-
nak féléves időtartamát. (I. A.) → humán-
politika, személyügy

ösztönzési rendszer: a honvédelem terü-
letén alkalmazott munkavállalóknak köz-
pontilag szabályozott, a közigazgatási rend-
szerhez igazított ösztönzési rendszert alkal-
maznak. Az ösztönzési rendszer: a) rendfo-
kozathoz, beosztáshoz és szolgálati időhöz 
kapcsolódó alapilletményből; b) év végi kü-
lönjuttatásból; c) teljesítményhez kapcsoló-
dó különjuttatásból (jutalom) tevődik ösz-
sze. Anyagi juttatások: minden egyéb ked-
vezményes üdülés; regeneráló pihenés stb. 
is található, valamint nem anyagi ösztönzők. 
(C. O.) → katonai vezetés



pályaháló: a pályamodell alapja. Egységes 
szempontok alapján strukturálva, döntési 
csomópontok mentén vázolja fel az egyén 
mozgásterét és fejlődési lehetőségét a szer-
vezeti követelmények és elvárások függvé-
nyében. (S. J.) → humánpolitika, személyügy

pályakép: az életkori fázisoknak csak egy 
részét lefedő pályamodell. (S. J.) → humán-
politika, személyügy

pályamodell: optimalizált mozgások a pá-
lyaháló lehetséges (döntési) pontjai mentén 
a belépési és a kilépési pont között. (S. J.) 
→ humánpolitika, személyügy

pályázat: a honvédek jogállásáról szóló 
2012. évi CCV. törvény lehetővé teszi a meg-
üresedett vagy megüresedő szolgálati beosz-
tás pályázati eljárással történő betöltését. 
Ha a munkáltatói jogkört gyakorló döntése 
alapján a megüresedett vagy a megüresedő 
szolgálati beosztás betöltése pályázati eljá-
rással történik, a szolgálati beosztás csak 
olyan személlyel tölthető be, aki a ~on részt 
vett, és a pályázati feltételeknek megfelelt. 
Ha a szolgálati beosztás betöltése szolgá-
lati viszony létesítésével jár, a munkáltatói 
jogkört gyakorló a ~ nyertesét állományba 
veszi. Szolgálati beosztás betöltésére nyílt 
vagy zárt ~ írható ki. Nyílt ~ esetén a pá-
lyázati kiírás nyilvános. A nyílt ~ot a Hon-
védelmi Minisztérium hivatalos lapjában 
és honlapján, a közszolgálati állásportálon, 

az elektronikus levelezőrendszeren, továb-
bá a HM Költségvetés Gazdálkodási Infor-
mációs Rendszerén (KGIR) keresztül teszik 
közzé. Zárt ~ esetén a pályázati kiírást csak 
a ~ban való részvételre előzetesen kiválasz-
tott személyi kör részére küldik meg. A ~ot 
a központi személyügyi szerv vezetőjének 
előzetes engedélye alapján az állományille-
tékes parancsnok írja ki. A ~i kiírás kötelező 
tartalmi elemeit miniszteri rendelet határoz-
za meg. A ~ban meg kell jelölni, hogy a szol-
gálati beosztás betöltésére pályázatot kizá-
rólag az állomány tagja nyújthat be, vagy 
a munkáltatói jogkört gyakorló a pályázat 
nyertesével a szolgálati viszony létesítését 
nem zárja ki. A ~ nyerteséről a benyújtott 
pályázatok elbírálását követően a munkálta-
tói jogkört gyakorló dönt. A kiválasztás so-
rán, a szolgálati beosztás betöltéséhez elő-
írt szakmai végzettséggel, szakképzettség-
gel, szakképesítéssel, szakmai tapasztalattal 
egyformán rendelkezők közül előnyben ré-
szesíthető az, aki a szolgálaton kívüliek ál-
lományába, vagy a rendelkezési állomány 
egyes csoportjaiba tartozik. Eredménytelen 
a pályázat, ha nincs a pályázati feltételeknek 
megfelelő, a szolgálati beosztás betöltésére 
alkalmas jelölt. A ~ eredménytelensége ese-
tén új pályázatot lehet kiírni. (I. A.) → hu-
mánpolitika, személyügy

páncélátütő képesség: a páncéltörő lövedé-
kek és páncéltörő rakéták azon hatékonysá-
gi jellemzője, ami azt fejezi ki, hogy milyen 

P
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vastag hagyományos, homogén acélpáncélt 
képesek átütni. A ~et milliméterben fejezik 
ki, és a merőleges becsapódási szög mellett 
gyakran egyéb jellemző becsapódási szö-
gek esetében tapasztalt vagy valószínűsíthe-
tő ~et is megadnak. Természetesen az érték 
az adott lövedék – vagy az azt tüzelő esz-
köz – hatásos lőtávolságán belül értendő. 
Fontos megjegyezni, hogy a ~et homogén 
acélpáncélra vonatkoztatva adják meg, ám 
a korszerű harcjárművek páncélzata ritkán 
mutat ilyen egyszerűséget, a rétegelt pán-
célzat elemei, a reaktív páncélzat elemei 
és más, az egyszerű acélpáncéltól különbö-
ző páncélelemek és jellemzők pedig meg-
változtatják (általában csökkentik, hiszen 
ez a cél) a páncéltörő lövedékek ~ének ér-
vényesülését, így aztán ezt az elméleti ada-
tot ennek figyelembevételével, tájékozató 
jelleggel kell elfogadnunk. A páncélzat tu-
lajdonságai mellett a páncéltörő lövedék al-
kalmazásának jellemzői is változtathatnak 
az elméleti ~en. (például becsapódószög, lő-
távolság). (M. G.) → tüzérség

páncélelhárító tartalék: páncéltörő manő-
ver csoport; a harcászati-hadműveleti ma-
gasabbegység azon harcrendi eleme, ame-
lyet a harc időtartamára páncéltörő alegy-
ségekből (esetenként harckocsi alegységek-
ből) az ellenség harckocsijai és más páncélo-
zott járművei elleni harc, a veszélyezetetett 
irányok, szárnyak lezárása céljából hoznak 
létre. A ~ a páncélelhárítás mozgékony ele-
me, képes rövid idő alatt a veszélyeztetett 
irányokban a páncélelhárító eszközök szá-
mának és tűzerejének ugrásszerű növelésé-
re. ~ot rendszerint a gépesített hadtestnél 
(hadosztálynál) és a gépesített lövészdan-
dároknál hoznak létre. A ~ részére két-há-
rom harckocsiveszélyes irányban két-három 
szétbontakozási terepszakaszt jelölnek ki. 
(Sz. T.) → tüzérség

páncélos és gépjárműtechnikai eszközök 
igénybevétele: a technikai eszközök szak-
szerű üzemeltetéséért annak az alegység-
nek a parancsnoka felelős, amely részére 
az eszközt használatra átadták. A páncélos 
és gépjárműtechnikai eszközök alapvető-
en az engedélyezett üzemeltetési kereteken 
belül a katonai szervezet rendeltetésszerű 
feladatainak az ellátására vehetők igénybe. 
Az üzemeltető katonai szervezeteknél esz-
közönként meg kell tervezni az igénybevé-
tel mértékét és idejét. A tervezésnek össz-
hangban kell lennie az elöljáró szakmai in-
tézkedésében engedélyezett üzemeltetési 
keretekkel. A páncélos és gépjárműtech-
nikai eszköz elemi csapás, tűz vagy annak 
veszélye esetén a meghatározott üzemelte-
tési keretek túllépése árán is igénybe vehe-
tő. A szolgálati és kiképzési feladatok vég-
rehajtásához szükséges gépjárműtechnikai 
eszközök a parancsnok által jóváhagyott 
részletes kiképzési tervek alapján vehetők 
igénybe. Az igénybevételeket úgy kell ter-
vezni és végrehajtani, hogy a haditechnikai 
eszközökön a soron következő technikai ki-
szolgálást, olajcserét minden esetben végre-
hajtsák. A gép- és harcjárművek részére me-
netlevelet, áramforrás-aggregátok és ható-
sági jelzéssel nem rendelkező laktanya kar-
bantartó gépek részére üzemóra lapot kell 
kiállítani. Az igénybevételre kijelölt páncé-
los és gépjárműtechnikai eszközök menet-
levelét, üzemóra lapját az illetékes alegy-
ségparancsnokok készíttetik el és az enge-
délyezésre jogosultak az igénybevételt alá-
írásukkal engedélyezik. A haditechnikai 
eszközök közúti forgalomban történő igény-
bevételéhez szükséges okmányok: a) a jár-
művezető személyazonosságát igazoló ok-
mány; b) gépjárműparancsnoki igazolvány; 
c) igazolvány az elért osztályos fokozatról; 
d) az adott típusra előírt érvényes vezetői 
engedély (kezelői igazolvány); e) átadás-át-
vételi jegyzőkönyv; f) érvényes menetlevél 
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vagy üzemóralap; g) érvényes gépjármű-for-
galmiengedély (forgalmi rendszámmal ellá-
tott haditechnikai eszközöknél); h) baleseti 
adatközlő lap; i) Honvédelmi Minisztérium 
és a Magyar Honvédség gépjárműveit érintő 
közlekedési baleseti bejelentőlap; j) tájékoz-
tatás a honvédségi gépjárművek által okozott 
károk megtérítéséről; k) kártérítési nyilatko-
zat. Honvédségi járművet csak az adott jár-
műkategóriára érvényes vezetői engedéllyel 
rendelkező, rendszeresített gépjárművezetői 
beosztást betöltő katona, honvédségi közal-
kalmazott, továbbá páncélos és gépjármű-
technikus tiszt, altiszt vezethet. Nem enge-
délyezhető az igénybevétel (a készenlét foko-
zásával kapcsolatos feladatok és katasztrófa 
elhárítására történő kirendelések kivételé-
vel), ha: a) a haditechnikai eszköz a követke-
ző technikai kiszolgálási vagy olajcsere nor-
máját leüzemelte; b) az eszköz műszaki álla-
pota nem felel meg a típusra előírt műszaki 
követelményeknek; c) három egymást kö-
vető alkalommal műszaki okokra visszave-
zethető üzemanyag-túlfogyasztás állapítha-
tó meg; d) a haditechnikai eszköz (üzem óra) 
kilométerszámlálója üzemképtelen; e) a for-
galmi engedély érvénytelen; f) a szervezet-
szerű vezető távol van és a kijelölt vezető-
nek a haditechnikai eszköz jegyzőkönyvileg 
nincs átadva. A gépjárműtechnikai eszközök 
a rendeltetésük és igénybevételi jellegüknek 
megfelelő szolgálati feladatok végrehajtásá-
ra, továbbá meghatározott kulturális, sport- 
és magáncélú használatra és szolgáltatás-
ra vehetők igénybe. Az igénybevétel jellege 
szerint megkülönböztetünk szolgálati célú, 
magáncélú és egyéb célú igénybevételt. Szol-
gálati célú igénybevétel lehet: a) a kiképzé-
si feladatok, valamint a honvédség tulajdo-
nát képező anyagszállítások végrehajtása 
érdekében történő igénybevételek; b) a gép-
járműtechnikai eszközök csapatpróbáival, 
rendszerbe állításával kapcsolatos igénybe-
vételek; c) a honvédségi szervezetek állo-
mányába tartozó személyek szolgálati célú 

szállítása, beleértve a helyközi szolgálati 
utak esetén a lakásról más helyőrségbe, il-
letve oda visszatérő szállításokat; d) a Ma-
gyar Honvédség állományába tartozó biz-
tonsági tisztek feladatai ellátására irányuló 
igénybevételek az érvényben levő intézke-
dések szerint; e) a katonai rendész és kom-
mendáns feladatok érdekében történő gép-
jármű-igénybevételek; f) a Magyar Honvéd-
ség állományába tartozó személyek és csa-
ládtagjaik kórházba és onnan történő visz-
szaszállítása; g) a honvédségi szervek hét-
végi pihenőjének kialakítását és működését 
biztosító szállítások; h) a hivatásos állomány 
gyógykezelésre való oda- és visszautazása 
(orvosi beutaló alapján); i) a honvédségi já-
ratok gépjármű-igénybevételei. A gépjármű-
technikai eszköz igénybevételét jogtalannak 
kell minősíteni, ha: a) az eszközt a megha-
tározottaktól eltérő módon magáncélra ren-
delik ki, vagy igénybe veszik; b) az eszközt 
menetlevél nélkül, vagy érvénytelen menet-
okmányokkal veszik igénybe; c) a szolgála-
ti célból kirendelt járművet az állományille-
tékes katonai szervezet parancsnokának en-
gedélye nélkül más célra veszik igénybe; d) 
a gépjármű a meghatározott menetvonaltól 
nem szolgálati okból, indokolatlanul eltér, 
és ez többletkilométer-felhasználást ered-
ményez; e) a honvédség állományába nem 
tartozó polgári személyeket engedély nél-
kül szállítanak; f) a gépjármű vezetője nem 
a megfelelő kategóriával vezet gépjárművet; 
g) a technikai eszköz igénybevétele nem ren-
deltetésszerűen történik. Haditechnikai esz-
közök közúti forgalomban történő igény-
bevételéhez szükséges okmányok: a) a jár-
művezető személyazonosságát igazoló ok-
mány; b) gépjárműparancsnoki igazolvány; 
c) igazolvány az elért osztályos fokozatról; 
d) az adott típusra előírt érvényes vezetői 
engedély (kezelői igazolvány); e) átadás- 
átvételi jegyzőkönyv. (V. R. L.) → haditech-
nikai támogatás
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páncélozott felderítő-harcjármű: olyan 
páncélozott szállító harcjármű, amelynek 
rendeltetése a felderítőkatonák szállítása 
és a harcjárműre telepített felderítőberende-
zésekkel, jel- és adattovábbító infokommu-
nikációs berendezéseivel adatok megszerzé-
se és azok továbbítása. (H. H.) → felderítés

páncéltörő löveg (páncéltörő ágyú): páncélo-
zott célok (harckocsik, önjáró lövegek, pán-
célozott harcjárművek stb.) megsemmisítésé-
re szerkesztett tűzeszköz. A 75–125 mm-es  
űrméretű csöves ~ lehet simacsövű, vonta-
tott vagy önjáró változat. A ~ek jellemzője, 
hogy lapos röppályán, nagy kezdősebessé-
gű, nagy találati pontosságú, nagy páncélát-
ütő képességű, úgynevezett romboló és ku-
mulatív hatású lövedékkel szerelt, egyesített 
lőszert alkalmaznak. A nagyobb űrméretű 
lövegekből páncéltörő rakétát is indítanak. 
Hatásos lőtávolságuk az űrmérettől, a kez-
dősebességtől (a kumulatív hatású lövedé-
kek kivételével) és a lövedéktípustól függ. 
(Sz. T.) → tüzérség

páncéltörő manőver csoport: lásd páncél-
elhárító tartalék (M. G.) → tüzérség

páncéltörő rakéta: a páncélelhárítás legkor-
szerűbb és leghatékonyabb eszköze. Szilárd 
hajtóanyagú rakétahajtóművel egybeépített 
kumulatív hatású, nem irányított vagy irá-
nyított rakéta. A nem irányított űrméretes 
és űrméret feletti változatai: kézi úgyneve-
zett hátrasiklás nélküli (HSN-) elven mű-
ködő vetőcsőből, konténeres tároló-indító 
csőből, HSN állványos gránátvetőből, he-
likopter-, repülőgép-fedélzeti blokkból in-
díthatók. Az irányított változatai az indítás 
szempontjából: hordozható állványra és gép-
járműre épített indítócsőből, önjáró indító-
állványról, páncélozott harcjárműből, heli-
kopterről, repülőgépről, sínről, konténerből 
vagy indítóblokkból, de páncéltörő és harc-
kocsi lövegből is indíthatók. A röppályán 

a rakétát általában a forgás, valamint a ve-
tőcső (konténer) elhagyása után szétnyíló 
farokszárnyak stabilizálják, de vannak me-
revszárnyú aerodinamikai felépítésűek is. 
A páncéltörő rakéták röppályán való irányí-
tása (célba vezetése) végezhető kézi, optikai, 
rádió-lézersugaras módszerrel, vagy az ön-
irányítás változataival. Napjaink korszerű 
irányított páncéltörő rakétái dupla kumu-
latív hatású robbanófejjel, kombinált önirá-
nyítási rendszerrel és általában a harckocsi-
kat felülről támadó (top attack) képességgel 
rendelkeznek. (Sz. T.) → tüzérség

páncéltörő tüzérség: a tüzérség egyik neme. 
Rendeltetése az ellenséges harckocsik, ön-
járó lövegek és más páncélozott célok meg-
semmisítése. Állományába páncélozott cé-
lok leküzdésére alkalmazott tüzéralegysé-
gek tartoznak, amelyek lövegei (páncéltörő 
rakéta komplexumai) nagy kezdősebességű 
különleges páncéltörő lövedékekkel, illetve 
kumulatív robbanófejjel ellátott rakétákkal 
pusztítják a céljaikat. (Sz. T.) → tüzérség

Panzerfaust (Páncélököl) hadművelet: 
Magyarország háborúból való kiugrásának 
megakadályozására 1944. október  15-én  
végrehajtott német művelet, aminek köz-
vetlen következménye lett Szálasi Ferenc 
és nyilas kormányának hatalomra jutása. 
(Sz. M.) → hadtörténet, hadművészet tör-
ténete

Pape, Robert Anthony (1960–): nem szol-
gált a légierőben, azonban első könyvét a lé-
gierő kényszerítő képességéről (stratégi-
ai jelentőségéről) írta, Bombing to Win – 
Air Power and Coercion in War (Bombá-
zás a győzelemért – A légierő és a kény-
szerítés a háborúban) címmel. Tanulmá-
nyait  mindhárom képzési szintet tekintve 
a  politikatudományok területén folytatta. 
Az alap- és mesterdiplomáját is a  Pittsbur ghi 
Egyetemen szerezte, mindkettőt 1982-ben. 
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A tudományok doktorává (PhD-fokozat) 
a Chicagói Egyetemen vált 1988-ban, ahol 
jelenleg is professzorként tevékenykedik. 
Négy nagysikerű könyvet írt és több tíz pub-
likációja jelent meg tudományos és egyéb 
rangos folyóiratban. Célpontkiválasztás 
szempontjából az ellenséges katonai erőkre 
helyezi a hangsúlyt. E szemben álló fegy-
veres erőkre kell a légierővel olyan hatást 
gyakorolni, hogy gyors, ahogy ő fogalmaz 
„olcsó” győzelmet arassunk azáltal, hogy 
akaratunkat rákényszerítjük. Ennek folyo-
mányaként, amennyiben a szemben álló po-
litikai akaratnak nincs többé a háborúban 
érdekérvényesítő képessége, ami ez eset-
ben csak a (cselekvőképes) haderő, akara-
tát és céljait sem lesz képes tovább vinni. 
Abban az esetben, amikor az ellenséget tel-
jesen, vagy a teljeshez közelítően elpusztít-
juk, nem megfelelően, pazarlóan alkalmaz-
zuk a légierőt, és nem használjuk ki kény-
szerítő képességét. Az ellenség ellenállásá-
ra, és az akaratunk érvényesítési esélyeire 
a következő képletet és relációt írta fel: R 
= B p(B) – C p(C); R<0; ahol R – az ellen-
ség ellenállása, B – az ellenállás hasznos-
sága (az ellenállás milyen előnyökkel jár), 
C – az ellenállás ráfordítása (a várható károk 
mértéke), (p) az előnyök elérésének, vagy 
a károk elszenvedése valószínűségének mér-
téke. Amennyiben R kisebb érték lesz mint 
nulla, az ellenségre (tőle racionális viselke-
dést feltételezve) rákényszeríthetjük a mi 
akaratunkat. A légierő általi kényszerítés-
nek négy alternatíváját különíti el: megtorlás 
(punishment), kockáztatás (risk), dekapitá-
ció (lefejezés – decapititaion), tagadás (deni-
al). Megtorlás: a polgári lakosság támadása 
(fizikai pusztítása, és/vagy életkörülménye-
ik rombolása – például második világhábo-
rú). Kockáztatás: a célpont szintén a lakos-
ság, viszont alacsony támadási intenzitással 
kezdve, egyre növelve azt (a politikai vezetés 
eldöntheti, hogy eláll céljaitól, és a támadás 
befejeződik, vagy vállalja a károkat – példá-

ul Koszovó, 1999). Dekapitáció: a politikai 
és/vagy katonai vezetés pusztítása (például 
öbölháború, 1991). Tagadás: a katonai erők 
megfosztása a területmegtartási-, vagy cse-
lekvőképességben. Része elméletének, de 
nem támogatja a lakosság ellen intézett tá-
madásokat, amelyek némely esetben nem el-
tántorítanák azt az ellenállástól, hanem nö-
velhetik eltökéltségüket. Úgy véli, a legvaló-
színűbb és leghatékonyabb módja a sikerek 
elérésének a katonai erők ellehetetlenítése. 
(Cs. J.) → légvédelem, légierő (műveletek, 
támogató műveletek)

Paperclip (Gemkapocs) művelet: a máso-
dik világháború végén a német tudósokat 
az Egyesült Állomokba mentő („deportá-
ló”) művelet. (Hasonló történt a szovjetek 
részéről is.) (Sz. M.) → hadtörténet, had-
művészet története

parancs: a parancsnok kezében vezetési 
eszköz, amelyet a katona köteles maradék-
talanul végrehtani. A ⁓ot lehet szóban, írás-
ban (rajzban), jelekkel és jelzésekkel adni. 
Az elöljárónak parancsadásakor támaszkod-
nia szükséges a rendelkezésére álló adatok-
ra, figyelembe kell vennie a végrehajtás fel-
tételeit, az alárendelt személyi tulajdonsá-
gait, felkészültségét. Az elöljáró a ⁓ot úgy 
adja, hogy az a végrehajtó alárendelt szá-
mára világos, egyértelmű és az adott kö-
rülményekhez képest a legrövidebb legyen, 
végrehajtó katona pedig érezze a ⁓ szüksé-
gességét, hogy annak tudatában meggyőző-
désből cselekedhessen. Magasabb szintű pa-
rancsnokok hatáskörüknek megfelelően írá-
sos formában is adhatnak ki rendelkezése-
ket. Az írásbeli rendelkezésekben meg kell 
határozni annak hatályát, a kihirdetés mód-
ját és a végrehajtás jelentésének határidejét. 
(C. O.) → katonai vezetés

parancsfelelősség: a fegyveres erők haté-
konyságot biztosító hierarchikus  szervezése 
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érdekes kérdéseket vet fel a felelősség tekin-
tetében. Felelős-e egy jogsértő cselekmé-
nyért az, aki a cselekményt parancsra haj-
totta végre, valamint hogy a parancslánco-
latban meddig terjed a parancsnok felelőssé-
ge egy jogsértő cselekményért? A kialakult 
gyakorlat és az elfogadott szabályok rögzí-
tik, hogy a hadijog szabályainak megsértése 
esetén nem elégséges kifogás az, hogy a pa-
rancs felettes személytől érkezett, ameny-
nyiben a parancs jogellenessége egyértel-
mű. A ~ tekintetében pedig az I. Kiegészítő 
jegyzőkönyv 86. cikke a következőképpen 
fogalmaz: „Az a tény, hogy az Egyezmé-
nyek vagy a jelen Jegyzőkönyv megsérté-
sét alárendelt személy követte el, nem men-
tesíti feletteseit az eset körülményeitől füg-
gően a büntetőjogi vagy fegyelmi felelősség 
alól, ha tudták, vagy a szükséges értesülé-
sek birtokában az adott körülmények kö-
zött tudhatták volna, hogy az érintett sze-
mély jogsértést követ el, vagy készül elkö-
vetni, és ha tőlük telhetően nem tettek meg 
minden intézkedést a jogsértés megakadá-
lyozására, illetve megtorlására.” Ebből lo-
gikusan következik, hogy a parancsfelelős-
ség addig terjed a parancsláncolatban, amíg 
van olyan elöljáró a sorban, aki tudott, vagy 
akinek tudnia kellett volna, hogy a parancs 
végrehajtása jogsértést jelent, és nem tett 
semmit ellene. A Nemzetközi Büntetőbíró-
ság statútuma alapján a katonai vezető fele-
lős azokért a bűnökért, amelyekről „tudott, 
vagy tudnia kellett volna” az adott körül-
mények között, és csak akkor, ha az ő „fel-
ügyelete és ellenőrzése” alatt álló személy 
követte el. Felelős akkor, ha „elmulasztotta 
megtenni a szükséges lépéseket”, hogy meg-
akadályozza és visszatartsa az alárendeltjei 
által „elkövetett vagy elkövetni szándéko-
zott” cselekményt, vagy ha elmulasztotta 
annak jelentését a megfelelő hatóságoknak. 
(L. T.) → hadijog

parancsnok: a katonai szervezet élén álló 
egyszemélyi vezető. Szolgálati hatalma – 
amelyet jogszabályok és belső rendelkezé-
sek határoznak meg – kiterjed az adott kato-
nai szervezete egész személyi állományára, 
a katonák szolgálatának minden területére, 
bármely helyen és időben. A ~ teljes és osz-
tatlan felelősséggel tartozik a rá bízott ka-
tonai szervezet, a neki alárendelt állomány 
eredményes tevékenységéért és mindazért, 
amit ennek érdekében tett vagy megtenni 
elmulasztott. A ~ot az arra hatáskörileg il-
letékes elöljáró nevezi ki, és beosztásából is 
csak ő vagy nála magasabb beosztású elöl-
járó mentheti fel. A ~ alárendeltjeit a törvé-
nyekben, szabályzatokban és utasításokban, 
valamint az elöljáró ⁓ parancsaiban bizto-
sított jogkör alapján vezeti. Felelős a harc-
készültségért – beleértve annak valameny-
nyi összetevőjét –, az elöljárótól kapott fel-
adatok maradéktalan végrehajtásáért, illet-
ve végrehajtatásáért, az egész személyi ál-
lományért, a törvényességért, a katonai élet 
szabályzatok szerinti állandó szervezettsé-
géért és rendjéért. Személyesen határoz a ki-
tűzött harcfeladatok végrehajtásáról, szerve-
zi és valósítja meg az együttműködést, sze-
mélyesen és törzse útján vezeti az aláren-
delteket a harcban. Hatáskör és felelősség 
szempontjából a katonai szervezet egysze-
mélyi vezetője akkor is ~nak tekintendő, ha 
az állománytábla szerinti megnevezése ettől 
eltér. (P. T.) → humánpolitika, személyügy

parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat: 
a parancsokok és a törzsek együttes felké-
szítésének legmagasabb formája. A ~okat 
általában csapatok bevonása nélkül hajt-
ják végre. A ~ rendeltetése: a parancsokok 
és a törzsek munkájában a begyakoroltság 
és az összekovácsoltság tökéletesítése tá-
bori körülmények között. A ~okat terepen, 
vezetési eszközök felhasználásával, rendsze-
rint csak jelző csapatok bevonásával hajtják 
végre. A ~ok lehetnek: egy- és kétoldalúak; 
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egy- és többfokozatúak; gyakorló, ellenőrző, 
kísérleti, és bemutató célúak. (M. I.) → ka-
tonai képzés, kiképzés, felkészítés

parancsnoki foglalkozás: a tisztek (altisz-
tek), törzsek hadműveleti-harcászati (harc- 
és  tűzvezetési) felkészítésének alapvető for-
mája. A ~t rendszerint az elöljáró parancs-
nok vezeti, illetve tartja az alárendelt pa-
rancsnokok részére. A ~ formája lehet: elő-
adás, alkalmazó megbeszélés, csoportos 
foglalkozás, röpfeladat stb. Végrehajtható 
tanteremben, térképen, terepasztalon, szak-
tanteremben, terepen, számítógépes szimu-
látoron és kombináltan. (M. I.) → katonai 
képzés, kiképzés, felkészítés

parancsnoki híradás: információ, utasítás, 
jelzések vagy jelek továbbítása a csapatve-
zetés érdekében a parancsnok gépkocsijá-
ba beépített, mozgó vagy a részére kijelölt 
egyéb eszközzel. A parancsnok a személyi 
híradó eszközével (általában rádióeszközzel) 
a saját, illetve az alárendelt híradóforgalmi 
rendszerbe léphet be. A forgalmi rendszer-
be belépése egyben a vezetőállomás szere-
pének átvételét is jelenti. A parancsnok belé-
pése esetén a veszélyjelzésen kívül minden 
forgalmazás abbamarad, és a parancsnok 
irányítása alá kerül. A parancsnoki szemé-
lyi híradó eszközök rendelkeznek mindazon 
rendszerek forgalmi adataival, amelyekbe 
a belépésük várható. (N. I.) → híradó-in-
formatika, információvédelem

parancsnoki szuggessztió: fontos fogalma 
a katonapedagógiának, a parancsnoki ki-
képző-nevelői tevékenység során, ugyanis 
a parancsnoki szuggesztív hatás nem vele-
született sajátosság, a katonai szocializáció 
során, a parancsnoki-vezetői munka során 
alakulhat ki. A szuggesztív hatásnak külső 
feltételei vannak. A legfőbb feltétel, hogy 
a parancsnok fölényhelyzetben legyen a be-
osztott katonákkal szemben; rendelkezzen 

valamiféle fölényhelyzettel, amellyel hely-
zetbe csak az a katonai vezető kerülhet, aki 
valamilyen többlettel rendelkezik a beosz-
tottakhoz viszonyítva. A parancsnok számá-
ra fölényhelyzetet és szuggesztív befolyást 
biztosító többletek a parancsnok jogi, pszi-
chológiai és fizikai többlete. (Sz. I.a) → ka-
tonapedagógia

parancsnokkal szembeni követelmények: 
legyen erős és becsületes jellem, elkötelezett 
a haderő etikájához és legyen az egyéni ér-
tékrend példája. Legyen képes komplex eti-
kai problémák megoldására. Ismerje a kato-
nai vezetés rendszerét, alkalmazási módja-
it, eszközeit. Ismerje önmagát, a normákat, 
az emberi természetet, feladatát és egysé-
gét. Időben tűzzön ki célokat, adjon utasí-
tást és ösztönzést. Legyen képes megérteni 
a hadműveletek emberi mértékét, kezdemé-
nyezést generálni, jól kiszámított kockáza-
tot vállalni, összetartó csapat kialakításá-
ra, hatékonyan kommunikálni, legyen har-
cászatilag és szakmailag felkészült. (C. O.) 
→ katonai vezetés

parancsnoklás: szigorú – általában a fegy-
veres szervezeteknél érvényesülő – törvé-
nyileg támogatott vezetési rend, ahol a pa-
rancsnok más vezetővel szemben törvényi-
leg különleges joggal van felruházva. A ⁓ 
egyben a parancsnoki beosztás ellátásából 
eredő szolgálati hatáskör gyakorlását, illet-
ve az egyes katonai tevékenységek konk-
rét, gyakorlati végrehajtásának irányítását 
is magába foglalja. (C. O.) → katonai vezetés

parancsnokok és törzsek felkészítése: 
hosszabb elméleti és gyakorlati felkészítést 
magában foglaló folyamat. Célja a parancs-
nokságokat és törzseket (vezetési szintjük-
nek megfelelően) képessé tenni a hadásza-
ti-, hadműveleti-, harcászati-, valamint a jog-
szabályokban és doktrínákban megszabott 
feladatok tervezésére, szervezésére és irá-
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nyítására. (M. I.) → katonai képzés, kikép-
zés, felkészítés

parancsnokság: katonai alakulatok veze-
tő-irányító szerve, amely állománytáblába 
rögzített. A magasabbegységeknél, igazga-
tási szervezetnél önálló hadrendi elemként 
szerepel. (C. O.) → katonai vezetés

parancsnoksági híradás: az elöljáró és 
az alárendelt parancsnokok, törzsek veze-
tési pontjai közötti, valamint a saját seregtest 
(egység, magasabbegység) vezetési pontjai 
közötti információtovábbítás. Az alárendel-
tekkel való összeköttetésért az elöljárót ter-
heli a felelősség. Megszakadás esetén mind-
két fél részt vesz a helyreállításban. Harci 
körülmények között a csapatok parancsno-
kai és törzsfőnökei felelősek azért, hogy ren-
delkezzenek azokkal a híradó eszközökkel, 
amelyek lehetővé teszik részükre az össze-
köttetés fenntartását az elöljáró és aláren-
delt parancsnokokkal (törzsekkel), valamint 
a saját törzzsel. (N. I.) → híradó-informati-
ka, információvédelem

Pareto-diagram: a problémák elemzésére 
szolgáló módszer. Az elemzés a 80/20 sza-
bályon alapszik, amely szerint a problémák 
80%-a  mögött a kiváltó okok 20%-a  áll. Te-
hát ez alapján érdemes rangsorolni az oko-
kat, és először a lényeges 20%-kal  kell fog-
lalkozni. Ezen elv érvényesülését az élet 
számos területén megfigyelhetjük, például: 
egy munka elvégzésének 80%-ához a ráfor-
dított idő 20%-a  elegendő. (C. O.) → kato-
nai vezetés

párhuzamos munkamódszer: a katonai 
szervezeteknél a vezetési folyamatok meg-
oldása során a ⁓ a legfőbb, leggyakrabb al-
kalmazás. A parancsnok elgondolásának 
kialakítását követően valamennyi döntés-
ről a törzs informálja az alárendelt szerve-
zeteket. A különböző szintű döntéseket nem 

nagy időeltolódással alakítják ki, aláren-
deltekhez történő lejuttatásra, így biztosí-
tott az alárendeltek számára a felkészülés-
hez a rendelkezésre álló idő 2/3-a. (C. O.) 
→ katonai vezetés

párhuzamos üldözés: amikor a visszavo-
nuló erőket gyorsan mozgó alakulatokkal 
a szárnyaikon/hézagaikon előretörve igye-
keznek távolabbi, kedvező terepszakaszon 
bekeríteni, majd megsemmisíteni. Lásd 
kombinált üldözés. (Sz. M.) → hadtörténet, 
hadművészet története

pars: lásd vonás (K. A.) →  geoinformációs 
támogatás

passzív zavarás: az elektronikai zavarások 
olyan fajtája, amely során a zavaróeszköz sa-
ját, vagy külső energiaforrásból nem hasz-
nál fel energiát a működéséhez. Többségük 
alapelvét tekintve a fizikai tükrözési tör-
vénynek megfelelően működik. Ez kimond-
ja, hogy az anyagba be nem hatoló hullámok 
az anyag felületéről eltükröződnek (fémek 
esetében az anyagba nem hatolnak be, ha-
nem arról teljes mértékben eltükröződnek) 
mégpedig úgy, hogy a beesési szög egyenlő 
a visszaverődési szöggel. Ha három egymás-
ra merőleges síkról verődik vissza a beeső 
hullám, akkor a visszaverődés a beeső hul-
lám irányába történik. Ha ezt a tér minden 
irányából biztosítani kell, akkor a sarkokból 
mind a nyolc térnyolcad irányába kell hogy 
egy-egy sarok látsszon. Az anyagba behato-
ló hullámok a Snellius-Descartes törési tör-
vénynek megfelelő irányváltást szenvednek 
el. Ez a két különböző anyag határfelületén 
bekövetkező irányváltozásban jelentkezik, 
mértékét pedig a két anyag egymásra vo-
natkoztatott relatív törésmutatója határozza 
meg. A Snellius-Descartes törvény szerint: 
sinα ÷ sinβ = n21 ahol α – az 1-es  közegből 
beeső hullám és a felületi normális közti 
szög, β – a 2-es  közegbe behatolt és irányt 
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változtatott hullám iránya és a felületi nor-
mális közti szög, n21 – pedig a 2-es  közegnek 
az 1-es  közegre vonatkoztatott relatív törés-
mutatója. A hullámok terjedési sebességére 
igaz, hogy n21 = c1 ÷ c2 vagyis a közegekben 
a hullámok eltérő sebességgel is haladnak. 
(V. L.) → elektronikai hadviselés

passzív zavaróeszköz: olyan, műszaki fel-
építését tekintve viszonylag egyszerű tech-
nikai eszköz, amely külső, vagy saját áram-
forrásból származó energia befektetése nél-
kül képes a vevőberendezések számára za-
varó hatású sugárzást visszaverés útján elő-
állítani. Leggyakoribb típusai a szögvissza-
verők, a dielektromos lencsék és a dipolok. 
A szögvisszaverők működésük során a be-
eső elektromágneses hullámokat a tükrözési 
törvénynek megfelelően reflektálják, így há-
rom egymásra merőleges fémfelület a beeső 
hullám irányába veri vissza a primer hullá-
mokat. A dielektromos lencséket több, kü-
lönböző dielektromos állandójú anyagréteg-
ből készítik, így a beeső hullámok az egyes 
rétegek határán a törési törvénynek megfe-
lelően irányváltást szenvednek, így jutnak 
vissza a hullámok a beeső hullám irányába. 
A dipólvisszaverők 0,47 λ hullámhosszú-
ságnál rezonanciát mutatnak, így a levegő-
ben kavargó véletlenszerű helyzetük és nagy 
számuk a létrejövő rezonancia miatt a rádió-
lokátorok indikátorán nagy visszaverő felü-
letet mutatnak. A levegőben való lassú moz-
gásuk állócél jellegű visszaverődést okoz, 
amely az állócélszűrő áramkörökkel csil-
lapítható. (V. L.) → elektronikai hadviselés

pekingi nőkonferencia: lásd Nők Pekingi 
Világkonferenciája (M. J.) → humánpoliti-
ka, személyügy

pénzkeret-gazdálkodás: központi ellá-
tás formájában valósul meg. Ezen ellátá-
si körbe tartozó eszközöket és készleteket 
az MH Anyagellátó Raktárbázis (további-

akban: ARB) a központi költségvetési elő-
irányzat keretében szerzi be, az intézményi 
gazdálkodást folytató utalt honvédelmi szer-
vezetek pedig – a pénzkeret értékében meg-
határozott kereten belül – természetben, té-
rítés nélkül veszik át a Központi Élelmezé-
si Anyagraktártól (továbbiakban: KÉRA). 
A központosított ellátás körébe tartozó esz-
közök és készletek vételezéséhez a pénzke-
retet – költségvetési tételbontásban – a törzs-
adatok szorzata alapján az MH ARB álla-
pítja meg a honvédelmi szervezetek részé-
re. A pénzkereteket negyedéves szinten túl-
lépni nem lehet, negyedéven belül – a IV. 
negyedév kivételével – 10% túllépés meg-
engedett. Év végén megmaradó pénzkere-
teket a következő költségvetési évre átvin-
ni nem lehet. Az utalt honvédelmi szerve-
zetek pénzkeretét és annak terhére történő 
vételezett eszközök és készletek értékét, va-
lamint az egyenleget az MH ARB szolgál-
tatja a honvédelmi szervezet részére. (P. A.) 
→ hadtáptámogatás

peremvonal: a közvetlen harcterület első 
vonala. Az első lépcsőben elhelyezkedő al-
egységek a támadás irányára néző képze-
letbeli vonala. Rendeltetése, hogy biztosít-
sa az erők elhelyezését, az ellenséges főerő-
inek megállítását, a saját ⁓ előtt lévő erők 
tevékenységének támogatása céljából. A ⁓
at jól azonosítható tereptárgyak alapján ad-
ják meg. A ~ előtt különböző a természetes 
akadályokhoz igazodó műszaki zárakból 
létrehozott akadályrendszert alakítanak ki. 
A ~at, a terepet, az ellenség és a saját csapa-
tok harceljárásait, harci lehetősségeit, a pa-
rancsnoki szándékot figyelembe véve jelölik 
ki. (T. J.) → szárazföldi műveletek

pergőtűz: az első világháború állásháború 
időszakában (1915–1918) kialakult tüzérségi 
tűznem, amikor a támadások több ezer lö-
veggel 7–8 napon át tartó tüzérségi előké-
szítésével indult, hatalmas károkat okozva 
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az ellenség védelmi rendszerében, a védők 
számára lélektanilag is rendkívüli megter-
helést okozva. (Lásd Gyóni Géza: Csak egy 
éjszakára című versét.) (Sz. M.) → hadtör-
ténet, hadművészet története

periszkópikus tüzérségi tájoló műszer: 
a tüzérség alapvető műszere, a tüzérfelde-
rítés, a tűzvezetés és a tüzérbemérés fontos 
eszköze. A tájolóműszer függőleges és víz-
szintes szögek mérésére, tájolóirányok irány-
szögeinek meghatározására, harcrendi ele-
mek bemérésére, a célok felderítésére, elő-
remetszésére és megfigyelésére, a tüzérségi 
tűz megfigyelésére, és bázisléc segítségével 
távolságmérésre is használható. Periszkó-
pikus toldata segítségével alkalmas fedezé-
kek mögül történő alkalmazásra is. A Ma-
gyar Honvédségben a PAB-2A (és a PAB-
2 – ez utóbbi azimutális toldat nélküli) típusú 
~t rendszeresítették. A tájolóműszer alkal-
mazása háromlábú állványon történik, a mű-
szer szükség esetén periszkópikus toldattal, 
azimutális toldattal vagy világító berende-
zéssel is kiegészíthető. (M. G.) → tüzérség

PERT-módszer: a hálótervezési modell 
egyik alaptípusa. Akkor alkalmazzuk, ha 
a folyamat tervezésében és végrehajtásában 
sok a bizonytalansági tényező. Ezért az idő-
számítás módszereit valószínűségszámítá-
si alapon dolgozták ki. Elkészítése több lé-
pésből áll. El kell dönteni, hogy: a) milyen 
feladatokat és milyen sorrendben kell elvé-
gezni; b) hogyan kell azokat csoportosítani; 
c) a feladatok elvégzése mennyi idő és erő-
forrás felhasználását igényli. A ⁓ esetében 
az úgynevezett hármas időbecslés módsze-
rét alkalmazzák a tevékenységek időtarta-
ma legvalószínűbb nagyságának meghatá-
rozására. Meg kell becsülni a tevékenység 
időtartamának: optimista, valószínű, pesz-
szimista nagyságát. Az optimális, az az el-
méletileg lehetséges legrövidebb időtartam, 
amikor minden körülmény a legkedvezőb-

ben alakul, és nem vagy csak kismérték-
ben számolunk veszteségidővel. A legvaló-
színűbb az átlagos feltételek között szüksé-
ges időtartam, és amikor bizonyos – átlagos 
nagyságú – veszteségidővel, kieséssel is szá-
molunk. A pesszimista idő a legkedvezőtle-
nebb körülményeket veszi figyelembe, szá-
mol több akadályozó tényező érvényesülé-
sével. A három időtartamból számítható ki 
a várható átlagos időtartam. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

PESCO (Permanent Structured Coopera-
tion, állandó strukturált együttműködés): 
az EU közös biztonság- és védelempolitikája 
területén a lisszaboni szerződés egyik leg-
fontosabb újítása az volt, hogy a megerősített 
együttműködés formájaként létrehozott egy 
új, rugalmas együttműködési eszközt, a ~t. 
A ~ célja, hogy elősegítse az interoperabili-
tást, a képességhiányok csökkentését, illetve 
a védelmi területen történő együttműködés 
megerősítését. Az uniós szerződés a ~ lét-
rehozását minimális tagállami létszámhoz 
sem kötötte. A tagállamok döntését követő-
en az Európai Unió külügyi és biztonság-
politikai főképviselője, aki egyben az Eu-
rópai Bizottság egyik alelnöke véleményezi 
a tagállamok szándékát. A végső határozatot 
minősített többséggel az EU Tanácsa hozza 
meg. Az Európai Parlament a folyamatról tá-
jékoztatást kap. A lisszaboni szerződéshez 
csatolt 10. jegyzőkönyv alapján a ~ben részt 
vevő tagállamok: a) vállalják, hogy védelmi 
képességeit intenzívebben fejlesztik a több-
nemzeti erők, a fő európai fejlesztési progra-
mok, valamint az Európai Védelmi Ügynök-
ség tevékenységéhez való nemzeti hozzájá-
rulásaival, illetve az azokban való részvéte-
lének erősítésével; valamint b) rendelkeznek 
azokkal a képességekkel, hogy EU-harccso-
portot hozzanak létre. (1. cikk) További fel-
tételekhez tartozik, hogy a védelmi felszere-
lések beszerzésénél együttműködnek, a vé-
delmi berendezéseiket közelítik egymáshoz, 
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katonai szükségleteiket összehangolják, vé-
delmi eszközeik és képességeik összevoná-
sával, közös célkitűzéseik meghatározásával 
növelik az interoperabilitást, továbbá részt 
vesznek az Európai Védelmi Ügynökség kö-
zös vagy európai felszerelési programok ki-
dolgozásában. (2. cikk) A 10. jegyzőkönyv 
az Európai Védelmi Ügynökséget (EDA) 
bízza meg a 2. cikkben lefektetett feltételek 
rendszeres értékelésével és az éves jelentés-
sel. (3. cikk) Sokáig úgy tűnt, hogy a lissza-
boni szerződésben rejlő lehetőséget az EU 
tagállamai – elsősorban az Egyesült Király-
ság ellenállása miatt – nem használják ki. 
2016-tól, az EU új globális külügyi és biz-
tonságpolitikai stratégiájának megjelenése, 
illetve a brexitről szóló népszavazás kilépést 
támogató eredménye után viszont a ~ létre-
hozásának folyamata megkezdődött. A ké-
pességfejlesztések uniós szintű hátteréül 
részben az szolgált, hogy a 1999-ben  megha-
tározott 2003-as  fő célkitűzések (Head line 
Goal 2003) mind a mai napig hatályosak, il-
letve a globális stratégia végrehajtására vo-
natkozó 2016. novemberi külügyi tanácsi 
következtetéseiben a katonai ambíciószint 
is megjelenik. A ~ létrehozásában megha-
tározó szerepet töltött be a német inkluzív, 
azaz minél több tagállamot bevonó megkö-
zelítés elve. 2017. november 13-án  23 tagál-
lam miniszterei – öt ország, Dánia, Írország, 
Málta, Portugália és az Egyesült Királyság 
kivételével – együttes bejelentést írtak alá. 
A bejelentést a főképviselőnek és a tanács-
nak adták át. 2017. december 8-án  az EU 
Tanácsa minősített többséggel döntött ösz-
szesen 25 ország részvételével – kivéve Dá-
nia, Az Egyesült Királyság és Málta – meg-
valósuló ~ elindításáról. 2018. március 6-án  
az EU Tanácsa elfogadta a ~ keretein belül 
első körben megvalósuló 17 projektjavasla-
tot. 2018 júliusában a tanács közös szabá-
lyokat fogadott el a ⁓-projektek irányítására, 
illetve döntés született az Európai Külügyi 
Szolgálat és az Európai Védelmi Ügynökség 

(EDA) által együttesen biztosított titkárság-
ról. Az EDA egyik legfontosabb feladata, 
hogy a CARD (koordinált éves védelmi fe-
lülvizsgálat) alapján javaslatokat fogalmaz 
meg a képesség fejlesztési terv elérése (Ca-
pability Development Plan – CDP) elérése 
érdekében. Az EDA korábbi tevékenysége-
ihez képest a ~ jelentősége, hogy a keretein 
belül megvalósuló projektek esetében a tag-
állami vállalások számonkérhetővé váltak. 
(M. A. É.) → Európai Unió

PEST-vizsgálat: a makrókörnyezet áttekin-
tése az úgynevezett PEST-vizsgálat módsze-
rével valósítható meg, amely lehetőséget kí-
nál a változások strukturált számbavételére, 
jellemezhető a szervezetek helyzete. P – (po-
litical): politikai és jogi környezet, ahol egy-
re gyorsabbak a változások. (Bizonytalan-
ság, illetve gyorsan változó, erősödő pozí-
ció, ami kiegyensúlyozottságot, jogbizton-
ságot eredményezhet. A politikai helyzet 
elvonást, illetve támogatást, tűrést, kiszá-
míthatóságot stb. eredményezhet. Növekvő 
minőségi igények.) E – (economical): mak-
rogazdasági környezet: kevés forrás és na-
gyobb elvárások. (Csökkentett költségvetés; 
gazdaságilag meggyengült fenntartó; egy-
re magasabb fenntartási és működési árak, 
ingadozó támogatás. Gazdasági fejlődés, 
szélesebb körű, kiegyensúlyozottabb támo-
gatás, növekvő termelékenység, minőségi 
mutatók előtérbe kerülése, fejlődő, bővülő 
szervezet.) S – (social): társadalmi, szocio-
kulturális (demográfia, társadalomföldrajz) 
környezeti igényekhez szabott szolgáltatá-
sok. (Öregedő társadalom – gyenge közép-
osztály – tartós munkanélküliség – növek-
vő információszükséglet – növekvő minő-
ségigény.) T – (technologocal): technológiai, 
technikai, tudományos környezet egyre átte-
kinthetőbbé és kézzel foghatóbbá váló célok 
és teljesítmények. (Különösen domináns ma 
már az információtechnológiának a minősé-
ge, de legalább olyan lényeges  szerepet tölt 
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be a fejlődés, a hatásos működtetés, a ver-
senyképesség biztosítása szempontjából 
a fejlett technika és a legújabb tudományos 
eredmények rendszerbe állítása, alkalma-
zása.) A környezet változásait a ⁓ tárja fel. 
(C. O.) → katonai vezetés

PhD: philosophiæ doctor (a filozófia tanító-
ja). Lásd hadtudományi fokozatok. (Sz. M.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

piezoelektromos gyújtó, piezogyújtó: lásd 
tüzérségi gyújtó (Sz. L.)  → haditechnikai 
támogatás

pilóta nélküli felderítő-repülőgép: olyan 
pilóta nélküli repülőgép, amelyek különbö-
ző magasságban és sebességgel hosszú vagy 
rövid időintervallumban tartózkodhatnak 
a kijelölt célterület felett abból a célból, hogy 
a fedélzetükre telepített szenzorokkal arról 
adatokat szerezzenek. (H. H.) → felderítés

pilóta nélküli légi jármű (Unmanned Ae-
rial Vehicle – UAV): a repülőrendszer része, 
csupán a levegőben levő rendszerelemre uta-
ló megfogalmazás. A fedélzetén személy-
zet nem tartózkodik, a légi járművet (repü-
lő szerkezetet) általában programvezérléssel 
navigálják, fedélzeti rendszereit, esetleges 
megfigyelőrendszereit szintén távolról keze-
lik. A brit légierő doktrína különbséget tesz 
a távirányított és a pilóta nélküli repülőgé-
pek között, míg az elsőt folyamatos emberi 
kontroll alatt tartják, a második irányítása 
inkább felügyeletjellegű, jellemzőbb a köz-
vetett, programirányítás, és az eszköz tevé-
kenységének monitorozása. Kijelentik, hogy 
fegyvereket csupán a távirányított repülőgé-
peken helyeznek el és alkalmaznak, a piló-
ta nélküli légi járműveket pedig csupán nem 
kinetikus feladatokra használják fel (például 
információgyűjtés). (Cs. J.) → légvédelem, 
légierő (műveletek, támogató műveletek)

pilóta nélküli repülőrendszer (Unmanned 
Aircraft System – UAS): rendszerszemlé-
letű megközelítést tükröző megfogalma-
zás, a légi jármű lehet merev- vagy forgó-
szárnyas, többször felhasználható (különö-
sen a földi elemei) sokoldalú eszközhalmaz, 
amelynek repülőplatformja fegyverek, zava-
ró-, felderítő- és megfigyelőeszközök hordo-
zására és alkalmazására képes. A rendszer 
részét képezi továbbá az irányítóeszköz vagy 
-állomás, az adattovábbító berendezések, an-
tennák, titkosító modulok stb. Az ilyen rend-
szerek alkalmazhatósága a mikroelektroni-
ka fejlődésével folyamatosan bővül. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támoga-
tó műveletek) 

pilótafülke: a repülőgép személyzetének el-
helyezésére való helyiség a repülőgép tör-
zsének első részén. A ~ében helyezik el a re-
pülőműszereket, a felderítő- és célzóberen-
dezéseket, a repülőgép irányításához szük-
séges belső kormányszerveket, a hajtómű 
vezérlő elemeit, valamint a híradóeszkö-
zök kezelőszerveit. A ~ méreteit és elren-
dezését a személyzet összetétele határozza 
meg, a személyzet száma és összetétele pe-
dig a repülőgép rendeltetésétől és felépíté-
sétől függ. Harci repülőgépeken a személy-
zet egy-két fő, szállító repülőgépek esetén 
öt-hét fő. A harci és a szállító repülőgépek 
pilótafülkéje túlnyomásos, ezzel teszik le-
hetővé a személyzet számára a munkafelté-
teleket nagyobb magasságokon is. A pilóta-
fülkével szemben támasztott követelmények 
még a munkahely észszerű kialakítása, a jó 
kilátás és a repülőgép vészelhagyásának le-
hetősége. A különféle berendezések és a ~ 
mérete jelentősen befolyásolja a személy-
zet munkáját. A leggyakrabban használt be-
rendezéseket könnyen hozzáférhetően és ál-
landóan jól megfigyelhetően kell elhelyezni. 
A repülőgép vészelhagyását a katapultülés 
teszi lehetővé. (Cs. J.) → légvédelem, légi-
erő (műveletek, támogató műveletek)
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pilótaruha: a repülőgép-vezető munka-
képességét és életfeltételeit biztosító rend-
szer a kabin hermetizációjának megsérü-
lése, meghibásodása (dehermetizációja) 
vagy a kabin elhagyása (katapultálás) ese-
tén. A pilótafülkében kialakult tűz esetén 
a ~ láng- vagy tűzállóképessége nyújt vé-
delmet. A pilóta mozgásképessége nagyban 
függ a ~ kialakításától, minőségétől. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támoga-
tó műveletek)

pilótafülke ergonómiája: az ember-repü-
lőgép rendszer működésének optimalizálá-
sa a pilótafülke méreteinek helyes megvá-
lasztása, belső terének célszerű kialakítása, 
kezelőszerveinek és műszereinek megfelelő 
formája és elrendezése stb. révén valósulhat 
meg. A rendszer vizsgálata rendszerszem-
léletű megközelítést igényel, mert tervsze-
rű emberi tevékenység hatékonyabbá téte-
léhez antropológiai, fiziológiai és pszicho-
lógiai ismeretek szükségesek. A vizsgála-
tok középpontjában az ember, a pilóta áll. 
Az ő cselekvőképességét kell a tevékeny-
ségek alapjául venni. Ilyenek: a) a cselek-
vés reakcióideje; b) a fizikai erőkifejtés ké-
pessége; c) mozgási képesség térben és idő-
ben; d) érzékszervi reakciók az ingerhatá-
sokra; e) az információ befogadóképessége. 
Fontos feladat az érintkezési felületek meg-
tervezése a pilóta és a repülőgép, valamint 
a környezet közötti információcsere terüle-
tén. Az információcsere kétirányú: egyrészt 
a műszerfalon elhelyezett kijelző megjelení-
ti az információkat a pilóta számára, más-
részt a kezelőelemek információkat fogad-
nak a pilótától. A kijelzőtervezés olyan terü-
leteket fog át, mint a skálák, mutatók, betűk 
és számok optimális megtervezése, valamint 
a műszerek mérete, elhelyezése és csoporto-
sítása. Az információ megjelenítése bonyo-
lult szaktevékenység, nemcsak a jelek meg-
tervezésével foglalkozik, hanem kombináci-
óik szabályaival is. A kezelőszervek terve-

zésekor törekedni kell a könnyű felismerhe-
tőségre a külső jegyek (forma, méret, elhe-
lyezés stb.) alapján. Az ember-gép kapcsolat 
sikerének alapvető feltétele, hogy az egyik 
tulajdonságai kedvezően egészítsék ki a má-
sikét. A kapcsolat akkor hatékony, ha az em-
ber és a gép között a funkciók úgy vannak 
megosztva, hogy az megfeleljen előnyeinek 
és korlátaiknak egyaránt. A pilótafülke mé-
reteit és elrendezését a személyzet összeté-
tele határozza meg. (Cs. J.) → légvédelem, 
légierő (műveletek, támogató műveletek)

pirotechnika: a kémiai technológiának 
az az ága, amely a robbanókeverékek, továb-
bá a világító-, jelző-, gyújtó-, köd- és füst-
képző elegyek előállításával és gyártmá-
nyokba (gránátokba, gyertyákba, rakéták-
ba, bombákba stb.) szerelésével foglalkozik 
(eredeti értelmében a tűzijátékok techniká-
ja). A ~i elegyek gyúlékony anyagok (mag-
nézium, foszfor, alumínium, kén, szén stb.), 
oxidálószerek (klorátok, nitrátok stb.) és kö-
tőanyagok (sellak, gyanta stb.) keverékei. 
Egyes keverékek még különleges rendelte-
tésű elegyrészeket, például lángszínezőket, 
érzékenységcsökkentőket stb. is tartalmaz-
nak. A köd- és füstképző elegyek élettani-
lag általában semlegesek, de lehetnek inger-
lő hatásúak is (klór-acetofenon). A ~i esz-
közök fogalomkörébe tartoznak: a világí-
tó-, jelzőtöltények és -rakéták, a lövedékek-
ben használt nyom- és fényjelzők, a világí-
tó-, köd- és füstgyertyák, a kiképzés során 
használatos hang és tűzimitációs eszközök, 
továbbá különféle szerkezeti elemek és egy-
ségek működését indító vagy lezáró piropat-
ronok. (B. T.) → ABV-támogatás

plasztikus robbanóanyag: olyan brizáns 
robbanóanyag, amely normál hőmérsékleten 
kézzel formálható, alakítható. Univerzáli-
san alkalmazható, különösen jól használha-
tó kumulatív töltetek és idomtöltetek kiala-
kítására. Általában közvetlenül  gyutaccsal 
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 indítható, közbenső detonátor nem szüksé-
ges. (K. Z.a) → műszaki támogatás

poláris koordináták: jellemzően célok fel-
derítése és terepi tájékozódás során a célpont 
helyének meghatározására, illetve ezen pon-
tok kijelölésére alkalmazott koordináták. Te-
repi alkalmazása előnyös, mivel az álláspont 
beazonosítását követően a célpontra mért 
azimut és távolság alapján a célpont helye 
gyorsan meghatározható. A ~ terepi meg-
határozása távméréssel vagy becsléssel, il-
letve tájolóval végezhető el. Hagyományos 
(papíralapú) térképi célmegjelölések során 
vonalzó és szögmérő (protractor) alkalma-
zandó a ~ levételére. Digitális térképen a ~ 
meghatározása az álláspont és a célpontok 
megadására (kijelölésére) és a koordináta-
értékek kilistázására egyszerűsödik. A ~ 
speciális változatát a bipoláris koordináták 
jelentik, amelyek két álláspontból (figyelő-
párból) azonos célpontokra megfigyelt azi-
mutpárokból állnak. Ez esetben a célok hely-
zete távmérés nélkül is meghatározható a te-
repen. (K. A.) → geoinformációs támogatás

polgári ellenőrzés: a honvédség polgári irá-
nyítás alatt álló, függelmi rendszerben mű-
ködő állami szervezet. Magyar Honvédség 
irányítására, felügyeletére (ellenőrzésére) 
az Alaptörvényben és sarkalatos törvény-
ben meghatározott keretek között az Or-
szággyűlés, a köztársasági elnök, a Honvé-
delmi Tanács, a Kormány, valamint a fel-
adat- és hatáskörrel rendelkező miniszter 
jogosult. A Magyar Honvédség működését 
a Kormány irányítja. A ⁓ elsősorban a Hon-
védelmi és Rendészeti Bizottság keretében 
valósul meg. (C. O.) → katonai vezetés

polgári javító kapacitások: azok a nem 
honvédség szervezetébe tartozó javító kapa-
citások, ahol az üzemeltető honvédségi szer-
vezetek a meghatározott mélységű javításo-
kat a csapat-előirányzat terhére polgári ja-

vítószervekkel is elvégeztethetik. (V. R. L.) 
→ haditechnikai támogatás

polgári védelem: a polgári védelmi kötele-
zettség alapján létrehozott polgári védelmi 
szervezetek humanitárius feladatokat látnak 
el, fegyveres vagy súlyos erőszakos cselek-
mények elhárítására nem használhatók fel. 
A fegyveres összeütközés miatt szükséges 
polgári védelmi feladatok ellátásának cél-
ja a lakosság életének megóvása, az életben 
maradás feltételeinek biztosítása, valamint 
az állampolgárok felkészítése azok hatásá-
nak leküzdésére és a túlélés feltételeinek 
megteremtésére. A fegyveres összeütközé-
sek időszakában végrehajtandó polgári vé-
delmi feladatok: riasztás, kiürítés és befoga-
dás, óvóhelyek létesítése, fenntartása, mű-
ködtetése, elsötétítési rendszabályok kidol-
gozása, alkalmazása, a lakosság és a lakos-
ság ellátásához szükséges nemzetgazdasági 
javak mentése, elsősegélynyújtás, lelki gon-
dozás, tűzoltás, a veszélyes területek felde-
rítése, illetve megjelölése, vegyi- és sugár-
mentesítés, fertőtlenítés, továbbá hasonló 
óvintézkedések, szükségelszállásolás és el-
látás, szükségintézkedések a hadműveletek 
által sújtott területek rendjének helyreállí-
tására és fenntartására, a létfontosságú köz-
művek működési feltételeinek gyors helyre-
állítása, a halottakkal kapcsolatos halasztha-
tatlan járvány- és közegészségügyi, továb-
bá kegyeleti, illetve egyéb adminisztrációs 
feladatok ellátása, közreműködés a lakosság 
túléléséhez szükséges nélkülözhetetlen léte-
sítmények működőképességének fenntartá-
sában. A fegyveres összeütközések idősza-
kában végrehajtandó polgári védelmi felada-
tokkal összefüggő felkészítésre, végrehajtás-
ra, valamint készletképzésre vonatkozó rész-
letes követelményeket az ország fegyveres 
védelmi terve tartalmazza. (B. J.a) → vé-
delmi igazgatás
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polgári védelmi szervezet: a ~ek a közpon-
ti, területi, települési és munkahelyi szerve-
zetek, amelyek állományát a polgári védel-
mi feladatok ellátása érdekében az önként 
jelentkezett személyekkel lehet kiegészíteni. 
A ~be a polgári védelmi kötelezettség alatt 
álló személyt a lakóhelye szerint illetékes 
polgármester osztja be. A területi, valamint 
települési rendeltetésű ~be csak a település, 
fővárosban a fővárosi kerület területén lakó, 
vagy ezek területén munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony-
ban álló személyt lehet beosztani. A ~ek 
technikai eszközökkel és anyagokkal való 
felszerelése központi ellátás és gazdasági 
és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesí-
tése (Alaptörvény előírása) keretében törté-
nik. A ~ek egymásnak mellérendeltek, tevé-
kenységüket a védekezés irányításáért fele-
lős személy a polgármester, veszélyhelyzet 
esetén a katasztrófavédelem egy tisztje irá-
nyítja. A ~be beosztott személy esküt tesz. 
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság (OKF) vezetője központi ~ hoz létre 
olyan szakfeladat ellátására, amely külön-
leges szakértelmet és technikai eszközöket 
igényel. A központi ~ felépítéséről és létszá-
máról a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 
központi szerve vezetője dönt. „A fegyveres 
összeütközések időszakában végrehajtandó 
polgári védelmi feladatokra történő felkészí-
tést a katasztrófák elleni védekezésért fele-
lős miniszter irányítása alatt működő polgári 
védelmi felkészítés keretében kell végrehaj-
tani. Az általános polgári védelmi felkészí-
tés kiterjed a fegyveres összeütközésekkel 
kapcsolatos speciális polgári védelmi felké-
szítésre is.” A központi, területi és helyi ~, 
valamint a mentőalakulatok tagjai fegyve-
res összeütközésekkel kapcsolatos speciá-
lis polgári védelmi felkészítését a hivatásos 
katasztrófavédelmi szervek végzik a hon-
védség állományából kijelölt oktatók közre-
működésével. (H. L.) → védelmi igazgatás

polgári védettség: a hadijog egyik fő célja 
a polgári lakosság életének és vagyonának 
védelme. E megkülönböztetés elve alapján 
az összeütköző feleknek kötelességük kü-
lönbséget tenni a polgári személyek és cé-
lok, valamint a harcolók és a katonai cél-
pontok között. Ennek írásos részletes sza-
bályait – a már ismert szokásjogi erejű sza-
bályokra építve – az 1977-es  I. Kiegészítő 
jegyzőkönyv tisztázta. Annak alapján a pol-
gári személyek védettséget élveznek a táma-
dásokkal szemben, valamint a jegyzőkönyv 
tiltja az olyan cselekményeket is, amelyek 
kizárólagos célja a polgári lakosság köreiben 
való félelemkeltés. Emellett tiltja az úgy-
nevezett megkülönböztetés nélküli táma-
dást, a konfliktusokban érintett mindkét fél 
feltétel nélküli kötelezettségévé téve, hogy 
különbséget tegyen a harcosok és a katonai 
célok, valamint a civilek és a polgári javak 
között. A ~ mind nemzetközi, mind belső 
konfliktusok során kell hogy érvényesüljön. 
(L. T.) → hadijog

polgármester honvédelmi irányítási jog-
köre: a polgármester illetékességi területén 
ellátja a honvédelmi felkészítéssel kapcso-
latos, törvényben vagy kormányrendeletben 
számára megállapított feladatokat, irányítja 
és összehangolja azok végrehajtását. A pol-
gármester a honvédelmi feladatok végrehaj-
tása céljából összehangolja a honvédelemben 
közreműködő települési szervek tevékeny-
ségét. Elrendeli a hatáskörébe utalt gazda-
sági és anyagi szolgáltatási kötelezettség tel-
jesítését, részt vesz az illetékességi terüle-
te honvédelmi feladataihoz szükséges tájé-
koztatási rendszer működtetésében, irányítja 
a rendkívüli intézkedésekből eredő felada-
tok végrehajtását, béke, rendkívüli állapot, 
szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, 
valamint váratlan támadás idején irányít-
ja a hatáskörébe utalt, a fegyveres összeüt-
közések időszakában végrehajtandó  polgári 
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 védelmi feladatok ellátását, és az azokra 
történő felkészülést, közreműködik a gaz-
daságfelkészítés és -mozgósítási helyi fel-
adatainak szervezésében, valamint ellátá-
sában. A polgármester a feladatok teljesíté-
se érdekében a helyi védelmi bizottság ren-
delkezései szerint együttműködik más tele-
pülések polgármestereivel. A polgármester 
a védelmi igazgatási feladatait a járási hiva-
tal közreműködésével látja el. (H. L.) → vé-
delmi igazgatás

Politikai és Biztonsági Bizottság (Politi-
cal and Security Committee – PSC): az Eu-
rópai Unión belül a kilencvenes évek végén 
az EU Tanácsának keretein belül megkez-
dődött az európai biztonság- és védelem-
politika alakítása, és ezzel együtt a válság-
kezelési struktúrák kiépítésének folyama-
ta. A döntéseket a balkáni háborúk szomo-
rú tapasztalatai, az EU válságkezelési ku-
darcai ösztönözték. 2000-től  ideiglenesen 
 (Decision 2000/143/CSFP), majd 2001-től  
pedig állandó szervként jött létre a tanács 
irányítása alatt működő nagyköveti szintű 
bizottság. A 2001-ben  aláírt és 2003-ban  ha-
tályba lépett nizzai szerződés számos újítá-
sa közül érdemes kiemelni a ~ szerződéses 
keretek közé illesztését. A nizzai szerződés 
(Európai Unióról szóló szerződés) 25. cik-
ke kimondta, hogy „a PSC figyelemmel kí-
séri a nemzetközi helyzet alakulását a közös 
kül- és biztonságpolitika alá tartozó terüle-
teken, és hozzájárul a politikák meghatá-
rozásához azáltal, hogy a tanács kérelmére 
vagy saját kezdeményezésére véleményeket 
terjeszt a tanács elé”. A ~ legfontosabb fel-
adata a válságkezelési műveletek (polgári 
misszióinak és katonai műveleteinek) poli-
tikai ellenőrzése és stratégiai irányítása lett. 
A PSC-üléseket kezdetben a tanács soros el-
nökségének vezető diplomatája, majd a lisz-
szaboni szerződés hatálybalépését, valamint 
az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) felál-
lítását (2011) követően az EKSZ által kije-

lölt állandó elnök vezeti. A 2007-ben  aláírt 
és 2009-ben  hatályba lépett lisszaboni szer-
ződés 38. cikke e területen annyiban egészí-
tette ki az Európai Unióról szóló szerződés 
szövegét, hogy nem csupán a tanács, hanem 
az EU külügyi és biztonságpolitikai főkép-
viselőjének kérelmére vagy saját kezdemé-
nyezésére terjeszt a biztonság és védelem 
körébe tartozó szakpolitikai, illetve a vál-
ságokra adott uniós válaszokkal kapcso-
latos véleményeket a tanács elé. (M. A. É.) 
→ Európai Unió

pontonhíd: az úszóhidak egyik fajtája, amit 
különálló, zárt szerkezetű, összecsukott álla-
potban gumikerekes járművekre málházott 
fém úszótestekből (hídkompokból) építenek 
azok vízre dobásával és összekapcsolásával. 
A hídkomp négy összecsukható pontonrész-
ből áll, a vízre dobását követően önállóan 
szétnyílik és azonnal kész hídrészt alkot, 
amelyeket szorosan egymás mellé helyezve 
speciális kapcsolószerkezetekkel rögzítenek 
egymáshoz. A hídkompok, illetve a meg-
épített hídrészek vízen mozgatását a vonta-
tó (toló) motorcsónakok végzik. A megépí-
tett 20–60 t teherbírású hidat a hídtengely-
ben horgonyokkal rögzítik. (K. Z.a) → mű-
szaki támogatás

portfólióelemzés: a szervezet meglévő 
erőforrásainak és lehetőségeinek felmérése 
olyan szempontból, hogy melyikre érdemes 
hosszabb távon építeni, melyiket érdemes 
csak kihasználni. (C. O.) → katonai vezetés

posztindusztriális társadalom: társada-
lomkutatók, gondolkodók által gyakran 
használt fogalom, egy gyűjtőfogalomnak 
tekinthető, amelynek lényege, hogy a nap-
jainkban zajló társadalmi változások folya-
mata túlmutat az ipari korszakon. Az ipari 
társadalmat felváltja egy új társadalmi rend. 
A ⁓ elsősorban nem az anyagi javak, ha-
nem az információ termelésén alapul. A fo-
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galom hívei szerint jelenleg olyan jelentős 
 társadalmi változások zajlanak, mint ami-
lyenek az ipari korszak kezdetét jelentet-
ték mintegy kétszáz évvel ezelőtt. A nézet-
rendszert bírálók szerint a társadalmi válto-
zások mozgatói összetettebbek és egyre ke-
vésbé lehet ilyen mértékben kötni a gazda-
sághoz, ezért fogalomkör szűk, nem fejezi 
ki teljes mértékben a változások lényegét. 
(K. J.) → katonaszociológia

poszttraumás stressz zavar (Post Trauma-
tic Stress Disorder – PTSD): egy jellegze-
tes tünetegyüttes, amely egy extrém trau-
más stresszorral kapcsolatos személyes él-
mény hatására fejlődik ki. A ~ akut, késlel-
tetett és krónikus formájában egyaránt je-
lentkezhet. A ~ a katonák rokkantságáért fe-
lelős egyik leggyakoribb pszichés betegség. 
Az öbölháború veteránjainál 19%, a vietná-
mi veteránoknál 30,9% volt a ~ előfordulási 
gyakorisága. Az iraki szolgálatot követően 
18%-ban, az afganisztáni esetében 11%-ban  
diagnosztizálták a ~t a hazatérő katonáknál. 
A ~ bevetések előtti előfordulása 3–6%, ami 
egyezik a civil populációéval, ugyanakkor 
a bevetéseket követően ez az arány 6–20%-
ra  növekedett. A modern pszichiátriai di-
agnosztikában a trauma meglétén kívül há-
rom fő tünetcsoportot határoz meg, amelyek 
szükségesek a ~ diagnózisának felállításá-
hoz. Ezek: az újra átélés, elkerülés és a hy-
perarosual (fokozott izgalmi hajlam) tüne-
tek. Ezek egy kórképbe történő összefogla-
lása Abram Kardiner (1941) nevéhez köthe-
tő, amellyel Kardiner öt poszttraumatikus 
tünetcsoportot határozott meg: a) fokozott 
ijedelmi reflexet és irritabilitást; b) különös 
álmokat; c) hajlamot explozív és agresszív 
reakciókra; d) trauma pszichés rögzülése; 
e) személyiség funkció beszűkülése. A ~ 
szinonimája a harci stressz. (S. L.) → kato-
nai egészségügy

poszttraumás stressz zavar (Posttrauma-
tic Stress Disorder – PTSD): a ⁓ elnevezést 
a 20. század második felétől kezdték alkal-
mazni a lélektan tudományában. A jelenség 
tanulmányozása a vietnámi háború követ-
kezményeitől szenvedő katonák vizsgálata 
során gyorsult fel. A háborúban részt vett 
veteránok közül sokan – az átélt borzalmak 
hatásai miatt – hosszú időn keresztül küz-
döttek pszichés zavarokkal. A traumát kö-
vető stressz olyan diagnosztikai kategória, 
amely éppen a háborús eseményeket, terror-
cselekményeket vagy más erőszakot elszen-
vedett vagy átélt embereket sújtó sajátos szo-
rongás és zavart állapot azonosítását szol-
gálja. PTSD-ről akkor beszélünk, ha a tra-
umatikus eseményt újra és újra lejátsszuk, 
visszapörgetjük az agyunkban, s a képek, 
a hozzájuk kapcsolódó gondolatok vagy él-
mények – akár a legtriviálisabbak is – újra 
és újra változatlan elevenséggel térnek visz-
sza. (B. J.c) → katonapszichológia

potenciális hadköteles: a honvédség kato-
nai igazgatási és központi adatfeldolgozó 
szervezete a ~t, valamint a hadkötelest ab-
ban az évben, amelyben a 18. életévét betölti, 
hadköteles nyilvántartásba veszi. A hadkö-
telesek behívhatósági korhatára: a Magyar 
Honvédségnél hivatásos, szerződéses vagy 
önkéntes tartalékos katonai szolgálatot telje-
sítettek esetén a katonai szolgálat felső kor-
határa (65), más hadkötelesek és a ~ek ese-
tén annak az évnek az utolsó éve, amelyben 
40. életévét betölti. A behívhatósági korha-
tárt be nem töltött kiképzett tartalékosok 
és ~ előzetes egészségi alkalmasságát, va-
lamint a katonai szolgálatra tervezhető had-
kötelesek előzetes egészségi alkalmasságát 
a sorozás előkészítése érdekében a sorozó 
szakfőorvos már béke idején megállapítja. 
A vizsgálat alapján a hadköteleseket három 
kategóriába sorolhatják be: sorozásra ter-
vezhető, katonai szolgálatra várhatóan al-
kalmatlan, sorozás alól mentes. Sorozás alóli 
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mentesítés kap az, aki mozgásképtelen, ön-
maga ellátására képtelen, szellemi fogyaté-
kossága vagy elmebetegsége miatt magate-
hetetlen, siket, néma vagy siketnéma, na-
gyothalló vagy beszédfogyatékos, vak vagy 
egyik szeme hiányzik, illetve az, akinek bár-
melyik végtagja teljesen működésképtelen 
vagy hiányzik. (F. F.) → védelmi igazgatás

pozitív diszkrimináció: társadalmi cso-
portokra vonatkozó jogi vagy egyéb admi-
nisztratív megkülönböztetést, előnyben ré-
szesítést jelent, amelyre gyakran, de nem 
feltétlenül a csoport valamilyen szempont-
ból hátrányos helyzete ad indokot. A világ 
sok országában ismert és alkalmazott foga-
lom a hátrányos helyzetű csoportok felzár-
kóztatására vonatkoztatva. Indítéka a do-
mináns egyén vagy csoport együttérzése, 
megértése, illetve a másik fél követelése 
vagy tiltakozása a gazdasági és társadal-
mi igazságtalanság ellen. Szándéka a szoli-
daritás, az embercsoportok közötti gazda-
sági vagy társadalmi igazságtalanság eny-
hítése, vagyis az esélyegyenlőség megte-
remtésre. A ⁓ elsődleges célja tehát annak 
a „minimumküszöb” elérésének megterem-
tése minden társadalmi csoport vagy ré-
teg részére, ahonnan az egyenlő hozzáférés 
és részvétel lehetősége biztosított. A ⁓ bi-
zonyos esetben korlátokat állít főleg a do-
mináns és esetleg a hátrányos helyzetben 
lévőnek, mégis az esélyegyenlőséget vizs-
gálva igazságosabb. Például ilyen egy alul-
képviselt csoport tagjainak segítése, része-
sülése az arányosság elvén (kvótával). A ⁓ 
csak egy lehetőség, amire az EU nem köte-
lezi a tagállamokat. A gyakorlat azt mutatja, 
hogy az EU-tagállamok egyre gyakrabban 
élnek a ⁓ eszközével, mert a diszkrimináció 
puszta tilalmánál többre van szükség az elő-
ítéletek leküzdéséhez. A ⁓t leggyakrabban 
a munkaerőpiaci érvényesülés és a közélet-
ben való részvétel segítésére alkalmazzák. 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyen-

lőség elősegítéséről szóló 2003. évi CXXV. 
törvény (Ebktv.) 11. §-a  az alábbiak szerint 
rendelkezik az előnyben részesítéssel kap-
csolatban: „Nem jelenti az egyenlő bánás-
mód követelményének megsértését az a ren-
delkezés, amely egy kifejezetten megjelölt 
társadalmi csoport tárgyilagos értékelésen 
alapuló esélyegyenlőtlenségének felszámo-
lására irányul, ha az törvényen vagy törvény 
felhatalmazása alapján kiadott kormányren-
deleten, illetve kollektív szerződésen alapul, 
és határozott időre vagy határozott feltétel 
bekövetkeztéig szól, vagy a párt ügyintéző 
és képviseleti szervének megválasztása, va-
lamint a pártnak a választási eljárásról szó-
ló törvényben meghatározott választásokon 
történő jelöltállítása során a párt alapszabá-
lyában meghatározott módon érvényesül. (2) 
Az (1) bekezdésben meghatározott rendel-
kezés nem sérthet alapvető jogot, nem biz-
tosíthat feltétlen előnyt, és nem zárhatja ki 
az egyéni szempontok mérlegelését.” (M. J.) 
→ humánpolitika, személyügy

pozitív személyközi kapcsolatok: a ⁓ a ta-
pintatos, humánus magatartás egymással 
szemben nélkülözhetetlen feltétele a jó köz-
érzet kialakításának a katonai csoportokban. 
Az, hogy az egyén jó közérzettel tartózkod-
jék a csoportban vagy a közösségben, sok 
szempontból nagyon fontos. Mindenekelőtt 
azt kell hangsúlyozni, hogy a jó érzelmi köz-
érzet hiányában a beosztott, a katona nem 
azonosul élethelyzetével, az ilyen közegben 
folytatott tevékenységgel. Emiatt – gyakran 
nem is tudatosan – ellenáll az itt közvetített 
parancsnoki-vezetői elvárásoknak, ellenmo-
tivált az egész kiképzési-nevelési folyamat-
nak. Ennek következtében az egyén neve-
lése, kiképzése, oktatása, a szolgálati tevé-
kenység és a honvédelmi eszme számára tör-
ténő megnyerése nem kellő hatásfokú. Min-
den élethelyzetnek, a katonai szolgálatnak is 
van pozitívumszintje és negatívumszintje. 
A pozitívumszint az egyén számára nyúj-
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tott előnyökből, a negatívumszint az őt ért 
kedvezőtlen, esetleg sértő, bántó hatásokból 
tevődik össze. Az ember olyan szituációban 
tartózkodik szívesen és jó érzelmi közér-
zettel, amelynek pozitívumszintje némileg 
meghaladja a negatívumszintet. Még fonto-
sabb, hogy az ilyen helyzetben az egyén nyi-
tottá, motiválttá válik. Ezzel szemben a ma-
gas negatívumszintű helyzetekben az egyén 
minden követelményt belső ellenállással fo-
gad, s emiatt a megkívánt magatartás és te-
vékenységformák csak nehezen, lassan ala-
kulnak ki nála, nem válnak szokásszerűvé, 
sőt a megkívánt ismereteket is kedvezőtlenül 
és nem teljes értékűen sajátítja el. Valamely 
élethelyzet vagy szituáció negatívumszint-
jét a csoporton belül lejátszódó bántó, sértő, 
durva személyközi megnyilatkozások jelen-
tős mértékben növelik. A parancsnokok ha-
táskörüknél fogva képesek fokozott körülte-
kintéssel, gondoskodással, a bántó megnyil-
vánulások visszaszorításával pozitív hatáso-
kat létrehozni, s így aktívan növelni a kato-
nai szolgálat mint sajátos élethelyzet pozi-
tívumszintjét. (Sz. I.a) → katonapedagógia

PR (Public Relations): az a gyakorlat, amely 
az egyének vagy egy szervezet és a nyilvá-
nosság közötti információ elterjedését ke-
zeli. Előre megtervezett és szervezett tevé-
kenységsorozat, amelynek célja a szerve-
zet és a közösség közötti kölcsönös megér-
tés és bizalom fenntartása. (C. O.) → kato-
nai vezetés

prágai hadművelet: az 1., 2. és 4. Ukrán 
Frontok összehangolt csapásai eredménye-
ként 1945. május 7-e és 9-e közötti napok-
ban megközelítették, majd birtokba vették 
a csehszlovák fővárost, 10–11-én  foglyul ej-
tették a német Közép Hadseregcsoport fő-
erőit (kb. 860 000 katona), s ugyancsak má-
jus 11-én  a Chemnitz – Karlovy Vary – Plzeň 
vonalon felvették a közvetlen érintkezést 
az amerikai csapatokkal. Lásd folyamatos 

nagy mélységű hadművelet. (Sz. M.) → had-
történet, hadművészet története

pre-hospitális ellátás: egy katonai művelet 
során az egészségügyi biztosítási rendszer 
a jól szervezett ⁓tól és az egészségügyi ki-
ürítéstől függ. A beteg és/vagy sérült továb-
bi életkilátásai a helyszínen elvégzett akut 
sürgősségi ellátáson múlnak. A békeidősza-
ki ⁓ könnyen definiálható, hiszen a beteg és/
vagy sérült feltalálási helyétől egy adott kór-
ház sürgősségi osztályáig elvégzett beavat-
kozásokat és sérültszállítást értjük alatta, 
amelyet a kivonuló mentőszolgálatok – Ma-
gyarországon az Országos Mentőszolgá-
lat, esetenként háziorvosi ügyelet – látnak 
el. A katonaorvostan erősen specializáló-
dott, és eljárásai nem minden esetben azono-
sak a békeidőszaki ellátás eljárási rendjével. 
A sebesültek halálozási arányának szűkíté-
se érdekében az újraélesztést és az állapot-
stabilizálást a helyszínen kell megkezdeni 
és folyamatosságát a kiürítés időszakában 
is biztosítani kell, egészen a végleges ellá-
tás helyszínéig. A jól szervezett ⁓t progresz-
szív módon valósítják meg. Az életstabilizá-
ló ⁓i beavatkozásokat esetenként a Role 2-ig  
kell végezni. (S. L.) → katonai egészségügy

próbaidő: állományba vételkor a szerződés-
ben próbaidőt kell kikötni, amely időtartam 
alatt a szolgálati viszonyt bármelyik fél in-
dokolás nélkül azonnali hatállyal megszün-
tetheti. A próbaidő nem hosszabbítható meg. 
A próbaidő kötelező időtartama: a) közka-
tona és a szerződéses pályakezdő esetén hat 
hónap; b) szerződéses katona esetén legalább 
három hónap, legfeljebb hat hónap; c) ha 
a szolgálati viszony megszűnése és a hiva-
tásos állományba történő visszavétel között 
több mint tíz év eltelt, legfeljebb hat hónap; 
d) önkéntes tartalékos katona esetében leg-
alább három, de legfeljebb hat hónap; e) hon-
véd tisztjelölt esetében három hónap. Nem 
kötelező, de kiköthető próbaidő: a)  hivatásos 
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állományba való visszavételkor, legfeljebb 
hat hónap időtartamban; b) ha a szolgálati 
viszony a KNBSZ-nél történő szolgálattel-
jesítéssel összefüggésben jön létre, legfel-
jebb hat hónapig, vagy a KNBSZ-nél terve-
zett szolgálati beosztásra történő felkészü-
lés érdekében folytatott tanulmányok alatt 
a képzési idő tartamára, de legfeljebb egy 
évre, fedőbeosztásban történő foglalkozta-
tás érdekében létesített hivatásos jogviszony 
létesítésekor legfeljebb hat hónapig terjedő-
en; c) ha a szolgálati viszony kormányzati 
szolgálati jogviszonyból, állami szolgálati 
jogviszonyból, közszolgálati, közalkalma-
zotti jogviszonyból vagy igazságügyi alkal-
mazotti szolgálati jogviszonyból történő át-
helyezéssel jön létre, legfeljebb hat hónapig 
terjedő időtartamban. Nem kell próbaidőt ki-
kötni: a) ha az önkéntes tartalékos szolgálati 
viszony létesítésére a hivatásos vagy a szer-
ződéses szolgálati viszony megszűnésével 
egyidejűleg kerül sor; b) szolgálaton kívü-
li személy hivatásos állományba való visz-
szavétele esetén. Nem köthető ki próbaidő: 
a) abban az esetben, ha a szolgálati viszony 
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hi-
vatásos állományának szolgálati jogviszo-
nyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálya 
alá tartozó hivatásos szolgálati jogviszony-
ból történő áthelyezéssel jön létre; b) szer-
ződéshosszabbítás esetén; c) a nemzetközi 
kötelezettség teljesítéséből, vagy együttmű-
ködésből eredő szolgálati feladat végrehaj-
tására kötött szerződés esetén. (I. A.) → hu-
mánpolitika, személyügy

problémamegoldás: a probléma egy észlelt 
jelen idejű állapot megváltoztatását, vagy 
fenntartását előirányzó kielégítetlen szük-
séglet (igény), amelyik egy kívánatosnak 
minősített állapot elérésére (vagy fenntartá-
sára) irányul. A megváltoztatni (vagy fenn-
tartani) kívánt állapotot problémaállapot-
nak, az elérni kívánt állapotot megoldási 
állapotnak vagy célállapotnak nevezzük. 

A ⁓ akkor következik be, ha az észlelt (je-
len idejű) állapotot azonosnak ítéljük az el-
érni kívánt állapottal, azaz a célállapottal. 
A ⁓ pedig az a tudatos emberi tevékenység, 
amely során a problémaállapotot kívánatos 
állapottá alakítjuk. A ⁓ módjai eltérők le-
hetnek: a) amikor az észlelt jelen idejű ál-
lapotot a kívánatosnak minősített állapottá 
alakítjuk át (általában térben, időben, kva-
litatívan, kvantitatívan új állapot jön létre); 
b) amikor a kívánatosnak észlelt jelen idejű 
állapotot azonosnak ítéljük a jövőbeni álla-
pottal (általában időben és minőségében je-
lenik meg egy új állapot); c) az előző ⁓ok 
kombinációja (amikor a ⁓t befolyásoló té-
nyezők egy része a feltárás során implicit 
marad, illetve nem határozható meg, nem 
prognosztizálható pontosan a teljes ⁓, vagy 
nem áll kellő erőforrás rendelkezésre a kí-
vánatosnak minősített állapot eléréséhez). 
(C. O.) → katonai vezetés

processzor (Central Processing Unit – CPU): 
a központi feldolgozóegység feladata a mű-
veletek sorrendben történő végrehajtása 
és végrehajtatása. A számítógép enélkül mű-
ködésképtelen. Egy személyi számítógépben 
általában egy ~ található, de számításigényes 
grafikai, tervezőalkalmazások futtatásá-
hoz, nagy teljesítményű szerverekhez épít-
hető olyan számítógép, amelyben két vagy 
több ~ van. A ~ tartalmaz: egy vezérlő egy-
ségnek nevezett részt (Control Unit – CU), 
amelynek feladata az utasítások beolvasá-
sa, értelmezése, és ennek alapján a számí-
tógép összes részének irányítása; egy arit-
metikai és logikai egységnek nevezett részt 
(Arithmetich and Logical Unit – ALU), ami 
a matematikai és logikai műveletek végzé-
séért felelős. A regisztereket a ~ gyors elé-
résű memóriarekeszei. Feladatuk az adatok 
ideiglenes tárolása. A ~on belül 32 féle re-
gisztert lehet elkülöníteni. A ~ fő jellemzői 
a műveletvégzési sebesség, a regiszterméret 
és a címtartomány. A ~ok a hatalmas számí-
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tási teljesítményt jelentős áramfelvétellel ké-
pesek megoldani. Ennek egy mellékhatása, 
hogy a felhasznált elektromos energia egy 
része hővé alakul. Ezt a ~tól el kell vezetni, 
mert az a túlmelegedés hatására tönkreme-
het. A hűtést hűtőbordákkal és hűtőventilá-
torokkal oldják meg. (N. I.) → híradó-infor-
matika, információvédelem

professzionalizmus: a szakmai tudására 
alapozva magabiztosan képes kezelni a hely-
zeteket, a foglalkozása szempontjából rele-
váns folyamatokat és élethelyzeteket, így 
különösen kiemelendő a szakszerűségre 
és jogszerűségre törekvés, a szakmai hiva-
tás, a problémamegoldó képessége az adott 
egyénnek. (C. O.) → katonai vezetés

prognózis: jövőre vonatkozó kijelentés, köz-
lés; egy jövőbeli esemény, változás, hely-
zet, állapot előre jelzése a mostani jelek-
ből kikövetkeztetve vagy sejtelmek alapján. 
A globális, illetve a regionális politikai, ka-
tonai helyzetből előre jelezni a haderő fej-
lesztésének szükségességét. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

programalapú védelmi tervezés: egy 
komplex védelmi tervezési metódus, amely 
a honvédelem stratégiai céljaiból, a jövőben 
várható – biztonsági, gazdasági, társadalmi 
stb. – környezetből vezeti le azokat a jövőbe-
ni képességeket, amelyekre a honvédelem-
nek szüksége lesz, s ezen képességek kiala-
kítását programok (haditechnika- és had-
felszerelés fejlesztés, kiképzés, szervezet-
átalakítás) megvalósításán keresztül éri el, 
a programok megvalósításához pedig erőfor-
rásokat rendel, az erőforrásokat pedig költ-
ségesíti, így kialakítván a honvédelem erő-
forrás- és költségigényét s a következő évek 
költségvetési szükségletét. A rendszer hátrá-
nya, hogy precíz, hosszú távú gondolkodást 
és előrelátást igényel nemcsak a biztonság-
politikai környezet változása, hanem a költ-

ségvetési források biztosítottsága területén 
is. Hatalmas előnye viszont az, hogy sokkal 
hatékonyabbá teszi a költségvetési források 
felhasználását, hiszen minden forrás valami-
lyen feladathoz, minden feladat valamilyen 
programhoz, minden program valamilyen 
képesség kialakításához rendelt. Valamint 
előny az is, hogy költségvetési megszorítás 
esetén nem szükséges a fűnyíróelvet alkal-
mazni, azaz minden feladattól és szervezet-
től egyaránt költségvetési támogatást meg-
vonni, hanem a képességek és a hozzájuk 
kapcsolódó programok között lehet priori-
zálni, vagy egyes programokat a hozzájuk 
kapcsolódó feladatokkal együtt időben el 
lehet tolni. (T. B.) → védelem-gazdaságtan

program: 1. Valamely feladat végrehajtá-
sának, algoritmusának egy programozási 
nyelv utasításaival történő ábrázolása, le-
írása, kódolása a számítógépen. 2. A ~ szót 
gyakran a „számítógépes szoftver” kifeje-
zés szinonimájaként használják. Bár a szoft-
verek fő részét ~ok képezik, maga a szoft-
ver gyakran tartalmaz erőforrás-állomá-
nyokat, amelyek mindenféle adatot hordoz-
nak, és amik valójában nem a ~hoz, hanem 
az annak működéséhez szükséges környe-
zet részei. A programvezérelt gépek célsze-
rű működését a szoftverek több rétege biz-
tosítja. Aszerint, hogy egy szoftver speci-
fikusan mennyire inkább a gép puszta mű-
ködtetését, vagy az ember által igényelt fel-
adatmegoldást segíti elő, a következő funk-
cionális csoportokat különböztetjük meg. 
Indítóprogram vagy alapszoftver (a felhasz-
náló által a legkevésbé manipulálható, a gép 
üzemszerű működését beállító ~[ok], ide 
tartozik a firmware is). Rendszerszoftver 
(a gép és perifériás kommunikációját lebo-
nyolító ~, beleértve a felhasználó oly mérté-
kű kiszolgálását, amely lehetővé teszi a szá-
mára más szoftverek elkészítését és üzem-
be helyezését is). Alkalmazói szoftver vagy 
alkalmazások (a felhasználót a számítógép 
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használatán  túlmutató céljainak elérésében 
támogató specifikus ~ok). Felhasználó ál-
tal készített szoftver (valamilyen alkalma-
záson belül, annak támogatását kihasználó, 
programozói ismeretek nélkül elkészíthető 
~ok). (N. I.) → híradó-informatika, infor-
mációvédelem

programozási nyelv: 1. Olyan mesterséges 
nyelv, amely számítógépes programok leírá-
sára szolgál. Egy programozási nyelv a gya-
korlatban akkor használható, ha rendelke-
zésre áll olyan rendszerszoftver, amely ké-
pes a programozási nyelven megírt forrás-
programokat átalakítani számítógép által 
feldolgozható formában. A fordítóprogram 
a forrásprogramot előbb teljes egészében 
lefordítja tárgyprogrammá, ez más részek-
kel végzett összeszerkesztés után vagy köz-
vetlenül betölthető és végrehajtható. Az ér-
telmező program a forrásprogramot uta-
sításonként fordítja le és hajtja végre. A ~ 
lehet gépi, asszembler vagy magas szintű 
nyelv vagy a gépi nyelv egy konkrét számí-
tógép utasításkészletének felhasználásával 
közvetlenül végrehajtható programok írá-
sára alkalmas ~. Használatára csak különle-
ges esetekben kerül sor. Az assembler nyelv 
szimbolikus ~, utasításkészlete egy konkrét 
számítógépre jellemző. Utasításai többnyire 
egyetlen gépi utasítássá alakulnak át. a ma-
gas szintű nyelv számítógéptől független ~, 
utasításai általában több gépi utasítással va-
lósíthatók meg. A magas színtű ~k próbaori-
entált nyelvek, mert általában a problémák 
egy adott csoportjának kezelésére alkalma-
sak. 2. A ~ a számítástechnikában használt 
olyan, az ember által olvasható és értelmez-
hető utasítások sorozata, amivel közvetlenül, 
vagy közvetve (például: gépi kódra fordí-
tás után) közölhetjük a számítógéppel egy 
adott feladat elvégzésének módját. Alapve-
tően három csoportba soroljuk a ~eket: gépi 
kód, asszembler (assembly) magas szintű 

nyelvek. (N. I.) → híradó-informatika, in-
formációvédelem

projekt: 1. A közszolgálat területén a ⁓ egy 
pontosan meghatározott cél elérését szolgá-
ló tervszerű tevékenység, amely behatárolt 
költségkerethez, időhöz, erőforrás-felhasz-
nálásához kötött, elviselhető kockázattal 
járó, pontosan előírt szolgáltatás, dolog, in-
tézmény, szervezeti elem létrehozását biz-
tosító komplex tevékenységi rendszer. Nem 
ismétlődő, ellenben célirányos, tervezett te-
vékenység, amelynek erőforrás- (költség-) 
és határidőkerete van. Ideiglenes szerve-
zetet alakítanak ki, amelynek saját műkö-
dési rendje van. (C. O.) → katonai vezetés 
2. Főként a CIMIC fejlesztési szakterületen 
használt fogalom. A CIMIC-projekt speciá-
lis feladat vagy tevékenység, amit a katonai 
erő önállóan vagy más szereplőkkel (nem-
zeti, nemzetközi, nem kormányzati, civil la-
kosság, helyi kormányzati) együtt hajt vég-
re. A más szereplők bevonása nagy jelen-
tőséggel bír a megvalósult ⁓ek fenntartá-
sa és működtetése során, mivel a térségben 
hosszabb ideig jelen lévő szereplők el tud-
ják látni a felügyeletet. (B. G.) → béketámo-
gató műveletek, CIMIC, műveleti környezet

projektmenedzser: integrált projektszer-
vezet kialakítása szükséges, amely a stra-
tégiai, az operatívszintű vezetést látja el, 
és biztosítja az alrendszerek közötti együtt-
működést, a projekt megvalósítását. A stra-
tégiai vezetés lényegében a projekt irányí-
tását látja el, tagjai a megbízó, a szponzor, 
a felhasználó, az üzemeltető, a beszállí-
tó, akik egyben a felügyeletet is ellátják. 
A stratégiai vezetés és az operatív vezetés 
közé felkérnek (beiktatnak) egy minőség-
biztosítást felügyelő csoportot, minőség-
menedzsmentet. A következő vezetési szint 
az operatív, amely magában foglalja a ⁓t, 
a szakmai vezetőt, az alprojektvezetőket (al-
programvezetők), beszállítókat. Az alprojek-
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tekbe tartoznak a végrehajtók, a projektta-
gok és a szakértők. A projektek életciklusát 
a vezetési rendszer modelljéhez lehet hason-
lítani: a) projekt kialakítása (elemzés – cé-
lok kitűzése – szcenárió); b) tervezés (fel-
adatok azonosítása – feladatterv – idő és 
 értékbecslés – csapat kialakítása); c) szer-
vezés  (folyamatokhoz, feladathoz erőforrás 
rendelése); d) végrehajtás (kivitelezés irá-
nyítása, korrekció – ütemterv – értékbecs-
lés – minőségbiztosítás); e) zárás (elfogadta-
tás – dokumentálás – elszámolás – karban-
tartás). (C. O.) → katonai vezetés

propaganda: egyoldalú vagy félrevezető 
tájékoztatás bizonyos politikai célok vagy 
szemlélet támogatása érdekében. (B. G.) 
→ béketámogató műveletek, CIMIC, mű-
veleti környezet

proxy háború: története bár régmúltra nyú-
lik vissza hivatalos magyar megfelelője, il-
letve definíciója nem létezik. (Születtek rá 
elnevezési kísérletek, például többek kö-
zött: helyettesítő háború, kívülről támoga-
tott háború.) Lényegét tekintve két oldalról 
vizsgálva a problémát, tömören az alábbia-
kat lehet megállapítani ezekről a konfliktu-
sokról: a) olyan csoportok vagy kisebb or-
szágok közötti háború, amelyek mindegyi-
ke más nagyobb hatalom érdekeit képviseli, 
ezért ezektől segítséget és támogatást kap-
hat; b) amikor egy ország (általában nagyha-
talom) kisebb országok konfliktusaiban (fő-
leg polgárháborúkban) az egyik fél mellé áll-
va vívja meg harcát a másik nagyhatalom el-
len (aki a másik felet támogatja). A második 
világháború után (főleg a hidegháború idő-
szakában) megnőtt a ⁓k jelentősége. Ebben 
az korszakban az első jelentősebb ilyen típu-
sú fegyveres konfliktus a koreai háború volt. 
De meg kell említeni az arab–izraeli hábo-
rúkat is. A hidegháború idején az amerika-
iak és a szovjetek is a teljes győzelmet tűz-
ték ki célul, és ennek köszönhetően ~ká ala-

kították át a kambodzsai, salvadori, továbbá 
a mozambiki polgárháborúkat is, ahol a két 
szuperhatalom mindig az szemben álló (el-
lentétes) oldalt támogatta. A 21. század má-
sodik évtizedében a szíriai polgárháború is ⁓
vá változott. (G. I.) → hadtudomány elmélete

pszichikai alkalmasságvizsgálat: a mun-
kaalkalmasság-vizsgálatok része. Arra ke-
res választ, hogy a vizsgálati személy ese-
tében nem merül-e fel pszichikai kizáró ok 
a tervezett munkakör betöltésére. A ⁓ kez-
dete a 20. század elejére tehető és össze-
függ Hugo Münstwenberg pszichotechnikai 
irányzatával. A műszeres pszichotechnikai 
vizsgálatok első megjelenési területe a köz-
lekedés pszichológia. Az első intelligencia-
vizsgálatok a tanulási képesség (Binet-teszt), 
illetve a katonai beosztás megállapítása cél-
jából (armyalfa- és armybéta-teszt) készül-
tek. A tesztekkel történő alkalmasságvizs-
gálat fellendülése az első világháború miatti 
nagyszámú katonai behívásoknak is köszön-
hető. A ⁓ az egyén aktuális pszichofizioló-
giai állapotát méri fel, és ebből következtet 
jövőbeli munkaképességére. A magyar kato-
naság már a múlt század harmincas  éveiben 
alkalmazott pszichikai vizsgálatot az egész-
ségügyi vizsgálatok részeként (helyszíne 
a Magyar Királyi Honvéd Alkalmasságvizs-
gáló Intézet volt). A katonai felsőoktatási in-
tézményekbe (korábbi főiskolák) történő fel-
vételi eljárásoknak is mindig része volt a ~. 
(B. J.c) → katonapszichológia

Puységur, Jacques Francois de Chastenet 
(1656–1743): az első hadtáptiszt, aki a fran-
cia hadseregben a legmagasabb – marsal-
li – rendfokozatot elérte. Főnemesi család-
ból származott, és 22 évesen lépett a had-
seregbe. Gyorsan emelkedett a ranglétrán, 
1691-ben  Luxembourg marsall főszállás-
mestere lett. 1703-ban  szerkesztette szabály-
zatait, amelyek hosszú ideig érvényben vol-
tak. 1704-ben  altábornaggyá léptették elő. 
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XIV. Lajos közvetlen környezetéhez tarto-
zott, sokszor királyi tanácsadó szerepét töl-
tötte be. 1734-ben, mint a németalföldi ha-
tárvidék parancsnoka, elnyerte a marsall-
botot. Fő művét A hadművészet alapelvei 
és szabályai (Art de la guerre par principes 
et par regles) halála után, 1749-ben  adták ki, 
néhány év múlva németre és olaszra is lefor-
dították. Puységur felismerte, a háború tör-
vényszerűségeit, és megkísérelte azok meg-
határozását és rendszerbe foglalását. A ta-
pasztalatokon alapuló, ösztönös vezetéssel 
szemben a módszeresség híve. A matemati-
ka eredményeit a stratégiában is alkalmaz-
ta. A hadsereg utánpótlásának kérdését tu-
dományosan szemlélte. Könyve második 
részében rendkívül alaposan és részletesen 
kidolgozta egy a Szajna és Loire között fel-
vonuló hadsereg utánpótlásának valameny-
nyi problémáját. Következtetéseit nemcsak 
saját tapasztalataiból szűrte le, hanem bőven 
merített történelmi példákból is. Ezért fon-
tosnak tartotta a hadtörténelem tanulmányo-
zását és oktatását. Ez vezette – jóval II. Fri-
gyes előtt – a ferde csatarend jelentőségének 
felismeréséhez. A 18. század legjelentősebb 
katonai szakírója.

Pygmalion-effektus: projekció, amelynek 
alapja, hogy az ember hajlamos azzá vál-
ni, amit gondolnak róla. (C. O.) → katonai 
vezetés



racionalizáció: a személyiség énvédel-
mét szolgáló egyik elhárító mechanizmus, 
amely része a személyiség működésének. 
Ezek olyan szabályozási folyamatok, ame-
lyek célja a biológiai és pszichés egyensúly 
védelme az azt veszélyeztető környezeti ha-
tások, információk, és intrapszichés folya-
matokkal szemben. A késztetéseket, vágya-
kat, indulatokat szabályozó működési válto-
zatokat nevezzük elhárító mechanizmusok-
nak. Ezek lényege, hogy kiküszöbölik a tu-
datból a kínosat, a nem realizálhatót, oldják 
a feszültséget. Funkciójuk megakadályoz-
ni az „én”-t személyesen negatívan érintő, 
az önértékelést fenyegető, szorongáshoz, 
stresszhez vezető felismeréseket. Miközben 
az énképet jótékonyan védik a hibáival való 
bántó szembesüléstől, eltorzíthatják a való-
ság megfelelő érzékelését. Az elhárító me-
chanizmusok lehetnek éretlen vagy érett én-
védő mechanizmusok. A ⁓ az éretlen énvédő 
mechanizmusok közé sorolható. A pszicho-
lógia pszichoanalitikus irányzatának képvi-
selői vizsgálták meg, megfigyeléseik alapján 
írták le, nevezték el az elhárító mechaniz-
musokat. A ⁓ lényege: ha a személy olyan 
helyzetbe kerül, amelyben objektív szem-
pontból negatív következtetéseket is fontos 
lenne levonni önmagára nézve, ennek el-
lenére a valóságot eltorzítja. Nem arra tö-
rekszik, hogy önmagáról való hiedelmeit, 
vélekedéseit összhangba hozza a valóság-
gal, hanem éppen ellenkezőleg, megfelelő 
szemüveget (vagy szemellenzőt) keres ah-

hoz, hogy a valóság tűnhessen fel oly mó-
don, mint ami az eset előtti, azóta megin-
gott énképével, elképzeléseivel összhang-
ban van. (Például ha egy személy súlyos 
kritikát, elmarasztaló véleményt kap, a kri-
tikában vagy véleményben foglaltak átgon-
dolása helyett a ⁓ esetében inkább támadja 
azt). Ekkor az összes körülményt figyelem-
be véve igyekszik az állítás hitelességét, va-
lósságát megkérdőjelezni; azaz, ha az egyén 
valamely döntése nem észszerű (racionális), 
nem a döntését, hanem a tényeket változtat-
ja meg, ferdíti el oly módon, hogy a döntése 
immár észszerűnek tűnjön. (B. J.c) → kato-
napszichológia

radarbesugárzás-jelző: repülőgépen vagy 
helikopteren elhelyezett, a fedélzeti önvé-
delmi elektronikai hadviselési rendszer ré-
szét képező olyan eszköz, amely érzéke-
li és detektálja a repülőgép környezetében 
360 fokos irányból érkező radar frekven-
cia tartományba eső elektromágneses hul-
lámokat. Ez alapján a fedélzeti számító-
gép az abba előzőleg betáplált adatbázis-
(ok) segítségével meghatározza a fenyege-
tés mértékét és helyét, amelyről tájékoztat-
ja a repülőgép-vezetőt. A fenyegetés meg-
határozását követően a pilóta dönteni tud 
a szükséges önvédelmi manőverről, vagy 
a rendszer által  optimalizált és felajánlott 
elektronikai ellentevékenységi mód en-
gedélyezéséről vagy az ellentevékenység 

R
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 félautomatikus – kézi – kiváltásáról. (K. L.b) 
→ elektronikai hadviselés, kiberhadviselés

radarlefedés: lásd radarfelderítési zóna 
(H. H.) → felderítés

radarfelderítés: az a felderítés fajta, amely 
radar segítségével szerzi meg az ellenség 
tevékenységére vonatkozó információkat 
és határozza meg a terepre és az időjárás-
ra vonatkozó adatokat. (H. H.) → felderítés

radarfelderítési zóna: azok a határok, ame-
lyeken belül a céltárgyakat egy vagy több ra-
darállomás érzékelni képes. (H. H.) → fel-
derítés

rádió: minden olyan berendezés általános 
megnevezése, amely elektromágneses rezgé-
sek, segítségével szabad terjedésű jelek, üze-
netek kisugárzására, továbbítására és véte-
lére alkalmas. Mint előtag (~-) a ~hullámok 
alkalmazására utaló megjelölés, például ~ál-
lomás, ~távközlés. (N. I.) → híradó-infor-
matika, információvédelem

rádióadó: rádióhullámok előállítására szol-
gáló berendezés. A ~ a kisugározni kívánt in-
formációt hangfrekvenciás rezgések formá-
jában kapja. Ezeket a jeleket erősíti tovább, 
majd a saját adófrekvenciájának megfelelő 
modulált hullámot állít elő, és ezt az anten-
na kisugározza. Az antennához az elektro-
mágneses energiát kábelen, szimmetrikus 
vezetéken vagy csőtápvonalon juttatják el. 
A ~ legfőbb részei a rezgést előállító osz-
cillátor (rezgőkör), a modulátor, az erősí-
tők, esetleg frekvenciasokszorozó és -osz-
tó fokozatok. A hírközlésre használt ~kat 
többféle jellemző szerint lehet osztályozni. 
Az alapvivő modulációs módja szerint lehet-
nek amplitúdómodulált, frekvenciamodulált, 
fázismodulált, impulzusmodulált berende-
zések. Az adásmódok szerint feloszthatók: 
moduláció nélküli, hangfrekvenciás modu-

láció nélküli távíró-, hangfrekvenciás mo-
dulációs távíró-, távbeszélő- (a hangtováb-
bító műsorszórást is beleértve), képtávíró-, 
tévé- (csak kép), duplex távíró-, többcsator-
nás hangfrekvenciás távíró-, egyéb (például 
adatátviteli) ~kra. A ~k kiegészítő jellemzői 
szerint a rádióadás lehet egy oldalsávos, két 
egymástól független oldalsávos, csonka ol-
dalsávos és impulzusadás. (N. I.) → híradó-
informatika, információvédelem

radioaktív felhő: lásd atomrobbanási felhő 
(B. T.) → ABV-támogatás

radioaktív izotóp: lásd izotóp; radioizotóp 
(B. T.) → ABV-támogatás

rádióállomás: egy vagy többcsatornás, egy, 
illetve több üzemmódú olyan rádió adó-ve-
vő vagy adó- és vevőkészülékkel ellátott 
komplexum, amely elektromágneses hullá-
mok kisugárzásával, illetve vételével vagy 
több pont közötti összeköttetést tesz lehető-
vé. A ~ok fizikai méretük, kisugárzott tel-
jesítményük, frekvenciatartományuk, vala-
mint alkalmazási lehetőségeik alapján cso-
portosíthatók. A kis teljesítményű ~ok álta-
lában hordozhatók (kézben, háton), kisebb 
szervezeti egységek (szakasz, század) hír-
adását látják el. A nagyobb teljesítményű 
~okat a tömegük és a térfogatuk következ-
tében valamilyen hordozójárműre telepítik 
(mobil híradóeszköz) vagy állandó létesít-
ményekben állandó telepítésű híradó esz-
közként üzemeltetik. (N. I.) → híradó-in-
formatika, információvédelem

rádióelektronikai eszköz: a technikai esz-
közök egy olyan csoportja, amely az elekt-
romágneses rezgések érzékelésére, feldolgo-
zására, átalakítására, vételére és/vagy kisu-
gárzására szolgál távérzékelési, mérési, in-
formációtovábbítási, távvezérlési, irányítási, 
célzási, helymeghatározási, navigációs, in-
formációközlési, zavarási és más feladatok 
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végrehajtása érdekében. A ~ök nomenklatú-
rája folyamatosan bővül, ahogy egyre újabb 
technológiai eljárások, módszerek jelennek 
meg az egyre szélesebb, alkalmazott frek-
venciatartományban. (V. L.) → elektroni-
kai hadviselés

rádióelektronikai felderítés (Signals In-
telligence – SIGINT): az elektromágneses 
spektrum rádiófrekvenciás tartományában 
passzív vevőberendezésekkel szerez ada-
tokat a rádióelektronikai felderítő adatfor-
rásokból. Passzív jellegéből fakadóan bé-
kében és háborúban egyaránt folytatott te-
vékenység. A ~ magában foglalja a rádió-
felderítést és a rádiótechnikai felderítést. 
(H. Zs.) → elektronikai hadviselés, infor-
mációs műveletek

rádióelektronikai felderítési mélység: ~ 
alatt azt a legnagyobb távolságot értjük, 
amelyen belül egy rádióelektronikai felde-
rítő berendezés egy adott valószínűséggel 
képes adatokat szerezni a rádióelektroni-
kai felderítő adatforrások kisugárzásaiból. 
A ~ függ a felderítés hullámtartományától, 
a feladat jellegétől, a felderítendő kisugár-
zó eszköz teljesítményétől, a felderítő-ve-
vőberendezés érzékenységétől, illetve a te-
rep és a domborzat árnyékoló hatásaitól. 
(H. Zs.) → elektronikai hadviselés, infor-
mációs műveletek

rádióelektronikai felderítő adatforrás: 
az elektromágneses környezetben műkö-
dő, és elektromágneses energiát kisugár-
zó olyan távközlési és nem távközlési céllal 
működő rádióelektronikai felderítő sugár-
forrás, amely rádióelektronikai felderítő-
eszközökkel elérhető, és rádióelektronikai 
felderítőértékkel rendelkezik. Egy elektro-
nikai objektum többféle adatforrást is tartal-
mazhat. Az adatforrások lehetnek különbö-
ző hullámtartományban működő földfelszí-
ni, légi vagy műholdas rádió- és rádiórelé-

eszközök, rádiólokátorok, navigációs eszkö-
zök és távvezérlő berendezések. Az adatfor-
rásokat fontosságuk szerint kategorizálják, 
ami alapján végzik a települési helyük be-
határolását, figyelésüket és lehallgatásukat. 
A katonai műveletek során az adatforrások 
rádióelektronikai felderítőértéke változhat, 
ami alapján fontossági besorolásuk is folya-
matosan változik. (H. Zs.) → elektronikai 
hadviselés, információs műveletek

rádióelektronikai felderítő adatfúzió: 
olyan új típusú adatfeldolgozási technológia, 
amely a különféle rádióelektronikai felderí-
tő adatforrásokból szerzett különböző for-
mátumú nyersadatok meghatározott szem-
pontok szerinti összehasonlítása, korrelálá-
sa és az eredmények összegzésének követ-
kezményeként, a korábbi megbízható felde-
rítőinformációkra alapozott új érték hozzá-
adásával, magasabb tartalmi értékkel bíró 
megbízható felderítési információkat szin-
tetizál. A fúziós adatfeldolgozás alapja a be-
menő adatok egységesítése, amelyet az adat-
források helyére vonatkozó térbeli informá-
ciók és a térinformatikai modellek tesznek 
lehetővé. (H. Zs.) → elektronikai hadvise-
lés, információs műveletek

rádióelektronikai felderítő adatszerzés: 
a rádióelektronikai felderítés azon a része, 
amely magában foglalja a felderítési ada-
tok gyűjtését, valamint a megszerzett ada-
tok eljuttatását az adatfeldolgozó központ-
ba. Az adatszerzés fázisai az adatforrások 
rádióelektronikai felfedése, rádió-iránymé-
rése, forgalmának és technikai jellemzőinek 
elemzése, rádióelektronikai felderítőérték-
ének meghatározása, valamint az adatforrás 
tevékenységének rádióelektronikai figyelé-
se, lehallgatása. (H. Zs.) → elektronikai had-
viselés, információs műveletek

rádióelektronikai felderítő azonosítás: 
a rádióelektronikai felderítő adatszerzés 
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 folyamatában végzett tevékenység, amely-
nek során a rádióelektronikai felderítő adat-
forrás felfedését, iránymérését és behatáro-
lását követően, az adatforrás rádióelektro-
nikai felderítő ismérvei alapján meghatáro-
zásra kerül, az ellenség vezetési és irányí-
tási rendszerében elfoglalt helye és szerepe. 
(H. Zs.) → elektronikai hadviselés, infor-
mációs műveletek

rádióelektronikai felderítő behatárolás: 
a rádió-iránymérés során egy kisugárzó rá-
dióelektronikai eszköz helyének a megálla-
pítását jelenti. A kisugárzóeszköz települé-
si helyének meghatározása kettő vagy több 
rádió-iránymérő állomás által közel egy idő-
ben vett rádió-iránymérési irányszögek alap-
ján történik. A vett északhoz viszonyított 
irányszög értékeket az iránymérést vezény-
lő egy térképen rögzíti, aminek eredménye-
ként az adó települési helyét az irányszögek 
metszéspontja adja. Automatizált térinfor-
matikai alapú rádió-iránymérő rendszert 
alkalmazva az iránymérő állomások által 
vett irányszögértékek alapján az adó tele-
pülési helyét automatikusan megjelenítik. 
(H. Zs.) → elektronikai hadviselés, infor-
mációs műveletek

rádióelektronikai felderítő felfedés: a rá-
dióelektronikai felderítő adatszerzés első 
fázisa, amelynek során az elektromágneses 
környezetben működő rádióelektronikai fel-
derítő sugárforrások kisugárzásainak vétele 
útján a rádióelektronikai felderítőismérvek 
alapján meghatározzák a rádióelektronikai 
felderítőértéküket, és kiválasztják a rádió-
elektronikai felderítő adatforrásokat. A fel-
fedés célja az új adatforrások feltárásával 
az ellenség teljes rádiótávközlő, rádiólokáci-
ós, rádiónavigációs és rádiótávvezérlő rend-
szere felépítésének és működésének feltér-
képezése. A felfedés végrehajtható keresé-
ses és keresés nélküli módszerekkel. A ke-
resésen alapuló felfedés történhet frekven-

cia vagy irány szerint. A frekvencia szerinti 
keresés a felfedő tevékenység alapvető mód-
szere, amikor az egyes munkahelyek a tel-
jes vételi sávban, vagy csak a kijelölt alsá-
vokban végeznek felfedést. Az irány szerin-
ti keresés az antennarendszerek mechani-
kus, vagy elektronikus forgatásával, a vételi 
frekvenciasávban végrehajtott mechanikus, 
vagy elektronikus hangolással végzett felfe-
dő tevékenység. Az irány szerinti keresés el-
sősorban a rádiótechnikai felderítésben al-
kalmazott felfedő eljárás. Rádiófelderítésben 
csak ritkán alkalmazott módszer, ez eset-
ben az irányított antennákkal, meghatáro-
zott szektorokban végeznek csak felfedést. 
A keresés nélküli felfedés során a megfelelő 
irány, illetve frekvencia szerinti felbontás-
hoz (pontossághoz) a szükséges számú, pár-
huzamosan működő antenna, illetve vevő-
berendezést működtetnek, amelyekkel egy 
időben meghatározhatók az egyes kisugár-
zások irányai és diszkrét frekvencia érté-
kei. A korszerű frekvenciaugratásos adás-
módok felfedése ezen a módszeren alapul. 
(H. Zs.) → elektronikai hadviselés, infor-
mációs műveletek

rádióelektronikai felderítő figyelés, le-
hallgatás: a már felfedett, rádióelektroni-
kai felderítőértéket képviselő rádióelektro-
nikai felderítő adatforrások működésének, 
paraméterei változásának, forgalmi viszo-
nyainak megállapítására, nyomon követésé-
re irányul. A figyelést folyamatosan, perio-
dikusan, vagy véletlenszerű időközönként 
végzik. A figyelés eredményeit az adatfor-
rások adatbázisához csatolva rögzítik, és to-
vábbi vizsgálatok, statisztikák alapadataként 
használják fel. A figyelés alapvető módsze-
re az ellenőrzés. Az ellenőrzést az objek-
tum fontossági fokának megfelelően, a ko-
rábban szerzett adatokkal összevetve, a vál-
tozások regisztrálásával kell folytatni. A le-
hallgatás a figyelés folyamán az átvitt infor-
máció tartalmának megszerzésére irányuló 
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tevékenység, amelynek során megtörténik 
az információtartalom adathordozó eszkö-
zökre rögzítése. A lehallgatás az adatforrás 
folyamatos, megszakítás nélküli figyelését, 
 ellenőrzését igényli. (H. Zs.) → elektronikai 
hadviselés, információs műveletek

Rádióelektronikai Felderítő Fúziós Adat-
feldolgozó Központ: feladata a parancsno-
ki döntéshez szükséges megalapozott, hi-
teles és megbízható információ biztosítá-
sa a különböző rádióelektronikai felderítő 
adatforrásokból. A központ hálózatos kör-
nyezetben, térinformatikai alapú automa-
tizált számítógépes rendszerre épül, amely 
képes az adatszerző eszközöktől beérkező 
adatok automatikus fogadására, nyilvántar-
tására, a rádióelektronikai felderítő adatfú-
ziós technológia alkalmazásával az adatok 
elemzésére, feldolgozására, és új érték hoz-
záadásával minőségileg magasabb szintű 
információ előállítására. (H. Zs.) → elekt-
ronikai hadviselés, információs műveletek

rádióelektronikai felderítő sugárforrás: 
az elektromágneses környezetben működő, 
és elektromágneses energiát kisugárzó, táv-
közlési és nem távközlési célú eszköz, objek-
tum, amely rádióelektronikai felderítő vevő-
berendezésekkel észlelhető. A sugárforrások 
egy része rádióelektronikai ffelderítőeszkö-
zökkel elérhető, másik részük viszont a hul-
lámterjedés sajátosságai, a terep és dombor-
zat, illetve a vevőberendezések jellemzői (ér-
zékenység, szelektivitás stb.) miatt nem hoz-
záférhető. A elérhető és rádióelektronikai 
felderítőértékkel rendelkező sugárforrások 
képezik a rádióelektronikai felderítő adat-
forrásokat. (H. Zs.) → elektronikai hadvi-
selés, információs műveletek

rádióelektronikai felderítőérték: a rádió-
elektronikai felderítő adatszerzés során 
a felfedett rádióelektronikai felderítő su-
gárforrás informativitását mutatja meg. Arra 

utal, hogy a sugárforrás tevékenysége, tech-
nikai jellemzői vagy az általa nyújtott tar-
talmi információk nyújtanak-e olyan felde-
rítési adatokat, amelyekből az adatfeldol-
gozás során következtetni lehet az ellenség 
vezetési struktúrájára, objektumainak elhe-
lyezkedésére, tevékenységére, erőinek esz-
közeinek helyzetére, tevékenységére, szán-
dékára. A felderítőértékkel rendelkező su-
gárforrások képezik a rádióelektronikai fel-
derítő adatforrásokat, amelyek figyelésé-
vel, lehallgatásával folytatni kell a működé-
si és forgalmi jellemzőik nyomon követését. 
(H. Zs.) → elektronikai hadviselés, informá-
ciós műveletek

rádióelektronikai felderítőismérv: az el-
lenség rádióelektronikai eszközeinek és 
rendszereinek olyan egyedi sajátossága, 
megkülönböztető jegyei, amelyek lehető-
vé teszik a rádióelektronikai felderítő adat-
források megkülönböztetését, kiválasztását, 
rendeltetésük és hovatartozásuk megálla-
pítását (azonosítását), valamint az ellenség 
erőinek, eszközeinek, csoportosításának, 
tevékenységének és valószínű szándékának 
megállapítását. Megkülönböztetünk azono-
sító és hadműveleti ~eket. Az azonosító is-
mérvek biztosítják az adatforrás kiválasz-
tását és azonosítását, valamint objektum 
szerinti hovatartozásának meghatározását. 
A hadműveleti ismérvek az ellenség üze-
melő rádióelektronikai eszközeinek sajátos 
jellemzői alapján lehetővé teszik az ellen-
ség állományának, tevékenységének és va-
lószínű szándékának megállapítását. (H. Zs.) 
→ elektronikai hadviselés, információs mű-
veletek

rádiófelderítés (Communication Intelligen-
ce – COMINT): a rádióelektronikai felde-
rítés részeként végzett olyan tevékenység, 
amely magába foglalja a  rádiófrekvenciás 
tartományban működő, vezeték nélkü-
li, kommunikációs célú rádióelektronikai 
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 felderítő sugárforrások felfedését, technikai 
jellemzőik és térbeli elhelyezkedésük meg-
határozását, a rádióforgalom folyamatos fi-
gyelését és lehallgatását, az információtar-
talom rögzítését, és a rejtjelzett közlemé-
nyek megfejtését. Az egyre terjedő korsze-
rű kiterjesztett spektrumú adásmódok (pél-
dául frekvenciaugratás) estében a ~ lehető-
ségei korlátozottak, a közlemények tartalmi 
megfejtésére harcászati-hadműveleti szinten 
nincs lehetőség. A ~ ez esetben – hasonló-
an a rádiótechnikai felderítéshez – elsősor-
ban a technikai paraméterek és a települési 
helyre vonatkozó adatok megszerzésére tö-
rekszik. Emiatt ma már megfigyelhető a ~ 
és a rádiótechnikai felderítés közötti kon-
vergencia. (H. Zs.) → elektronikai hadvise-
lés, információs műveletek

rádióforgalmazás: rádió-összeköttetés lé-
tesítése bármely természetű (fajtájú, típusú 
stb.) közlemény (jel, jelzés stb.) továbbítása 
céljából, valamelyik rádiótávközlési szol-
gálat kijelölt alrendszere keretében. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

rádióforgalmi adatok: a rádióforgalmazás-
hoz szükséges és előírt adatok. A ~at a rádió 
adatlapon tüntetik fel. Ezek: a parancsnok-
ság megnevezése fedőnévvel, hívójelek, hí-
vónevek számkulcsok a szolgálati közlések 
táblázatához, tartalék és üzemi frekvencia, 
a forgalmi adatok váltásának rendje és egyéb 
egyeztetett adatok. (N. I.) → híradó-infor-
matika, információvédelem

rádióforgalmi háló: a rádióhíradást meg-
valósító rádióforgalmi rendszer egyik fajtá-
ja. Három vagy ennél több, egymással hír-
váltásra rendelt, közös forgalmi adatokkal 
jellemzett rádióállomás forgalmi rendsze-
re. A ~ban az összeköttetések egyoldalú-
ak (szimplex) vagy kétoldalúak (duplex) le-
hetnek. Egyoldalú az összeköttetés, ami-
kor az egyik állomás csak ad, a másik vagy 

a többi csak vesz. Kétoldalú az összekötte-
tés, ha egy forgalmazás során mindkét állo-
más ad is, vesz is. A ~ban mindig van műkö-
dést irányító vezető állomás és tagállomások 
(a hatótávolság növelése vagy a rejtettség fo-
kozása érdekében lehetnek még átjátszó-ál-
lomások). Minden állomásnak saját hívóje-
le van. A ~ban a tagállomásokat egyidejűleg 
körözvényhívónévvel hívják. A tagállomá-
sok a rádió adatlapon feltüntetett sorrend-
ben válaszolnak. (N. I.) → híradó-informa-
tika, információvédelem

rádióforgalmi irány: a rádióirány a rádió-
híradást megvalósító rádióforgalmi rend-
szer egy fajtája: két egymással hírváltásra 
rendelt, közös forgalmi adatokkal jellemzett 
rádióállomás forgalmi rendszere. A ~ban 
az egyik állomás a működést irányító, ve-
zető állomás. (N. I.) → híradó-informatika, 
információvédelem

rádióforgalmi rendszer: a híradásban a rá-
dióforgalmazás szervezetszerű formája; 
az egy rendszerbe szervezett és a részükre 
kiosztott forgalmi adatoknak megfelelően 
(frekvencia, hívójel, üzemmód információs 
mód, adásmód, sávszélesség, üzem- vagy 
periódusidő stb.) egymással vagy egy ve-
zetőállomással forgalmazó rádióállomások 
összessége. A ~ lehet rádióháló vagy rádió-
irány. A különféle rendeltetésű vezetési ele-
mek, csapatok részére más-más ~eket szer-
veznek, így megkülönböztetnek parancsnoki 
riasztó és értesítő, együttműködési, repülés-
irányító, repülés közbeni jelentő stb. ~eket. 
Ezenkívül az egyes fegyvernemek és szak-
csapatok részére speciális ~eket szervez-
nek. A ~ tevékenysége szorosan kapcsoló-
dik a kiszolgált vezetési elem (például harc-
álláspont) tevékenységéhez. Szervezhetnek 
szimplex és duplex ⁓eket. Az első esetben 
a rádióállomások ugyanazon a frekvencián, 
a második esetben külön frekvencián adják, 
illetve veszik közleményeiket. A ~t elektro-
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mágneses struktúráknak is nevezik, ez a ha-
derőnemi, összfegyvernemi struktúra rádiós 
infrastruktúrájának feladatát látja el. E kap-
csolat teszi lehetővé, hogy a rádiós rendszer 
 tevékenységének követésével adatokat le-
het szerezni az említett struktúráról. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

rádiófrekvenciás fegyver (Radio  Frequency 
Weapon – RFW): az irányított energiájú 
fegyverek azon csoportja, amely működése 
során nagy teljesítményű rádiófrekvenciás 
hullámtartományú energiát állít elő és en-
nek a célra való irányításával abban mara-
dandó meghibásodást, az érzékeny félve-
zetők, elektronikai alkatrészek, adathordo-
zók visszafordíthatatlan károsodását idézi 
elő. Alkalmazhatóságát tekintve a ~ lehet 
impulzusbomba, amely egyszeri működé-
se során maga is olyan mértékben megron-
gálódik, hogy újabb használata nem lehet-
séges, és lehet többszöri alkalmazású esz-
köz. A ~ három fő komponenst tartalmaz. 
A szükséges energiát egy töltő-energiatáro-
ló rendszer szolgáltatja, amely lehet kapaci-
tív (például Marx-generátor) vagy induktív 
(például a robbantásos fluxuskompressziós 
generátor). A nagyfrekvenciás energiát egy 
rezgéskeltő állítja elő (magnetron, klisztron, 
febetron, üregrezonátor stb.). Az antenna-
tápvonal-rendszer az előállított nagy teljesít-
ményű, nagyfrekvenciás energiát a szabad 
térbe irányítottan kisugározza. A ~ek rongá-
ló, pusztító hatásukat az elektromágneses in-
dukciós törvény szerint fejtik ki. A működés 
során létrejövő indukált feszültség egyene-
sen arányos a vezető hosszával és annál na-
gyobb, minél gyorsabb a térerősség változá-
sa. (V. L.) → elektronikai hadviselés

rádiógyújtó zavarás: olyan elektronikai za-
varási eljárás, amely célja, hogy a rádiógyúj-
tóval szerelt tüzérségi lövedékek ne a beál-
lított föld feletti magasságban, hanem attól 
jóval magasabban robbanjanak fel, ami je-

lentősen csökkenti a repeszhatásból adódó 
pusztító képességüket. A rádiógyújtó a tü-
zérségi lövedékbe épített adó-vevő berende-
zés, amely által kisugárzott folyamatos vagy 
impulzusüzemű rádiójelek a földről vissza-
verődnek, és ha a visszavert jel szintje elér 
egy adott értéket, akkor robbantja fel a löve-
déket. A rádiógyújtó zavaróállomás vevője 
a lövedékek jeleit veszi, de nem alakítja át, 
hanem csupán felerősíti, majd felsugároz-
za és ezzel virtuálisan magasabbra helyezi 
a földfelszínt, amitől a robbanás az eredeti 
meghatározott magasságnál jóval magasab-
ban következik be. A rádiógyújtó zavaróál-
lomásokat olyan nem páncélozott, vagy ke-
vésbé védett körletek, technikai eszközök ol-
talmazására szokás telepíteni, mint a vezeté-
si pontok, hírközpontok törzsbuszai, jármű-
vei, vagy akár például a sorozatvető üteg ál-
láskörlete. (V. L.) → elektronikai hadviselés

rádiógyújtó: lásd tüzérségi gyújtó (Sz. L.)  
→ haditechnikai támogatás

rádióháló: olyan rádióforgalmi rendszer, 
amelyben több rádióállomás folytat hírvál-
tást. Ha egy rádióállomás kitüntetett, veze-
tőállomási szerepet kap benne, akkor veze-
tett ~nak nevezik. A vezetett ~ban a veze-
tőállomás engedélye nélkül nem üzemelhet 
rádióállomás. A vezetőállomás ad engedélyt 
a tagállomásként működő rádióállomás tele-
pítésére vagy bontására is. Ha a ~ban min-
den állomás (rádióadó) egyenrangú szabad 
~ról beszélünk. Az ilyen ~ban minden állo-
más minden állomással szabadon létesíthet 
rádiókapcsolatot. (N. I.) → híradó-informa-
tika, információvédelem

rádió-helymeghatározás: egy objektum 
helyének, mozgási irányának, sebességé-
nek vagy más jellemzőjének rádióhullá-
mok útján, aktív vagy passzív módszerrel 
 történő meghatározását jelenti. Aktív mód-
szerrel történő ~t végeznek a rádiólokátorok, 
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amelyek rádiófrekvenciás jelek kisugárzá-
sa és visszaverődése útján határozzák meg 
az objektum térbeli információit. A passzív 
~ pedig a rádióelektronikai felderítés kere-
tében végrehajtott rádió-irányméréssel tör-
ténik, amelyet rádióelektronikai felderítő 
behatárolásnak neveznek. (H. Zs.) → elekt-
ronikai hadviselés, információs műveletek

rádióhíradás: a hadműveletek irányításá-
ra, a harcoló egységek vezetésére, jelenté-
sek, parancsok továbbítására alkalmazott 
olyan hírközlő rendszer, amelyben a közle-
mények adására és vételére rádióállomáso-
kat használnak. (N. I.) → híradó-informati-
ka, információvédelem

rádióhorizont: normális atmoszferikus 
viszonyok között a földsugár 4/3-szorosá-
nak megfelelő optikai látóhatárral (Line os 
Sight – LOS) egybeeső, képzeletbeli határ-
görbe; ettől kezdve a rádióadás csillapodása 
sokkal rohamosabb, mint a ~on belül. Hely-
zetét a meteorológiai hatások mindkét irány-
ban módosítják, ami az ultraviola hullámok 
terjedésében fontos. A ~on túl a fading (el-
halkulás) is sokkal nagyobb mértékű. A ~ 
adótól való távolsága nő az antennamagas-
sággal. Összeköttetések tervezésében ezért 
is van jelentősége a kiemelkedő pontoknak 
és a megnövelt antennamagasságnak. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

rádióirány: olyan rádióforgalmi rendszer, 
amelyben két rádióállomás folytat hírvál-
tást. A frekvenciahasználattól függően lehet 
a ~ szimplex, ez esetben az adó- és a vevő-
állomás is ugyanazon a frekvencián dolgo-
zik, vagy lehet duplex, ilyenkor a két állo-
más más-más frekvencián adja le közlemé-
nyeit. (N. I.) → híradó-informatika, infor-
mációvédelem

rádió-iránymérés (Radio Direction Fin-
ding – RDF): a rádiófelderítés, elektroni-

kai felderítés része, azaz a rádióelektroni-
kai felderítő-adatszerzés részeként végzett 
tevékenység, amelynek célja egy rádióelekt-
ronikai felderítő sugárforrás kisugárzási irá-
nyának, helyének meghatározása. A ~ so-
rán a kisugárzott elektromágneses energia 
nagyságát, amplitúdóját vagy fáziskésését 
mérik. A korszerű iránymérési módszerek 
közé tartozik a forgóantenna-karakterisz-
tikájú, a Wullenweber, az Adcock/Watson-
Watt, a doppler/pszeudo doppler, az inter-
ferométeres és a korrelációs ~. A sugárfor-
rás helyének megállapítása rádióelektro-
nikai felderítő behatárolással, több rádió-
iránymérő által mért rádió-iránymérési 
irányszög értékek alapján történik. (H. Zs.) 
→ elektronikai hadviselés, információs mű-
veletek A ~ pontossága függ a hullámtarto-
mánytól, az iránymérési elvtől, a helymeg-
határozás pedig az iránymérő alap, vagyis 
a két (vagy több) rádió iránymérő állomás 
és a mérendő sugárforrás térbeli elhelyez-
kedésétől. Az ultrarövid- és rövidebb hul-
lámú (30 MHz-nél nagyobb frekvenciájú) 
tartományokba közvetlen átláthatóság sze-
rinti (Line of Sight – LOS), a rövidhullá-
mú  (1–30 MHz-es) tartományokban felületi 
hullámú és (az ionoszferikus visszaverődést 
felhasználva) térhullámú iránymérés végez-
hető. A ~ az alapja a rádiónavigációs rend-
szereknek, ezekben a mérőállomások spe-
ciális földi, légi vagy kozmikus telepítésű, 
ismert pozíciójú rádió-irányadókhoz viszo-
nyítva határozzák meg a saját helyzetüket. 
A ~ „rókavadászat” néven technikai-fizikai 
sportágként is népszerű, ennek során a „ró-
kákat” (rádiójeladókat) kell a legrövidebb 
idő alatt felkutatni, kézi rádió-iránymérő 
eszköz segítségével. (N. I.) → híradó-infor-
matika, információvédelem

rádió-iránymérés mélysége: a rádió-irány-
mérés egyik meghatározó jellemzője: azt 
a távolságot fejezi ki, amelyről adatforrás 
(sugárforrás) települési körzete még a meg-
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követelt pontossággal meghatározható. A ~ 
függ a frekvenciatartománytól, amelyben 
az adatforrás üzemel; a rövidhullámú tar-
tományban több ezer kilométer is lehet. 
Az ultrarövid-hullámú tartományban a hall-
hatóság miatt földi adatforrások esetében 
ált. 50–80 km légi adatforrások (repülőesz-
közök) esetében 400 km. A ⁓ függ a rádió-
iránymérés 30–120°-os  szöghatárok között 
ad kielégítő eredményt. (N. I.) → híradó-in-
formatika, információvédelem

rádió-iránymérési irányszög: egy rádió-
iránymérő állomás helyzete és a mért rádió-
elektronikai felderítő sugárforrás helyzete 
között mért irányszög. Az állomás a mérés 
során a mért sugárforrás irányát a mérési 
módszertől függően a földrajzi vagy a mág-
neses északi irányhoz viszonyítva alapít-
ja meg. Az északi irány a 0°-os irányszög, 
a déli pedig a 180°-os. A rádió-iránymérő ál-
lomás a rádió-iránymérés során az óramu-
tató járásával megegyező irányban 0–360° 
közötti értéket mér, és jelent az iránymérő-
vezénylő állomásnak. Az egyes iránymérő 
állomások által mért szögértékek térképre 
történő felvitele alapján történik meg a su-
gárforrás rádióelektronikai felderítő beha-
tárolása, és a települési helyének meghatá-
rozása. (H. Zs.) → elektronikai hadviselés, 
információs műveletek (N. I.) → híradó-in-
formatika, információvédelem

rádió-iránymérési zóna: a rádió-iránymé-
rés egyik meghatározó jellemzője; amely azt 
a területet jelenti, amelyről egy üzemelő rá-
dióelektronikai felderítő sugárforrás tele-
pülési helye még a harcászati szempontból 
megkövetelt pontossággal meghatározható. 
A ~ függ az iránymérés frekvenciatarto-
mányától, a sugárforrás jelteljesítményétől, 
az iránymérő vevőérzékenységétől, valamint 
a rádió-iránymérő alapméretétől. A sugár-
forrás helymeghatározásának harcászatilag 
megkövetelt pontossága akkor kielégítő, ha 

a rádió-iránymérő alap két szélső iránymé-
rő állomása által mért irányegyenesek met-
szési szögértéke 30–150° szöghatárok között 
van. (H. Zs.) → elektronikai hadviselés, in-
formációs műveletek

rádió-iránymérő alap: 1. A rádióadók, rá-
dióhullámokat kisugárzó eszközök pontos 
irányának, nevezetesen a ~on áthaladó észa-
ki irányt kijelölő egyenes, valamint a ~on 
és a célponton áthaladó egyenes által bezárt 
szög meghatározására való rádióelektroni-
kai eszköz. A ~berendezések attól függő-
en, hogy az irány meghatározásnak milyen 
működési frekvenciatartománnyal dolgoz-
nak, megjelenésükben és szerkezeti felépí-
tésükben eltérők. A ~ok három fő egysé-
get tartalmaznak: az antennát, a vevőbe-
rendezést és a kijelző indikátort. Az irány-
mérés pontosságát több tényező határozza 
meg az alkalmazott mérési módszer; az in-
dikátor és a forgó antenna pozíciójának sa-
ját hibája; álló antennáknál az antenna sa-
ját hibája, telepítési helyzetének és referen-
ciairányának tájolási hibája. A ~ rendszeré-
ben telepítve alkalmasak a sugárzó objek-
tumhelyzetének (földrajzi koordinátáinak) 
meghatározására, a rendszer hibahatárán 
belül. A ~ a rádiófelderítés fontos eszköze. 
Települhetnek stabil objektumokban és mo-
bil eszközökben. A korszerű rendszerekben 
a ⁓ adatait számítógép értékeli. A ~ot navi-
gációs célra is használják, a rádiónavigáció 
fő eszköze. Azokat a ~okat, amelyek folya-
matosan mérik és jelzik a helyzetmeghatá-
rozás céljából telepített úgynevezett irány-
adók irányszögét rádióiránytűnek vagy rá-
diókompasznak nevezik. (N. I.) → híradó-
informatika, információvédelem 2. A rá-
dió-iránymérő rendszer egyik meghatározó 
jellemzője, a rendszer két szélső rádió-irány-
mérő állomásának egymástól való távolsága. 
A ~ meghatározza a rádió-iránymérési zóna 
 mélységét és kiterjedését. Az alap távolsá-
ga függ a frekvenciatartománytól, a rádió-
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elektronikai felderítő sugárforrás jeltelje-
sítményétől, az iránymérő vevőérzékeny-
ségétől, valamint az iránymérő-vezénylő 
és az iránymérő állomások közötti rádió-
összeköttetés távolságától. (H. Zs.) → elekt-
ronikai hadviselés, információs műveletek

rádió-iránymérő: a rádióelektronikai fel-
derítő sugárforrás által kisugárzott elekt-
romágneses hullámok egy referenciairány-
hoz (általában északhoz) vonatkoztatott be-
érkezési irányának (vagy azimutjának) meg-
határozására szolgáló elektronikai eszköz. 
Az elektromágneses jel irányának meghatá-
rozásához, az antennanyílásnál fellépő kü-
lönbségi jelkésleltetést használják fel. A kor-
szerű rádió-iránymérőben megtalálható egy 
antennarendszer, egy vevőberendezés, egy 
jelfeldolgozó processzor és egy kijelző, meg-
jelenítő egység. Az iránymérő pontossá-
ga függ az alkalmazott mérési módszertől; 
az indikátor és a forgó antenna pozíciójának 
saját hibájától, valamint a telepítési helyzet 
és a referenciairány tájolási hibájától. Az ál-
talánosan elterjedt iránymérők átlagos pon-
tossága ±2–3 fok. (H. Zs.) → elektronikai 
hadviselés, információs műveletek

rádióiránytű: fedélzeti rádió-iránymérő 
berendezés a földi rádió-irányadó (rádió-
navigációs pont jeleinek vételére és irányá-
nak meghatározására. Működése a keretan-
tenna irányítottságára alapul. Az antennát 
egy szervrendszer folyamatosan mért ál-
lomás irányába állítja. Egyszerre nyolc-tíz 
állomás programozható előre, a megfelelőt 
gombnyomással lehet kiválasztani. Jelző-
műszerre a műszerfalon mutatja a repülő-
gépnek a programozott állomáshoz viszo-
nyított helyzetét. (N. I.) → híradó-informa-
tika, információvédelem

radiológiai fegyver: minden olyan eszköz, 
(kivéve az atomfegyvereket), amelyet speci-
álisan arra terveztek, hogy sugárzó anyago-

kat szórjanak szét, és ezzel károkat, sérülé-
seket okozzanak. A ⁓ hatásai: a ⁓ek képesek 
sugárzó anyagokat szétteríteni, szétszórni, 
és ezzel szennyezést okozni. Ilyen sugárzó 
anyag nyerhető az atomfegyver előállítása 
során keletkező hasadóanyagból, energeti-
kai atomreaktorok működéséből származó 
radioaktív hulladékból, kutató reaktorokból, 
ipari és egészségügyi radioaktív források-
ból. A radioaktív anyagok diszperzióját elő 
lehet idézni robbanóanyaggal. Az alkalma-
zás következtében kialakuló helyzetet (su-
gárszennyezett terepszakasz) az atomrobba-
nás következményeihez hasonlóan kell ke-
zelni. ⁓ szelektív alkalmazásával szennyez-
ni lehet kulcsfontosságú terepszakaszokat, 
fontos logisztikai körleteket, be- és kirakó 
körzeteket, összeköttetési vonalak csomó-
pontjait, hátráltathatva a katonai művelete-
ket. Aszimmetrikus hadviselés eszközeként 
megjelenhetnek műveleti területen improvi-
zált radiológiai eszközök is, sugárszennye-
zett területek létrehozására és anyagi kész-
letek szennyezésére. A parancsnokoknak 
számolniuk kell a veszélyes területek elke-
rülésével, valamint az ezekről történő kime-
nekítéssel. Azon erők számára, akik a ve-
szélyes területen maradnak, sugárvédelmi 
intézkedéseket kell bevezetni. A veszélyes 
területen maradt kötelékeknek ABV-védel-
mi rendszabályokat – detektálást, riasztást, 
fizikai védelmet és ellenőrzést – kell beve-
zetni. (B. T.) → ABV-támogatás

rádiólokáció elleni álca: a mesterséges ál-
cázó eszközök csoportja, amelyek képesek 
az objektumok rádiólokációs képét eltorzí-
tani, illetve színlelt rádiólokációs képek lét-
rehozásával az ellenség rádiólokációs felde-
rítését félrevezetni. Ide sorolhatók a szög-
visszaverőkből készített zavaróálcák, illetve 
az elektromágneses energiát elnyelő anya-
gok felhasználásával készített ernyőálcák. 
(K. Z.a) → műszaki támogatás
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rádiólokációs felderítés: a rádiólokátor-ál-
lomások által folytatott adatszerzés. A rádió-
lokációs felderítés képes felfedni: a  repülő 
eszközöket; a földfelszínen és a víz felszínén 
mozgó célokat; a tüzelő lövegeket és aknave-
tőket, valamint a rakétaindításokat. A légvé-
delmi rendszerben települt rádiólokátor állo-
mások (-őrsök) az ellenség légi támadóesz-
közeinek felderítésére, a törzsek és a csapa-
tok időbeni értesítésére szolgálnak. A harcá-
szati felderítés rendszerében egy vagy több 
rádiólokátor-állomásból álló mozgócél-fel-
derítő és tüzérfelderítő rádiólokációs őrsö-
ket telepítenek. A korszerű alegység- (sza-
kasz-) szintű szárazföldi felderítőszervek 
egyik alapvető technikai eszköze a rádiólo-
kátor. (H. H.) → felderítés

rádiólokációs felderítőjárőr: az oltalma-
zandó erőtől a rádiólokációs hatótávolság 
növelése érdekében egy bizonyos távolság-
ban állomásozó hajó, illetve repülőgép fe-
délzetére, vagy járműre telepített rádiólo-
kátor- (radar-) állomás. (H. H.) → felderítés

rádiólokációs tér: a légtérnek a föld felszí-
nének és a tengerek felszínének az a része, 
amelyben az objektumok rádiólokációs esz-
közökkel, adott valószínűséggel felderíthe-
tők, tartózkodási helyük jellemzői és jelle-
gük meghatározhatók, illetve követésük biz-
tosítható. (H. H.) → felderítés

rádiólokációs zavarok elleni védelem: 
az elektronikai védelem körébe tartozó 
olyan szervezési, technikai megoldások 
és eljárások összessége, amelyekkel elekt-
ronikai zavarás esetén is biztosítható a rá-
diólokátorok hatékony működése. A szer-
vezési rendszabályok közé tartoznak töb-
bek között a települési hely célszerű meg-
választása, a kezelők magas fokú kiképzése, 
a rádiólokátorok jellemzőinek és a települé-
si helyének rejtése stb. A technikai rendsza-
bályok közé a kezelési szabályok és a zavar-

szűrő megoldások sorolhatók. A zavarszű-
rő megoldások egyrészt azok a módszerek, 
amelyek az antenna iránykarakterisztika 
nyílásszögeinek csökkentésével, a rádiólo-
kátor impulzusteljesítményének növelésé-
vel, a polarizációs szétválasztással és frek-
venciaváltással gyengítik a vevőbemenetre 
jutó zavarójelek amplitúdóját, vagy teljesen 
lehetetlenné teszik azok bejutását. A zavar-
szűrés további módjai a vevőbe jutatott za-
varójelek hatását igyekeznek csökkenteni 
vagy megszüntetni. E célra olyan áramkö-
rök alkalmazhatók, amelyek megszüntetik 
a vevő telítettségét, illetve a cél- és zavarjel 
jellemzői (vivőfrekvencia, fázis, amplitúdó, 
impulzusfrekvencia és impulzusidő) közöt-
ti különbség alapján szétválasztják azokat, 
majd a zavarjeleket jelentősen csillapítják. 
Ezek közé tartozik például a mozgócél-kivá-
lasztáson alapuló passzív zavarszűrés, ami-
kor a cél- és zavarjel fázisának összehasonlí-
tása alapján különböztetik meg a célt és di-
pólvisszaverőt, ami a célhoz képest állócél-
nak minősül. (H. Zs.) → elektronikai had-
viselés, információs műveletek

rádiólokátor (Radio Detection and Rang-
ing – RADAR): a tárgyak helyét (eseten-
ként méretét, alakját és egyéb jellemzőit) 
rádióhullámok segítségével meghatározó 
technikai eszköz. A rádióhullámoknak azt 
a tulajdonságát használja fel, hogy különfé-
le, nemfémes tárgyakról is visszaverődnek. 
A ~ által kibocsátott energia fénysebesség-
gel terjed. A cél tárgyról visszavert jel ke-
rül az antennára. A ~ az antennának vagy 
az antenna iránykarakterisztikájának moz-
gatásával a teret letapogatja. A ~ vevőjé-
vel vett jeleket az indikátor láthatóvá teszi. 
A ~ a céltárgy helyzetkoordinátáit határozza 
meg. A távolságmérés alapja a kisugárzott és 
a vett jel beérkezése között eltelt idő mérése. 
További kiegészítő információ kapható a cél-
tárgyról visszavert jel amplitúdójának, fázi-
sának és frekvenciájának pontos  mérésével. 
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A ~ a rendeltetése szerint lehet nagy hatótá-
volságú, közepes hatótávolságú, kis magas-
ságú, magasságmérő, bemérő és rávezető, 
célmegjelölő, speciális. A ~ok mérendő ko-
ordináták száma szerint: három koordinátát 
(távolság, magasság, oldalszög), két koordi-
nátát (távolság és oldalszög), egy koordinátát 
(magasság) mérők lehetnek. A ~ok a hullám-
hossz szerint: méteres, deciméteres, centi-
méteres, milliméteres hullámhosszúak, en-
nek megfelelően rádió-, optikai-, infra-, lé-
zer-, hanglokátorok. A ~ok a rádiólokációs 
módszer szerint két nagy csoportba sorol-
hatók: elsődleges (primer) és másodlagos 
(szekunder) ~ok. Az elsődleges ~ hasznos 
jele a passzív céltárgyról visszavert sugár-
zás, ezt korszerű katonai ~okban gyakran 
egyszer több mérőponton is detektálják (bi-
sztatikus, multisztatikus ~ok). A másodla-
gos ~ hasznos jele az aktív céltárgy (válasz-
jeladó) sugárzása, illetve impulzussoroza-
ta, amelyet az elsődleges ~ vált ki (például 
saját-idegen felismerőberendezés). (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támo-
gató műveletek)

rádiómegtévesztés (dezinformáció): az 
elektronikai megtévesztés és így az elekt-
ronikai ellentevékenységi funkció azon ré-
sze, amely az elektromágneses energia szán-
dékos kisugárzásával törekszik az ellenség 
félrevezetésére. A ~ fő módszerei a szimu-
lációs, a manipulációs és az imitációs meg-
tévesztés. A szimulációs megtévesztés ren-
deltetése az ellenség tudatos félrevezetése 
a saját csapatok valóságos összetételét, el-
helyezkedését és képességeit illetően, célja 
az ellenség figyelmének felkeltése bizonyos 
tevékenységre, illetve figyelmének elvonása 
más tevékenységről rádióeszközök alkalma-
zásával. A manipulációs elektronikai megté-
vesztés rendeltetése a saját rádióelektronikai 
rendszereink jellemzőinek megváltoztatá-
sa, amellyel az ellenséges elektronikai had-
viselési, rádiófelderítő erőket fokozott tevé-

kenységre késztetjük. A manipuláció meg-
valósítható úgy, hogy a technikai jellemzők 
és rendszer profilja alapján az ellenség az ál-
talunk kívánt szándékot, tevékenységet ál-
lapítja meg a saját csapatainkról, míg a má-
sik megoldás, hogy félrevezető informáci-
ókat sugárzunk ki az ellenség megtévesz-
tésére. Az imitációs rádiómegtévesztéssel 
hamis parancsokat vagy félrevezető infor-
mációkat juttatunk be közvetlenül a rádió-
forgalmi rendszerekbe. (V. L.) → elektroni-
kai hadviselés

rádiónavigáció: elsősorban a repülésben, de 
a szárazföldi vagy vízi közlekedésben is al-
kalmazott olyan eljárások összessége, amely 
rádióberendezések segítségével támogatja 
a helymeghatározást, az irány és mozgás-
paraméterek mérését, az egyik helyről egy 
megadott másik helyre való elvezetést, vagy 
a pontos dokkolás, leszállás végrehajtását. 
Fizikai alapelveik a rádióhullámok terjedé-
si sebességének ismeretén, a terjedési idő 
mérésén, a rádióhullámok jó irányítható-
ságán alapulnak. Ebbe az eszközcsoportba 
tartoznak az irányjeladók, a vezetősugaras 
rendszerek, az irány és távolságmérő rend-
szerek (VOR–DME), a leszállító lokátorok, 
a siklószögadók, a globális műholdas hely-
meghatározó rendszerek. (V. L.) → elektro-
nikai hadviselés

rádiórelé-állomás: egyidejűleg több, két-
irányú átviteli csatornát működtetni képes, 
vezeték nélküli híradó eszköz. A kétirányú 
átvitelt irányonként külön rádióadó, rádió-
vevő és csatornaképző eszközök teszik le-
hetővé. Jellemzője, hogy a nagyobb rádió-
frekvenciás tartományban üzemel, irányí-
tott antennákkal, élesen nyalábolt kisugár-
zással. A ~okkal nagy távolságú átviteli utak 
is kiépíthetők. Az élesen nyalábolt rádióhul-
lámok a lehallgatást, zavarást nehezítik, de 
biztos kapcsolat fenntartásához a ~ok an-
tennái között a zavartalan átláthatóságra 



907

rádiószolgálat

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

 szükség van. (N. I.) → híradó-informatika, 
információvédelem

rádiórelé-híradás: információ továbbítása 
rádiórelé-eszközök felhasználásával. A rá-
diórelé a vezetés biztosításának fontos esz-
köze, mivel egyesíti magában a vezetékes 
és a vezeték nélküli eszközök legfontosabb 
előnyeit. Frekvenciatartomány szerint az al-
kalmazott eszközök feloszthatók ultrarövid 
hullámú (30–300 MHz) és mikrohullámú 
(300 MHz felett működő) rádiórelé-beren-
dezésekre. A sokcsatornás berendezés (táv-
beszélő, távíró, képtávíró) adatátvételi ösz-
szeköttetést létesít, a felhasználói végpontok 
között. Az újabb, korszerű rádiórelé eszkö-
zök digitális elven működnek, és különböző 
adatsebességű digitális csatornákat hoznak 
létre. Csatornaszám szerint megkülönböz-
tetnek harcászati, hadműveleti és hadászati 
rádiórelé-berendezéseket. A rádiórelés for-
galmi rendszerekben telepített rádiórelé-ál-
lomások összessége a rádiórelé-hírhálózat. 
Ennek elemei rádiórelé-tengely, rádiórelé-
háló, rádiórelé-végállomások, közbeeső ál-
lomások, rádiórelépontok és rádióelé-cso-
portok. A hálózat súlya, főiránya a rádióre-
lé-tengely, a hálózat különféle elemei ehhez 
csatlakoznak. A rádiórelé-irány két végállo-
mása közötti szakaszon települő közbeeső 
rádiórelé-állomások a feladatukat tekint-
ve lehetnek átjátszóállomások vagy csomó-
ponti állomások. Az átjátszóállomások két 
végállomás között a csatornák átjátszását te-
szi lehetővé, a csomóponti állomás feladata 
ezenkívül egyes csatornák más rádiórelé-
irányokban való átadása. A szervezése ma-
gában foglalja a főirány, a telepítési helyek, 
eszközök, vivőfrekvenciák, csatornaelosz-
tás, tartalékok, végződtetések, lecsatlakozá-
sok, forgalmon okmányok, tiltó rendszabá-
lyok, a működés és forgalmazás rendjének 
az anyagi-technikai biztosítás rendjének, 
a készenlét idejének meghatározását. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

rádiórelé-tengely: a rádiórelé-híradás fő 
iránya. A ~t a vezetési pontok vagy a kise-
gítő hírközpontokon keresztül (amelyekhez 
a vezetési pontok csatlakoznak) építik ki, 
és az áttelepülésük irányában fejlesztik to-
vább. (N. I.) → híradó-informatika, infor-
mációvédelem

rádiószolgálat: különböző fajtájú rádióesz-
közökkel megvalósított céltudatos, meghatá-
rozott rendeltetésű (feladatú) elektromágne-
ses tevékenységek a következő csoportosítá-
sokban: a) Állandó helyű rádiótávközlő (rtk.) 
szolgálat: állandó helyű földi rtk. szolgálat; 
állandó helyű légiforgalmi rtk. szolgálat; 
állandó helyű műholdas rtk. szolgálat; űr-
objektumi állandó helyű üzemeltetési szol-
gálat. b) Mozgó rádióközlő szolgálat: földi 
rtk. szolgálat; műholdas földi rtk. szolgálat; 
légiforgalmi rtk. szolgálat műholdas légi-
forgalmi rtk. szolgálat; tengeri rtk. szolgá-
lat; műholdas tengeri rtk. szolgálat; kikötői 
műveletek rtk. szolgálat; hajók mozgásával 
kapcsolatos rtk. szolgálat. c) Rádió-tv mű-
sorszóró szolgálat; műholdas rádió-tv mű-
sorszóró szolgálat. d) Rádiónavigációs szol-
gálat: műholdas földfelszíni rádiónavigá ciós 
szolgálat; tengeri rádiónavigációs szolgálat; 
légiforgalmi rádiónavigációs szolgálat, mű-
holdas légiforgalmi rádió navigációs szol-
gálat. e) Rádió-helymeghatározó szolgálat: 
műholdas rádió-helymeghatározó szolgá-
lat. f) Rádiólokációs szolgálat. g) Műhol-
das földi erőforrás-kutató szolgálat. h) Mű-
holdas meteorológiai szolgálat. A polgári 
rendeltetésű ~ok tevékenységét rendkívüli 
állapot, szükségállapot, továbbá az állam-
polgárok élet- és vagyonbiztonságát veszé-
lyeztető elemi csapás (környezeti-természe-
ti katasztrófa), illetve következmények elhá-
rítása érdekében átmenetileg korlátozhatják 
vagy  ideiglenesen szüneteltethetik. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem
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rádiótávközlő berendezés: rádiótávköz-
lésre készült adó-, adó-vevő, vevőberende-
zés vagy műsorvevő készülék, beleértve 
a működéshez szükséges antennát is. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

rádiótávközlő hálózat: olyan távközlő há-
lózat, amelyben az átvitel egésze, illetve je-
lentős többsége rádiótávközlés segítségével 
valósul meg. (N. I.) → híradó-informatika, 
információvédelem

rádiótechnikai álcázás: a csapatok elektro-
nikai helyzetére, tevékenységére utaló áruló 
jellemzők megszüntetése. Alapvető módjai: 
rádiótechnikai rejtés, utánzás, tüntetőtevé-
kenység és félrevezetés. (N. I.) → híradó-
informatika, információvédelem

rádiótechnikai analizálás: a rádiólokáci-
ós felderítés adatszerű műveletének fontos 
része a felderített rádiólokációs, rádióna-
vigációs eszköz (adatforrás) által kibocsá-
tott jelek alapvető jellemzőinek megállapí-
tása és rögzítése. A korszerű rádiólokátorok 
többféle üzemelési jellemzőváltoztatására 
képesek, ezért az azonosításukhoz minden 
apró jellegzetesség megállapítása szüksé-
ges. Többek között ilyen jellemzők: a vivő-
frekvencia, impulzusszélesség, impulzus-
ismétlődési idő, az antenna forgási sebessé-
ge. Mindezek és a rádiótechnikai adatfor-
rás egyéb jellemzői lehetővé teszik az esz-
köz azonosítását, annak megállapítását, mely 
felderítési objektumokhoz tartozik, milyen 
tevékenységet folytat a felderítés időpont-
jában. (N. I.) → híradó-informatika, infor-
mációvédelem

rádiótechnikai csapatok: a légvédelmi csa-
patok, illetve a légierő egyik szakcsapata. 
Rendeltetése a légtér állandó  rádiólokációs 
figyelése; az ellenséges repülőeszközök 
(légi támadóeszközök) felderítése, felisme-
rése és követése; a csapatok az objektumok 

és a polgári védelmi szervek tájékoztatása 
a légi helyzetről; a harctevékenységek ve-
zetéséhez szükséges rádiólokációs adatok 
szolgáltatása a légvédelmi összfegyverne-
mi (haderőnemi) és a fegyvernemi csapatok 
harcálláspontjai, továbbá a vadászirányító 
pontok számára. A ~at ezenkívül bevonják: 
a saját repülőgépek és a polgári légi forga-
lom rádiólokációs ellenőrzésébe; az időjárá-
si helyzet megfigyelésébe; az atomrobbantá-
sok helyének és jellegének meghatározásába 
és a radioaktív felhők mozgásának figyelésé-
be. A ~ feladataik végrehajtására különbö-
ző hullámtartományú és rendeltetésű rádió-
lokátor-állomásokkal, automatizált irányító 
és adatközlő rendszerekkel, továbbá híradó 
berendezésekkel vannak felszerelve. A ~ 
harcászati magasabbegysége a rádiótechni-
kai dandár, harcászati egysége a rádiótech-
nikai ezred és a zászlóalj, az utóbbi önállóan 
vagy a rádiótechnikai dandár alárendeltsé-
gében tevékenykedik. A dandár kötelékébe 
tartozó rádiótechnikai zászlóalj elláthatja 
a részére kijelölt légvédelmi rakétadandár 
vagy harcászati repülőezred rádiólokáci-
ós biztosítását. Ekkor együttes a harcállás-
pontja a rakétadandáréval vagy a repülőez-
redével. A ~ harcászati alegysége a rádió-
technikai század, ez a légi helyzetre vonat-
kozó információk elsődleges forrása. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

rádiótechnikai eszköz: a rádiótechnikai 
csapatok szaktechnikai eszközeinek gyűjtő-
neve. A ~ök közé tartoznak a rádiólokációs 
berendezések, valamint az automatizált ve-
zetési és adattovábbító komplexumok. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

rádiótechnikai felderítés (Electronic Intel-
ligence – ELINT): a rádióelektronikai fel-
derítés részeként végzett olyan tevékeny-
ség, amely passzív vételtechnikai eszközök 
felhasználásával magában foglalja a rádió-
frekvenciás tartományban működő, nem 
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kommunikációs célú rádióelektronikai fel-
derítő sugárforrások (rádiólokátorok, rá-
diónavigációs eszközök, rádió-távvezérlő 
 berendezések stb.) felfedését, iránymérését, 
települési körzetük behatárolását, és üzeme-
lésük figyelése útján technikai jellemzőik 
meghatározását, majd. A ~ ezen adatok fel-
dolgozásával információt biztosít az ellen-
séges csapatok csoportosításáról, tevékeny-
ségéről és valószínű szándékáról. (H. Zs.) 
→ elektronikai hadviselés, információs mű-
veletek

rádiótechnikai zavarás: ~nak nevezzük 
az olyan zavarási eljárásokat és módszere-
ket, amelyeket aktív vagy passzív módon 
a nem kommunikációs berendezések, pél-
dául rádiólokációs berendezések működé-
sének megnehezítésére, a kezelők megté-
vesztésére vagy az elvárt műszaki paramé-
terekkel való működés lehetetlenné tételére 
hoznak létre. Az aktív zavarási módszerek 
közé tartoznak a válaszimpulzus-zavarás 
és a válaszzajzavarás, a passzív módszerek 
közé pedig a szögvisszaverők, dipólvissza-
verők és a dielektromos lencsék alkalmazá-
sa. A ~ lehet imitációs vagy álcázó hatású. 
Az imitációs zavarás olyan hamis célobjek-
tumokat állít elő, amelyek hihető módon je-
len lehetnek a valódi cél körül, ezzel meg-
oszthatják figyelmet, a célzás vagy ráveze-
tés során csökkentik a valódi célok pusztí-
tásának valószínűségét. Az álcázó hatású ~ 
elfedi a valódi céljelet, akadályozza a hely- 
és mozgásparamétereinek mérését. Mind-
két módszernek vannak energetikai korlá-
tai, a valódi cél jele előbb-utóbb elkülönül 
a hamis vagy elfedő jeltől, de ekkorra már 
az eredeti feladat kritikus időzavarba kerül-
het, nem lesz végrehajtható. (V. L.) → elekt-
ronikai hadviselés

rádiótilalom: a rádióállomások kisugárzás-
ra vonatkozó korlátozása. A ~ lehet részle-
ges vagy teljes. a) Részleges ⁓ esetén az ál-

lomások felveszik egymással az összekötte-
tést, majd ezt követően kikapcsolják az adót. 
A vezetőállomás és a tagállomások az össze-
köttetés meglétének ellenőrzésére meghatá-
rozott időközönként ellenőrző jelet adnak, 
illetve vesznek. Az ellenőrzést más eszkö-
zön nyugtázzák. b) Teljes ⁓ esetén a rádió-
állomások kisugárzással nem hangolhatók 
egymásra, és a kisugárzás semmilyen célból 
nincs megengedve. A vevőkészülék ilyenkor 
is bekapcsolva marad. Részleges vagy teljes 
~ meghatározott vagy meghatározatlan idő-
tartamra rendelhető el kijelölt csapatokra, 
földrajzi területekre vagy forgalmi rendsze-
rekre vonatkozóan. A feloldás rádión vagy 
más híradóeszközön rendelhető el. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

rádióvevő: a rádióhullámok által közvetített 
információ vételére használatos készülék, 
minimálisan rezgőköröket, erősítőelemeket 
és a hangszórót tartalmaz. A ~k ősének H. 
Hertz rezonátora tekinthető, amellyel 1888-
ban  bebizonyította az elektromágneses hullá-
mok létét. A legegyszerűbb, a kristálydetek-
toros ⁓ antennából, rezgőkörből és hallgató-
ból állt, s csak a közeli adók jeleit tudta ven-
ni. Az egyenes vevőkben az egyenirányítás 
és az erősítés egy fokozatban zajlik. A kor-
szerű vevők a szuperelv alapján működnek 
(szuperheterodin vevők), oszcillátort és keve-
rőfokozatot is tartalmaznak. A ~k különböző 
frekvenciasávok vételére lehetnek alkalma-
sak. Az utóbbi időben a ~k szerkezetét az al-
katrészek méretének csökkentése, integrált 
elemek felhasználása módosította. A modu-
láció típusa szerint az amplitúdó-, frekven-
cia-, fázis- és az impulzusmoduláció külön-
böző fajtáit alkalmazzák. A ~k két fő típusa 
a műsor- és a távközlési (kommunikációs) 
vevőkészülék. A távközlési célú ~ az irányí-
tott, nyalábolt, pontok pontra végzett infor-
mációátviteli eszköze. Speciális felhaszná-
lási területei:  rádiónavigáció,  rádiólokáció, 
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 rádiócsillagászat. (N. I.) → híradó-informa-
tika, információvédelem

rádióvezénylés: a rádió-iránymérésben 
használt eljárás, amely szerint a rádió-irány-
mérő állomások részére a mérési parancsot 
a mérendő adatforrás jellemzőit vezetéken, 
rádión vagy műholdon keresztül továbbítják. 
Az állomások hasonló módon jelentik vissza 
a mért értékeket a vezénylő központnak ve-
zénylő állomásnak. A korszerűbb rendsze-
rekben e célra nagy sebességű adatátviteli 
rendszereket használnak. (N. I.) → híradó-
informatika, információvédelem

rádiózavar: a nem kívánt elektromágneses 
energiának valamely rádiótávközlési szol-
gálatban a vételre gyakorolt káros hatása; 
az átvitel minőségének olyan csökkenésé-
ben, az információ olyan torzulásban, illetve 
veszteségében jelentkezik, amely a nem kí-
vánt energia megjelenése nélkül elkerülhető 
lett volna. A ~ral kapcsolatban törvény írja 
elő, hogy a rádiótávközlő berendezéseket, 
valamint minden olyan berendezést (gépet, 
készüléket, vezetéket, járművet vagy létesít-
ményt), amely működése közben nagyfrek-
venciás jelet vagy nagyfrekvenciás mellék-
hatást kelt, úgy kell üzemben tartani, hogy 
a rádiószolgálatokban ne okozzon zavart. 
A frekvenciahasználat zavartalansága cél-
jából a frekvenciagazdálkodásnak zavarel-
hárító szolgálatot kell fenntartania és a rádió 
zavarelhárítása érdekében ezzel együtt kell 
működnie, vagyis békében a kormányzati 
és a polgári ellenőrző szolgálatoknak össze 
kell dolgozniuk. (N. I.) → híradó-informa-
tika, információvédelem (V. L.) → elektro-
nikai hadviselés

rádiózavarás: tágabb értelemben olyan 
szándékos, vagy valamilyen természetes, il-
letve műszaki okból létrejövő eljárás, hatás, 
befolyásolás, amely egy adott rádiószolgá-
lat vevőberendezése számára olyan energiát 

közöl, amely az abban folytatott rádiótevé-
kenység normális működését akadályozza. 
Szűkebb értelemben a ~ a kommunikációs 
rendszerek elleni zavarótevékenységek ösz-
szefoglaló neve, amely konkrétabban meg-
nevezve lehet rádió-, rádiórelé-, műholdas, 
navigációs és egyéb zavarás, de ebben az ér-
telemben nem tartozik ide például a rádió-
lokátorok zavarása. (V. L.) → elektronikai 
hadviselés

rádiózavaró berendezés: a kommunikációs 
rendszerekben működő eszközök – általáno-
san: rádiók – működésének befolyásolásá-
ra, az átvitt információ torzítására, a kezelő 
figyelmének elterelésére, a detekciós folya-
mat megnehezítésére vagy lehetetlenné té-
telére szolgáló, erre a célra tervezett, vagy 
erre a célra átalakított elektronikai berende-
zés. Tipikusan frekvenciatartományonként 
épülnek ilyen berendezések, például rövid-
hullámú ~, ultrarövid hullámú ~, rádiórelé-
zavaró-berendezés, mikrohullámú zavaró-
berendezés, de léteznek speciális rendelte-
tésű eszközök is, mint például a műholdas 
helymeghatározó berendezések, vagy a rá-
diógyújtók zavarására szolgáló zavaróeszkö-
zök. A frekvenciatartomány teljes átfogásá-
ra az adott berendezésnél széles sávú anten-
na  alkalmazható, amely irányítottsága gyen-
ge, ha pedig nagy irányítottságú antennával 
dolgozunk, annak a sávszélessége keskeny. 
Ez az oka, hogy a zavaróállomások több, kü-
lönböző antennából álló antennarendszerrel 
készülnek. A feladattól függően kell a keze-
lőnek vagy a vezérlőrendszernek az optimá-
lis antennát kiválasztani. (V. L.) → elektro-
nikai hadviselés

rajtaütés: olyan felderítési mód, amelyet 
az ellenség mélységében alkalmazott, ál-
talában lövészszakasz-erejű felderítőszerv 
hajt végre. A ~kor a végrehajtó alegység 
a települt (álló helyzetben lévő) ellenséget, 
megfigyelés után rejtetten megközelíti, majd  
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 meglepetésszerűen megtámadja. A ~ cél-
ja: a) fogolyejtés; b) okmány, fegyver, harc, 
technikai eszközök zsákmányolása, meg-
semmisítése, rongálása; c) objektumok meg-
semmisítése, rongálása; d) veszteségokozás; 
e) zavarkeltés; f) késleltetés. A felderítő-
szerv csak olyan ellenséges erőre hajt végre 
~t, amelyet rendelkezésére álló fegyverei-
vel biztosan és gyorsan meg tud semmisí-
teni vagy foglyul tud ejteni. A ~ hangtala-
nul vagy tűzcsapással hajtható végre. Mód-
szerét a ~ célja határozza meg. A ~ helyé-
nek és az ellenség tevékenységének előzetes 
felderítése után a végrehajtók rejtetten meg-
közelítik az objektumot. Az optimális hely-
zet kivárása után meglepetésszerűen meg-
támadják az ellenséget. Hangtalanul végre-
hajtott ~ esetén is megszervezik a tűzcsapá-
sokat és a nyomeltakarítást. A feladat végre-
hajtása után a ~ körzetét a lehető legrövidebb 
idő alatt elhagyják. A ~ során biztosító, fo-
golyejtő, rajtaütő alcsoportokat jelölnek ki. 
(H. H.) → felderítés

rakéta: a sugárhajtás elvén működő hajtó-
művel felszerelt repülőeszközök gyűjtőne-
ve. Alkalmazási területüktől függően a ~ák 
lehetnek: katonai rendeltetésűek (fegyve-
rek) és békés célúak (meterológiai vagy űr-
kutatási ~ák). Hordozó~ az űrhajózási esz-
közöket és a ~fegyvereket pályára állító, 
illetve célba juttató, rendszerint többlép-
csős ~. A hordozó~ a ~hajtóműből, a hajtó-
anyagtartályokból és a táprendszerből (ezek 
csak a folyékony hajtóanyag alkalmazásakor 
szükségesek), továbbá a fedélzeti irányító-
rendszerből, illetve az e szerkezeti eleme-
ket befogadó törzsből áll. Start~, indító~, 
gyorsító~ rövid égésidejű, de igen nagy to-
lóerejű (többnyire szilárd hajtóanyagú) ~. 
Rendeltetése a hordozó~át, a felszálló elfo-
gó vadászrepülőgépeket nagy tolóerővel rö-
vid idő alatt meghatározott sebességre fel-
gyorsítani, vagy a nehéz szállító repülőgé-
pek felszállási úthosszát rövidíteni. Repülő-

gépre úgy erősítik fel, hogy a tolóerővektor 
lehetőleg a repülőgép tömegközéppontján 
menjen keresztül; kiégése után rendszerint 
ledobják. A  ⁓lépcső és a ⁓fokozat nem szi-
nonimák. A  ~lépcső: az összetett, többlép-
csős ~ának egy része, a tolóerőt a röppálya 
aktív szakaszának meghatározott részén ál-
lítja elő. A ~lépcső általában ⁓hajtóművek-
ből, az ehhez szükséges hajtóanyag-táprend-
szerből, hajtóanyagtartályokból, valamint 
fedélzeti irányító- és kormányberendezés-
ből, továbbá ~lépcső-leválasztó szerkezet-
ből áll. A ~ hajtóművei a repülés programjá-
nak megfelelően (többnyire a hajtóanyag ki-
fogyása után) leállnak, ezt követően a ⁓lép-
cső leválik az előtte levő ~lépcsőtől (amely 
általában ezt követően indul meg), a ~ pe-
dig folytatja a repülését az aktív szakaszon. 
A hordozó~ utolsó lépcsője viszi magával 
a hasznos terhet, a ~fejrészt vagy az űrob-
jektumot. A ~fokozat: a hajtóműfokozatok 
nem képeznek külön egységet, a különbö-
ző energetikai jellemzőkkel rendelkező fo-
kozatokat egy hajtóműházban helyeznek el. 
Például egy startfokozat és egy menetfoko-
zat. Általában az első fokozat kiégése után 
történik a második fokozat begyújtása. Ezt 
a megoldás gyakorta alkalmazzák kisebb 
méretű légvédelmi és repülőfedélzeti ~ák 
hajtóműveiben, például az orosz KUB lég-
védelmi ⁓ vagy a több ország által fejlesz-
tett Meteor repülőfedélzeti ~. Többlépcsős 
~: több ⁓lépcsőből álló hordozó⁓. A többlép-
csős ~ lehet: soros vagy párhuzamos elrende-
zésű. A soros elrendezésű ~lépcsők egymás 
mögött helyezkednek el és működnek; ilyen 
lehet a hadászati ~fegyverek és az űrhajózá-
si hordozó~ák nagyobb része. A párhuzamos 
elrendezésű ~ lépcsőit egymás mellé helye-
zik; ez az elrendezés lehetőséget ad a ~lép-
csők egyidejű működtetésére, ami az indí-
tás és az emelkedés (a pályára állás kezdeti) 
szakaszán kedvező. A többlépcsős ~rendszer 
előnye, hogy a kiégett lépcsőt leválasztják, 
és ezután sokkal kisebb tömeget kell tovább 
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gyorsítani. Ezzel a megoldással vált lehető-
vé napjaink kémiai ~hajtóműves hordozóra-
kétáival az első és a második kozmikus se-
besség elérése. Az indulótömeg szempont-
jából a többlépcsős hordozó~ az ideális, de 
szerkezeti okokból, a nagy gyártási költség 
s a rendszerek bonyolultsága miatt a fel-
adattól függően még a legnagyobb űrhajó-
zási hordozórakétákat is legfeljebb csak 2–4 
lépcsősre készítik. Ballisztikus ~: olyan ~, 
amely a hajtómű kiégése (az égésvégi pont 
elérése) után ballisztikus röppályán mozog 
tovább. A röppályáját az égésvégi sebesség 
határozza meg. Általában a tüzérségi, a ha-
dászati felszíni célok ellen indított ~ákat so-
rolják a ballisztikus ~ák csoportjába. A ha-
dászati ~ák fejrészét manőverezésre alkal-
mas ~hajtóművel is elláthatják, ekkor az ere-
deti ballisztikus pálya módosításának ered-
ményeként a fejrész egy másik, hasonló-
képpen ballisztikus pályára térhet át. Aktív 
szakasz a ~ röppályájának az a szakasza, 
amelyen a ~hajtómű működik. Ballisztikus 
~fegyverek röppályája, a mesterséges hol-
dak, űrhajók pályára állítása az aktív sza-
kasszal kezdődik, amely az indulással veszi 
kezdetét, és a hordozó~ hajtóművének leállí-
tásával ér véget. A legnagyobb hordozó~ák 
aktív szakasza legfeljebb 5‒8 perc időtarta-
mú. Égésvégi pont a ballisztikus és az űrha-
józási hordozó~ák röppályájának az a pont-
ja, amelyen az utolsó fokozat hajtóművét 
a fedélzeti irányítórendszer leállítja. A bal-
lisztikus ~át az égésvégi pontig irányítják. 
Égésvégi sebesség a ballisztikus ~fegyver 
és az űrhajózási ~ sebessége az utolsó fo-
kozat hajtóműve leállításának pillanatában, 
az égésvégi pontban. Az égésvégi sebesség 
nagyságától és irányától függ a hasznos te-
her további röppályája. Ha az égésvégi se-
besség értéke az első kozmikus sebesség-
nél kisebb, a hasznos teher mindenképpen 
ballisztikus röppályán repül. Ha az égésvé-
gi pontban a hajítási szög 0° vagy nagyobb 
és az égésvégi sebesség az első és a máso-

dik kozmikus sebesség közötti érték, ak-
kor a röppálya felveszi a föld körüli mes-
terséges hold pályaalakját (kör vagy ellip-
szis alakot), ha pedig az égésvégi sebesség 
nagyobb a második kozmikus sebességnél, 
az űrobjektum a Föld nehézségi erőterét el-
hagyva mesterséges bolygóvá válik. Indu-
lótömeg, indítási tömeg a ~ tömege az indí-
tás pillanatában; a ~szerkezet, a hajtóanyag, 
a fedélzeti berendezések és a hasznos te-
her tömege. Az indulótömeg és az égésvégi 
tömeg hányadosa a ~ tömegaránya. Égés-
végi tömeg, végső tömeg: a hordozó~ ösz-
szes tömege a hajtómű leállításának pilla-
natában, az égésvégi pontban. Az égésvégi 
tömeg a hasznos teher és a hordozó⁓ utol-
só fokozata szerkezetének tömegéből, vala-
mint a fel nem használt hajtóanyag tömegé-
ből tevődik össze. A fel nem használt hajtó-
anyag nagyobb része a biztonsági tartalék, 
kisebb része a számítottól eltérő üzem mi-
att fel nem használt hajtóanyag-mennyiség. 
(Sz. L.)  → haditechnikai támogatás

rakéta harcirész (repülőfedélzeti): általá-
ban a rakétákon ‒ nem irányítható, irányít-
ható egyaránt ‒ található  megsemmisítő 
eszköz összefoglaló neve. A ballisztikus 
rakéta robbanófeje is lehet ~, de általá-
ban a ~ nem minden esetben robbanófej. 
Ez az  elhelyezkedéséből következik, mert 
például az irányítható rakéták esetében nem 
a fejrészben található a megsemmisítő elem. 
(Sz. L.)  → haditechnikai támogatás

rakéta közeledést jelző radar: a repülőgé-
pen vagy helikopter fedélzetén elhelyezett 
olyan speciális rendeltetésű radar, amely fő 
feladata az adott repülőeszköz környezeté-
ben a már elindított és közeledő rakéták irá-
nyának és pillanatnyi helyének meghatáro-
zása, valamint ezen adatok megjelenítése 
a repülőgép-vezető számára, illetve az op-
timalizált ellentevékenység, vagy manő-
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ver végrehajtásának kiválasztása. (K. L.b) 
→ elektronikai hadviselés, kiberhadviselés

rakéta-atomcsapás: a rakétacsapatok, a lé-
gierők és a tengeralattjárók meglepetéssze-
rű csapása atomtöltetű rakétákkal a legfon-
tosabb harcászati, hadműveleti, hadászati 
célpontokra. (Cs. J.) → légvédelem, légierő 
(műveletek, támogató műveletek)

rakéta-atomháború: olyan háború, amely-
ben a győzelem elérésének döntő eszközei 
a tömegesen alkalmazott rakéta-atomfegy-
verek a végleges győzelem ⁓ban is csak 
a haderőnemek együttes erőkifejtésével ér-
hető el. A fő csapás sokat a rakétacsapások, 
a légierő és az atom-tengeralattjárók mé-
rik a legfontosabb hadászati, hadművele-
ti és harcászati célpontokra. (Cs. J.) → lég-
védelem, légierő (műveletek, támogató mű-
veletek)

rakétaelhárítás: a rakétát elleni aktív véde-
lem, vagyis a védelem olyan módja, amely 
szerint a rakétákat az indításuktól a célba 
érésükig tartó repülésük valamely szakaszá-
ban semmisítik meg. A rakétaelhárítás aktív 
védelemként történő meghatározása meg-
különböztetés a passzív védelemtől, amely 
csupán a lehetséges károkozás csökkentése. 
(Cs. J.) → légvédelem, légierő (műveletek, 
támogató műveletek)

rakétafegyver: lásd rakéta; hagyományos 
vagy nukleáris robbanótöltet célba juttatásá-
ra szolgáló, a röppályán repülés közben nem-
irányítható vagy irányítható, rakétahajtású 
repülőtest. Az irányítás lehet programirá-
nyítás, távirányítás és önirányitás. A ~eket 
indítási helyük és cél elhelyezkedése szerint 
felszín-felszín (úgynevezett harcászati, had-
műveleti és hadászati); felszín-levegő (úgy-
nevezett légvédelmi rakéta); levegő-felszín 
(páncéltörő, lokátor elleni, hajó elleni stb.) 
és levegő-levegő (úgynevezett légiharc-ra-

kéta) osztályokba sorolják. (Sz. L.)  → ha-
ditechnikai támogatás

rakétafejrész: orrkúp, a ballisztikus rakéta 
szerkezeti eleme, a pályára állás során meg-
védi a nukleáris robbanótöltetet vagy -tölte-
teket a légkör sűrű rétegeinek átrepülésekor 
az aerodinamikai felmelegedés hatásától. 
A fejrész rendszerint kúpból és hengerpa-
lástból álló áramvonalas héjszerkezet, vé-
kony fémlemezborításból és merevítő vas-
elemekből épül fel. A hordozórakéta utolsó 
fokozata fölött helyezkedik el, tartalmazza 
a pályára állítandó robbanótöltetet, illetve 
esetenként az utolsó rakétafokozat egy ré-
szét is. A légkör sűrű rétegének átrepülését 
követően, az égésvégi pont után a leválasztó 
szerkezet oldja az orrkúp összeerősítő cso-
mópontjait, és ekkor a fejrész leválik a hor-
dozórakétáról és a passzív szakaszon repül 
tovább a célpont felé. A hagyományos fej-
rész szerkezete és hővédő bevonata a pasz-
szív szakasz visszatérő (süllyedő) ágában 
is megvédi a töltetet a légerők és az aero-
dinamikai felmelegedés hatásától. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támo-
gató műveletek)

rakéta-hajtóanyag: a rakétahajtóműből ki-
áramló, a tolóerőt létrehozó hajtóközeg ener-
giájának forrása. A folyékony, a szilárd, va-
lamint a vegyes és kombinált hajtóanyagú 
rakétahajtóművekben kémiai ⁓okat hasz-
nálnak. Az ilyen hajtóművekben a tolóerőt 
létrehozó hajtóközeg a ⁓ kémiai reakciójá-
nak (égésének) eredményeként keletkezik; 
a hajtóközeg energiája minden esetben a ra-
kétahajtómű fúvócsövében alakul át mozgá-
si energiává. (Cs. J.) → légvédelem, légierő 
(műveletek, támogató műveletek)

rakétahajtómű: olyan hajtómű, amely a ha-
tás-ellenhatás elv alapján működve, egy 
irányba nagy sebességű gázsugarat kibo-
csátva hajt meg (általában repülő) jármű-
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veket. ~vek jellemzője, hogy nem függenek 
a külső levegőtől, vagy annak hiányától, 
mert az égéshez szükséges oxigént is ma-
gukkal viszik. Ez ugyan megnöveli a töme-
güket, viszont így minden körülmények kö-
zött képesek üzemelni. Az alkalmazott haj-
tóanyag szerint megkülönböztetjük a szilárd 
és folyékony hajtóanyagú, valamint hibrid 
~veket. A rakétaüzemanyagok meghatáro-
zás szerint olyan anyagok, amelyek égé-
se során nagy mennyiségű és szabályozha-
tó hozamú forró gáz keletkezik. A rakéta-
üzemanyag alapjául két összetevő szolgál: 
az oxidálószer és egy éghető redukálószer, 
más néven tüzelőanyag. Az oxidálószer/tü-
zelőanyag keverékének égése során keletke-
ző forró gáztömeg energiája alakul át a fú-
vókában tolóerővé, ez hajtja meg a raké-
tát. Sikeresen teszteltek már ionhajtóművet, 
amelyben (napelemekből származó) elektro-
mos energiával gázt (például xenont) ioni-
zálnak, és az ionokat elektromos mező se-
gítségével gyorsítják. Ez a hajtómű igen kis 
teljesítményű, de jellemzően hosszú ideig 
(akár néhány napig folyamatosan) működ-
tetik. Rendkívül kedvező, hogy a kémiai 
hajtóanyagokkal összehasonlítva nagyon 
kevés anyagot használ fel azonos impul-
zus elérésére. A ~ lehet egyfokozatú (egy-
lépcsős) vagy többfokozatú (többlépcsős) 
a nagyobb végsebesség elérése érdekében. 
(T. A.) → haditechnikai támogatás

rakétahajtómű: repüléstechnikai szem-
pontból a hajtóanyagban kémiailag kötött 
energiát mozgási energiával alakító, a raké-
ta hajtására, vagyis a tolóerő létrehozására 
alkotott berendezés. (Cs. J.) → légvédelem, 
légierő (műveletek, támogató műveletek)

rakétairányító rendszerek: az irányított 
rakétafegyver célba vezetésére használatos 
berendezések összessége. Három alapvető 
csoportjuk: a) programirányítás; b) távirá-
nyítás; c) önirányítás. Egyes rakétákon több-

féle irányítórendszer is előfordulhat. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támoga-
tó műveletek)

rakéták földi berendezése: a rakéták kész-
re szerelése, szállítása, indításhoz való elő-
készítése, speciális technikai eszközeinek 
gyűjtőneve; a szárazföldi indítóbázisú ra-
kétafegyverek technikai és indítóállásában, 
valamint az indítóállványban (indító beren-
dezésben) elhelyezett ellenőrző berendezé-
sek, emelő-, szerelő-, feltöltőszerkezetek 
és gépészeti egységek összessége. Rendel-
tetésük a hordozórakéta és a fejrész tárolá-
sa, szállítása, ellenőrzése, összeszerelése, in-
dításhoz való előkészítése és indítása. A ra-
kéták földi berendezésének összetételét, ál-
lományát és feladatait a rakétafegyver ren-
deltetése, szerkezetének sajátosságai, mé-
ret- és tömegadatai határozzák meg. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támoga-
tó műveletek)

rakétarendszerek: a rakétának, továbbá 
mindazoknak a berendezéseknek és felsze-
reléseknek az összessége, amelyek a rakéta 
ellenőrzéséhez, indításának  előkészítéséhez 
és végrehajtásához, célba vezetéséhez, 
 szállításához, a rendszer részeinek techni-
kai kiszolgálásához, valamint a kezelőál-
lomány kiképzéséhez szükségesek. A ~ fo-
galmán tehát a rakétán kívül az ellenőrző-
vizsgáló berendezéseket, az indítóállványt, 
az irányítóberendezést, gyakorló-berendezé-
seket, szimulátorokat valamint a többi föl-
di (hajó- vagy repülőgépfedélzeti) felszere-
lést is értjük. A rendszer konkrét összetéte-
le, megvalósítása rendeltetésétől, szervezeti 
hovatartozásától, a rakéták típusától, indítá-
si helyüktől alkalmazásának körülményeitől 
stb. függ. Az indítás és a célhely szempont-
jából földről, levegőből, űrből, vízfelszín-
ről és víz alól indított ~et  különböztetünk 
meg. A rakéták indítási helyükről indít-
hatók az említett térségek bármelyikébe. 
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 Feladatkörük szerint támadó jellegű harcá-
szati (Tactical Ballistic Missile), hadszíntéri 
(Theatre Ballistic Missile – TBM) és hadá-
szati (Strategic Ballistic Missile – SBM) ~et, 
illetve védelmi feladatokat ellátó páncéltörő, 
légvédelmi (repülőgépek és ballisztikus ra-
kéták elleni) továbbá kozmikus védelmi ~et 
különböztetünk meg. A harcászati rakétákat 
esetenként a hadszíntéri rakétákhoz sorol-
ják. A harcászati rakéták 50–300 km, a had-
színtéri (TBM) rakéták 300–3500 km, a ha-
dászati rakéták 3500–13000 km hatótávol-
ságúak. (T. A.) → haditechnikai támogatás

rakétasiló: szárazföldi telepítésű interkon-
tinentális és közepes hatótávolságú ballisz-
tikus rakétáknak tárolására, egy esetleges 
atomtámadás hatásától való megóvására, 
esetenként indítására létesített föld alatti 
építmény. Méreteit a rakéta szerkezeti sa-
játosságai és az indítás módja határozzák 
meg. A ⁓hoz föld alatti személyzeti helyi-
ségek, személy felvonók, a rakéta különféle 
szerkezeteit kiszolgáló szintek, géptermek is 
tartoznak. A ⁓hoz pedig, a rakétát az indí-
táshoz kiemelő gyors működésű emelőszer-
kezet tartozik, ez a rakétát az indítóasztal-
lal a felszínre emeli. (Cs. J.) → légvédelem, 
légierő (műveletek, támogató műveletek)

rakétatechnika: a műszaki tudományok 
sajátos területe, a rakéta működési elvének, 
tervezésének, gyártásának, alkalmazásának 
elméleti és gyakorlati kérdéseivel, törvény-
szerűségeivel foglalkozik. A rakétafegyver-
rendszerek és az űrhajózási rakétakomple-
xumok rakétáinak és földi berendezéseinek 
összessége. (Cs. J.) → légvédelem, légierő 
(műveletek, támogató műveletek)

rakétavető: lásd HSN-elv; a fegyverek hát-
rasiklás nélküli lövésének alapelve. A me-
chanika impulzustételén alapszik, amely 
szerint a mechanikai rendszer tömegközép-
pontja helyben marad, ha a rendszer összim-

pulzusa nem változik. A lövedék impulzu-
sának ilyenformán egyenlőnek kell lennie 
a fegyver mozgó részeinek ellenkező irá-
nyú impulzusával. Amíg tehát az m töme-
gű lövedék v sebességgel előre, addig az m 
tömegű fegyver v sebességgel hátrafelé mo-
zog. A fegyver hátramozgását, az úgyneve-
zett hátrasiklást a gyakorlatban úgy küszö-
bölik ki, hogy a fegyvernek a csőfaron hátra 
kiáramló gázokéval megegyező, előremoz-
gató impulzust adnak. A hátrasiklás nélkül 
(HSN-) elvet a HSN-fegyvereken, a kézi 
HSN-⁓kön és a HSN-lövegeken alkalmaz-
zák. A HSN-fegyverek és a rakétafegyverek 
közös jellemzője, hogy működésük a fúvó-
csövön kiáramló gázsugár reakcióerejének 
hasznosításán alapul. A különbség annyi, 
hogy a HSN-fegyverek fúvócsövét a fegy-
vercső farán, a rakétákét a lövedéken helye-
zik el. Hátrasiklás nélküli löveg a hagyomá-
nyos tűzfegyverek lövésmódját és a rakéta-
elvet egyesítő, elsősorban páncéltörő fegy-
ver. Csőfara rakétafúvócsőként  szerepel. 
A  lövedék a csövet hagyományos gránát 
módjára hagyja el. Huzagolt vagy huzagolás 
nélküli csöves kivitelben készítik. Többnyire 
hátultöltős, kifordítható csavarzáras csőfara 
van. A hasonló rombolóképességű, hagyo-
mányos páncéltörő ágyúknál könnyebb, így 
nagyon mozgékony. Kedvezőtlen tulajdonsá-
ga, hogy a kilövés közben való helyben ma-
radására fordított kémiai energia csökken-
ti a lőporenergia hasznosításának mértékét, 
a kiáramló lőporgázok füst- és lángjelensége 
pedig a tüzelőállását könnyebben felfedheti. 
Hátrányai ellenére ma még korszerű fegy-
ver. A hátrasiklás nélküli fegyvereket kézi, 
állványos és járműre épített változatban ké-
szítik. ⁓ egyszerű felépítésű, könnyű, kis-
méretű, kézi HSN-fegyver. Sima falú vető-
cső, viszonylag kis sebességű, rakétahajtású, 
szárnystabilizált, leggyakrabban kumulatív 
hatású harcirésszel szerelt páncéltörő rakétát 
indítanak belőle. A rakéta rendszerint gyári 
körülmények között kerül a vetőcsőbe, így 
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biztosítják a szennyeződésektől való védel-
mét. Rendszerint a vetőcső a rakéta indítá-
sa után eldobható. Az első ⁓k hatótávolsága 
400–500 m, az újabb, ma is alkalmazásban 
lévő ⁓k maximális indítási távolsága 4000 m 
is lehet. (Sz. L.)  → haditechnikai támogatás

Raksányi Imre (1818–1849): honvédtiszt, 
katonai szakíró. Tüzérként szolgált a csá-
szári királyi hadseregben. Felismerte Carl 
von Clausewitz A háborúról című művé-
nek jelentőségét, és a Századunk című fo-
lyóirat 1840. októberi 85. és 86. számában 
közölte a mű részleteinek fordítását, Kalá-
szok a hadtudomány mezején címmel. 1848-
ban  a honvéd tüzérségnél tisztként szolgált, 
ugyanebben az évben elindította a Honvé-
delmi Szövétnek című folyóiratot, amely 
az első magyar nyelven megjelenő hadtu-
dományi folyóirat volt. 1849-ben  Kossuth 
katonai irodájára kerül tüzérségi titkárként, 
majd katonai és diplomáciai feladatokat lá-
tott el a kormányzó megbízásából a szerb–
magyar megbékélés érdekében. A szabad-
ságharc végén nyoma vész. (F. B.) → had-
tudomány elmélete

II. Rákóczi Ferenc Katonai Középiskola: 
a széles általános és szakmai műveltséggel 
rendelkező új tisztikar megteremtése első fá-
zisaként 1953. szeptember 21-én  Esztergom-
ban felállított tanintézet, ami 1956 nyarától 
október 4-éig  Budapest-Mátyásföldön, majd 
1957. január 15-től  1958. június 10-éig Buda-
pest-Hűvösvölgyben működött. A fennállása 
öt éve alatt 1266 növendékből 409 érettsé-
gizett, s megszűnése miatt a 3. évfolyamon 
végzett 143, a másodikon 165 és az 1. évfo-
lyamon 198 növendék. A közülük tisztté vált 
700–800 egykori rákóczistából négyen ér-
demelték ki a vezérezredesi, ketten az altá-
bornagyi, tizenöten a vezérőrnagyi, négyen 
a dandártábornoki és hatvanöten az ezredesi 
rendfokozatot. (Sz. M.) → hadtörténet, had-
művészet története

raktár: olyan létesítmény, amely veszte-
ség nélkül megőrzi az áruk, anyagok, tech-
nikai eszközök minőségét és mennyiségét, 
valamint befogadóképessége, illetve moz-
gatási rendszere teljesítőképessége lehető-
vé teszi a szűkség szerinti ki- és betárolást. 
A ~akat tehát nem mint épületeket, hanem 
mint komplex létesítményeket kell vizsgál-
nunk, amelyek rendelkeznek saját kapcsolat-
rendszerrel és belső folyamatokkal. A ~ak 
rendeltetésükből adódóan állandó, illetve 
tábori jellegűek. A ~ak rendszerint állandó 
helyen, kiépített objektumokban működ-
nek, területükön rakodóállások, kiépített út-
hálózat, valamint magáncélú vasúti pályák 
(iparvágányok) találhatók. A tábori ~ak te-
repen kijelölt, a tárolást tábori viszonyok kö-
zött lehetővé tevő terület, ahol az anyagok 
és eszközök szállítójárműveken, egységra-
kományképző eszközökben (például konté-
ner), illetve földön helyezkednek el. A tábori 
~ak többnyire mozgékonyak, helyük, áttele-
pülésük gyakorisága könnyen megoldható. 
(F. R.) → közlekedési támogatás

raktárgazdálkodás: az ellátási lánc kulcs-
fontosságú eleme, amelynek elsődleges cél-
ja a raktárban tárolt áruk (anyagok, félkész-
termékek, termékek stb.) mozgatásának, tá-
rolásának és a kapcsolódó folyamatok (be-
szállítás, árufogadás, áruelhelyezés, komis-
siózás és kiszállítás) ellenőrzése, irányítása. 
A raktárak az ellátási lánc összekötő elemei, 
amelyek a megelőző és a követő részfolya-
matok kapacitáskülönbségeinek kiegyenlíté-
se és a termelés folyamatosságának fenntar-
tása érdekében árukat halmoznak fel, majd 
továbbadják azokat. A ~ a raktár működé-
sét jellemező valósidejű információk alap-
ján irányítja, optimalizálja a raktárban tá-
rolt készletek nagyságát, mozgatását és el-
helyezését. (L. P.)

rangidős: együtt tartózkodó katonák közül 
a legmagasabb beosztású a ⁓. Azonos be-
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osztás esetén a ⁓ a magasabb rendfokoza-
tú, ha rendfokozatok is azonosak, akkor az, 
aki régebben viseli az adott rendfokozatot, 
ha pedig a rendfokozatot is azonos ideje vi-
selik, az idősebb katona a ⁓. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

raszteres térképi adatállomány (Raster 
Product Format – RPF): a digitális térké-
pészeti adatbázisok meghatározó alkotó-
elemei, amelyek kialakításánál a terep di-
gitális modelljét rácshálós szerkezettel va-
lósítják meg. A rácshálózatok geometriá-
ját illetően leggyakrabban a négyzetrácsos 
szerkezetű ~okkal találkozhatunk a térin-
formatikai rendszerekben, de léteznek et-
től eltérő alakzatú rácsmodellek is tessze-
lációs modellterek kialakítására. A rácsele-
mek egy meghatározott pontja (illetve maga 
az adott rácselem) képviseli a terep jellem-
ző sajátosságait, a rácselemek összességéből 
kialakított rácsszerkezetet és adattartalom 
pedig maga a raszteres adatállomány. Ha 
ez az adatállomány képi adatokat tartalmaz, 
akkor a rácselemek az adott raszteres digi-
tális kép képpontjai, avagy pixelei. A ~ok 
jellemző képviselői a pásztázó képbeolva-
sók (szkennerek) és a digitális képfelvevők 
(kamerák) által rögzített képek. Ebbe a kör-
be sorolhatjuk a térben folytonosan változó 
tényezők rácshálós adatszerkezetű modelle-
zése révén létrehozott adatállományokat is, 
mint például a digitális domborzatmodelle-
ket, vagy a vektoros térképi adatállományok 
raszteres átalakítása révén létrehozott adat-
állományokat. A raszteres adatmodell lehe-
tővé teszi a térben folytonosan és nem sza-
bályosan változó földrajzi tényezők optimá-
lis leképzését. Kezelése, feldolgozása során 
a fő nehézséget a nagy felbontásból, illetve 
a leképzett terület nagyságából eredő jelen-
tős tárolási és számítógépes adatfeldolgozási 
kapacitásigény jelenti. Bár az utóbbi évek-
ben/évtizedekben jelentős előrelépés tapasz-
talható a számítógépes adatfeldolgozás telje-

sítményét illetően, a képi felderítőeszközök 
jelentős ütemű terjedésének köszönhetően 
megsokszorozódott a raszteres adatállomá-
nyok adatfeldolgozási és tárkapacitási szük-
séglete. A ~ statikus adathordozó jellegük-
nek köszönhetően a készítéskor fennálló te-
repi helyzetet rögzítik. A terep megjeleníté-
sének módosítására a vektoros térképi adat-
állományokhoz képest jóval korlátozottabb 
lehetőségek állnak rendelkezésre. Virtuális 
(digitális) fedvények azonban ugyanúgy al-
kalmazhatók esetükben, mint a hagyomá-
nyos papírtérképeknél. Amennyiben a kor-
szerű (digitális) parancsnoki térképmunka 
során összetett térinformatikai elemzésekre 
nincs szükség, a grafikus tervezési felada-
tok munkatérképéhez a ~ok megfelelő alapot 
biztosítanak. A Magyar Honvédség alapel-
látásban nem lévő, külön engedély alapján 
igényelhető ~ai georeferált (adott vonatkozá-
si rendszerhez illesztett) formátumban, leg-
többször a forrástérkép méretarányára utaló 
jelzetszámmal ellátva érhetők el (RTA–25, 
RTA–50, RTA–100 stb.). A NATO-szabvá-
nyoknak megfelelő raszteres térképi adatál-
lományok leírását a vonatkozó szabványo-
sítási egyezmények (STANAG 4387, 7098) 
tartalmazzák. (K. A.) → geoinformációs 
támogatás

redundancia: a közvetlen emberi kom-
munikációban mindig jelen van a kifeje-
zés és a megértés nehézsége, illetve zavara. 
Sokszor a megértés többé-kevésbé elmarad 
az optimális lehetőségtől, és a befolyáso-
lás is sokszor sikertelenséggel jár. A kom-
penzáció eszköze mindig a ⁓, gyakran pe-
dig az ezzel járó intenzitásbeli növekedés. 
A ⁓ új információt, érdemleges közlést már 
nem tartalmazó, esetenként terjengős, fe-
lesleges elemeket tartalmazó, a megértés-
hez újabb információt nem adó folyamat. 
A ⁓ megnyilvánulhat időben és extenzitás-
ban. Időben azt jelenti, hogy azonos jelzé-
sek egymás után többször megismétlődnek. 
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Az ismétlések általában mindig hangosab-
bak, itt lép be az intenzitásbeli növekedés. 
Bizonyos szignálok, például tekintet, mimi-
kai jelzések intenzitását nem lehet fokozni, 
ilyenkor a jelzésadás idejét szoktuk növel-
ni. A ⁓ extenzitása azt jelenti, hogy például 
a nem verbális kommunikációban többféle 
csatorna közvetít bizonyos információkat 
vagy szándékokat és a többféle jel együtte-
sen megkönnyíti a felismerést. Kommuniká-
ciós zavarról akkor beszélünk, ha redundan-
ciával és intenzitási változtatással sem jön 
létre megfelelően a kommunikáció. (C. O.) 
→ katonai vezetés

ref lexüveg: lásd optikai célzókészülék 
(Sz. L.) → haditechnikai támogatás

regionális földrajz: a földrajztudomány-
nak azon szegmense, amely a természet- 
és társadalomföldrajzi jelenségeket térbeli 
elhelyezkedésük alapján elemzi, illetve egy 
adott természeti és társadalmi-gazdasági 
(összefoglalóan földrajzi) térrészt, terüle-
ti egységet (táj, körzet, régió, ország, nagy-
térség) vizsgál. A ~ a természeti és társadal-
mi tényezők átfogó szintézisére törekszik, 
hagyományosan valamennyi lényeges tér-
alkotó tényező és folyamat egymásra gya-
korolt hatását tárja fel, írja le, magyarázza 
és értékeli. Alapvető feladatai közé tarto-
zik, hogy meghatározza a földrajzi környe-
zet sajátos térbeli egységei (régiói) közötti 
különbségeket, valamint feltárja azok közös 
vonásait. A ~ tárgyát a földrajzi környezet 
meghatározott, időben is változó/formálódó 
komplex térbeli egységei képezik. (S. K. K.) 
→ katonaföldrajz

regionális katonaföldrajz: a környezet egy 
tetszőleges léptékű (település, régió, ország, 
kontinens, hadszíntér, válságövezet stb.), 
társadalmi, gazdasági, infrastrukturális, 
természeti fejlődése során sajátságos jel-
lemzőkkel leírható, lehatárolható térszele-

tet vizsgál. A ~ az általános szemléletmódú 
természet- és társadalomföldrajz, a katona-
földrajz általános elmélete konkrét térségek-
re vonatkozó alkalmazása. A ~hoz soroljuk 
a biztonságföldrajzot, a hadszíntérismere-
tet, a katonai országismeretet, a védelem-
földrajzot és a válságövezetek/régiók föld-
rajzát. (S. K. K.) → katonaföldrajz

reguláris fegyveres erők: reguláris hadse-
reg; a törvényes rendelkezéseknek megfele-
lően létrehozott és állandó, tehát béke idején 
is fenntartott fegyveres szervezet, amelynek 
parancsnoki kara rendszerint hivatásos ka-
tonákból, legénységi állománya pedig soro-
zott és/vagy szerződéses állományúakból áll 
(országonként változó). Azon országokban, 
ahol a reguláris hadsereget mint a fegyve-
res erők részét önkéntes alapon tartják fenn, 
használják a hivatásos hadsereg kifejezést 
is. A ~ kereteiben polgári (közalkalmazotti) 
 állomány is tevékenykedik. (H. J.) → had-
tudomány elmélete

rejtjelezés: tetszés szerinti nyílt szöveg tit-
kossá tétele. A ~ vagy sifrírozás során az ere-
deti, nyíltan írt szöveget alakítják át, teszik il-
letéktelenek számára érthetetlenné. A ~ben 
elméleti és absztrakt módszereket alkalmaz-
nak. A ~t, de a rejtjelmegfejtést is az alkal-
mazott matematika alterületének lehet te-
kinteni. Módszerei közé sorolják a behe-
lyettesítést és a keverést, de alkalmazha-
tó még vegyszeres ~ is. A behelyettesítés 
fajtái elterjedtebbek, mint a keveréses el-
járások. Megkülönböztetnek kézi és gépi 
~t. Ez utóbbi a korszerű, de egyes orszá-
gok még ma is használnak kézi ~t. A rejt-
jelezett szövegek elkészítése külön szak-
tudást igényel. A munkát a rejtjelező, más-
képpen sifrírozó végzi külön utasítás alap-
ján. A külön utasítás megegyezés egy bizo-
nyos rejtjelkulcsban, amelyet csak a küldő 
és a címzett ismer. A címzett vagy megbí-
zottja a rejtjelezett szöveget a megbeszélt 



919

rejtjelező eljárás

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

rejtjelkulcs birtokában oldja meg. Fontos 
tudni, hogy nagyszámú üzenetváltás során 
az utóbbi évtizedekben egyáltalán nem hasz-
náltak egyforma kulcsot, hanem azt üzene-
tenként váltották, ezzel nehezítve az ava-
tatlan hozzáférést. Különböző rejtjelkul-
csok esetén a titkosított (rejtjelezett távira-
tok, kriptogramok formájában továbbított) 
szövegek elején vagy azokon belül ismerte-
tőcsoportokat (markánsakat) helyeznek el. 
Ezek eligazítást adnak az alkalmazott rejt-
jelkulcs beállításához, és így végrehajtható 
a rejtjelezett közlemény megoldása, vagy de-
sifrírozása. A ~t és a megoldást e feladatra 
kiképzett személyek végzik megfelelő meg-
bízhatósági és biztonsági normák betartásá-
val. A nyilvánosság elől titkolni kívánt ada-
tokat ma már nem a hagyományos rejtjele-
ző eljárásokkal kísérlik meg hozzáférhetet-
lenné tenni. E célokat szolgálják a nyilvános 
~i rendszerek, amelyek elsősorban az elekt-
ronikus posta és kereskedelmi tevékenysé-
gek titkosítására alkalmasak, de felhasznál-
hatók számítógépes rendszerekben, szemé-
lyes adatvédelemre is. Nagymértékben el-
terjedt az adat. Kialakult és nagy léptékben 
fejlődik a beszéd~ is. Az egyszerű Voco-
dentől az analóg beszédrejtjelezőn át széles 
körben megvalósult a digitális beszéd ̴ ha-
dászati, hadműveleti és harcászati alkalma-
zása egyszerűsíti a magasabbegységek, egy-
ségek és alegységek eddigi rejtett vezetési 
módszereit. Megjelent a fakszimile kommu-
nikáció e és a képrejtjelezés. Katonai téren 
a térképek, vázlatok, harci okmányok gyors 
és megbízható továbbításában játszhat sze-
repet. Egyre inkább tért hódít a blokkrejt-
jelezés, ennek valamennyi változata a be-
helyettesítési eljárásokra vezethető vissza. 
A ~ fejlődése beláthatatlan, ugyanis olyan 
nagy felhasználói vannak, mint a diplomá-
cia, a haderő, a hírszerző szolgálatok, a ke-
reskedelem, a gazdaság, és ezek mind feltör-
hetetlen ~i rendszereket igényelnek. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

rejtjelező eljárás: olyan módszer, amely 
nyílt szöveget megváltoztat azért, hogy rejt-
jelezett szöveg legyen belőle, s így a szöveg 
információtartalma illetéktelenek számára 
időlegesen vagy tartósan hozzáférhetetlen-
né váljék. A ~nak két alapvető fajtája van, 
az úgynevezett kézi és a gépi rejtjelezés. 
A kézi rejtjelezés nevében hordja jellegét. 
Idesorolják az egy- és többábécés rendsze-
reket, a szimbólumokkal végzett rejtjelezést, 
a rejtjelező táblákat, a keverés különböző 
változatait, az egyszer használatos blokkal 
végrehajtott titkosítást stb., de ide tartoznak 
a különböző terjedelmű kódok is. A kódok-
ról tudni kell, hogy a diplomácia, a hadsereg, 
a hajózás, a kereskedelem stb. területén elő-
szeretettel használják őket. A kódok az ábé-
cé betűin kívül szavakat, szótagokat, számo-
kat, kifejezéseket tartalmaznak, a terjedel-
mük változó, akár a 100 000 pozíció is elér-
heti. A kód készítése a kodisztika, a kódok 
szerkesztésével kapcsolatos elméleti és gya-
korlati tevékenység. Kódot használt XIII. 
 Lajos (1601–1643) francia király, minden 
hadi és kereskedelmi tengerészet, Németor-
szág és az Osztrák–Magyar  Monarchia, kó-
dokat használtak az első és második világhá-
borúban és még ma is. Kódoláson nyílt szö-
vegcsoportoknak számokkal vagy kódsza-
vakkal való helyettesítést értik. Biztonsági 
okokból a kódkönyveket gyakran változtat-
ják, hadi használatban pedig nem zártrend-
szerű kódokat alkalmaztak, és voltak szabad 
pozíciók ahova bármikor, bármit beírhattak. 
A kézi rejtjelezés nehézkes sok időt igénylő 
volta késztette rá a kriptográfusokat olyan 
szerkezetek kitalálására, amelyek csökken-
tik a műveletekre szánt időt, és a biztonsá-
got sem kockáztatják. Ez utóbbi követelmény 
azonban nem mindig teljesült. Az első lépés 
különféle tolókák, rejtjelező tárcsák és hen-
gerek óraműves szerkezetek készítése volt. 
L.  Battista Alberti (1404–1472), a közép-
kor jeles kriptográfusa 1430-ban  készítet-
te el rejtjelező tárcsáját. Sir C. Wheatstone 
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(1802–1875) 1867-ben, a Párizsi Világkiállí-
táson mutatta be rejtjelező korongját. 1891-
ben  E. Bazaries francia őrnagy rejtjelező 
hengere váltott ki érdeklődést. A felsorolt 
rejtjelező eszközök mechanikus rendszerűek 
voltak, de már rejtjelző gépek számítottak. 
A rejtjelezést vakon végezte, az eredményt, 
a kapott rejtjelet kézzel kellett leírni. Az első 
rejtjelet leírni tudó rejtjelző gépek 1874 előtt 
készítették Franciaországban. A rejtjelző gé-
pek fejlődése a kor tudományos és technikai 
fejlettségétől is függött. Így érthető, hogy 
a rejtjelezés gyorsítását szolgáló készítmé-
nyek eleinte mind mechanikus rendszerű-
ek voltak, kézi erővel vagy rugókkal hajtot-
ták őket, vagyis a nyílt betű mechanikusan 
rejtjeleződött. Ily módon működtek például 
a Kripto System Beyer és a Kryha-féle rejt-
jelző gépek. Az igazi áttörését a rejtjelző 
gépek fejlődése terén a távíró felfedezése 
és bevezetése hozta magával. E felfedezés 
(1854) D. E. Huges (1831–1900) angol fizi-
kus nevéhez fűződik. A távgépíró adottsága-
it használta ki G. S. Vernam amerikai mér-
nök, és alkotta meg (1917–18) lyukszalagos 
rejtjelző gépét. Ezzel a gépi rejtjelzés ismét 
nagy lépést tett előre. A távíró bevezetése 
alapozta meg a modern kriptográfiát, ame-
lyet a rádiótechnika újból óriási mértékben 
vitt előre. Az 1920-as  években az amerikai 
Hebern, a holland Koch, a német Scherbi-
us és a svéd Damm egymástól függetlenül 
felfedezte a forgótárcsát. E szerint még ma 
is jó néhány rejtjelző gép működik. A gépi 
rejtjelezés újabb korszaka kezdődött a csö-
ves, tranzisztoros és mágnestárolós számí-
tógépeknek, valamint a shiftregisztereknek 
a rejtjelezésbe való bevezetésével. A leg-
újabb lökést a mikroelektronika adta. Ma 
már miniatűr szerkezeti elemekkel és nagy 
bonyolultságú integrált (Very Large Scale 
Integrations – VLSI) áramkörökkel, vala-
mint mikroprocesszorokkal ellátott rejtjel-
ző gépek készítenek. Napjainkban a rejtjelző 
gépek fejlesztésében, megítélésében és kivá-

lasztásában fontos bizonyos elvek figyelem-
bevétele. A katonai rejtjelző gépekkel szem-
ben támasztott fő követelmény például hogy 
ellenséges kézbe kerüléskor használhatatlan 
legyen. Háborúban könnyen előfordulhat, 
hogy az ellenség megszerzi a rejtjelző gépet, 
épp ezért úgy kell őket tervezni, hogy ma-
gának a gépnek az ismerete ne jelentsen ko-
moly információt az ellenséges rejtjelmeg-
fejtőknek, tehát a rejtjelezésben a kulcs le-
gyen a meghatározó. Hasonló céljaik vannak 
a rejtjelzőgép-fejlesztő és rejtjezőgép-gyártó 
cégeknek is. Egyikük sem akarja egyetlen 
vevőre alapozni tevékenységét, így olyan gé-
peket kell gyártaniuk, amelyek szinte kizá-
rólag a kulcstól függenek. A rejtjelező esz-
közök legnagyobb felhasználója a hadsereg. 
Még a legkisebb országok fegyveres erői is 
használnak rejtjelzőgépet. Katonai vonat-
kozásban megkülönböztetnek stratégiai cé-
lokat szolgáló és taktikai céloknak megfe-
lelő rejtjelező berendezéseket. A stratégiai 
célokra szánt gépeknek időtálló rejtjelezést 
kell  produkálniuk, a taktikai céloknak vi-
szont nem fontos túlságosan bonyolultnak 
lenniük. A harctevékenységet folytató pán-
célos egység helyzete vagy a tüzérségi lő-
elemek csak néhány óráig vagy napig jelen-
tenek az ellenség számára értéket. A takti-
kai célokat szolgáló rejtjelző gépek, ellen-
tétben a stratégiai célokat szolgálókkal egy-
szerűek, kicsik könnyűek és olcsók. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

rejtjelező: megfelelő rejtjelezési módsze-
rek alkalmazásával, a rejtjelkulcs birtoká-
ban adott nyílt szöveg titkosítására, rejtjele-
zésére képes szakember. (N. I.) → híradó-
informatika, információvédelem

rejtjelkulcs: olyan rejtjeligazítás, amelynek 
birtokában végrehajtják a titkosítási eljárást. 
A ~ lehetőséget ad mindenféle nyílt szöveg 
rejtjelezésre, tekintet nélkül annak hosszá-
ra, bonyolultsága és nyelvezetére. A ~ot ma 
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már modern elektronikus kulcsképző gene-
rátorok készítik, így a ~ok statisztikailag 
egyenletes (homogén) elosztásúak. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

rejtjelmegfejtés: rejtjelezett szövegek, krip-
togramok olyan, felhatalmazással nem ren-
delkező személyek általi olvashatóvá tétele, 
akiknek a rejtjelkulcs nincs a birtokukban, 
ezért azt rekonstruálniuk kell. A ~ a hírszer-
zés különleges formája és gyakorlása. A rejt-
jelezéssel egyidősnek mondható, de a két 
módszer egymástól lényegesen különbözik. 
A ~ természeténél fogva egy lépéssel min-
dig hátrább van, viszont minden más infor-
mációszerzési módnál megbízhatóbb, mivel 
az adatok „első kézből” származnak, való-
diak. A megfejtésen keresztül olyan ismere-
tekre lehet szert tenni, amelyek mind minő-
ségileg, mind mennyiségileg meghaladják 
a más forrásokból származó adatok értékét 
és hitelességét. A ~ből szerzett információk 
aktualitásuknál és pontosságuknál fogva je-
lentősen tájékozottá teszik a mindenkori po-
litikai és katonai vezetést. Ennek egyik jel-
lemző példája az angolok Ultra-megfejtőgép 
által második világháború alatt szolgáltatott 
adatok rendkívüli értéke, ezeket maga Chur-
chill is nagyra becsülte és eredményesen 
használta fel. Az angolok a német rejtjelező 
gépet, az amerikaiak pedig a japánok hason-
ló elvek alapján működő rejtjelező gépét fej-
tették meg eredményesen. Ez utóbbi két év 
kemény munkája után született meg, és el-
sősorban W. F. Friedman (1891–1969) kivá-
ló amerikai kriptoanalitikus nevéhez fűző-
dik. Az USA-ban  készült olyan berendezés, 
amellyel meg tudták fejteni a japán diplo-
mácia kriptogramjait. Két berendezés a fő-
városban működött, egy a Fülöp-szigeteken 
állt az ottani flottaparancsnokság rendelke-
zésére, egyet pedig 1941-ben  az angoloknak 
adtak át. Tény, hogy az amerikaiak megfej-
tették a japánok gépi rejtjelezését, és ezen-
kívül még legalább 75 különböző kódot, 

köztük kereskedelmi és meteorológiai kódo-
kat is, mégsem tudták kivédeni Pearl Har-
bort, de ~ből származó információk alapján 
nyerték meg 1942-ben  a Midway-szigeteki 
tengeri ütközetet, és lőtték le Jamamoto 
Iszoroku (1884–1943) japán tengernagy re-
pülőgépét 1943-ban. A japán készítésű rejt-
jelező gép természetesen fontos államtitok 
volt. Ugyanúgy, mint a németeknél, itt is for-
radalmasította a rejtjelezést, és lényegesen 
meggyorsult a desifrírozás is. Tulajdonkép-
pen a rejtjelezéstechnika felzárkózott a má-
sodik világháborús haditechnika mögé, 
és ez utóbbit magas szinten ki is szolgálta. 
Gépüket a japánok „97”-es  számú rejtjelező 
gépnek nevezték, hivatalosan az „Alfabeti-
kus géptávíró 2597” nevet viselte, és 1937-
ben  rendszeresítették. A hitleri német hadi-
gépezet háborús sikereit is segítették az on-
nan származó információk. Jugoszláviai 
bevonulásuk előtt 15 hónappal, 1940. janu-
árban az Abwehr (elhárítás) rádiófelderítő- 
állomást rendezett be Szófiában. Ez lehall-
gatta és rögzítette a jugoszláv katonai krip-
togramokat a német ~i szakemberek meg-
fejtették őket és folyamatosan szállították 
a német Wehrmachtnak (véderőnek) mind-
azon adatokat, amelyek ismertté tették a ju-
goszláv hadsereg elhelyezkedését, felfedték 
mozgását, erejét és fegyverzetét, megköny-
nyítve ezzel a német egységek és magasab-
begységek behatolását, elnyomulását, Jugo-
szlávia lerohanását. E. Rommel (1891–1944) 
német tábornok észak-afrikai sikerei is kap-
csolatba hozhatók a ~sel. 1943-ban  történt, 
hogy a németek egy, az angolok által rejtje-
lezett táviratot megfejtve értesültek róla, 
hogy egy, az ellenséges tevékenység által 
nem zavart sivatagi mélyedésben az ango-
lok egy teherautós szállítmány összeállítá-
sát tervezik. Ez az információ eljutott egé-
szen Kesselring (1885–1960) tábornagyig, 
aki a sivatagi légierőnek parancsot adva, sú-
lyos károkat okozott az angol utánpótlásnak. 
Az ellenpélda viszont arról tudósít, hogy 
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az angolok az Ultra-megfejtőgép, segítségé-
vel értesültek róla, mikor indítják a németek 
Nápolyból vagy Tarantóból azokat a hajó-
konvojokat, amelyek a német Afrikakorps 
harckocsizó és gépesített csapatainak szük-
séges üzemanyagot szállítják. A szövetsége-
sek azonnal megtámadták vízen és levegő-
ből ezeket a szállítóhajókat, és óriási káro-
kat okoztak. Az így keletkezett utánpótlás-
hiány bénítólag hatott a németek páncélos 
és gépesített csapatainak mozgékonyságára. 
Az Ultra-titokra vigyázva, a szövetségesek 
a konvojok megtámadása előtt egyéb úton is 
felderítették azok feladatát. Ezzel még 
a gyanúját is el akarták kerülni annak, hogy 
információjuk rádiófelderítés útján, ~ből 
származik. Voltak, akik hittek és voltak, 
akik nem hittek a ~ adataiban. Még ma is 
klasszikus példaként említik B.  Montgomery 
(1887–1976) angol, és G. Patton amerikai tá-
bornokot, akik közül az előbbi nem, az utób-
bi pedig igen komolyan támaszkodott az Ult-
rától származó adatokra. Ebből adódott 
Montgomery hathetes várakozása. El-Ala-
meinnél, habár a mielőbbi támadást maga 
Churchill is sürgette. A hathetes késedelem 
időt adott Rommelnek kiváló védelmi vonal 
kiépítésre, és az a frontális áttöréskor ko-
moly emberáldozatokkal árt. G. Patton vi-
szont jól használta fel az Ultrától származó 
adatokat. A szicíliai partraszállás után, a ka-
pott adatok alapján pontosan ismerte a né-
met páncélosok menetvonalát, megkerülte 
őket, és Messinánál csapást mért rájuk. 
A normandiai invázió után Patton ugyan-
csak sikerrel használta ki az információk 
adta fölényét. Erre alapozva kiválóan alkal-
mazta nagy mozgékonyságú technikáját, 
és gördülékenyen törhetett előre a Rajnáig. 
Az Ultra sikerének érdekében tett erőfeszí-
téseken kívül a szerencse is segítette az an-
gol rejtjelmegfejtést. 1940 tavaszán a norvég 
partoknál lelőttek egy német repülőgépet, 
és zsákmányoltak egy Enigma-gépet a tel-
jes rejtjelkulcskészlettel együtt. Hasonló tör-

tént 1941 májusában is, ekkor egy német ten-
geralattjáró került birtokukba az Enigmával 
és a hozzá tartozó rejtjelkulcskészlettel 
együtt. Ez nemcsak közvetlen hozzáférést 
eredményezett az Enigmával rejtjelezett for-
galomhoz, hanem jelentősen segítette a ~t, 
és hozzájárult az Ultra-megfejtőgép tökéle-
tesítéséhez. A „titkos háborút”, amely a nyil-
vánosság teljes kizárásával folyt, végül is 
a szövetségesek nyerték meg. Ez a „csata” 
legalább olyan elkeseredéssel folyt, mint 
amilyen az igazi frontokon zajlott, és dön-
tően befolyásolta a háború kimenetelét. 
A magyar ~nek is vannak második világhá-
borús hagyományai. A magyar királyi hon-
véd vezérkar 2. osztályán működő különle-
ges alcsoport eredményesen fejtett meg bi-
zonyos diplomáciai kódokat A ~ből szerzett 
adatoknak tehát fontos szerepük van, éppen 
ezért érthető, hogy a felderítésnek ez a kü-
lönleges ága nem szerepel a nyil vánosság 
előtt, hanem mélységes titok fedi az ered-
ményeit. A kompromittálódás  pótolhatatlan 
információveszteséget okozhat. A ~ tapasz-
talatokon és olyan konkrét tényeken alapul, 
amelyeket természettudományi ismeretekre 
támaszkodnak. A rejtjelszövegek elemzésé-
hez olyan speciális módszerek szükségesek, 
mint az adott nyelv betűgyakoriságának 
vizsgálata, a betűk egymás közti összefüg-
géseinek analízise, a rejtjelszövegekben ta-
lálható bigram (betűpár) tigram (betűhár-
mas) vagy ennél hosszabb ismétlődések adta 
lehetőségek kihasználása. Így az egyszerű 
eljárások megoldhatók. Auguste Kreckhoffs 
(1835–1905) dolgozta ki azt a módszert, 
amely lehetővé teszi az azonos rejtjelkulcsú 
kriptogramok megfejtését. Ennek megálla-
pítása is szakszerű elemzőmunkát igényel. 
Itt alkalmazható az úgy nevezett Kappa-pró-
ba, amelyben a küszöbszám 0,0667, 
és az e körüli érték jelzi a kriptogramok azo-
nos kulcsú rejtjelezését. A Kappa-módszer 
számítógépek rejtjel-megfejtésbeli alkalma-
zásakor használhatóeredményesen. A szá-
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mítógépek rejtjelmegfejtésben való széles 
körű alkalmazása ma már szükségszerű. 
Felhasználásuk nemcsak a korábban hasz-
nált végtelen kulcssorozatok bevizsgálását, 
nagy mennyiségű rejtjelezett táviratszöve-
gek statisztikai vizsgálatát, a hagyományos 
rejtjelező gépek megfejtését teszi lehetővé, 
hanem felhasználhatók a modern belsőkul-
csos rejtjelező gépek modellezésre is. 
A megvalósításhoz természetesen a célnak 
megfelelő számítógépes programok szüksé-
gesek. Ezeket a programokat a kriptológiá-
ban jártas matematikusok és számítástech-
nikai szakemberek készítik, kihasználva 
mindazokat a lehetőségeket, amelyek a szá-
mítógépek rendkívül nagy műveleti sebes-
sége és óriási tárolóképessége nyújt. A szá-
mítástechnika alkalmazásán, a matematiku-
sok és más, elektronikában jártas szakem-
berek széles kőrű bevonásán kívül továbbra 
is szükség van azokra a több nyelvet is is-
merő nyelvész megfejtőkre, akik a klasszi-
kus ~t képviselik. Felvetődik a kérdés, va-
jon létezik-e megfejthetetlen rendszer? El-
méletileg igen. Egy olyan rendszer, amely-
ben a használt rejtjelkulcs olyan hosszú, 
mint maga a nyílt szöveg és csak egyszer 
használták fel, megfejtési eljárásokkal nem 
oldható meg. Fontos tudni, hogy néhány rejt-
jelezett táviratszöveg megfejtése nem jelen-
ti az alkalmazott rejtjelezési rendszer teljes 
kompromittálódását. A mai modern rejtje-
lezés nem csak ilyen etalonokkal mérhető. 
A rejtjelező eljárások és eszközök igen ma-
gas fejlettségi szintet értek el, és valamivel 
magasabb szinten állnak, mint a rejtjelmeg-
fejtésben alkalmazott módszerek, de nem 
zárja ki ezek szintén magas fejlettségi szint-
jét. A ~ fontos alapja a jól szervezett és tech-
nikailag jól ellátott, automatizált olyan rá-
dióelektronikai felderítés, amely képes biz-
tosítani a célterületek lehetőleg hézagmen-
tes lehallgatását. Ez azért is lényeges mivel 
a szakembereknek igen sok rejtjelezett táv-
iratra van szükségük ahhoz, hogy elvégez-

hessék mindazokat az elemzéseket, amelyek 
kiinduló alapját képezhetik a tényleges ~nek. 
(N. I.) → híradó-informatika, információ-
védelem

rejtjelmegfejtő: más néven kriptoanaliti-
kus. Rejtjelmegfejtéssel foglalkozó szakem-
ber. A ~ (kriptoanalitikus) szakemberek rejt-
jelkulcs ismerete nélkül, elemző módszerek-
kel, nagy teljesítményű számítógépek segít-
ségével kísérlik meg a titkosított szövegeket 
olvashatóvá tenni, és megfejteni a rejtjelezé-
si rendszereket. (N. I.) → híradó-informati-
ka, információvédelem

rejtjelző eszköz: a rejtjelző eljárás műve-
leteinek (rejtjelezés és megoldás) végrehaj-
tásához használt kézi vagy gépi segédlet. 
(N. I.) → híradó-informatika, információ-
védelem

rejtjelző gép: olyan különleges berendezés, 
amellyel nyílt szöveg egy adott rejtjelkulcs 
szerint titkosítható és megoldható. A ~ek 
mechanikus működtetésűek. A nyílt szöve-
gek bevitelét korábban írógépszerűen vagy 
lyukszalaggal oldották meg. Ma már a mo-
dern technika eszközeit alkalmazzák, pél-
dául számítógépes gyorsbeolvasást. A ~eken 
fontos alapkulcs-beállítás kézzel; lyuksza-
lag, lyukkártya beadása útján; kulcsbetöltő 
eszközzel végezhető. A rejtjelkulcsot kulcs-
képző generátorok állítják elő, de készülnek 
olyan ~ek is, amelyek az alapkulcs bevitele 
után a rejtjelkulcsot és a táviratkulcsot ön-
állóan állítják elő. (N. I.) → híradó-informa-
tika, információvédelem

rekonverzió: a fogalom a honvédségben 
az önkéntes haderő térnyerésével került elő-
térbe, amikor is a szolgálatukat befejező ka-
tonák nagyobb csoportjánál merült fel a tár-
sadalomba való visszailleszkedésük kérdé-
se. A kifejezés a szociológia irodalmában 
Pierre Bourdieu francia szociológus által 
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lett  közismert, aki az egyén által megszer-
zett tőkefajták átválthatósága, konvertálha-
tósága összefüggésében használta. A ⁓ hon-
védségi megközelítésében azon tevékenysé-
gek összességét jelenti, amelyek segítségével 
a munkavállaló erőforrásai átkonvertálhatók 
más alkalmazási területre, hogy szolgálata 
lejártával további társadalmi boldogulása, 
leginkább foglalkoztatása fenntartható le-
gyen. A fogalomhasználat kezdeti idősza-
kában tehát kifejezetten a civil munkaerő-
piacra való visszatérés segítését jelentette, 
amelyet az is indokolt, hogy abban az idő-
szakban nagy arányú létszámcsökkentés kö-
vetkeztében sokak kényszerültek kilépésre, 
más területre kellett az addig megszerzett 
tőkéjüket átkonvertálni. A kiszolgált kato-
na sorsa rendezésének kérdése egyidősnek 
mondható a hadsereggel, már az ókortól lát-
hatjuk pozitív példaként, vagy negatív tár-
sadalmi problémaként. Természetesen társa-
dalmi berendezkedéstől, hadseregszervezé-
si elvtől is függött, hogy milyen nagyságú 
csoportokat, milyen időintervallumban érin-
tett a kérdés és ezáltal mennyire igényelt na-
gyobb mértékű feladatot a társadalom szá-
mára. Felduzzasztott háborús hadseregek 
békébe való visszatérése, tömegek leszere-
lése hosszabb idejű szolgálat után mindig 
is komoly intézkedéseket igényelt. Hangsú-
lyozni kell, hogy a ⁓ kérdése nem hadseregi, 
hanem társadalmi feladat, mindig is közpon-
ti kormányzati lépéseket igényelt. Termé-
szetesen a szolgálat hossza és az adott állo-
mánycsoport (tiszt, altiszt, legénység) egyéb 
társadalmi tőkéi is befolyásolták, hogy mi-
lyen mértékű segítést igényeltek a szolgála-
tukat befejező egyének. A modern hadse-
regek áttérése az önkéntes szervezési elvre 
és az egyének aktív életszakaszának hosz-
szabbá válása napjainkban ismét hangsúlyo-
sabbá tette minden állománycsoportnál a ⁓ 
intézménye erősítésének kérdését. Meg kell 
jegyezni, hogy a magyar igazgatási rend-
szerben a 18. századtól látunk arra példá-

kat, hogy átfogóan kell a kérdést kezelni, ki-
emelendő a szabályzásból az 1868. évi XL. 
törvénycikk a véderőről. Napjaink hadsere-
geinek békeidőszakban való fokozott alkal-
mazása rámutatott arra, hogy a hosszabb 
ideje szolgálók társadalmi visszaillesztése 
nemcsak a konvertálható tudás megadását 
jelenti, hanem mentális és egyéb szociális 
támogatást, rehabilitációt is igényelnek so-
kan a civil viszonyok közé visszatérők kö-
zül. A NATO-országok esetében átfogóbb ⁓s 
intézményrendszert a hosszabb ideje önkén-
tes haderőt működtető országoknál látunk 
példákat, de valamennyi ország joggyakor-
lata foglalkozik a kérdéssel. (K. J.) → kato-
naszociológia

rekreáció: a humánszolgáltatás részét képe-
ző üdültetési tevékenység egyike a katonai 
szervezet által a személyi állomány részére 
nyújtott juttatásoknak. A Magyar Honvéd-
ség igényei megkövetelik, hogy az üdülte-
tés rendszerében a prevenciós és regeneráló 
jelleg előtérbe kerüljön. Cél az  egészséges 
 életmód igényének kialakítása (egyéni 
és csoportos szinten), és a betegségek be-
következési valószínűségének csökkentése. 
A rekreációs tevékenység a Magyar Hon-
védség regenerálódást segítő és rekreációt 
végző, és a Magyar Honvédség regeneráló-
dást és kiképzést végző szervezeténél tör-
ténik. Kiemelt jelentőségű a fokozott meg-
terheléssel járó hazai és külföldi szolgálatot 
követő, az egészségi, pszichikai és fizikai 
állapot helyreállításának elősegítése, fenn-
tartása érdekében biztosított missziós rege-
neráló pihentetés, a repülőhajózó- és ejtőer-
nyős állomány pihentetése. Az igényjogo-
sultak regenerálódásának biztosítása a bel-
földi és a külföldi egyéni, családos, illetve 
a gyermeküdülés keretén belül valósul meg. 
A már kialakult betegségek (sérülések) ke-
zelése során, a Honvédkórház egészségügyi 
szolgáltatásainak igénybevételekor biztosí-
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tott az igényjogosultak előnyben részesítése. 
(I. A.) → humánpolitika, személyügy

relatív magasság: a terep egy adott pont-
jának egy másik terepponthoz képest vi-
szonyított magassága, vagyis e két pont ab-
szolút magasságainak különbsége. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

rendelkezési állomány: határozott időtar-
tamra a Magyar Honvédség rendelkezési ál-
lományába tartozik az állomány azon tag-
ja, aki: a) Magyarországon települő kato-
nai szervezetnél teljesít szolgálatot; b) más 
szervnél teljesít szolgálatot; c) nem kato-
nai oktatási intézményben teljesít szolgála-
tot; d) a hivatásos állomány azon tagja, aki 
a KNBSZ-nél teljesít szolgálatot; e) egybe-
függően egy évet meghaladó időtartamra 
külföldön teljesít szolgálatot, vagy egy évet 
meghaladó időtartamra hosszabbított kül-
földi szolgálatot; g) a szolgálati beosztá-
sának ellátására egészségi vagy pszichikai 
állapota miatt képtelen, szolgálati viszony-
ban történő továbbfoglalkoztatásra terve-
zett; h) a szolgálati beosztásának ellátásá-
ra – amennyiben ez feltétel – nemzetbiz-
tonsági szempontból alkalmatlan, feltéve, 
hogy szolgálati viszonyban történő tovább-
foglalkoztatásra tervezett; i) a teljesítmény-
értékelése alapján a szolgálati beosztásának 
ellátására alkalmatlan, feltéve, hogy szol-
gálati viszonyban történő továbbfoglalkoz-
tatásra tervezett; j) egy évet meghaladóan 
önhibáján kívüli okból szolgálati feladata-
it képtelen ellátni; k) felmentési védelem 
alá tartozó, megfelelő szolgálati beosztás-
ba nem helyezhető; l) a hivatásos állomány 
azon tagja, akinek a honvédtiszti alapkép-
zés vagy a katonai szakképzés eredményes 
befejezésekor megfelelő szolgálati beosz-
tás nem biztosítható; m) egy évet meghala-
dóan külföldi képzés keretében, vagy hazai 
oktatási intézmény nappali képzésén tanul-
mányokat folytat; n) a tábornok, aki a szol-

gálati viszonya megszűnésére, megszünte-
tésére vonatkozó előterjesztési javaslattal 
szemben bírósághoz fordult; o) méltatlansá-
gi eljárás elrendelésében érintett; p) akinek 
a szolgálati beosztása létszámcsökkentés 
vagy átszervezés következtében megszűnt, 
szolgálati viszonyban történő továbbfog-
lalkoztatásra tervezett; q) az egészségügyi 
felsőfokú szakirányú szakképzési rendszer-
ben szakorvos-jelöltként vesz részt; r) a hi-
vatásos tiszti állomány legalább százados 
és a hivatásos altiszti állomány legalább fő-
törzsőrmesteri rendfokozattal rendelkező 
tagja, akinek szolgálati beosztása létszám-
csökkentés vagy átszervezés következtében 
megszűnt, vagy maximális várakozási ide-
je letelt és annak meghosszabbítására nem 
került sor, vagy akivel szemben az e) pont 
szerinti ok megszűnt és továbbfoglalkoz-
tatására nincs lehetőség; s) a hivatásos ál-
lomány legalább 25 év tényleges szolgálati 
viszonyban töltött idővel rendelkező tagja, 
aki egészségi vagy pszichikai okból katonai 
szolgálatra  alkalmatlan; t) a hivatásos állo-
mány azon tagja, aki legalább 30 év tényle-
ges szolgálati viszonyban töltött idővel ren-
delkezik, a szolgálat felső korhatárának el-
érése előtt öt évvel, de legfeljebb a szolgálat 
felső korhatáráig (nyugdíj előtti rendelkezé-
si állomány); u) az állomány ezredes vagy 
tábornoki rendfokozattal rendszeresített, 
vezető beosztást betöltő tagja; v) a hivatá-
sos állomány azon tagja, aki a KNBSZ-nél 
szolgálati beosztásra tervezett és a beosztás 
betöltése érdekében tanulmányokat folytat. 
Az egyes pontokhoz kapcsolódó rendelke-
zési állományban tarthatóság időtartama-
it a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi 
CCV. törvény 46. §-a  határozza meg. (I. A.) 
→ humánpolitika, személyügy

rendelkezési módszer: a katonai szerveze-
teknél alkalmazott rendelkezések a parancs, 
harcparancs, utasítás, intézkedés, harcin-
tézkedés, megbízás, felkérés, érdeklődés-
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felkeltés formájában jelenik meg. A ren-
delkezés kiadójának megfelelő kompeten-
ciával szükséges rendelkeznie, ami hatalmi 
tényező, (hatáskör, jogkör); megfelelő biza-
lom (szakmai, emberi). A rendelkezés gya-
korisága amikor indokolt. Követelmények: 
konkrét; egyértelmű; személyre szóló; össz-
hang a döntéssel; egyetértő magatartás szük-
séges. (C. O.) → katonai vezetés

rendfokozat: 1. Állománycsoport; a rend-
fokozat kifejezi a hivatásos állomány tag-
jának állománycsoportba tartozását. Rend-
szeresített rendfokozat: általános előmenete-
li rendbe tartozó szolgálati beosztások ese-
tén a beosztáshoz rendelt, kettős rendfoko-
zattal rendszeresített szolgálati beosztások 
esetén a beosztáshoz rendelt magasabb, spe-
ciális előmeneteli rendbe tartozó szolgála-
ti beosztások esetén a beosztásban elérhe-
tő legmagasabb rendfokozat. Tanulmányai 
sikeres befejezésekor a honvéd tisztjelöl-
tet hadnagy, a honvéd altisztjelöltet és a le-
génységi állomány katonai munkakör be-
töltésére jogosító, a honvédség által szer-
vezett honvéd altisztképzést eredménye-
sen befejező tagját őrmesteri rendfokozattal 
kell állományba venni. A honvéd tisztjelölt 
és honvéd altisztjelölt miniszteri rendelet-
ben meghatározottak szerint eggyel maga-
sabb rendfokozattal is állományba vehető. 
A szerződéses állományba vétel, valamint 
a hivatásos állományba vétel egyes esetei 
során az első rendfokozatot a fentiekre fi-
gyelemmel, a szolgálati beosztáshoz előírt 
iskolai végzettségnek és szakképesítésnek 
megfelelő szakmai gyakorlat idejére, va-
lamint a speciális előmeneteli rend szerin-
ti várakozási időkre figyelemmel kell meg-
állapítani úgy, hogy az tiszt esetén legfel-
jebb százados, altiszt esetén legfeljebb fő-
törzsőrmester lehet. Ettől eltérő rendfoko-
zatot a Honvéd Vezérkar főnöke javaslatára 
a miniszter engedélyezhet, ha a magasabb 
 rendfokozattal történő állományba vétel-

hez szolgálati érdek fűződik. Rendfokozat 
nélkül  teljesít  szolgálatot a közkatona (a le-
génységi állomány tagja) és a szerződéses 
pályakezdő (a tiszti, vagy az altiszti állo-
mány azon tagja, aki első alkalommal léte-
sít szerződéses szolgálati viszonyt). A rend-
fokozat nélküli jogállás határozott ideig tart: 
közkatona esetén egy év, szerződéses pá-
lyakezdő esetén az alapkiképzés teljesíté-
séig. (I. A.) → humánpolitika, személyügy 
2. A fegyveres erők és a rendvédelmi szer-
vezetek állományának szervezeti struktúrá-
ban elfoglalt helyére utaló jelzés, amely egy-
ben behatárolja a beosztást is. A ⁓i struktú-
ra az alábbi: a) ⁓ nélküli: honvéd, matróz. b) 
Tisztes: őrvezető, tizedes, szakaszvezető. c) 
Altiszt: őrmester, törzsőrmester, főtörzsőr-
mester. d) Zászlós: zászlós, törzszászlós, fő-
törzszászlós. e) Tiszt: hadnagy, főhadnagy, 
százados. f) Főtiszt: őrnagy, alezredes, ez-
redes. g) Tábornok: dandártábornok, vezér-
őrnagy, altábornagy, vezérezredes. A ⁓i jel-
zések zöld alapszín, minden ⁓ban hímzett 
szegély, és hímzett hatágú csillag. Az NKE 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és 
a Ludovika Zászlóalj katonai hallgatóinak 
⁓i jelzései zöld színű alaplapon arany pont 
és az évfolyamnak megfelelő számú, a rö-
vid oldaléllel párhuzamos arany sáv. A Ki-
nizsi Pál Tiszthelyettes Képző Szakiskola 
katonai hallgatóinak ⁓i jelzései zöld színű 
alaplapon ezüst pont, és az egyéves hallga-
tói viszonyt jelképező, rövid, oldaléllel pár-
huzamos ezüst sáv. (C. O.) → katonai vezetés

rendfokozati követelmények: a tiszti rend-
fokozattal rendszeresített beosztás betöltésé-
hez legalább főiskolai vagy felsőfokú alap-
képzésben szerzett alapfokozatú végzettség, 
az altiszti rendfokozattal rendszeresített be-
osztás betöltéséhez legalább érettségi bizo-
nyítvány, a legénységi beosztásokhoz pedig 
legalább alapfokú iskolai végzettség szük-
séges. Miniszteri rendelet határozza meg 
a szolgálati beosztásokhoz kapcsolódó is-
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kolai végzettséget, szakképzettséget, szak-
képesítést, továbbá más munkaköri követel-
ményeket. A munkakörökhöz előírt iskolai 
végzettségként, szakképzettségként vagy 
egyéb képzettségként a szakmai felelős kül-
földön teljesített képzést is elismerhet. (I. A.) 
→ humánpolitika, személyügy

rendkívüli állapot: az Országgyűlés ha-
diállapot kinyilvánítása vagy idegen hata-
lom fegyveres támadásának közvetlen ve-
szélye (háborús veszély) esetén kihirdeti 
a ~ot és Honvédelmi Tanácsot (HT) hoz lét-
re. „A Honvédelmi Tanács elnöke a köztár-
sasági elnök, tagjai az Országgyűlés elnöke, 
az országgyűlési képviselőcsoportok veze-
tői, a miniszterelnök, a miniszterek és – ta-
nácskozási joggal – a Honvéd Vezérkar fő-
nöke.” Katonai ügyekben a HT háttérintéz-
ménye a Honvéd Vezérkar. A Honvédelmi 
Tanács gyakorolja, az Országgyűlés által rá 
átruházott jogokat; a köztársasági elnök jo-
gait; a Kormány jogait. A Honvédelmi Ta-
nács dönt: a) a Magyar Honvédség külföl-
di vagy magyarországi alkalmazásáról, bé-
kefenntartásban való részvételéről, külföldi 
hadműveleti területen végzett humanitárius 
tevékenységéről, valamint külföldi állomá-
sozásáról; b) a külföldi fegyveres erők ma-
gyarországi vagy Magyarország területé-
ről kiinduló alkalmazásáról, valamint ma-
gyarországi állomásozásáról; c) a sarkala-
tos törvényben meghatározott rendkívüli 
intézkedések bevezetéséről. A Honvédelmi 
Tanács rendeletet alkothat, amellyel – sar-
kalatos törvényben meghatározottak sze-
rint – egyes törvények alkalmazását felfüg-
gesztheti, törvényi rendelkezésektől eltér-
het, valamint egyéb rendkívüli intézkedése-
ket hozhat. A Honvédelmi Tanács rendelete 
a ~ megszűnésével hatályát veszti, kivéve, 
ha az Országgyűlés a rendelet hatályát meg-
hosszabbítja. (H. L.) → védelmi igazgatás

rendkívüli műszaki meghibásodás (RMH): 
~nak minősül a haditechnikai eszköznek 
a meghatározott norma teljesítése előtti, 
vagy a rendszerben tartás alatti igénybevé-
tellel aránytalan mértékű, gyors elhasználó-
dása, törése, valamint a meghatározott főda-
rabok házának törése, repedése, illetve a fő-
darabok olyan mérvű kopása, elhasználódá-
sa, vagy törése, amely azokat a további ren-
deltetésszerű üzemeltetésre alkalmatlanná 
teszi és a fődarab nagyjavítását, vagy selej-
tezését vonja maga után. Az ⁓ körébe tartozó 
fődarabok: a) harckocsi, lánctalpas harcjár-
mű, harckocsivontató esetén: páncéltest, mo-
tor, előtéthajtómű, sebességváltó, kormány-
mű, kihajtómű, csörlőmű, daruszerkezet, 
gázturbina; b) kerekes harcjárművek, köny-
nyű páncélozott járművek esetén: páncéltest, 
motor, sebességváltó, osztómű, kormánymű, 
kerékreduktor, csörlőmű, hajóhajtás; c) gép-
kocsik, bázis (hordozó) járművek, műhely-
gépkocsik esetén: alvázkeret, motor, sebes-
ségváltó, osztómű,  kormánymű,  hidak, dif-
ferenciálmű, csörlőmű, műhelygépkocsi ge-
nerátor, daruszerkezet; d) pótkocsik esetén: 
alvázkeret; e) motorkerékpár esetén: mo-
torváz, motor, sebességváltó; f) áramforrás 
aggregátok esetén: vázkeret, motor, generá-
tor. Az ⁓ bekövetkezésekor, illetve észlelése-
kor az eszköz (fődarab) üzemeltetését azon-
nal be kell szüntetni. Az eszköz vezetőjének 
(kezelőjének) vagy a ⁓t észlelő személynek 
a helyszínen fel kell jegyeznie a beköveke-
zés körülményeit, valamint a helyszínre, 
az eszközre és az üzemeltetésre vonatkozó 
adatokat, tapasztalatokat. Az üzemeltetés 
körülményeinek helyszínen történő tisztá-
zása után az eszközt kivizsgálásra be kell 
szállítani az üzemeltető katonai szervezet 
telephelyére, ha a ⁓ nem ott következett be, 
vagy nem ott észlelték. A ⁓ mértékét, a be-
következés okát, felelősét és a keletkezett kár 
nagyságát ki kell vizsgálni. A ⁓ kivizsgálá-
sát a felső szintű logisztikai szakmai  irányító 
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szerv által kiadott utaltsági rendben meg-
határozott katonai szervezetek végezhetik. 
Első fokon a kivizsgálást az üzemeltető ka-
tonai szervezetnél kell végrehajtani a bekö-
vetkezést követő 15 napon belül. Az elsőfo-
kú bizottság vizsgálatának ki kell terjednie: 
a) az üzemeltetés körülményeinek a megál-
lapítására; b) az üzemi paramétereket mérő 
műszerek állapotára, értékeire; c) a kriti-
kusérték-riasztók működőképességére; d) 
a rendkívüli műszaki hiba jellegének, oká-
nak meghatározására; e) az eszköz (hibás fő-
darab) műszaki állapotára a motor és a főda-
rabok megbontása, szétszerelése nélkül; f) 
az eszköz (hibás fődarab) helyreállításához 
szükséges tennivalók meghatározására; g) 
a kárösszeg valószínűsíthető nagyságrend-
jére; h) a felelősség megállapítására. Labo-
ratóriumi vizsgálat elrendelését kell kér-
ni, ha: a) az elsőfokú bizottság nem tudja 
egyértelműen meghatározni az RMH okát, 
a kár nagyságát, az eszköz (fődarab) hely-
reállításához szükséges tennivalókat, annak 
költségét, vagy a felelőst a ⁓ bekövetkezté-
ért; b) a bizottság megállapítása szerint nem 
az üzemeltető katonai szervezet a felelős a ⁓ 
bekövetkezéséért (amennyiben a technikai 
eszköz meghibásodott fődarabja a megha-
tározott teljesítmény normáját nem teljesí-
tette), kivéve, ha az nem felelős gépjármű-
baleset miatt következett be és a balesetben 
részt vevő – nem a honvédség állományába 
tartozó – személya felelősségét elismerte, 
illetve azt a honvédségi baleseti helyszíne-
lő vagy a rendőr a helyszínen egyértelműen 
megállapította. A laboratóriumi vizsgálatot 
csak bizottság jelenlétében, az erre a vizs-
gálatra kijelölt javító üzemben, műhelyben 
lehet elvégezni. Garanciális időn belül a mo-
torok és fődarabok megbontásos vizsgálatát 
a garanciáért felelős szállító által meghatá-
rozott helyen, bizottság jelenlétében kell el-
végezni. A vizsgálatra az üzemeltető katonai 
szervezet az alábbi okmányokat köteles biz-
tosítani: a) az eszköz törzskönyve; b) az első 

fokú ⁓ kivizsgálási jegyzőkönyv; c) műsza-
kiállapot-jegyzőkönyv; d) az eszköz adat-
gyűjtő borítékja; e) garanciafüzet (ameny-
nyiben van); f) a kivizsgálást elősegítő, vagy 
külön kérés tárgyát képező egyéb okmá-
nyok és anyagok. A laboratóriumi vizsgálat 
során a meghibásodott fődarabok (részegy-
ségek) szétszerelésével meg kell állapítani: 
a) a meghibásodás okát; b) a keletkezett kár 
nagyságát, összegét, amely a káreljárás le-
folytatásának alapját képezi; c) a felelőst (fe-
lelősöket) a ⁓ bekövetkezéséért. A ⁓ jegyző-
könyvben rögzíteni kell a kivizsgálás során 
alkalmazott módszereket is. (V. R. L.) → ha-
ditechnikai támogatás

rendkívüli, különleges jogrend: az Alap-
törvény a ~ bevezetésének közös szabálya-
it a 48. cikkben szabályozza. „Az Ország-
gyűlés hadiállapot kinyilvánítása vagy ide-
gen hatalom fegyveres támadásának köz-
vetlen veszélye (háborús veszély) esetén 
kihirdeti a rendkívüli állapotot, és Honvé-
delmi Tanácsot hoz létre; a törvényes rend 
megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos 
 megszerzésére irányuló fegyveres cselek-
mények, továbbá az élet- és vagyonbizton-
ságot  tömeges méretekben veszélyeztető, 
fegyveresen vagy felfegyverkezve elköve-
tett súlyos, erőszakos cselekmények esetén 
szükségállapotot hirdet ki. A hadiállapot ki-
nyilvánításához, a békekötéshez, valamint 
a ⁓ kihirdetéséhez az országgyűlési képvi-
selők kétharmadának szavazata szükséges. 
A köztársasági elnök jogosult a hadiállapot 
kinyilvánítására, a rendkívüli állapot kihir-
detésére és a Honvédelmi Tanács létrehozá-
sára, valamint a szükségállapot kihirdetésé-
re, ha az Országgyűlés e döntések meghoza-
talában akadályoztatva van. Az Országgyű-
lés e döntések meghozatalában akkor van 
akadályoztatva, ha nem ülésezik, és össze-
hívása az idő rövidsége, továbbá a hadiálla-
potot, a rendkívüli állapotot vagy a szükség-
állapotot kiváltó események miatt elhárítha-



929

rendszerből történő kivonás

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

tatlan akadályba ütközik. Az akadályoztatás 
tényét, továbbá a hadiállapot kinyilvánításá-
nak, a rendkívüli állapot vagy a szükségálla-
pot kihirdetésének indokoltságát az Ország-
gyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke 
és a miniszterelnök egybehangzóan állapít-
ja meg. Az Országgyűlés a hadiállapot ki-
nyilvánításának, a rendkívüli állapot vagy 
a szükségállapot kihirdetésének indokoltsá-
gát az akadályoztatásának megszűnése utáni 
első ülésén felülvizsgálja, és dönt az alkal-
mazott intézkedések jogszerűségéről. E dön-
téshez az országgyűlési képviselők kéthar-
madának szavazata szükséges.” A Magyar 
Honvédséget szükségállapot idején akkor le-
het felhasználni, ha a rendőrség és a nemzet-
biztonsági szolgálatok alkalmazása nem ele-
gendő. (H. L.) → védelmi igazgatás

rendszer: valamely közös ismérv alapján 
összetartozó, egymással szoros kapcsolat-
ban, kölcsönhatásban lévő elemek csoport-
ja, amelyben az elemeket működési egy-
ség és működési határvonal jellemzi. Va-
lamennyi szervezeten belüli együttműkö-
dés egy célrendszer érdekében valósul meg. 
Alrendszer: olyan elemcsoport, amely a ⁓en 
belül egyrészt mint elem vizsgálható, más-
részt önmaga is ~t képez, ⁓ként is felfogha-
tó. Elem: a ⁓, illetve az alrendszer olyan al-
kotórésze, amelyet vizsgálat alapján szüksé-
ges megkülönböztetni, de adott szituáció ban 
lehet ⁓, illetve alrendszer. (Szervezet – osz-
tály – alkalmazott). Rendszerkörnyezet: 
olyan személyek, tárgyak, tevékenységek 
halmaza, amelyek nem tartoznak a ⁓hez, de 
elemei a ⁓ elemeivel hatáskapcsolatban áll-
nak. (C. O.) → katonai vezetés

rendszeradminisztrátor: adott szolgálta-
tást vagy szolgáltatásokat megvalósító hír-
adó-informatikai rendszer üzemeltetését 
technikai szinten irányító vagy végrehajtó 
személy. (N. I.) → híradó-informatika, in-
formációvédelem

rendszerben tartás: a haditechnikai esz-
közöknek a katonai szervezeteknél eltöltött 
életciklusa, amely magában foglalja az üze-
meltetés és üzemfenntartás műveleteit. A ~ 
a haditechnikai eszközök rendszeresítésé-
től a rendszerből történő kivonásig terje-
dő időszak. Az üzemeltetés a haditechni-
kai eszközök használatának, tárolásának, 
szállításának, kiszolgálásának és javításá-
nak összetett folyamatrendszere, amelynek 
során az üzemben tartók üzemben tartják, 
használják, tárolják, különféle célból moz-
gatják, szállítják, az üzemfenntartás kere-
tében kiszolgálják, javítják az eszközöket. 
Az üzemfenntartás a folyamatos üzem-
képesség és hadihasználhatóság fenntar-
tása érdekében végzendő mindazon tech-
nologizált tevékenységek összessége, ame-
lyeket az üzemeltetés folyamán az eszkö-
zök és anyagok hadihasználhatóságának 
fenntartása érdekében végeznek. (V. R. L.) 
→ haditechnikai támogatás

rendszerből történő kivonás: a rendszere-
sített gépjárműtechnikai eszközöknek a Ma-
gyar Honvédség állománytábláiból, felszere-
lési jegyzékeiből és normajegyzékeiből tör-
ténő törlést jelenti. A rendszeresített gépjár-
műtechnikai eszközt csak kivonási eljárással 
törölhetnek a Magyar Honvédség rendsze-
réből, de csak akkor, ha: a) annak terve-
zett rendszerben tartási ideje letelt, és an-
nak meghosszabbítására még intézkedés 
nem történt; b) a gépjárműtechnikai esz-
köz adott típusa fizikailag elhasználódott 
vagy elavult; c) a pótlás más típussal törté-
nik; d) az adott típusnak a rendeltetés sze-
rinti alkalmazása, vagy alkalmazhatósága 
bármely okból megszűnik. A rendszeresíté-
si bizottság a kivonási eljárás folyamán ha-
tározza meg a kivonásra kerülő hadfelsze-
relés kivonási időszak alatti használatának 
szabályait, amely kiterjed az átmeneti idő-
szakra vonatkozóan a kivonás alatt álló esz-
köz és a kiváltására rendszeresített eszköz 
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együttes  használatára, valamint a kivonás-
ban érintett szervezetek feladataira. A kivo-
nási határozatot a Rendszeresítési Bizottság 
javaslata alapján a rendszeresítési határozat-
tal rendszeresített eszközökre a honvédelmi 
miniszter, az alkalmazásba vételi határozat-
tal rendszeresített eszközökre pedig a hon-
véd vezérkar főnöke jogosult kiadni. A ki-
vonási határozatot a Honvédelmi Minisz-
térium hivatalos lapjában közzé kell tenni. 
(V. R. L.) → haditechnikai támogatás

rendszerelmélet: a ~ek specifikuma, min-
den rendszerre érvényes általános teória. 
Magában foglalja a rendszer összességének 
felépítési, viselkedési, működési és fejlődé-
si törvényszerűségeinek kimunkálását. A ⁓ 
a jelenségek rendszerként való megjelení-
tésével, a rendszerek struktúráinak és vi-
selkedésmódjainak egyezéseivel, mindezek 
modellezésével foglalkozik. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

rendszeresítés: ~nek nevezzük a Magyar 
Honvédség állománytábláiban, felszerelési 
jegyzékeiben, normajegyzékeiben megha-
tározott szükségletek kielégítésére beszer-
zett hadfelszerelés felvételét a honvédség 
rendszerébe. A hadfelszerelésbe beletarto-
zik a honvédelmi szervezetek tevékenysé-
géhez szükséges valamennyi anyag, tech-
nikai eszköz, amelyet az ipar és a kereske-
delem katonai célokra gyárt, illetve szállít, 
amelyek polgári kereskedelmi forgalomba 
nem, vagy csak külön engedéllyel kerül-
hetnek, és amelyek beszerzését külön jog-
szabály szabályozza. A ~ történhet ~i ha-
tározattal, vagy alkalmazásba vételi hatá-
rozattal. A ~i határozattal kerül a Magyar 
Honvédség rendszerébe a Magyar Honvéd-
ség egészére vagy egyes fegyvernemeire ki-
ható, korábban még nem rendszeresített, új 
beszerzésű haditechnikai eszköz, egy már 
rendszeresített haditechnikai eszköz, ame-
lyen olyan mértékű műszaki fejlesztést haj-

tottak végre ami alapvetően megváltoztatta 
annak harcászati-műszaki paramétereit, il-
letve a bérleti vagy lízingszerződéssel hasz-
nált páncélos- és gépjárműtechnikai eszköz, 
annak a Magyar Honvédség rendszerében 
tartás teljes időtartamára. A ~ alkalmazás-
ba vételi határozattal történik a fent felso-
roltak alá nem tartozó eszközök, valamint 
a rendvédelmi szervek által már rendszere-
sített eszközök esetében, miután azok kato-
nai alkalmasságát megállapították. A ~i ha-
tározatot a ⁓i Bizottság javaslatára a Hon-
védelmi Miniszter adja ki, az alkalmazásba 
vételi határozatot a Honvéd Vezérkar Főnö-
ke állítja ki. A ~i eljárás során hozzák létre 
a hadfelszerelésre előírt rendszerben tart-
hatósági követelmények teljesítését biztosí-
tó szervezeti, személyi, kiképzési, műszaki, 
infrastrukturális, munkavédelmi (munka-
biztonsági és munka-egészségügyi), egész-
ségügyi, tűz- és környezetvédelmi jogsza-
bályi feltételeket és eszközrendszer alap-
jait. A hadfelszerelés ~ének és rendszer-
ből történő kivonásának meg kell felelnie 
a Magyarország által megkötött  nemzetközi 
 szerződések és  megállapodások előírásai-
nak. (V. R. L.) → haditechnikai támogatás

rendszerfejlesztés: a probléma felmerülésé-
től a rendszer tervezésén keresztül a rend-
szer bevezetését, értékelését értjük. A fej-
lesztés tehát valójában a probléma felme-
rülését követő koncepcionális átvilágítás-
tól kezdődő folyamat, amely a kifejlesztett 
új rendszer teljes élettartamát végigkíséri, 
figyelembe véve a szervezetek reál és in-
formációs folyamatainak változtatási kény-
szereit mind a belső, mind pedig külső okok 
miatt. A ⁓ folyamata: a) probléma feltárása; 
b) megvalósíthatósági vizsgálat; c) helyzet-
elemzés; d) a rendszer koncepcionális, majd 
fizikai tervezése; e) a rendszer kialakítása; 
f) bevizsgálás; g) teszt; h) rendszerbeállítás; 
felügyelet. (C. O.) → katonai vezetés
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rendszerkörnyezet: olyan személyek, tár-
gyak, tevékenységek halmaza, amelyek nem 
tartoznak a rendszerhez, de elemei a rend-
szer elemeivel hatáskapcsolatban állnak. 
A közszolgálati szervezet, így különösen 
a haderőben mint ~ét – egyben a szerveze-
tek vizsgálatának külső, rendszerszemléleti 
megközelítését is – determinálja, az úgyne-
vezett 4E-környezet: a) elöljárói környezet: 
amely meghatározza a szervezet mint rend-
szer célját, biztosítja a működés feltételeit, 
felügyeli, irányítja a szabályos működését; 
b) együttműködői környezet: amely támo-
gatja, illetve biztosítja a szervezetnek mint 
rendszernek a célszerű működését; c) ellen-
séges (ellenfél/versenytárs/szemben álló fél) 
környezet: a szervezetnek mint rendszernek 
a vetélytársa, generálja a rendszert a fej-
lesztésben, a fennmaradásáért (létért) ver-
senyre készteti, ugyanakkor célja a rendszer 
megsemmisítése, működésének lehetetlen-
né tétele; d) egyéb környezet: azok a ténye-
zők, amelyek közepette működik a szervezet 
mint rendszer (telepítettség, infrastruktúra 
stb.). Katonai szempontból lényeges kom-
ponens, mivel döntően befolyásolhatja a te-
vékenység sikerességét a földrajzi környe-
zet (terep, időjárási tényezők, lakosság stb.). 
A szervezet eredményességét ezen tényezők 
együttesen határozzák meg, ezért vizsgála-
ta, támogató, illetve gátló tevékenységének 
számbavételével, elemzéséből levont követ-
keztetés megalapozza a a parancsnoki dön-
tés alaposságát. (C. O.) → katonai vezetés

rendszerszervezés: azt a folyamatot takar-
ja, amelynek célja azon eljárások és struktú-
ra kimunkálása, amelyek a rendszertechni-
kai tevékenységek tervezésére, irányítására 
és ellenőrzésére szolgálnak. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

REP (Recognized Environmental Picture, 
átfogó környezeti kép): a NATO-műveletek 
során a koordináció a kijelölt katonai me-

teorológiai központok által kiadott, a me-
teorológus szakszemélyzet munkáját segí-
tő átfogó környezeti kép. A ~ tartalmazza 
mindazokat az oceanográfiai és meteoroló-
giai információkat, amelyek alapján a me-
teorológiai támogatás a katonai műveletek 
széles skáláján, a hadműveletitől a harcásza-
ti szintig biztosítható. (K. A.) → geoinfor-
mációs támogatás

repeszhatás: a felrobbant és ezáltal darab-
jaira szétesett lövedéktestnek általában nagy 
mennyiségű, kisebb-nagyobb repeszdarab-
jai által okozott hatás. A ~ a lövedék szerke-
zetétől, a lőviszonyoktól és főképpen a re-
pesztermelődéstől, a lövedék repeszdara-
bokra történő szétszakadási képességétől 
függ. A lövedék ~át a megsemmisítést elő-
idéző (ölő hatású) repeszdarabok mennyi-
sége, a pásztázott területen való eloszlása 
és a veszteségokozási körzet határa jellemzi. 
A megsemmisítést előidéző  repeszdarabok 
mennyiségét a lövedékfal vastagsága, a rob-
banótöltet mennyisége és minősége, vala-
mint a robbanás jellege (földi, légi) határoz-
za meg. A repeszek mennyiségének és a lö-
vedék tömegének ismeretében kiszámítha-
tó a repeszdarabok tömegének középarányo-
sa. Az így kapott érték megfelelő kiindulási 
alap a különböző lövedékek várható repesz-
hatásának kiértékeléséhez. Az egyes löve-
dékfajták ~ának tanulmányozása azt a meg-
állapítást valószínűsíti, hogy 1 kg lövedék-
fém után kapott 50–55 darab (4–5 g, vagy 
nagyobb tömegű) repeszdarab a korszerű 
lövedékek számára optimális. Napjainkban 
a szakemberek a ~t a robbanóanyaghoz ke-
vert iniciáló robbanóanyagok (például hexo-
gén) alkalmazásával, előre gyártott repesz-
elemek (golyócskák, nyilak) robbanóanyag-
ba történő bepréselésével, irányított repesz-
hatással, a lövedékfal mesterséges (lézeres) 
gyengítésével, közel 90°-os becsapódószö-
get biztosító technikai eljárások kivitelezé-



932

repeszhatású akna

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

sével, illetve kazettás lőszerek alkalmazásá-
val növelik. (Sz. T.) → tüzérség

repeszhatású akna: a gyalogság  elleni ak-
nák egyik csoportja. Elműködésekor az akna 
töltete elé vagy köré elhelyezett fémdarabok, 
vagy pedig a robbanás miatt darabokra sza-
kadt, fémből készült aknatestből képződött 
repeszek nagy sebességgel szóródnak szét. 
A repeszek irányultsága szerint körkörös 
és irányított hatású repeszaknák vannak. 
A körkörös hatású aknának két formája is-
mert: az egyszerű és az ugróakna. Az egy-
szerű repeszaknát általában közvetlenül a ta-
laj felszínére telepítik, a gyújtóját a botlódrót 
meghúzása hozza működésbe, ezért botló-
drótos aknának is nevezik. Az ugróakna mű-
ködése abban tér el, hogy a fő töltet robba-
nása előtt az aknát egy hajítótöltet 1–1,5 m 
magasságra felemeli. (K. Z.a) → műszaki 
támogatás

repülés: tágabb értelemben légi járművek, 
szűkebb értelemben a levegőnél nehezebb 
légi járművek tartós, szabad mozgása a le-
vegőben, felhajtóerő segítségével. A ⁓ irá-
nya és sebessége a légi járműnek a környe-
ző levegőhöz viszonyított iránya, illetve se-
bessége, ez a szél irányától és sebességétől 
függően eltér a légi jármű földhöz viszonyí-
tott haladásának irányától és sebességétől. 
(Cs. J.) → légvédelem, légierő (műveletek, 
támogató műveletek)

repülésbiztonság: a levegőben való mozgás 
során komplex emberi tevékenység eredmé-
nyeként létrehozott, az adott feltételek között 
optimális működőképességi, valószínűségi 
állapot. A repülőgép-vezető tevékenysége 
az ember-gép kapcsolat egyik legbonyolul-
tabb formája, amelyben tulajdonképpen a ⁓ 
realizálódik. A ⁓ot több befolyásoló ténye-
ző határozza meg. Ilyenek többek között: 
a repülőgépbe beletervezett biztonság; a re-
pülőgépbe a gyárban beleépített biztonság; 

az üzemeltetés színvonala. A ⁓ot befolyáso-
ló tényezők mindegyike további részténye-
zőkre tagozódik, ezek szoros kapcsolatban 
állnak az emberi tevékenységgel. Ha csak 
az utolsónak említett tényezőt vesszük vizs-
gálat alá, belátható, hogy az üzembentartás, 
az üzemeltetés színvonala, a meghatározott 
korlátozások betartása, a műszaki és a ha-
józó állomány képzettségének színvonala, 
a meghibásodások és különösen a repülés 
közben előforduló különleges esetek elhárí-
tásának lehetősége, a repülések minden ol-
dalú (repülőorvosi, meteorológiai stb.) biz-
tosításának színvonala mind-mind hat a ~ra. 
A ⁓ot befolyásoló számtalan tényező közül 
különös jelentősége van a hajózó állomány 
felkészültségének, a repülőtechnika alapos 
ismeretének. A levegőben előforduló meg-
hibásodások nem veszélyesek, ha az állo-
mány felkészül a lehetőségükre, és szaksze-
rűen tevékenykedik elhárításuk érdekében. 
(Cs. J.) → légvédelem, légierő (műveletek, 
támogató műveletek)

repülések osztályozása: a katonai repülések 
rendeltetés, tevékenységi körzet, az azonos 
feladatot végrehajtó repülőeszközök meny-
nyisége, a repülőeszközök vezetése és a légi 
tájékozódás viszonyai, a napszak és a ma-
gasság szerinti felosztása. Rendeltetésük 
szerint megkülönböztetünk: a) általános; 
b) gyakorló; c) harci; d) különleges repülé-
seket. Az általános repülésekhez tartoznak 
az olyan polgári, katonai, illetve együttes 
repülések, amelyek az ország egész területe 
felett érvényes repülési rend szerint folynak. 
A gyakorló repülésekhez tartoznak a repü-
lőhajózó kiképzéssel kapcsolatos repülések. 
A harci repülések a harcfeladat teljesítésére 
végrehajtott repülések. A különleges repü-
lésekhez tartoznak a berepülések, a kísér-
leti repülések, és a harckiképzési tervekben 
nem szereplő egyéb repülések.  Tevékenységi 
körzet szerint a repülések feloszthatók repü-
lőtéri, repülőtéren kívüli repülésekre, vala-
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mint belföldi és nemzetközi repülésekre. 
Az azonos feladatot végrehajtó repülőesz-
közök mennyisége szerint létezik egyes re-
pülőgépekkel és helikopterekkel végrehaj-
tott, valamint kötelékrepülés (kettőnél több 
repülőeszközzel). A repülőeszközök veze-
tése és a légi tájékozódás viszonyai alapján 
lehetséges látás szerinti és műszerek szerin-
ti repülés (műszerrepülés). Napszak szerint 
megkülönböztethetők a nappali (napkelte 
és napnyugta közötti) és az éjszakai (nap-
nyugta és napkelte közötti és szürkületben 
végzett) repülések. Magasság szerint a repü-
lések feloszthatók: földközeli, kis magassá-
gú, közepes magasságú és nagy magasságú 
repülésekre stb. (Cs. J.) → légvédelem, légi-
erő (műveletek, támogató műveletek)

repülési magasság: a repülőgép és a Föld 
közötti függőleges távolság; ezt a repülőgé-
peken elhelyezett barometrikus vagy rádió-
magasságmérővel mérik. A barometrikus 
magasságméréshez a Nemzetközi Egyez-
mények Légkörben (NEL) meghatározták 
az egyes magasságokhoz tartozó légnyomás 
értékeket és hőmérsékleteket. A ⁓ot min-
dig valamilyen szinthez viszonyítva adják 
meg. Ezek a szintek a futópálya-, a közepes 
tengerszint- és a standard magasság. A ba-
rometrikus magasságmérő mindig a beállí-
tott szinthez viszonyított magasságot mu-
tatja. A rádió-magasságmérés lehetővé te-
szi az adott hely feletti pillanatnyi magas-
ság meghatározását. (Cs. J.) → légvédelem, 
légierő (műveletek, támogató műveletek)

repülési profil: a repülés pályájának függő-
leges metszete. A ⁓ nagymértékben befolyá-
solja a harcászati hatósugár nagyságát. Földi 
célok elleni csapásmérés esetében a ⁓ meg-
határozásakor figyelembe veszik az objek-
tum távolságát, a légvédelem leküzdésének 
lehetőségeit, az időjárási és terepviszonyo-
kat. A ⁓t úgy választják ki, hogy maximá-
lisan kihasználják a rádiólokációs eszközök 

holt zónáit. (Cs. J.) → légvédelem, légierő 
(műveletek, támogató műveletek)

repülési sebesség: a repülőeszköznek a kör-
nyező levegőhöz, illetve a földfelszínhez vi-
szonyított haladási sebessége. A repülés se-
besség lehet a környező levegőhöz viszo-
nyított (műszer szerinti ⁓), a föld felület-
hez viszonyított (tényleges ⁓) és a szél ha-
tását figyelembe vevő föld feletti sebesség. 
A műszer szerinti ⁓ a repülőgép vezetése 
szempontjából használatos, mivel a felhaj-
tóerőt ez határozza meg. A megengedett 
legnagyobb és legkisebb sebességértéket is 
erre vonatkoztatva adják meg. A navigáció-
hoz a tényleges ⁓ szükséges. A tényleges ⁓
ből és a szél sebességéből meghatározható 
a föld feletti ⁓. A hangsebességnél kisebb ⁓
et szubszonikusnak, a hangsebesség körüli-
eket transzszonikusnak, a hangsebesség fe-
lettieket szuperszonikusnak, a hangsebesség 
ötszöröse felettieket hiperszonikusnak neve-
zik. A ⁓ értékét rend szerint a Mach-szám-
mal fejezik ki. (Cs. J.) → légvédelem, légi-
erő (műveletek, támogató műveletek)

repülési távolság: a repülőgép által a fel-
szállástól a leszállásig megtett távolság. 
A ⁓ lehet technikai és harcászati. Techni-
kai az a ⁓, amelyet a repülőgép a legkedve-
zőbb feltételek (repülési magasság; repülési 
sebesség; repülési profil; függesztmény nél-
kül) között teljes tüzelőanyag-készlete fel-
használásával képes megtenni. Harcászati 
az a ⁓, amelyet a repülőgép az adott viszo-
nyok (repülési üzemmód, függesztmények) 
között, megszabott tüzelőanyag-mennyiség-
gel képes megtenni. A ⁓ szoros kapcsolat-
ban van a harcászati hatósugárral. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támo-
gató műveletek)

repülésirányító rádiólokátor: a légtér fo-
lyamatos megfigyelésére, a repülőeszközök 
helyzetadatainak és mozgásjellemzőinek 
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meghatározására, valamint a mért adatok-
nak a repülés irányításához szükséges mó-
don való megjelenítésére alkalmas rádiólo-
kátor. (Cs. J.) → légvédelem, légierő (műve-
letek, támogató műveletek)

repülésmeteorológiai előrejelzés: speciá-
lis időjárás-előrejelzés, amely során a repü-
lésre veszélyes időjárási jelenségek (felhő-
alap, látástávolság, magassági szél, jegese-
dés, turbulencia, csapadék, zivatar) előrejel-
zése nagy hangsúlyt kap. (K. A.) → geoin-
formációs támogatás

repülésszimulátor: a légi jármű (repülő-
gép vagy helikopter) vezetők (pilóták), illet-
ve szakszemélyzet (például fedélzeti fegy-
verzettechnikus) kiképzésére, felkészítésé-
re, adott légi jármű (konkrét típus) üzemel-
tetésének gyakorlására szolgáló technikai 
berendezés, amely a légi jármű bizonyos 
részének (pilótafülke) valóságos kialakítá-
sával, a műszerek és a kezelőszervek műkö-
désének demonstrálásával (repülés közbe-
ni viselkedését), a repülés változó (földraj-
zi, meteorológiai) körülményeinek vizuális 
megjelenítésével, valamint bizonyos kato-
nai légi járművek esetében a fedélzeti fegy-
verek harcászati alkalmazásának imitálásá-
val – költséghatékony módon – hivatott se-
gíteni, megtanítani, gyakoroltatni a kikép-
zendő állományt. Egyes típusai úgy vannak 
kialakítva, hogy a repülőgép mozgásának 
érzetét a kabinszemélyzet cselekvésének 
hatásának megfelelően működő hidraulikus 
munkahengerek végzik. (D. Cs.) → katonai 
képzés, kiképzés, felkészítés

repülőalegység: a repülőcsapatok olyan leg-
kisebb harcászati és tűzalegysége, amelynek 
rendszerint állandó a tagozódása és az ál-
lománya, egy típusú repülőgépekkel vagy 
helikopterekkel van felszerelve és egység 
vagy nálánál nagyobb alegység állományá-
ba tartozik. A ~hez lehet sorolni a repülőszá-

zadot, a repülőrajt és a repülőgéppárt. A ~ 
szervezeti felépítését, létszámát, az állomá-
nyába tartozó repülőgépek vagy helikopte-
rek típusát és számát az állománytábla ha-
tározza meg. A ~ felépítése a rendeltetésé-
től és fegyvernemi hovatartozásától függ. 
(Cs. J.) → légvédelem, légierő (műveletek, 
támogató műveletek)

repülő-atomcsapás: atomcsapás (B. T.) 
→ ABV-támogatás

repülőbomba: repülőgépről vagy helikop-
terről ledobott, ballisztikailag megfelelően 
kialakított, robbanóanyaggal vagy egyéb 
töltettel ellátott harceszköz. A ~ fő eleme 
a töltet: meghatározza a ~ának a célban ki-
fejtett hatását. Eszerint megkülönböztethe-
tő a magenergia felszabadításával működő 
nukleáris (atom- és hidrogén-)  bomba, va-
lamint a hagyományos típusú bomba. A ha-
gyományos típusúak lehetnek alaprendel-
tetésű vagy kiegészítő rendeltetésű ~ák. 
Az alaprendeltetésű ~ák: repesz-, rombo-
ló-, páncéltörő-, betonromboló-, térhatású-, 
biológiai-, vegyi- és gyújtóbombák. A kiegé-
szítő rendeltetésű repülőbombákhoz a vilá-
gító-, fényképző-, füstképző-, tájékozódás 
jelző-, propaganda- stb. bombák tartoznak. 
A repülőbomba szerkezeti elemei: az aero-
dinamikailag megfelelően kialakított test 
a stabilizáló síkokkal (szárnyakkal); a gyúj-
tó, ez lehet pillanat-, közelségi- vagy késlel-
tetett gyújtó; a robbanóanyag-, gyújtófolya-
dék-, ködképző- stb. töltet; a függesztőele-
mek. A találati pontosság növelése érdeké-
ben a repülő bombákat különböző irányítási 
rendszerekkel láthatják el. Az irány változ-
tatására állítható kormányfelületeket hasz-
nálnak. (Cs. J.) → légvédelem, légierő (mű-
veletek, támogató műveletek)

repülőcsapatok vezetése: a repülőalegysé-
gek, -egységek, -magasabbegységek harc-
tevékenységre való felkészítése, majd har-
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cának irányítása. A vezetéssel szemben tá-
masztott követelmények: rugalmasság, ope-
rativitás, folyamatosság, állandóság, rejtett-
ség, központiság. A ~ a földön, a földről 
és a levegőben valósul meg. A ~ magában 
foglalja: az adatok folyamatos gyűjtését, ta-
nulmányozását és összegzését; az elhatáro-
zás meghozatalát; az alárendeltek feladatai-
nak megszabását; a feladat végrehajtásának 
megtervezését, az együttműködés megszer-
vezését és fenntartását; a harcképesség meg-
őrzését; az alárendeltek felkészülésének irá-
nyítását és ellenőrzését. A repülőegységek, 
-alegységek harctevékenységét a parancsnok 
vezeti, személyesen vagy vezetési szerveken 
keresztül. A repülőegységek alapvető veze-
tési szerve a törzs. (Cs. J.) → légvédelem, 
légierő (műveletek, támogató műveletek)

repülőezred: a légierő alapvető harcászati 
egysége, rendszerint három vagy több repü-
lőszázadból, biztosító- és kiszolgáló alegy-
ségekből áll. A ~ állományába azonos vagy 
különböző típusú repülőgépek vagy heli-
kopterek tartoznak. A ~ lehet önálló, vagy 
tartozhat a repülőhadosztály, repülőhadtest 
állományába. Saját törzzsel és vezetési pon-
tok rendszerével rendelkezik. Képes egy-két 
repülőtéren települni. A ~nél tervezik, szer-
vezik és valósítják meg a hajózó állomány 
harckiképzését. A ~ rendszerint egynemű 
fegyvernemi ezred (vadász-, vadászbom-
bázó-, bombázó-, csata-, felderítő-, kisegí-
tő ⁓), de lehet vegyes, vagyis állományában 
különböző repülő fegyvernemi századok is 
találhatók. (Cs. J.) → légvédelem, légierő 
(műveletek, támogató műveletek)

repülőgép: pilóta által vezetett vagy pilóta 
nélküli olyan repülőeszköz, amelyhez a fel-
hajtóerő nagy részét a merevszárnyak hoz-
zák létre. Az első sikló~et Otto Lilienthal 
1891-ben, az első motoros ~et a Wright test-
vérek 1903-ban  építették meg. A ~ fő részei: 
a) a felhajtóerőt termelő szárny; b) a szállí-

tandó terhet vagy utasokat befogadó törzs; 
c) a ~ mozgását stabilizáló vízszintes és füg-
gőleges vezérsíkok; d) a vonóerőt, illetve to-
lóerőt szolgáltató motor(ok) vagy hajtómű-
(vek); e) a földön való mozgás, a fel- és le-
szállás gépészeti berendezései. A katonai 
~ek feladataik szerint lehetnek: a) felderí-
tő-; b) vadász-; c) vadászbombázó-; d) csa-
ta-; e) bombázó-; f) szállító ~ek.

repülőgép-diagnosztika: a repülőtechni-
ka üzemeltetése során alkalmazott állapot-
meghatározási módszerek összessége. Ma-
gában foglalja a repülőgép vagy helikopter 
sárkányszerkezetének és fedélzeti rendsze-
reinek, valamint a hajtóműveknek (motorok-
nak) a folyamatos ellenőrzését, a kapott ada-
tok feldolgozását és értékelését, a szükséges 
intézkedések (karbantartás, javítás, beszabá-
lyozás) meghozatalát. A repülőtechnika üze-
meltetőinek alapfeladata az üzemi jellemzők 
meghatározott szinten tartása, vagyis a meg-
felelő műszaki állapot biztosítása, valamint 
az üzemeltetés során észlelt meghibásodá-
sok behatárolása és kijavítása. E feladatok 
megoldásához a műszaki állapot üzemeltetés 
közbeni ellenőrzése, a változások irányának 
és nagyságának jelzése szükséges. A repülé-
si adatokat, közöttük a műszaki állapot meg-
határozásához szükségeseket digitalizálják, 
majd számítógépes adatfeldolgozás útján 
értékelik. A diagnosztika a vizsgált rend-
szer pillanatnyi műszaki állapotát határoz-
za meg. A rendelkezésre álló adatok elem-
zési módszereinek kutatása a műszaki diag-
nosztika tárgya. A diagnosztikai módszerek 
 alkalmazásának  célja a repülésbiztonság 
előírt szinten tartása és az  üzemeltetési, va-
lamint a karbantartási költségek csökkenté-
se. (Cs. J.) → légvédelem, légierő (művele-
tek, támogató műveletek)

repülőgépek harci sajátossága: a repülőgé-
pek értékelése harcteljesítményre való alkal-
masságuk szempontjából. A ⁓it  jellemzik: 
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a repülőgépeknek mint hordozóeszközök-
nek azon repülőharcászati adatai, amelyek 
lehetővé teszik a légi vagy földi célok, a fel-
derítés, deszantolás vagy kirakás körzeté-
nek gyors elérését, a légvédelem leküzdé-
séhez, a felderítés és a deszantolás végre-
hajtásához, valamint a pusztító eszközök al-
kalmazásához szükséges manőverek gyors 
végrehajtását; a fedélzeti fegyverrendszer-
nek és azoknak az egyéb berendezéseknek 
mint hordozott eszközöknek harcászati-mű-
szaki adatai, amelyek nagy valószínűséggel 
lehetővé teszik a légi vagy földi célok gyors 
megsemmisítését, a légi felderítés, a deszan-
tolás és a légi szállítás végrehajtását minden 
napszakban és bármilyen repülési viszonyok 
között. (Cs. J.) → légvédelem, légierő (mű-
veletek, támogató műveletek)

repülőgépek jégtelenítése: a légi járműve-
ken és berendezésein létrejövő – a repülés 
biztonságát súlyosan veszélyeztető – jege-
sedés jelzésére, megelőzésére és/vagy meg-
szüntetésére speciális fedélzeti úgyneve-
zett jégtelenítő-rendszereket alkalmaznak. 
Utóbbiak alapvető tartozéka a jegesedést ér-
zékelő és jelző berendezés is. Ezek közve-
tetten  (elő-) vagy közvetlenül jelezve fény- 
és hangjelekkel figyelmeztetik a személyze-
tet, korszerű megoldásoknál automatikusan 
üzembe is helyezik a rendszert. Működésük 
nem zavarhatja a repülőeszköz rádiólokáto-
rát, illetve navigációs műszereit. A rendsze-
rek az alábbiak szerint osztályozhatók. Ha-
tásmechanizmusuk szerint: a) jegesedést 
megelőző (anti icing); b) jégtelenítő, jeget el-
távolító (de icing). Működési elvük alapján: 
a) esővíztaszító, ablakmosó; b) mechanikus; 
c) fizikai-kémiai; d) termikus. Mechanikus 
eljárásoknál a jég eltávolítása valamilyen 
mechanikai hatás segítségével (centrifugá-
lis erő, térfogatváltozás, nagyfrekvenciás 
rezgés stb.) valósul meg. Tapasztalatok sze-
rint 5–15 mm vastag, a hőmérséklet, felületi 
minőség, tisztaság stb. függvényében négy-

zetcentiméterenként 85–160 N erővel a sár-
kányhoz tapadó jégréteg még viszonylag 
egyszerűen eltávolítható. Ennek megfelelően 
a jégtelenítőrendszernek – működési elvétől 
függetlenül – ciklikusan úgy kell működés-
be lépni, hogy a lerakódó jégréteg vastag-
sága ne haladja meg ezt a vastagságértéket. 
A fizikai és kémiai eljárások merev- és for-
gószárnyas repülőgépeknél egyaránt alkal-
mazhatók. Ennek során a védendő felületet 
olyan vegyi anyaggal vonják be, vagy ned-
vesítik, amely oldja a jeget, illetve lecsök-
kenti az olvadáspontját, esetleg megakadá-
lyozza a víz vagy jégréteg kötődését a sár-
kány felületéhez. Amennyiben csak az érint-
kező jégfelületet oldják fel, úgy az, a légerők 
vagy a centrifugális erő segítségével válik 
le a szárny, illetve a légcsavar-, forgószárny-
lapát felületéről. E módszer egyaránt alkal-
mas a jegesedés megelőzésére és a keletke-
zett jég eltávolítására. Tipikusan alkalma-
zott jégtelenítőanyagok: a) előre felvihető, 
lassan oldódó bevonatok: nátrium-nitrátot, 
nátrium-kloridot, kalcium-kloridot stb. tar-
talomúak; b) alkalmilag kipermetezett folya-
dékok: etilalkohol, szeszglicerines keverék, 
glikol-vegyületeket, urea (karbamid húgy-
anyag [CO(NH2)2]. (Ezek közül több nem 
felel meg maradéktalanul a környezetvédel-
mi előírásoknak.) A keverékeknél a jégtele-
nítőszer és az oldószer arányát a környeze-
ti hőmérséklet határozza meg. Az e körbe 
tartozó víztaszító (hidrofób) bevonatok fej-
lesztése azért fontos, mert egyetlen jégtele-
nítési eljárás, ami nem igényel energiaelvo-
nást a repülőgép fedélzeti energiarendsze-
reitől. Fizikai hatása azon alapul, hogy spe-
ciális bevonattal csökkentik, esetleg meg is 
szüntetik a sárkány felületének nedvesedő 
és jégmegkötő képességét. A termikus jég-
telenítés lényege, hogy a védendő felületet 
olyan, fagypont feletti hőmérsékleten tart-
ják, amely lehetetlenné teszi rajta a jégré-
teg kialakulását, illetve megkötését. Forgó- 
és merevszárnyon egyaránt alkalmazható. 
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Melegítésre rendszerint a kompresszortól el-
vezetett forró levegőt, vagy elektromos fű-
tőszálakat, ritkán forró hajtómű olaját alkal-
maznak. (Utóbbit általában a szívócsatornák 
falának és belépő keresztmetszetének me-
legítésére használják). A korszerű termikus 
jégtelenítési eljárások közül az elektromos 
fűtés a legelterjedtebb, mivel: a) hőátadási 
hatásfoka magas (88–95%); b) kisebb a rend-
szer fajlagos tömege (azonos energia kisebb 
tömegű elektromos vezetéken vezethető); c) 
olyan kis geometriai méretű berendezések-
be is beépíthető, amelyek jégtelenítése más 
módszerrel nem lehetséges; d) a működte-
téshez szükséges energia nem függ a hajtó-
mű üzemmódjától, a repülési magasságtól, 
sebességtől és a környezeti levegő hőmér-
sékletétől; e) a hajtómű üzemére jóval kisebb 
hatással van az elektromos generátor meg-
hajtására levett teljesítménycsökkenés, mint 
a kompresszor levegőjének megcsapolása. 
Az előnyök mellett e megoldás hátrányai: 
a) lényegesen bonyolultabb, mint a forróle-
vegős megoldás és meghibásodásának va-
lószínűsége is nagyobb; b) földi kiszolgálá-
sa, javítása munkaigényesebb. A különböző 
repülőeszközökön az elektromos jégtelení-
tő-rendszer táplálása általában a fedélzeten 
szokásos és rendelkezésre álló háromfázi-
sú, 115 vagy 208 V-os, 400 Hz-es  váltako-
zó árammal történik. A felületegység mele-
gítésére vonatkoztatott szükséges teljesít-
mény 6–15 kW/m2. Belátható, hogy – külö-
nösen nagyméretű repülőszerkezetek eseté-
ben – ez több száz kW teljesítményt is igé-
nyelhet, így feltétlenül szükséges a ciklikus 
üzemeltetés. A repülőeszközök fedélzeti 
jégtelenítő-rendszerei csak a repülés köz-
ben kialakuló jegesedés megelőzésére és/
vagy megszüntetésére alkalmasak. A repü-
lőtéri állóhelyen, a sárkányra lerakódó hó- 
és jégréteg eltávolítására külön, földi tele-
pítésű, illetve mobil jégtelenítőeszközökre 
és -technológiákra van szükség. Ezek alkal-
mazhatóságát már a tervezéskor célszerű fi-

gyelembe venni, majd a prototípus elkészül-
tét követően, tesztelni és lehetőleg a gyakor-
latban is kipróbálni. (Ó. Gy.) → haditechni-
kai támogatás

repülőgépek üzemképessége és harckész-
sége: üzemképes az a repülőeszköz, amely-
nek légi alkalmassági bizonyítványa, mű-
szaki és repülőtechnikai adatai, műszaki 
(javítások közötti) üzemidő-tartalékai meg-
felelnek az előírt normáknak, amelyen kija-
vították az összes meghibásodást, végrehaj-
tották az előírt munkákat a műszaki kiszol-
gálási utasításnak megfelelően és elvégezték 
a soron következő előkészítést. A fenti defi-
níció szerint az üzemképesség több feltétel 
egyidejű teljesülése esetén állapítható meg. 
Ezen feltételek tartalmi jelentését a követke-
zőképpen lehet felvázolni: a) A repülőeszköz 
légi alkalmassága a légi jármű előírt azon 
folyamatos műszaki állapota, amely szerint 
annak szerkezeti, működési jellemzői meg-
felelnek a légi járműre vonatkozó előírások-
nak, és üzemeltetése, üzembentartása ezen 
előírások szerint történik. A légi alkalmas-
sági bizonyítványt az illetékes katonai lég-
ügyi hatóság adja ki. b) Üzemeltetés: a légi 
járműnek a légi közlekedésre történő előké-
szítése és használata. c) Műszaki üzemidő: 
a légi jármű első üzembe helyezése (esetle-
gesen gyártási ideje) és a kötelezően vég-
rehajtandó üzemeltetésből kivonás között 
ledolgozott repült idő. d) Javítások közötti 
üzemidő: az a maximális repült idő, ame-
lyet a repülőeszközön kötelezően elvégzendő 
két, egymás utáni ipari javítás között ledol-
gozhat a repülőgép. Bizonyos  berendezések 
esetében ez a határszámot nem repülési idő-
ben, hanem működési számban kerül hatá-
rozzák meg (például a futóművek esetében 
leszállási számban, a fedélzeti géppuska, 
gépágyú esetében csövenkénti lövésszám-
ban), más esetekben a gyártástól számított 
naptári időben deklarálja ezt a berendezés 
gyártója. e) Üzemidő tartalék: a következő 
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kötelező ipari javításig rendelkezésre álló, 
még le nem repült üzemidő. f) Hibajavítás: 
az a komplex folyamat, amely a légi jármű 
ellenőrzése, karbantartása során megállapí-
tott rendellenességeknek a vonatkozó tech-
nológiai utasítások szerinti megszüntetésé-
ből, a kötelező végellenőrzések elvégzésé-
ből, és a dokumentáció hiánytalan kitölté-
séből áll. g) Műszaki munkavégzés: a re-
pülőeszközhöz kiadott és érvényben lévő 
kiszolgálási, időszakos munkákra vonatko-
zó technológiai és javítási utasításaiban kö-
zölt műszaki tevékenységek. h) A repülő-
gép előkészítése: a repülőműszaki üzemel-
tetés azon tevékenységei, amelyeket a repü-
lési napon, a repülések műszaki kiszolgálása 
során hajtanak végre (repülés előtti előkészí-
tés, ismételt felszállásra történő előkészítés, 
startvizsga, repülés utáni előkészítés). A re-
pülőműszaki tevékenységre vonatkozó sza-
bályzók szigorúan intézkednek az üzemké-
pesség megállapításáról. Bármely, a fenti 
definícióban szereplő feltétel hiánya, nem 
megfelelősége üzemképtelenné minősítést 
okoz az adott repülőgép esetében. Termé-
szetesen az ilyen eszköz repülése nem en-
gedélyezhető. A jelenleg legkorszerűbbnek 
tekinthető repülő-/helikoptertípusok repü-
lésre alkalmasságának megállapítása alter-
natív lehetőségeket is tartalmaz. A légi jár-
mű-gyártók által meghatározásra került egy 
minimálisan teljesítendő üzemképességi kö-
vetelmény a fedélzeti rendszerek állapotára 
vonatkozóan, és ezáltal bizonyos repülési 
feladatok végrehajthatók akkor is, ha nem 
működik tökéletesen minden berendezés. 
Más repülőgéptípusoknál a „halasztott hi-
bajavítási lehetőség” rendszere biztosít mó-
dot olyan további repülési feladatok teljesí-
tésére, amelyek biztonságos végrehajtásához 
az üzemképtelen, vagy meghibásodott ele-
meket nem kapcsolnak be, nem alkalmaz-
nak. (K. L.a) → haditechnikai támogatás

repülőgép-fedélzeti adatrögzítő: a légi jár-
mű állapotának, berendezései állapotának 
meghatározásához, a személyzet tevékeny-
ségének vizsgálatához, valamint a diagnosz-
tikai feladatok elvégzéséhez szükséges re-
pülési jellemzőket rögzítő berendezés. A ~k 
lehetnek baleseti, üzemi, kombinált és kísér-
leti célúak. A repülőgép berendezéseitől jövő 
adatok rögzítési módja szerint megkülön-
böztetnek mechanikus, elektrooptikai, mág-
neses és szilárdtest-memóriás adatgyűjtőket. 
A ~ az objektív ellenőrzést végző berende-
zések közé sorolják. Objektív ellenőrzésen 
a légi jármű rendeltetésszerű használata so-
rán a repülőgép fedélzetén, illetve a földön 
elhelyezett berendezések által rögzített in-
formációk értékelését értik. A ~ egyik gyak-
ran emlegetett fajtája az úgynevezett feke-
te doboz, amely a (légi, földi, vízi) közleke-
dési eszközök működése közbeni adatokat 
rögzíti és tárolja. A ~ adatokat gyűjt és tárol 
a repülési viszonyokról, a repülésbiztonság 
szempontjából fontos rendszerek és segéd-
rendszerek repülés közbeni technikai állapo-
táról és működésük minőségéről, a személy-
zetnek a repülőgép vezetésével kapcsolatos 
tevékenységéről és a repülés egyéb mutató-
iról. (Cs. J.) → légvédelem, légierő (műve-
letek, támogató műveletek)

repülőgép- (helikopter-) hordozó hajó: 
más (korábbi) néven repülőgép-anyahajó, 
a hadihajók egyik fajtája, a haditengerésze-
ti (felderítő, bombázó, szállító és vadász-) 
repülőgépek, valamint helikopterek mozgó 
támaszpontja. A nagy tengeri csaták sor-
sát a ~ról felszállt bombázó, zuhanóbom-
bázó és torpedóvető repülőgépek döntötték 
el. A repülőeszközöket a hajó törzsében tá-
rolják, innen felvonóval szállítják a fedél-
zetre. A hordozóhajó a szárazföldi repülő-
terekhez hasonló feladatokat lát el: lehető-
vé teszi a repülőgépek és a helikopterek fel- 
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és leszállását, repülés előtti és utáni ellen-
őrzését, az időszakos műszaki munkálatok 
végrehajtását, a repülőeszközök feltöltését 
üzemanyaggal, lőszerrel, bombával, raké-
tával. A 80–100 m hosszú felszállópályán 
a repülőgépeket katapult (többnyire gőz ka-
tapult) gyorsítja; a 120–150 m hosszú leszál-
lópályán a repülőgépek megállítását a leszál-
lás irányára merőlegesen elhelyezett féke-
zőkötelekkel, illetve fékhálókkal könnyítik 
meg. (Cs. J.) → légvédelem, légierő (műve-
letek, támogató műveletek)

repülőgép le- és felszállóberendezések: 
a ~ feladatai: a) a leszállás során a repülő-
gép függőleges és vízszintes mozgásából 
származó energiáinak elnyelése (átalakí-
tása); b) a felszállópályán, repülőtéren tör-
ténő nekifutás, kigurulás és manőverezés 
biztosítása; c) a légi jármű állóhelyen tör-
ténő rögzítése. Általános követelményeket 
minden típusú le- és felszállóberendezéssel 
szemben: a) tegyen lehetővé stabil gurulást 
(úszást), kormányzást és fékezhetőséget a ta-
lajon (vízfelszínen) történő haladáskor; b) le-
gyen megfelelő az energiaelnyelő képessége, 
durva, ütközéses leszálláskor, akadályozza 
meg a talajfogást követően a légi jármű el-
pattanását a pálya felületétől; valamint a gu-
rulás közben (ön)gerjesztett lengések (pél-
dául simmi, helikoptereknél a talaj-/földi 
rezonancia kialakulását; c) kis légellenál-
lás; d) a le-/felszálló berendezések elemei-
nek konfigurálása, konstrukciós méreteinek 
meghatározása (nyomtáv és tengelytáv, súly-
ponthoz viszonyított helyzet) akadályozza 
meg a hosszanti és/vagy keresztirányú át-
vágódást, magassági mérete pedig biztosít-
sa, hogy teljesen berugózott rugózó elemek 
esetén se legyen kisebb a sárkány alsó pont-
ja, és a talaj közti távolság 160 mm-nél; e) 
nagy szilárdságú, hosszú élettartamú és mi-
nimális szerkezeti tömegű legyen; f) gyár-

tása és üzemeltetése egyszerű, olcsó tech-
nológiával történjen. A repülőeszközök le-
szállóberendezéseinek több alapvető típusa 
különböztethető meg, amelyek fajlagos tö-
mege, homlokellenállása, szerkezeti meg-
oldásai, működése az általános követelmé-
nyeknek való megfelelésük mértékében el-
térnek egymástól. Ezek:

a) csúszó- és sítalpak;

b) úszók (1);

c) kerekes futóművek (1);

d) speciális futóművek (például lánctalpas)

e) előzők kombinációja.

 1. amfibia 2. kerekes futóműre szerelt sítalpak

A leggyakrabban alkalmazott kerekes futó-
művek elrendezése az alábbi lehet:
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 1. főfutó-orrfutó 2. főfutó-farokfutó

3. tandem vagy kerékpár

Repülőgépen történő kialakításuk szerint:

 1. behúzható 2. nem behúzható

A futópályák előírásos felületi terhelésének 
biztosítása a futókerekek számának növelé-
sével és bennük a ballonnyomás megfelelő 
értékének beállításával biztosítható. A biz-
tonságos le- és felszállás, a gurulóutakon 
történő stabil haladás (billenés biztonság) 
a futóműrendszer szigorúan előírásos konst-
rukciós értékeknek megfelelő elhelyezésével 
valósítható meg.

Kerekes futóművek kialakításának fő geometriai 
konstrukciós adatai

Korszerű repülőgépek futóműveinek rugó-
zását és lengéscsillapítását rendszerint fo-
lyadék-gáz töltésű rugós tagok biztosítják. 
Az ilyen rugós tagok rugózó eleme vala-
milyen semleges gáz (rendszerint N2). Be-
rugózáskor nyomása (potenciális energiája) 
nő, ami a későbbiekben a rugós tag kiindu-
lási helyzetbe való visszatérítésére szolgál. 
A lengés energiáját a mechanikus és hidra-
ulikus súrlódás legyőzésére fordított mun-
ka csökkenti [a) ábra]. A folyadék- és gáztér 
egymástól elválasztható, megakadályozva 
ezzel a két anyagból való emulzió képződé-
sét. A rugózó tulajdonságok javítására egy 
rugós tagon belül két külön gázteret is kiala-
kíthatnak (A és B), bennük különböző gáz-
nyomással [b) ábra]. Ezeket kétkamrás ru-
gós tagnak nevezik. A rugós tag rugózó jel-
lemzőit alapvetően meghatározza a futószár, 
rugós tag és a futókerék kölcsönös helyze-
te. Ennek egyik lehetséges megoldása, mi-
kor a rugós tag a futószárban nyer elhelye-
zést, és annak dugattyúrúdjára van a kerék 
ráépítve [a) ábra]. Ezeket teleszkópikus fu-
tóműveknek nevezzük. Esetenként a telesz-
kópikus futószárakat a függőlegeshez képest 
y–z ferdén építik be [a) ábra], így vízszin-
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tes – például talajegyenetlenség okozta – ter-
helés összetevőket (Fx; Fz), azok felvehetik 
húzó–nyomó rúderő formájában, míg füg-
gőleges helyzetbe állítva kizárólag hajlító 
igénybevételt okoznának.

Teleszkópikus és karos futómű kialakítása, 
 erőátviteli hányadosa

Gyakran használatos az úgynevezett karos 
rendszerű futómű [b) ábra] is, ahol a futó-
szár és a rugós tag külön szerkezeti elem. 
A  rugós tagra ható erő (Frt) a talajról átadódó 
lökőerő (Fl) függvénye, a köztük levő kap-
csolat az alábbi összefüggéssel jellemezhető, 
φ = Frt/Fl = cosQ, ahol φ – erőátviteli hánya-
dos, megmutatja, hogy a talajtól származó Fl 
lökőerő hányad része adódik át a rugós tagra 
(Frt). Teleszkópikus rendszerű futóműveknél 
φ nem függ a rugós tag  összenyomódásától, 
míg karos kialakításúaknál értéke a löket 
vége felé növekszik. A görbe jellegét a fu-
tómű geometriai méretei határozzák meg. 
A kerekeket rendszerint tárcsa- vagy dob-
fékekkel szerelik fel. (Ó. Gy.) → haditech-
nikai támogatás

repülőgéppár: a vadász-, a vadászbombá-
zó, a csata- és a harcászati felderítőrepülők 
legkisebb harcászati és tűzalegysége. Ren-
deltetése erejéhez mért kisebb harcászati fel-
adatok végrehajtása. Harcfeladatát a gépsze-
mélyzetek közötti legszorosabb tűzegyütt-
működésben önállóan vagy rajkötelékben 
hajtja végre. A ~ a vezér- és a kísérőgépből 
áll. A kísérő a repülés során a vezérgéphez 
viszonyítva meghatározott tér- és távközön, 
illetve pozitív vagy negatív szintkülönb-
séggel helyezkedik el. A ~ zárt vagy nyitott 

lépcső, illetve vonal harcrendben repülhet. 
A ~nak a harcfeladatok végrehajtása során 
képesnek kell lennie az egyes gépszemély-
zetekével megegyező intenzitással manőve-
rezni. (Cs. J.) → légvédelem, légierő (műve-
letek, támogató műveletek)

repülőgép-személyzet: az egy légi jármű-
vön repülésre bocsátott és a repülés folya-
mán funkcionális kötelmeik végrehajtására 
speciálisan felkészített állomány. A ~ a re-
pülő- és helikopterparancsnok szerveze-
ti felépítésének alapegysége. A ~ létszámát 
és összetételét a légi jármű típusától, rendel-
tetésétől és légi üzemeltetésének bonyolult-
ságától függően határozzák meg. Rendsze-
rint 1–10 fő között változik. A ~ az össze-
szokottság, a repülésbiztonság és a repülési 
feladatok minél eredményesebb végrehaj-
tása érdekében állandó összetételű. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támoga-
tó műveletek)

repülőgép-üzemeltetés: a repülőgépeken 
a gyárból kibocsátását követően végzett 
mindazon tevékenységek összessége, amely-
nek célja annak rendeltetésszerű felhaszná-
lása. A ~ véletlen folyamat, megvalósulását 
statisztikai jellemzőkkel jól leírható diszk-
rét állapotok (tárolás, szállítás, várakozás, 
előkészítés, repülés, karbantartás, javítás) 
egymásutánisága alkotja. Vagyis a ~ embe-
rek, gépek, szabályozó és előírások együt-
tes működésének az az összessége, amely-
nek célja, hogy az üzemállapot-jellemzőket 
a tervezett határok között tartva, a repülő-
gépet rendeltetésének megfelelően intenzí-
ven és minimális fajlagos élettartam-költ-
séggel lehessen felhasználni. Az üzemel-
tetés az üzemeltetési állapotok egymásutá-
niságának olyan sztochasztikus folyamata, 
amely a repülőgéppel az üzemeltetés során 
történteket tartalmazza. Ennek megfelelően 
a ~ magában foglalja: a) a különböző mély-
ségű (előzetes, repülés előtti, repülés utáni) 
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előkészítési folyamatokat; b) a repülőgépek 
repülések közötti kiszolgálását; c) a karban-
tartási tevékenységeket; az időszakos vizs-
gákat és a csapatjavítást; d) a kis-, közepes- 
és nagyjavítást; e) a repülőgépek tárolását; 
f) a légi üzemeltetést. A ~ a repülő-harcki-
képzés és a harctevékenység mérnök-műsza-
ki biztosításának az alapja. Célja fenntartani 
a repülőgépek állandó üzemképességét (har-
ci alkalmazhatóságát). A ~ét az alakulatok 
mérnök-műszaki állománya és (a légi üze-
meltetést) a repülőgép-vezetők végzik, a vo-
natkozó szabályoknak megfelelően. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támoga-
tó műveletek)

repülőharcászati gyakorlat: a repülőköte-
lékek személyi állománya harcászati kikép-
zésének legmagasabb formája. A ~on a re-
püléseket a valóságos harchelyzetet legjob-
ban megközelítő körülmények között hajt-
ják végre. Célja a harctevékenység meg-
szervezésének és lefolyásának gyakorlása, 
egyes harcászati-technikai kérdések tisztá-
zása, új harceszközök gyakorlati kipróbá-
lása. (Cs. F.) → katonai képzés, kiképzés, 
felkészítés

repülőharcászati jellemzők: a repülőgé-
pek vagy helikopterek alapvető harci mi-
nőségét jellemző mutatók. A fontosabbak: 
maximális repülési sebesség és magasság, 
emelkedő képesség, manőverező képesség, 
kormányozhatóság, stabilitás, repülési távol-
ság és időtartam, leszállási tulajdonságok, 
fedélzeti fegyverzet. A ~ ismerete lehetővé 
teszi a különféle repülőgépek összehasonlí-
tását, a repülőgép vagy helikopter harci le-
hetősége kihasználási feltételeinek meghatá-
rozását. (Cs. J.) → légvédelem, légierő (mű-
veletek, támogató műveletek)

repülők áttelepülése: a repülőalegység, 
-egység települési helye  megváltoztatásának 
folyamata, magában foglalja a repülőgépek 

vagy helikopterek átrepülését, a személyi ál-
lomány, az anyagi eszközök, valamint a ki-
szolgáló és biztosító technika átszállítását 
vagy keréken való áttelepülését a kijelölt 
új települési repülőtérre. A repülőegység 
az áttelepülést légi és földi lépcsővel hajt-
ja végre. A légi lépcső a repülőegység ál-
lományában levő harci és gyakorló repülő-
gépeket vagy helikoptereket foglalja magá-
ban. A légi lépcső az áttelepülést végrehajt-
hatja harctevékenységgel egybekötve vagy 
anélkül, a földi lépcső pedig keréken vagy 
légi, vasúti és vízi szállítással. Az áttele-
pülés szervezett végrehajtásához ideigle-
nes szervezeteket (szemrevételező csoport, 
előre küldött és visszamaradó részleg) hoz-
nak létre a repülőegységben. A szemrevéte-
lező csoport feladata annak megállapítása, 
hogy a kijelölt új települési repülőtér alkal-
mas e az adott típusú repülőgépek le- és fel-
szállására, az egység településére, milyen 
a repülések sajátossága a repülőtér körzeté-
ben, milyen munkákat kell elvégezni az egy-
ség zavartalan településének biztosításához. 
Az előre küldött részleg feladata az új tele-
pülési repülőtérről folytatott harctevékeny-
ség megszervezése, a gépszemélyzetek ve-
zetése és irányítása a földön és a földről, 
az áttelepülést végrehajtó légi lépcső repü-
lőgépeinek fogadása, és felkészítése a soron 
következő feladatra, a repülőegység erői-
nek és eszközeinek elhelyezése az új tele-
pülési repülőtéren. A  visszamaradó rész-
leg feladata a repülőgépek vagy helikopte-
rek új  települési repülőtérre való átrepülé-
sének előkészítése, a légi lépcső felszállásá-
nak, átrepülése vezetésének és irányításának 
megvalósítása, a sérült repülőgépek javítá-
sa vagy elszállítása, a visszamaradt anyagi-
technikai eszközök átszállítása. A visszama-
radó részleg két részre, az indító csoportra 
és az anyagi-technikai eszközöket szállító 
csoportra osztható. (Cs. J.) → légvédelem, 
légierő (műveletek, támogató műveletek)
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repülők együttműködése: a repülőalegysé-
gek, -egységek tevékenységének egymás kö-
zötti, illetve más fegyvernemi alegységek, 
egységek tevékenységével való összehango-
lása. Az együttműködés lényege: a) a repü-
lő és más fegyvernemi alegységek, egysé-
gek tevékenységének – feladatok, irányok, 
terepszakaszok, objektumok, harceljárások 
és idő szerinti – összehangolása; b) kölcsö-
nös segítségnyújtás a harcfeladatok együt-
tes végrehajtásakor, a közös feladat eredmé-
nyes végrehajtása céljából. Az együttműkö-
dést mindig a fő feladatot végrehajtó alegy-
ség, egység érdekében szervezik. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támo-
gató műveletek)

repülők harcászati fogása: a gépszemély-
zetek, alegységek, egységek levegőben vég-
zett azon tevékenysége, amely a repülőtech-
nika harci sajátosságainak és lehetőségei-
nek, valamint a helyzetnek legészszerűbb 
és teljes kihasználása célozza a harcfeladat 
sikeres végrehajtása és a veszteségek elkerü-
lése érdekében. Csoportosítása: légi harccal, 
légi csapással, légi felderítéssel és a légvéde-
lem leküzdésével kapcsolatos harcászati fo-
gások. A légi harccal kapcsolatos harcásza-
ti fogásoknak a légi harcok körzetéből való 
kirepülést, a légi célok felderítését, a meg-
közelítés és az első támadás váratlanságát, 
a fegyverrendszer alkalmazási feltételeinek 
létrehozását, a további támadáshoz kedvező 
kiindulási helyzet elfoglalását, a támadásból 
vagy a harcból kiválást, valamint az ellensé-
ges vadászrepülők csapása alóli kijutást kell 
megvalósítaniuk. A légi csapások mérésével 
kapcsolatos harcászati fogásoknak lehetővé 
kell tenniük a csapásobjektumhoz való kire-
pülést, a csapásobjektum felderítését, az ob-
jektumra való pontos rárepülést, a csapás 
végrehajtását, az objektumtól való elrepülést 
és a hazarepülést. A légi felderítés végrehaj-
tásával kapcsolatos harcászati fogásoknak: 
a légi felderítés körzetébe való kirepülést, 

a felderítendő objektumra való rárepülést, 
a légi felderítés végrehajtását, a felderítés 
objektumától való elrepülést és a hazarepü-
lést kell biztosítaniuk. Az ellenséges légvé-
delem leküzdésével kapcsolatos harcászati 
fogásoknak elő kell mozdítaniuk az ellensé-
ges légvédelem légi és földi eszközeit, va-
lamint azok irányítását és vezetését megva-
lósító vezetési eszközök és vezetési pontok 
tevékenységének megakadályozását vagy 
hatékonyságának csökkentését, a harci ütő-
erő megőrzését és felhasználását a harci re-
pülés során. (Cs. J.) → légvédelem, légierő 
(műveletek, támogató műveletek)

repülők harceljárásai: a repülőkerők és 
-eszközök alkalmazásának rendje a harcfel-
adat sikeres végrehajtása érdekében. Az al-
kalmazandó harceljárást a parancsnok hatá-
rozza meg a harcfeladat jellegének és vég-
rehajtása határidejének, a tevékenység ob-
jektumainak, az alkalmazott pusztító eszkö-
zöknek, a szemben álló fél légvédelme vár-
ható ellentevékenységének, a napszaknak 
és az időjárási viszonyoknak megfelelően. 
Az ellenséges légi célok megsemmisítésekor 
alkalmazható harceljárások: egyidejű harcba 
vetés és a légi célok megsemmisítése a fő-
erőkkel, repülőtéri készültségből és őrjárato-
zásból; folyamatos harcbavetés és a légi cé-
lok megsemmisítése különféle kötelékekkel, 
a megadott időszakban, repülőtéri készült-
ségből vagy őrjáratozásból; önálló célkuta-
tás és a légi célok megsemmisítése a meg-
adott körzetben; harcba vetés és a légi célok 
megsemmisítése légi vagy földi lesből; sza-
bad vadászat az ellenség légterében. Az el-
lenséges földi célok megsemmisítésekor al-
kalmazott harceljárások: egyidejű csapások 
mérése a teljes állománnyal vagy a főerők-
kel, egy vagy több előre megadott objektum-
ra, a meghatározott időben; egymást követő 
csapások mérése egy vagy több előre meg-
adott vagy a harctevékenység során felde-
rített objektumra, a meghatározott időben 
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vagy hívás alapján, repülőtéri készültség-
ből vagy őrjáratozásból; önálló cél kutatás 
és a földi célok megsemmisítése a megadott 
körzetben. Légi felderítéskor alkalmazott 
harceljárások: egyidejű felderítés a teljes ál-
lománnyal vagy a főerőkkel a meghatározott 
időben; folyamatos felderítés kis kötelékek-
kel vagy egyes gépszemélyzetekkel, a meg-
határozott időben vagy hívás alapján. Más 
repülőfegyvernemek harctevékenységének 
biztosításakor alkalmazott harceljárások: 
légtér megtisztítása; kísérés őrjáratozással; 
az ellenséges vadászrepülők repülőtereinek 
bénítása; az ellenséges légvédelem elnyomá-
sa. (Cs. J.) → légvédelem, légierő (művele-
tek, támogató műveletek)

repülők harcképessége: a repülő csapa-
toknak a harc folytatására és a rendelteté-
süknek megfelelő feladatok végrehajtására 
való képessége. A ⁓ a csapatok harckészült-
ségének fontos eleme. A ~ függ: a) a csapa-
tok személyi állománnyal és harci techni-
kával való feltöltöttségének mértékétől; b) 
a személyi állomány kiképzési színvonalá-
tól, erkölcsi-harci értékétől és mesterségbe-
li tudásától; c) a harcbiztosítás és a vezetés 
minőségétől, állapotától; d) a veszteségek 
mértékétől és a pótlás lehetőségeitől. A re-
pülők harcképességének fenntartása a re-
pülőparancsnokok és -törzsek legfontosabb 
feladata. A ~ének elvesztése lehet részleges 
vagy teljes. Részleges, ha veszteségek mér-
téke eléri az 50–60%-ot, de a vezetés mű-
ködőképes. Teljes, ha a veszteségek mérté-
ke meghaladja az 50–60%-ot vagy a veze-
tés működésképtelen. A ~ének helyreállítá-
sa magában foglalja: a) a vezetés helyreállí-
tását; b) a személyi állomány, a harci és ki-
szolgáló technika elpusztulása mértékének 
megállapítását; c) a szervezési rendszabá-
lyok foganatosítását harcképes alegységek, 
egységek vagy összevont alakulatok létre-
hozása céljából; d) a harci feladatok ponto-
sítását vagy új harcfeladatok megszabását; 

e) a személyi állomány erkölcsi állapotának 
megszilárdítását, orvos-egészségügyi ellá-
tását; f) a csapatok kivonását a szennyezett, 
rombolt, elárasztott, felgyújtott területekről; 
g) a sérült fegyverzet és technika kijavítá-
sát, valamint az anyagi készletek feltöltését. 
A helyreállítás időtartama a veszteség mér-
tékétől és a csapatok felkészültségének mi-
nőségétől függ. (Cs. J.) → légvédelem, légi-
erő (műveletek, támogató műveletek)

repülők harcrendje: repülőgépek vagy 
helikopterek, -alegységek, -egységek, va-
lamint magasabbegységek csoportosítása 
és kölcsönös elhelyezkedése a levegőben 
a harcfeladat együttes végrehajtása céljából. 
A ~ lehet egynemű vagy vegyes. Ez utóbbi 
csapásmérő (felderítő, szállító, deszantoló) 
és biztosító (oltalmazó, vadász lefogó, zava-
ró, megtévesztő, légvédelmet lefogó) repülő 
csoportokból, valamint tartalékból épülhet 
fel. Valamennyi harcrend jellemezhető tér-
beli adatokkal (mélység, szélesség, magas-
ság), amelyek a repülőgépek és kötelékek kö-
zötti térközöket, távközöket, pozitív és nega-
tív szintkülönbségeket, valamint a kísérő re-
pülőgépeknek (kötelékeknek) a vezér repü-
lőgéphez (-kötelékhez) viszonyított elhelyez-
kedését fejezik ki. Ebből adódóan az egyes 
harcrendek a harcrend fajtája és formája 
szerint különbözőek lesznek. A harcrend 
 fajtáját a repülőgépek (kötelékek) közötti    tér- 
és távköz, valamint a szintkülönbség hatá-
rozza meg. (Cs. J.) → légvédelem, légierő 
(műveletek, támogató műveletek)

repülők harctevékenysége: a repülőknek 
az ellenség élőerejének, eszközeinek és ob-
jektumainak megsemmisítése céljából foly-
tatott tevékenysége. A ~üket megvívhat-
ják önállóan vagy szoros együttműködés-
ben a fegyveres erők más haderőnemeivel 
és fegyvernemeivel. (Cs. J.) → légvédelem, 
légierő (műveletek, támogató műveletek)
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repülők harctevékenységének biztosítá-
sa: a repülőalegységek, -egységek harcfel-
adatának sikeres végrehajtását elősegítő, 
illetve a rájuk miért csapások hatékonysá-
gát csökkentő rendszabályok összessége. 
A ~ának általános feladatai: a) az ellenség 
csapataira, objektumaira, légvédelmére, rá-
dióelektronikai eszközeire, a vegyi és su-
gárhelyzetre, a terepre és az időjárásra vo-
natkozóan adatok folyamatos gyűjtése; b) 
a magasfokú harckészültség és életképes-
ség folyamatos fenntartása; c) a légi tájéko-
zódáshoz, a pusztító eszközök hatékony al-
kalmazásához, a repülések biztonságához 
szükséges feltételek megteremtése; d) a re-
pülő-, helikoptertechnika, fedélzeti fegy-
verek folyamatos üzemképességének fenn-
tartása; a  személyi állomány egészségének 
megőrzéséhez szükséges eszközök biztosítá-
sa; e) a saját rádióelektronikai eszközök mű-
ködésének fenntartása és az ellenség ezen 
eszközeinek zavarása; f) topogeodéziai ada-
tok előkészítése, felhasználása; g) a bajba ju-
tott gépszemélyzetek mentése; a légi után-
töltés megvalósítása. (Cs. J.) → légvédelem, 
légierő (műveletek, támogató műveletek)

repülők települése: a repülő- és helikopter- 
egységek, -magasabbegységek olyan elhe-
lyezkedése a repülőtereken és leszállóhelye-
ken, amely megteremti az állandó harcké-
szültség fenntartásához és a harctevékeny-
ség végrehajtásához szükséges feltételeket. 
Azoknak a repülőtereknek, repülőtér-cso-
mópontoknak alegységek, egységek és ma-
gasabbegységek általi felhasználása, ame-
lyeken a repülők harctevékenységét meg-
alapozó kiszolgáló és hadtápegységek, va-
lamint intézetek vannak. A repülőegység 
békében egy, harctevékenység időszakában 
pedig rendszerint két repülőtéren települ. 
A helikopter egység a harctevékenység idő-
szakában egy repülőtéren és különféle cél-
rendeltetésű leszállóhelyeken települ. (Cs. J.) 

→ légvédelem, légierő (műveletek, támoga-
tó műveletek)

repülőműszaki biztosítás: a ⁓ mindazon 
tevékenységek összessége, amelyek a légi-
jár művek üzemképes állapotban tartásá-
ra és azok hatékony felhasználhatóságának 
biztosítására irányulnak. Célja, hogy meg-
valósuljon a szükséges repült idő rendelke-
zésre állása, és az üzemképességi mutató 
elvárt mértékének fenntartása, úgy, hogy 
a repülésbiztonsági követelmények sem sé-
rülnek. Megszervezésének aktuális felada-
tait a repülő egység éves repült óra igényéből 
az aktuális időszakra lebontott havi és heti 
repülési tervek óraszám és légi jármű da-
rabszámának igénye alakítja ki. A ⁓ során 
elvégzendő feladatok a következő fő terüle-
tekre irányulnak: a repülőeszközön megva-
lósítandó műszaki üzembentartási tevékeny-
ségek összességére, a repülőműszaki bizto-
sítást végző szervezet munkájának szerve-
zésére, a személyi állomány kiválasztásá-
ra és szakképzésére, a repülést kiszolgáló 
eszközök üzemképes állapotban tartására 
és üzemeltetésére, a korszerű repülőgépek-
hez tartozó földi műszaki támogató rendszer 
elemeinek üzemeltetésére. A ⁓t kifejezetten 
erre a célra létrehozott szervezet, és szak-
mai tekintetben a (nemzeti vagy katonai) 
légügyi hatóság által kiadott, repülőműsza-
ki szakszolgálati tevékenységre feljogosító 
engedéllyel rendelkező személyzet végezhet. 
A Magyar  Honvédségen belül erre a tevé-
kenységre a repülőegységek Repülő Műsza-
ki Zászlóalj szervezetei hivatottak. A ⁓hoz 
tartozó feladatok egy részét a repülési vagy 
műszaki napok megszervezése érdekében 
kell elvégezni, más részük konkrét, a légi 
jármű típusra érvényes karbantartási, javítá-
si, ellenőrzési vagy előkészítési technológia 
munkapontjainak felelősségteljes végrehaj-
tásához kapcsolható. A ⁓ért felelős szerve-
zet feladatai közé  tartoznak az  üzemeltetett 
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repülőgéptípus rendeltetésének megfelelő 
légi és földi műszaki üzemeltetési tervének 
kidolgozása úgy, hogy a maximális hadra-
foghatóság megvalósuljon, továbbá a repü-
lőeszközre előírt előkészítési, ellenőrzési 
és javítási tevékenység megtervezése a ki-
képzési, harckészültségi követelmények, 
és egyéb gyártói előírások figyelembevéte-
lével. Mindezeken túl feladata még a balese-
tek, repülőesemények, katasztrófák megelő-
zését szolgáló biztonsági intézkedések ki-
dolgozása és bevezetése, a repülésbiztonság 
fenntartását érdekében az üzemeltetett légi 
jármű műszaki állapotának elemzése. Meg 
kell valósítania a repülőeszközök műszaki-
lag helyes légi üzemeltetésének biztosítását, 
az üzembentartó (karbantartó) szervezet föl-
di, és hajózó állományának szakkiképzését, 
továbbképzését, átképzését. Nem utolsósor-
ban a légi jármű üzembentatáshoz rendsze-
resített ellenőrző, mérő- és kiszolgáló esz-
közök hitelesítése, javítása, karbantartása is 
beletartozik a szervezet feladatrendszerébe, 
és ide kell sorolni a repülőeszközök kiszol-
gálásához szükséges speciális folyadékok 
és gázok előírásoknak megfelelő tárolását, 
és a felhasználását is. (K. L.a) → haditech-
nikai támogatás

repülőraj: a vadász-, a vadászbombázó-, 
a csata- és  a harcászati felderítőrepülők har-
cászati tűzalegysége, rendszerint két repülő-
géppárra (vezér- és  kísérő géppárra) tagolt 
négy repülőgépből áll. Rendeltetése: erejé-
hez miért kisebb harcászati feladatok meg-
oldása. Harcfeladatát szoros harcászati tűz-
együttműködésben önállóan vagy századkö-
telékben hajtja végre. A harcfeladat végre-
hajtása során zárt vagy nyitott harcrendben 
repülhet. A ~ géppárjai egyidejű, egymást 
követő és váltott támadást hajthatnak vég-
re. (Cs. J.) → légvédelem, légierő (művele-
tek, támogató műveletek)

repülőszázad: a légierőnek az az alapvető 
harcászati alegysége, amely néhány repü-
lőrajból áll, és állományába 9–24 egy típu-
sú repülőgép vagy helikopter, illetve 13–36 
gépszemélyzet, kiszolgáló és biztosító al-
egység tartozik. A ~ lehet önálló, vagy tar-
tozhat repülőosztály, repülőezred, repülő-
dandár állományába. Saját törzzsel és harc-
állásponttal rendelkezik, ezért képes önál-
lóan is települni. A ~ rendeltetése: a számára 
kitűzhető különféle harcfeladatok közvetlen 
végrehajtása osztály-, ezred- vagy dandárkö-
telékben, illetve önállóan századkötelékben 
a rajok és géppárok harcászati és tűzegyütt-
működésével vagy a rajok és géppárok önál-
ló harctevékenységével. A ~ a harcfeladatok 
végrehajtása során szorosan együttműködik 
a repülőosztály, repülőezred, repülődandár 
többi ⁓ával, a szomszédos fegyvernemi re-
pülő egységek és más repülőfegyvernemi 
egységek alegységeivel, a légvédelmi raké-
ta- és tüzér-, rádióelektronikai és rádiótech-
nikai harccsapatokkal, illetve a szárazföldi 
csapatok egységeivel, magasabbegységei-
vel. A ~ a harc feladatát századkötelékben 
rendszerint nyitott vagy tagolt harcrendben 
repülve oldja meg. A ~ban valósítják meg 
a hajózó állomány harci képzésével, harc-
feladatokra felkészítésével, valamint a légi 
harc, légi csapás, légi felderítés, légi szállí-
tás és egyéb feladatok végrehajtásával kap-
csolatos gyakorlati tevékenységeket. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támoga-
tó műveletek)

repülőszerkezetek osztályozása: repülő-
szerkezetek azok a levegőnél könnyebb és 
nehezebb eszközöknek az összessége, ame-
lyek aerosztatikus és/vagy aerodinamikai 
erők, illetőleg impulzus hatására a levegő-
ben vagy annak határain kívül képesek mo-
zogni, helyet változtatni. Számos osztályo-
zási szempontjuk használatos, amelyek kö-
zül néhány fontosabb alább látható.
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A forgószárnyas repülőeszközöknek is több 
változata ismeretes.

Ezek további osztályozása lehetséges még 
forgószárnyai száma és elrendezése szerint.

Szokásos felosztásuk még: a) rendeltetés 
szerint (például polgári, katonai): ezen be-
lül alcsoportokba (szállító, speciális rendel-
tetésű, vadász, vadász-bombázó, bombázó, 
csata, felderítő, kiképző stb.); b) meghajtási 
módjuk alapján: motor nélküli (siklóernyő, 
sárkány- és vitorlázó-repülőgépek) motoros 
(robbanómotoros, gázturbinás, rakéta); c) 
fel- és leszállásukhoz szükséges úthosszuk 
(L) szerint: (H = 15 m-es  repülési magasság-
(-tól/-ig) számolva: VTOL (Vertilak Take 
off Landing) L = 0 m, STOL (Short Take off 
Landing L < 457 m (1500 láb), normál L > 

437 m; d) repülési sebességük  (M-számuk 
szerint):

Repülőgépek
(repülési sebesség – M-szám – szerint)

Kategória
Határérték

M-szám sebesség 
(km/ó)

Repülési ma-
gasság (km)

Szubszonikus <1 <1200 0÷12
Transszonikus ~1 ~1200 0,1÷15
Szuperszonikus 1÷5 1200÷5940 1÷27
Hiperszonikus 5÷10 6000÷11 700 30÷60

Szuborbitális 11÷23 12 650÷25 
300 <160

Orbitális 23 >28 800 >160

Repülési sebesség szerinti osztályozás

e) hatótávolságuk szerint: regionális (600 km-
ig), kis (1000 km-ig), közepes  (1000–5000 km), 
nagy 5000 km felett); f) szárnyak száma sze-
rint: egyfedelű (monoplán), kétfedelű (bi-
plán); g) a szárny és törzs összekapcsolá-
si helye szerint: alsó-, közép-, váll- és fel-
sőszárnyas; h) a szárny, törzs és vezérsí-
kok konfigurációja szerint: normál, kacsa 
(canard), csupaszárny, kettős vezérsíkú. 
(Ó. Gy.) → haditechnikai támogatás

repülőtér: repülőgépek, helikopterek és más 
légi járművek elhelyezésére, kiszolgálására 
fel- és leszállására alkalmas és az ezekhez 
szükséges építményekkel, berendezések-
kel ellátott terület. A ~en általában van fel-
szállómező és munkaterület. A felszállóme-
zőn helyezkednek el a mesterséges borítású 
vagy füves fel- és leszállópályák a biztonsá-
gi sávokkal, a gurulóút, a repülőgépek álló-
helyei, a műszaki kiszolgáló helyek, a harc-
álláspont, valamint a repüléseket kiszolgáló 
rádió- és fénytechnikai eszközök. A mun-
katerületen helyezkednek el azok az épüle-
tek, építmények és berendezések, amelyek 
a repülések vezetéséhez, a hajózó állomány 
felkészítéséhez és pihentetéséhez, a harci 
technika karbantartásához, kiszolgálásához 
és javításához, a tüzelőanyag, a fegyverzet, 
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a pusztítóeszköz, a repülőműszaki és más 
anyagok tárolásához, valamint a személyi 
állomány és a technika védelméhez szük-
ségesek. A ~ lehet polgári, katonai és közös 
használatú. A katonai repülőterek rendelte-
tés szerint lehetnek: csapat- (ahol a repülő-
egységek települnek), kiképző- és különle-
ges rendeltetésű (kísérleti és más célú) re-
pülőterek. A berendezettség mértéke sze-
rint: léteznek állandó és tábori repülőterek. 
Az állandó ~nek mesterséges borítású fel- 
és leszállópályája, gurulóútja és repülőgép-
állóhelyei, valamint állandó jellegű épít-
ményei és berendezései vannak. A tábori 
~ fel- és leszállópályája, gurulóútja és re-
pülőgép állóhelye, valamint állandó jellegű 
építményei és berendezései vannak. A tá-
bori ~ fel- és leszálló pályája, gurulóútja 
és repülőgép-állóhelyei füves vagy ideigle-
nes borításúak, építményei és berendezései 
nem állandó jellegűek. A felhasználás jel-
lege szerint fő-, tartalék és színlelt repülő-
tereket különböztetnek meg. Fő ~: olyan ál-
landó ~, amelynek repülőegységek állandó 
településére és repülő kiképzésre alkalmas, 
békében és háborúban egyaránt. Tartalék ~: 
olyan működő ~, amely repülések végrehaj-
tásakor leszállásokra jelölnek ki arra az eset-
re, ha a települési ~en a leszállást nem lehet 
végrehajtani. Színlelt ~: olyan ~, amelynek 
rendeltetése az ellenség megtévesztése a re-
pülők valóságos települését illetően. A szín-
lelt repülőtereken a repülőegységek települé-
sének utánzására leszállásra alkalmas füves 
fel- és leszállópályát, repülőgép-állóhelye-
ket, gurulóutakat rendeznek be, kiszolgáló- 
és biztosító eszközöket, valamint építmény-
maketteket helyeznek el. Megkülönböztet-
nek folyamatos, nappali és éjszakai üzemű 
színlelt ~et. A működés szerint van működő 
és zárolt ~. Működő ~ az olyan állandó vagy 
tábori ~, amelyen a repülőegység huzamos 
ideig települve, repülő kiképzést vagy harc-
tevékenységet folytat. A zárolt ~et felszerel-
ték a működéséhez szükséges berendezések-

kel, de békeidőben nem működik. A működő 
~eket ideiglenesen kijelölhetik más repülő-
egységek részére berakási, kirakási, közbe-
eső, tüzelőanyag-utántöltő és előretolt ~ként. 
Az előretolt ~ek a repülőegységek ideiglenes 
településére, valamint közbeeső és tartalék 
~ként használatosak. (Cs. J.) → légvédelem, 
légierő (műveletek, támogató műveletek)

repülőtér bénítása: az ellenség légierejével 
folytatott harc egyik módja; célja a légierő 
kötelékei tevékenységének időleges megaka-
dályozása, repülőtér-manővereinek korláto-
zása, és ezáltal kedvező feltételek létrehozá-
sa a saját légierő tevékenységének végrehaj-
tásához. A ~ a légi fölény megszerzésének 
és megtartásának fontos eleme. A repülő-
tér működésképtelenné válásának időtarta-
ma a különböző késleltetési idejű, időzített 
bombák és légi aknák, valamint gyújtó tar-
tályok alkalmazásával növelhető. Az ilyen 
módon bénított repülőteret (az ottani repü-
lőtechnikával együtt) több órára, sőt több 
napra is ki lehet kapcsolni a légi tevékeny-
ségből. Hatékonysága nagyobb, mint a pasz-
szív légvédelemé, mivel ez a feladat keve-
sebb erőfelhasználással jár, mint a légi célok 
levegőben való megsemmisítése vagy azok 
szervezett feladat-végrehajtásának megaka-
dályozása, ugyanakkor a felhasználható re-
pülőterek számának csökkentésével újabb 
kedvező feltételek jönnek létre az ellenség 
repülőgépeinek megsemmisítéséhez. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támoga-
tó műveletek)

repülőtér-csomópont: egy repülő-maga-
sabbegység településére létesített, közös re-
pülési körzetű és egymás közelében levő, 
működő, zárolt és színlelt repülőterek olyan 
csoportja, amelyen belül az egyidejű repü-
léseket össze kell hangolni. Minden egyes 
~ számára központilag meghatározzák a re-
pülés határait, a repülések rendjét, és utasí-
tást dolgoznak ki a repülések végrehajtásá-
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ra. A ~hoz tartozó működő és zárolt repü-
lőterekre meghatározzák üzemeltetési mi-
nimumaikat, kidolgozzák a repülőtérrendet. 
(Cs. J.) → légvédelem, légierő (műveletek, 
támogató műveletek)

repülőtér-hálózat: az adott ország területén 
(vagy a hadszíntéren) kiépített repülőterek 
(légi bázisok) összessége, amely lehetővé te-
szi egy vagy több hadműveleti repülő sereg-
test települését, valamint a repülő egységet 
és -magasabb egységek repülését és manő-
verét. A ~ magában foglalja a repülő-maga-
sabbegységek és -seregtestek településére 
kijelölt repülőtér-csomópontokat és repülő-
térkörzeteket is. (Cs. J.) → légvédelem, légi-
erő (műveletek, támogató műveletek)

repülőtéri károk helyreállítása: azon tevé-
kenységek összessége, amelyek célja, hogy 
a repülőteret ért támadást követően a lehe-
tő legrövidebb időn belül a repülőtér újra 
működőképes legyen. Magába foglalja kár-
felmérést, a robbanószerkezetek felderíté-
sét és hatástalanítását, a minimális repülő-
gép-tevékenységi terület javítását és a nél-
külözhetetlenek szolgáltatások, berendezé-
sek helyreállítását. (K. Z.a) → műszaki tá-
mogatás

repülőtéri készültség: a repülő- és heli-
kopteregységek, -alegységek és -gépsze-
mélyzetek egyik indulási helyzete a kitű-
zött vagy váratlanul felmerülő harcfeladat 
rövid időn belüli megkezdéséhez. A ~ben 
levő erők a konkrét légi és földi helyzettől 
függően, illetve az elöljáró parancsnok el-
határozása szerint különböző fokozatú ké-
szültségben lehetnek. Az egyes készültségi 
fokokhoz különböző felszállási időnormák 
tartoznak. A kiindulási helyzet azt jelenti, 
hogy a készültségi repülőgépek vagy heli-
kopterek – felszállásra előkészítve –, a hajó-
zó és műszaki állomány a számukra megha-
tározott helyen és a készültségi foknak meg-

felelő állapotban tartózkodnak. E kiindulási 
helyzet alkalmazásának feltételei a légi tá-
madó eszközök időbeni felderítésének lehe-
tősége, vagyis a felderítés mélységének le-
hetővé kell tenni a légi támadóeszközök el-
fogását a megadott megsemmisítési terep-
szakasz előtt. (Cs. J.) → légvédelem, légierő 
(műveletek, támogató műveletek)

repülőtér-manőver: a repülőalegységek, 
-egységek és -magasabbegységek települési 
repülőterek választásával kapcsolatos, rész-
leges vagy teljes áttelepülése. ~re kerülhet 
sor: a repülőerők új csoportosításának lét-
rehozása; a repülőerők erőkifejtésének át-
helyezése; a repülőegységek településének 
a harctevékenységek körzetéhez való köze-
lítése; a repülőegységek csapás alóli, illet-
ve sugár- vagy vegyi szennyezett zónából 
való kivonása; a repülők településének rej-
tése céljából. (Cs. J.) → légvédelem, légierő 
(műveletek, támogató műveletek)

repülőtér műszaki biztosítása: a repülés-
biztosításnak az a része, amely a repülőte-
rek le- és felszállópályáinak előkészítésével, 
megfelelő műszaki állapotban tartásával, 
a tároló-, töltőhelyek berendezésével, fede-
zékek építésével, helyreállításával foglalko-
zik. (Cs. J.) → légvédelem, légierő (művele-
tek, támogató műveletek)

részlegesítés: a szervezet decentralizálása, 
amely során részlegek, csoportok, rajok, sza-
kaszok, osztályok stb. jönnek létre. (C. O.) 
→ katonai vezetés

reszocializáció: a korábban követett érté-
kektől és viselkedésformáktól jelentősen 
eltérő minták elsajátítása. Az ilyen esetek 
egyik típusa az, amikor az egyén karcerszer-
vezetbe kerül – elmegyógyintézetbe, lakta-
nyába vagy más olyan intézménybe, ahol el-
szigetelik a külvilágtól, és új szigorú rend-
szabályokat és követelményeket  állítanak 
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elé. (Koncentrációs táborok lakóinak visel-
kedése, szigorú kihallgatásnak – agymosás-
nak – alávetett személyek.) Ezekben a vál-
sághelyzetekben a szocializációs folyamat 
megfordul. A szocializáció során elsajátított 
viselkedésformákat elveszíti az egyén, sze-
mélyisége ténylegesen újjáépül. A válság-
helyzetekben megfigyelhető radikális sze-
mélyiség- és viselkedésváltozások a szoci-
alizáció más körülmények között lezajló 
normális folyamatának extrém változata-
ként értelmezhetők. Az emberek személyi-
sége, gondolkodásmódja, értékei sohasem 
rögzülnek egyszer és mindenkorra, hanem 
az élményektől függően az egész életciklus 
során módosulnak. Történelmi tapasztala-
tok és napjaink helyi háborúi tapasztalatai 
alapján komoly társadalmi probléma lehet, 
ha a civil értékektől jelentősen eltérő – adott 
esetben tartósan háborús körülmények kö-
zött szolgáló – katona visszatérését a békés 
civil társadalomba nem segítik intézménye-
sen. (K. J.) → katonaszociológia

részvétel a döntésekben: a katonai szerve-
zetben alkalmazzák a vezetői csoport rész-
vételét a döntésekben, és ez a jelek szerint 
megnövelte azonosulásukat a szervezettel, 
illetve annak céljaival, s fokozta a célok 
iránti elkötelezettséget. A vezetői csoport 
azokból az alárendeltekből áll – a vezetővel 
az élen –, akik nagy tapasztalattal rendelkez-
nek a tervezésben, szervezésben és a harc 
megvívásában. (C. O.) → katonai vezetés

részvételen (participáción) alapuló veze-
tés: vezetési stílus egyik megnyilvánulása, 
amikor a vezető a munkatársainak szélesebb 
körét bevonja a döntési folyamatokba. A ve-
zetés alapja a kölcsönös bizalom, amely meg-
győzésen, a problémák folyamatos és nyílt 
megvitatásán alapul a vezetők és a beosz-
tottak között. Épít a csoportok bevonásán 
és aktivizálásán keresztül történő célmeg-
valósításra. Teret enged az egyéni és cso-

portos önellenőrzésnek, önszabályozásnak, 
a problémák helyi kezelésének és megoldá-
sának. Ennek hátterében az a megfontolás 
áll, amely szerint a felelősségérzet és az ön-
állóság fokozza az egyéni és csoportos tel-
jesítőképességet, hatékonyságot és motivá-
ciót. (C. O.) → katonai vezetés

reteszállás: a védelemben a közvetlen harc-
területen kiépített többirányú árokrendszer, 
amely révén a védő képes elreteszelni a vé-
delmébe betört ellenséget. A védelemi rend-
szeren belül az egyes körletek, állások és vé-
delmi terepszakaszok között több árkot (ál-
lást) magába foglalóan építik ki, azzal a cél-
lal, hogy a csapatok szervezett visszavoná-
sa és újabb ellenállása biztosított legyen. 
A ~ok a betört ellenség megállításán, tér-
nyerésének megakadályozásán kívül bizto-
sítják az ellenlökések, ellencsapások vég-
rehajtását. (T. J.) → szárazföldi műveletek

rituálé: kulturális értékeket megerősítő cse-
lekvések sorozata. A katonai szervezet tag-
jai által kidolgozott és tudatosan megterve-
zett cselekvések sorozata. Az adott esemény 
keretei között társas interakciók zajlanak, 
amelyek annak kulturális értékét erősítik, 
érzelmileg elkötelezik, megerősítik a szer-
vezeti hovatartozást. A szervezetbe való be-
lépéskor általában az egyén átesik befogadá-
si rítuson, ilyen a katonai eskü. A szervezet 
különböző ünnepségein, az előléptetések, 
más munkakörbe helyezések, más szerveze-
ti egységhez történő áthelyezések és egyéb 
változásokat jelző mérföldkövek is sajátos 
rítusokban ölthetnek testet. A katonai ⁓kat 
számos más szervezet átvette és alkalmaz-
za. (C. O.) → katonai vezetés

robbanásátvitel: robbanóanyag robbanása-
kor a detonáció közvetlen úton vagy közve-
títő anyag által történő továbbterjedése más 
robbanóanyagra. Jellemző példája a gyutacs 
primer töltetének közvetlen ~e a szekunder 
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töltetre, vagy a robbanótöltetek detonáció-
jának közvetítése gyújtózsinór segítségével. 
(K. Z.a) → műszaki támogatás

robbanással formált lövedék: a Misnay–
Schardin-effektus elvén alapuló jelenség, 
amely során a robbanóanyag elé kumulatív 
kiképzésű fémbetétet helyezve, abból a rob-
banás hatására egy megolvadt, 500–700 °C 
hőmérsékletű, 8–10 km/s sebességgel moz-
gó fémlövedék, úgynevezett jet képződik, 
ami képes a járművek páncélzatát átütni. 
(K. Z.a) → műszaki támogatás

robbanóanyag: 1. Olyan vegyület vagy ke-
verék, amely megfelelő energiaközlés hatá-
sára gyors kémiai átalakulásra képes, a na-
gyon rövid idő alatt végbemenő vegyi folya-
matban a kémiai energia hőenergiává és 
 mechanikai munkává alakul át. A ~ok a mű-
szaki harceszközök- és anyagok egyik cso-
portja. A kémiai szerkezetüktől, hal-
mazállapotuk tól és robbantástechnikai tulaj-
donságaiktól függően különböző jellemzők-
kel rendelkeznek: például érzékenység  (ütés-, 
hő- és dörzsérzékenység), stabilitás, deto-
nációsebesség, kezelésbiztosság, oxigén-
egyensúly, brizancia, munkavégző képes-
ség. Többféle szempont alapján csoportosít-
hatók, a legáltalánosabb a felhasználási te-
rület (rendeltetés) szerinti osztályozás, 
amely szerint lehetnek iniciáló robbanóanya-
gok, brizáns robbanóanyagok, tolóhatású 
robbanóanyagok és pirotechnikai keverékek. 
(K. Z.a) → műszaki támogatás 2. ⁓oknak 
az anyagok azon különleges csoportját ne-
vezzük, amelyek viszonylag nem jelentős 
külső hatásra (ütés, szúrás, melegítés, nyo-
másváltozás) gyors kémiai átalakulásra ké-
pesek. Ez az átalakulás hatalmas teljesít-
ménytöbblettel jár, ami – rövid ideig tar-
tó – rendkívül nagy mechanikai munka el-
végzésére alkalmas. A ~okat széleskörűen 
alkalmazzák a légibombák, aknák, rakéták 
harci részeinek és egyéb lőszerek tölteteként. 

A polgári életben a ~ok fő felhasználási te-
rülete a bányászat, ásványi anyagok feltárá-
sa, alagutak fúrása, csatornák és egyéb ne-
héz földmunkát igénylő feladatok végrehaj-
tása, épületek bontása, valamint az anyag-
megmunkálás speciális esetei. Sajnos, mint 
minden más eszközzel kapcsolatban el-
mondható, hogy a ~ok terroristák és demok-
ráciaellenes csoportok kezében, ártatlan éle-
tek kioltására is alkalmas. A ~ok nagy je-
lentőséggel bírnak a tudományos kutató-
munkában is. A robbanás során keletkező 
nagy nyomás és magas hőmérséklet lehető-
vé teszi az anyag olyan állapotának előidé-
zését, amelyet igen nehéz, vagy egyáltalán 
nem lehet egyéb eszközökkel előállítani. 
A ~ok nagy része, csak speciális külső kö-
rülmények (nagy nyomás, nagy hőmérsék-
let) megléte esetén alakul át robbanásszerű-
en, egyébként hagyományos értelemben vett 
éghető anyagként viselkedik. A ~ban a rob-
banási folyamat általában külső impulzus 
hatására jön létre, amely az anyag meghatá-
rozott részére hat. A robbanási reakció csak 
abban az esetben vezet az egész anyag fel-
robbanásához, ha a hő állandó áramlása biz-
tosított. A robbanási reakciónál felszabadu-
ló hőmennyiség határozza meg a robbanás 
energiáját, következésképpen azt a munkát, 
amelyet a robbanástermékek terjeszkedé-
sükkor végeznek. A reakció hőmennyisége 
a ~ munkavégző képességének legfontosabb 
jellemzője. A felszabaduló hőmennyiség 
és az ezzel összefüggő hőmérsékletnöveke-
dés felgyorsítja a reakció lefolyását és elő-
segíti a robbanásszerű átalakulás jellegének 
kialakulását. A robbanási folyamat – mint 
kémiai átalakulás – további elemzése során 
arra a következtetésre jutunk, hogy a lavi-
naszerű átalakulás lehetőségét a ~ok mole-
kulaszerkezete is biztosítja, ugyanis bennük 
mindazon elemek megtalálhatók, amelyek 
a kémiai reakcióhoz szükségesek. A vegyi 
folyamat gáznemű égéstermékei alakítják át 
a hőt mechanikai munkává. Magas hőfokra 
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2000–3000 K felhevült gáznemű robbanás-
termékek a robbanás pillanatában ugyanazt 
a térfogatot foglalják el, mint a ~ a robbanás 
beindulásáig. Mivel 0,001 m3 (1 dm3) szilárd 
halmazállapotú ~ robbanáskor kb. 1 m3 nor-
mál állapotú gáznemű égéstermék keletke-
zik, rendkívül magas gáznyomás 15 000–
20 000 MPa jöhet létre. A nagy nyomású gá-
zok gyorsan tágulnak, mintegy ütést mérve 
a környező közegekre és ilyen módon mun-
kát végeznek annak rombolásával vagy el-
mozdításával. A nagy mennyiségű gáz ke-
letkezése nélkül a robbanási folyamat elma-
rad, még az első két körülmény bekövetke-
zése esetén is (ilyen egyszerű vegyi folya-
mat például a termit égése). A ~ robbanás-
szerű átalakulásának terjedési sebességétől 
függően háromféle átalakulási folyamatot 
különböztetünk meg: a) égésnek nevezzük 
a ~ok olyan kémiai átalakulási folyamatát, 
amely viszonylag lassan, változó sebesség-
gel a cm tört részétől néhány m/s-ig, 
 (n × 10–3 cm/s – n × 10 m/s) megy végbe. 
Az égés sebessége jelentősen függ a környe-
zet nyomásától. A szabadban az égési folya-
matot nem kíséri jelentős hang- és mecha-
nikai hatás. Zárt térben a folyamat inten-
zívebb, amelyet megnövekedett nyomás 
és égési sebesség jellemez. Ilyen típusú át-
alakulás játszódik le a hagyományos fegy-
verekben a lőporok égésekor. Az égés a lő-
porok jellegzetes átalakulási formája; b) rob-
banásnak  nevezzük azt az átalakulási folya-
matot, amely szintén változó sebességgel 
megy végbe, de a sebességet másodpercen-
ként száz, sőt ezer méterekben lehet mérni 
(n × 100 m/s – n × 1000 m/s). Ez a folyamat 
kevésbé függ a külső környezeti körülmé-
nyektől. A robbanásra a gyors nyomásnöve-
kedés és a gáztömegeknek a környezetre 
gyakorolt rendkívül hirtelen ütése a jellem-
ző, amelynek következtében a robbanás kö-
zelében az anyagok erős deformációt szen-
vednek, szétzúzódnak, illetve darabolód-
nak; c) detonációnak nevezzük az olyan rob-

banásszerű átalakulást, amely állandó se-
bességgel megy végbe (néhány ezer m/s, 
n × 1000 m/s) és ez a sebesség adott körül-
mények között maximális. A detonáció se-
bessége minden egyes ~ra meghatározható 
fontos jellemző, értéke az adott ~ hőmeny-
nyiségének és sűrűségének függvénye. 
A töltet sűrűségének növekedésekor nö-
vekszik a detonáció sebessége (trotilra 
1,6 × 106 kg/m3 sűrűség esetén 6900 m/s). 
A detonáció karaktere és lényege szerint 
nem különbözik a robbanástól. A robbanás 
maximális rombolóhatását a detonációnál 
éri el. Jelenleg a ~okat sokféleségük jellem-
zi, egymástól összetételük, fizikai-kémiai, 
valamint robbanási tulajdonságaik szerint 
különböznek. A ~okat leggyakrabban alkal-
mazásuk szerint osztályozzák: a) iniciáló 
vagy indító ~ok; b) brizáns vagy hevesen 
robbanó (helyi romboló, repesztő) ~ok; c) 
lőporok vagy hajító ~ok; d) pirotechnikai 
összetételek (pirotechnikai elegyek). Az ini-
ciáló ~ok olyan speciális töltetek, amelyek 
más ~ok robbanási folyamatainak a beindí-
tására szolgálnak. Jellemző sajátosságuk ab-
ban áll, hogy robbanásuk beindításához je-
lentéktelen külső behatás (ütés, szúrás, súr-
lódás, melegítés) szükséges, és a folyamat 
nagyon gyorsan megy át detonációba. Al-
kalmazásuk kis tömegben elegendő csap-
pantyúk, piropatronok, elektromos csappan-
tyúk, pirojelfogók stb. tölteteként. A leg-
gyakrabban alkalmazott iniciáló ~ok: a) 
durranó higany; b) ólomazid; tetrazén; c) 
ólom trinitro-rezorcinát. A brizáns ~ok a lé-
gibombákban, rakétákban, lőfegyverek lö-
vedékeiben és a robbantó eszközökben hasz-
nálják fel alapvető robbanótöltetként. Leg-
jellemzőbb robbanási formájuk a detonáció. 
Ezek a ~ok kevésbé érzékenyek külső me-
chanikai hatásokra, a detonációt iniciáló 
anyagok segítségével biztosítják. A brizáns 
~okat széles körű alkalmazását felhasználá-
suk veszélytelensége, az alapanyagok hoz-
záférhetősége, valamint gyártásuk gazdasá-
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gossága teszi lehetővé. Kémiai összetételük 
szerint feloszthatók: homogén (trinitro-toluol 
[TNT], tetril, hexogén [RDX], TEN, nitrogli-
cerin, piroxilin, pikrin sav stb.); keverék (am-
monitok, dinamitok, trotil-hexogén ötvözetek 
stb.) ~okra. A lőporokat főleg a lőfegyverek 
lövedékeinek hajítására és a rakétákban a re-
aktív erő (tolóerő) létrehozására használják. 
Úgyszintén lőporokat alkalmaznak a kazet-
tás eszközökben és a katapultokban kivető 
töltetként, valamint a gyújtók tűzláncaiban. 
A lőporok robbanási átalakulásának fő for-
mája az égés, amely nem megy át detonáci-
óba még nagy nyomás esetén sem. A lőpo-
rokat szintén két fő csoportra szokás felosz-
tani: keverék és nitrocellulóz (vagy füst nél-
küli) lőporok. A keverék lőporok oxidáló-
szerek, éghető és kötőanyagok mechanikai 
keverékei. Egyszerű keverék lőpor a füstös 
vagy feketelőpor. Az utóbbi időben nagyon 
elterjedtek a rakéta keverék lőporok, ame-
lyekben az oxidátorok nitrátok és perklorá-
tok, míg a kötőanyagok nagymolekulájú ve-
gyületek (kaucsuk, műanyag, gyanta stb.). 
A nitrocellulóz lőporok homogén rendsze-
rűek és a cellulózok képlékenyített, sűrített 
nitrátjait képezik, amelyek stabilizáló anya-
gokat, flegmatizátorokat, lángoltó adaléko-
kat és egyéb komponenseket is tartalmaz-
nak. A pirotechnikai összetételeket pirotech-
nikai eszközök tölteteként használják és mű-
ködési jellegüket tekintve lehetnek: világító, 
fény- és nyomjelző, füstképző, gyújtó stb. ele-
gyek. Általában ezek az összetételek szerves 
és szervetlen éghető anyagok (szén, magné-
zium, alumínium, szilícium), oxidálószerek 
(klór- és salétromsavas sók) és cementáló 
(kötő) adalékok (bakelit, sellak, len- és rici-
nusolaj) mechanikus keverékei. Ezen keve-
rékek robbanási átalakulásának alapvető for-
mája az égés, de egyesek meghatározott kö-
rülmények között detonációra is képesek 
és érzékenyek a külső behatásokra. (Sz. L.)  
→ haditechnikai támogatás

robbanó (durranó) gyújtózsinór: a gyúj-
tóhálózat elemeként alapvetően a töltetek 
közötti robbanásátvitelre vagy pedig egyes 
(por alakú és plasztikus robbanóanyagból 
készült) töltetek gyutacs nélküli közvetlen 
indítására szolgál. Fő alkotórészét magas ha-
tóerejű brizáns robbanóanyag képezi, amely 
többrétegű védőburkolattal van körülvéve, 
ami biztosítja a nedvesség elleni védettségét, 
a víz alatti robbantásoknál történő alkalma-
zást. Ütésre, vágásra nem érzékeny, azonban 
már a gyalogsági fegyverek lövedékeinek 
becsapódására is felrobbanhat. Láng hatá-
sára meggyullad, de gyorsan elalszik. Rob-
bantása történhet szerelt gyutaccsal, szerelt 
töltettel, villamos gyutaccsal vagy NONEL 
(non-electric, nem elektromos – NONEL) 
gyutaccsal. Robbanóanyag-tartalma révén 
önálló munkavégzésre, speciális nyújtott töl-
tetek kialakítására is alkalmazható. (K. Z.a) 
→ műszaki támogatás

robbanó műszaki zár: a műszaki zárak 
alapvető formája, amely hatását a robbanó-
anyagok detonációja révén fejti ki, és képes 
az ellenség élőerejének és technikai eszkö-
zeinek közvetlen pusztítására, harcképtelen-
né tételére. Feloszthatók harckocsi (harcjár-
mű) elleni, gyalogság elleni, deszant (úszó-
eszköz) elleni és helikopter elleni robbanó-
zárakra (aknamezőkre). Működésük módja 
szerint lehetnek önműködőek és irányítot-
tak. Előbbiek a telepítés után azonnal vagy 
meghatározott idő elteltével automatikusan 
élesített helyzetbe kerülnek és a céltárgy rá-
juk gyakorolt hatására azonnal működésbe 
lépnek; az utóbbiak pedig a telepítés után 
a szükséges időben távirányítással vezeté-
ken vagy rádión kibocsátott jelre kerülnek 
élesített helyzetbe vagy lépnek működésbe. 
(K. Z.a) → műszaki támogatás

robbanótöltet: a lövedékek, rakéták, bom-
bák és műszaki aknák harci része, valamint 
a különböző robbantási vagy  rombolási 
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 feladatok végrehajtásához előkészített, szá-
mításokkal meghatározott mennyiségű 
és formájú, a feladat körülményeinek meg-
felelően előkészített robbanóanyag-mennyi-
ség. A ~ magában foglalja a robbanóanyagot 
és a működéséhez, valamint az idő előtti mű-
ködés megakadályozásához szükséges gyúj-
tó-, biztosító- és önmegsemmisítő berende-
zéseket. Robbantási feladatok esetén a ~ for-
máját (alakját) a rombolandó objektum szer-
kezeti sajátosságai és a rombolás végrehajtá-
sának feltételei határozzák meg. Alakját te-
kintve lehet összpontosított töltet, nyújtott 
töltet, idomtöltet és kumulatív töltet. A ku-
mulatív töltet lehet nyújtott vagy összponto-
sított. Az idomtöltet olyan ⁓, amelynek for-
mája pontosan megegyezik a robbantandó 
elem alakjával és szorosan érintkezik vele. 
A katonai robbanóanyagokat többnyire töm-
bösített ⁓ekben alkalmazzák. Ezek a tölte-
tek kimért mennyiségű és ismert hatóerejű 
brizáns robbanóanyagok, ami megkönnyíti 
az alkalmazásukhoz szükséges számítások 
elvégzését. Az idomtöltetek általában plasz-
tikus robbanóanyagból készülnek, de rob-
banótöltet trotil préstestekből is összerak-
hatók. Az objektumhoz viszonyított hely-
zetétől függően a ~ lehet belső vagy külső 
töltet. (K. Z.a) → műszaki támogatás (S. I.) 
→ haditechnikai támogatás

robbantás: a harc és hadművelet műszaki 
támogatása során a műszaki szakfeladatok 
gyors és hatékony végrehajtásának egyik 
módszere, amely a robbanás számítható 
és irányítható hatásán alapul. A robbanó-
anyagok felhasználásával végrehajtott mű-
szaki munkák sokrétűek, legyakoribb a ta-
lajok, kőzetek hajító és lazító megmunkálá-
sa, a különböző objektumok és műtárgyak 
rombolása. A ~ különböző gyújtással (tűz-
zel való, villamos, NONEL [non-electric, 
nem elektromos]) végezhető el, robbanó-
anyagként pedig a katonai ~i feladatokhoz 

leggyakrabban a trotilt (TNT) alkalmazzák. 
(K. Z.a) → műszaki támogatás

robbantási felszerelés: a különböző rob-
bantási feladatok során alkalmazott gyúj-
tóhálózatok kiépítéséhez szükséges segéd-
eszközöket tartalmazó készletek, amelyek 
a nem robbanó műszaki anyagok közé tar-
toznak. Valamennyi katonai szervezet ré-
szére hadinorma szerint biztosított a ~ tűz-
zel való gyújtáshoz; a műszaki szakalegysé-
gek részére biztosított a ~ kombinált gyúj-
táshoz; a tűzszerészalegységek részére pedig 
a tűzszerész-egységkészlet. (K. Z.a) → mű-
szaki támogatás

robbantógép: a villamos gyújtóhálózat indí-
tásához rendszeresített és alkalmazott izzó-
gyújtógép áramforrások gyűjtőneve, amely 
a működését tekintve lehet dinamóelekt-
romos, kondenzátoros vagy tranzisztoros. 
A dinamóelektromos ~ leglényegesebb ré-
sze a kézi- vagy rugós meghajtású dinamó; 
a kondenzátoros ~ben pedig áramforrásként 
a feltöltött kondenzátor szolgál. A tranzisz-
toros ~ egy transzduktor segítségével kis-
feszültségű, egyenáramú telepből váltó fe-
szültséget állít elő, amely egyenirányítás 
és feszültségtöbbszörözés – kaszkádkapcso-
lás – segítségével feltölti a tároló kondenzá-
tort. A rendszeresített áramforrások hiánya 
esetén szükség áramforrásként alkalmazha-
tók a szárazelemek, akkumulátorok, aggre-
gátorok és a polgári elektromos hálózatok. 
(K. Z.a) → műszaki támogatás

robot: maga a ~ szó Karel Capek Rossum 
Univerzális Robotjai című színművéből 
származik 1921-ből, abban biotechnológiai 
úton, gyárban előállított emberszabású mes-
terséges lényeket jelentett. Ma a ~ szót olyan 
eszközökre használják, amelyek fedélzetén 
nem tartózkodik ember, az ember számá-
ra nehéz, veszélyes, monoton vagy lehetet-
len tevékenységeket végez, műveleteit me-
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chanikus kódok, elektronikus programok, 
vagy a mesterséges intelligencia irányítja, 
interaktív kapcsolatban áll a környezetével. 
Működhetnek helyhez kötötten, vagy moz-
gásban, a környezet minden szférájában, 
a tenger alattól a világűrig. Ebbe a techni-
kai körbe tartoznak a szoftver~ok is, ame-
lyek ugyan konkrét testet nem öltenek, azon-
ban a virtuális térben számtalan feladatot 
oldanak meg az ember számára. A ~tech-
nológia magasabb fejlettségi szintjén már 
nem a hordozó konstrukción van a hang-
súly, hanem a működtető programon, a ma 
mesterséges intelligenciának nevezett ön-
tanuló rendszereken. A 21. század első év-
tizedére komolyan felvetődött annak a gon-
dolata, hogy a mesterséges intelligencia túl-
nő az emberen. Ennek jelei a különféle in-
telligenciajátékokban – sakk, go, Jeopardy, 
póker, Rubik- kocka stb. – jól láthatók, illet-
ve például az önvezető járművek területén 
a mindennapokban is megjelentek. Az em-
ber teljes legyőzésének gondolatát a tudo-
mány a szingularitás szóval jelölte meg. 
(V. L.) → elektronikai hadviselés

robothadviselés (robot warfare): azt a tech-
nológiai előrelépést, víziót fejezi ki, amely 
során az emberek gépekkel vívott háborújá-
ban fokozatosan megjelennek azok az auto-
nóm gépek, automatizált eszközök, fegyve-
rek, amelyek a harc megvívásában közvet-
lenül részt vesznek, sőt, bizonyos kritérium-
rendszer mentén önálló cselekvésre, döntés-
hozatalra, fegyveralkalmazásra, végső soron 
egymás és az ember elleni halálos hatású te-
vékenységekre is alkalmasak. Ez az a pont, 
ahol a fegyveres robot, a harcoló robot asi-
movi, klasszikus értelmezése ellentmon-
dásba kerül a robottörvényekkel. A robot-
törvények kimondták: a) A robotnak nem 
szabad kárt okoznia emberi lényben, vagy 
tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen 
kárt szenvedjen. b) A robot engedelmesked-
ni tartozik az emberi lények utasításainak, 

kivéve, ha ezek az utasítások az első törvény 
előírásaiba ütköznének. c) A robot tartozik 
saját védelméről gondoskodni, amennyiben 
ez nem ütközik az első vagy második tör-
vény bármelyikének előírásaiba. Mára álta-
lánossá váltak a „harci robot”, „légi robot”, 
„robotharcos” kifejezések, de asimovi érte-
lemben a robotok nem viselhetnének hadat. 
(V. L.) → elektronikai hadviselés

robotrepülőgép: nagy manőverezőképessé-
gű, irányított repülő-fegyverrendszer, amely 
nem platformként szolgál más fegyverek 
hordozására, hanem maga a fegyver csapó-
dik a célpontba és semmisíti meg azt, minek 
során a fegyver is megsemmisül. Nem té-
vesztendő össze tehát a távirányított és a pi-
lóta nélküli repülő rendszerekkel és légi jár-
művekkel. Indíthatóak földfelszínről, hajó-
fedélzetről, tengeralattjárókról, vagy légi 
járművekről egyaránt. Legismertebb kép-
viselője az Amerikai Egyesült Államokban 
elsőként a General Dynamics vállalat által 
gyártott BGM–09 Tomahawk típus. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támoga-
tó műveletek)

Rogniat, Joseph (1767–1840): 1795-ben  vé-
gezte el a metzi műszaki tiszti iskolát és had-
nagyi rendfokozatban kezdte meg a szolgá-
latát a rajnai hadseregnél. 1798-ban  az an-
gol hadsereg mérnök tisztikarának tagja lett, 
majd ezt követően szolgált a metzi és a sváj-
ci hadseregben is. 1800 nyarától a francia 
hadseregben Grandjean, illetve Moreau tá-
bornok törzsében, majd különböző mérnök-
tiszti beosztásokban teljesített szolgálatot. 
1808-ban  ezredesként Zaragoza ostromá-
nál jeleskedett, majd 1809-ben  a spanyol-
országi francia hadsereg erődítési munká-
inak felügyelőjévé nevezték ki. 1809-ben  
már dandártábornokként vett részt az Auszt-
ria elleni hadjáratban, amelynek végén bá-
rói rangot kapott. A lipcsei csatában (1813. 
október 16–19.) idő előtt felrobbantott egy 
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 hidat, amit Napóleon súlyos hibaként érté-
kelt. 1815-ben  Napóleon mellé állt, harcolt 
a waterloo-i  csatában is. A Burbon-restaurá-
ció alatt a műszaki csapatok főfelügyelőjévé 
nevezték ki. ⁓ hadtudományi munkásságá-
nak első darabja az 1816-ban  kiadott Elmél-
kedések a hadművészetről (Considérations 
sur l’art de la guerre) című műve. Könyvé-
ben igyekezett összefoglalni a francia forra-
dalmi és a napóleoni háborúk hadművészeti 
tanulságait. Következtetései azonban több-
nyire nem helytállóak. Klasszikus példák-
ból és saját tapasztalataiból egy meglehető-
sen elméletieskedő hadművészeti rendszert 
állított össze. Művében élesen bírálta Na-
póleon vezetési elveit. A száműzetésben élő 
császár válaszolt ⁓ bírálatára. Ez a vita ösz-
tönzőleg hatott a hadtudomány fejlődésére. 
⁓ hadművészeti és hadseregszervezési elvei 
nem bizonyultak időállónak, eltekintve bi-
zonyos kivételektől, mint például a hazasze-
retet, mint morális tényezőnek a kiemelése. 
Jelentőségét az adja, hogy elsőként dolgoz-
ta fel a napóleoni háborúk hadművészetét. 
Egyéb munkái, például Beszámoló Zaragoza 
és Fortosa ostromáról, Felelet Napóleon kri-
tikai megjegyzéseire, Algéria gyarmatosítá-
sáról és az ottani erődökről. (N. L.) → had-
történet, hadművészet története

rohamlépcső: a szovjet 2. hadműveleti lép-
csője, amelyben a harckocsikkal és tüzérség-
gel megerősített lövészhadtestekből álló csa-
pásmérő hadseregek feladata a  15–20 km-es  
harcászati mélység áttörése, a sikerkifej-
lesztő lépcső harcba vetésének a biztosí-
tása. (Sz. M.) → hadtörténet, hadművészet 
története

rombolás: 1. Az építmények, eszközök 
és anyagok rongálása, pusztítása, az erede-
ti rendeltetésnek megfelelő további felhasz-
nálásra alkalmatlanná tétele tűz-, víz- vagy 
robbanóanyagok segítségével, illetve mecha-
nikus eszközökkel. Az objektumok ~a kü-

lönböző mértékű lehet, amely függ a hely-
zettől, a rendelkezésre álló erőktől és esz-
közöktől. (K. Z.a) → műszaki támogatás 2. 
Korlátozott idő alatt, a tűz megfigyelhetősé-
gét lehetővé tevő tűzssűrűséggel, többnyi-
re módszeres tűzben lőtt, az objektum te-
vékenységét gátló tűz, amelynek következ-
tében a cél használhatatlanná válik. (Sz. T.) 
→ tüzérség

rombolóhatás: a robbanótöltet detonációs 
termékeinek mechanikus hatása, vagy a grá-
nát átütő hatása külön-külön, illetve együt-
tes bekövetkezésük. A ~nak leginkább a fe-
dett műszaki építményekben és védelmi be-
rendezésekben elhelyezkedő élőerőre és tűz-
eszközökre való lövészetkor van jelentősége, 
illetve abban az esetben, ha magát a védelmi 
létesítményt akarják rombolni. A ~t a talaj-
ban a robbanáskor keletkező tölcsér méreté-
vel jellemzik, amely elsősorban a talaj minő-
ségének és a lövedék űrméretének megfele-
lően változik. (Sz. T.) → tüzérség

rombolt objektum: a terepen lévő valamely 
műtárgy vagy más építmény megrongálá-
sa vagy nagyobb mértékű rombolása azzal 
a céllal, hogy az ellenség általi birtokbavé-
tele esetén annak tevékenységét, mozgását 
akadályozza, a ~ pedig ne legyen eredeti 
rendeltetésének megfelelően felhasználha-
tó. A célobjektum lehet híd, alagút, úttest 
és műtárgyai, támfal, repülőtér, vasúti pálya, 
vízépítési műtárgy és egyéb más építmény 
vagy építményrendszer. A rombolást alap-
vetően robbanóanyagok  felhasználásával 
 végzik, de végrehajtható légi bombázással, 
tüzérségi tűzzel, felgyújtással, nagy teljesít-
ményű gépekkel és különleges eszközökkel. 
Az objektumokat általában csak az ellen-
ség közvetlen odaérkezése előtt rombolják, 
hogy a saját csapatok részére minél tovább 
felhasználhatók legyenek. (K. Z.a) → mű-
szaki támogatás
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Rosario hadművelet: az 1982. április 2-án  
indított argentin hadművelet a Malvin- 
(Falkland-) szigetek ellen. Lásd Corporate 
hadművelet. (Sz. M.) → hadtörténet, had-
művészet története

rosszindulatú szoftver (Malicious Softwa-
re – Malware): olyan szoftverek, amelyek 
anélkül jutnak a számítógépbe, hogy arra 
a felhasználó engedélyt adott volna, illet-
ve arról tudomása lenne. Ezek a programok 
a számítógépen adatokat módosítanak, illet-
ve a gép szoftvereiben kárt okoznak, vagy 
ennek potenciális volta fennáll. A ~ek kife-
jezésre az angol Malicious Software szavak-
ból alkotott malware szó gyakran használa-
tos. A rosszindulatú programok erőforráso-
kat – memória, lemezkapacitás, processzor-
teljesítmény, hálózati sávszélesség – foglal-
nak le, adatvesztés,  adatmódosítást,  esetleg 
hardverkárosodást okozhatnak. (K. L.b) 
→ elektronikai hadviselés, kiberhadviselés

rögzített ipari kapacitások: normál műkö-
dési időszakban nem üzemelő, de honvédel-
mi szempontból stratégiai érdekűnek minő-
sülnek, ezért állami finanszírozással fenn-
tartott, a mozgósítási biztonság vagy a kato-
nai potenciál szempontjából kiemelten fon-
tos termékeket és szolgáltatásokat előállító 
vagy javító – jellemzően hadiipari – kapa-
citások. Gazdaságmozgósítási helyzet ese-
tén az igénykielégítés egyik formája. Általá-
ban olyan termékek esetében alkalmazzák, 
amelyek előállítása piaci körülmények kö-
zött nem gazdaságos az országban, s ezért 
folyó termelésből történő igénykielégítés 
nem lehetséges, az importból történő igény-
kielégítésnek pedig komoly kockázatai le-
hetnek. Meleg kapacitásnak nevezzük, ha 
a gyártási technológiát üzembentartója al-
kalmazza, csak más terméket állít elő vele, 
hideg kapacitásnak, ha a gyártási techno-
lógia normál időszakban nincsen alkalma-
zásban. Hátránya, hogy a magas fenntartá-

si költséget tovább növeli a kapacitás folya-
matos elavulása, amortizációja, és az ebből 
adódó modernizációs igénye. (T. B.) → vé-
delem-gazdaságtan

rögzítőpont: a terep azon része, amelyet 
a ~ létesítésére kijelölnek, vagy olyan jól 
megfigyelhető (maradandó) tereptárgy, vagy 
belőtt cél, amelynek koordinátái ismertek, 
vagy a megkövetelt pontossággal megálla-
píthatók. A ~ok földi, vízi és légi ~ok lehet-
nek. A belövés során alkalmazott technikai 
felderítőeszközök, illetve a belövés módja 
szerint képzelt és valóságos ~okat külön-
böztetnek meg. (Sz. T.) → tüzérség

röpidő: a lövedék kilövése, vagy a rakéta 
indítása pillanatától a becsapódás vagy fel-
robbanás pillanatáig tartó, másodpercekben 
kifejezett idő. (Sz. T.) → tüzérség

röppálya: az elhajított test (lövedék) által 
érintett térbeli pontok összessége, más szó-
val az elhajított test (lövedék) felvett tömeg-
középpontjai által leírt görbe pálya. Ha két 
egyforma lövedéket azonos emelkedési (in-
duló-) szöggel, de különböző sebességgel 
lőnek ki, a lövedékek tömegközéppontjai 
által leírt pályát vizsgálva az tapasztalható, 
hogy a nagyobb sebességgel repülő lövedék 
lapos, míg a kisebb sebességgel repülő me-
redek pályaképet mutat. Ennek megfelelően 
lapos, ívelt és meredek röppályát különböz-
tetnek meg. A repülési távolság növelése ér-
dekében a csövet mind feljebb kell emelni, 
vagyis a lövedéket egy meghatározott emel-
kedési (induló-) szöggel kell kilőni. E szög-
értéket egy meghatározott határig (45°-ig) 
növelve, a lövedékpálya vízszintes vetülete 
is egyre növekvő távolságokat mutat, a löve-
dék messzebbre repül. A cső további emelé-
sével a lövedék mind magasabbra jut (me-
redek ~), azonban a lőtávolság mindinkább 
csökken. Ez a megállapítás az aknavetőkre 
is érvényes. A sima csőből kilőtt, fejnehéz 
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aknagránátok farokszárnnyal való stabilizá-
lása lehetővé teszi, hogy a tüzérségi lövedé-
kekhez hasonlóan, ha bólogató mozgással is, 
de fejrészükkel csapódjanak a célba. (Sz. T.) 
→ tüzérség

röppálya korrekciós lövedékek: az irányí-
tott tüzérségi lövedékek és rakéták egyik 
legkorszerűbb változata. A röppályán repü-
lő lövedék a mindenkori helyzetéről, a mű-
holdak adatai alapján, a globális helymegha-
tározó rendszer (GPS) segítségével három-
dimenziós (X, Y, Z) koordinátákat szolgál-
tat a földi tűzvezető központ, vagy a lövedék 
orrészébe (újabban a komplett gyújtóba) te-
lepített feldolgozóegység részére. A lövedék 
röppályája ezen adatok figyelembevételével 
korrigálható, ezáltal a pontosság lényegesen 
javítható. A távolságjavítások (korrekciók) 
a lövedék aerodinamikai felületének meg-
változtatásával (szárnyak nyitása, vagy zá-
rása) hajthatók végre. Az oldaljavítás a löve-
dék tömegközéppontjába beépített fúvókák 
működtetésével oldható meg. Napjainkban 
a távolság- és  oldaljavítások végrehajtását 
(röppálya korrekciót) a gyújtóba beépített, 
kifordítható szárnyak mozgatásával érik el. 
A röppálya korrekciós lövedékek alkalma-
zásával 50 kilométeres lőtávolság esetén 10–
15 méteres körkörös hiba érhető el. (Sz. T.) 
→ tüzérség

röppályatetőpont-magasság: a röppálya te-
tőpontja és a torkolatszint közötti függőle-
ges távolság. (Sz. T.) → tüzérség

rövid csőhátrasiklásos löveg: a ~et több 
nyugati szakirodalom „felhúzott csövű”, 
vagy „előgyújtásos lövegnek” is nevezi. 
Ezen tűzeszköz csöve gyárilag középső 
helyzetben, úgynevezett megfeszített álla-
potban van. A ~eknél a normál hátrasiklá-
sos lövegeknél végbemenő folyamat fordí-
tottan zajlik le. A lövés megtörténtéig a hát-
rasikló szerkezet – egy speciális rögzítő be-

rendezésnek köszönhetően – középső hely-
zetben marad. A lövés kiváltását közvetlen 
megelőzően, a rögzítő berendezés elengedi 
a hátrasikló szerkezetet, amely a hátrasiklás 
során tárolt energiájának megfelelően nagy 
sebességgel mozog előre. A lövés kiváltása 
„késleltetéssel”, egy meghatározott sebes-
ség (előremozgás) után következik be. A lö-
vés kiváltásakor a csőben keletkező lőpor-
gázok hátraható energiájának először az elő-
resikló részek tehetetlenségi energiáját kell 
leküzdeni, majd csak ezt követően mozgat-
ja hátrafelé a folyadékféket és léghelyre-
tolót, ahol azok a speciális rögzítő beren-
dezésen ismét fennakadnak. Az előretolás 
és hátrasiklás teljes ciklusának ideje csupán 
1,5 másodperc, vagyis fele, mint a hasonló 
hagyományos lövegeké. Ezen technikai újí-
tás eredményeként a lövés során a hátrasik-
lási energia mintegy 50-70%-a  emésztődik 
fel. (Sz. T.) → tüzérség

rövid nyújtott töltet: az akadályokon, ak-
namezőn történő átjárónyitás vagy átjáró ki-
szélesítése céljából alkalmazott, a csapatok 
által a helyszínen elkészített 3–4 m hosz-
szúságú, 400 g TNT préstestekből álló töl-
tet, amely közbehelyezett töltetként a robba-
nás lökőhullámát használja ki. Nem minden 
aknagyújtót működtet azonban el, és a mé-
lyebben telepített aknák ellen sem mindig 
hatásos. Alkalmazása időigényes, legfeljebb 
30–40 m mélységű, a védelem mélységében 
telepített aknamezőkön célszerű, a peremvo-
nalban a gépi átjárónyitás gyorsabb és ha-
tékonyabb. (K. Z.a) → műszaki támogatás

rövidített előkészítés: olyan kezdőelem-
megállapítási mód, amelynél a lövészet elő-
készítésekor, az adatok részletes hiánya, 
vagy időbeni elavultsága miatt, nem lehet 
biztosítani a hatástűzelemek megfelelő pon-
tosságát, ezért általában végre kell hajtani 
a célok belövését. (Sz. T.) → tüzérség
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RTA (raszteres térképi adatállomány): lásd 
raszteres térképi adatállományok (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

rugalmasság: 1. A szárazföldi haderőnem 
műveletének egyik alapelve, amely a csa-
patoknak a műveletek végrehajtása során 
bekövetkezett változásokra történő reagáló 
képességét foglalja magába. (T. J.) → szá-
razföldi műveletek 2. A tanuló szervezet-
re és a kreatív munkatársra jellemző képes-
ség, amely lehetővé teszi a környezeti válto-
zásokra való gyors reagálást. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

ruházati biztosítás: azon logisztikai funk-
ciók és feladatok összessége, amelyek a ru-
házati illetmény- és anyagnormák kidolgo-
zására, a források és a szükségletek megter-
vezésére, a készletek képzésére, felhalmozá-
sára, lépcsőzésére, a gazdálkodás és a fel-
használás szabályozására, a felhasznált 
készletek pótlására, a minőségbiztosításra, 
valamint az igényjogosult állomány ellátása 
érdekében szolgáltatások végzésére irányul-
nak. A ~ a gazdálkodási, ellátási és szolgál-
tatási funkciók összessége, amelynek célja, 
hogy hozzájáruljon a honvédelmi szerveze-
tek hadrafoghatóságának és harcképességé-
nek fenntartásához, a feladat eredményes 
végrehajtásához. Ennek alapja az igényjo-
gosult állomány ruházati szakanyagokkal 
történő ellátása, az elrendelt és megtervezett 
készletek megalakítása és szakszerű tárolá-
sa. (MHLK) → katonai logisztika

ruházati ellátás: a ruházati szakanyagok 
a nemzetgazdaságtól történő átvételétől, 
a készletképzésen és az ellátás folyamatain 
keresztül a teljes felhasználásig terjed. Alap-
vető feladatai a ruházati szükségletek meg-
tervezése, biztosítása, tárolása, lépcsőzése, 
felhasználáshoz történő előkészítése, elosz-
tása, felhasználók részére történő kiadása, 
a felhasználás szabályozása, az elhasználó-

dott, felhasznált készletek pótlása. A ~ tehát 
egymáshoz dinamikusan kapcsolódó folya-
matok és tevékenységek összessége, amely-
nek során a ruházati szakanyagok eljutnak 
a felhasználókig. Az ellátás magába foglal-
ja mindazon részfolyamatokat, tevékeny-
ségcsoportokat, tevékenységeket, amelyek 
révén a ruházati szakanyagok rendeltetési, 
felhasználási helyükre kerülnek. Ez megva-
lósulhat közvetlenül vagy rendszerint több 
lépcsőben, az átadás-átvételi, anyagmozga-
tási, szállítási és tárolási fizikai folyamatok 
szakaszán át. (MHLK) → katonai logisztika

ruházati norma: a költségvetési év ruháza-
ti illetményeinek összegét, az annak terhére 
kifizethető pénzbeli juttatásokat, a kifizetés 
és az elszámolás rendjét, valamint az egyen-
ruházat tényleges biztosításával való ellátás 
alapjául szolgáló illetménynormák jogcím- 
és normatív adatait HM-utasítás tartalmaz-
za, amelyet a honvédelemért felelős minisz-
ter évente ad ki. A hivatásos és szerződéses 
állomány ruházata, valamint a ruházati költ-
ségtérítés tételeken tervezett összegek jelen-
tik az utalványfüzetekben folyósítandó ru-
házati illetményeket és a pénzbeli juttatások 
összegét. Az illetménygazdálkodás a bizto-
sított előirányzatok, pénzkeretek teszik le-
hetővé az igényjogosult állomány ruházati 
illetményeinek folyósítását, az egyes pénz-
beli juttatások kifizetését, valamint az adott 
költségvetési évben a ruházati fejlesztések, 
az ellátás és a szolgáltatások teljesítésének 
alapját képező beszerzések végrehajtását. 
Ide tartozik a felhasználás szabályozása, 
a szükséges módosítások, átcsoportosítások, 
tartalékolások végrehajtása és a pénzmarad-
ványok, bevételek felhasználásának szabá-
lyozása. (MHLK) → katonai logisztika

ruházati szakanyag: a Magyar Honvédség-
ben a ruházati szakág (22) kezelésébe tartozó 
anyagok és felszerelések összessége. A fel-
használás célja és jellege, a  felhasználók 
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köre, állománycsoportja alapján az alábbi 
főbb csoportokba tartoznak: 1. sapka, fej-
védő; 2. zubbony, pulóver, nadrág, szoknya; 
3. kabát, kabátbélés, csapadék elleni védő-
cikk; 4. fehérnemű, zokni; 5. nyakkendő, 
sál, kesztyű; 6. lábbeli; 7. felszerelési cik-
kek; 8. éttermi textília, törülköző, ágyfelsze-
relés, tábori pihentető anyagok; 9. jelvény, 
zsinór, paszomány, rendfokozati jelzés, pa-
roli; 10. gombok, kellékek; 11. gépek, javító 
és karbantartó anyagok; 12. sátoranyagok; 
13. munkaruha, védőeszköz; 14. nyomtatvá-
nyok; 15. írószer, egyéb irodaszer; 16. irodai 
papír ellátási körébe tartozó szakanyagok; 
17. papíralapú irodai termékek; 18. csoma-
golóanyag és göngyöleg, 19. alap- és kellék-
anyag; 20. egyéb anyagok. (MHLK) → ka-
tonai logisztika

ruházati szolgáltatás: a személyi állomány 
közvetlen szükségleteit kielégítő, védelmét 
és védettségét biztosító komplex textiltisz-
títási, javítási és karbantartási tevékenysé-
gek összessége. A Magyar Honvédség had-
tápbiztosításának szerves részét képező ru-
házati szakterület a gazdálkodási hatáskö-
rébe tartozó ellátás és szolgáltatás biztosítá-
sát tervező, szervező, irányító és végrehaj-
tó szervezetek zárt rendszere. Rendeltetése 
a Magyar Honvédség kiképzésének és harc-
készültségének előírt szinten tartásához, va-
lamint a katasztrófavédelmi feladatok ellátá-
sához a szükségletek tervezése, a készletek 
megalakítása, az állomány folyamatos ellá-
tása és szolgáltatási igényeinek kielégítése, 
a szakanyagok műszaki-technikai fejlesz-
tése, a szakállomány felkészítése, a gazdál-
kodás szervezése, irányítása és ellenőrzése. 
(MHLK) → katonai logisztika

ruházati utalványfüzet: a ruházati illet-
mények keretösszegének nyilvántartására, 
egyenruházat átvételére, megrendelésére 
és pénzbeli juttatások bejegyzésére szolgá-

ló szigorú számadásköteles nyomtatvány. 
Az igényjogosultak vagy az arra engedély-
lyel rendelkezők az igénybe vett szolgáltatás 
ellenértékét – a szolgálati vagy a nyugdíjas-
igazolvány felmutatása mellett – a részük-
re kiadott érvényes ~ utalványszelvé nyének 
kitöltésével és annak átadásával, valamint 
készpénzzel egyenlíthetik ki. (MHLK) 
→ katonai logisztika

ruhri támadó hadművelet: az 1945. janu-
ár 17-én  felújított támadás eredményeként 
a szövetséges csapatok március közepére 
kijutottak a Rajnához és hídfőt foglaltak 
Remagennél és Oppenheinnél. A március 
23–25-én  támadásba lendült három hadse-
regcsoport azt a feladatot kapta, hogy zúz-
za szét a folyótól keletre lévő német erő-
ket, vegye birtokba a Ruhr-vidéket és Ber-
lint. Az iparvidék bekerítése sikerrel járt, 
az előretörő szövetséges csapatok április 
18-án  betörnek Csehszlovákiába, de szov-
jet tiltakozásra kénytelenek megállni az elő-
re kijelölt vonalon (prágai hadművelet). Áp-
rilis 25-én, valamint május elején Torgau-
nál, illetve Lübecknél felvették a közvetlen 
kapcsolatot a szovjet erőkkel, de a Berlinért 
és Prágáért folytatott „versenyfutást” elve-
szítették. (Sz. M.) → hadtörténet, hadmű-
vészet története

Russ Viktor (1872–1918): 1872-ben  szü-
letett Borgóprundon (Prundu Bârgăului), 
apja Russ Miklós főszolgabíró volt. 1894-
ben  végezte el a Mária Terézia Akadémi-
át és szeptember 1-jétől  a cs. és kir. 10. 
 tábori vadászzászlóaljban szolgált had-
nagyként. Később vezérkari századosként 
szolgált Egerben az 5. gyalogezredben, de 
nem bírta a tiszti élettel járó kiadásokat, 
ezért  1902-ben  leszerelt, lemondva rendfo-
kozatáról is.  1914-ben  önként lépett a had-
seregbe, és mint közlegény kezdte szolgála-
tát a dési 32/I. népfölkelő menetzászlóalj-



961

Russ Viktor

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

ban.  1915-ben   Bukovinában Pflanzer Bal-
tin tábornok megbízásából 200 fős különít-
ményt szervezett, amely az orosz vonalak 
mögött végrehajtott portyái során több meg-
lepetésszerű támadást hajtott végre és fontos 
felderítési adatokat biztosított. ⁓ neve nem-
csak a magyar sajtóban vált ismertté, hanem 
az orosz ellenség körében is. Fejére vérdíjat 
tűztek ki az alábbi szöveggel: „Csengő érc-
ben, 25 000 rubelt adok annak, aki élve vagy 
halva elfogja ~  osztrák–magyar hadnagyot, 
a róla elnevezett guerilla csapat vezérét. Is-
mertető jelei: középkorú, sovány férfi, né-
metül, magyarul, ruténül, franciául beszél, 
őszülő haját rövidre nyírja. Különös ismer-
tető jelei: szürke nagy bajuszt visel, arany-
érem van a mellén és mindig fegyvertelenül 
jár.” Népfelkelőként megkapta az összes le-
génységi állományúaknak adható háborús 
kitüntetést, majd tisztként az arany vitézsé-
gi érmet, a nagyezüstöt, a kardokkal díszített 
bronz katonai érdemérmet, a III. o. katonai 
érdemkeresztet és a III. o. vaskoronarendet 
is. A frontszolgálat során szerzett  betegsége 
1918 telén kórházba kényszerítette, ahol de-
cember 30-án  meghalt. (N. L.) → hadtörté-
net, hadművészet története



saját-ellenség felismerés (Identification 
 Friend or Foe – IFF): a baráti tűz által okozott 
veszteségek megakadályozására, csökkenté-
sére szolgáló eljárás, amely során a fegyver 
alkalmazását megelőzően egy kérdező jelet 
sugároznak ki a cél felé. Amennyiben a kér-
dező berendezés jelét a célon lévő válaszadó 
fel tudja dolgozni és a napi beállításnak meg-
felelő helyes válaszjelet küldi vissza, a célra 
rákérdező eszköz „saját” jelzést ad és akár 
blokkolhatja is a tűzmegnyitást. Az első sa-
ját-ellenség felismerőrendszer a rádióloká-
torok számára fejlesztették ki. Az analóg 
orosz rádiólokátorok NRZ antennái együtt 
forogtak a főantennával és a kezelő az idő-
vonal célra fordulása előtt egy lábpedál rö-
vid lenyomásával kérdezett rá a repülőgépre. 
Ha „saját” volt, a cél jele mögött egy máso-
dik vonal is megjelent. A ~ egyes haderők-
ben ma már a szárazföldi harcjárműveken 
vagy akár az egyes katonákon is megtalál-
ható. A működést jelentősen befolyásolhatja 
a füst, a por, ezért a kérdés-válasz eljárásban 
olyan módszert célszerű alkalmazni, amely 
kevésbé érzékeny a környezeti hatásokra. Ha 
a cél optikailag látható, akkor a lézeres rá-
kérdezés megfelelő kiválasztási pontosságot 
ad, a választ például már egy mikrohullámú 
válaszadó sugározhatja vissza. A ~ techni-
kai szabványosítás hiányában a többnemzeti 
műveletekben komoly problémát jelent, ezért 
a légierőkhöz hasonlóan minden területen 
szükséges lenne az egységes rendszer ki-
dolgozása. (V. L.) → elektronikai hadviselés

sajtóhadiszállás: a ⁓t a közvélemény és bel- 
és külföldi sajtó pozitív befolyásolására hoz-
ták létre az első világháború időszakában. 
Ezen túl, legfelsőbb katonai cenzúraható-
ságként is működött. Az osztrák–magyar 
sajtóhadiszállás háromfős parancsnoksága 
1917-től  több csoport működését irányítot-
ta. A haditudósító csoport, osztrák, magyar, 
szövetséges és semleges részlegre oszlott, 
a képzőművészcsoport részben hadköteles, 
részben önkéntesen dolgozó művészekből 
állt, a belföldi csoport naponta kivonatokat 
és rövidített összefoglalót készített a belföldi 
sajtóban megjelent cikkekből, valamint irá-
nyította a frontszínházak, a tábori könyv-
tárak tevékenységét, felügyelte a tábori új-
ságokat és a filmek belföldi forgalmazását. 
A cenzúracsoport ellenőrizte és hagyta jóvá 
az egyes hadseregeknél tartózkodó haditu-
dósítók cikkeit, táviratait, valamint tartot-
ta a kapcsolatot a bécsi Hadifelügyelő Hi-
vatallal, illetve a budapesti Hadifelügyelő 
Bizottsággal, továbbá a császári és királyi 
Távirati Levelező Irodával, illetőleg a Ma-
gyar Távirati Irodával. A külföldi csoport 
1917 júniusától a külföldön megjelenő saj-
tóból napi rendszerességgel készített kivo-
natokat, amelyet Auszug aus der Auslandp-
resse címmel ki is adott, továbbá a Monar-
chiával szövetséges és a semleges európai 
 államokban forgalmazott filmeket; propa-
gandacsoport a dunai birodalomban és kül-
földön, politikai, gazdasági, tudományos 
és művészeti propagandaakciókat szerve-

S
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zett, valamint az Ausztria–Magyarország 
és annak hadereje ellen irányuló ellenséges 
propaganda elhárításán dolgozott. A propa-
gandacsoport adta ki a Donauland, a Revue 
d’Autriche, a Revue d’Hongrie, a Pressedi-
enst Ukraine című lapokat. A sajtócsoport 
a bel- és külföldi sajtó befolyásolására szánt 
összes katonai vonatkozású híranyag feldol-
gozását végezte. 1918 februárjában a sajtó-
csoport alosztályaként jött létre a frontpro-
paganda csoport, amelynek tagjai a fronton 
és annak közelében tartózkodó katonák kö-
rében hazafias oktatást, felvilágosítást vé-
geztek. A sajtócsoport jelentette meg a fran-
cia nyelvű La Marche sur Trieste, a Volk und 
Heer, a Berichte über die Propagandatätig-
keit des Kriegspressequartiers című perio-
dikákat, valamint egy németül és magya-
rul kiadott frontújságot is Heimat és Üze-
net címmel; a fényképrészleg a szerkesztő-
ségi közlemények szövegét képekkel látta 
el, és szöveg nélküli fényképeket is megje-
lentetett a különböző újságokban. A felada-
ta abban állt, hogy bel- és külföldön a há-
borús és propagandafilmek bemutatásával, 
vetítésével felkeltse az érdeklődést az oszt-
rák–magyar fegyveres erő iránt, továbbá 
ezen részleg felügyelte a tábori mozikat is. 
1918 februárjától hetente egy Sascha-film-
híradót, havonta egy hosszabb, művészileg 
kidolgozott háborús filmet és havonta egy, 
a hadifogolytáborokban vagy a központi ha-
talmak csapatai által elfoglalt egyik ország-
ban folyó tevékenységet bemutató hosszabb 
filmet állítottak elő. Az I (Italien) részleg fel-
adatát az olasz nyelvű újságok szerkeszté-
se és kiadása képezte. Az osztály az orosz 
és az olasz fronton folyó osztrák–magyar 
frontpropagandát röpiratokkal, továbbá ka-
rikatúrákkal is támogatta. Mindezeken felül 
kiadta a La Domenica della Gazetta és a La 
Gazetta del Veneto című lapokat; a sajtóha-
diszállás adminisztratív apparátusához tér-
parancsnokság, kancellária, iktatóhivatal, 
gazdasági csoport, katonaorvos, állatorvos 

tartozott. (N. L.) → hadtörténet, hadművé-
szet története

SALIS (Strategic Airlift Interim  Solution, 
átmeneti stratégiai légi szállítási megoldás): 
a stratégiai légi szállítási képesség egyik 
formája a ⁓-egyezmény által biztosított légi 
szállítási kapacitás. A Magyar Köztársa-
ság Honvédelmi Minisztere 2004. június 
28-án  írta alá azt az Egyetértési Nyilatko-
zatot (MOU), amellyel hazánk csatlakozott 
a jelenleg tizenhárom NATO-/EU-orszá-
got tömörítő ⁓-csoporthoz. A program cél-
ja a túlméretes katonai eszközök szállításá-
ra is alkalmas légi szállítási kapacitás lekö-
tése a polgári piacon annak érdekében, hogy 
időben megfelelő légi szállítási kapacitás 
álljon rendelkezésre a telepíthető erők be-
vetéséhez és ellátásához, továbbá az egyes 
nemzeti célú nagytávolságú teherszállítások 
realizálásához is. Eredetileg átmeneti meg-
oldásként indult a program, de a mai napig 
aktívan használják ezt a képességet a tagál-
lamok. A ⁓ fő célja, hogy kiegészítő és át-
meneti légi szállító kapacitást biztosítson 
a részes nemzetek által a NATO Reagáló 
Erők kötelékébe, valamint az EU Harccso-
portokba felajánlott alakulatok szállításá-
hoz, illetve egyéb nemzeti szállítási célok-
ra addig, amíg a nemzetek nem tudják nö-
velni a saját katonai légi szállítási képes-
ségeiket. A NATO által a légi teherszállító 
kapacitás polgári piacról történő biztosítá-
sára lefolytatott beszerzési eljárás nyerte-
se a külön erre a pályázatra, a piacot uraló 
orosz és ukrán vállalat által létrehozott, lip-
csei székhelyű Ruslan-⁓ Gmbh lett. A vál-
lalattal megkötött szerződés alapján az aláb-
bi garantált légi szállítási kapacitás áll 2006 
óta rendelkezésre: a) 2 darab AN–124, tel-
jes idejű bérlettel készenlétben; b) 2 darab 
AN–124, 6 napos készenlétben; c) 2 darab 
AN–124, 9 napos készenlétben. A 2 darab 
teljes idejű bérlettel lekötött AN–124 repü-
lőgép éves repülési kapacitásából (4800 óra) 
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2000 óra  felhasználására vállaltak garanci-
át tagországok. Az elmúlt évek tapasztala-
tai alapján a ⁓ bővítette az igénybe vehető 
repülőgépek kínálatát. Ennek keretében igé-
nyelhető már AN–12, IL–76 és AN–225 is. 
A ⁓-program kiemelkedő szerepet játszott 
a szövetség afganisztáni szerepvállalása so-
rán. A stratégiai légi szállítással nem, vagy 
csak korlátozottan rendelkező tagállamok 
nagyban támaszkodtak a program adta le-
hetőségekre erőiknek kitelepítése, váltása, 
ellátása és visszatelepítése során. A Ma-
gyar Honvédség számos esetben ezen egyez-
mény alapján lekötött kapacitás felhaszná-
lásával tervezi és hajtja végre a felajánlott 
gyors reagálású NATO és EU erők telepí-
tését, a haditechnikai eszközök szállítását. 
A Magyar Honvédség afganisztáni szerep-
vállalása miatt szükségessé vált nagy meny-
nyiségű és méretű technikai eszköz (példá-
ul a BTR–80A páncélozott szállító harcjár-
művek) szállítása, amely miatt a program 
hazánk számára kiemelt fontosságúvá vált. 
(Sz. G.) → közlekedési támogatás

Sallustius: a hanyatló köztársaság történet-
írója, a szabin Amiternum városában szüle-
tett Kr. e. 86-ban. 52-ben  néptribunusi hi-
vatalt kapott. A Pompeius és Caesar között 
kirobbant háborúban utóbbi táborához csat-
lakozott. 49-ben  Curicta szigetén próbált 
meg – eredménytelenül – katonai segítsé-
get nyújtani a körülzárt Caius Antonius le-
gatusnak. 47-ben  Caesar Campaniába küld-
te, hogy lecsendesítse az afrikai hadjáratra 
várakozó, lázongó katonákat. 46-ban  prae-
torként részese volt Caesar felvonulásának. 
Eredményes tevékenységét a császár azzal 
honorálta, hogy a thapsusi csata után meg-
szervezett Africa Nova provincia kormány-
zójává nevezte ki proconsuli rangban. ⁓ visz-
szavonult a közéletből és élete hátralévő ré-
szét történeti munkáinak megírásával töltöt-
te. 42 körül fejezte be a hatvanegy fejezetből 
álló Catilina összeesküvése (De coniurati-

one Catilinae vagy Bellum Catilinae) című 
történeti munkáját, amely az i. e. 66 és 63 
közötti események leírását foglalja magá-
ban. Nem sokkal később, 40 körül készült 
el az Iugurtha háborúja (Bellum Iugurthi-
num) című műve, amelyben a Numidia el-
len 111 és 105 között lezajlott hadművelete-
ket elemzi. Utolsó műve, a Korunk története 
(Historiae) Lucius Cornelius Sisenna mun-
kájának folytatásaként a Sulla halála utáni 
évtized (Kr. e. 78–67) eseményeinek állít 
emléket. E műből csupán négy beszéd, két 
levél és ötszáz kisebb töredék maradt az utó-
korra. Kr. e. 35-ben  hunyt el. (N. L.) → had-
történet, hadművészet története

sáncszerszám: a föld- és famegmunkálás 
hagyományos kézi eszköze, a műszaki anya-
gok egyik csoportja. Kisebb terjedelmű, kézi 
erővel elvégezhető műszaki munkákhoz, va-
lamint a gépi földmunkák befejező munká-
lataira használják. Gyalogsági ásó: ásóval 
művelhető talajban a személyi állomány vé-
dettségének fokozására (például önbeásás) 
és egyéb ásási feladatokhoz (például akna-
ágyak kiásása) használják. Alkalmazható 
ásó- és kapahelyzetben. Összecsukott álla-
potban, vászontokban tárolják és szállítják. 
Utászlapát: ásóval megművelhető talajban 
álló testhelyzetben végzendő beásási mun-
kák, különféle erődítési, útépítési és egyéb 
feladatok végrehajtásának segédeszköze. 
Utászcsákány: kötött és agyagos talajok la-
zítására szolgál. Ácsbalta, erdei fejsze, er-
dei fűrész: a fakitermelés, az erődítés, a híd- 
és útépítés, valamint egyéb feladatok fa-
anyag-megmunkáló eszköze. A ~ hadinor-
ma alapján, létszám szerint járó felszerelés. 
(K. Z.a) → műszaki támogatás

Saposnyikov, Borisz Mihajlovics (1882–
1945): szovjet marsall, katonai vezető és teo-
retikus. 1901-ben  vonult be katonának a cári 
hadseregbe. 1903-ban  elvégezte a Moszk-
vai Katonai Tiszti Iskolát, majd 1910-ben  
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a  Vezérkari Akadémiát. Az akadémia el-
végzése után a Turkesztáni, majd a Varsói 
Katonai Körzetben szolgált, különböző pa-
rancsnoki és törzskari beosztásokban. Részt 
vett az első világháborúban. 1917 októbe-
rétől ezredparancsnok, 1917 decemberében 
a kaukázusi gránátoshadosztály parancsno-
ka volt. 1918 májusában – mint a volt cári 
hadsereg ezredese – önként belépett a Vörös 
Hadseregbe. A polgárháború idején a Leg-
felsőbb Katonai Tanács hadműveleti cso-
portfőnökének helyettese; a Köztársasági 
Forradalmi Katonai Tanács tábori törzsé-
nek felderítőfőnöke; 1919 márciusától Uk-
rajna haditengerészeti népbiztossága törzs-
főnökének első helyettese, majd augusztus-
tól a Köztársasági Forradalmi Katonai Ta-
nács hadműveleti csoportfőnöke volt. A pol-
gárháború után a Vörös Hadsereg vezérka-
ri főnökének helyettese, majd a Leningrádi, 
Moszkvai és a Volga menti Katonai Körzet 
parancsnoka volt. 1932–1935-ben  a Frunze 
Katonai Akadémia parancsnoka. 1937 má-
jusától vezérkari főnök, majd 1940 augusz-
tusában a Szovjetunió honvédelmi népbiz-
tosának helyettese lett. 1941. július 21. és 30. 
között a nyugati hadászati irány törzsfőnöke, 
majd ismét a vezérkar főnöke lett. Közvetle-
nül részt vett a szovjet csapatok 1941–1942. 
évi legfontosabb hadműveleteire vonatkozó 
tervek előkészítésében. A szmolenszki ütkö-
zet, valamint a szovjet hadsereg 1941–1942. 
évi ellentámadása és az 1943. júniusi általá-
nos támadása idején a honvédelmi népbiz-
tos helyettese volt. 1943. június végétől (el-
sősorban egészségügyi állapotának romlása 
miatt) beosztásából felmentették. Ezt köve-
tően élete végéig a Vezérkari Akadémia pa-
rancsnoka volt. A törzsmunka és a csapatok 
vezetése terén szerzett gazdag tapasztalata-
inak birtokában nagymértékben hozzájárult 
a Szovjetunió fegyveres erői fejlesztésének 
elméletéhez és gyakorlatához, továbbá a ka-
tonai vezetőállomány felkészítéséhez. Sokat 

és eredményesen munkálkodott a hadtudo-
mány fejlesztése terén, a polgárháború har-
ci tapasztalatainak általánosításában. Több 
könyvet írt, 1923-ban  a Lovasság, 1924-ben  
a Visztulánál, 1933-ban  A varsói hadművelet 
című műve jelent meg. 1927-ben  írta meg há-
rom kötete alapvető művét A hadsereg agya 
címmel. E műben megfogalmazta a jövő há-
borújának jellegére vonatkozó legfontosabb 
megállapításokat, részletesen feltárta a jövő 
háborújának irányításával kapcsolatos leg-
fontosabb elveket. Átfogó képet adott a ve-
zérkarnak – mint a Legfelsőbb Főparancs-
nokság vezetési szervének – a szerepéről, 
funkciójáról és struktúrájáról a fegyveres 
erők vezetési rendszerében. A második vi-
lágháború igazolta a vezérkarral és a hábo-
rúval kapcsolatos legfontosabb megállapí-
tásait. Tagja volt a szabályzatokat kidolgo-
zó bizottságnak, és mint ilyen aktívan részt 
vett a szovjet katonai doktrína kialakításá-
ban. (F. B.) → hadtudomány elmélete

SAR (Synthetic Aperture Radar, szinteti-
kus apertúrájú radar): az aktív távérzékelés 
egyik eszköze, amely a leképzendő terüle-
tet mozgó radarérzékelő pásztázásával tér-
képezi föl. A radarérzékelő által észlelt jelek 
feldolgozásából a terep összefüggő, nagyfel-
bontású képe alakítható ki. (K. A.) → geo-
információs támogatás

sarki műholdpálya: a Föld körül  keringő 
műholdak rendeltetésüktől függően kör, 
vagy elliptikus pályán keringenek, amely 
pályasíkoknak az egyenlítői síkkal be-
zárt szögét inklinációs szögnek nevezik. 
A 90°-os inklinációs szöget bezáró pálya-
síkokat poláris, azaz sarki pályának neve-
zik, a műholdak a sarkok fölött haladnak át. 
Ilyen pályaszerkezetet alkalmaznak például 
a NAVSTAR GPS globális műholdas hely-
meghatározó rendszernél is. (V. L.) → elekt-
ronikai hadviselés
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sávhatár: területeket határoló, tereptár-
gyakkal meghatározott képzeletbeli vonal, 
amelyekkel a szomszédos csapatok tevé-
kenységét egymástól területileg elhatárolják. 
Az elöljáró jelöli ki a csapatok irányítása, te-
vékenységeik szabályozása, összehangolása 
érdekében. (T. J.) → szárazföldi műveletek

sávkiképzés: a századszintű, vagy annál ki-
sebb alegységek kiképzésének eljárása azok-
hoz az egyéni és kötelékfeladatokhoz szük-
séges képességek kifejlesztésére, amelyek-
hez speciális terepre, kiképzési környezetre 
van szükség. A ~ egyik fő jellemzője, hogy 
rendkívül intenzív az erőforrásokkal törté-
nő támogatása, a szummatív értékelések, 
ellenőrzések végrehajtására ideális környe-
zetet biztosít. Több, hasonló típusú alegy-
ség egyidejű, folyamatos, logikus sorrend-
ben egymást követő kiképzésének végrehaj-
tására teremt lehetőséget, amelyhez a kikép-
zési környezetet elegendő egyszer berendez-
ni. Általában a harcképességeket leginkább 
befolyásoló, végrehajtásukhoz szükséges 
ismeretek elsajátításához, képességek ki-
fejlesztéséhez használják. Hasonló a komp-
lex jellegű kiképzési rendezvényekhez az-
zal a különbséggel, hogy ennél az eljárásnál 
az alegységek a foglalkozási helyek között 
„sávban”, az egymást követő események lo-
gikus sorrendjében haladnak és nem pedig 
forgószínpadszerűen. A ~ több időt igényel, 
de az alárendeltek és a parancsnokok sokkal 
hatékonyabban sajátítják el a harc menetét 
és ismerik fel összefüggéseit, mint más el-
járások alkalmazása esetén. (V. F.) → kato-
nai képzés, kiképzés, felkészítés

sávos ütemterv: a munkaszervezés során 
a legelterjedtebben alkalmazott ábrázolá-
si forma, ahol az építés folyamatait elkülö-
nítve, időlépték szerint a kezdési és befeje-
zési határidejükkel a végrehajtás folyama-
tos vagy szakaszos jellegének szemlélteté-
sével mutatja be. Általában a vízszintesen 

a naptárosított időt, függőlegesen a felada-
tok megnevezését tüntetik fel. A feladatok 
mellett a kiegészítő információkat is itt cél-
szerű megadni, így például a jellemző meny-
nyiséget, az alkalmazott erőforrások mérté-
két, a végrehajtó szervezet megnevezését. 
Ennek az ábrázolásnak előnye az egysze-
rű rajzolhatóság, hátránya, hogy a folyama-
tok térbeni helyzetét csak áttételesen mutat-
ja be. Mivel a ~ben a végrehajtás sebessége 
nem érzékelhető, az intenzitásváltás, illet-
ve az alkalmazott erőforrásszint változása 
munkasebesség változást idéz elő. Ez akár 
azonos időtartamú megelőző, illetve követő 
folyamatok esetében a folyamatok ütközésé-
hez vezethet. (K. Z.a) → műszaki támogatás

Scatter-diagram: a tényezők közötti ösz-
szefüggéseket vizsgálva ábrázolja a kap-
csolat meglétét vagy nemlétét, illetve lehet-
séges egymásra hatásukat. (C. O.) → kato-
nai vezetés

Scharnhorst, Gerhardt Johann David 
(1755–1813): tábornagy, aki újjászervezte 
a porosz hadsereget. Nem porosz és nem 
nemesi családból származott. A hadtudo-
mány alapjaival a a wilhelmssteini kato-
nai iskolában ismerkedett meg. Katonai pá-
lyafutását a hannoveri hadseregben kezdte. 
Hamar kitűnt elméleti felkészültségével, jó 
előadóképességével, ezért több katonaisko-
lában – többek közt a hannoveri tüzértiszt-
képzőben – végzett oktatómunkát. 1794-
ben  őrnagyi rendfokozattal a vezérkarhoz 
osztották be. Közrendű származása miatt 
megakadt a karrierje, ezért 45 évesen al-
ezredesként átlépett a porosz hadseregbe. 
1804-ben  már ezredes, az 1806–1807-es  had-
járatban Braunschweigi Ferdinánd főher-
ceg vezérkari főnöke, 1807-ben  Preussisch- 
Eylaunál eredményesen harcolt a franciák 
ellen. Még ugyanebben az évben előléptet-
ték vezérőrnaggyá, továbbá a Katonai Újjá-
szervezési Bizottság  elnöke lett. Boyennel 
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és  Gneisenauval együtt ő irányította a po-
rosz hadsereg újjászervezését. Az általános 
védkötelezettség bevezetése Poroszország-
ban, a Landwehr (véderő) és a Landsturm 
(népfelkelés) megteremtése, a tisztképzés 
reformja, a táborkar újjászervezése és a for-
radalom harcászati újításainak (a csatár-
lánc és a rohamoszlop) bevezetése ⁓ nevéhez 
fűződött. 1810-ben  a Hardenberg-kormány 
hadügyminiszterévé nevezték ki. 1813 ta-
vaszán ő szervezte Poroszország fölkelését 
Napóleon ellen, február 28-án  megkötötte 
a kalischi szerződést Oroszországgal. A fel-
szabadító háborúban mint tábornok és a szi-
léziai hadsereg táborkari főnöke vett részt. 
A Gross-Görschen mellett vívott ütközet-
ben (1813. május 2.) súlyosan megsebesült. 
⁓ rendkívül tehetséges szervező volt. Alapo-
san ismerte a hadtörténelmet és reformjait 
a történelem, valamint saját korának tapasz-
talataiból alkotta meg. Műszaki és gyakor-
lati ismeretei is figyelemreméltóak voltak. 
Munkássága azonban nem elsősorban elmé-
leti jellegű, bár számos munkájában töreke-
dett a hadtudomány alapelveinek feldolgo-
zására, legnagyobb érdeme a hadsereg teljes 
megreformálásában mutatkozott meg. Leg-
fontosabb munkái: Katonatisztek kézikönyve 
a hadtudományok alkalmazott részeinek el-
sajátítására, Katonai elmélkedések. (N. L.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

Schliffen, Alfred von (1833–1913): 1833. 
február 28-án  született Berlinben. Elvégez-
te a Tiszti Iskolát (1853), majd a Katonai 
Akadémiát (1861). A vezérkar tisztjeként 
vett részt az 1866. évi osztrák–porosz, majd 
az 1870–1871. évi francia–porosz háború-
ban. 1884-től  a német nagyvezérkar osz-
tályvezetője, 1891 és 1905 között vezérka-
ri főnök. 1906-ban  nyugállományba vonult. 
1905-ben  dolgozta ki a Franciaország elle-
ni támadás tervét, amin Németország első 
világháborús stratégiája alapult. A háború 
és a harc megvívására vonatkozó nézeteit 

a német hadsereg szabályzataiban, utasítása-
iban és más hivatalos okmányaiban, továbbá 
számos hadtudományi és hadtörténeti tanul-
mányban ismertette. Ezek: Cannae, A kor-
szerű háború. ⁓ mint Clausewitz és Moltke 
követője, síkra szállt a gyors lefolyású há-
ború, az ellenséges hadsereg hadászati át-
karolásának, egy nagy döntő ütközetben 
való megsemmisítésének és bekerítésének 
gondolata mellett. Túlbecsülte a hadvezérek 
szerepét a háborúban és tagadta a frontális 
áttörés lehetőségét. Szakíróként von Schli-
effen elsősorban a manőverezés elméleti ki-
dolgozása terén alkotott jelentőset, befolyá-
sa mind a mai napig érezhető. 1913. január 
4-én  hunyt el. (N. L.) → hadtörténet, had-
művészet története

sebesség szerinti elhúzó zavar: a dopp-
ler radarok frekvenciadiszkrimináció útján 
tesznek különbséget az álló és a mozgó célok 
között, mivel a mozgó célokról a visszavert 
jel a dopplercsúszással megváltozott frek-
vencián érkezik a radar vevőjébe. A radar 
sebességkapujának feladata, hogy a frek-
venciaszűrőbe fogott céljelet le tudja követ-
ni még akkor is, amikor a sebesség intenzí-
ven változik, illetve a cél hatásos kereszt-
metszete is fluktuál. A célrepülőgépen lévő 
zavaróberendezés a radar névleges frekven-
ciáján kezdve a működését, a mozgás okán 
ugyanolyan dopplercsúszást szenved, mint 
a visszavert jel. A céljel és a zavaró jel egy-
aránt bekerül a sebességkapuba, majd a za-
varójel frekvenciacsúszása egyre nagyobb 
mértékben húzza el a követőkaput, míg vé-
gül a radar elveszti a célt. (V. L.) → elekt-
ronikai hadviselés

sebesüléseibe belehalt (Died of Wounds –
DOW): azok tartoznak a ~ kategóriába, akik 
egészségügyi intézményben haláloznak el, 
ellenséges cselekmény miatt szerzett sé-
rüléseik következtében. (S. L.) → katonai 
egészségügy
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Seelöwe (Oroszlánfóka) hadművelet: Nagy-
Britannia 1940. évi lerohanásának – meg 
nem valósult – terve. (Sz. M.) → hadtörté-
net, hadművészet története

selejtezés: évente legalább egyszer a leltá-
rozást megelőzően el kell végezni a vagyon-
tárgyak alkalmazhatóságának minősítését, 
hogy mely eszközök váltak feleslegessé, il-
letve azok közül mely eszközök értékesíthe-
tetlenek, amelyekből nyerhető ki hasznosít-
ható elem, alkatrész, amely eszközök tartoz-
nak a veszélyes hulladék kategóriájába. Se-
lejtnek vagy feleslegessé vált eszköznek kell 
tekinteni és ki kell selejtezni a honvédelmi 
szervezet használatában lévő minden olyan 
eszközt, vagyontárgyat, amelyet kivontak 
a rendszerből, hadrendből; amely rendelte-
tésének megfelelő használatra alkalmatlan, 
illetve alkalmazása túl nagy ráfordítással 
járna; amelyet már nem lehet javítani vagy 
javítása nem gazdaságos, illetve szavatossá-
gi ideje lejárt; amely eszköz értékcsökkené-
se, értékvesztése oly mértékű, hogy rendel-
tetésének megfelelő használatra alkalmat-
lan vagy alkalmazása túl nagy ráfordítással 
járna (az eszköz mindenkori bruttó bekerü-
lési értékének 75%-át meghaladja), kivéve, 
ha az eszköz alkalmazása elengedhetetlen 
és pótlása nem biztosított; amely a magyar 
szabvány, vagy más hatósági előírás megvál-
tozása következtében használatra alkalmat-
lanná válik, és azt nem lehet az új előírások 
szerint átalakítani, illetve a megfelelőséget 
biztosítani; amely, a külföldi kirendeltsége-
ket működtető honvédelmi szervek, katonai 
missziók használatában külföldön felesle-
gessé vagy használhatatlanná vált és a misz-
sziós műveleti területről történő visszaszállí-
tása indokolatlanul magas kiadásokat ered-
ményezne, illetve visszaszállítása nem gaz-
daságos (költség-haszon elv). A kiselejtezett 
eszközök utólagos helyreállítása, azoknak 
a gazdálkodási készletbe történő visszahe-
lyezése tilos! (P. A.) → hadtáptámogatás

semlegesítés: 1. A katonai tevékenység ha-
tékonyságának, végrehajtási lehetőségének 
megakadályozása, megszüntetése. Az ellen-
ség alkalmatlanná tétele agy adott tevékeny-
ség befolyásolására. A ~ történhet az ellen-
ség csapatainak blokkolásával, elreteszelé-
sével, az élőerejének és a technikai eszköze-
inek pusztításával. 2. Vegyi, biológiai anya-
gok veszélytelenné tétele. (T. J.) → száraz-
földi műveletek 3. Lásd tüzelés célkitűzése 
(Sz. T.) → tüzérség

semlegesség: valamely állam legális státu-
sa, amely a háborútól való távol tartás elvé-
ből ered. A ~et önként vállaló ország nem 
vesz részt más államok között folyó háború-
ban, nem csatlakozik a hadviselő felek egyi-
kéhez sem, a felek felé egyenlő távolságot 
tart, és a felek is elismerik az illető állam 
~ét. A ~ kifejezi a semleges állam jogviszo-
nyát a hadviselő felekhez. A semleges állam 
nem szállíthat fegyvereket és hadianyagot 
a hadviselő feleknek, területe sérthetetlen, 
a területére behatoló idegen csapatokat kö-
teles lefegyverezni és internálni. Mindeze-
ket a nemzetközi hadijog is szabályozza. 
Ez a jogviszony külön nyilatkozatot vagy 
megegyezés nélkül, az 1907. évi V. (~ a földi 
háborúban) és XIII. (~ a tengeri háborúban) 
hágai egyezmény alapján létrejön a háború 
kitörésekor. A ~ megőrzésének lehetősége 
nagyban függ a nagyhatalmak magatartá-
sától. Ugyanakkor, ha egy nagyhatalom ér-
deke azt mindenképpen megkívánja, meg is 
sértheti a semleges állam területi integritá-
sát. A második világháború alatt például Né-
metország lerohanta Belgiumot, az olaszok 
 elfoglalták Görögországot, az angolok meg-
szállták Izlandot, és az amerikaiak a Lend- 
Lease törvény értelmében fegyverzetet szál-
lítottak más államoknak és ezzel megsér-
tették a ~et. A 20. század második felében 
a korszerű rakéta- és űrfegyverek megléte 
jelentős mértékben csökkentette a ~ meg-
tartásának lehetőségét. Svájc ~ét az 1815-ös  
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bécsi szerződés garantálja. Svédország 1814 
óta semleges. Ausztria ~ét az 1955-ös  állam-
szerződés alapján garantálták. Svájc például 
fegyveres ~et vállalt, jelentős milíciarend-
szerű hadseregére építve. Több semleges ál-
lam, például Ausztria, Svájc esetleg semle-
ges övezetnek is felfogható. (H. J.) → had-
tudomány elmélete

seregcsoport: a hadművészet új kérdései 
megválaszolásának nehézségeit érzékelte-
tő új terminológiai bizonytalanság, amikor 
például az osztrák–magyar haderőkön be-
lül 1914 augusztusában hadseregcsoportnak 
(Armeegruppe) neveztek egy – három nép-
felkelő és egy lovashadosztályból álló – had-
műveleti köteléket, míg 1915-ben  seregcso-
portnak (Heeresgrüppe) egy – két hadsere-
get magába foglaló – csoportosítást. (Sz. M.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

seregtest: a m. kir. Honvédségben hadosz-
tály-, hadtest-, hadseregszintű kötelékek 
gyűjtőneve. (Sz. M.) → hadtörténet, had-
művészet története

sérülés első egészségügyi ellátása: az idő-
faktor a betegek túlélésének és felépülésé-
nek kritikus fontosságú tényezője. Az idő-
faktor a sebesültek ellátásában létfontosságú 
tényező, amely erősen függ a megfelelő szer-
vezeti struktúrától, kiképzéstől, felszerelés-
től és környezettől. A sebesültek mortalitási 
arányának csökkentése érdekében az újra-
élesztést és az állapotstabilizálást a helyszí-
nen meg kell kezdeni. Az első egészségügyi 
ellátásnak kiemelkedő a jelentősége akkor, 
amikor a magasabb ellátási szint nehezen, 
vagy egyáltalán nem érhető el. Ebben az el-
látásban fontos szerepet játszanak a speci-
ális képzésen átesett harctéri életmentő ka-
tonák (Combat Lifesaver, Combat Medic). 
Ezeket az életmentő beavatkozásokat alap-
vetően a sérülést követő első 10 percben meg 
kell kezdeni. (S. L.) → katonai egészségügy

sérült technikai eszköz: a harcok során 
megsérült, vagy az üzemeltetés során meg-
hibásodott további rendeltetésszerű haszná-
latra alkalmatlanná vált technikai eszköz. 
A ~ök lehetnek kisjavítást, középjavítást, 
nagyjavítást igénylők vagy nem javíthatók. 
(V. R. L.) → haditechnikai támogatás

sérült/sebesült (egészségügyi személyi 
veszteség) számvetés: egy (had)művelet 
következtében létrejövő emberi veszteség 
számszerű becslése. Ez magában foglalja 
a halottakat, a fogságba esetteket, az eltűn-
teket, valamint a harccselekmény közben 
megsebesülteket, a sebesülés következtében 
elhunytakat és a harci stressz miatti veszte-
séget, továbbá a betegeket és a nem harccse-
lekmény közben megsérülteket. Az egész-
ségügyi veszteség várható mértéke és annak 
belső szerkezeti megoszlása az egészség-
ügyi biztosítás koncepciójának egyik meg-
határozó tényezője. Megbízható prognosz-
tizálása rendkívüli fontosságú, mivel erre 
épül az egészségügyi ellátó tagozatok fela-
datrendszere, a sebészeti és belgyógyászati 
ellátás követelményei, az anyagi és techni-
kai ellátás mutatói és a kiképzési igények. 
A ~ének főbb lépései: a) a veszélynek ki-
tett populáció nagyságának megállapítása: 
a veszélynek kitett csapatok létszáma adott, 
a számítás alapja lehet a haderő egésze, vagy 
annak egy része, egysége; b) a veszteségi 
arányok megállapítása: az adott művelet ér-
dekeinek megfelelően a veszteségi arányokat 
meg lehet határozni a művelet egy adott fá-
zisára, egy adott egységére, vagy egy adott 
napjára vetítve; c) a veszteségi profil becs-
lése: a sérülés-/sebesülés-/betegségtípusok 
várható arányának becslése; d) a sérült/se-
besült/beteg áramlás dinamikájának becs-
lése: a sérültek/sebesültek/betegek előfor-
dulásának csúcsai közti időszak becslése. 
Ez fontos annak a megítéléséhez, hogy ele-
gendő idő áll-e adott esetben rendelkezésre 
(az ellátásra és kiürítésre) két hullám között, 



970

sérülttechnika gyűjtőhely

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

valamint fontos információt biztosít a fekte-
tési kapacitások meghatározásához. A ~ ka-
tegóriái: A személyi veszteség összességét 
össz- vagy teljes személyi veszteségnek ne-
vezzük, amely két nagy csoportból tevődik 
össze: a) a harci eredetű (harccselekménnyel 
összefüggő) egészségügyi személyi vesz-
teség; b) a betegségek és nem harci erede-
tű (harccselekménnyel összefüggő) sérülé-
sek kategóriáját.

sérülttechnika gyűjtőhely: a javító szerve-
zeteknek a sérült technikai eszközök javítása 
céljából a javítás technológiai folyamatának 
megfelelően szervezett ideiglenes települé-
si formája. A ~eken javító alegységet vagy 
egységet telepítenek a várható legnagyobb 
veszteség körzetében. (V. R. L.) → haditech-
nikai támogatás

Seversky, Alexander Prokofief de, ere-
deti nevén orosz betűkkel: Александр 
Николаевич Прокофьев-Северский, grúz 
betűkkel: ალექსანდრე ნიკოლაის ძე 
სევერსკი (1894–1974): grúz (akkori Orosz 
Birodalom) származású, Amerikai Egyesült 
Államokba emigrált katonatiszt. Nem ért el 
olyan magas rendfokozatot, mint más, fő-
sodorba tartozó gondolkodók (őrnagyként 
fejezte be szolgálatait, majd így szólíttatta 
magát), ismertsége mégis vetekszik velük. 
Még az Orosz Birodalom tisztjeként az első 
világháborúban ászpilóta (számos harci sé-
rülést szerzett, illetve élt túl, jobb lábát el-
veszítette), az USA-ban  vállalkozóvá, repü-
lőgép-gyártóvá, műrepülő pilótává, íróvá 
és teoretikussá vált. William Landrum Mit-
chell mentoráltja. Emiatt, akárcsak  Mitchell, 
~ is nagy elánnal cáfolta a haditengerészet 
létjogosultságát. Elavultnak, nehézkesnek, 
és a légierővel szemben kiszolgáltatottnak 
tartotta. Számos rövidebb publikációt, és két 
könyvet írt, amelyek közül a Győzelem a 
légierő által (Victory Through Air Power, 
1942) nagymértékű figyelmet kapott, nem-

csak a katonai, vagy politikai vezetés, ha-
nem az amerikai állampolgárok körében is. 
Felmérések szerint körülbelül öt millióan 
olvasták, és húsz millióan ismerték e művé-
nek tartalmát. A híres rajzfilmkészítő, Wal-
ter Elias „Walt” Disney pedig eme érdeklő-
dést kihasználva megfilmesítette a könyv lé-
nyegi részét (Algar, Geromini, Kinney, Por-
ter, 1943). Könyvének központi mondaniva-
lója, hogy a légierő természetéből eredően 
hadászati (stratégiai) erő, abból fakadóan, 
hogy fizikai akadály nem állhatja útját, így 
képes erőit összpontosítva az ellenség hát-
országában, mélységében, „szívében” csa-
pást mérni. Ebből adódóan úgy vélte, hogy 
a légierő erőforrásait pazarlás a szárazföld 
támogatására fordítani, amely hadelméle-
ti szempontból nem a háború legmagasabb, 
hadászati szintjén küzd, hanem alacsonyabb, 
harcászati célokat teljesít, ezek összeadódá-
sával, illetve ezeken keresztül hadműveleti-
eket, majd csak ezt követően érhet el hadá-
szati sikereket, mivel át kell küzdenie magát 
a szemben álló félen, illetve fizikai akadá-
lyokon. Aztán a légtér birtoklásának fontos-
ságát emeli ki. Mitchellel és Giulio Douhet-
val ellentétben nem a légibázisok és repü-
lőgépgyártó-ipar támadásában látta ennek 
a lehetőségét, hanem magának a szemben 
álló légierőnek a pusztításával. A két ko-
rábbi gondolkodó idejében még nem alkal-
maztak rádiólokációs berendezéseket (rada-
rokat), és nem volt más hatékony előrejelző 
rendszer sem, amivel a közeledő repülőerő-
ket felderíthették volna, így egyszerűbb-
nek és biztonságosabbnak tűnt a  mögöttes 
 hadipotenciál megelőző támadása, illetve 
túl veszélyesnek látszott egy légi háború 
megvívása. A harmadik kulcsgondolat a cél-
pontkiválasztást érinti. A légierő tehát képes 
a szemben álló fél mélységében csapást mér-
ni, hadjáratot folytatni, viszont nem enged-
hető meg az, annak ellenére, hogy „bármit” 
megtámadhat, „akármit” támadjon. Tehát 
a hadászati célokat szem előtt tartva olyan 
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célpontokat kell kiemelni és pusztítani, ame-
lyek e céloknak az elérésében előremozdít-
ják a törekvéseket, helyesebben, leginkább 
támogatják azt. (Cs. J.) → légvédelem, légi-
erő (műveletek, támogató műveletek)

Shang Yan, eredeti nevén, Kung-sun Yang 
(Wei Yang néven is említik): kínai filozó-
fus, egy észak-közép-kínai államban, Wei-
ben született. Fiatal korában büntetőjoggal 
foglalkozott és a hercegek oktatójaként szol-
gált. A miniszterelnök nagyra értékelte a tu-
dását és utódjául javasolta az uralkodónak, 
aki ezt visszautasította. ⁓ ezen megsértő-
dött és Ch’in nyugati államába utazott, ahol 
Hsiao herceg az államigazgatásban jártas 
szakembereket keresett. ⁓ átfogó államre-
form tervet dolgozott ki. A hadsereg vezé-
reként sikeres hadjáratot indított Wei ellen, 
majd Kr. e. 341-ben  egy újabb háború után 
arra kényszerítette, hogy Ch’innek adja át 
a sárga folyó nyugati részét. Sikerei jutalmá-
ul az uralkodó kinevezte ⁓ (modern Shensi) 
15 városának fejedelmévé. Innen származik 
a neve, amelynek jelentése Shang ura. Hsiao 
herceg 338-ban  bekövetkezett halálát köve-
tően összeesküvéssel vádolták Shangot, aki 
megpróbált visszatérni Wei-be, de vissza-
küldték Ch’inbe, ahol családjával együtt ki-
végezték. Fő államtudományi műve a Shang 
urának könyve (Shāng jūn shū) címet vise-
li. Ezt tekintik a kínai törvénykezés alapjá-
nak. A könyv elsősorban a társadalmi rend 
fenntartására összpontosít pártatlan törvé-
nyek rendszerén keresztül. Részletesen fog-
lalkozik a hadsereg alkalmazásának kérdé-
seivel az állam érdekeit szolgáló hódító há-
borúkban. (N. L.) → hadtörténet, hadmű-
vészet története

Shigle (Tengerparti kavics)  hadművelet: 
amerikai–brit–kanadai műveletsorozat 
az olaszországi Anzio és Nettuno körzeté-
ben. (Sz. M.) → hadtörténet, hadművészet 
története

Sichelschnitt (Sarlóvágás) hadművelet: 
a Fall Gelb első részhadművelete 1940. má-
jus első felében, amelynek során egy hatal-
mas ívben mért csapással az „A” Hadsereg-
csoportnak a La Manche csatorna felé elő-
retörve ketté kellett vágnia az Észak-Fran-
ciaországban állomásozó ellenséges had-
erőt. Lásd Weserübung hadművelet. (Sz. M.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

Siegfried-vonal: Németország  nyugati ha-
tárai mentén kiépített védelmi állások, erő-
dítmények és tankcsapdák sorozata. Az ere-
deti ⁓at az első világháború során, 1916–
1917-ben  építették ki, alapvetően 500 000 t 
homok, 175 000 t cement, 20 000 t gömb-
vas, 16 000 t formavas, 3 M m³ deszka, 
430 000 m³ egyéb faanyag, 3 M darab vas- 
és 1,5 M darab facölöp felhasználásával. 
Azonban ezt az elnevezést gyakrabban csak 
a második világháború előtt kiépített védel-
mi rendszerre alkalmazzák, amelyet a fran-
cia Maginot-vonallal szemben, hasonló cé-
lokkal építettek ki az 1930-as  évek második 
felében több mint 600 km hosszan, a német–
holland határ menti Kevétől a német–sváj-
ci határnál lévő Weil am Rheinig. A néme-
tek Westwall elnevezést használtak a máso-
dik védelmi vonalra, de később alkalmaz-
ták a Siegfriedstellung nevet is. Összesen 
18 000 bunker, erődítmény, védelmi állás, 
alagút és tankcsapda épült meg ezen a vo-
nalon. (Sz. M.) → hadtörténet, hadművé-
szet története

sifrírozás: nyílt szöveg titkossá tétele, rejt-
jelezése meghatározott előre megbeszélt rejt-
jelkulcs szerint. A rejtjelezés végrehajtóját 
rejtjelezőnek (sifrírozónak) nevezik. A rejt-
jelezett szöveg egy jele (betű, szám stb.) 
a rejtjelelem. (N. I.) → híradó-informatika, 
információvédelem

sikerkifejlesztő lépcső: a szovjet mély had-
művelet 3. hadműveleti lépcsője, aminek 
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 gépesített és lovashadtestjei kifejlesztik 
a hadműveleti sikert (Sz. M.) → hadtörté-
net, hadművészet története

síkrajz: a térképen ábrázolt természetes 
és mesterséges tereptárgyak összessége 
a domborzatra vonatkozó jellemzők nélkül. 
A ~hoz tartozik a vízrajz, a teljes közleke-
dési hálózat, a települések, az ipari- és me-
zőgazdasági létesítmények, a közigazgatá-
si határok, a növényzet és a talajféleségek. 
(K. A.) → geoinformációs támogatás

síkság: lásd alföld (S. K. K.) → katona-
földrajz

sisakmegjelenítő (Head Mounted System – 
HMS): lásd optikai célzókészülék (Sz. L.)  
→ haditechnikai támogatás

sisakcélzó: lásd optikai célzókészülék 
(Sz. L.)  → haditechnikai támogatás

Slessor, John Cotesworth (1897–1979): brit 
légi marsall, a repülőcsapatoknál szolgált, 
még amikor Királyi Repülőcsapatokként 
volt ismeretes, és jóval azután is, hogy füg-
getlen haderőnemmé válva a Királyi Légi-
erő (Royal Air Force – RAF) névvel illették 
a szervezetet. A legelmélyültebb gondolko-
dónak tartják a RAF történetében. Vadász-
pilótaként kezdte pályafutását az első vi-
lágháborúban, majd törzstisztként folytat-
ta a háború után Sir Hugh Montague Tren-
chard marsall parancsnoklása alatt. A máso-
dik világháború kezdetekor a RAF hadmű-
veleti főnöke volt, majd 1950-ben  megkapta 
az ötödik tábornoki csillagot és lett a Kirá-
lyi Légierő vezérkarának főnöke és marsall-
ja. 1936-ban  készül el a Légierő és a hadse-
reg (Air Power and Armies) című könyvé-
vel, amely szintén mérföldkő a légihadvi-
selés-elmélet történetében. Philippe S. Me-
ilinger (légierő teoretikus, történész) egyik 
művének fejezetcíme a következő: John C. 

Slessor and the Genesis of Air Interdiction 
azaz John C. Slessor és a légi lefogás erede-
te. A légi lefogás a hadászati légi műveletek 
és a szárazföldi csapatok közvetlen légi tá-
mogatása szempontjából „köztes” műveleti 
vagy tevékenységi forma. Nem az ellenség 
szívében, de a harcoló csapatok mélységé-
ben, a harcérintkezés vonalán jóval túl vég-
rehajtott légitámadási forma. Ahogy ~ is 
megfogalmazza, a célpontok közé tartoznak 
a még nem harcoló ellenséges csapatok, el-
látmányuk, felvonulási útvonalak, az össze-
köttetési lehetőségek (kommunikáció, köz-
lekedési infrastruktúra, hidak) stb. Ezenkí-
vül ~ is hangsúlyozza a légi fölény fontos-
ságát, amely előfeltétele a hatékony légi le-
fogási műveletek végrehajtásának, továbbá 
egy esettanulmányt is olvashatunk a harma-
dik fejezetben. (Cs. J.) → légvédelem, légi-
erő (műveletek, támogató műveletek)

sokszögelés: a geodéziai pontkapcsolások 
azon speciális esete, amelynél két ismert ko-
ordinátájú pont között végrehajtott távolság- 
és iránymérések sorozatával, több pont koor-
dinátáinak együttes számítása történik. A ~ 
megfelelő alternatívája a hagyományos egy-
pontos geodéziai pontkapcsolásoknak mind-
azon esetekben, amikor a két ismert pont kö-
zötti, illetve a meghatározandó pontokról 
az ismert pontokra az összelátás feltételei 
nem adottak, illetve amikor vonalas terep-
tárgyak (közlekedési hálózat elemei, kerítés 
és határvonalak, folyóvizek, vezetékek stb.) 
mentén kell új pontok helymeghatározását 
végrehajtani (ideértve a vonalba  rendezett 
tüzelőállások helyzetének meghatározását 
is). (K. A.) → geoinformációs támogatás

sommei csata: az antanterők 1916.  június 
24-én  megindított támadássorozatának dön-
tő mozzanataként, a Somme folyó mind-
két partján 20 km széles sávban Péronne- 
től nyugatra mért csapás azzal a céllal, 
hogy német erőket vonjanak el Verduntől, 
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majd számolják fel azokat. E  harcok  során, 
1916. szeptember 15-én  vetettek harcba 
először harckocsikat (Mark–I). A novem-
ber 21-éig  tartó csatában az antant 2,5, míg 
a német hadvezetés 1,5 millió katonát ve-
tett be, s a 45 × 10 km-es  antant „sikerért” 
450 000 brit, 200 000 francia katonát áldoz-
tak fel, míg a németek 650 000 főt vesztet-
tek. (Sz. M.) → hadtörténet, hadművészet 
története

Somogyi Endre (1891–1967): iskolai tanul-
mányait Kecskeméten, a tanítói árvaházban 
kezdte. A gimnázium 5. osztályának elvég-
zése után előbb Nagyváradra, majd a pé-
csi Zrínyi Miklós hadapródiskolába került. 
A Ludovika Akadémián 1909-ben  kezdte 
meg a tanulmányait, amelyek sikeres befe-
jezése után, 1912-ben  avatták fel gyalogos 
hadnagyként. 1912. szeptember 1-jén  foglal-
ta el első tiszti beosztását a pozsonyi m. kir. 
13. honvéd gyalogezred állományában. 1914. 
augusztus 1-jétől  1914. szeptember 15-éig  
a m. kir. 30. honvéd gyalogezred pótzászló-
aljának segédtisztje volt. 1914-től  megjárta 
az első világháború hadszíntereit. A harc-
tereken szerzett érdemeiért több kitüntetés-
ben részesült. 1915. november 1. és 1916. no-
vember 30. között a Ludovika Akadémián 
volt tanár, 1917. április 15. és 1917. június 1. 
között a vezérkari tanfolyam hallgatója La-
ibachban. 1917. június 5-étől  a III. hadtest-
parancsnokság vezérkari tisztje volt az olasz 
fronton, majd 1918–1919 között ismét ta-
nár a Ludovika Akadémián. 1920–1921-ben  
elvégezte a Hadi Akadémiát. 1922–1923-
ban  a Ludovika Akadémián, 1923–1927 
között a Hadi Akadémián volt tanár. 1927. 
szeptember 1. – 1930. szeptember 1. között 
a 6. vegyesdandár parancsnokságának anya-
gi osztályvezetője, egyben a dandár vezér-
karfőnökének helyettese. 1930. szeptember 
1. és 1931. március 6. között tanár a Hadi 
Akadémián. 1931. március 6. és 1936. má-
jus 1. között a honvédelmi miniszter szárny-

segédje. Innen 1936. május 1-én  a HM VI–
4. osztályra került, illetve a Vkf. 4. osztály 
osztályvezetője lett. 1939. szeptember 1-től  
egészen 1945 májusáig, az intézet megszűn-
téig a Magyar Királyi Honvéd Térképészeti 
Intézet parancsnoka volt. 1945. május 8-án, 
Ausztria területén amerikai hadifogságba 
került, ahonnan 1945. október 23-án  tért 
haza. 1946. január 25-én  a honvédelmi mi-
niszter Állandó Igazoló Bizottsága a szol-
gálatban való meghagyása mellett koráb-
bi katonai múltja miatt „megfeddte”. 1946. 
augusztus 31-én  rendfokozata meghagyása 
mellett nyugállományba helyezték. 1950. 
szeptember 1-jével megszüntették a nyugdí-
ja folyósítását. 1951-ben  a családjával együtt 
önként kitelepült a Heves megyei Ostoros 
községbe. 1954 januárjában a Borsod–Aba-
új–Zemplén megyei Szomolya községbe köl-
tözött, ahol 63 évesen harangozói munkát 
vállalt. 1966 októberében Kispestre költö-
zött. 1967 júniusától tüdőembóliával kezel-
ték. 1967. szeptember 9-én  76 éves korában 
hunyt el. ~ a magyar katonaföldrajz 20. szá-
zadi legjelentősebb képviselője, aki a Nagy 
Háborút megjárt tiszt tapasztalataival ren-
delkezve fogalmazta újjá a katonaföldrajzi 
dimenziókat. A hadtudományban a magyar 
katonaföldrajz mint önálló tudományterü-
let megteremtője. Az első tudományos érté-
kű művét Magyarország és környéke álla-
mainak katonai földrajza címmel 1928-ban  
magánkiadásban jelentette meg. A katona-
földrajzi leírásban felhasználta kora nagy 
földrajztudósainak (Cholnoky Jenő, Teleki 
Pál, Fodor Ferenc, Lóczy Lajos, Pécsi Al-
bert és Prinz Gyula) kutatási eredményeit. 
Művében katonai szempontból rendszerezte 
a földrajztudomány megállapításait. Művé-
nek újszerűségét az adta, hogy a katonaföld-
rajzot mint tudományt kezelte és felhasznál-
ta a földrajz és más tudományok eredménye-
it is. Rendszerezte és leírta a katonaföldraj-
zi tényezőket, feltárta azok összefüggéseit 
a  harcokkal. Magyarország megváltozott 
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geostratégiai helyzetének megfelelően osz-
tályozta a hadszíntereket, és ezeket a föld-
rajztudomány eredményeinek felhasználá-
sával írta le. A katonaföldrajzi tényezők ér-
tékelésénél abból indult ki, hogy a hadite-
vékenységek és a földrajzi környezet között 
kölcsönhatás van. Ennek megfelelően a ka-
tonaföldrajzi tényezők élére a vízrajzot he-
lyezte, ezt a domborzat, az éghajlat (klíma) 
és egészségügyi viszonyok, a közlekedési 
viszonyok, segélyforrások, gazdasági viszo-
nyok, népesség, az ország területe és határai 
követték. Értékelései és mutatói (a határok 
ellenálló-képessége, a határok élő- és holt-
anyag energiája stb.) napjainkban is hasz-
nálhatók. Az 1945 utáni Magyarország nem 
tartott igényt a kiváló katona és sportember 
tudására és tapasztalatára. Élete utolsó két 
évtizedében méltatlanul elfelejtve, nehéz 
körülmények között is méltósággal viselte 
a sorsát. Munkásságának eredményei túlél-
ték őt: neve bekerült a magyar katonai tér-
képészet, a katonaföldrajz és az öttusasport 
arany lapjai közé. A Honvéd Tiszti Vívó 
Klub elnöke, a Ludovika Akadémia Sport 
Egyesületben (LASE) működő öttusázók 
patrónusa, az 1932-es  és az 1936-os  olimpi-
án az öttusacsapat vezetője volt. Tisztelegve 
munkássága előtt a Zrínyi Miklós Nemzet-
védelmi Egyetem rektora ~ altábornagynak 
posztumus Pro Militum Artibus (A hadtu-
dományért) kitüntető címet adományozott 
2009-ben. (S. K. K.) → katonaföldrajz

Vitéz Somogyi Endre altábornagy sírja a Kispesti 
temetőben (Fotó: S. K. K.)

Sonnenblume (Napraforgó) hadműve-
let: a német Africa Corps (Afrika hadtest) 
Észak-Afrikába telepítése 1941 februárjá-
ban. (Sz. M.) → hadtörténet, hadművészet 
története

sorállomány: a fegyveres erőkben (a Ma-
gyar Honvédségben a hadkötelezettség visz-
szaállítása esetén), a törvényben rögzített 
szolgálati kötelezettség (a hadkötelezettség) 
alapján, fegyveres (fegyver nélküli) kato-
nai szolgálat letöltésére bevonult hadkötele-
sek állománycsoportja. A haderőben, a tör-
vényben elrendelt hadkötelezettség alapján 
teljesített első katonai szolgálat. Időtartama 
a bevonulástól a leszerelésig (a tartalékos 
állományba helyezésig) tart. A sorkatonai 
szolgálat időtartamát a honvédelmi törvény 
rendkívüli állapot idejére tizenkét hónap-
ban rögzíti, de meghosszabbítható. Ma már 
nem használatos fogalom. (H. L.) → védel-
mi igazgatás
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sorkatonai alapkiképzés: 2004 novembe-
réig fennálló rendszere alapján a sorkato nai 
szolgálat teljesítésére bevonult újonc hadkö-
telesek általában egy hónapos időtartamú ka-
tonai alapkiképzésen vettek részt. A ~ tartal-
ma a honvédség minden katonájára vonat-
kozóan egységes volt. A ~ során a katonák 
megtanulták a katonai élettel járó általános 
viselkedési normákat, a szolgálati és a vár-
ható beosztásukkal össze függő feladatokat, 
egyéni fegyverükkel végre hajtották az alap-
lőgyakorlatot. A ~ mint egyéni kiképzés a ki-
képzés következő sza kaszának, a kötelékki-
képzésnek a feltétele (oktatásszervezeti for-
ma) volt. Az újonc katonákat a ~ időszakára 
külön alegységbe vonták össze, külön kör-
letben helyezték el. Kiképzésükhöz a legrá-
termettebb alegység parancsnokokat jelölték 
ki. A ~ módszerei a magyarázat, bemutatás 
és gyakorlás voltak. A ~ eredményes befe-
jezését követte az ünnepélyes katonai eskü. 
A sorkatonai szolgálatot a szerződéses kato-
nai szolgálat váltotta fel. (Cs. F.) → katonai 
képzés. kiképzés, felkészítés

sorozás: a katonai szolgálatra való fel-
készülés kiemelkedő, egyik legfontosabb ré-
sze, amelyen a potenciális hadkötelesnek – 
a megjelenési kötelezettség alapján – kötelező 
részt vennie. A ⁓t és annak időpontját a hon-
védelmi törvény írja elő. A ⁓t első- és má-
sodfokú sorozó bizottságok végzik. Mentes 
a ⁓ alól: a) aki mozgásképtelen; b) önmaga 
ellátására képtelen; c) szellemi fogyatékossá-
ga vagy elmebetegsége miatt magatehetetlen; 
d) siket, néma vagy siketnéma; e) vak vagy 
egyik szeme hiányzik; f) cselekvőképességét 
érintő gondnokság alatt áll; g) akinek bárme-
lyik végtagja teljesen működésképtelen. A ⁓
on a katonai szolgálatra alkalmas minősítést 
kapott fiatalt be kell hívni katonai szolgálat-
ra, ha erre nem kerül sor, egy év letelte után 
ismételten ⁓ra kell rendelni. (F. F.) → védel-
mi igazgatás

sorozatszám: egy adott térkép típusának 
és sorozatának beazonosítására alkal mas 
kód. A NATO szabványos térkép sorozatok 
számozási rendszerének alkal mazását a szá-
razföldi, légi navigációs- és fotótérképek ke-
reten kívüli információi között a STANAG 
3676 egyezmény írja elő. A térképsorozatok 
számozási rendszere a szelvényezési rend-
szerrel alkalmazva a Föld teljes felszínére 
egységes alapot biztosít az adott térkép tí-
pusának és földrajzi helyzetének azonosítá-
sához. A topográfiai térképek ~ából (példá-
ul M776) megállapítható a kontinentális ré-
gió kódja (M – Európa), a térképi méretarány 
kódja (7 – M = 1 : 50 000), a kontinentális 
régión belül az adott alrégió/országcsoport 
kódja (7 – Ausztria, Csehország, Magyaror-
szág, Szlovákia), valamint az alrégión belüli 
körzet/ország kódja (7 – Magyarország). Ha 
a térképsorozat a kontinentális régiónál na-
gyobb területet fed le, akkor a régiókód he-
lyén szám áll. Ez a hadműveleti együttmű-
ködési térképek esetén az 1-es  (1501). A te-
matikus térképek ~a két részből áll. Az első 
a térképalap ~a, a másik a tematika kódja. 
A JOG térképi alapon készített terepjárha-
tósági térkép kódja így például 1501–CCM. 
A ~ a térképszelvények jobb felső, illetve bal 
alsó sarkában tüntetik fel. (K. A.) → geoin-
formációs támogatás

sorozatvető: lásd tüzérségi tűzeszköz 
(M. G.) → tüzérség

sötét hírszerzés: az információk megszer-
zésének az a módszere, amikor a hírszerző 
vagy ügynök beszélgetés során szerez meg 
értékes adatokat, értesüléseket olyan mó-
don, hogy a beszélgetőpartner nincs tisz-
tában azzal, hogy kivel áll szemben, és így 
jelentős híranyagot szolgáltat ki. A célsze-
mély nem ismeri a beszélgetőpartner „sö-
tét” szándékát. A beszélgetést a hírszerző, 
vagy az ügynök megtervezi és előkészíti. 
(H. H.) → felderítés
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Spaatz, Carl Andrew (1891–1974): a West 
Point-on diplomázott, később az Egyesült 
Államok Szárazföldi Repülő Csapatainak 
(US Army Air Force, 1941–1947) altábor-
nagya, a második világháborúban az Egye-
sült Államok Hadászati Légierejének (US 
Strategic Air Force – USSTAF) parancs-
noka az európai hadszíntéren, illetve más 
szövetséges légi csoportosításoknak is (Af-
rikában, és a Csendes-óceánon). Dwight D. 
Eisenhower tábornok egyik legkiválóbb tá-
bornokának tartotta az egész háború során. 
A háború után a függetlenné váló amerikai 
légierő (US Air Force; korábban jellemző-
en a szárazföldi haderőnem alárendeltségé-
be tartoztak a repülőcsapatok a fejlődésü-
ket tükröző, egyre több erőt és komolysá-
got sugárzó megnevezésekkel) első vezér-
karfőnöke, 1947-ben. Ha annyi nem volna 
elég, hogy a világ legjelentősebb légiereje 
egyik atyjának (a másiknak Harold H. Ar-
nold tábornokot, illetve William Landrum 
Mitchell-t) tartják, határozott elképzelése 
volt a légierő alkalmazását illetően. Az első 
világháborúban, és közvetlenül utána, ta-
pasztalatfeldolgozások során megfogalma-
zódó elméletek a második nagy háborúban 
tesztelhetővé váltak. ~ tábornok, mint kor-
társai oly gyakran, a nagyszerűnek és még 
mindig újszerűnek tartott stratégiai légitá-
madás mellett érvelt, illetve hogy a légierő 
többi eszközrendszerét e művelet körülmé-
nyeit megteremtendően szükséges alkal-
mazni. 1946-os  írásában kifejti, hogyan té-
kozolták el a németek a kontinentális Euró-
pa feletti légi uralmukat, és Nagy-Britannia 
szigete feletti légi fölényüket. Ezután meg-
határozza a hadászati légierő-alkalmazás 
alapelemeit: a) a tömegesség, a légierő ké-
pessége, hogy valamennyi eszközét egy he-
lyen és időben tudja összpontosítani, erre 
soha előtte más haderőnemek által nem volt 
lehetőség; b) szabad célkiválasztás, a légi-
erő képes mélyen az ellenség szívébe hatol-
ni, és pusztítani a létfontosságú központokat 

(~nak ki is fizetődött a német üzemanyag el-
látás rendszerének támadása). Ezeket a cél-
pontokat hadászati bombázó hadjáratok ke-
retében lehet elpusztítani, amelyeket meg 
kell előzzön a légtér birtoklásáért folytatott 
harc; c) a gazdaságosság elve, csak azokat 
az elsődleges, legfontosabb célokat támad-
ják a szükséges és elégséges erőfeszítéssel, 
melyek pusztulásával elérhetjük a kívánt 
hatást – a szükséges katonai vagy politikai 
eredményt. (Cs. J.) → légvédelem, légierő 
(műveletek, támogató műveletek)

spártai kiképzés: a teljes vagy részleges pol-
gárjoggal rendelkező, vagy a polgárjogra esé-
lyes spártai lakosok számára az agógé (a ~) 
speciális közösségi rendszerén keresztül biz-
tosított, kiemelkedően hatékonynak bizo-
nyult ókori katonai felkészítési eljárás. Ala-
nyi jogon a homoioszok (a teljes jogú polgá-
rok – csak a legidősebb fiú örö költe automa-
tikusan), a hüpomeiónok (spártainak született 
polgárok, másod-, illetve többedszülöttek, 
akiknek nem jutott földbirtok) kaptak ~t, de 
a teljes jogú pol gárok módjára kaptak kikép-
zést és telje sítettek katonai szolgálatot a mot-
haxok (a törvénytelen gyerekek), a trophimo-
szok (perioikoszok vagy külföldiek gyer-
mekei), a neodamódészek (egykori helóták, 
akik vállalták a hoplitaként való szolgálatot 
és ezért felszabadítottak). Spárta ókori tör-
ténelme során mindvégig katonaállamként 
létezett, amely évszázadokon keresztül le-
győzhetetlenségével tűnt ki a korabeli hellén 
világ poliszai közül. Harcosai fegyelmezett, 
jól felszerelt, kötelékben kiválóan együtt-
működő, korszerű eszközökkel ellátott és tes-
ti erőben kiemelkedő katonák voltak, akik 
egész életüket a háborúskodásnak, az edzés-
nek, illetve harci tudásuk fejlesztésének szen-
telték. Jól bírták a testi igénybevételeket, fáj-
dalmakat, a menetelést és a folyamatos har-
cot. A spártaiakat a falanx harcrend alkalma-
zása köré komplex katonai kiképzési rend-
szert  dolgoztak ki. Vegetius  Renatus  Flavius 
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a  következőket írta: „A spártaiak voltak 
az elsők, kik a harcok tapasztalatait a si-
kerekből  összegyűjtve, a hadi mester séget, 
amelyről azt hiszik, hogy egyedül a vitéz-
ségtől, vagy éppen a szerencsétől függ: a ta-
nítás és tudás tárgyaivá tették és megrendel-
ték a harcosok tanítóinak, hogy az ifjúságot 
a harcolás gyakorlására és különböző módja-
ira megtanítsák.” A spártai nehézgyalogság 
általános erőnléte mai szemmel nézve hihe-
tetlen magas volt. A hoplita felszerelés elér-
hette a 35 kg-ot, ennek ellenére kilométere-
ket futottak teljes fegyverzetben csata előtt, 
a tűző napon, ha a harcászati helyzet megkí-
vánta. Ez a gyalogság 30–50 km-es  erőltetett 
menet után még képes volt harcot vállalni. 
Az ókori olimpiákon létezett a hoplita ver-
senyszám, ami a teljes fegyverzetben való 
hosszútávfutást népszerűsítette. A spártai 
társadalmi értékrend a korabeli harcászat 
és katonaeszmény által diktált elvekre épült. 
A kiképzést az életkornak megfelelően cso-
portosított erő- és tűrés próbák és versenyek, 
a felnőtté válás szer tartásos próbái foglalták 
keretbe. A 7. élet évtől kezdve egész a hadkö-
teles korig (20. életév) elvonták a fiatalokat 
a házi neveléstől, tagokba (ilai) és századok-
ba (agélai) sorozták őket, ahol paidonomo-
szok vezetése alatt gimnasztikai és hadi gya-
korlatokat űztek, ezenkívül bizonyos tánco-
kat és kardalok éneklését tanulták. A cso-
portok vezetői a legértelmesebb és legbát-
rabb fiúk lettek. A többiek zokszó nélkül 
engedelmeskedtek nekik. Előfordult, hogy 
az idősebbek vitát és verekedést provokál-
tak a  kisebbek között csak azért, hogy meg-
tudják, hogyan állnak majd helyt a harcban. 
A nagyobbacska fiúk haját lenyírták, me-
zítláb járatták őket. Tizenkét éves koruk-
tól kezdve egész évben ugyanabban a kö-
penyben kellett járniuk, mosdatlanul. Fek-
helyük szalmazsák volt, amelybe maguk tör-
tek puszta kézzel nádat. A rendkívül szigorú 
testi nevelésen túl értelmüket csak annyira 
képezték, amennyire az egy jó katonának 

szükséges volt. A spártaiak fontosnak tartot-
ták gon dolataik egyszerű, világos, szabatos 
kife jezését. Vezetőjük kérdéseire tömören, 
lényegre törően kellett válaszolniuk. (In-
nen ered a lakonikus beszéd kifejezés: Spár-
ta államának neve Lakedaimón vagy Lakónia 
volt.) A feljebbvalóknak való feltétel nélküli 
engedelmességet, a parancsok kétkedés nélküli 
végrehajtását követelték meg azok a gyakorla-
tok is, amelyeket krüpteiának (rejtőzködésnek) 
neveztek. Ez előbb a közösségből ideiglenesen 
kive tett ifjak túlélési gyakorlata volt, később 
egy a harcias szertartássá, titkos megbíza tássá 
vált. Lényegében abból állt, hogy az idősebb 
fiúk a rabszolgák táborát óva tosan megköze-
lítették, becserkészték, majd egy adott jelre 
megrohamozták őket, válogatás nélkül le-
mészárolva férfiakat és nőket, gyermekeket 
és aggastyánokat egyaránt. A krüpteia kettős 
célt szolgált: egy felől erkölcsi aggályok nél-
küli kegyetlen maga tartásra szoktatta a fia-
talokat, másfelől állandó rettegésben tartotta 
a rabszolgákat. A 20. életévvel kezdetét vette 
a 60 éves korig tartó hadkötelezettség, elein-
te könnyebb gyakorlatokkal, a helótákra való 
fel vigyá zással stb. A hadkötelezettség az or-
szágon kívüli szolgálatra is kiterjedt. A fiúk 
húsz éves korukban lettek – kitűnően kép-
zett katonaként – a hadsereg tagjai. Ekkor 
már megnősülhettek, de harmincéves koru-
kig nem a családjukkal, hanem a kaszárnyá-
ban éltek. „Asztaltársaságokba” nyertek fel-
vételt, ahol az idősebbekkel együtt étkez tek 
(szüsszitia), hogy ott szabad emberhez mél-
tó viselkedésre nevelődjenek. A férfiak csak 
harmincéves korukban költözhettek család-
jukhoz. Ha más dolguk nem akadt, felügyel-
tek a nevelőtáborokban lévő fiúkra, hasz-
nos dolgokra tanították őket. A spár taiak – 
Lükurgosz törvényének szellemé ben – nagy 
gondot fordítottak arra, hogy a nevelőtábo-
rok vezetői tisztségét egy arra érdemes férfi 
töltse be – a Paidanomosz mindig olyan em-
ber lett, aki megfelelő nevelői képességekkel 
rendelkezett. A  spár taiak a nőket is – szinte 
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a fiúkkal egyenér tékű – katonai felkészítés-
ben részesítették. Megtanultak sebesen fut-
ni, ugrani, birkózni, dárdát és diszkoszt hají-
tani. Mindezt első sorban azért, hogy jöven-
dő gyermekeik erős, edzett, egészséges szer-
vezetben fogan janak meg. Másfelől az sem 
volt mellékes szempont, hogy a férfiak távol-
létekor – hadjáratok idején – nekik kellett 
vállalniuk az otthon védelmét. (V. F.) → ka-
tonai képzés, kiképzés, felkészítés

spektrumkiterjesztési eljárás: a rádió-, il-
letve radartechnikában alkalmazott speciá-
lis eljárás, amely lényege az, hogy az adott 
információ átviteléhez szükséges sávszéles-
ségnél jóval nagyobb átviteli sávot veszünk 
igénybe, ennek ellentételezéseképpen a frek-
venciaegységre eső teljesítmény vagy adási 
idő oly mértékben lecsökken, hogy az adó 
által okozható kölcsönös zavarok létrehozá-
sának mértéke a töredékére csökken. A ~ fő 
módszerei a direkt szekvenciális spektrum-
kiterjesztés, a frekvenciaugratás, az időug-
ratás, a chirp és ezek kombinált alkalmazá-
sa. A kiterjesztett spektrumú adások má-
sik elnevezés szerint a kis valószínűséggel 
felderíthető adások nevet is viselik. (V. L.) 
→ elektronikai hadviselés

spontán kirekesztődés: fontos  fogalma 
a pedagógiának, amely jól alkalmazható 
a katonai környezetre is. ⁓ minden életsza-
kaszban, bármely közösségben beszélhe-
tünk. Egyes egyének spontán módon – aka-
ratuktól függetlenül – kirekesztődnek a mun-
kahelyi, egyéb közösségekből, a konstruktív 
tevékenység- és feladatrendszerből, az in-
terakciós folyamatokból, kapcsolatokból. 
A személyiségre pozitív hatással levő em-
beri kapcsolatokból történő kívül rekedé-
sét, tehát a közösségi életből való kirekesz-
tődését, kiszorulását jelenti. A tiszt- és al-
tisztjelölteknél, a katonává válás folyama-
tában az alábbi okok miatt rekesztődhet ki 
az egyén: a) interperszonális helyzete mi-

att: kedvezőtlen szociometriai státuszú, pe-
remhelyzetű, szűk körű klikkhez kötődő; 
b) a család értékközvetítő sajátosságai sze-
rint: az egyénnel nem törődő családban fel-
nőtt egyén, az erkölcsileg kifogásolható élet-
vitelű családban, a kulturális szempontból 
igénytelen családban, a szabadjára engedő 
családban, a túlzott büntető és testi fenyítést 
alkalmazó családban; c) a tanulmányi telje-
sítőképesség szerint: az alacsony teljesítőké-
pességű, a valamely speciális képességük-
ben alacsony fejlettségi szintű és az egyet-
len területen sem kimagasló teljesítményű 
egyén. A spontán kirekesztődés okai sokfé-
lék. Egyik oka lehet, ha az adott parancsnok, 
munkahelyi vezető, mindig ugyanazokat 
az embereket bízza meg feladatokkal, tehát 
a feladat aránytalan elosztásában jelölhető. 
Szubjektív okok, amely az egyén magatar-
tásában, személyiségében rejlő szegmensei 
miatt lehet. A spontán kirekesztődés meg-
akadályozása érdekében a parancsnok, a ve-
zető sokat tehet. Egyrészt, felismeri a kire-
kesztett egyén helyzetét, másrészt igyek-
szik a feladatokat egyenletesen elosztani, 
és az egyén személyiségéből adódó szubjek-
tív okokat is igyekszik kisimítani. (Sz. I.a) 
→ katonapedagógia

stabil környezet: ⁓ben könnyű és egyszerű 
a tervezés és a tendenciák hosszú távon is jól 
előre jelezhetők. Az országok, így a had erők 
környezeti stabilitása azonban a 20. század 
második felétől kezdődően kevésbé jellem-
ző. Egyértelmű az elmozdulás, a 20. század 
nyolcvanas  éveitől már a legtöbb haderő a tur-
bulens környezetben tevékenykedik. A biz-
tonságra veszélyt jelentő új tényezők kiszá-
míthatatlanná tették azt. Ebből adódóan az 
országok biztonságát a szövetségesi rend-
szeren túl önállóan is erősíteni szükséges. 
(C. O.) → katonai vezetés

stabilizációs műveletek: multidimenzio-
nális koncepción alapulnak, az újjáépítés 
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és a helyzet normalizálása érdekében tett 
erőfeszítésekhez kapcsolódnak más eleme-
ik is, mint például a biztonsági szektor re-
formja, valamint leszerelés-lefegyverzés-
reintegtráció. A művelettípus célja, hogy 
a befogadó nemzet gyengesége, kormány-
zási képtelensége esetén biztosítsa az állam-
polgárok részére az alapvető szükségleteket, 
a biztonságos környezetet. A művelet során 
a katonai erő mellett politikai, gazdasági, 
jogi, szociális erőfeszítéseket is alkalmaz-
va olyan körülmények és viszonyok alakul-
nak ki, amelyben a korábbi rivális és szem-
ben álló felek megbékélhetnek egymással. 
A folyamat eredményeként lehetségessé vá-
lik a hatalom és felelősség átadása a törvé-
nyességen alapuló új befogadó nemzet ható-
ságai számára. (B. G.) → béketámogató mű-
veletek,  CIMIC, műveleti környezet

standard harcászati feladat: a tábori tüzér-
ség alapegységei (a tüzérosztályok) részére 
feladataik egyértelmű és egyszerű megha-
tározásának érdekében standard (szabvány) 
harcászati feladatot határoznak meg. A ~ok 
egyértelműen meghatározzák a tüzérosztály 
tűztámogatási kötelezettségeit, tűztámoga-
tási kapcsolatait egy harcfeladatot végre-
hajtó összfegyvernemi kötelékkel vagy egy 
másik tüzérosztállyal. A ~ nem befolyásolja 
a tüzérosztály szervezeti struktúráját. A tá-
bori tüzérosztály ~át az adott hadművelet 
adott időszakában a hadtestparancsnok ha-
tározza meg a szervezet tűztámogató koor-
dinátorának javaslata alapján. Négy fajta ~ot 
különböztetünk meg, ezek a közvetlen támo-
gatás, az általános támogatás, a megerősítés 
és az általános támogatás, megerősítés, va-
lamint abban az esetben, amikor a fentiek 
valamelyikével nem fedhető le maradékta-
lanul a harcászati helyzet és az összfegyver-
nemi kötelék tűztámogatási igénye, létezik 
a nem ~ is. A ~ok mindegyike hét felelős-
séget részletez és határoz meg a tüzérosztá-
lyok részére, ezek: a tűzigények kielégíté-

sének sorrendje, a tűzterület, a tűztámogató 
csoport felállítása, összekötő tiszt küldése, 
összeköttetés biztosítása, elhelyezése, illetve 
annak meghatározása, hogy az adott tüzér-
osztály tüzét ki vezeti. (M. G.) → tüzérség

status quo (lat.): a nemzetközi politikában 
a megelőző, a korábbi helyzetnek megfelelő 
állapot. Elsősorban területre, határok megőr-
zésére vonatkozó, az adott időszaknak meg-
felelő állapot. Eredete annak a kifejezése, 
hogy egy háború befejezéséről, illetve a bé-
kekötésről szóló egyezményekben a terüle-
ti rendezések során a háború előtti állapotot 
kell figyelembe venni. Napjainkban a fenn-
álló állapot védelmére szolgáló elv. (H. J.) 
→ hadtudomány elmélete

státusz: a csoporton/szervezeten belüli elhe-
lyezkedést, pozíciót jelölő tényező, az a rela-
tív pozíció vagy állapot, ami egy adott sze-
mélyre egy adott társadalomban, közösség-
ben vagy csoportban jellemző. A ⁓ egyfajta 
jelzése az illető rangjának vagy „közössé-
gi” értékének, megbecsültségének. (C. O.) 
→ katonai vezetés

Strangle (Megfojtás) hadművelet: az ame-
rikai 15. és 12. légi hadseregek támadássoro-
zata (1943. március 23. – 1944 tavasza) Róma 
kapitulációjának kikényszerítése. (Sz. M.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

stratégia: 1. A nemzeti hatalom eszközeinek 
összehangolt és integrált fejlesztése, illetve 
alkalmazása nemzeti vagy többnemzeti cé-
lok elérése érdekében. (NATO-terminoló-
gia.) 2. A politika távlati céljait és megvaló-
sításának módját tartalmazza. Magyar szak-
irodalom nem egységes és sok ettől eltérő 
meghatározása is ismert. A ~ szó mára már 
polgárjogot nyert, és nemcsak katonai vagy 
politikai, de az üzleti életben is  széleskörűen 
használatos. 3. Egy adott helyzetből a cél ál-
tal meghatározott jövőbeli állapothoz vezető 
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út, polgári szervezetekben a tervezés és irá-
nyítás tudománya. Az üzleti életben a pia-
ci verseny kiéleződésével honosodott meg 
a fogalom, a ~ kidolgozásával keresik a vá-
laszt a környezet fenyegetéseinek elhárítá-
sára, lehetőségeinek kihasználására, a célok 
elérésére. (M. A.) → stratégia és doktrína 
4. A szervezet legfőbb, legfontosabb cse-
lekvési iránymutatója, egyben elvek, elvárá-
sok, eljárások, normák rendszere. A ⁓ szere-
pe mindenkor jelentős, de különösen krízis-
helyzetben van vezérlő szerepe. Olyan táv-
lati cél, amely a szervezet tagjainak irányt 
mutat, meghatározó szerepet játszik szerve-
zeti életükben, tevékenységükben, értékek 
kialakításában, fenntartásában. A ⁓ 5–10 
éves vagy hosszabb cselekvési programot, 
követendő utat vázol fel, ami a szervezet 
egészére vonatkozik. A következő kérdés-
re válaszol: „mit kell tennünk?” A felső ve-
zetés dolgozza ki. A ⁓ szó görög eredetű, 
és az ókori értelemben elsősorban hadá-
szatot jelentett. A görög városállamok irá-
nyítói, a stratégoszok határozták meg álla-
muk céljait, a célok megvalósításához szük-
séges tevékenységeket, amelyek – ma úgy 
gondoljuk – legtöbbször háborút jelentettek 
a szomszédos országok között. A hadászati, 
hadművészeti tevékenységekben, kezdetben 
az intuitív elemek voltak a meghatározók. 
Az ellenséget legyőző stratégoszok a had-
viselés közben szerzett tapasztalataik fel-
dolgozásával, a rendszer elemzésével meg-
szerezték a háborúk tervezéséhez, szervezé-
séhez, irányításához szükséges ismerteket. 
A ⁓ lényegében egy átfogó elképzelés, amely 
a rendelkezésre álló erőkből a legelőnyö-
sebb helyzetet igyekszik  kialakítani a hábo-
rú megnyeréséhez. (C. O.) → katonai vezetés

stratégiai dokumentum: minden olyan ok-
mány, amely a stratégiai tervezés külön-
böző szintjein a tervezési folyamat végső 
ter mékeként keletkezik. A kidolgozottság 

foka és a rendeltetés szerint a ~nak különféle 
megnevezései ismertek, például: zöld könyv, 
fehér könyv, koncepció, stratégia és akció-
terv. A zöld könyv olyan ⁓ vagy irat, amely-
nek célja egy-egy terület legfontosabb kér-
déseinek, problémáinak, valamint kihívása-
inak azonosítása, és az érdekelt kormányza-
ti, szakmai, illetve társadalmi szereplők be-
vonása ezek megvitatásába. A ~ célja nem 
annyira a teendők strukturált felsorolása, 
hanem inkább csak a problémák felvetése, 
a gondolatok tisztázása és a konzultáció el-
indítása, ezért nem is tekinthető igazi straté-
giának, mert sem a módszereket, sem a for-
rásokat nem taglalja. Például Kanada Nem-
zeti Biztonsági Stratégiájának kereteit írja le 
a 2016-ban  kiadott ~, amely hangsúlyozza, 
hogy célja mindössze a gondolkodási kere-
tek megrajzolása és a szabad véleménycse-
re, konzultáció megindítása. A fehér könyv 
egy adott területről készült a zöld könyvnél 
átfogóbb, de még mindig kötetlen struktúrá-
jú stratégiai dokumentum, amely azonosítja 
az adott területhez kapcsolódó problémákat, 
bemutatja a célkitűzéseket, és egyes esetek-
ben már a lehetséges beavatkozási módok-
ra is rátér. (M. A.) → stratégia és doktrína

stratégiai hírszerzés: nemzeti hírszerző 
rendszer része. A ⁓ magába foglalja az ösz-
szes rendelkezésre álló katonai és polgári in-
formációforrást. Működése törvények által 
szigorúan szabályozott. A ⁓ békében, válság 
és háború időszakában is folyamatos tevé-
kenység. A ⁓ azon tevékenységek összes-
sége, amelyek arra irányulnak, hogy meg-
szerezzék és előállítsák mindazokat a fel-
derítési adatokat, amelyek a legfelső poli-
tikai és katonai döntések előkészítéséhez, 
a különböző tervek nemzeti és nemzetközi 
szinten történő kialakításához szükségesek. 
(H. H.) → felderítés

stratégiai készlet: a központi tárintézetek-
ben, a haderőnemek, a fegyvernek és a szak-
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csapatok hadműveleti igényeinek megfele-
lő mennyiségben felhalmozott anyagi kész-
let. A csapatoknál lévő készletekkel együtt, 
alapvetően a haderő egészének háborús 
szükségleteit biztosítják. Ezt a készletet úgy 
alakítják meg, hogy az egyes haderőnemek, 
fegyvernemek és szakcsapatok igényeit a bé-
kekiképzés, a béketámogató és a háborús 
alkalmazás esetén keletkező szükségleteit 
egyaránt fedezni tudja. Ennek megfelelő-
en a ~ek csoportosítása elsősorban a had-
műveleti követelményektől függ. Szükség 
szerint telepíthető decentralizáltan, vagy 
a művelet speciális igényei szerint felhal-
mozottan. A ~ből az adott hadműveleti cso-
portosítás igényeihez igazodó készlet külö-
níthető el. Ez a ~ szerves részét képezi, de 
a hadműveleti területen halmozzák fel. Ezek 
a külön meghatározott mennyiségű harc- 
és szakanyagkészletek, szintén a csapatok-
nál lévő készletekkel együtt biztosítják egy 
bizonyos hadművelet anyagszükségletét. 
(B. J.b) → műveleti logisztika

stratégiai készletek széttelepítése: a kie-
melten veszélyeztetett tartalék hadfelsze-
relés oltalmazására, védett tárolására, őr-
zésére, működőképességének fenntartására 
és az anyagáramlási folyamatok biztosítá-
sára irányuló rendszabályok és tevékenysé-
gek összessége. A széttelepítés a központi 
(stratégiai) készleteknek az ország terüle-
tén megfelelő időben, szélességben és mély-
ségben történő olyan széttagolási folyama-
ta, amelynek eredményekép pen a készletek 
a védettség és felhasználás szempontjából 
kedve zőbb térbeli, mennyiségi és minősé-
gi állapotba kerülnek. A stratégiai készle-
tek védelme érdekében a központi raktá-
rakban tárolt anyagi készleteket azok meg-
óvása érdekében decentralizáltan telepítik. 
Erre azért van szükség, hogy csökkenthető 
legyen annak valószínűsége, hogy az ellen-
ség egy csapással megsemmisít egy adott 
készletet. A széttelepítéssel csökkenthe-

tő a természeti katasztrófák okozta kár is. 
A készletek célszerű széttelepítése a kész-
letek megóvásán túl hozzájárul ahhoz is, 
hogy adott hadműveleti irányban fokozzák 
az anyagellátás biztonságát. (B. J.b) → mű-
veleti logisztika

stratégiai kommunikáció: a NATO ⁓ja egy 
koordinált, kommunikációs képességeinek 
megfelelő használata a szövetség célkitűzé-
seinek, politikájának, műveleteinek és tevé-
kenységeinek támogatása érdekében. E tevé-
kenység célja, hogy pozitív képet és támoga-
tó közhangulatot alakítson ki, valamint ér-
tesse meg, továbbá fogadtassa el a szövet-
ség erőfeszítéseit a kijelölt célközönséggel. 
Ezek a tevékenységek és képességek a kö-
vetkezők: információs műveletek, lélektani 
műveletek, nyilvános diplomácia, nyilvá-
nos ügyek, katonai nyilvános ügyek. (B. G.) 
→ béketámogató műveletek, CIMIC, műve-
leti környezet

stratégiai súlypont: az az elsődleges erő 
forrása egy szereplő részére, ami lehetővé 
teszi számára a stratégiai célkitűzések tel-
jesítését, tehát amitől az egész függ. A saját 
súlypont meghatározása mellett a válság ösz-
szes szereplőjének súlypontját meg kell ha-
tározni. A súlypont beazonosítása lehető-
vé teszi a stratégiai tervezőcsoport számá-
ra az adott szereplőre vonatkoztatva a kri-
tikus sebezhetőség beazonosítását. Ezért 
kulcsfontosságú a súlypont meghatározá-
sa és elemzésének végrehajtása. Stratégiai 
szinten a súlypont inkább politikai vagy mo-
rális jellegű lesz. Lehet például a rezsim ha-
talma, a nép, etnikai nacionalisták, vagy egy 
szövetség, illetve népcsoport akarata. Lehet 
továbbá egy kulcsfontosságú politikai vagy 
katonai vezető vagy a haderő egésze, esetleg 
a haderő azon része, amely a stratégiai cél-
kitűzések szempontjából  kulcsfontosságú. 
Stratégiai szinten kell beszélni a morális 
súlypontról is. Clausewitz Vom Kriege című 
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művének elemzése során többször találko-
zunk a morális súlypont kifejezéssel. Sze-
rinte a háború kimenetele szempontjából lét-
fontosságú pontosan meghatározni a szem-
ben álló fél morális és fizikai karakterét, 
és ezzel egy ütemben a fizikai és morális 
súlypontját. Napjaink aszimmetrikus konf-
liktusai elemzése – vagy a konfliktusok ke-
zelésére kidolgozott művelettervek tanulmá-
nyozása – során gyakran találkozunk morá-
lis súlypont-meghatározásokkal, amelyek 
a hadműveleti szinten már inkább fizikai 
súlypontként határoznak meg. A szövetség 
súlypontját lehetne említeni gyakorlati pél-
daként, ami legtöbbször a nemzetek kohé-
ziója. Ez szintén nem egy fizikai súlypont, 
hanem sokkal inkább morális. Az afganisz-
táni konfliktusban a talibán súlypontja lehe-
tett például Omár Mullah, a talibán vezető 
elit, vagy akár a pastu népesség egy kiter-
jedt szegmense. A morális súlypont meg-
határozása emberekkel kezdődik és vég-
ződik, hiszen csak emberek képesek mo-
rális ellenállást kezdeményezni és fenntar-
tani. Ezek az embercsoportok a vizsgálat 
során három csoportba sorolhatók: a) ve-
zetők: erős akaratú (olykor fanatikus) sze-
mélyek, akik elszántak az ellenállásra, ké-
pesek tömegeket befolyásolni és rendelkez-
nek a haderő felett. Ilyenek voltak például 
Szaddam Husszein, de említhetnénk Sztá-
lint vagy Winston Churchillt is; b) uralko-
dói elit: egy szűk csoport, akik között meg-
oszlik a hatalom. Lehetnek a kormánytagok 
vagy az egyes számú vezetők közvetlen ta-
nácsadói támogatói; c) erős akaratú népcso-
portok: emberek kisebb nagyobb csoportjai, 
akik elszántan ugyanabban hisznek, és ez-
által szembekerülnek más népcsoportokkal 
vagy államokkal. A két központi elem a be-
azonosításnál az elszántság a szembenál-
lásra, a küzdelemre és az ahhoz szükséges 
(katonai) képesség feletti befolyás. A fizikai 
súlypont viszonylag könnyen beazonosítha-
tó, de a morális súlypont beazonosítása ko-

moly hírszerző tevékenységet és elemzést, 
valamint a válság történelmi és vallási hát-
terének mély ismeretét igényli. Elsősorban 
a stratégiai szinten van óriási jelentősége. 
(K. Z.b) → hadművészet

stratégiai szállítóképesség (Strategic Air-
lift Capability – SAC): a NATO földrajzi ha-
tárain kívül végrehajtott feladata inak előtér-
be kerülése miatt a nagytávolságú (stratégi-
ai) szállí tások megtervezése, megszervezése 
és végrehajtása a felvonu lás, az utánszállítás 
és a visszatelepülés időszakában egyaránt 
kiemelt feladatként jelentkezik. A több-
nemzeti összhaderőnemi katonai művele-
tekben alkalmazandó kontingensek után-
pótlási szállításainak megtervezéséért, meg-
szervezéséért és végrehajtásáért elsősorban 
a nemzeti katonai közlekedési szer vek fele-
lősek. A stratégiai szállítás  sajátossága a kö-
zelítő, gyakran kontinenseken átívelő képes-
ség és nagybani, globális ellátás. A katonai 
~  megteremtése – különösen légi szállítás 
vonatkozásában – rendkívüli jelentőséggel 
bír egyrészt az elvárt gyorsaságú és megfe-
lelő kapacitású reagálóképesség biztosítása, 
másrészt pedig a polgári logisztika által be-
határolt lehetőségek kibővítése érdekében. 
Az elmúlt évtizedben ezen képesség megte-
remtése és erősítése terén számos eredmény 
született, amelyek a képességhiányt jelentős 
mértékben csökkentették. (Sz. G.) → közle-
kedési támogatás

stratégiai tervezés: a tervezés folyama-
ta, lépései: I. Jövőkép: C1. Küldetés és te-
vékenységi ágak. C2. Szervezeti filozófia, 
stratégiai magatartás. C3. Elvárások, siker-
kritériumok. II. A stratégia megfogalmazá-
sa: C4. Helyzetfelmérés (CSWOT-elemzés). 
C5. Stratégiai állásfoglalás (fókusz, irányok, 
lépések). B6. Főtevékenységi ágak küldeté-
se, jövőképe. B7. Főtevékenységi ágak stra-
tégiai céljai, akcióprogramjai. B8. Funkcio-
nális egységek céljai, programjai. C9. Visz-
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szacsatolás, harmonizálács. C10. Erőforrás-
elosztás és szervezetalakítás prioritásai. III. 
A műveleti tervezés: B11. A főtevékenysé-
gi ágak részletes programjai. F12. Részletes 
funkcionális akcióprogramok. C13. Erőfor-
rás-elosztás és végrehajtás mérési módja. IV. 
A pénzügyi tervezés: B14. Főtevékenységi 
ágakra tervkészítés. F15. Funkcionális terv-
készítés. C16. Tervek egyeztetése, elfogadá-
sa – Megvalósítás. Az előzőkre alapozottan 
fogalmazhatjuk meg a szervezeti stratégia 
definícióját: a szervezeti stratégia olyan rög-
zített hosszú távú célkitűzés, amely a szer-
vezet működésének, helyzetének jövőbeni 
tervezett állapotát vázolja fel, annak eléré-
sét biztosító eszközeivel, működtetésének 
szabályaival és eljárásaival. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

struktúra: a szervezeti formákat a szer-
vezeti struktúrák reprezentálják. Struktu-
rális jellemzők: A) Munkamegosztás; fel-
adatkomplexumok lebontása, a részfel-
adatok szervezethez kötése, további meg-
osztás, így lehet: elsődleges; másodlagos. 
Az elsődleges munkamegosztás szabályo-
zásának elvei: funkció, tárgy, régió sze-
rint. Egydimenziós a szervezet, ha egy elv 
szerint történik a munkamegosztás. Egy-
dimenziós szervezet: funkcionális szerve-
zet, ahol funkció szerinti munkamegosztás 
történik – divizionális szervezet tárgyi el-
vet követ az elsődleges munkamegosztása 
során. Két- vagy többdimenziós a szerve-
zet, ha a munkamegosztási elveket párhu-
zamosan alkalmazzák – mátrix szerveze-
tek. B) Hatáskör szabályozása: a hierarchi-
ában elhelyezkedő szervezetek, személyek: 
kompetenciájának (illetékesség, jogosultság, 
szakértelem) megállapítása, döntési jogkö-
rök felosztása, utasítási hatáskörök megálla-
pítása. Utasítási hatáskör alapján: a) egyvo-
nalas szervezet, ha az alárendeltek egy sze-
mélytől kaphatnak utasítást, például: lineális 
és divizionális szervezetek; b) többvona-

las szervezet, ha kettő vagy több szervezeti 
egység (személy) utasíthatja az alárendeltet 
például: funkcionális és mátrix szervezetek. 
c) Koordináció: amikor az eltérő feladatok-
kal, hatáskörökkel rendelkező, de egymás-
sal kapcsolatban lévő szervezeti egységek 
(személyek) tevékenységét a szervezet egé-
szére vonatkozó célok érdekében összehan-
golják: idő, cél, személyközi orientációt te-
kintve. Khandwalla szerint a koordináció: 
technokratikus, strukturális, személyorien-
tált. Katonai koordináció: hely (terep), idő, 
feladat, mód, eszköz, szervezet, felelősök. 
d) Konfiguráció: származtatott strukturális 
jellemző, amely a munkamegosztás, a ha-
tásköri rendszer és a koordináció elsődleges 
szabályozásából alakítható ki. Konfiguráció 
leírható: a szervezet mélységi tagozódásával 
(hierarchikus szintek száma) profil szerint; 
szélességi tagozódás, azaz egy vezető alá 
tartozó alárendeltek száma a hierarchia kü-
lönböző szintjein; az egyes szervezeti egy-
ségekben foglalkoztatottak számával. (C. O.) 
→ katonai vezetés

sugáradag, sugárdózis: valamely közeg-
ben elnyelődő ionizáló sugárzás energiá-
jának mértékét meghatározó mennyiség. 
A ~ lehet: elnyelt, besugárzási és egyenér-
tékű. Az ember által elszenvedett ~ várható 
egészségkárosító hatását pontosabban kife-
jezi az egyenértékdózis. Lásd dózis. (B. T.) 
→ ABV-támogatás

sugárbetegség: az emberi érzékenységtől, 
a besugárzás körülményeitől és az elszen-
vedett ionizáló sugáradag értékétől füg-
gő, az egész testre ható egészségkároso-
dás. A ~ különböző súlyosságú fokozatai 
és tünetei az elszenvedett sugáradag függ-
vényében: a) enyhe: 1–2 Gy elnyelt sugár-
dózis (Sv effektív dózisegyenérték) hatásá-
ra alakul ki, enyhe fejfájással, hányingerrel, 
 hasmenéssel,  fáradtsággal jár, általában  3 hét 
után lép fel, 2–3 hétig tart, és szövődmény 
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nem  valószínű; b) közepes: 3–4 Gy (Sv) dó-
zis hatására alakul ki, négy periódusban zaj-
lik le: a kezdeti szakaszban fejfájás, hány-
inger, levertség; 7–10 nap tünetmentes sza-
kasz; a harmadik szakaszban hirtelen he-
ves hasmenés, hányás, nyálkahártyavérzés, 
a bőrön fekélyesedés, esetleg sokkos állapot; 
a negyedik szakaszban javulás, az elhalálo-
zás valószínűsége 25%; c) súlyos: 4–6 Gy 
(Sv) elnyelt sugáradag hatására alakul ki, 
lefolyása az előző fokozatúéhoz hasonló, de 
sokkal kifejezettebb tünetekkel; a tünetmen-
tes időszak mindössze 1–6 nap, szövődmé-
nyek léphetnek fel, tüdőgyulladás, légzőköz-
pont-bénulás, haj- és szőrzethullás, vérzé-
kenység és egyéb tünetegyüttesek, az elha-
lálozás valószínűsége 50%; ezért beszélnek 
félhalálos dózisról; d) nagyon súlyos ⁓ 6–7 
Gy (Sv) halálos dózis hatására alakul ki, le-
folyása rendkívül heves. A ~ késői sugárár-
talommal is járhat, nemcsak genetikai (örök-
lődő), hanem az egyedeket is érintő fehérvé-
rűséggel, fekélyesedéssel látási zavarokkal 
stb. Az emberi szervezetnek a külső vagy 
belső (inhaláció, inkorporáció útján bejutott) 
radioaktív anyag sugárzásának hatására be-
következő károsodása. A gyógyító célú su-
gárkezelések következtében kialakuló eny-
he, többnyire helyi károsodások is okozhat-
nak ~et, de ezek jól gyógykezelhetők. (B. T.) 
→ ABV-támogatás

sugárfelderítés (ABV): az ABV-védelem 
feladatrendszerében végrehajtott ABV-
felderítés feladata, illetve szakfeladatként 
a vegyi és sugárfelderítő alegységek sajá-
tos tevékenysége, célja a sugárzó anyagok 
jelenlétének, térbeli helyzetének és mozgá-
sának, valamint természetes lebomlásának 
és egyéb jellemzőinek megállapítása. A ~ 
során minden esetben műszeres mérésre 
van szükség, mert a sugárzó anyag érzék-
szervekkel nem észlelhető. A ~ végezhető 
sugárzásmérő műszerrel felszerelt gépko-
csival, vegyivédelmi alegységek fedélzeti 

ABV-felderítőkomplexummal szerelt pán-
célozott járműveivel, repülőgéppel, helikop-
terrel. Légi ~kor helikopterrel és repülőgép-
pel elsősorban nagy kiterjedésű, nehezen 
járható, magas sugárszintű szennyezett te-
rületek ~ét végzik. A sugárhelyzet ellenőr-
zésekor sugárszennyezettnek kell tekinteni 
azt a területet, ahol a sugárzás intenzitása 
a földfelszín felett 1 m magasságban, eléri 
vagy meghaladja atomfegyver alkalmazása-
kor kialakuló radioaktív szennyezés esetén 
az 1 cGy/h-t, más forrásból kialakuló (nuk-
leáris baleset) radioaktív szennyezés esetén 
a 2 µGy/h-t. Az adott területen sugárvédel-
mi rendszabályokat foganatosítanak: elren-
delik a védőeszközök felvételét, folyamatos 
sugárellenőrzést végeznek, elvégzik a meg-
felelő mértékű sugármentesítést, az ott tar-
tózkodókat pihentetik, váltják, szabályoz-
zák a védőeszközben való tartózkodást, su-
gárvédő készítményeket  használnak stb. 
 Sugárszennyezett területen zászlókkal je-
lölik a szennyezett terület határait, külön 
jelölik a nagyobb szennyezettségű zónák 
határait, megkeresik és jelölik a legkisebb 
sugárszintű (áthaladásra alkalmas) terüle-
teket, esetleg megkerülési útvonalat. (B. T.) 
→ ABV-támogatás

sugárfelderítő eszköz: sugárfelderítésben 
alkalmazott műszerek, készülékek, sugár-
zásmérő műszerekkel felszerelt járművek 
közös elnevezése. Idetartoznak a sugárjel-
ző készülékek, a sugárzásmérő műszerek, 
sugáradagmérők, a mintavevő felszerelések. 
a radiológiai laboratóriumok, a vegyi és su-
gárfelderítő alegységek különleges jármű-
vei, továbbá a légi sugárfelderítés járművei. 
Sugárzásmérő műszerek a sugárszintmérők, 
sugárszennyezettség-mérők, sugáradagmé-
rők. A sugárzásmérő műszerek hordozha-
tó és fedélzeti (járművekbe, helikopterekbe 
beépített kivitelben készülnek. Működhet-
nek hagyományos, félautomata és  automata 
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táv-adatszolgáltató rendszerekben. (B. T.) 
→ ABV-támogatás

sugárfelderítő gépkocsi: vegyi, -sugárfel-
derítő (harc)jármű (B. T.) → ABV-támogatás

sugárfigyelő és -jelzőrendszer: egy ország 
vagy állam egész területére kiterjedő, a ka-
tonai és katasztrófavédelmi szervként mű-
ködtetett szakfelderítő rendszer; célja a ve-
szélyes sugárforrásokból (atomrobbantá-
sokból, atomerőművi [reaktor]balesetek-
ből) eredő sugárszennyeződések észlelése, 
figyelemmel kísérése, továbbá a veszélyezte-
tett csapatok és lakosság riasztása, valamint 
a szükséges rendszabályok foganatosítá-
sa. Az ország területének jellegétől és a ve-
szélyt jelentő sugárforrásoktól függően fel-
épített, megfelelő felderítő-, híradó és jel-
zőeszközökkel felszerelt figyelő- és jelző-
őrsök hálózata. A ~ adatokat szolgáltat a tö-
megpusztító fegyverek vagy atomerőművi-
(reaktor-) balesetek hatásait értékelő állami 
és katonai vezető szerveknek, amelyek a ka-
pott adatok alapján elrendelik a szükséges 
védelmi rendszabályok bevezetését. (B. T.) 
→ ABV-támogatás

sugárhatást csökkentő készítmény: su-
gárvédő vegyület (B. T.) → ABV-támogatás

sugárhelyzet-értékelés: a katonai szerveze-
tek (csapatok) tevékenységi körzetében levő 
terep és a troposzféra sugárzási viszonyai-
nak, valamint várható hatásuknak prognó-
zis és valóságos mérési adatok alapján vég-
zett átfogó értékelése. A fő veszélyforrások 
az atomrobbanások kísérőjelenségeként fel-
lépő radioaktív sugárzások (áthatoló és visz-
szamaradó radioaktív sugárzás), valamint 
az atomerőművi (reaktor-) balesetekből szár-
mazó veszélyes sugárzó anyagok kiáramlá-
sa. A ~ feladatait békében katasztrófahelyze-
tekre, illetve háborús viszonyokra dolgozzák 
ki. A ~ tartalmazza: a terep és a troposzfé-

ra sugárszennyezettsége jellegének és foká-
nak megállapítását, a szennyezett terepen 
(légkörben) tevékenykedő személyek vár-
ható sugáradagjának és a sugárzás okoz-
ta veszteségeknek meghatározását. (B. T.) 
→ ABV-támogatás

sugárkárosodás: genetikai sugárhatás; a ra-
dioaktív sugárzásnak az élő szervezetek-
re gyakorolt káros hatása. A szervezetben 
lévő vegyületek, sejtek, szövetek, szervek 
és összességében az egész szervezet ~a két-
féle módon következhet be: a) a részecske-
sugárzást v. kvantumokat elnyelő moleku-
lák közvetlen károsodásával, ionok, esetleg 
gyökök képződésével; b) a szervezet vízmo-
lekuláinak ionizációja révén, és a további ká-
rosodás ennek már csak a következménye. 
A szervezet szomatikus (testi) és ivarsejtjei 
nem egyformán károsodnak. Az életműkö-
dés során a szomatikus sejtek az elhalt sej-
teket rendszeres osztódással, szomatózissal 
pótolják, és ezek sérülése a szomatikus ~. 
A fajfenntartást biztosító ivarsejtek kromo-
szómaállománya is károsodhat, ami öröklő-
dik, és generációkon keresztül mint geneti-
kai sugárhatás érvényesülhet. Az ivarsejtek 
termelése 2 Sv effektív dózisegyenérték ha-
tására erősen csökken vagy időlegesen meg 
is szűnik, 3–5 Sv hatására teljes sterilizá-
ció következhet be. A sugárzásra legérzé-
kenyebb szervek a nyirokcsomók, a csont-
velő, az anyagcsere- és a belső elválasztású 
rendszer mirigyei (máj, vese, mellékvese), 
a gyomor- és a bélrendszer nyálkahártyája, 
a szemlencse és a bőr. A bekövetkező kémi-
ai, fizikai és biokémiai folyamatok megvál-
toztatják a szervek, szövetek normális struk-
túráját és funkcióját. Az inhaláció vagy in-
korporáció útján a szervezetbe került radio-
aktív anyagok közvetlenül fejtik ki károsító 
hatásukat felezési idejük, lerakódásuk, il-
letve kiürülésük függvényében. A vérben 
és testnedvekben oldódó radioaktív izotó-
pok felszívódnak és különböző szervekben 
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kumulálódnak, deponálódnak; a második- 
harmadik napon az inhaláltak 40–60%-a, 
az inkorporáltak 80–90%-a  eltávozik, kiürül 
a szervezetből. (B. T.) → ABV-támogatás

sugármentesítés: dekontaminálás; a tár-
gyakra, személyekre, illetve a terepre, élőlé-
nyekre, élelemre rárakódott, vízbe jutott ra-
dioaktív szennyeződések eltávolítását, a su-
gárszennyezettség megengedett mértékre 
csökkentését célzó tevékenység. Módszere 
a szennyező radioaktív anyag és a megtisz-
títandó tárgy minőségétől és a szennyező-
dés módjától függ. A gyakorlat szempont-
jából fontos, hogy a ~ folyamata sértetle-
nül hagyja a mentesítendő tárgyat. Szeny-
nyeződés előtt, ha van rá lehetőség, célsze-
rű a haditechnikai eszközöket védett helyre 
állítani vagy ponyvával lefedni, érzékeny 
műszereket lehúzható műanyag hártyával 
bevonni, mindez megkönnyíti és gyorsít-
ja a ~t. A fegyverzet, a haditechnikai esz-
közök és az egyéb felszerelések ~ét csapat-
mentesítő vagy szakmentesítő eszközökkel 
végzik, rendszerint sugármentesítő anyagok 
(oldatok) felhasználásával. Módszere: a fe-
lületről eltávolítják a nagyobb szennyeződé-
seket, majd sugármentesítő oldattal, kefe se-
gítségével lemossák a sugárzó anyagot. Leg-
eredményesebbnek a nagynyomású mentesí-
tőberendezések bizonyultak. Szilárd útbur-
kolat ~ére folyadékos mentesítő szakgépko-
csi, vagy konténeres mentesítőberendezés 
(KMB) alkalmas. A terep ~ének megbízható 
módszere a szennyezett talajfelület eltávolí-
tása. A szennyezettség mértékétől és a talaj 
minőségétől függően, a talajt 15–30 cm ré-
tegvastagságban kell eltávolítani. Ruháza-
tot kirázással, keféléssel és mosással lehet 
mentesíteni. Víz ~ekor a szennyezett vizet 
komplex vízszűrő berendezésen (mechani-
kus szűrőn, derítőszereken, ioncserélő gyan-
tákon stb.) szűrik át. A szennyezett levegőt 
a megfelelő szűrőberendezésen való átszí-
vatással lehet mentesíteni. A személyek ~e 

a testfelület szappanos vízzel végzett alapos 
lemosásából (fürdetésből) áll. A ~ hatásos-
ságáról sugárszennyezettség-mérő műszer-
rel végzett ellenőrzéssel kell meggyőződ-
ni. A ~kor eltávolított szennyező anyag to-
vábbra is veszélyes, mivel a sugárzó anya-
gok bomlását, károsító hatását semmilyen 
módszerrel, eszközzel befolyásolni, csök-
kenteni vagy megszüntetni nem lehet, ezért 
biztonságos izotóptemetőben helyezhetők 
el megbízhatóan. (B. T.) → ABV-támogatás

sugármentesítő anyag: a sugármentesítő 
oldat hatóanyaga, olyan szerves vagy szer-
vetlen vegyület, amely csökkenti a felüle-
ti feszültséget, segíti a habképződést, ezzel 
a (zsíros, olajos és egyéb szennyeződésű) fe-
lületekre tapadt por vagy folyékony állapo-
tú sugárzó anyagok eltávolítását megköny-
nyíti. Leghasználatosabb ~ok a zsíralkohol-
szulfonátok. Használatos oldószerek: 
diklóretán (CH2CI-CH2CI),  tetraklóretán 
(CHCI2-CHCl2), szén-tetraklorid (CCI4). 
A legolcsóbb és legnagyobb mennyiségben 
rendelkezésre álló oldószer a víz. (B. T.) 
→ ABV-támogatás

sugárszennyezettség: radioaktív sugárzást 
kibocsátó anyagok jelenléte valamely felü-
leten vagy közegben. A ⁓ mértékegysége 
felületeken a mGy/h, Gy/h, illetve mSv/h, 
Sv/h. Valamely közegben (például élelmi-
szer, víz stb.) a fajlagos aktivitás azt mutatja, 
hogy mekkora az egységnyi tömegű anyag 
aktivitása. Mértékegysége: Bq/kg. (B. T.) 
→ ABV-támogatás

sugárvédelmi rendszabály: a radioaktív su-
gárzás káros hatásainak megelőzését vagy 
csökkentését célzó szabályba foglalt tevé-
kenység. A ~ok magukban foglalják a sugár-
felderítést és -ellenőrzést, a sugárvédő anya-
gok és a védőeszközök használatát, a hadi-
technikai eszközök sugárvédő képességé-
nek fokozását, a sugárszennyezett területen 
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 betartandó eljárásokat, szabályokat, a sugár-
mentesítést, a sugárbetegek egészségügyi el-
látását. (B. T.) → ABV-támogatás

sugárvédő vegyület: sugárhatást csökkentő 
készítmény; olyan gyógyszer, növényi kivo-
nat, készítmény, amely csökkenti az emberi 
szervezet sugárérzékenységét, ezáltal fokoz-
za a sugártűrő képességet. A ~ek hatására 
a besugárzott szervezet úgy reagál, mintha 
nem a mért sugáradagot kapta volna, ha-
nem annak csak egy részét. A ~ek csak ab-
ban az esetben hatásosak, ha a sugárhatás 
előtt megfelelő idővel (általában 4-6 órával) 
jutnak a szervezetbe. Tabletta vagy injekció 
formájában használatosak. A ~ek közé tarto-
zik például a ciesztin, és a diszulfidja a cisz-
tin, a ciszteamin és a diszulfidja a cisztamin, 
visztamin, a merkaptoetilamin, az amino-
etil-diszulfid. Az utóbbi években az egyes 
növényekben található – kevésbé toxikus, 
hosszabb ideig ható – természetes sugárvé-
dő anyagokkal is kísérleteznek, sőt, a kö-
zelmúltban olyan hatóanyagot is kifejlesz-
tettek amely napokkal a sugárhatás után is 
képes hatékonyan kezelni a sugárbetegsé-
get. A ~eket elsősorban olyan kötelékeknél, 
csoportoknál célszerű alkalmazni, amelyek 
hosszabb ideig tartó sugárhatásnak vannak 
kitéve (például a vegyi, sugárfelderítő, men-
tesítő alegységek). (B. T.) → ABV-támogatás

sugárveszély: az atomenergia békés vagy 
háborús célú felszabadítása, hasznosítása, 
a radioaktív izotópok gyártása, alkalma-
zása során mind a külső, jelentős energiá-
jú radioaktív sugárzás, mind a munkahely 
vagy a környezet radioaktív szennyezettsé-
ge következtében kialakult sugárszennyező-
dés, az inhaláció, illetve inkorporáció káro-
sító hatásának lehetősége, illetve fennállá-
sa. A ~es munkahelyen dolgozók megenge-
dett sugárterhelését egészségügyi normák 
szabályozzák. A normák az egész testre évi 
50 mSv egyenértékdózist, egyes szervekre 

500 mSv effektív dózist állapítanak meg, ki-
véve a szemlencsét, amelyre 150 mSv egyen-
értékdózis a korlát. A lakosság tagjaira vo-
natkozóan a dóziskorlát: évi 1 mSv effektív 
dózis, szemlencsére évi 15 mSv egyenérték-
dózis, bőrre évi 50 mSv egyenérték dózis. 
(B. T.) → ABV-támogatás

súlyképzés: a katonai műveletek során 
az erők és eszközök hatásának koncentrá-
lása. Béketevékenység során, amikor egy 
kiemelt feladatra úgynevezett program-köz-
pontosított feladat megoldására átcsoporto-
sítjuk az erőforrások jelentős részét. Har-
ci műveletek megoldása során támadásban 
az erők és eszközök hatását a főcsapás, il-
letve a kiegészítő csapás irányába összpon-
tosítjuk. Védelemben körletek, objektumok 
megtartása céljából az erők és eszközök ha-
tásának összpontosítása történik a főerőki-
fejtés irányába, terepszakaszokra. (C. O.) 
→ katonai vezetés

súlypont: 1. Visszatekintve a hadtörténelem 
eseményeire megállapíthatjuk, hogy a had-
vezéreket és a stratégiai gondolkodókat min-
dig is erősen foglalkoztatta a ~-meghatáro-
zás jelentősége, hiszen ez a művelettervezés 
alapvető eleme a sikeres hadjáratok, hadmű-
veletek, illetve csaták kulcsa. Az első, akit 
meg kell említeni az Carl von Clausewitzet, 
aki szerint a súlypont egy olyan erőcentrum, 
amitől minden (az egész) függ, és a szemben 
álló félnek erre a pontjára kell a főerőkifej-
tésünket összpontosítani. Clausewitz szerint 
a háború oka determinálja a súlypontot, amit 
ő az ellenség haderejében, fővárosában, po-
litikai és katonai vezetőiben látott. Jomini 
szerint az ellenség döntő fontosságú pont-
jaira kell a főerőkifejtést irányítani a  had-
színtéren, és így érhető el a győzelem. Szun 
Ce szerint pedig az ellenség leggyengébb 
pontja a súlypontja és nem a legerősebb. 
Amint látjuk a stratégiai  gondolkodók is 
 különféleképpen írtak és vélekedtek a súly-
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pontról. Amit megállapíthatunk az az, hogy 
óriási jelentősége van a műveleti siker szem-
pontjából különösen napjaink konfliktusai 
során, amikor aszimmetrikussá, sokszerep-
lőssé váltak a konfliktusok. Nagyon fontos 
továbbá, hogy beazonosítsák kerüljön a sa-
ját súlypontot is, hiszen annak megóvása, 
védelme érdekében mindent el kell követ-
ni. A súlypont meghatározása a műveletek 
tervezése során a legfontosabb lépések közé 
tartozik. Meghatározásra kerül mind a stra-
tégiai, mind a hadműveleti és a harcásza-
ti szinten a saját és a szemben álló felek te-
kintetében is. Amint azt az előzőekben ki-
fejtettük a stratégiai gondolkodók sem egy-
formán vélekedtek róla. A Clausewitz ál-
tal megfogalmazott áll legközelebb ahhoz, 
amit a mai modern hadtudomány alkalmaz. 
A NATO-doktrínákban és a Magyar Hon-
védség Törzsszolgálati Szakutasításában 
is hasonló meghatározás található: a súly-
pont olyan jellemző tulajdonságok, képes-
ségek vagy körzetek összessége, amelyekből 
egy ország, szövetség, katonai erő vagy más 
csoportosítás cselekvési szabadsága, fizi-
kai ereje vagy harci elszántsága származik. 
A súlypont nem más, mint a cél eléréséhez 
szükséges erő alapvető forrása. A stratégi-
ai vagy az összhaderőnemi tervezőcsoport-
nak meg kell határoznia a baráti és szemben 
álló felek súlypontelemzésében, hogy mely 
sebezhető pontokon támadhatók a szemben 
álló felek, és hogy mely sebezhető pontokat 
kell a szövetséges és baráti szereplőknek 
védenie. A saját és ellenséges felek rend-
szer elemzésén alapulva a tervezőcsoport 
meghatározza a részt vevő felek erős pont-
jait. A stratégiai súlypontelemzés megjele-
níti az elsődleges erősségét egy szereplőnek, 
amelyen keresztül elérheti a stratégiai céljait. 
Itt szükséges szem előtt tartani a Clausewitz 
által megfogalmazottakat. A súlypont min-
den erőnek a forrása, valami, amitől min-
den függ. A lehetséges súlypontok további 
vizsgálata során történik meg az egyes sze-

replők elemzése (ellenség, együttműködő, 
semleges és szövetséges) annak érdekében, 
hogy meghatározzuk azok képességeit (mi 
az, ami képessé teszi valaminek a megtéte-
lére), a szükségleteket (mi szükséges, hogy 
a tevékenység hatékony legyen) és a legfon-
tosabb a sebezhetőség (milyen módon lehet 
befolyásolni). Nincs meghatározott kezdő-
pont. A súlypontelemzés néhány szereplő 
esetében egyszerűnek tűnik, mégis a ké-
pességeken, a szükségleteken és sebezhe-
tőségeken végighaladva, más és más követ-
keztetésre juthatunk. Az elemzés végére ki 
kell derüljön, hogy mit lehet/kell kiaknázni 
és mit kell megvédeni. (K. Z.b) → hadmű-
vészet 2. Minden olyan képesség, sajátosság, 
terület, amelyből egy szövetség, egy katonai 
kötelék, vagy más csoportosítás cselekvé-
si szabadságát, erősségét elszántságát nye-
ri, vagy amelynek le-, illetve elfogásával, 
megtörésével, megsemmisítésével a szem-
ben álló fél velünk szemben döntő fölényt 
érhet el. A szemben álló fél semlegesítése, 
 megsemmisítése annak elkerülhetetlen ve-
reségét vagy megadását eredményezi. Meg-
jelenik stratégiai, hadászati, hadműveleti 
és harcászati szinten is. Műveletvégrehajtási 
szinten az összes erőkifejtés és mozgás kö-
zéppontja. Elérhető a kötelékek képességei-
nek kialakításával, szinten tartásával; a mű-
veleti lehetőségek kihasználásával; a mű-
veletek sikerét biztosító elvek betartásával. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

súlypontelemzési mátrix: kitűzött végcél, 
vagy állapot. Mi a szereplő fő célja és mi-
lyen körülményeket akar megteremteni a te-
vékenységével? a) Súlypont: nevezzen meg 
valamit, amiből az adott szereplő/fél az ere-
jét veszi. Ellenség esetén semlegesítendő, 
saját esetén védendő. Egy főnév; egy en-
titás; egy komplex rendszer, hadműveleti 
szinten többnyire egy katonai csoportosí-
tás vagy képesség. b) Kritikus Képességek 
(KK): a súlypont érvényesülését, hatékony-
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ságát biztosító alapvető képesség vagy tevé-
kenység (amelyeket akadályozni, pusztítani 
kell). Befolyásolni kell, szemben álló fél ese-
tén megszüntetni, baráti esetén felerősíteni. 
A kulcs szó ige …. képesnek lenni valamire. 
c) Kritikus Sebezhetőségek (KS): sebezhető 
kritikus képességek, erőforrások, amelyeken 
keresztül a súlypont befolyásolható, semle-
gesíthető vagy védhető. Ellenség esetén tá-
madandó, barát esetén védendő. Jelzős fő-
névi szerkezet (például alacsony morál). d) 
Kritikus Követelmények (KK): a kritikus 
képességek kialakításához és fenntartásá-
hoz szükséges kulcsfontosságú eszközök, 
feltételek, képességek esetleg egy más sze-
replőhöz való viszony. Ellenség esetén meg-
szüntetni kell, barát esetén erősíteni. Álta-
lában főnév esetleg jelzős főnévi szerkezet. 
Következtetések: képesség hiányok, gyenge 
pontok, sebezhetőségek, amelyek kihaszná-
lásával a műveleti környezet a számunkra 
kedvező irányba befolyásolható, és lehetet-
lenné teszi az ellenség számára a végcél el-
érését. (K. Z.b) → hadművészet

summálódási törvény: a kifejezés fontos 
pedagógiai fogalom, amelyet a parancsno-
ki-vezetői munkában szem előtt kell tarta-
ni. A ⁓ azt jelenti, hogy az egyént érő pozi-
tív, negatív értékeléseinek hatásai a szemé-
lyiségben summázódnak, vagyis összeg-
ződnek. Ha a parancsnok-vezető gyakran 
alkalmaz az egyén számára pozitív értéke-
lést, ez esetben a jó érzelmi jó közérzet fo-
kozódását, az emberi kapcsolatok javulását 
eredményezi. Amennyiben azonban a nega-
tív értékelések érik nagyobb gyakorisággal 
az embert, ezek summázódása már veszé-
lyes kitöréseket, a magatartás eldurvulását, 
a kapcsolatok romlását, ingerültséget, fe-
szültséget von maga után. A ⁓ következté-
ben azonban ezek az apróbb bántások, szur-
kálódások egy idő után komoly sérelmek-
ké összegződnek, amit az egyén úgy fogal-
maz meg, hogy most már „betelt a pohár”, 

és ebben a feszült állapotban meggondolat-
lan tettekre, durva reagálásra ragadtathatja 
magát. Nem kell tehát lebecsülni az aprónak 
látszó szurkálódások megjelenését a katonai 
csoportokban, és a ⁓re való tekintettel eze-
ket lehetőleg időben le kell állítani. (Sz. I.a) 
→ katonapedagógia

Supercharge (Turbóra váltás) hadművelet: 
Montgomery altábornagy brit 8. hadseregé-
nek – a „második el-alameini csata” idején 
történt áttörése (1942. november 2.) (Sz. M.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

sürgősségi sebészet: az életfunkciók fenn- 
és megtartása, valamint a létfontosságú 
szervek (szív, tüdő, agy) működése érdeké-
ben megtett sebészeti beavatkozások ösz-
szessége. A ⁓i beavatkozásokat a lehető leg-
gyorsabban biztosítani kell. Elsődleges ter-
vezési szempont a súlyos sérültek sebészeti 
ellátásának két órán belüli biztosíthatósága. 
(S. L.) → katonai egészségügy

SWOT-elemzés (Strengths – erősségek, 
Weaknesses – gyengeségek, Opportunities – 
lehetőségek, Threats – fenyegetések): a kör-
nyezeti felmérés készítéséhez elengedhe-
tetlen a problémaérzékenység, aminek ki-
alakulásához, fejlődéséhez tapasztalatokra 
és elfogulatlan látásmódra van szükség. Ah-
hoz, hogy a tervezés biztos alapokra épül-
jön, a területelemzés mellett el kell végezni 
a külső és belső környezeti tényezők elem-
zését is, amelyek együttes használatára a ⁓ 
szolgál. A szervezeten belül biztos alapot 
jelentenek az erősségeket, javításra szorul-
nak a gyengeségek; a szervezet környeze-
tében biztató jelek a lehetőségek, és kihí-
vásokat, felkészülést kívánnak a gyengesé-
gek, illetve fenyegetések. A) Belső környe-
zet: a) erősségek: stabil gazdasági helyzet; 
fejlett infrastruktúra; képzett humánerő; 
tanúsított minőségirányítási rendszer; hi-
telesség – hitelképesség; kiegyensúlyozott 
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anyagellátás stb.; b) gyengeségek: ingado-
zó minőség; magas rezsi; alacsony termelé-
kenység; elavult géppark; nehézkes innová-
ció; alacsony szintű a reagálóképesség; ha-
talmas bürokrácia; stb. B) Külső környezet: 
a) lehetőségek: új feladatok megszerzése; új 
kapcsolatok; együttműködés; fejlesztések; 
új technikai eszközrendszer beszerzése; új 
technológia bevezetése; kedvező hitel (emelt 
költségvetés) stb. b) fenyegetések: verseny-
társak előretörése; jogi és szabályzórend-
szer változása; átalakuló veszélyhelyzet új 
ismeretlen követelmények; EU-, NATO-kö-
vetelmények; munkaerő-elszívás, minősé-
gi romlás; alkalmazottak új alapú, költsé-
ges képzése stb. A ⁓ célja, hogy felkészít-
se a szervezet vezetőjét, vezetését az intéz-
mény környezetéhez viszonyított helyzeté-
nek meghatározására, megalapozza azokat 
a főbb lépéseket, amelyek elvezetnek a célok 
eléréséhez. A szervezet erősségét jelezheti 
például a kiszámítható, stabil költségvetés, 
jó hírnév, a tagok által elvárt és elfogadott 
magas követelmények, jártasság a vezetés-
ben, megfelelő szolgáltatás- és termékfej-
lesztés, önálló gondolkodásra képes mun-
katársak, megfelelő belső információáram-
lás stb. A szervezet gyengeségei lehetnek 
például a romló versenypozíció, elavult tár-
gyi feltételek és kevésbé elkötelezett és kva-
lifikált személyi állomány, a célirányosan 
szervezett és rendszeres továbbképzés hiá-
nya, az igénybe vehető szolgáltatások köre, 
az autokratikus egoista vezetők. Mindez je-
lentős fluktuációt is okozhat stb. A szervezet 
belső rendszerének elemzése az alapfunkció 
függvényében történhet. Az elemzés fel-
adata tehát, hogy feltárja a szervezet erős-
ségeit és gyengeségeit. Ehhez persze alapos 
önismeretre és tárgyilagos nézőpontra van 
szükség. A vizsgálat tárgyát képezik a szer-
vezet hagyományai, hagyományos eljárásai, 
a rendelkezésre álló források kihasználtsága, 
a szolgáltatások minősége, és mindazon té-
nyezők, amelyek a szervezet működésében 

szerepet játszanak. Ha a szervezet valami-
lyen hatást gyakorolhat a fenntartóra, akkor 
ezt a belső elemzés keretében lehet vizsgál-
ni. Ez azért is lényeges, mert a költségveté-
si intézményeknél a fenntartónak van jelen-
tős befolyása, hiszen dönt a szervezet fenn-
tartásának mikéntjéről, a költségvetésről, 
valamint gyakran szakmai kérdésekről is. 
A külső környezet jellemzőinek vizsgála-
ta számos tényező analizálásával történhet, 
amelyből az alábbiak lehetnek a legfonto-
sabbak: a) demográfiai változások: a korfa 
változása, kisebbségek, új családformák, né-
pességmozgás; b) szociokulturális változá-
sok: szabadpiac, munkaerőpiac, munkaerő-
kvalifikáció, gazdasági növekedés vagy re-
cesszió, nemzetközi együttműködés, mun-
kamegosztás stb.; c) technológiai, műszaki 
változások: automatizálás, új típusú infor-
mációfeldolgozás, technológia; d) politikai, 
jogi változások: csökkenő költségvetés, 
 (de) centralizáció, változó jogi  szabályozás, 
EU-, NATO-, nemzetközi egyezmények, 
trendek stb. A lehetőségek vizsgálata so-
rán  feltárható  például az  erőforrások közöt-
ti választóvonal szélesedése, a humánerő 
képességének növekedése, a felettes szer-
vek támogató pozitív magatartása, a techni-
kai és a technológiai beszerzési lehetőségek 
nemzetközi lehetőségei. A félelmek, a veszé-
lyek vizsgálata során elemezni lehet a meg-
változott elvárásrendszert, a lefedettséget, 
az új versenytársakat, a szolgáltatások kí-
nálatának növekedését, az új típusú bizton-
sági veszélyeket, a kiismerhetetlen és felis-
merhetetlen új veszélyhordozókat. (C. O.) 
→ katonai vezetés



szabad szárny: a csapatok harcrendjének, 
hadműveleti felépítésének a szomszédok-
kal nem érintkező, illetve velük összeköt-
tetésben nem lévő szárnya. A manőverező 
jellegű tevékenységek során a ~ak meglé-
te általánossá válik, s harc minden fajtájá-
nak megszervezésekor figyelembe kell ven-
ni. A nyitott szárny biztosítása a harc tartal-
mának egyik eleme, s így nem képezi külön 
részét a harci támogatásnak. (T. J.) → szá-
razföldi műveletek

szabadság: A) Alapszabadság: az állomány 
tagját évi 25 munkanap alapszabadság ille-
ti meg. B) Szolgálati viszonyban töltött idő 
után járó pótszabadság: az alapszabadsá-
gon túl az állomány tagjának a szolgálati 
viszonyban töltött ideje után megállapított, 
legalább 2, legfeljebb 9 munkanap mértékű 
pótszabadság jár. Felsőfokú iskolai végzett-
ség esetén a pótszabadság mértéke 1–1 nap-
pal emelkedik. C) Egészségkárosító kocká-
zatnak kitett szolgálati beosztást betöltők 
pótszabadsága: az állomány tagja a folya-
matos és átlagon felüli fizikai, pszichikai 
igénybevételéből származó egészségkároso-
dás megelőzése, illetve a fizikai állóképessé-
gének megőrzése céljából külön pótszabad-
ságra jogosult, amely az egészségkárosító 
kockázatnak kitett, miniszteri rendeletben 
meghatározott beosztásban évente legfel-
jebb 10 munkanap, repülőgép- és helikopter-
vezető, fedélzeti szolgálattevő, valamint ej-
tőernyős, továbbá közvetlen életveszélynek 

kitett tűzszerész, búvár beosztásban évente 
legfeljebb 14 munkanap. D) Gyermek(ek) 
után járó pótszabadság: az állomány tagjá-
nak a 16 évesnél fiatalabb gyermeke(i) után 
legalább 2, legfeljebb 7 munkanap pótsza-
badság jár. A pótszabadság fogyatékos gyer-
mekenként 2 munkanappal nő. E) Vezető be-
osztást betöltők pótszabadsága: a miniszteri 
rendeletben meghatározott vezető állomány 
tagja a vezető beosztás szintjének megfelelő 
vezetői pótszabadságra jogosult, amelynek 
mértéke évente legalább 2, legfeljebb 4 mun-
kanap. A szabadságot a munkáltatói jogkört 
gyakorló, vagy az általa kijelölt személy adja 
ki. Az alap- és a pótszabadság együttes idő-
tartamának 50%-át egyfolytában, 25%-át, 
de legalább 10 munkanapot pedig az állo-
mány tagja által megjelölt időben és időtar-
tamban kell kiadni úgy, hogy az a honvédség 
működőképességét ne veszélyeztesse. A sza-
badságot az esedékesség évében kell kiadni. 
Ha szolgálati érdekből erre nincs lehetőség, 
úgy azt a következő év június 30-áig, az ál-
lomány tagjának betegsége vagy a szemé-
lyét érintő más elháríthatatlan akadály ese-
tén az akadályoztatás megszűnésétől számí-
tott 30 napon belül kell kiadni, amennyiben 
az esedékesség éve letelt. Az állomány tag-
jának a szabadság kiadására vonatkozó igé-
nye a szolgálati viszony fennállása alatt nem 
évül el. Ha a honvédség a szabadság ará-
nyos részét nem adta ki, annak megváltásá-
ra csak a szolgálati viszony megszűnésekor, 
 megszüntetésekor, valamint a  rendelkezési 

Sz
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állományba áthelyezés egyes eseteinél ke-
rülhet sor. F) Gyermek születése esetén járó 
pótszabadság: az apának gyermeke szüle-
tése esetén, legkésőbb a születést követő 2. 
hónap végéig 5 munkanap, ikergyermekek 
születése esetén 7 munkanap pótszabadság 
jár, amelyet kérésének megfelelő időpontban 
kell kiadni. G) Szülési szabadság: az állo-
mány tagja (anya, örökbe fogadó szülő, gyer-
meket gondozó vér szerinti apa) egybefüg-
gő huszonnégy hét szülési szabadságra jo-
gosult azzal, hogy ebből legalább két hetet 
köteles igénybe venni. H) Illetmény nélküli 
szabadság: a) gyermek gondozása céljából: 
az állomány tagja a gyermeke 3. életéve be-
töltéséig, ezen túlmenően a gyermeke sze-
mélyes gondozása érdekében a gyermek 10. 
életéve betöltéséig a gyermekgondozást se-
gítő ellátás folyósításának időtartama alatt 
illetmény nélküli szabadságra jogosult; b) 
közeli hozzátartozó ápolása céljából: az ál-
lomány tagjának közeli hozzátartozója vagy 
élettársa kezelőorvos által igazolt tartós (elő-
reláthatólag 30 napot meghaladó) személyes 
ápolása céljából, az ápolás idejére, de legfel-
jebb 2 évre illetmény nélküli szabadság jár; 
c) házastárs tartós külföldi kiküldetés idejé-
re: az állomány tagja illetmény nélküli sza-
badságra jogosult a házastárs vagy élettár-
sa tartós külföldi kiküldetése esetén, annak 
tartamára. Az állomány tagjának kérelmé-
re – méltányolható egyéni indokból – illet-
mény nélküli szabadságot lehet engedélyez-
ni, így különösen a nemzetközi szerveze-
tek által kiírt pályázat elnyerése esetén, ha 
a munkakör betöltése a szolgálat érdekével 
nem esik egybe, a munkavégzés idejére. I) 
Egészségügyi szabadság: jár az állomány 
tagjának, ha betegség, műtét vagy baleset 
miatti sérülés következtében a szolgálat el-
látására képtelen, vagy a szolgálat további 
ellátása az egészségi állapotának rosszab-
bodását eredményezné. Az egészségügyi 
szabadság a felgyógyulásig, vagy a végső 
fogyatékosság kialakulásáig, de legfeljebb 

1 évig jár. 12 évesnél fiatalabb beteg gyer-
mek ápolása címén, a gyermek életkorának 
megfelelő mértékű egészségügyi szabadság-
ra jogosult az állomány tagja. (I. A.) → hu-
mánpolitika, személyügy

szabadtartalék: a tartalékállományú had-
kötelesek azon része, akik a mozgósítás után 
életbe lépő M-hadrend valamelyik hadren-
di elemének (katonai szervezetének) egy 
meghatározott, konkrét beosztásába nincse-
nek lebiztosítva; a megyei (fővárosi) katonai 
igazgatási szervek nyilvántartásában lévő, 
más szervezethez le nem biztosított, a vesz-
teségpótlás, hadrendbővítés során igény-
be vehető tartalékos hadköteles állomány. 
(H. L.) → védelmi igazgatás

szabályozás: ⁓kor az irányító rendszer el-
lenőrzi az irányított alrendszer tevékenysé-
gét, és ha azt tapasztalja, hogy az irányított 
alrendszer a meghatározottaktól eltér (a cél 
és a tényállapot nagyobb a megengedettnél), 
akkor kiegészítő intézkedéssel beavatkozik 
az alárendelt szervezet folyamatába. Az el-
lenőrzéstől a beavatkozásig terjedő kapcso-
latot visszacsatolásnak nevezzük, ami ⁓t je-
lent az alárendelt szervezet számára. (C. O.) 
→ katonai vezetés

szabályzat: olyan központi rendelkezések 
összessége, amelyek meghatározzák a kato-
nai szolgálat ellátásának rendjét, a katonák-
kal szembeni alaki, öltözködési, szolgálat-
ellátási, parancs teljesítési követelményeket, 
a parancsnoki kötelezettségeket, felelőssé-
get, fegyelmi joggyakorlás lehetőségeit stb. 
(C. O.) → katonai vezetés

szabályozóvonal (szabályzó terepszakasz): 
a katonai tevékenységek irányítására, ellen-
őrzésére, koordinációjára, rendszerint a csa-
patmozgások, harctevékenységek irányára 
(sávjára) merőleges a terepvonulatot követő 
vonal. A mozgásban lévő, feladatot végrehaj-
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tó kötelékek jelentik a rajtuk való áthaladást. 
A ~at gyakran használják a harc- (mozgási) 
tevékenységek ütemének meghatározására. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

szabványszintű kiképzés: az a kiképzé-
si rendszer, amelyben az egyéni és a kö-
telék kiképzési teljesítményt szabványok 
alapján mérik, ezek képezik a kiképzés tel-
jesítmény-célkitűzéseit. Az egyéni kikép-
zési szabványokat a különböző képesítési 
szabványok (a munkakörök, feladatkörök, 
beosztások betöltéséhez szükséges szak-
mai követelmények) és az egyéni harcfel-
adat-szabványok (egyéni általános katonai 
kiképzési követelmények), a kötelékkikép-
zés követelményeit a kollektív harcfeladat-
szabványok képezik. Valamennyi kiképzési 
szabványt a doktrínákból, szabályzatokból 
származtatnak, amelyek pontosan megha-
tározott katonai tevékenységekre, művele-
tekre, harcfeladatokra, harccal kapcsolatos 
feladatokra vannak felosztva. A feladatok-
hoz rendelt normatív követelmények képe-
zik a szabványokat, amelyek a hozzájuk ren-
delt körülményekkel, viszonyokkal együtte-
sen képezik a kiképzés (kiképzési rendez-
vény, gyakorlat) célját, az egyéni és a kol-
lektív harcfeladat szabványokat. Valameny-
nyi szintű kiképzési rendezvény, gyakorlat 
célja egy vagy több kollektív és az egyéni 
harcfeladat-szabványokban meghatározott 
teljesítménycélok sikeres teljesítése. Ennek 
megfelelően, valamennyi gyakorlat, kikép-
zési rendezvény során pontosan meg kell ha-
tározni a gyakorlásra tervezett harcfeladat-
szabványokat (kiképzési célokat), a kikép-
zési rendezvény, gyakorlat várt kimenetét 
és a siker objektív mérésének követelménye-
it. Az aktív és a tartalék erők kiképzése so-
rán ugyanazokat a képesítési szabványokat, 
egyéni és kollektív harcfeladat-szabványo-
kat kell felhasználni. Valamennyi szabvány 
alapvető és kiegészítő komponensekre van 
felbontva. A tartalék erők kiképzése során 

valamennyi kiképzési követelmény a szab-
vány alapvető komponensére koncentráló-
dik. A szabványok kiegészítő komponensé-
re csak akkor hajtanak végre kiképzést, ha 
a tartalékos katonák kiegészítik, megerősí-
tik az aktív komponens erőit. (V. F.) → ka-
tonai képzés, kiképzés, felkészítés

szakágazat: a katonai szervezetek anyag-
nem szerint elkülönülő szervezeti egysé-
geinek megnevezése. A ⁓ok rendeltetése, 
hogy a hatáskörükbe tartozó anyagi, tech-
nikai eszközök felhasználásának, működte-
tésének szabályozása, az utánpótlás, javítás 
tervezése, a gazdálkodási tevékenység irá-
nyítása, vezetése. (C. O.) → katonai vezetés

Szakági Éves Beszerzési Terv (SZÉBT): 
a Magyar Honvédség éves híradó-informa-
tikai beszerzési terve a honvédelmi tárca 
éves beszerzési tervének híradó-informati-
kai beszerzéseket tartalmazó kivonata, egy-
ben a központi ellátó szervezet ~e, amely 
a Magyar Honvédség éves híradó-informati-
kai fejlesztési és üzemeltetési terv, valamint 
a honvédelmi szervezetek éves híradó-infor-
matikai fejlesztési-üzemeltetési tervei alap-
ján készül. A beszerzésre és az államháztar-
tás működési rendjére vonatkozó jogszabá-
lyokkal összhangban tartalmazza az adott 
évben beszerezni kívánt híradó-informati-
kai eszközöket, szolgáltatásokat. A SZÉBT 
elkészítésének részletes rendjét a középszin-
tű logisztikai irányító szerv központi gaz-
dálkodási intézkedése tartalmazza. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

szakalaki gyakorlás: a gyakorlás egyik faj-
tája, amely (az alaki gyakorlás szakmai vál-
tozataként) a harcászati kiképzés alaki meg-
alapozását célozza. A ~ abban különbözik 
az alaki gyakorlástól, hogy a katonák, az al-
egységek harcban szükséges fegyvernemi-
szakmai tevékenységének lényegesebb  alaki 
mozgásait, fogásait hivatott készségszinten, 
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vezényszavakhoz kapcsoltan megtanítani. 
A ~ mindig fegyvernemi, szolgálati ág jel-
legű és tartalmú, nagyrészt szoros kapcso-
latban van a harcjárművel, a harci techni-
kai eszközzel, és mindig kötelékben (keze-
lőszemélyzet, alegység) megy végbe. A ~ 
feltétele a katonák (kezelők) egyéni felké-
szültsége az eszközök kezelésében, a jármű-
vezetésben stb. Erre alapozva a ~ a kollek-
tív teljesítőképesség kifejlesztésére irányul. 
A ~ keretében kialakított kollektív teljesítő-
képességek – az alegységek harctevékeny-
ségéhez szükséges mozgások, mozdulatok, 
fogások, eljárások gyors és pontos végre-
hajtásában – feltételei a harcászati kiképzés 
megkezdésének, illetve az alegységek sike-
res harctevékenységének. A ~ oktatásszer-
vezeti formája a kezelői kiképzés és a kö-
telékkiképzés. A ~t az alegységek mindig 
szervezetszerű kötelékben, harci felszere-
léssel, fegyverzettel, harcjárművekkel hajt-
ják végre. (V. F.) → katonai képzés, kikép-
zés, felkészítés

szakasz: néhány rajból (részlegből, kezelő-
személyzetből) álló, század (üteg) állomá-
nyába tartozó harcászati alegység. Önálló 
~ok működhetnek egység, magasabbegység, 
vezető szervek stb. állományában. A ~szintű 
szervezet megtalálható valamennyi fegyver-
nem, szakcsapat, támogató, kiszolgáló köte-
lék szervezetében. A ~ megnevezése a ho-
vatartozásuk szerint történik, ennek meg-
felelően lehet gyalogos-, lövész-, gépesített 
lövész-, harckocsi-, tüzér-, légvédelmi, pán-
céltörő-, felderítő-, műszaki, vegyivédelmi, 
komendáns-, forgalomszabályozó-, egész-
ségügyi és egyéb más ⁓. (T. J.) → száraz-
földi műveletek

szakcsapat: a haderőnemek azon részei, 
amelyek a fegyvernemek eredményes har-
cához a szükséges feltételeket biztosítják, 
azt segítik sajátos technikai eszközeikkel 
és szaktevékenységükkel. A ~ok általában 

zászlóalj- (osztály-) szervezetűek, de a fegy-
vernemekhez hasonlóan magasabb szerveze-
ti kötelékekbe (ezred, dandár stb.) tartozhat-
nak. A ~okat általában az összfegyvernemi 
csapatok harctevékenységének szakági biz-
tosítására alkalmazzák, és azok parancsno-
kainak alárendeltségében vagy támogatás-
ként, illetve megerősítésként azok igényei 
szerint végzik szaktevékenységüket. A ~ok 
saját szakalkalmazási (szakharcászati) sza-
bályzataik alapján tevékenykednek. A ~ok 
a harctevékenységek fokozódó sajátos igé-
nyei kialakulásának függvényében jöttek 
létre. Az első ~ok közé a műszaki csapatok 
tartoztak (a 15–16. században), ezeket a hír-
adó-, vasúti, közúti csapatok (a 19. század 
végén), majd (az első világháború után) a ve-
gyivédelmi csapatok követték. A ~ok – ha-
sonlóan a fegyvernemekhez – csapatnemek-
re osztható, amelyek további specializáci-
ót jelent mind fegyverzetben, mind alkal-
mazásban (szakharcászatban), mind szer-
vezetben (például a műszaki csapatokhoz 
útépítő-, pontonos, hidász-, deszantátkelő-, 
műszaki záró-, állásépítő-, álcázó-, vízellá-
tó- stb. csapatok tartoznak). (H. J.) → had-
tudomány elmélete

szakcsoportos kiképzés: oktatásszerveze-
ti forma, az azonos beosztású, azonos ha-
ditechnikai eszközt kezelő katonák kikép-
zésének szervezeti formája, amelyet ideig-
lenesen, csak a szakmai foglalkozások ide-
jére hoznak létre. (M. I.) → katonai képzés, 
kiképzés, felkészítés

szakharcászati gyakorlat: a harci támoga-
tó, harci kiszolgáló-támogató (szakcsapa-
tok) kötelékeknek saját eszközeikkel a szá-
mukra meghatározott feladatokra történő 
gyakorlati felkészülése. Végrehajthatják 
önállóan vagy valamelyik összfegyverne-
mi kötelék harcászati gyakorlatának kere-
tei között. (M. I.) → katonai képzés, kikép-
zés, felkészítés
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szakkiképzés: valamilyen speciális katonai 
tudást igénylő beosztás betöltésére irányu-
ló felkészítés. (M. I.) → katonai képzés, ki-
képzés, felkészítés

szakmai felkészítés: meghatározott beosz-
tás(ok) betöltéséhez vagy az előmenetelhez 
előírt katona-szakmai ismeretek, jártassá-
gok és készségek megszerzésére irányuló 
képzés, kiképzés, továbbképzés stb. (M. I.) 
→ katonai képzés, kiképzés, felkészítés

szakmódszertan: egy adott kiképzési ág 
vagy tantárgy sajátos követelményeivel, 
szervezésének feladataival és módszereivel 
foglalkozó tudományág. (V. F.) → katonai 
képzés, kiképzés, felkészítés

szaktanterem: valamely kiképzési ág (tan-
tárgycsoport) oktatására szakszerűen beren-
dezett, általában tanterem nagyságú kikép-
zési bázis. A ~ az ott lefolytatni tervezett 
szakmai oktatáshoz szükséges szemléltető 
eszközökkel, faliképekkel, applikációs táb-
lákkal, üveges tárolószekrényekkel, model-
lekkel, makettekkel, mérőeszközökkel, vetí-
tő- és hangtechnikai eszközökkel, elsötétítő 
függönnyel, esetleg kézikönyvtárral és szer-
tárral is felszerelt munkaterem. A csapatok 
képzésében legáltalánosabbaknak a harcá-
szati-harcvezetői lőkiképzési és lövéstani, 
fegyverzet-, gép- és harcjármű-technikai, 
híradó, vegyivédelmi, műszaki tereptani, il-
letve a fegyvernemi sajátosságoknak megfe-
lelő egyéb ~ek tekinthetők. A ~ egyik speci-
ális változata a kabinet, ez főként önképzés-
re, egyéni tanulásra használatos (elsősorban 
a tanintézetekben). A ~ az ismeretközlésen 
kívül nagyobb mértékben segíti elő a gya-
korlást. A ~ben az általánosan jellemző be-
rendezési tárgyakon kívül helyet kapnak 
az adott kiképzési ág oktatásához rendsze-
resen vagy időlegesen szükséges speciális 
eszközök is (például terepasztal, a fegyve-
rek és harceszközök működő metszetei, gya-

korlóberendezések és eredeti haditechnikai 
eszközök, fegyverek, rádióállomások, gép- 
és harcjárművek, harckocsik, lövegek, indí-
tóállványok stb.). Azt a ~et, amely alkalmas 
az utóbb felsorolt eszközök befogadására 
és a helyszíni oktatására, beálló tanterem-
nek nevezik. Az ilyen objektum méretei ter-
mészetszerűen sokszorosan meghaladhatják 
a normál ~ méreteit és úgy vannak megépít-
ve, hogy a haditechnika időnkénti cseréje 
megoldható legyen (speciális bejáratok, sze-
relőaknák mozgó daruk stb.). (V. F.) → ka-
tonai képzés, kiképzés, felkészítés

szakterületi felhasználói szolgáltatás: egy 
adott alkalmazási terület, vagy adott tevé-
kenységi kör tevékenységét közvetlenül tá-
mogató híradó-informatikai szolgáltatás. 
(N. I.) → híradó-informatika, információ-
védelem

szakterületi híradó-informatikai rend-
szer (Functional Area Communications 
and Information System – FCIS): a) egy 
adott alkalmazási terület speciális igényei-
nek kiszolgálására, vagy akár több szerve-
zet számára, szakterületi híradó-informa-
tikai szolgáltatásokat nyújtó híradó-infor-
matikai rendszer; b) egy adott alkalmazá-
si terület speciális igényeinek kiszolgálásá-
ra – akár több szervezet számára – szakte-
rületi híradó-informatikai szolgáltatásokat 
nyújtó híradó-informatikai rendszer. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

szállítási módok: azon emberi tevékenysé-
gek, szabályok, eljárások, módszerek, tech-
nikai eszközök rendszerszintű összessége, 
amelynek célja a továbbítás tárgyát képe-
ző személyek, áruk, anyagok, eszközök ki-
indulási pontból való eljuttatása a rendelte-
tési helyére vagy célpontjára. A szállítási 
mód  kifejezés nemcsak a közlekedési alága-
zatokat foglalja magába, hanem azon belü-
li megoldásokat, módszereket, eszközöket, 
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 technológiákat is. Példaként említve a sze-
mélyszállítási módot, nemcsak azt értjük 
alatta, hogy az utasok a vasúti vagy közúti 
alágazattal érik el célállomásukat, hanem 
azt is, hogy az utazásuk során metróval, 
busszal, villamossal vagy trolibusszal köz-
lekednek. Áruszállítás tekintetében példá-
ul nem azonos szállítási mód a közúti-vas-
úti-közúti összetett továbbítás a vasúti-köz-
úti kombinált továbbítási móddal (Ro-La). 
(F. R.) → közlekedési támogatás

szállítmány szolgálati személyei: a kato-
nai vasúti szállítások végrehajtásának érde-
kében, a szállítás időtartamára kijelölt ka-
tonák, akik feladatait a hatályos szolgálati 
szabályzat és a katonai alágazati szabályzat 
(Közl./108) tartalmazza. A katonai vasúti 
szállítmányhoz szállítási parancsban ki kell 
jelölni: a) szállítmányparancsnokot; b) szál-
lítmányparancsnok-helyettest (csak nemzet-
közi szállítás esetén); c) be-, (át-) és kirakó 
parancsnokot; d) a katonák által elfoglalt 
minden vasúti kocsiba kocsiparancsnokot; 
e) logisztikai (szolgálatvezetőt, ellátó-) al-
tisztet, tisztest; f) egészségügyi beosztot-
tat, altisztet, tisztest; g) vegyivédelmi tisz-
tet, altisztet. A szállíttató szervezetnek 
a katonai vasúti csapatszállítmány ügyele-
ti és őrszolgálatának ellátására 24 órás vál-
tással vezényelnie kell: a) szállítmányügye-
letest; b) szállítmányügyeletes-helyettest; 
c) kocsiügyeleteseket és helyetteseket; d) ké-
szenléti alegységet; e) őrséget, járőrt. (F. R.) 
→ közlekedési támogatás

szállítmánybiztosítás: polgári és katonai 
értelmezése bizonyos tekintetben eltérhet 
egymástól. Polgári értelemben ~i szerző-
déssel a biztosító arra vállal kötelezettsé-
get, hogy megtéríti a biztosítottnak a szál-
lítás rendes folyamatával együtt járó ve-
szélyek és véletlen balesetek következté-
ben a biztosított szállítmányban keletke-
zett károkat – a szerződésben meghatározott 

és részletezett feltételek szerint. A katonai 
szállításokkal kapcsolatosan is megjelenhet 
a polgári értelmezés, főleg nemzetközi relá-
ciókban. Azonban a katonai szállítások ~a 
alapvetően azon szabályok, tevékenységek, 
eszközök összessége, amelyek rendeltetése, 
hogy a katonai szállítmányok megfelelő idő-
ben, megfelelő útvonalon, a működőképes-
ség megtartása mellett, bármilyen külső kö-
rülmények, befolyásoló hatások között jus-
sanak el rendeltetési helyükre. (F. R.) → köz-
lekedési támogatás

szállítmányparancsnok: a szállíttató kato-
nai szervezet parancsnokának, a be- és ki-
rakás időtartama alatt a berakás-, kirakás-
szabályozó parancsnoknak, a be- és kirakás, 
a szállítás tekintetében szakmailag a vasút-
állomás katonai parancsnokának, valamint 
a központi és a szállítmány tartózkodási he-
lye szerint illetékes területi katonai közleke-
dési szerv parancsnokának van alárendelve, 
elöljárója a szállítmány teljes személyi állo-
mányának. Felelős a vasúti szállítmány idő-
ben történő be- és kirakásáért, a személyi ál-
lomány fegyelméért, a szállításra vonatkozó 
biztonsági, valamint a munka-, tűz- és kör-
nyezetvédelmi rendszabályok betartatásáért, 
a szállítmány biztosításáért, támogatásáért, 
a szállított technikai és haditechnikai eszkö-
zök és hadianyagok, vasúti kocsik, a kisze-
relhető kocsi berendezések és egyéb beren-
dezési tárgyak megóvásáért. A ~ feladatai 
a vasúti szállítás alatt: a) ügyeljen arra, hogy 
a vasúti szállítmány egész személyi állomá-
nya betartsa a vasúti szállítással kapcsola-
tos előírásokat, valamint a balesetek, rendkí-
vüli események megelőzésére foganatosított 
rendszabályokat; b) határozza meg a 24 órás 
szolgálat és az őrség váltásának időpontját 
és helyét; c) szabályozza a vasúti szállítmány 
személyi állománya étkeztetésének rendjét; 
d) határozza meg a szállítmányügyeletesnek 
azokat az állomásokat, amelyeken a szállít-
mány anyagi és egészségügyi ellátását  végre 



997

számítógép-biztonság

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

lehet hajtani és a személyi állomány vasúti 
kocsikból való kiszállását engedélyezni le-
het; e) lehetőség szerint jelentkezzen a szál-
lítóvonalon szolgálatot teljesítő Vasútállo-
más Katonai Parancsnokságnál (VKP) és te-
gyen jelentést a vasúti szállítmány állapotá-
ról, mutassa be a szállítmány menetlevelét; 
f) szükség esetén adja át a VKP-nak  a vasúti 
szállítmány anyagi és egészségügyi ellátásá-
ra vonatkozó igénylését; g) a katonák lema-
radása esetén haladéktalanul értesítse a le-
maradás helye szerint illetékes VKP-t, vagy 
ahol ilyen nincs, az állomásfőnököt vagy 
a forgalmi szolgálattevőt. (F. R.) → közle-
kedési támogatás

számítástechnika: az automatizált adatfel-
dolgozás eszközeivel és azok különböző te-
rületeken való használatával (például a szá-
mítógép építése és azok programozása) fog-
lalkozó elméleti és alkalmazott műszaki tu-
domány. Ide tartozik a hardver- és szoftver-
elemek tanulmányozása, a működést segítő 
szervezési, illetve alkalmazási, szolgáltatá-
si összetevők rendszere. A ~ szoros kapcso-
latban van az informatikával, az informá-
ció keletkezését, továbbítását, feldolgozá-
sát és hasznosítását vizsgáló tudománnyal. 
A ~ tekinthető az informatika egy részterü-
letének is, az automatizált információkelet-
kezés, információtovábbítás, információ-
feldolgozás és információhasznosítás tudo-
mányának. Az informatika ennél bővebb, 
például ide tartozik a híradástechnikai esz-
közök (távközlés, tévé, rádió) tanulmányo-
zása, ami a számítástechnikának csak köz-
vetve része. (N. I.) → híradó-informatika, 
információvédelem

számítástechnikai biztonság: arra a véde-
lemre vonatkozik, amely saját számítógép-
rendszerekhez való illetéktelen hozzáférést 
és felhasználást tiltó rendszabályokból szár-
mazik. (N. I.) → híradó-informatika, infor-
mációvédelem

számítógép: minden olyan berendezés, 
amely képes bemenő adatok (input) fogadá-
sára, ezeken különféle, előre beprogramo-
zott műveletek (programok) végrehajtásá-
ra, továbbá az eredményül kapott adatok ki-
jelzésére, kivitelére (output), amelyek vagy 
közvetlenül értelmezhetőek a felhasználók 
részére vagy más berendezések vezérlésé-
re használhatók. Fontos kritérium az, hogy 
ugyanazon bemenő adatok alapján mindig 
ugyanazon kimenő adatokat állítsa elő, azaz, 
hogy a gép determinisztikusan működjön, 
erre utal a „gép” szó. Az alapvető különb-
ség a ~ és számológép vagy számoláskönnyí-
tő egyszerű eszköz között abban rejlik, hogy 
a ~ képes előre elkészített program végre-
hajtására, míg a másik gép csak egy – lehet, 
hogy bonyolult – műveletet (például szorzás) 
képes emberi beavatkozás nélkül önállóan 
végrehajtani. Azaz: ~nek nevezhetjük a de-
terminisztikus információfeldolgozó gépe-
ket. Eszerint (tágabb értelemben) a mai ~ek 
őseinek a különböző számolást elősegítő esz-
közöket lehet nevezni – ilyen eszköz az óko-
ri eredetű abakusz, amely a keleti régió or-
szágaiban ma is jelentős szerepet tölt be). Sőt 
e tág értelemben végül is az élőlények is te-
kinthetők „~eknek”, amennyiben determi-
nisztikusak – s ha belegondolunk, hogy foly-
nak kísérletek biomechanikus ~ek építésére, 
akkor ez az értelmezés sem tűnik olyan furá-
nak. Szűkebb értelemben a ~ olyan elektro-
nikus információ-feldolgozó gép, amely in-
formációk (adatok és programok) tárolására 
alkalmas memóriával rendelkezik, az ada-
tok feldolgozásához programra van szüksé-
ge és saját tevékenységét, működését vezérli, 
azaz programozott működésű. (N. I.) → hír-
adó-informatika, információvédelem

számítógép-biztonság: ~ alatt szűkebb ér-
telemben az adatok illetéktelenek hozzáfé-
résétől való védelmét, elsősorban a titkossá-
got értik. Tágabb értelemben az alábbi négy 
fogalmat értjük rajta: titkosság és hozzá-
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férési kontroll; integritás; elérhetőség (ava-
ilability); megbízhatóság, amelyen a hard-
ver, a szoftver s a szolgáltatások üzembiz-
tonságát értjük, azaz, hogy rendszerünk azt 
és úgy végzi-e, amint az elvárható/elvárt, 
elfogadható karbantartási igény és meghi-
básodásszám mellett. Ez több, mint a rend-
szer elérhetősége. A megbízhatóságon egy 
más fogalmat is értünk: azt, hogy mennyi-
re lehetünk biztosak rendszerünk megbíz-
ható működésében, védettségében – meny-
nyire tesztelt, igazolt annak védelme (trus-
tiness). A fenti fogalmakba beleértjük, hogy 
megfelelő kontrollal rendelkezünk rendsze-
rünk felett, hitelesen nyomon tudjuk követ-
ni a biztonsági eseményeket. Előtérbe került 
az ember és a környezet védelme is. A nem 
megfelelő környezet természetesen veszélyt 
jelent a számítógépes rendszerekre és a szá-
mítógépes munkavégzésre nézve is, de en-
nél is fontosabb az ember és környezete vé-
delme. Nagyon fontos tudnunk: mit és mi-
ért védjünk/védünk, mennyit ér meg a vé-
delem? Ehhez a sebezhetőségünket, a koc-
kázatot és a védekezés módját, a választható 
óvintézkedéseket kell ismernünk. A sebez-
hetőség főbb típusai: a) fizikai sebezhetőség; 
b) hardver, szoftver, média (adathordozó) 
sebezhetőség; c) kommunikációs sebezhe-
tőség; d) humán sebezhetőség. A megfelelő 
óvintézkedésekhez tudnunk kell a támadási 
lehetőségekről, a veszélyforrásokról. A ve-
szélyforrások és a sebezhetőség egyes típu-
sai között egyszerűen leírható kapcsolatok 
vannak. A főbb veszélyforrások a követke-
zők: a) fizikai veszélyek; b) gondatlan (nem 
szándékos) károkozás; c) szándékos táma-
dás (alkalmi rosszakarók, számítógép-betö-
rők – crackerek, hackerek); d) programozott 
kórokozók (közismert példa a számítógép-
vírus); e) program és konfigurációs hibák, 
hardverhibák; f) házon belüli és házon kí-
vüli támadók. A megfelelő védelem az ará-
nyos védelem, ahol a védendő érték, a po-
tenciális veszély, a védekezés által okozott 

kellemetlenség észszerű arányban áll a vé-
delemre fordított költségekkel és erőfeszíté-
sekkel. Általában az adatok jelentik a leg-
nagyobb értéket, egyes helyeken pedig a fo-
lyamatos üzem elengedhetetlen. Az akadé-
miai  szférában és az otthoni felhasználóknál 
az adatok  értéke relatíve kisebb, az üzembiz-
tonság szintén csekélyebb jelentőségű, en-
nek megfelelő a felelősség is. Amíg az adat-
vesztés egy cég életébe kerülhet, itt csak 
múló fájdalmat jelent – azonban ez lehet 
igen kellemetlen is, akár évek munkája is 
veszendőbe mehet. A privát szférával szem-
ben azonban a védekezés itt sem könnyebb. 
Nyílt, eleve nem biztonságos környezetben 
kell megfelelő védelmet biztosítani. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

számítógépes demonstráció: az informati ka 
alkalmazásának egyik területe,  információk 
szemléletes megjelenítését szolgáló képek 
és képsorozatok készítését, tárolását és mó-
dosítását teszi lehetővé. A ~ alapvető funkciói 
rajzokkal kiegészített szöveges ábrák, grafi-
konok diagramok kezelése és ezekből képso-
rozatok összeállítása tetszőleges sorrendben. 
Az adatokat többek között pont, vonalosz-
lop-, terület- és kördiagramok segítségével 
lehet szemléletesen megjeleníteni. Általában 
mód van ezek háromdimenziós és csopor-
tos megjelenítésére is. A képsorozatok ese-
tében az egyes képek közötti váltás többféle 
effektussal lehetséges, megadható az egyes 
képek megjelenítési ideje, a képváltás bekö-
vetkezhet külső jel (gombnyomás) alapján, 
és összeállítható választástól függően vál-
tozó bemutatási sorrend is. A számítógépes 
grafikai programok többségének is van de-
monstrációs szolgáltatása. (N. I.) → híradó-
informatika, információvédelem

számítógépes grafika: a vizuális számítás-
technikának a számítógépes képek készíté-
sére szolgáló területe. A számítógép segít-
ségével a valós életből származó képeket 
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is megváltoztathatjuk, illetve igazíthatunk 
rajtuk. A ~ lehet két- vagy háromdimenzi-
ós. A ~ néhány területre osztható: valós 3D 
(render) képkivitel (a számítógépes játékok-
nál alkalmazzák), számítógépes animációk, 
vágás és videókészítés, speciális effektusok 
létrehozása, teljesen vagy részben számító-
géppel készített filmek, képek feldolgozása 
és modellezése a gyógyászatban és az építé-
szetben alkalmazzák. A grafika legtöbbször 
valamilyen konkrét információra hívja fel 
az olvasó vagy néző figyelmét. A szöveg ki-
egészítéseként segíti a jobb olvashatóságot. 
A grafikát gyakran használják a tanköny-
vekben, az újságokban és a folyóiratokban is. 
Az elméletek és fogalmak grafikus szemlél-
tetése megkönnyíti a földrajz, a természettu-
dományi tantárgyak és a matematika tanulá-
sát. Az Oxford Illustrated Dictionary a kü-
lönböző grafikák és illusztrációk használa-
tával könnyíti meg az olvasást és az eligazo-
dást. A grafika alkalmazása általánosan el-
terjedt az ügyvitelben és a közgazdaságban 
a termékek mennyiségének és az árak alaku-
lásának szemléltetésére szolgáló diagramok 
és táblázatok készítésénél. A számítástech-
nikában a grafikát a felhasználóval való jobb 
kommunikáció céljából alkalmazzák. A gra-
fika egyike a multimédia öt alapelemének. 
A ~át a filmek feljavítására is használják. Al-
kalmazzák effektusokkal való kiegészítésre, 
valamint a teljesen számítógép segítségével 
készült filmek gyártásánál. Az internetes ol-
dalakon kicsi GIF-képeket használnak rek-
lámnak vagy az oldalon való mozgást szol-
gáló gombnak. A grafika a reklámozás egyik 
alapeleme – a művészek grafika segítségével 
kísérlik meg sikeresebben eladni a termé-
ket. Napjainkban a ~át széleskörűen alkal-
mazzák a tudományban, az iparban, az épí-
tészetben és a formatervezésben. A forma-
tervezés a használati tárgyak művészi meg-
formázása. A hétköznapjainkban mindenütt 
jelen van, csak éppen nem veszünk róla tu-
domást. Mivel a ~át nagymértékben alkal-

mazzák a formatervezésnél, ezért a forma-
tervezés elemei és elvei egyben a ~ elemei 
és elvei is, és fordítva. (N. I.) → híradó-in-
formatika, információvédelem

modellezés 

képszin-
tézis 

számítás 

mérés 

virtuális világ 

pixelek: piros; 
zöld; kék analógia: optika; 

rajzolás stb.  

illúzió 

számítógépes modellezés: az informati-
ka alkalmazás egyik eszköze. Objektumok, 
jelenségek törvényszerűségeinek állapotá-
nak feltárását, tanulmányozását teszi lehe-
tővé. A második világháborúban az ameri-
kai bombázások hatékonyságának a növe-
lése és a hadseregellátás (logisztika) opti-
malizálása érdekében alkalmazták először. 
Napjainkban a polgári élet vezetési rend-
szereinek egyik alapeszköze. A haderőben 
az élelmezés, a szállítás, a gyakorlatok ter-
vezése és értékelése során, valamint a tűz-
eszközök részére a koordináták meghatáro-
zásánál használják. A modelleket a matema-
tikai eljárásoknak megfelelően osztályozzák. 
Így megkülönböztetnek statisztikai, optima-
lizálási és valószínűségi eljárásokat. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

számítógép-generáció: a számítógépeknek 
a fejlődési szintjüket jellemző, elsősorban 
az alkalmazott áramköri elemek típusa sze-
rinti csoportjai. A 0. generáció a számítás-
technika előzményeinek és kezdeteinek ke-
rete. Idetartozik minden mechanikus vagy 
elektromechanikus (jellemzően relékre épü-
lő) számítógépnek nevezhető eszköz. E ge-
neráció típuseszközei a századfordulón hasz-
nálatos, amerikai Hollerith-féle lyukkártyás 
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adatfeldolgozó gépek voltak és a tizes szám-
rendszer alkalmazása és a mechanikai mű-
ködésből következő bonyolult felépítés jel-
lemezte őket. A csúcspontot az IBM-cég 
1939–1944 között megépített MARK 1. jel-
zésű elektromechanikus eszköze, az auto-
matikus, sorosan vezérelt számítógép (auto-
matic sequence controlled calculator) jelen-
tette. A években alkalmazott, 1. generáció 
jellemzője az elektronikai alapú adatfeldol-
gozás, az elektroncsövek – mint áramköri 
kapcsolóelemek – megjelenése. A 2. gene-
ráció a félvezető-technológiára épülve szü-
letett az 1950-es  évek végén. Az idetarto-
zó számítógépek kapcsolóelemként kizáró-
lag félvezető áramköri elemeket: diódákat 
és tranzisztorokat tartalmaztak. A 3. gene-
ráció megkülönböztető műszaki jellemzője 
az integrált áramkör alkalmazása. A gene-
ráció megjelenése az 1965-ös  évhez, többek 
között az IBM 360-as  gépcsalád megszüle-
téséhez, köthető. További jellemző a szoft-
ver szerepének jelentős növekedése. Általá-
nossá váltak az operációs rendszerek, létre-
jöttek az általánosan használható alkalma-
zói szoftverek. Felhasználói szempontból 
a rugalmas áttérés feltétele a programkom-
patibilitás. Ez két számítógép között ak-
kor áll fenn, ha az egyikre készített progra-
mok a másikon minden változás nélkül fut-
tathatók. Ez a számítógépcsaládok eseté-
ben általában felfelé kompatibilitást jelent, 
vagyis a nagyobb teljesítményű modellek 
nyújtják mindazon szolgáltatásokat és akci-
ókat, mint a kisebbek, de ezenkívül további 
szolgáltatásokat és funkciókat is ellát(hat)
nak. A 4. generáció már nem új technológi-
ai megoldásban különbözik az előzőtől, ha-
nem az integrált áramkör-technológia fej-
lettségi szintjében. A 4. generációt a nagy, 
majd az igen nagy integráltságú áramköri 
(LSI- és  VLSI-) technológiának az 1970-es  
évek második felében bekövetkezett meg-
jelenéséhez kötik. További jellemzői a köz-

vetlenebb ember-gép kapcsolat: az interak-
tivitás, a táv-adatfeldolgozás. Az 5. gene-
rációnak a japán tervezők által bejelentett, 
1990-re  időzített  kifejlesztése nem követke-
zett be, de célkitűzései még ma is idősze-
rűek. Az alapvető gondolat a mesterséges 
intelligenciára támaszkodó, tudásalapú in-
formációfeldolgozás, az emberi agy műkö-
dését utánzó neuron- megvalósítása. 6. ge-
neráció: az Intel bejelentette első 6. generá-
ciós Core ~ait, a „Skylake” családot. A 14 
nm-es  gyártástechnológiával készült ~ok 
LGA 1151 tokozással és DDR4 memóriave-
zérlővel rendelkeznek. A GamesdCom kere-
tében az Intel lerántotta a leplet az első két 
~ról, a 4 magos Core i5–6600K-ról és Core 
i5–6700K-ról. Ezzel párhuzamosan az In-
tel bejelentette a Z170 Express chipsetet. 
A Core i7–6700K alap órajele 4000 MHz, 
amelynek Turbo Boost frekvenciája 4200 
MHz. A ~ra a 8 MB harmadszintű (L3) 
gyorsítótár és a HyperThreading a jellemző. 
Az Integrált Intel HD 520 grafikus vezérlő 
350 Mhz-es  alap órajelen működik és Boost 
órajele 1200 MHz. A Core i5-6600K 3500 
MHz-es  órajelet kapott, a Turbo Boost pe-
dig 3900 MHz. A harmadszintű gyorsítótár 
6 MB, a HyperThreading pedig nem támoga-
tott. Integrált grafikus vezérlője azonos az i7
–6700K-éval. Mindkét modell esetében a 91 
W-os  TDP a jellemző, emellett támogatják 
a DDR3L-1600 és DDR4–2133 MHz-es  me-
móriákat. A  Core i7–6700K esetében a kis-
kereskedelmi kiszerelés nem tartalmaz hű-
tőt, ami nem okoz olyan nagy problémát, 
hisz az LGA 1151 foglalat alaplapi lyukai 
megegyeznek a leköszönő LGA 1150-ével. 
7. generáció: hamarosan terítékre kerül a 7. 
generációs Intel ~ család, kódnevén a Kaby 
Lake. A 6. generáció, vagyis a Skylake ar-
chitektúrája köszön vissza egy az egyben 
a Kaby Lake-ben. Ez persze nem azt jelen-
ti, hogy a kettő ugyanaz lenne – inkább egy 
félgenerációs ugrásról van szó. A 7. generá-
ció jellemzői a növekvő teljesítmény, integ-
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rált grafikus gyorsító a 4K tartalmak meg-
jelenítésére, Hyper-Threading és az új Tur-
bo Boost 2.0 technológia, amelyek együtt 
felelősek azért, hogy szükség szerint me-
nedzseljék az energiafogyasztást az igé-
nyelt teljesítmény tükrében, majd  elosszák 
az erőforrásokat pontosan úgy, hogy a lehe-
tő legkényelmesebbé váljon a felhasználás. 
A 7. generációs chipek rendelkeznek még 
az úgynevezett Speed Shift technológiával 
is – az elődhöz képest sikerült 25-ről 15 ms-
ra letornázni a CPU maximális órajelének el-
érési idejét. Ebből elsősorban az érintőkijel-
zős eszközök profitálnak. (N. I.) → híradó-
informatika, információvédelem

számítógép-hálózat: Egymástól függet-
len olyan számítógépek, illetve számító-
géprendszerek – és kapcsolataik – együt-
tese, amelyek adatokat cserélnek, és erő-
forrásaikat megosztva használják. Megkü-
lönböztetnek helyi (Local Area Network – 
LAN) városi szintű (Metropolitan Area Net-
work – MAN) és távolsági hálózatot (Wide 
Are Network – WAN). A ~ alkotóelemei: 
hálózati állomások, vagyis az alkalmazói 
programok futtatására szolgáló számítógé-
pek; kapcsolóelemek, ezek maguk is lehet-
nek (esetleg speciális) számítógépek; átvi-
teli vonalak, az előbbi elemek összeköté-
sére. Felhasználói szempontból elsősorban 
az állomások funkciói, együttműködésük 
rendje és az állomás közötti üzenetek lé-
nyegesek, eltekintve az üzenetek átvitelé-
nek módjától és eszközeitől. Ezzel szemben 
kommunikációs szempontból lényegtelenek 
a kommunikáló állomások közötti funkcio-
nális különbségek és az üzenetek tartalma, 
csak az átvitel megvalósítása számít. A há-
lózati kommunikáció lebonyolításához min-
den szereplőnek (felhasználónak, állomás-
nak, csomópontoknak stb.) azonosítható-
nak kell lennie. Az azonosítási készlet elté-
rő eszköze a név és cím. A név olyan azo-
nosító, amely nincs kötve egy adott földraj-

zi helyhez. A felhasználó – általában – a ~ 
bármely pontján igénybe veheti a szolgálta-
tásokat, és bármely erőforrás is áthelyezhe-
tő a ~ más-más helyeire úgy, hogy közben 
azonossága változatlan marad. A cím ezzel 
szemben mindig egy konkrét helyet azono-
sít. Az átviteli vonalakat megvalósító közeg 
lehet aktív vagy passzív. Passzív közegben 
az üzenet csomagszóró üzemmódban szét-
terjed, eljut a hálózathoz tartozó valameny-
nyi állomáshoz, s ezek a fejrészben található 
rendeltetési cím alapján választják ki a ne-
kik szóló üzeneteket. Az aktív közeg az üze-
netet pont-pont közötti közvetítő üzemmód-
ban, előre meghatározott vagy dinamikusan 
kiválasztott útvonalon csak ahhoz az állo-
más(ok)hoz juttatja el, amely(ek)nek szól. 
A számítógépek (és a rajtuk futó progra-
mok) közötti kommunikáció egyik feltéte-
le a hálózat-hozzáférési protokoll (az átvi-
teli vonalak használata szabályainak) egye-
zése. Az együttműködéshez azonban az is 
szükséges, hogy az adatot cserélő progra-
mok azonos szabályok alapján kódolják di-
gitális formában az információt, és a párbe-
szédet is azonos módon folytassák le. Az e 
célt szolgáló kommunikációs protokoll, te-
hát olyan megállapodások együttese, ame-
lyek megszabják, hogy miként cserélődjenek 
a digitális információk a különféle progra-
mok között. A kommunikációs protokollok 
meglehetősen bonyolultak is lehetnek, ezért 
gyakran hierarchikus rendben szervezi őket: 
a legalapvetőbb megállapodások foglalják 
el a legalacsonyabb szinteket, a bonyolul-
tabb és különleges célú konvenciók pedig 
feljebb helyezkednek el. A különböző szin-
tű megállapodások hardver vagy szoftver 
megvalósításából egy rétegzett funkcioná-
lis architektúra jön létre; ebben minden réteg 
a felette levőnek bizonyos szolgáltatásokat 
nyújt, és ezek megvalósításához igénybe ve-
szi az alatta levő szint szolgáltatásait. A leg-
alsó réteg értelemszerűen az átviteli vonalat 
közvetlenül kezelő fizikai réteg, a  legfelső 
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pedig a legteljesebb szolgáltatást nyújtó al-
kalmazási réteg. A létező ~okban többféle 
rétegzett architektúra alakult ki. E külön-
bözőség igényelte e téren is a szabványosí-
tást. Ennek eredménye a Nemzetközi Szab-
ványosítási Szervezet (International Stan-
dardization Organisation – ISO) hétrétegű 
architektúrát leíró szabványsorozata: a Nyílt 
Rendszerek összekapcsolása (Open Systems 
Interconnection – OSI). Az egymással ösz-
szekapcsolódó hálózatok között különbö-
ző mértékű eltérések lehetnek az alkalma-
zott kommunikációs protokollokban vagy 
ezek egyes jellemzőiben. Ennek megfelelően 
az alkalmazott kapcsolóelemeknek is más-
más feladatai vannak a kommunikáció lét-
rehozásában. Ilyen kapcsolóelemek a jelis-
métlő, a híd és az átjáró. A jelismétlő (repea-
ter) minden szempontból azonos hálózatokat 
(hálózatrészeket) köt össze, feladata általá-
ban a vezetékhosszkorlát feloldása, az üze-
netek válogatás és átalakítás nélküli átjut-
tatása – esetleges erősítés után – egyik ká-
belről a másikra. A híd (bridge) szintén két 
azonos vagy nagyon hasonló hálózatot kap-
csol össze, oly módon, hogy belső forgalmuk 
elkülönüljön egymástól. Csupán az alháló-
zatuk egymásnak szóló üzeneteit közvetíti, 
így az átviteli vonalak terhelése lényegesen 
csökkenthető. A címszelekción kívül a híd 
esetenként sebességillesztést, és ritkán ki-
sebb protokollátalakítást is végezhet a rész-
hálózatok között. Azonos architektúrájú há-
lózatok esetében lehetőség van hidak segít-
ségével nagyobb sebességű gerinchálóza-
ton (backbone) keresztüli csatlakoztatására. 
Az átjáró (gateway) egymástól eltérő hálóza-
tok között teremt kapcsolatot, s ennek során 
elvégzi a szükséges cím- és protokollátala-
kításokat. A jelismétlő és a híd helyi háló-
zatok közötti összekötő elem, az átjáró pe-
dig tipikusan helyi hálózatot kapcsol városi 
szintű vagy távolsági hálózathoz. Sok eset-
ben átjárónak neveznek olyan kapcsolóele-
meket is, amelyek lehetővé teszik, hogy va-

lamely helyi hálózat egyes munkaállomásai 
egy nagyszámítógép szabványos terminál-
jaként működhessenek. (N. I.) → híradó-in-
formatika, információvédelem

számítógép-hálózati felderítés (Computer 
Network Exploitations – CNE): a számító-
gép-hálózati műveletek része, amely célja 
a számítógép-hálózatok strukturális kiala-
kításának és az abban használt hardver- és 
szoftverösszetevők feltérképezése, valamint 
az adott számítógép-hálózatban tárolt, illet-
ve feldolgozás alatt lévő adatok megszerzé-
se. A ~ alapinformációkat biztosít a számí-
tógép-hálózati támadások megtervezéséhez 
és kivitelezéséhez. (K. L.b) → elektronikai 
hadviselés, kiberhadviselés

számítógép-hálózati műveletek (Compu-
ter Network Opeartions – CNO): a számí-
tógép-hálózatokba történő külső – szoftve-
res vagy hardveres – beavatkozásokat jelen-
tenek. Ezek során a megtámadott számító-
gép-hálózatokból információkat nyernek ki, 
illetve ezen eszközök és rendszerek műkö-
désének befolyásolását, lerontását, üzemsze-
rű működésük megakadályozását célozzák. 
Ezek mellett a saját hasonló számítógép-há-
lózatok védelmét, annak folyamatos üzem-
szerű működésének biztosítását igyekszik 
elérni. A ~ magukba foglalják a számító-
gép-hálózatok struktúrájának feltérképezé-
sét, az adatforgalom elemzésére építve a hi-
erarchikus és működési sajátosságok feltárá-
sát, a hálózaton folytatott adatáramlás tartal-
mának regisztrálását, a hálózatokban megté-
vesztő, manipuláló és zavaró tevékenységet, 
a hálózatok eszközein futtatott szoftverek 
kompromittálását, az ott tárolt és/vagy fel-
dolgozás alatt lévő adatok megváltoztatását 
vagy megsemmisítését. A ~ kiterjednek a sa-
ját számítógép-hálózatok másik fél hasonló 
tevékenysége elleni védelmére is. (K. L.b) 
→ elektronikai hadviselés, kiberhadviselés
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számítógép-hálózati támadás (Computer 
Network Attack – CNA): a számítógép-há-
lózati műveletek része, amely célja a szá-
mítógép-hálózatok és az abban foglalt in-
formatikai eszközök és rendszerek műkö-
désének befolyásolása, lerontására, üzem-
szerű működésük megakadályozása. A ~ 
eszközei és módszerei lehetnek rosszindu-
latú szoftverek, túlterheléses támadások, 
vagy az emberi hiszékenységet kihasználó, 
vagy mindezeket kombináló támadások. A ~ 
a hálózat felderítésével, annak strukturális 
kialakításának és az abban használt hard-
ver- és szoftverösszetevők feltérképezésé-
vel kezdődik. A támadás kivitelezése tör-
ténhet fizikai, azaz hardveres beavatkozás-
sal, de történhet fizikai kontaktus nélkül is. 
Ennek során a támadó a megtámadott háló-
zathoz képest bárhol lehet. A támadó köz-
vetett módon is indíthat támadást, például 
a túlterheléses támadások során jellemző 
módon, amely során előzőleg megfertőzött 
és kompromittált számítógépeket használ-
nak a támadások elkövetésére, kivitelezé-
sére. A támadók kilétének felfedése nehéz, 
annak bizonyítása sokszor technikailag nem 
lehetséges. (K. L.b) → elektronikai hadvise-
lés, kiberhadviselés

számítógép-hálózati védelem (Computer 
Network Defense – CND): a számítógép-
hálózati műveletek része, amely célja a sa-
ját számítógép-hálózatok megvédése a szá-
mítógép-hálózati felderítéssel és a számító-
gép-hálózati támadásokkal szemben. Ma-
gába foglalja mind a technikai, mind a hu-
mán környezet olyan kialakítását, amely 
a kiberbiztonság, illetve a szűkebb értelem-
ben vett információbiztonság (elektronikus 
információbiztonság) területén a védelem 
céljára alkalmazható. (K. L.b) → elektroni-
kai hadviselés, kiberhadviselés

számítógép-hálózatok túlterheléses táma-
dása (Denial of Service – DoS): a ~ a szol-

gáltatás teljes vagy részleges megbénítását, 
annak a tervezett működési módjától való el-
térítését jelenti. Amennyiben ez a túlterhelé-
ses támadás nem egy, hanem több, akár el-
térő helyeken lévő forrásból megosztva tör-
ténik, akkor elosztott túlterheléses támadás-
nak (Distributed Denial of Service – DDoS) 
nevezzük. Ezek a támadások összetettetek, 
amelyek a támadón és a megtámadotton kí-
vüli számítógépek kapacitásait, illetve a kül-
ső számítógépek nagy mennyiségét használ-
ja fel támadáshoz. Az egyszerű túlterheléses 
támadás során egy erős támadó számítógép 
és a célszámítógép van csak kapcsolatban. 
Ebben az esetben nincsenek közbeiktatott 
gépek. Egy ilyen támadó gép kialakítása 
többféle módszerrel történhet: például egy 
automatizált szoftverrobot felkutatja a há-
lózatra kapcsolódó, sebezhető számítógépe-
ket, és abban az esetben, ha talál egy ilyen 
pontot, és azon keresztül képes megfertőzni 
a megtámadott gépet, akkor arra egy olyan 
támadóprogramot telepít, amely azt távol-
ról vezérelhetővé (informatikai szleng kife-
jezéssel: zombigéppé) teszi. A támadó gép 
kialakításának egyik másik lehetősége, hogy 
arra számítógépes vírusokkal vagy trójai 
programokkal történik olyan szoftver telepí-
tése, amely a támadót alkalmassá teszi a egy 
adott időpillanatban a megtámadott gép fe-
letti vezérlés átvételére. Az elosztott túlter-
heléses támadás kivitelezéséhez, az ahhoz 
szükséges nagyszámú számítógép vezér-
léséhez egy vagy több úgynevezett vezér-
lő (angolul: Command and Control) számí-
tógép szükséges, amely egy adott időpont-
ban az előzőleg megfertőzött számítógépe-
ket a támadás – azaz a célszámítógép felé 
irányuló hálózati forgalom – megindítására 
utasítja. (K. L.b) → elektronikai hadviselés, 
kiberhadviselés

számítógép-kategória: a számítógépek va-
lamelyik csoportja funkcionális szempont-
ból, elsősorban az alkalmazási jellemzők 
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szerint. Korábban a ~ teljesítménybeli kü-
lönbségeket jelölt; ennek megfelelően ala-
kult ki a 1960-as  években a kis-, közepes 
és nagyszámítógépek fogalma. Ez a kate-
gorizálás egyre nagyobb nehézségekbe üt-
között, mert néhány év eltelte elegendő volt 
ahhoz, hogy egy típus a nagy kategóriából 
a közepes, vagy egyenesen a kis kategóriába 
csússzon. A mai értelemben vett ~ák  (nagy-, 
kis-, mikro-, asztali-, hordozható-, táska-, 
notesz-, kézi- és munkaállomások, szuper-
számítógépek) fogalma az 1980-as  években 
született meg. A nagy számítógépek (main-
frame) alapvető jellemzői a nagy számítási 
és tárolókapacitás, a kiterjedt és nagy telje-
sítményű perifériakészlet, valamint a köz-
ponti elhelyezés speciális követelmények-
nek megfelelő számítógépteremben. Szol-
gáltatásaikat több – akár néhány száz – fel-
használó között is megosztják egyidejűleg, 
napjainkban egyre inkább a ~ok jelentő-
sebb számítási és tárolási igényeinek ki-
szolgálást veszik át. Tipikus számítógépek 
az IBM 309x gépcsaládjainak tagjai. A Ma-
gyar Honvédség ilyen kategóriájú eszközö-
ket elsősorban a felső vezetés szintjén, vala-
mint oktatási és tudományos intézmények-
ben hasznosíthat. A kis- (mini) számítógé-
pek a nagyszámítógépekhez képest kisebb 
számítási és tárolási kapacitással korláto-
zottabb teljesítményű és számú perifériák-
kal vannak ellátva, általában nem igényel-
nek speciális körülményeket, légkondici-
onálást. Tipikus kisszámítógépek az IBM 
AS/400 és a DEC VAX családjai. A Magyar 
Honvédségben alkalmazásuk elsősorban 
a felsővezetőség, a haderőnemek és kato-
nai kerületek szintjén, illetve központi inté-
zetekben (például ellátóbázisokon) lehetsé-
ges. A mikroszámítógépek fogalma a mik-
ro~ára épülő számítógépek megjelölésére 
alakult ki, ma már azonban egyre többen al-
kalmaznak mikroprocesszorokat, így e ka-
tegória értelmét vesztette. Helyette, illetve 
belőle új konkrétabb kategóriák jöttek lét-

re. Az asztali (desktop) számítógépek olyan 
önálló mikroszámítógépek, amelyek mé-
reteiből  következően az egyes  alkalmazók 
munkahelyén (irodájában, íróasztalán) el-
helyezve nyújtják szolgáltatásaikat, képe-
sek átlagos (irodai) körülmények között, 
szokványos villamos  hálózatról, különö-
sebb technikai kiszolgálás nélkül működni. 
E kategória legelterjedtebb, ipari szabvány-
nyá vált képviselői az IBM személyi számí-
tógépei (PC, XT, AT, majd a PS/2 sorozat) 
és a velük kompatibilis típusok ezeken kívül 
még az Apple Macintosh számítógépei. Ki-
terjedt alkalmazásuk a Magyar Honvédség-
ben egység; magasabbegység szinttől kez-
dődően (sőt akár alatta is) indokolt minden 
törzsben és a legtöbb beosztásban. A hor-
dozható (portable) számítógépek kiterjesz-
tik az alkalmazás lehetőségét az irodák ha-
tárain kívülre, lehetővé téve a megszokott 
szolgáltatások igénybevételét, az összegyűj-
tött adatok felhasználását változó helyszíne-
ken. E kategória megkülönböztető jellemző-
je a kizárólag hálózatról való működtetés. 
A számítógépek mozgatása a szélsőséges 
körülmények közötti alkalmazás fokozott 
követelményeket támaszt a belső felépítés-
sel és az alkalmazott elemekkel szemben. 
Ezeknek csak a speciális terepi (katonai) ki-
vitelű számítógépek felelnek meg. Ezek szé-
les hőmérsékleti tartományban (–20 °C-tól  
+40  °C-ig) működőképes áramköri eleme-
ket, a por és a rázkódás ellen műgyantával 
kiöntött áramköri lapokat, rezgéscsillapító 
megoldásokat alkalmaznak. A táskagépek 
(laptop) olyan kisméretű hordozható sze-
mélyi számítógépek, amelyek akkumulá-
torról is több órán át működnek. Általában 
felhajtható, nagy felbontású képernyős meg-
jelenítőt, a kisebb asztali számítógépeké-
hez hasonló kapacitású háttértárat és ezek-
nél kisebb méretű billentyűzetet tartalmaz-
nak. A noteszgépek (notebook) is kismére-
tű, hordozható személyi számítógépek, el-
sősorban méretükben és tömegükben tér-
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nek el a táskagépektől. Mindegyik típusban 
megtalálható valamilyen szövegszerkesztő, 
címnyilvántartó, határidőnapló és kalkulá-
tor, de vannak típusok, amelyek beépített 
számolótáblát is tartalmaznak. Minimális 
követelmény a 20 kB (kilobájtnyi, 10–15 ol-
dal) szöveg, 100 cím és 50 időpont tárolásá-
nak lehetősége. A munkaállomások (works-
tation) a hagyományos asztali gépek teljesít-
ményét meghaladó – elsősorban a grafikus 
tervezést támogató – eszközök, jellemzőjük 
a csökkentett utasításkészletű processzorok 
alkalmazása. A szuper számítógépek olyan, 
kis szériában vagy egyedileg készített, gé-
pek, amelyek az adott időszakban a legna-
gyobb sebességűek. Jellemző rájuk a leg-
korszerűbb áramköri technológiák és a pár-
huzamos számítási módszerek alkalmazá-
sa. (N. I.) → híradó-informatika, informá-
cióvédelem

számítógéppel támogatott céltervezés: 
elektronikus céltervezés megsemmisítésre 
(pusztításra), lefogásra (zavarásra), bénítás-
ra (korlátozásra) kijelölt ellenséges célpon-
tok (objektumok) adatainak olyan számí-
tógépes feldolgozása, amely lehetővé teszi 
a felderített célpontok (objektumok) közül 
a legfontosabb értékű úgynevezett priorált 
célpontok/objektumok kiválasztását és cél-
pontjegyzékekbe (célpontlistákba) való fog-
lalást. A priorált célpontokat/objektumokat 
különféle rendező elvek (például fajta, tí-
pus, terület) szerint csoportosítják, és a meg-
semmisítésük alapján elemzik az erőviszo-
nyok alakulását. A priorált célpontokra/ob-
jektumokra adott esetben többszörös beve-
tést (csapást) terveznek, mivel azokat igen 
szorosan oltalmazzák. A ~ a hidegháború 
éveiben, a rakéta-nukleáris szembenállással 
kapcsolatban alakult ki, és azóta is intenzí-
ven fejlődik. Klasszikusnak számító példája 
az USA hadászati rakéta-nukleáris célpont/
csapás terve (Single Integrated Operational 
Plan – SIOP), amelyet rendszeresen karban-

tartanak, felfrissítik. A priorált célpontok/
objektumok rendszere speciális alrendsze-
rének (alcsoportjának) elemei úgynevezett 
„elektronikai célpontok”, ezekben elektro-
mágneses sugárforrások találhatók és végle-
ges vagy időleges kiiktatásukra nagy találati 
pontosságú tűzfegyvereket (rakétákat, légi-
erőt, tüzérségi eszközöket stb.), illetve elekt-
romágneses zavaróeszközöket (állomásokat) 
vesznek igénybe. Az öbölháborúban példá-
ul a légvédelmi rakétakomplexumok rádió-
lokátorait intenzíven zavarták. Az említet-
tek alapján megkülönböztetnek hadászati, 
hadműveleti, harcászati szinteken végzett 
összfegyvernemi és elektronikai harc szá-
mítógéppel támogatott céltervezését. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

számítógépvírus: 1. Olyan speciális önre-
produkáló program, amely más programter-
mékekbe beépülve különféle hatásokat fejt 
ki. Hatása az egyszerű jelentkezéstől a za-
varáson át a károkozásig, adatok és prog-
ramok megsemmisítésig terjedhet. A ~ok 
megfertőzött program elindításakor az al-
kalmazható számára többnyire láthatatla-
nul aktivizálódnak és bizonyos feltételektől 
függően más programokhoz hozzámásolják 
magukat vagy kifejtik hatásukat. A ~ok be-
épülhetnek a programállományokba, a mág-
neslemezek elején található speciális betöl-
tő programokba és más szoftverelemekbe. 
A ~ok kimutatása a fertőzött programok-
ba víruskereső/ellenőrző programokkal le-
hetséges. A vírusfertőzés felismerése után 
a ~ típusától függően lehetőség van az ere-
deti állapot visszaállítására vírusmentesí-
tő programok segítségével vagy a fertőzött 
program törlendő. 2. A ~ olyan program, 
amely saját másolatait helyezi el más, vég-
rehajtható programokban vagy dokumen-
tumokban. Többnyire rosszindulatú, más 
állományokat használhatatlanná, sőt telje-
sen tönkre is tehet. Hatása ellen védekez-
ni megfelelő vírusirtó szoftverrel többnyire 
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lehetséges. A számítógépes vírusok műkö-
dése hasonlít az élővilágban megfigyelhető 
vírus viselkedéséhez, amely az élő sejtekbe 
hatol be, hogy önmaga másolatait előállít-
hassa. Ha egy ~ kerül egy másik program-
ba, akkor azt fertőződésnek nevezzük. A ví-
rus csupán egyike a rosszindulatú szoftverek 
(malware) számos típusának. Ez megtévesz-
tő lehet a számítógép-felhasználók számára, 
mivel mára lecsökkent a szűkebb értelem-
ben vett ~ok gyakorisága, az egyéb kártevő 
szoftverekhez, mint például a férgekhez ké-
pest, amivel sokszor összetévesztik őket. Bár 
a ~ok  lehetnek  kártékonyak (például adato-
kat semmisítenek meg), a vírusok bizonyos 
fajtái azonban csupán zavaróak. Némely ví-
rus késleltetve fejti csak ki hatását, példá-
ul csak egy bizonyos számú gazdaprogram 
megfertőzése után. A vírusok kártékony ha-
tásának legenyhébbje az ellenőrizetlen rep-
rodukciójuk, amely túlterhelheti a számító-
gépes erőforrásokat, lelassítja a gép műkö-
dését, elfogyasztja a szabad helyet a merev-
lemezen. Súlyosabb ártalom, ha a vírus fon-
tos fájlokat töröl a gépről, akár az operációs 
rendszert megbénítva, hasonlóképp törölhet 
célzottan dokumentumfájlokat, videofájlo-
kat, programokat. A legsúlyosabb kár a me-
revlemez teljes tartalmának megsemmisíté-
se vagy elérhetetlenné tétele, vagy a számí-
tógép valamelyik elektronikus alkatrészé-
nek szélsőséges túlterhelése révén műszaki 
meghibásodás, sérülés előidézése. Az inter-
net térhódításával a vírusok már valamivel 
kevésbé gyakoriak, mint a hálózaton terje-
dő férgek. Az antivírusszoftverek, amelye-
ket eredetileg a ~ok elleni védelemre fejlesz-
tettek ki, mára már képesek a férgek és más 
veszélyes szoftverek, mint például a kém-
programok (spyware) elleni védelemre is. 
A vírusok gyakori jellemzői: nagyon kis 
méretűek; futtatható állományokat képesek 
megfertőzni; általában ártó szándékkal ké-
szítették őket; gyakran akár válogatva, idő-
zítve tönkretesznek más fájlokat; rejtetten 

működnek, esetleg akkor fedik fel magu-
kat, ha feladatukat elvégezték; egyre fejlet-
tebb intelligenciával rendelkeznek, például 
változtathatják saját kódjukat és aktivitásu-
kat. A programvírusok a klasszikus értelem-
ben vett vírusok. Futtatható állományokhoz 
(programfájlokhoz) kapcsolódnak, amik-
nek megnyitására aktivizálódnak. Két fajtá-
juk van: a felülíró és a hozzácsapódó vírus. 
A felülíró vírusok a program elejét lecseré-
lik a saját kódjukra, így az eredeti program 
életképtelenné válik, a hozzácsapódó víru-
sok a program végén helyezik el kódjukat, 
a program elejére pedig egy utasítást írnak, 
amely arra utasítja a rendszert, hogy először 
a víruskódot futtassa. A felülíró vírus jelen-
létére az esetleges működésbeli problémák-
ról, a hozzácsapódóéra az állományok mére-
tének megváltozásából lehet következtetni. 
A fájlfertőző vírusok futtatható programo-
kat fertőznek meg (.EXE, .COM, .SYS stb. 
kiterjesztésűeket). Ha egy fertőzött program 
elindul, a vírus kódja bekerül a memóriá-
ba, aktivizálódik és elkezdhet más progra-
mokra átterjedni. Fertőzéskor a vírus min-
dig olyan programokat keres, amiket még 
nem fertőzött meg, így növelve másolatai-
nak a számát. BOOT-vírusok közé szokás 
sorolni a számítógépes rendszer indulásakor 
aktiválódó vírusokat. A számítógép operá-
ciós rendszere valamely adathordozóról töl-
tődik be és indul el, ezt nevezzük BOOT-
folyamatnak. Akad vírusjellegű károkozó, 
amely olyan módon kerül be a memóriába, 
hogy az adathordozón (például hajlékony-
lemez, fix lemez) a rendszerindító utasítás-
sorozathoz kapcsolódik. E károkozók haté-
konyságát nagyban növeli az, hogy a rend-
szer töltődése minden folyamatot megelőz, 
tehát a vírusellenes programok aktivizálódá-
sát is, ezért még a védelemre szolgáló prog-
ramok indulása előtt betöltődhet és aktivi-
zálódhat a károkozó. Alaptípusok: a) EXE-
COM vírusok; b) BOOT-vírusok; c) MR-
vírusok; d) New Exe vírusok; e) multi-plat-
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form vírusok; f) önátíró vírusok (ez a vírus 
egyedi programrészletei alapján való azo-
nosítást nehezíti meg); g) oligomorf víru-
sok; h) metamorf vírusok; i) E-mail vírusok; 
j) Exomod vírusok; k) Bucket vírusok. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

számvetés: 1. A katonai szervezet parancs-
noka ⁓t végez, a kiképzési időszak, illet-
ve az év végén, amikor összegzi az elmúlt 
év eredményeit, elemez, értékel. Összeveti 
a kitűzött célokat és az elért eredményeket, 
amely alapjául szolgál a következő év fel-
adatai meghatározásának. 2. A tervezés lé-
nyegében ⁓en alapul. A feladatok megka-
pásától a döntés meghozatalán túl, a végre-
hajtás irányításán át ⁓ek sorozata történik. 
A feladattisztázás már az összevetések soro-
zata, de konkrétan az időszámvetés, az erő-
eszköz viszony ⁓,e a tűzzel való pusztítás, 
a menet, a különböző feladattervek, a logisz-
tikai rendszer anyag-eszköz felhasználás ⁓e 
történik. A harc folyamán a folyamatos vál-
tozás megköveteli az újbóli erő-eszköz vi-
szony ⁓ét, akár a különböző irányokba, il-
letve főbb alkalmazás előtt (tartalék, máso-
dik lépcső harcba vetés, ellenlökés elhárítá-
sa stb.). (C. O.) → katonai vezetés

szándékos elektronikai zavarok elleni vé-
delem: az elektronikai ellentevékenység el-
leni védelem részeként az ellenség által létre-
hozott elektronikai zavarással szemben biz-
tosítja a saját elektronikai eszközök és rend-
szerek működését. A szándékos elektronikai 
zavarok elleni védelmi technikák lehetnek 
például a frekvencia kézi vagy automatikus 
váltogatása, a kisugárzott teljesítmény növe-
lése, magas lefogási tényezőjű adásmódok 
alkalmazása, a terep és a domborzat árnyé-
koló hatásának kihasználása, irányított an-
tennák, zavarszűrő áramkörök, magas di-
namikatartományú vevők, mozgócél kivá-
lasztó üzemmódok alkalmazása, az eszkö-
zök üzemelésének szabályozása és a kezelők 

kiképzése. (H. Zs.) → elektronikai hadvise-
lés, információs műveletek

szándékos rádiózavar: rádióberendezések 
normális üzemének akadályozására, akár 
lehetetlenné tételére szolgáló, kimondottan 
erre a célra kialakított, vagy erre alkalma-
zott, zavaró hatású jeleket előállító berende-
zés által létrehozott kisugárzás. A ~ előállít-
ható speciálisan erre a célra tervezett zava-
ró berendezésekkel, de akár eredetileg kom-
munikációs vagy más célú állomásokkal is, 
amelyeket a hatékony zavaráshoz szükséges 
jelek előállítása érdekében arra alkalmas ki-
egészítő egységekkel, például zavarmodul-
átorokkal láttak el. A ~ok előállítására szol-
gáló berendezések nem okoznak maradan-
dó károsodást a vevőkészülékekben, kikap-
csolásuk után a kommunikáció ismét nor-
málisan folytatható. Rádiózavar előállítható 
primitív, úgynevezett házi készítésű eszkö-
zökkel is, amelyek például erős szikrázással 
a villamos hálózatban terjedő széles sávú, 
intenzív recsegést okozó hatást váltanak ki. 
(V. L.) → elektronikai hadviselés

szárazföldi bezártság: olyan országokra 
használjuk ezt a kifejezést, amelyek nem 
rendelkeznek tengeri kijárattal, azaz nem 
határosak a világtengerrel. Ezeknek az álla-
moknak kizárólag szárazföldi vagy belvízi 
határaik vannak, azaz csak másik országok-
kal határosak. A ⁓ alapvetően negatív hatás-
sal van az adott ország biztonságára, külö-
nösen gazdaságát érintheti hátrányosan, hi-
szen tengeri kereskedelme – a világ kereske-
delmi forgalmának közel 90%-a  vízen mo-
zog – más országok jóindulatától, közvetítő 
tevékenységtől függ. (Különösen igaz volt 
ez a két világháború közötti Magyar Ki-
rályságra, amely elsősorban vele  ellenséges 
 kisantant államain – a Duna alsó szakaszán 
lévő Jugoszlávián és Románián – keresztül 
juttathatta el termékeit a világpiacra. Ha-
zánkban ezért találták ki a harmincas  évekre 



1008

szárazföldi haderőnem

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

a Duna-tenger hajózást, azaz olyan speciá-
lis hajókat alkalmaztak és gyártottak, ame-
lyek a dunai utak mellett képesek voltak ten-
geri forgalmat is lebonyolítani.) A ⁓ nega-
tív hatásait nemzetközi szerződésekkel, szö-
vetségi rendszerekhez való csatlakozással 
(NATO, EU) hazánknak sikerült mérsékel-
nie. Európában – a miniállamokat nem szá-
mítva – Magyarország mellett Svájc, Auszt-
ria, Csehország, Szlovákia, Szerbia (Ko-
szovó), (Észak-)Macedónia és Moldova ⁓ú. 
A világ országainak döntő többsége rendel-
kezik tengerparttal. (K. F.) → tengeri had-
elmélet, tengeri hadviselés

szárazföldi haderőnem: a fegyveres erők 
egyik haderőneme. Rendeltetése fegyveres 
küzdelem megvívása a szárazföldön, más 
haderőnemek csapataival együttműködés-
ben, továbbá az ellenség legyőzése, semle-
gesítése, eredeti szándékáról való lemonda-
tása, kedvező feltételek megteremtése a po-
litikai célok eléréséhez. A ~ fegyvernemi 
és szakcsapatokból állnak, amelyek harci, 
harci támogatói és harci kiszolgálói szerep-
körökben kerülnek alkalmazásra. A ~ csa-
patai hadászati, hadműveleti, hadműveleti-
harcászati, harcászati kötelékekből állnak. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

szárazföldi mérföld: szárazulatokon alkal-
mazott hosszmértékegység. A hosszmérték-
egységek egységesítése előtt számos válto-
zata alakult ki. Ezek egy része a tengeri mér-
földhöz hasonlóan a gömbi főkör egy adott 
ívszögéhez tartozó távolsággal lett megha-
tározva. A ~ alkalmazását a Nemzetközi 
Mértékegységrendszer (Système Interna-
tional d’Unités – SI) nem támogatja. Jelö-
lésével a NATO-szabványoknak megfelelő 
térképtermékek bevezetése óta találkozha-
tunk magyar kiadású, védelmi célú térké-
peken. (K. A.) → geoinformációs támogatás

szárazföldi robot: Olyan robottechnikai 
eszköz, amely fedélzetén nem tartózkodik 
kezelő személyzet, feladatát a szárazföldön 
hajtja végre. Irányítását végezheti autonóm 
fedélzeti irányítórendszer, távirányító pa-
rancsjel vagy akár kábeles összeköttetésben 
is állhat az irányító munkahellyel. Működhet 
autonóm, félautonóm vagy parancsirányítás-
sal. Mivel a hordozó jármű egyes esetekben 
a terepen halad, ezért a közvetlen rádiókap-
csolatot, a széles sávú, nagysebességű adat-
átvitelt a rádióösszeköttetés hatótávolsága, 
a mozgás során az összeköttetés vonalába 
eső terepakadályok, épületek stb. befolyá-
solják. Az irányítási mód megválasztását 
alapvetően a feladat, a hatótávolság, a terep 
jellege határozza meg. Elektronikai zavar-
ral kevésbé terhelt környezetben alkalmaz-
ható a rádió-távirányítás, mert ez a legke-
vésbé problémás például egy rombolt épület-
ben, útszakaszon, ahol a kábel beakadhatna. 
A tűzszerész feladatokban alkalmazott robo-
toknál optikai kábeles távirányítás is szük-
séges változat, mert különösen az ismeret-
len rendeltetésű és szerkezetű, házi készítésű 
alkalmi robbanótestek megközelítése inten-
zív rádiózavarás oltalma alatt történik, ami 
a vezérlést akadályozná. (V. L.) → elektro-
nikai hadviselés

szárny: a) az alakzat jobb, illetve bal olda-
li végződése; b) a csapatok harcrendjének 
jobb, illetve bal oldala. A ⁓ a csapatok harc-
rendjének (hadműveleti felépítésének) legse-
bezhetőbb része, ezért a harctevékenységek 
folyamán a csapatok arra törekednek, hogy 
az ellenség ~ait átkarolják, azokra csapást 
mérjenek. A saját kötelékek ~ainak bizto-
sítása a harctevékenységek során a harcve-
zetés egyik fontos feladatai közé tartozik. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

Szász Móric gróf, eredeti nevén Saxe Ma-
urice de (1696–1750): Erős Ágost szász vá-
lasztófejedelem és lengyel király törvény-
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telen fia. Katonai pályáját a császári hadse-
regben kezdte 1717-ben, Savoyai Jenő alatt 
a magyarországi hadszíntéren a törökellenes 
háborúban. 1720-ben  francia szolgálatba lé-
pett. 1733-ban  a lengyel örökösödési hábo-
rú során kitüntette magát a felső-rajnai har-
cokban, 1736 augusztus 1-jén  altábornagyi 
rendfokozatot kapott. 1738-ban  felállított 
egy saját sereget, amellyel Prága irányába 
indult meg. Az osztrák örökösödési háború 
során 1741. november 26-án  rohammal be-
vette Prágát, elfoglalta Eger (Cheb) és Elbo-
gent (Loket) városokat, majd François-Marie 
de Broglie marsallal együtt visszatért a Raj-
nához, ahol Lauterburg védvonalait vette 
be. 1743-ban  újabb saját szabadhadtestet ál-
lított fel szász önkéntesekből (Volontaires 
de Saxe), amely személyes testőrségéül is 
szolgált. A sziléziai háborúban (1740–1747) 
fényes sikereket aratott. A XV. Lajos fran-
cia király névleges főparancsnoksága alatti 
1744-es  flandriai hadjáratát a hadművészet 
egyik mesterpéldájaként tartják számon, mi-
vel a számbeli fölényben lévő ellenséget tét-
lenségre tudta kényszeríteni. Legjelentősebb 
győzelmét 1745-ben  Fontenoy-nál az ango-
lok feletti aratta. XV. Lajos 1747-ben  Fran-
ciaország marsalljává nevezte ki. Az aache-
ni béke (1748) után visszavonult és a hátra-
lévő éveit emlékiratai megírásának szentel-
te. Hadművészeti elveit az 1733-ban  megírt, 
s halála után 1757-ben  kiadott Álmodozások 
(Mes réveries) című munkájában foglalta 
össze. A cím maga is jellemző. ⁓ zseniális 
hadvezér, de nem száraz és pedáns katonai 
teoretikus. Meg sem kísérelte befolyásolni 
kora hadtudományát, csupán saját vélemé-
nyét vetette papírra az őt érdeklő kérdések-
ben. Rendkívül szellemes, nagy műveltségű 
író, aki számos remek gondolattal gazdagí-
totta a hadtudományt. Síkra szállt az álta-
lános védkötelezettség bevezetése mellett, 
és felvetette a tisztikar megreformálásának 
szükségességét. Nem a származást, hanem 
a rátermettséget tartotta a magasabb rend-

fokozatok elérésére jogosító érdemnek. El-
sőként osztott be a gyalogsághoz ágyúkat: 
zászlóaljanként kettőt. Felismerte az alaki-
ság, és a meneteknél a lépéstartás előnye-
it és érdekesek a tüzelés módszerét és le-
folyását érintő gondolatai is. Munkái: Ál-
modozások (Mes réveries, 1757), A harcá-
szat törvényeinek szelleme (Espirit des lois 
de la tactique, 1762), De Saxe marsall vá-
logatott levelei és visszaemlékezései… fő-
leg az 1744–1744-asflandriai hadjáratokról 
(Lettres et mémoires choisis de maréchal 
de Saxe… relatifs notemment aux campag-
nes de Flandre de 1744–1748, 1794). (N. L.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

század: önállóan, illetve zászlóalj, ezred-
kötelékben szervezett harcoló, harctámo-
gató és biztosító alegység, amely feladatait 
az elöljáró szervezet funkciójának megfe-
lelően teljesítik 3–6 szakasz alárendelttel. 
A parancsnok munkáját helyettesek (törzs) 
támogatja. (C. O.) → katonai vezetés

szcenárió: forgatókönyv, szövegkönyv; a ⁓ 
az időben egymás után következő esemé-
nyek, tendenciák közötti kapcsolatok logi-
kai feltárására, megítélésére szolgál, ebből 
adódóan következtetések levonását teszi le-
hetővé. A módszer a jövőbeni tevékenysé-
gek alapos, összefüggéseket és egyben gát-
ló tényezőket is feltáró, logikus következ-
tetések levonását biztosító eljárás, így ép-
pen ezzel szolgálja a vezetői döntések reá-
lis megalapozását. A ⁓technika a misszió, 
a vízió és a stratégia kidolgozásánál kap 
prioritást, amelyet a felső vezetés dolgoz 
ki. Ezen a szinten szükséges foglalkozni 
a jövő lehetőségeivel, veszélyeivel. Itt dol-
gozzák ki a stratégiai koncepciót, a teljesít-
ményelvárásokat, főbb folyamatokat, a jö-
vőorientált szervezeti struktúrát, a  komplex 
 kommunikációs hálózatok fejlesztésének el-
várásait stb. A ⁓ vezetési módszer (tervezé-
si technika) teszi lehetővé a felső  vezetési 
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szintnek, hogy összevesse a jelent a jövő-
vel és fejlesztési irányt mutasson. A ⁓ stra-
tégiaalkotási módszer, így a védelmi straté-
giák kialakításának is az egyik legáltaláno-
sabban alkalmazott módszere. Lásd nemzeti 
katonai stratégia. (C. O.) → katonai vezetés

Széchenyi István, gr. (1791–1860): „a leg-
nagyobb magyar” (amely elnevezéssel Pest 
vármegye gyűlésén 1840. június 18-án  Kos-
suth Lajos illette), gr. Széchényi Ferenc-
nek, a Nemzeti Múzeum megalapítójának 
és gr. Festetics Juliannának, a keszthelyi Ge-
orgikont megalapító Festetics György húgá-
nak hatodik, legifjabb gyermeke volt, nagy-
birtokos, a magyar liberális nemesi moz-
galom elindítója. 1809-ben  a nemesi felke-
lés meghirdetését követően két bátyjával 
jelentkezett, és Sopron vármegye megvá-
lasztotta csapatában főhadnagynak. Aty-
ja közbenjárásának köszönhetően áthelyez-
ték Károly főherceg fővezér törzskarába. 
Részt vett a győri csatában, majd a Napó-
leon elleni háborúkban 1813-ig, elsősorban 
észak-olasz területeken. 1815-ben  már a ná-
polyi király elleni háborúban harcol. A bé-
keévek alatt gyakran hosszú szabadságokat 
kért, amelyek alatt bejárta Európát és Kis-
Ázsiát (1815–1816, 1818–1819, 1822), és ek-
kor kezdi el írni naplófeljegyzéseit, ami vé-
gigkíséri életét. Ennek keretében 1815-ben  
Franciaországon keresztül Angliába utazik. 
Nyelvet tanul, de megismeri az ország alkot-
mányát, gépiparát és lótenyésztését. Ennek 
hatására kezd írni, illetve társadalmi életét 
a fejlődés érdekében szentelni. Tapasztala-
tait igyekszik átültetni a magyar viszonyok 
közé. Először lótenyésztéssel foglalkozott, 
1818-ban  még németül ír értekezést a lovak-
ról egy bécsi folyóiratban, 1822-től  lóverse-
nyeket rendezett, 1828-ban  jelent meg első 
könyve a Lovakrul címmel. Ez idő alatt ka-
tonatiszt, kapitány az 5., majd a 4. huszár-
ezredben. Előléptetéséért mindent megpró-
bált, de nem sikerült elérnie. Még az 1825–

1827. évi országgyűlésen is kapitányként 
vett részt, ahol 1825. november 3-án  Felső-
büki Nagy Pál indítványát támogatva egy 
évi jövedelmét ajánlotta fel egy létrehozan-
dó nyelvművelő tudós társaság – a később 
megalakuló Magyar Tudományos Akadé-
mia – alapításának céljaira, amelynek meg-
alakulása után elnökhelyettese lett. Ő volt 
az első felsőrendi tag, aki sok száz évnyi 
hagyományt megtörve magyar nyelven szó-
lalt fel a Felsőházban. Feletteseivel az or-
szággyűlésen való szereplése miatt össze-
ütközésbe került, ezért rangjáról lemond-
va távozott a hadseregből 1826-ban. Utazá-
sai és az ezeken szerzett tapasztalatai ráéb-
resztették Magyarország elmaradottságára. 
1830-ban  írta meg a kor legnagyobb hatású 
magyar könyvét, a Hitelt, amely az ősiség 
eltörlését, a feudális viszonyok felszámo-
lását hirdette. A művét ért számos bírálat-
ra 1831-ben  a Világ, majd 1833-ban  a Stadi-
um című könyveivel válaszolt, de gazdasá-
gi természetű írásai mellett 1832-ben  a Ma-
gyar Játékszínrül című írásában a Nemzeti 
Színház létrehozása mellett kardoskodott. 
1830-től  számos gazdasági természetű vál-
lalkozást szervezett, például a Duna Gőz-
hajózási Társaság (1831), az Óbudai Hajó-
gyár (1835), a Pesti József Hengermalom 
(1837), Pesti M. Kereskedelmi Bank (1841), 
1833-tól  irányította az Al-Duna szabályozá-
si munkálatait (Vaskapu) és 1836-tól  a Lánc-
híd építését. Kossuth 1841-ben  indított lap-
ja, a Pesti Hírlap Habsburg-ellenes vonalát 
kezdettől veszedelmesnek tartotta, ez ellen 
írta Kelet népe (1841) című röpiratot. 1843-
tól  a Jelenkor című lapban, majd a Politi-
ka Programm Töredékekben (1847) támad-
ta Kossuth politikáját. 1848-ban  belső két-
ségeitől függetlenül vállalta a forradalmat 
és a megalakuló magyar kormányban a köz-
munka- és a közlekedésügyi miniszteri tár-
cát. Az egyre zavarosabb politikai helyzet, 
a fegyveres harc rémképe idegrendszerét 
felőrölte; 1848. szeptemberében a döblin-



1011

szélességi kör

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

gi elmegyógyintézetbe került, ott élt halá-
láig. Az 1850-es  évek második felében írta 
a Bach-rendszerről és a császári kormány-
ról töredékekben maradt szatirikus művét. 
1851-től  állapota folyamatosan javult. Egyre 
többet dolgozott, politizált, és közben egyre 
inkább az osztrák titkosrendőrség látóteré-
be került. 1859-ben  jelent meg (névtelenül, 
Londonban) az Ein Blick auf den anonymen 
„Rückblick (Egy pillantás a névtelen „Visz-
szapillantás”-ra), amelyet Bach egyik kor-
mányzatát dicsérő iratára, a Rückblick auf 
die Entwicklungsperiode Ungars (Vissza-
pillantás Magyarország fejlődésének kor-
szakára, 1857) válaszolva írt. Az ezután kö-
vetkező rendőri vizsgálatot, az eredeti kéz-
irat lefoglalását, a fenyegetéseket már nem 
tudta elviselni, és az 1860. április 7-ről 8-ra  
virradó éjjel öngyilkos lett. (H. J.) → had-
tudomány elmélete

szeizmológia: a ⁓ (földrengéstan) a geoló-
gia és geofizika résztudománya, a földren-
gések és a rengéshullámok tanulmányozá-
sával, megfigyelésével, értékelésével, mate-
matikai vizsgálatával, a Föld belső szerke-
zetére vonatkozó információk gyűjtésével, 
a földrengések okaival foglalkozik. A ~i 
észlelések célja a Föld belső szerkezetének 
megismerésén túl a földrengések mecha-
nizmusának kiderítése, a földrengés okozta 
természeti katasztrófa károkozásának mér-
séklése. A ~i mérésekkel nem lehet előre 
jelezni hol, mikor, milyen erősségű föld-
rengések következnek be, viszont az ész-
lelési, mérési adatok segítenek annak meg-
határozásában, hol a legnagyobb a valószí-
nűsége a földrengéseknek, milyen erősségű 
és milyen időközönkénti földrengésekre le-
het számítani. Ezen ismeretek és mérések 
segítségével olyan földrengéseknek ellen-
álló tervezési és építkezési formákat alakí-
tottak ki, amelyek alkalmazásával csökken-
teni lehet a földrengés okozta anyagi káro-
kat és az emberéletben keletkezett vesztesé-

geket. A földrengések észlelésére, mérésére 
szeizmográfot használnak. (S. K. K.) → ka-
tonaföldrajz

széles sávú (záró) zavarás: a ~, más meg-
nevezés szerint záró zavarás olyan elektro-
nikai zavarási módszer, amely során a zava-
ró jel spektrumának terjedelme, vagyis a za-
varjel sávszélessége jelentősen meghaladja 
az adott frekvenciasávban szokásos szük-
séges jelátviteli sávszélességet. A ~t akkor 
célszerű alkalmazni, ha egyidőben több le-
fogandó rádiócsatorna is belekerül a zava-
rásra kijelölt sávba. Hátránya, hogy a zava-
róállomás névleges kimenő teljesítménye 
változatlan, így a sávszélesség növelésével 
arányosan csökkenni fog az egységnyi frek-
venciatartományra jutó zavaró teljesítmény. 
Abban az esetben, ha az így kialakult zavar/
jel arány nem éri el a szükséges mértéket, 
akkor célszerű csúszó zavart alkalmazni. 
(V. L.) → elektronikai hadviselés

szélességi kör: a Föld alapfelületi felszínén 
futó, a két földrajzi pólustól egyenlő távol-
ságra lévő pontokat összekötő vonal. A ~ök 
egymással párhuzamosan futó vonalak, in-
nen ered másik megnevezése is, a parallel-
kör. A Föld modellezésére alkalmazott for-
gástesteken végtelen számú ~ jelölhető ki, 
amelyek jellegükből eredően nem metszik 
egymást. A földrajzi koordináták meghatá-
rozása és a globálisan egységes fokhálózat 
kialakítása során kiemelt jelentősége van 
a leghosszabb ~nek, az Egyenlítőnek, amely 
a Föld forgástengelyére merőleges legna-
gyobb gömbi kör. Az Egyenlítő vonalához 
képest határozhatók meg a földrajzi koordi-
náták szélességi értékei, amelyeket minden 
esetben ki kell egészíteni az északi, illet-
ve a déli féltekére vonatkozó jelöléssel, an-
nak megfelelően, hogy a  szélességi  értéket 
 melyik pólus irányában mérték. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás
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szelvényezési rendszer: országos, vagy re-
gionális kiterjedésű, összefüggő térképso-
rozatok geometriai alapú, egységes felosz-
tási és jelölési (nómenklatúra) rendszere. 
Az egységes felosztás eredményeként jön-
nek létre a térképszelvények. Nagyobb térsé-
gekre kiterjedő ~eket már a katonai felméré-
seknél is alkalmaztak a területileg összefüg-
gő térképsorozatok megalkotásához. A topo-
gráfiai felméréseknél kezdetben alkalmazott 
szelvényezés elvi alapjai azóta sem változ-
tak. A közel azonos méretű, egymáshoz il-
leszkedő térképszelvények lehatárolásához 
mindenekelőtt a geometriai felosztás rend-
szerét kell kialakítani. Ez épülhet a földraj-
zi fokhálózat meghatározott vonalaira, mint 
ahogy azt a hazai NATO szabványos topo-
gráfiai térképeknél alkalmazott ~nél látjuk, 
vagy a vetületi sík koordinátarendszer kije-
lölt vonalaira, ahogy az EOTR kialakításá-
nál eljártak. A kisebb méretarányú térképek 
szelvényezése, bár kivétel nélkül fokhálóza-
ti vonalakra épül, jóval nagyobb változatos-
ságot mutat. Ennek az az oka, hogy a jelen-
tősebb kiterjedésű földrajzi térségeket cél-
szerű a választott térképlap kiterjedéséhez 
és alakjához is igazítani. A ~ek sokféleségé-
ben adnak eligazítást a szelvényáttekintők, 
amelyek az MH Geoinformációs Szolgálat 
által évente kiadott Térképészeti tájékozta-
tóban megtalálhatók. (K. A.) → geoinfor-
mációs támogatás

Sze-ma Csien, eredeti nevén Sima Qian/
Ssu-ma Ch’ien: a mai Hancseng megyében 
(Sanhszi tartomány) lévő Longmenben szü-
letett Kr. e. 145 vagy 135-ben. Apja, Sze-
ma Tan Kr. e. 140 és 110 között Vu császár 
történetírója volt, akinek feladata az állami 
és udvari események megörökítése, csilla-
gászati megfigyelés és naptárkészítés volt. 
Apja hatására tízéves korára ⁓ már igen ol-
vasott volt. A híres konfuciánus mesterek, 
Kung Ankuo és Tung Csongsu voltak az ok-
tatói. Húszéves korában apja támogatásával 

körbeutazta az országot és már ekkor anya-
got gyűjtött későbbi híres történeti munká-
jához, ami A történetíró feljegyzései (Si csi) 
címet viseli és a legjelentősebb ókori kínai 
történeti munka. Valószínűleg Kr. e.  109–91 
között íródott. A 130 fejezetre osztott mű-
ben 12 azoknak az uralkodóházaknak, il-
letve uralkodóknak a történetét tárgyalja, 
akik hatalmukat – legalábbis a hagyomány 
szerint – egész Kína felett gyakorolták, 10 
időrendi táblázatokat közöl, 8 olyan általá-
nos témákat tárgyal esszé formában, ame-
lyek nem illettek bele a többi fejezettípus 
időrendi keretei közé, 30 főleg a Csin-kor 
előtti fejedelmi családok történetét tárgyal-
ja. Érdekes módon két olyan személyiség is 
külön fejezetet kapott ebben a részben, akik 
kevésbé illenek ide: az egyik Konfuciusz, 
aki, mint ismeretes, soha nem volt uralko-
dó, sőt valószínűleg még főhivatalnok sem; 
a másik Csen Sö, aki egyszerű parasztfelke-
lő volt, az első azok közül, akik fellázadtak 
a kínai császár ellen. Az utolsó 70 fejezet-
ben egy-egy történelmi személyiség, embe-
rek csoportjának vagy népek élettörténetét 
tartalmazza. Itt találjuk Li tábornok, Vej lo-
vassági tábornok életrajzát a hunok és a kí-
nai kóbor lovagok történetét. Kr. e. 86-ban  
halt meg. (N. L.) → hadtörténet, hadművé-
szet története

szemben álló erők: a műveleti térben felde-
rített olyan célok, objektumok, erők és esz-
közök összessége, amelyek hovatartozásuk 
vagy valós és kikövetkeztetett viselkedésük 
alapján saját erőinkre veszélyt, fenyegetést 
jelentenek. (H. H.) → felderítés

személyes integritás: a polgári etika elemei 
között találjuk az integritást, lojalitást, bá-
torságot, becsületet, tisztességet, valamint 
a felelősséget. Az integritás, Pallai Katalin-
nak a téma szakértőjének megfogalmazá-
sa szerint: értékvezérelt magatartás. Az in-
tegritással rendelkező személy értékrendje 
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és elvei tudatosak, konzisztensek; dönté-
sei, magatartása, cselekvései összhangban 
vannak vallott, és kinyilvánított értékeivel. 
(H. D.) → katonapedagógia

személyes vezetés funkciója: az emberi erő-
források felértékelődésével e vezetési funk-
ció jelentősége megnőtt. A szervezeti célok 
olyan módon való közvetítését jelenti az al-
kalmazottak felé, amely egyben megterem-
ti a katonák magas szintű elkötelezettségét, 
és szavatolja az ugyancsak magas teljesít-
ményszint elérését is. A személyes vezetés 
sikere a vezető kommunikációjának mód-
jától, a vezetési stílusától és az alkalmazott 
közvetlen motivációtól, hatásosságától függ. 
(C. O.) → katonai vezetés

személyi állomány: a Magyar Honvédség 
⁓a tényleges szolgálatot teljesítő katonák-
ból (a továbbiakban: tényleges állomány 
tagja), kormánytisztviselőkből, kormány-
zati ügykezelőkből, közalkalmazottakból 
és a munka törvénykönyvének hatálya alá 
tartozó munkavállalókból, valamint meg-
előző védelmi helyzet és rendkívüli álla-
pot idején – a hadkötelezettség bevezeté-
se után – hadkötelesekből áll. Foglakozta-
tásuk a vonatkozó jogviszony szerinti ha-
tályos jogszabályok alkalmazásával törté-
nik. A honvédségnél munkavállaló kizárólag 
közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és fel-
ügyeleti hatáskörgyakorlással közvetlenül 
össze nem függő munkakörben foglalkoz-
tatható. A tényleges állomány tagjai béké-
ben önkéntes jelentkezés alapján teljesítenek 
katonai szolgálatot. A honvédség folyamatos 
kiegészítése békében a hivatásos, szerződé-
ses és az önkéntes tartalékos katonai szol-
gálatra vagy honvéd tisztjelölt és honvéd al-
tisztjelölt jogviszony létesítésére toborzottak 
felvétele, megelőző védelmi helyzet és rend-
kívüli állapot idején a fentieken túl hadköte-
lesek behívása útján is történik. A honvéd-
ség ⁓ára vonatkozó – a honvédség védelmi 

képességének, hadrafoghatóságának biztosí-
tásával összefüggő – adatok a keletkezésük-
től számított 30 évig honvédelmi és nemzet-
biztonsági érdekből nem nyilvánosak. (I. A.) 
→ humánpolitika, személyügy

személyi beszélgetés: az állományilletékes 
parancsnok döntése szerint a személyügyi 
eljárás során a szolgálati viszonyával ösz-
szefüggő javaslatról, a feleket érintő jogok-
ról és kötelezettségekről az állomány tagjá-
val ⁓ folytatható le. Kötelező a ⁓ lefolyta-
tása: a) a honvédelmi egészségkárosodási 
ellátással kapcsolatos személyügyi eljárás 
során; b) a honvéd tisztjelöltekkel hivatásos 
állományba vételüket megelőzően. Jegyző-
könyvet kell felvenni: a) ha ezt az állomány-
illetékes parancsnok – a személyügyi eljárás 
összes körülményét mérlegelve – szolgálati 
érdekből elrendeli; vagy b) ha az állomány-
illetékes parancsnok döntése szerint a ⁓ le-
folytatása kötelező, azonban arra nincs lehe-
tőség. A ⁓t: a) az állományilletékes parancs-
nok; vagy b) ha nem az állományilletékes 
parancsnok a munkáltatói jogkört gyakorló 
a munkáltatói jogkört gyakorló által írásban 
meghatalmazott más, vezető beosztást betöl-
tő személy folytathatja le. A ⁓ lefolytatását 
a miniszter, a HVKF, illetve – ha nem az ál-
lományilletékes parancsnok a munkáltatói 
jogkört gyakorló – a munkáltatói jogkört 
gyakorló magához vonhatja. (I. A.) → hu-
mánpolitika, személyügy

személyi biztonság: a híradó-informatikai 
rendszer azon tulajdonsága, hogy a benne 
tárolt adatot, információt csak az arra jogo-
sultak és csak a jogosultságuk szintje szerint 
ismerhetik meg, használhatják fel, illetve 
rendelkezhetnek a felhasználásáról. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

személyi érdekeltség: minden olyan ösz-
tönző és motivációs tényező, amely a ka-
tonai szervezetben alkalmazottak komfort 
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állapotát növeli, jobbá teszi és ezáltal erő-
síti a szervezeti elkötelezettségét, a teljesít-
ményének minőségét, hatékonyságát. Min-
den olyan anyagi és morális tényező, amely 
kielégíti az alkalmazottak elvárását az álta-
la befektetett erőfeszítések kompenzációja-
ként. (C. O.) → katonai vezetés

személyi mentés és kiemelés: magában fog-
lalja mindazt a katonai, diplomáciai, va-
lamint civil erőfeszítést, amely szükséges 
adott katona vagy polgári személy felépülé-
séhez, illetve visszaillesztéséhez, aki olyan 
események következtében, amely során me-
nekülnie, az elfogását kivédenie, vallatásnak 
ellenállnia, vagy túlélőmódszereket alkal-
maznia kellett, elszakad az egységétől vagy 
szervezetétől. A ~ feladatok mérete széles 
skálán változhat, végrehajtható kijelölt harc-
csoport nélkül is, illetve megfelelően kiala-
kított harccsoporttal egyaránt, ami vezeté-
si és iirányítási, közvetlen légi támogató-, 
elektronikai harci, az ellenséges légvédelmet 
lefogó-, információgyűjtő, légi harcvezetési 
és megfigyelési, légi kutató-mentő, különle-
ges műveleti stb. képességeket foglal magá-
ban. A ~ feladatok öt fázisból állnak: jelen-
tés, bemérés, támogatás, kimentés és visz-
szaillesztés. (Cs. J.) → légvédelem, légierő 
(műveletek, támogató műveletek)

személyi veszteség: a katonai szervezetek 
személyi állományában, a harctevékenység 
során (az élőerőben) keletkezett veszteség. 
A ⁓ nagysága függ a harcrendben elfoglalt 
helytől, a támadás mértékétől, a személyi ál-
lomány kiképzettségétől. Napjainkban a ka-
tonai szervezetek nagy arányban szenvednek 
el pszichológia veszteséget. „A céltábla visz-
szalő effektus” komoly stresszhelyzetet vált 
ki. Veszteség a halál, a súlyos sérülés, sebe-
sülés és az eltűnt személyek. (H. L.) → vé-
delmi igazgatás

személyi veszteségpótlás: a harctevékeny-
ség során, a személyi állományban (az élő-
erőben) keletkezett veszteségek pótlására 
irányuló szervezett tevékenység. A haderő 
M-hadrendjében vannak veszteségpótlásra 
kijelölt katonai szervezetek, amelyek a moz-
gósítási tartalékból és a szabad tartalékból 
állnak. Állományuk komplett vezetési szer-
vek, alegységek, valamint vegyes menet szá-
zadok. A harctérről kivont erők veszteség-
pótlása a kijelölt körletekben valósul meg. 
(H. L.) → védelmi igazgatás

személyközi kommunikáció: a modern-
kori kommunikáció fogalmat Karl Jaspers 
német filozófus vezette be (1952), s megha-
tározása szerint: az egyedek közötti szelle-
mi, egzisztenciális kapcsolatokat jelenti. Jel-
lemzői a Magyar Honvédségnél is: a) em-
beri kötelék, létfeltétel; b) a társas intelli-
gencia része (etika); c) a produktivitás ösz-
szetevője; d) integritásfaktor; e) jelentést ad 
az emberi megnyilvánulás formáinak és tér-
idő függvényű. Az emberek huzamos időn 
keresztül is képesek meglenni a kommuni-
káció intenzív cseréje nélkül, különösen, 
ha a nyilvánosságban bizalmatlanok má-
sok információ-termelőképességével szem-
ben. A katonai beszédalakzatok sajátossá-
ga: a tárgyszerűség, a szabatosság, tömör-
ség, valamint az offenzivitás (lendületes-
ség). L. Wittgenstein kifejezésével a nyelvjá-
ték körébe tartozik a parancsadás, valamint 
a parancs szerinti cselekvés is. A kommu-
nikációs fogalmakra, fogalmi rendszerekre 
épül, tanulni kell. Típusai: racionális, takti-
kai, eszmei, egzisztenciális, valamint inter-
kulturális. Az eszmei alakzatok főbb ösz-
szetevői: tudományos, esztétikai, morális, 
vallási, politikai elvekről-eszmékről, érté-
kekről, valamint emberképekről folyó kom-
munikáció. Empirikus oldala a technikai 
kommunikáció. Egzisztenciális síkja az ön-
magunkról szóló beszéd. Szerves kapcsola-
tot tételezhetünk a kommunikáció, koope-
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ráció, nyelvhasználat, értelmezés, valamint 
a viselkedés között. A női, férfi, gyermek 
kommunikációja eltér egymástól. Kommu-
nikációs gátat is jelenthetnek az olyan auto-
ritív beszédalakzatok, mint: a kemény uta-
sítás, fenyegetés, kioktatás, megbélyegzés, 
kifigurázás. A jó kommunikáció lehet telje-
sítménynövelő, összhangteremtő, együttmű-
ködést segítő. A kommunikációra való fel-
készülés néhány feladata: a) a fogalmi gon-
dolkodás fejlesztése, mert pontos, rendezett 
fogalmi gondolkodás nélkül a világ szétfo-
lyó, nincs rendszere, nincsenek benne Bar-
tók György kifejezésével (1930) „jelentés-
csomók”, ezért gyakoribbá válnak a félre-
értések, a félremagyarázások; b) az órave-
zetésben a módszertani, kombinatív képes-
ség fejlesztése: a célok, feladatok megújítá-
sa, frissítése, csoportmunkánál a beosztások 
változtatása; c) az oktató az órán a hallgatók 
kutató érzékszerveinek vannak kitéve, elő-
fordulhat, hogy a hallgatók feszegetik a ta-
nár szellemi határait, tűrőképességét. A ke-
mény reakció, erődemonstráció nem mindig 
vezet eredményre; d) a katonai oktatásban 
sem feladat a tiszt és altisztjelöltek önbizal-
mának, önértékelésének megrendítése. Jóval 
nagyobb feladat a hallgatók szellemi és gya-
korlati értékeinek feltárása, azonosságtuda-
tuk erősítése. A katedra-bürokrata tanári stí-
lust jellemző attitűdök: nyilvántart, behajt, 
számonkér, eljár, behívat, megles, megbé-
lyegez, váratlanul lecsap stb. A katonai ok-
tatásban az oktatói kommunikációnak két 
szempontból kell jelentőséget tulajdoníta-
ni: a) a tudásközvetítés és a nézetek egyez-
tetésének nyelvi folyamataként; b) a tiszt 
és altisztjelöltek vezetői kommunikációra 
történő felkészítésként, és személyiségükre 
való hatásaként. A tanári stílusegység leg-
szembetűnőbb eleme a személyes kommu-
nikáció – amelynek vannak gesztuselemei 
is – a hallgatók szempontjából lehet von-
zó, de taszító is. A kommunikáció pszichés 
tartalmai attól kapnak pedagógiai jelentősé-

get, hogy a tanár miként ismeri fel, irányít-
ja, és gazdálkodik e tartalmakkal. (H. D.) 
→ katonapedagógia

személykultúra: személyiségre alapozó 
kultúra; a szervezeti kultúra egyik formá-
ja; a csoport helyett az egyénre épít, nincsen 
felüről érkező utasítás, akkor célravezető, ha 
magasan kvalifikált emberek innovatív fel-
adatok megoldására társulnak. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

személymentesítés: a testfelületre került ra-
dioaktív sugárzó, mérgező és fertőző anya-
gok eltávolítása, hatástalanítása, illetve el-
bontása. A ~ azonnali, részleges vagy teljes 
lehet. Az azonnali ~, másként önmentesítés 
a szennyezett terület elhagyása után min-
denki számára kötelező, majd a mentesí-
tés hatásosságának ellenőrzési eredményé-
től függően következhet a teljes ~, amelyet 
a mentesítőállomáson végeznek el. A ~ foga-
lomkörébe tartozik a sugár- és vegyi mente-
sítés, valamint a fertőtlenítés is. A ~ 28 oC-
os  meleg vízzel, szappan és más felületak-
tív anyagok használatával, a helyi szennye-
ződés eltávolításával, mosó, oldó és vegy-
szeres kezeléssel, fog- és körömkefével, il-
letve szivacs segítségével történhet. (B. T.) 
→ ABV-támogatás

személyügyi munka: a humán erőforrás 
gazdálkodás meghatározó területe, amely 
támogatja a parancsnokok, vezetők aláren-
deltjeinek személyi és munkajogi ügyei-
nek intézését. Tartalmát tekintve a vezetői 
kiválasztás, az előmeneteli rendszer, a tel-
jesítményértékelési rendszer, a dicséret-fe-
nyítési jogkör alkalmazása, személyügyi 
hatáskörök érvényesítése, az érdekvédelmi 
szervekkel való együttműködés, a személyi 
állomány utánpótlásának, a  járandóságok 
biztosítása stb. A személyügyi döntések 
a parancsnok kizárólagos privilégiuma. 
(C. O.) → katonai vezetés
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személyügyi nyilvántartás: a ~ban kell 
kezelni a honvédek és a rendelkezésre ál-
lás időszakában az önkéntes tartalékos ka-
tonák, valamint ezek társadalombiztosítási, 
szociális vagy kegyeleti gondoskodásra jo-
gosult hozzátartozóinak adatait. A ⁓t a hon-
védség központi személyügyi szerve vezeti. 
A ⁓ban történő adatkezelés célja: a szolgála-
ti viszonnyal összefüggő munkáltatói dön-
tések, a jognyilatkozatok előkészítésének 
és meghozatalának biztosítása, a szolgálati 
viszonnyal összefüggő jogok gyakorolha-
tóságának és kötelezettségek teljesíthetősé-
gének biztosítása, a hozzátartozót megillető 
társadalombiztosítási, szociális és kegyeleti 
gondoskodás megállapításának és folyósítá-
sának biztosítása. A honvédek és a rendel-
kezésre állás időszakában az önkéntes tar-
talékos katonák adatai a szolgálati viszony 
megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezel-
hetők. A hozzátartozók adatai a honvédek 
és az önkéntes tartalékos katonák szolgá-
lati viszonyának megszűnéséig vagy meg-
szüntetéséig kezelhetők. A ⁓ban kezelt ada-
tokhoz elektronikus úton közvetlenül hoz-
záférhetnek és az annak alapjául szolgá-
ló iratokba betekinthetnek a szolgálati vi-
szonnyal kapcsolatos döntések előkészítése 
és meghozatala, azok végrehajtása, ellenőr-
zési, felügyeleti jogaik gyakorlása és vizsgá-
latok lefolytatása céljából. Betekinthetnek: 
HM, HVKF, a Magyar Honvédség közpon-
ti személyügyi szerve, a katonai szervezet 
személyügyi szerve, az önkéntes tartalékos 
katonák adatai tekintetében a katonai igaz-
gatás lakóhely szerint illetékes területi szer-
vei. A kiképzett tartalékosnak nem minősü-
lő személyek esetén a honvédség központi 
irattározásra kijelölt szervezete a személyi 
iratokat a szolgálati viszonnyal kapcsolatos 
jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesí-
tése, a katonai szolgálat teljesítésével kap-
csolatos hatósági bizonyítványok kiállítása, 
valamint a tudományos kutatás elősegítése 
céljából a szolgálati viszony megszűnésétől 

vagy megszüntetésétől számított ötven évig 
köteles megőrizni. A megőrzési határidő le-
jártát követően a levéltári törvényben fog-
lalt feladatok végrehajtása céljából – végle-
ges megőrzésre – a Hadtörténelmi Levéltár-
nak át kell adni. (F. F.) → védelmi igazgatás

személyzetfejlesztés: a haderő személy-
zetfejlesztés olyan szervezett tanulást való-
sít meg elsősorban a katonai alkalmazottak 
körében, amely képessé teszi őket saját vi-
selkedésük megváltoztatására, hogy munka-
köri követelményüknek megfelelően nyújt-
hassák az elvárt teljesítményt. Mind a mun-
kakörelemzés, -tervezésnek, mind a teljesít-
ményértékelésnek a kiindulópontjául szol-
gálhat, de a tökéletlen kiválasztásból ere-
dő hiányosságokat is korrigálja. A katonai 
személyzetfejlesztés tudatosan tervezett, 
szervezett tevékenység, amely különböző 
formában és módon valósul meg szerveze-
ten belüli, szervezeten kívüli képzésekkel. 
A szervezeten kívüli képzések hazai kato-
nai és polgári intézményekben, míg a kül-
földi képzés más államok – elsősorban NA-
TO-tagállamok – katonai intézeteiben rea-
lizálódik. (C. O.) → katonai vezetés

szemrevételezés: a terep jellemzőinek, va-
lamint a saját és az ellenséges erők elhelyez-
kedésének megfigyelése és tanulmányozása 
a harctevékenységek közvetlen előkészítése 
során. A ~t a helyzet és a rendelkezésre álló 
idő függvényében az elhatározás meghoza-
tala, vagy annak pontosítása céljából a pa-
rancsnok hajtja végre az alárendelt, megerő-
sítő és támogató egységek/alegységek pa-
rancsnokai, valamint a törzs kijelölt tiszt-
jei számára. A terepen végrehajtott ~ során 
ellenőrizhető az elgondolás észszerűsége 
és megalapozottsága, pontosítható és meg-
határozható a harcfeladat az alárendeltek 
számára. Amennyiben a ~re az elhatározás 
jóváhagyását követően kerül sor, az elhatá-
rozás pontosításán kívül rendszerint megha-
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tározzák az alárendeltek feladatait és meg-
szervezik az együttműködést. A szemre-
vételezést a parancsnok, vagy a törzsfőnök 
tervezi és szervezi. Meghatározza a ~ célját, 
időtartamát, a végrehajtó állomány összeté-
telét, csoportbeosztását, feladatait, a biztosí-
tás rendjét, az igénybe vehető szállítóeszkö-
zöket, menetvonalakat és a szemrevételezés 
álláspontjait. A meghatározott állásponto-
kon a parancsnok, vagy az általa kijelölt sze-
mély felkészül a tereptájékoztatóra, majd azt 
az alárendelt, megerősítő és támogató egysé-
gek/alegységek parancsnokai számára meg-
tartja. (K. A.) → geoinformációs támogatás

szennyezett terület (szennyezési góc): a su-
gárzó anyagokkal, mérgező és biológiai 
harcanyagokkal ⁓ megnevezése. A ~ olyan 
körzet, övezet (zóna), terepszakasz, vízterü-
let, amelyen a csapatokra, a lakosságra még 
veszélyes mértékű a terep, illetve a légtér 
szennyezettsége, fertőzöttsége. A ~ jellem-
zői: a) a méretei; b) a csapatok harcrendjé-
hez (hadműveleti felépítéséhez) és a hadtáp-
objektumokhoz viszonyított helyzete; c) lét-
rejöttének időpontja; d) veszélyességi foka 
(sugárszintje, szennyezettségi foka); e) idő-
beli változása. A ~en csapatok és a lakos-
ság csak meghatározott rendben, a bizton-
sági rendszabályok betartásával, egyéni vé-
dőeszközök vagy kollektív védőeszközök 
igénybevételévei tevékenykedhetnek vagy 
tartózkodhatnak. A ~ek csökkentik a csapa-
tok hadrafoghatóságát, akadályozzák manő-
vereit, megnehezítik a logisztika működését. 
Védelmi rendszabályok alkalmazása nélkül 
tömeges veszteségeket okoznak a csapatok 
személyi állományának és a lakosságnak. 
(B. T.) → ABV-támogatás

szerelt gyutacs: különálló robbanótöltetek 
tűzzel való gyújtásához használt, utászgyu-
tacsból és időzített gyújtózsinórból (IGYZS) 
álló szerkezet. A gyújtózsinór hossza a ter-
vezett késleltetési idő függvénye. A katonai 

gyakorlatban egyes kivételes helyzetektől 
eltekintve 50 cm-nél rövidebb gyújtózsinór 
használata nem engedélyezett. Az IGYZS 
egyik végét merőlegesen, a másikat ferdén, 
szalámiszerűen kell levágni. A merőleges 
végét ütközésig az utászgyutacsba vezetik, 
majd gyutacsszorító fogóval a gyutacs hü-
velyét a gyújtózsinórra szorítják. Az IGYZS 
indítása a ferdén vágott vég lőporbelére he-
lyezett gyufaszál fejének meggyújtásával 
vagy egy másik, már égő gyújtózsinórral 
történik. (K. Z.a) → műszaki támogatás

szerepkultúra: meghatározó elemei a hi-
bamentesen működő funkcionális területek, 
mint tartópillérek. Felettük helyezkedik el 
a hatalmat gyakorló, koordinációs és irányí-
tó tevékenységet ellátó felelős vezető. Alap-
egysége a szabályzókkal erősen behatárolt 
beosztási pozíció. Hatékony működésének 
feltétele a bürokratikus rend. Stabil, kiszá-
mítható környezetben jól működik, változá-
si képessége alacsony. Nagy, bürokratikus 
szervezetekre jellemző kultúratípus (hadse-
reg). Jellemzői: a) a szervezet fő ereje és ka-
pacitása a funkcionális elemek erejében ta-
lálható; b) a funkcionális szervezetek kap-
csolatai pontosan lefektetett szabályokban 
kerülnek meghatározásra; c) ezek a szerve-
zetek akkor tudnak sikeresen működni, ha 
stabil és kiszámítható a környezet. d) a ha-
talom fő forrása a pozíció, amelyet a szabá-
lyozók pontosan rögzítenek; e) a szerveze-
ti kultúra biztos és kiszámítható jövőt ígér 
az egyénnek, de inkább a középszerűséget 
jutalmazza; f) a szervezet nem való azoknak, 
akik becsvágyók, önmegvalósítók és hata-
lomcentrikusak. (C. O.) → katonai vezetés

szervezés: a vezetési rendszerfelfogásból 
kiindulva a ⁓ mint vezetési funkció értel-
mezhető, amit a vezetési folyamatmegol-
dás során alkalmaznak. A ⁓ olyan alkotó-
tevénység, amely egy kitűzött cél hatékony 
elérése érdekében folyamatok és azok meg-
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valósítására hivatott szervezetek létrehozá-
sára, fejlesztésére, működtetésére erőforrá-
sokat és tevékenységeket rendel egymáshoz, 
és hangol össze, cél, feladat, hely és idő, esz-
köz szerint. A szervezőmunka logikai mo-
dellje tehát a cél – művelet – szervezet kon-
textusával határozható meg, amelyet a kör-
nyezeti tényezők, a tulajdonosi, valamint 
a szervezeti tagok elvárásrendszere lényege-
sen befolyásol. ⁓ során követendő alapelvek: 
a) a „mátrix” ⁓i elv alkalmazása az anyagi, 
műszaki, technológiai műveletek összhang-
ját biztosíthatja – a közigazgatási rendszer-
ben elsősorban a gazdasági szervezetekben 
érvényesítik, de hatás-, utasítás- és jogkö-
ri szabályzás nagyon precíz összehango-
lása elengedhetetlen, mivel az a szakmai 
és tárgyi funkciókra bontja szét az irányí-
tási feladatokat; b) a „programközpontos” 
⁓i elv alkalmazása során a szervezet egy 
adott programra, eseményre, kiemelkedő 
jelentőségű feladatra fókuszálva hangolja 
össze a szervezeti erőforrásokat, művelete-
ket; c) a „rendszerszemléletű” ⁓i elv alkal-
mazására akkor kerülhet sor, amikor a ter-
vek realizálása során nem kívánunk egyet-
len tényezőt sem előnyben részesíteni, azaz 
prioritás nélkül hangoljuk össze a rendszer 
erőforrásait a műveleteivel, azaz minden al-
rendszer előre összehangolt rendben az alap-
rendeltetésnek megfelelően végzi tevékeny-
ségét. A szervezői munka (szervezetkiala-
kítás, átalakítás, fejlesztés) során célszerű 
az alábbi tényezők, követelmények érvény-
re juttatása: a) a szervezeti célok eléréséhez 
a kialakításra kerülő szervezeti struktúrának 
és a működési feltételeknek meg kell felel-
niük a fenntartó, a szervezet, és a szervezeti 
tagok elvárásainak; b) a szervezetben alkal-
mazottakat megfelelő kompetenciával szük-
séges felruházni, azaz a képességükkel, fele-
lősségükkel, elkötelezettségükkel, motivált-
ságukkal arányos döntési, illetve cselekvési 
szabadságot célszerű biztosítania számukra; 
c) a szervezeti struktúrának a célszerű, logi-

kus kapcsolatrendszerre épülő egyszerűsé-
get, átláthatóságot és az érvényesülő munka-
megosztást kell követnie; d) a vezetési szin-
tek minimalizálását ajánlott érvényesíteni, 
ahol inkább a mellérendeltségnek célszerű 
dominálnia a hierarchizáltsággal (katonai, 
rendvédelmi, egyházi szervezetekkel ellen-
tétben); e) a szervezeti elemek (osztályok, 
tanszékek, hivatalok, intézetek) feladatkörét 
a szervezeti folyamatok, a tudományterüle-
tek tagoltsága alapján célszerű összehangol-
ni a feszültségek kiiktatása érdekében (fayoli  
tevékenységi területek és EU/NATO ajánlási 
modell stb. alapján); f) a szervezeti struktúra 
(szakmai és az együttműködő) környezeté-
vel adekvát legyen, illetve illeszkedjen kör-
nyezetéhez, biztosítva az együttműködést; 
g) a szervezet rugalmasságának, reagálóké-
pességének támogatnia kell, illetve lehetővé 
kell tennie a külső és belső feltételek válto-
zásaihoz történő gyors illeszkedést (infor-
mációs, technikai, műszaki, jogi, gazdasá-
gi képesség alakulása stb.); h) a szervezet-
nek mint tanulószervezetnek képesnek kell 
lennie az önfejlődésre (a K+F tevékenység-
gel a folyamatos innovációra, a versenyké-
pességének fenntartására, illetve versenyelő-
nyének megőrzésére), tagjainak folyamatos 
fejlesztésére. Az előzőket összegezve tehát 
a szervezetkialakítás, szervezetfejlesztés, 
szervezet átalakítás során pontosan tisztáz-
ni kell, azon tényezőket (azok változásait), 
amelyek kiinduló alapul szolgálnak a ⁓i te-
vékenységünkhöz. Ezen tényezők: a) a szer-
vezeti célok; b) a szervezeti célokat szolgá-
ló alapvető (fő) műveletek jellege; c) a fenn-
tartó (tulajdonos), a szervezet és a szerveze-
ti tagok elvárásai; d) a környezeti sajátossá-
gok, amelyekhez illeszkednie kell a szerve-
zetnek. (C. O.) → katonai vezetés

szervezési módszer: új szervezési, veze-
tési módszerek és technikák: a) benchmar-
king – teljesítménymutatók. A benchmar-
king nem más, mint egy folyamat, amely so-
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rán a szervezet különböző funkcionális te-
rületeinek módszereit, folyamatait és ered-
ményeit összevetik egy vagy több azonos 
funkciót ellátó szervezet hasonló jellemző-
ivel, annak érdekében, hogy fény derüljön 
a racionalitási, valamint minőség- és telje-
sítménynövelési lehetőségekre; b) outsour-
cing – kiszervezés: az a gyakorlat, hogy bi-
zonyos munkaköri feladatokat egy szerveze-
ten kívül végeznek el, ahelyett, hogy a szer-
vezet maga megoldaná. A virtuális szerve-
zetek szerepe az információs társadalom 
kialakulásával jelentősen megnövekszik, 
mivel azok területi elhelyezésüktől függet-
lenül többek között lehetővé teszik, a régiós, 
interrégiós, és egyéb nemzetközi együttmű-
ködést. A moduláris szervezésnek számos 
megoldása jelenik meg a szervezetek egyes 
egységeinél, az oktatási tananyagokban stb. 
lényege könnyen mobilizálható, cserélhető, 
bármikor aktualizálható, amivel a környe-
zeti változásokra a reagálási idő minimali-
zálható. A „lapos” struktúrák a kvalifikált 
alkalmazottak nagy önállóságát támogatja. 
A reengineering – a folyamatok újjászerve-
zése, különösen az információs rendszeré-
nek az átalakítását foglalja magába. (C. O.) 
→ katonai vezetés

szervezet: 1. Két vagy több személy koordi-
nált tevékenységének rendszere, társadalmi 
szükségletek kielégítésére létrehozott em-
beri együttműködés, meghatározott célok-
kal, kommunikációs rendszerrel, koordiná-
ciós folyamattal, együttműködni kész egyé-
nek közösségével és hierarchiájával. ⁓ek jel-
lemzője: a) a társadalmi tagozódás; b) a cél-
orientáltság, differenciált funkciók, tudatos 
és racionális koordináció, időbeni folytonos-
ság. (C. O.) → katonai vezetés 2. Szociológi-
ai megközelítés szerint úgynevezett másod-
lagos csoportok, amelyek külső akarat-elha-
tározás révén, meghatározott célra jönnek 
létre. A célokból adódó formalizált struk-
túrával alapszabályokkal, működési szabá-

lyokkal rendelkezik. Az így kialakított bel-
ső rendszer meghatározza a ⁓ tagjainak stá-
tuszát, az ezekhez tartozó elvárásokat, ez-
zel igyekezve biztosítani, hogy a ⁓ tagjainak 
kapcsolatai, tevékenységei célra irányítha-
tók, koordinálhatók legyenek. A szerveze-
ti tevékenység koordinációját, a működési 
szabályokból adódó, az egyes státuszokhoz 
kötődő formalizált és nem formalizált el-
várások, valamint a hierarchikus irányítás 
és a vele összefüggő információs rendszer 
biztosítják. A munkamegosztás alapvető-
en három elv szerint szerveződik: felada-
tok, produktumok vagy területek szerint. 
Ha ezek közül egyidejűleg egyet alkalmaz-
nak: a ⁓ egydimenziós, ha egyidejűleg töb-
bet alkalmaznak, a ⁓ többdimenziós. Noha 
nem minden ⁓ bürokratikus a szó formális 
értelmében, szoros összefüggés figyelhető 
meg a ⁓ek fejlődése és a bürokratizálódás 
között. A ⁓eket aszerint, hogy kinek/kik-
nek az érdekében működnek általában a kö-
vetkezőképpen csoportosíthatók: a) társada-
lom érdekében működő szervezetek (példá-
ul hadsereg); b) egy adott klientúra (ügyfe-
lek csoportja) érdekében működő szervezet 
(például iskolák); c) az adott szervezet tag-
jai érdekében működő szervezetek (például 
egyesületek); d) tulajdonosok érdekében mű-
ködő szervezetek (például gazdasági szerve-
zetek). A ⁓ek fogalmi sajátosságainál szük-
ségesnek látszik még annak kiemelése, hogy 
a ⁓ek esetében olyan társadalmi tömörülé-
sekről van szó, amelyek bizonyos kulturális 
egységet és kulturális dimenziót  alkotnak, 
tehát olyan  normák és  értékek rendszeréről, 
amelyek összekapcsolják, egyesítik ennek 
a tömörülésnek a tagjait, és meghatározzák 
társadalmi viselkedésüket. (K. J.) → kato-
naszociológia

szervezetfejlesztés: fogalma az angol „Or-
ganization Development” (OD) kifejezésből 
származik. Meghatározását R. Beckard fog-
lalta össze a legjobban: a szervezet fejlesztés 
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tervszerű, a szervezet egészére kiterjedő, 
felüről szervezett törekvés, amely a szerve-
zet hatékonyságának és életképességének 
növelését célozza a szervezeti folyamatok-
ba való tervszerű beavatkozás útján, maga-
tartástudományi ismeretek felhasználásával. 
A ~ célja, hogy a piaci igényeknek megfe-
lelően formálódó cég (például nem nyere-
séges termék elhagyása, specializálódás, 
imázsváltás stb.) az alkalmazottakat is fo-
lyamatosan felkészítse a változásokra, hogy 
a szervezeti együttműködést megerősítve to-
vább tökéletesítse a vállalat probléma meg-
oldási és megújulási folyamatait. Ez többek 
közt a szervezeti struktúra és kultúra ösz-
szehangolásával, a szervezeti azonosulás 
elősegítésével, a beosztottak megnyerésével 
és az egyéni képességek fejlesztésével érhe-
tő el. Egy-egy új rendszer bevezetése előtt 
mindig érdemes mérlegelni, milyen előké-
szítéssel tudnánk megkönnyíteni annak el-
fogadását, illetve jövőbeni alkalmazását, hi-
szen az emberek általában „a legkisebb el-
lenállás irányába mozdulnak el”, ami több-
nyire mindenfajta változás ellen irányul. 
Erre kiváló módszer a 4EL-modell, amely 
a folyamatot külön szakaszokra bontva pró-
bálja szép lassan meggyőzni az alkalmazot-
takat az új rendszer létjogosultságáról. A ~ 
legfontosabb területei: döntési folyamatok, 
tervezési módszerek, kommunikációs rend-
szer és stílus, vezetők és beosztottak közöt-
ti kapcsolatok, vezetési stílus, konfliktuske-
zelés, stratégiaalkotás, jövőkép meghatáro-
zása, célok kitűzése. (P. T.) → humánpoli-
tika, személyügy

szervezeti cél: a társadalmi  szervezeteket 
valamilyen cél megvalósítása érdekében 
hoznak létre. A szervezet ezzel a céllal egy 
társadalmi szükségletet kíván kielégíteni, 
amelyet az alapító okiratba, illetve az alap-
szabályzatában jelöl meg. A katonai szer-
vezeteket az ország védelméért, a szuvere-
nitás biztosítása végett hoznak létre. A ⁓t 

meghatározó alapító okiratot a honvédelmi 
miniszter adja ki és ő vonja vissza. (C. O.) 
→ katonai vezetés

szervezeti diagnosztika: szervezet vonat-
kozásában a működés zavarait, eredményes-
ségét befolyásoló helyzetfeltáró tevékenység 
a diagnoszta (vezetői tanácsadó, szerveze-
ti rendszerelemző, vezetői szakember stb.) 
által. A vezető elsőszámú feladata, hogy 
a szervezeti teljesítmény kiegyensúlyozott 
folyamatos biztosításáról gondoskodjon. 
Ezért az alkalmazottjait olyan kompeten-
ciákkal kell felruháznia, amellyel képesek 
lesznek permanensen biztosítani a fenntart-
ható fejlődést. A szervezeti fejlesztésnek 
számos lehetőségét, módját alkalmazhat-
juk, amelyeknek az alapja a szervezet di-
agnosztizálása. Taylor mint az első diag-
noszta a szervezet állandó és hatékony vizs-
gálata, elemzését kiemelten fontosnak lát-
ta: „pontosan tudni mit akarsz az embere-
idtől, hogy mit tegyenek, majd megnézni, 
hogy a legjobban és legolcsóbban teszik-e”. 
 Diagnosztizálást végzése szükséges: a) rom-
ló helyzet javítására (korrekciós feladat); 
b) a fennálló normális helyzet további javí-
tásában való közreműködésre (progresszív 
feladat); c) teljesen új helyzetet kialakításá-
ban (kreatív feladat). Diagnosztizálás so-
rán a szervezetet a cél, művelet (folyamat), 
elvárás, környezeti tényezők függvényében 
a szakértőnek elemeznie kell: a) a vezetési 
és döntési rendszert; b) a formális szervezet 
helyzetét; c) a szervezetben zajló műveletek 
szakszerűségét; d) a kommunikációs rend-
szer felépítését; e) a szervezeti kultúra ala-
kulását; f) a motivációs és ösztönzési stra-
tégiát; g) a személyzet kiválasztásának sza-
bályait; h) az ellenőrzés rendszerét, mód-
szerét; i) az értékelés konkrétságát. (C. O.) 
→ katonai vezetés

szervezeti diagram: a szervezet felépítését 
⁓on ábrázoljuk, amely tartalmazza a szer-
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vezet parancsnokságát, azt támogató tör-
zset, a funkcionális (harcoló) elemeit, a tá-
mogató, biztosító és logisztikai szervezeteit 
a kommunikációs utakat, a szervezeten be-
lüli kapcsolatrendszert. A szervezeti ábrák 
elkészítéséhez használt szimbólumok: a tég-
lalap a szervezeti egységeket szimbolizálja, 
az egyenes vagy szaggatott vonal az egy-
máshoz való viszonyt (alá-, fölé-, melléren-
deltséget), egyben a kommunikációs útvo-
nalat, szervezeti egységek közötti kapcso-
latok ábrázolására szolgál. Az ovális alakú 
szimbólum a törzset szemlélteti. A szerve-
zeti diagram megnevezése lehet organog-
ram. (C. O.) → katonai vezetés

szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ): 
az adott (katonai vagy polgári) szerv és szer-
vezet alapfeladatait, tevékenységének rend-
jét, működését, felépítését, létszámát stb. 
rögzítő (általában a szervezetet fenntartó, 
vagy a működtető szerv vezetője által jóvá-
hagyott) kötelező erejű, írásba foglalt ren-
delkezés. Az SZMSZ célja a szervezet mű-
ködésének leírása, a vezető szervek és egyé-
nek beosztás szerinti jog- és hatáskör, fele-
lősség leírása. A szervezet működésének 
egyik alapvető dokumentuma. (H. L.) → vé-
delmi igazgatás

szervezeti híradó informatikai  rendszer 
(Organizational Communications and 
Information System – OCIS): egy honvé-
delmi szervezet számára híradó-informa-
tikai szolgáltatásokat nyújtó, a szervezet 
felügyelete alá tartozó híradó-informatikai 
rendszer. (N. I.) → híradó-informatika, in-
formációvédelem

szervezeti híradó-informatikai anyag 
és eszköznyilvántartás (Organizational 
Analy tical Records of Organizational Com-
munications and Information System Mate-
rials – OAROCISM): a honvédelmi szerve-
zet számára a központi ellátás rendszerében 

biztosított és az intézményi költségvetési 
előirányzatai terhére beszerzett híradó-in-
formatikai eszközökről és készletekről ve-
zetett analitikus nyilvántartás. (N. I.) → hír-
adó-informatika, információvédelem

szervezeti ideológia: viszonylag összefüg-
gő hiedelmek együttese, amely az azt valló-
kat összekapcsolja, és környezetük ok-oko-
zati összefüggéseit magyarázza. „A hazá-
ért mindhalálig.” (C. O.) → katonai vezetés

szervezeti integritás: azoknak a jellemzők-
nek az összessége, amelyek biztosítják, hogy 
a szervezet és a benne dolgozók, az elfoga-
dott értékek és normák szerint viselkednek. 
Ezzel a szervezetbe és a közigazgatásba ve-
tett bizalom erősítését szolgálják, a külső 
és belső szereplők előtt. Az érték addig ér-
ték, amíg megtartja, emeli, fejleszti a szer-
vezetet vagy az egyént. Az integritás fontos, 
mert belső stabilitás nélkül nincs megbízha-
tó, tartós teljesítmény sem a parancsnoki, 
sem más munkában; valamint a külső felté-
telek tartós instabilitása megbontja a belső 
stabilitást is. Integritás-menedzsment: olyan 
eszköztár, amely biztosítja, hogy a veze-
tő a közjó érdekében tegyen. Az integritást 
építő kompetenciák: a) a közérdek, a közjó 
iránti elkötelezettség; b) megvesztegethetet-
lenség; c) a célok összhangja; d) innovatív 
gondolkodás és cselekvés; e) szakmai kom-
petenciák; f) szervezeti intelligencia. (H. D.) 
→ katonapedagógia

szervezeti kommunikáció: a katonai szer-
vezet kommunikációs csatornái a külvilág 
felé az elöljárói, együttműködői, egyéb szer-
vezetek (társadalmi kapcsolatok, és adott 
szituációban célzottan a szemben álló fél) 
irányába valósul meg. Szervezeten belü-
li kommunikáció: a formális információs 
rendszerek (rögzítettek), amely dominán-
san a vezetői pozíciót betöltő emberek között 
megszilárdult kommunikációs  struktúrák 
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és kölcsönhatások alapján történik. Az in-
formális kommunikáció lefelé, felfelé és víz-
szintesen is zajlik a közvetlen szervezeti 
tagok és a szervezeten kívül állók között 
is. A kommunikáció tartalma dominánsan 
az alaprendeltetés körül zajlik, de az infor-
mális rendszerben történő látszólag nem 
kapcsolódik a munkához. (C. O.) → kato-
nai vezetés

szervezeti kontextus: a szervezet strukturá-
lis alrendszereinek, folyamatainak összefüg-
gő rendszere, kölcsönhatásban lévő, egymást 
feltételező elemek. (C. O.) → katonai vezetés

szervezeti kultúra: a szervezet tagjai ál-
tal elfogadott meggyőződések, hiedelmek, 
feltevések, értékek, normák, tapasztalatok 
közös tevékenységek és viselkedésmódok 
rendszere. A kultúra megjelenésének színte-
rei: a) nemzeti, b) szakmai, azaz a ⁓. A kul-
túra a) látható jegyei: ceremóniák, sztorik, 
történetek, nyelv, szakzsargon, szimbólu-
mok; b) nem látható jellemzői: értékek, fel-
tevések, hiedelmek és attitűdök. A ⁓ érték-
rendszerébe tartozó tényezők: a) a szerve-
zet küldetése (missziója) és imidzse (csúcs-
technológia, kiváló eredmények, vezető sze-
rep az adott szektorban, szolgáltatási etika, 
innovatív szellem stb.); b) nyílt vagy zárt 
rendszer (mennyire válaszolja meg a szer-
vezet a külső kihívások jelentette kérdése-
ket, vagy kizárólag a saját belső működé-
sére koncentrál-e); c) rangok és tekintélyek 
tisztelete (a tekintély ranghoz vagy személy-
hez kötődik; a beosztások és a rangok tisz-
telete; milyen szerepe van a tekintélynek, 
a kornak); d) bizonyos vezetői beosztások 
és szervezeti egységek fontossága (felsőve-
zetők, parancsnokok, a koordináló, fejlesz-
tési csoportok szerepe, fontossága); e) embe-
rekkel való bánásmód (méltányos és egysé-
ges bánásmód vagy privilégiumok; szemé-
lyi jogok tiszteletben tartása; továbbképzési, 
fejlődési lehetőségek; életpálya tervezés; bé-

rezés igazságossága; emberek motivációja); 
f) a nők szerepe a vezetésben (elfogadják-e 
a nőket vezetőként, azonos elbánás érvé-
nyesül-e; különleges lehetőségek a nőknek); 
g) vezető beosztásokba való kiválasztás kri-
tériumai (kor vagy teljesítmény; belső elő-
léptetés; politikai vagy informális kapcso-
latok; klikkek szerepe); h) munkaszervezés 
és fegyelem (önkéntes vagy kényszer; alkal-
mazzák-e az új munkaszervezési formákat); 
i) vezetési stílus (családias viszony vagy te-
kintélyelv; konzultatív; bizottságok, és mun-
kacsoportok; rugalmasság és alkalmazkodó-
képesség); j) döntéshozatali folyamatok (ki 
dönt; kiket kérdez meg; egyéni vagy kol-
lektív döntés; kell-e egyetértésre jutni dön-
tés előtt); k) információk hozzáférhetősége 
(korlátozott vagy széles körű; tájékoztatási 
rendszer megfelelően funkcionál-e); l) belső 
kommunikáció módja (szóbeli vagy írásbe-
li; formális vagy informális; a felsővezető-
höz való hozzáférés; értekezletek, azok ve-
zetésében kialakult szokások); m) társadal-
mi érintkezés formái (ki, kivel érintkezik 
munkaidőben és azon túl; étkezde; vezetők-
nek fenntartott klub); n) konfliktusok keze-
lésének módjai (törekednek-e elkerülésére 
és kompromisszumokra; hivatalos útra tereli 
vagy igyekeznek baráti módon megoldani; 
beavatkozik a vezetés az alárendeltek konf-
liktusaiba); o) a teljesítmények értéke, jutal-
mazási kritériumok (szubjektív vagy formá-
lis; bizalmas vagy nyilvános; ki végzi; mire 
használják az eredményeket; mi alapján tör-
ténik a jutalmak elosztása); p) a szervezet-
tel való azonosulás (vezetők és alkalmazot-
tak ragaszkodása a szervezethez; követik-e 
a szervezet célját és stratégiáját; lojalitás 
és csapatszellem; szeretnek-e a szervezet-
ben dolgozni). Az egyik legfejlettebb szer-
vezeti kultúra tényezői (ceremóniák, nor-
mák, értékek stb.), amelyek a legkimunkál-
tabbak, legelfogadottabbak, a haderőben ta-
lálható, ahonnan más szervezetek számtalan 
tényezőt átvettek. (C. O.) → katonai vezetés
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szervezeti kultúra: a szervezet tagjai, cso-
portjai által kialakított és osztott előfeltevé-
sek, hiedelmek és értékek rendszere, amely 
a szervezeti struktúrával kölcsönhatásban 
határozza meg a szervezetre jellemző vi-
selkedéskultúrákat. Társadalmilag megha-
tározott fogalom, tartalmát mindig az adott 
kor viszonyai befolyásolják. A ~ának szer-
vezeten belüli és kívüli forrásai vannak. 
A szervezeten belül a szervezeti folyamatok 
és a szervezet története a legfontosabb ele-
mek, míg kívülről a társadalmi értékrend. 
A ~ jellemzője, hogy rejtett, kevésbé tudato-
sult formában létezik. Tanult jelenség, ame-
lyet a szervezeten belüli szocializációs folya-
matokon keresztül sajátítanak el a szervezet 
tagjai. A ~ belső differenciáltsága részben 
a szervezet, részben a környezet jellegze-
tességeitől függ. A ~ának nagy hatása van 
a bürokratikus szervezetek – mint amilye-
nek a hadsereg és más hasonlók – működési 
hatékonyságára, belső viszonyaira is. Támo-
gathatja vagy gátolhatja a formalizált viszo-
nyokat. (P. T.) → humánpolitika, személyügy

szervezeti struktúra: a szervezet formá-
lis felépítése, amely egy szervezeti diagram 
(organogram) keretében bemutatja a szerve-
zet hierarchikus felépítését, formális kap-
csolatrendszerét, funkcióját (formális kom-
munikációs utakat). A szervezet mélységi 
és szélességi tagoltságát, különböző szintek, 
szervezeti egységek vezetés-irányítási hely-
zetét. A ⁓ pontosan reprezentálja a munka-
megosztást, a hatásköröket, a koordinációs 
kapcsolatokat és az előzők alapján rajzol-
ható fel a szervezeti diagram. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

szervezetszerű felderítő erő: olyan erő, 
amely az összhaderőnemi, illetve haderő-
nemi kötelékek, összfegyvernemi csapatok, 
magasabbegységek, és alegységek integráns 
részét képezi és az állománytáblájában, ide-
iglenes hadinorma táblázatában meghatáro-

zott állománya, harci technikája, felszerelé-
se alkalmassá teszi felderítési feladatok vég-
rehajtására. (H. H.) → felderítés

szervezetszerű: a szervezetek struktúrájába 
rendszeresített humánerők, anyagi és tech-
nikai eszközök, amelyek megfelelő hierar-
chiában helyezkednek el és a parancsnoknak 
(vezetőnek) rendelkezésére állnak a szer-
vezeti alaprendeltetés teljesítésére. (C. O.) 
→ katonai vezetés

szervezettervezés: az alapító okiratban le-
fektetett társadalmi szükséglet kielégítése 
céljából összeállított folyamathoz rendelt 
munkakörök, szervezeti egységek és a szer-
vezeti struktúra megtervezését foglalja ma-
gába. A haderő ⁓i folyamatát az alapító ok-
iratra támaszkodva a Honvéd Vezérkar vég-
zi az állománytábla kialakításával. Az állo-
mánytábla magába foglalja a parancsnok-
ság, a főfunkciót ellátó szervezetek (harcoló, 
harctámogató), és azokat kiszolgáló biztosí-
tó és logisztikai szervezetek helyét, struk-
túrájukat, meghatározásra kerülnek a rend-
szeresített állománykategóriák, alkalmazott 
eszközeikkel, egyéni és kollektív fegyvere-
ikkel, illetve azon felszerelésekkel, amelyek-
kel biztosítható az alaprendeltetés megoldá-
sa. A tevékenységhez tartozik a Szervezeti 
és Működési Szabályzat, a 100. számú pa-
rancs kidolgozása.

szerződéses állomány: tagja határozott idő-
re szerződésben vállalja a katonai szolgála-
tot. A szolgálati viszony létesítéskor mind-
három állománycsoport esetében lehetőség 
van a legfeljebb 10 év időtartamra történő 
szerződéskötésre azzal, hogy tiszt és altiszt 
esetén az 5 év, legénységi állományú ese-
tében a 3 év a minimális alsó határ. A fen-
tiektől eltérően rövidebb időtartamra is lé-
tesíthető szerződéses szolgálati viszony 
az állomány tartósan távollevő tagjának he-
lyettesítésére, a nemzetközi kötelezettség 
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 teljesítéséből, vagy együttműködésből ere-
dő szolgálati feladat végrehajtására, továbbá 
a tartós külföldi szolgálat időtartamára cél-
jából. A szolgálati viszony ⁓ú katona esetén 
szerződés megkötésével létesül. A szerző-
désnek tartalmaznia kell a szolgálati viszony 
kezdetét, jellegét, a tervezett első rendfoko-
zatot, az állománycsoport szerint meghatá-
rozott szolgálati idő vállalását, a próbaidő 
kikötését, az alapkiképzésen való részvétel 
követelményét, kezdő időpontját, és időtar-
tamát, a közkatona vagy a szerződéses pá-
lyakezdő elfogadó nyilatkozatát az alapki-
képzés teljesítésének kötelezettségére vo-
natkozóan, és a honvédség vállalását, hogy 
a közkatonát vagy a szerződéses pályakez-
dőt az alapkiképzés teljesítését követően 
kinevezi. Rendfokozat nélkül teljesít szol-
gálatot a közkatona és a szerződéses pálya-
kezdő. A közkatona a legénységi állomány 
tagja, míg a szerződéses pályakezdő a tisz-
ti, vagy az altiszti állomány azon tagja, aki 
első alkalommal létesít szerződéses szolgá-
lati viszonyt. A rendfokozat nélküli jogállás 
határozott ideig tart: közkatona esetén egy 
év, szerződéses pályakezdő esetén az alap-
kiképzés teljesítéséig. Állományba vétel-
kor a szerződésben próbaidőt kell kikötni. 
A próbaidő alatt a szolgálati viszonyt bárme-
lyik fél indokolás nélkül azonnali hatállyal 
megszüntetheti. Ebben az esetben a ⁓ tag-
ja a próbaidős rendfokozatát elveszti. (I. A.) 
→ humánpolitika, személyügy

szerződéses szolgálat: ⁓i viszony azzal lé-
tesíthető, aki első alkalommal: a) tiszti vagy 
altiszti rendfokozattal rendszeresített beosz-
tás esetén legalább öt év, de legfeljebb tíz év, 
b) tisztesi rendfokozattal rendszeresített be-
osztás esetén legalább három év, de legfel-
jebb tíz év időtartamra vállalja a szolgálatot. 
Az előzőktől eltérő rövidebb időtartamra is 
létesíthető szerződéses szolgálati viszony 
az állomány tartósan távollevő tagjának he-
lyettesítése céljából. A szolgálati viszony 

időtartamát naptárilag vagy más alkalmas 
módon, különösen meghatározott szolgála-
ti feladat elvégzéséhez, vagy esemény be-
következtéhez kötődően kell meghatározni. 
Ha a szerződéses állomány tagjának szol-
gálati viszonya vállalt idővel, vagy hivatá-
sos állományba vétellel szűnt meg, a szol-
gálati viszony 5 éven belüli ismételt létesí-
tését miniszteri rendelet szolgálati érdekből 
kizárhatja vagy a szerződéses szolgálati vi-
szony korábbi megszűnése vonatkozásában 
kifizetett leszerelési segély, visszailleszke-
dési támogatás vagy végkielégítés minisz-
teri rendeletben meghatározottak szerinti, 
teljes vagy részleges visszafizetéséhez köt-
heti. A felek a szerződésben vállalt szolgá-
lati időt, annak letöltését követő naptól kö-
zös megegyezéssel írásban meghosszabbít-
hatják. A szerződéshosszabbítás alkalman-
ként a tíz évet általában nem haladhatja meg. 
Szerződéshosszabbítás esetén próbaidő nem 
köthető ki. A felek a szerződést állomány-
csoport-váltás érdekében közös megegye-
zéssel írásban módosíthatják. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

szétbontakozási terepszakasz: 1. A tere-
pen, illetve térképen egyértelműen azonosít-
ható pontokat összekötő képzeletbeli vonal, 
amelyen a csapatok az elöljáró által meg-
határozott időben átlépve harc előtti vagy 
harcalakzatba bontakoznak szét. 2. A terep 
azon része, amelyet a páncéltörő kötelékek 
részére, az ellenség harckocsijai, harcjár-
művei megsemmisítése érdekében a harc-
rendbe való szétbontakozáshoz jelölnek ki, 
illetve készítenek elő vagy a harctevékeny-
ségek során elfoglalnak. (T. J.) → száraz-
földi műveletek

széteső állam: az állam léte és funkcióinak 
ellátása különböző színvonalon valósulnak 
meg, és különböző erősséget, hatékonysá-
got mutatnak. Az alacsony állami bevétel-
lel, az erőszakos cselekmények gyakorisá-
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gával, a szegénységgel, a természeti erő-
források hiányával, a rossz kormányzással, 
az alapvető állami szolgáltatások ellátási ké-
pességének hiányával, a minden szempont-
ból kiszolgáltatott polgárokkal jellemezhe-
tő a ⁓. A befolyásoló tényezők eredetük sze-
rint fakadhatnak a globalizációból, de nem-
zetközi, nemzeti vagy lokális kialakulásúak 
is lehetnek. Az alapvető különbség a bukott 
és ⁓ között az, hogy a bukott államban az in-
tézményi rendszer szétesett, a kormány el-
veszítette legitimitását és hatáskörét, vala-
mint elvesztette az erőszak alkalmazásának 
monopóliumát. A nemzetközi életben hasz-
nált fogalom ⁓okat vizsgáló eljárási mód, 
amelyet a „Fund for Peace” független, non-
profit szervezet készít el évről évre. A ⁓ in-
dex (Fragile State Index –FSI) öt kategória 
és a tizenkét tényező vizsgálati eredménye-
ink összegzésével állítja rangsorba. Kategó-
riák (és tényezők): a) kohéziós indikátorok 
(biztonsági apparátus, frakcionál elit, cso-
portsérelem); b) gazdasági indikátorok (gaz-
dasági hanyatlás és szegénység, egyenlőtlen 
fejlődés, munkaerő-áramlás és agyelszívás); 
c) politikai indikátorok (az állam legitimitá-
sa, közfeladatok, közszolgáltatások, embe-
ri jogok és törvényesség); d) szociális indi-
kátorok (demográfiai nyomás, menekültek 
és hontalanok); e) keresztindikátorok (küldő 
behatások). (B. G.) → béketámogató műve-
letek, CIMIC, műveleti környezet

széttagolás: az erők megóvásának egyik 
elve. A csapatok elhelyezése, a tevékeny-
ségek előkészítése és végrehajtása során 
az erők széttelepítése, decentralizálása az el-
lenség csapásai hatásának csökkentése érde-
kében. A ~ mértéke alapvetően a csapatok 
feladata és lehetőssége, valamint az ellen-
ség fegyverei hatékonyságától függ. (T. J.) 
→ szárazföldi műveletek

szignifikáns időjárási jelenség: repülésme-
teorológiai fogalom, amely a repülések biz-

tonságos végrehajtását súlyosan befolyáso-
ló időjárási jelenségre (zivatar, trópusi cik-
lon, erős instabilitási vonal, jégeső, mérsék-
let vagy erős turbulencia, derültég-turbu-
lencia, hegyi hullámok, repülőgép-jegese-
dés, ónos csapadék, homok- vagy porvihar) 
utal. (K. A.) → geoinformációs támogatás

szimbólum: jelkép. Katonai jelképek: Szent 
Korona, jogar, egyenruha stb. A katona a ró-
mai időszakban vált világmodellé. Minden 
csapatnak megvolt a maga hadijelvénye. 
A légió jelvényéül egy rúdra erősített ezüst 
sas (aquilia) szolgált, amelyet a fővezér sát-
ra melletti sacellumban őriztek. A sas volt 
Jupiter jelvénye. A hadijelvény védelme ha-
gyományozódott a zászló megvédésére is, 
a későbbi évszázadokban. A rómaiak is-
merték, hogy a sast, a perzsák és az epiru-
sziak szintén hadi jelvényként alkalmazták. 
A magyar hadi jelvény forrásaként említhet-
jük a magyar turulmondát, amelyet Álmos 
születéséhez kapcsolnak. A turul – Anony-
mus szerint – Emese álmában jelent meg, 
és tudomására hozta, hogy „ágyékából dicső 
szentkirályok és vezérek” származnak majd. 
A magyar mitológiában összekapcsolódnak 
a nagy személyiségek és a nemzeti jelképek, 
hangsúlyozta Galgóczi Starmüller Géza mű-
vészettörténész-építész (Kolozsvár), az er-
délyi védelmi rendszerek szakértője. Az ősi 
⁓ok választása  jelentheti a tradíció vállalá-
sát, a szellemi kötés vágyát, amely időnként 
felébred egy-egy emberben, illetve ember-
csoportban. (H. D.) → katonapedagógia

szimulációs elektronikai megtévesztés: 
az elektronikai megtévesztés fajtája, amely-
nek rendeltetése az ellenség tudatos félreve-
zetése a saját csapatok valóságos összetéte-
lét, elhelyezkedését és képességeit illetően. 
A szimulációs elektronikai megtévesztő te-
vékenységek célja az ellenség figyelmének 
felkeltése bizonyos tevékenységre, illetve 
figyelmének elvonása más tevékenységről. 
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Az elektronikai szimuláció a csapatok de-
monstrációs tevékenységének része, önálló-
an általában nem alkalmazzák, viszont de-
monstráció nem képzelhető el az elektroni-
kai eszközök széles körű, aktív alkalmazá-
sa nélkül. Szimulációs megtévesztésre al-
kalmazhatók mind a híradó, mind az egyéb 
elektronikai kisugárzó eszközök attól függő-
en, hogy az ellenség milyen felderítőeszkö-
zét akarjuk megtéveszteni. (H. Zs.) → elekt-
ronikai hadviselés, információs műveletek

szimulátor: általánosságban valamely je-
lenség, folyamat vagy rendszer különféle 
körülmények közötti viselkedésének után-
zására, tanulmányozására szolgáló eszköz 
vagy berendezés. A modern hadseregekben 
a ~ (gyakorlóberendezés, trenazsőr) harc- 
és szállító járművek, repülő- és űreszközök, 
bonyolult harci-technikai eszközök és fegy-
verek hatékony működtetésének, kezelésé-
nek, irányításának elsajátítására szolgáló, 
rendszerint számítástechnikai és eszköz-
készlettel megerősített berendezés. A ~ok 
segítségével az adott eszközök kezelői a va-
lóságot leginkább megközelítő helyzetben 
gyakorolhatják jellemző feladataikat, teen-
dőiket üzemzavar vagy rendkívüli helyzet 
esetén. A ~ok előnye, hogy üzemeltetési 
költségeik lényegesen alacsonyabbak a va-
lóságos technikai eszközöknél, fegyverek-
nél, így alkalmazásuk gazdaságos. A ~ok 
mérete a zsebben elférőtől egy teljes épüle-
tet is betöltőig terjedhet. A ~okat gyakran 
alkalmazzák a természeti jelenségek és fo-
lyamatok, továbbá az és emberi viselkedés 
tudományos kutatására, vizsgálatára. Ilyen 
területek például a kibernetika, az élő szer-
vezetek és az ember által készített rendsze-
rek közötti kapcsolatot vizsgáló tudomány, 
a repülőgép-vezetők, az űrhajósok és a hajó-
sok képzése. A ~ a valóságos rendszer szer-
kezetét és funkcióit utánozza nem szükség-
szerű azonban hogy megjelenési formájában 
is annak hű mása legyen. Alapvető követel-

mény viszont, hogy viselkedése azonos le-
gyen az utánozott rendszerével. Egyes ~ok-
tól megkövetelik a harci környezet teljes hű-
séggel való utánzását, ennek következtében 
a kezelőikben a valódi harci feszültség okoz-
ta pszichológiai és fizikai jelenségek (kifá-
radás, félelem siker- és veszélyérzet) jelent-
keznek. A ~ hadtudományi alkalmazására 
az egyik legismertebb példa a katonai tan-
intézetekben folytatott hadijáték, amely egy-
fajta katonai szimuláció. A 18. században 
a porosz katonai iskolákban a „Kriegspiel” 
nevű hadijátékot alkalmazták az oktatás-
ban, ez a játék más országokban is elterjedt. 
A hadijátékok a valóságos háború szerkeze-
tét és funkcióit utánozzák, így azok tanul-
mányozhatók, elemezhetők és tervezhetők, 
lehetővé teszik az elképzelésekkel, a stra-
tégiákkal és a taktikákkal, az erők kombi-
nációival, a célkitűzésekkel és egyéb had-
viselési szempontokkal való kísérletezést. 
A szimulátor különleges fajtája a modell. 
Ez lehet valósághű, mint például egy hajó, 
repülőgép vagy harckocsi kicsinyített mása, 
vagy szimbolikus, ez esetben a tárgyát sza-
vakkal, leírással, diagramokkal és egyéb el-
vont eszközökkel képezi le (például a mate-
matikai modell matematikai eszközökkel ad 
valamely rendszerrel vagy folyamattal kap-
csolatos kérdésekre választ). A ~ biztonság-
politikai összefüggések tisztázására, globá-
lis folyamatok meghatározására is alkalmas 
Az 1980-as  években például a washingtoni 
védelmi egyetemen (US National Defense 
University) hadijáték segítségével mutat-
ták be, hogy az atomfegyverek főként a po-
litikai alkudozások és az elrettentés céljai-
ra alkalmasak. A korszerű ~ok az informá-
ciós és kommunikációs technológia legkor-
szerűbb eszközeire alapozva készülnek, se-
gítségükkel rendkívül bonyolult folyama-
tok igen rövid idő alatt, sokféle változatban 
vizsgálhatók. A folyamatokról szimulátor-
ral alkotott kép azonban csak megközelíté-
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se a valóságos rendszereknek. (V. F.) → ka-
tonai képzés, kiképzés, felkészítés

szinergia: együtthatás; a szervezeti együtt-
működés, a tevékenységek integrációja fo-
kozza a szervezeti együtthatást, azaz több 
mint az egyéni tevékenységek számszerű 
összege mind mennyiségileg, mind minő-
ségileg. (C. O.) → katonai vezetés

szinkron zavar: impulzusüzemű beren-
dezések esetén – például rádiólokátorok-
nál – létrehozható olyan zavarfajta, ame-
lyet a berendezés által kisugárzott impul-
zusokkal azonos, többszörös vagy csúszó 
ütemben alakítanak ki és ennek köszönhe-
tően jellegzetes zavarjelformát képes az in-
dikátor egységen megjeleníteni. Ha például 
a zavaró berendezés minden radarimpulzus 
vételét követően azonos idő múlva sugároz 
vissza 2–3 impulzust, akkor a rádiólokátor 
térképező indikátorán 2–3 koncentrikus kör 
rajzoltatható ki. A körök folytonosságának 
feltétele, hogy az antennakarakterisztika ál-
tal meghatározott jelszintingadozás elérje 
a detekciós küszöböt, különben szakadások 
lesznek a rajzolatban. Ha a rádiólokátor im-
pulzusával indított szinkron válaszadó im-
pulzussorozatokat állít elő, akkor az indi-
kátoron spirál alakú görbék rajzolódnak ki. 
(V. L.) → elektronikai hadviselés

színlelt aknamező: olyan aknáktól mentes 
terepszakasz, terület, amely aknamezőt imi-
tál. Rendeltetése a valós aknamezők felderí-
tésének megnehezítése, az ellenség félreve-
zetése. A ~ben az aknamezők áruló jelei ke-
rülnek létrehozásra, és a valós aknamezők-
höz hasonlóan tűzzel fedezik. Géppel és kézi 
módszerekkel egyaránt telepíthető. Elsősor-
ban a védelem előkészítése időszakában te-
lepíthető, amennyiben elég idő és munka-
erő áll rendelkezésre. (K. Z.a) → műszaki 
támogatás

színlelt tüzelőállás: az ellenség megtévesz-
tésére szolgál a saját tüzérség csoportosítá-
sával, elhelyezésével kapcsolatban. (Sz. T.) 
→ tüzérség

szinoptikus mérés: meghatározott helyen, 
meghatározott időpontokban történő mű-
szeres és vizuális meteorológiai adatgyűj-
tés a légkör állapotáról. A ~ adatait az adat-
gyűjtés céljára előírt kód formájában továb-
bítják. (K. A.) → geoinformációs támogatás

szinoptikus térkép: a szignifikáns időjárási 
jelenségek tényleges és várható előfordulá-
si helyét feltüntető időjárási térkép. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

szintköz: a szintvonalas domborzatábrázo-
lás során alkalmazott, a terep felszínét met-
sző vízszintes szintfelületek között a nehéz-
ségi erőtér irányában mért távolság. Értéke 
csökkentésével a térképen megjelenő szint-
vonalak mennyisége növekszik. Egy adott 
térképműnél értéke állandó (alap szintköz). 
(K. A.) → geoinformációs támogatás

szintvonal: egy meghatározott szintfelület-
től számított, azonos magasságú pontokat 
összekötő, önmagába visszatérő, folytonos 
és általában szabálytalan görbe vonal, amely 
a terep domborzatát mérhető módon fejezi 
ki. A ~ az izovonalak egy speciális változa-
ta, a ~as domborzatábrázolás meghatározó 
grafikai kifejezőeszköze. A ~ak magassá-
gi értékeinek viszonyítási alapjául szolgáló 
szintfelület alatt az adott magassági alap-
szint egyezményben rögzített közepes ten-
gerszintjét értjük, amely felülettől az adott 
pont tengerszint feletti magassága számít-
ható. Minden ~ egyedi abszolút magassági 
értékkel rendelkezik, amely értéket megha-
tározott eloszlásban a ~ak térképi ábrázo-
lásán is feltüntetik. (K. A.) → geoinformá-
ciós támogatás
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szintvonalas domborzatábrázolás: jel-
lemzően nagyméretarányú topográfiai tér-
képeken alkalmazott ábrázolási módszer 
a domborzati formák és a magassági viszo-
nyok együttes és pontos kifejezésére. Térké-
pi megjelenését tekintve folytonos, egymást 
nem metsző, a terepviszonyoknak megfele-
lően görbülő, jellemzően barna, barnásvö-
rös, vagy narancsszínű vékony vonalakból 
áll. Ezen vonalakat nevezzük szintvonalak-
nak. A domborzat szintvonalakkal történő 
ábrázolása alapvetően folyamatos vonallal, 
az úgynevezett alapszintvonalakkal törté-
nik. Az alapszintköz értékétől függően min-
den negyedik, vagy ötödik alapszintvonal 
vastagabb vonallal jelenik meg. Ezek a fő-
szintvonalak, amelyek a szintvonalértékek 
követését segítik elő a térképen. A dombor-
zat részletidomainak kifejezésére az alap-
szintköz értékét felező, vagy negyedelő 
szintközű segédszintvonalak is alkalmaz-
hatók. (K. A.) → geoinformációs támogatás

szociálpolitika: a lakosság, elsősorban 
a szerényebb körülmények között élő réte-
gek anyagi, társadalmi és művelődési hely-
zetének javítását, illetve helyzetük romlá-
sának megakadályozását célzó politika. A ~ 
az állam és az állampolgárok közötti viszony 
egyik intézményesülési formája. A ~ a hon-
védségen belül az elmúlt évtizedekben so-
káig a személyi állomány (hivatásos, szer-
ződéses, sor- és polgári állomány) szolgá-
lati, élet-, valamint munkakörülményeinek 
elemzését, a szükségletek megfogalmazá-
sát, illetve a szociálpolitikai intézmények 
meglévő elemeinek működtetését jelentette 
anélkül, hogy hivatalosan elismerték volna, 
hogy a hadseregben is megtalálhatók azok 
a rétegek, amelyek rászorulnak a ~ nyújtot-
ta jóléti támogatásra. Az 1980-as  évek végé-
től megindultak a törekvések a honvédségen 
belüli ~i koncepció kialakítására, a célkitű-
zések és feladatok megfogalmazására, vala-
mint tervező-szervező munkára az anyagi 

alapok előteremtéséhez. A folyamat része-
ként a Magyar Köztársaság fegyveres erői-
nek szolgálati szabályzata 1990. évi módo-
sításakor a fegyveres erőkben működő szer-
vezetek fejezetben rögzítették, hogy a „kato-
nai szervezeteknél a parancsnok által létre-
hozott szociálpolitikai bizottságok működ-
nek”. A bizottságok a parancsnok segítői 
a ~i döntések előkészítésében, a megvaló-
sulás tapasztalatainak elemzésében és ösz-
szegzésében. 2015-től  kezdődően a parancs-
nokok munkáját a szociális bizottságok he-
lyett megalakult szociális munkacsoportok 
segítik. A honvédelmi tárca rövid, közép- 
és hosszú távú szociálpolitika elképzelé-
seit az aktuális humánpolitikai irányelve-
ket megfogalmazó honvédelmi miniszteri 
utasítás tartalmazza. A ~i folyamatok erő-
södésének volt köszönhető a Magyar Hon-
védség Szociálpolitikai Alapítvány létrejöt-
te is. (P. T.) → humánpolitika, személyügy

szociológia: a társadalom egészének, egyes 
alrendszereinek, részrendszereinek, cso-
portjainak, szervezeteinek, intézményeinek 
a felépítésével, működési mechanizmusaival 
és fejlődési trendjeivel összefüggő ismere-
tek, jelenségek, folyamatok, törvényszerűsé-
gek objektív megismerésére, feltárására, to-
vábbá értékmentes magyarázatára törekvő, 
empíriaorientált társadalomtudományi disz-
ciplína. (K. J.) → katonaszociológia

szolgálati ágak: a haderő anyagi-techni-
kai, elhelyezési, közlekedési egészségügyi, 
pénzügyi feltételeit biztosító szervek. A lo-
gisztikai rendszeren belül biztosítják a ru-
házat, élelemzés, üzemanyag, elhelyezés, 
közlekedés tervezését, szervezését, kötelé-
kekhez történő eljuttatását. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

szolgálati beosztás: 1. A katona állomány-
táblában megnevezett, illetve abba kineve-
zett helye, funkciója. 2. A 24 órás ügyeleti 
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szolgálatba vezénylésének ideje, helye, meg-
nevezése. (C. O.) → katonai vezetés

szolgálati elöljáró: az a katona, akinek szol-
gálati beosztásából adódóan hatásköre és il-
letékessége kiterjed más alárendelt katonák 
tevékenységének irányítására, intézkedési 
jogkörrel. (C. O.) → katonai vezetés

szolgálati használatú gépjárműtechnikai 
eszközök: azok az eszközök, amelyek a ka-
tonai szervezetek általános feladatainak el-
látásához szükségesek. A személyi haszná-
latú személygépkocsi kivételével a honvéd-
ség valamennyi gépjárműtechnikai eszköze 
szolgálati használatú. A ~ közül a személy-
gépkocsik lehetnek: személyhez kötöttek, 
általános célúak vagy pedig szolgáltatók. 
A személyhez kötöttek csoportját a honvé-
delmi miniszter határozza meg, ezen gép-
kocsik magáncélú igénybevétele korlátozott. 
Általános célúak a Magyar Honvédség állo-
mányába tartozó személyek szolgálati uta-
zásait biztosító személygépkocsik. Az ál-
talános célú személygépkocsikat személy-
hez kötötten üzemeltetni tilos. Szolgáltatók 
a nem közvetlenül személyszállítással ösz-
szefüggő, meghatározott szolgálati feladatok 
ellátására kijelölt személygépkocsik (például 
gépjárművezető-képző). A gépjárműtechni-
kai eszközök használatuk szerint lehetnek: 
személyi használatú személygépkocsik és ~. 
(V. R. L.) → haditechnikai támogatás

szolgálati idő: a tényleges szolgálati viszony-
ban töltött idő az állományba vétel napjától 
a szolgálati viszony megszűnésének, meg-
szüntetésének napjáig tart. A szolgálati vi-
szony szünetelésének időtartama a tényle-
ges szolgálati viszonyban töltött időbe nem 
számítható be. A ⁓ számítása: A) a felmen-
tési idő, a végkielégítés, a nyugdíj előtti ren-
delkezési állomány, a pótszabadság mértéke, 
a jubileumi jutalom és a rendelkezési állo-
mányba helyezés egyes eseteinek szempont-

jából: a) a 2002. január 1-je  előtt a fegyveres 
szervek állományában szolgálati viszony-
ban eltöltött, és a korábbi szabályok szerint 
beszámítható ⁓t; és b) a 2012. január 1-je  
előtt hatályos szabályok szerint rögzített ⁓t 
tényleges szolgálati viszonyban töltött idő-
nek kell elismerni. B) A jubileumi jutalom-
ra való jogosultság, valamint a felmentési 
idő számítása szempontjából a kormányza-
ti szolgálati, az állami szolgálati, a közszol-
gálati és a közalkalmazotti jogviszonyban, 
valamint a 2013. június 30-ig  közszolgá-
lati jogviszonyban eltöltött, vagy ilyennek 
minősített időket, a pótszabadság mértéke 
szempontjából pedig ezek mellett a munka-
viszonyban eltöltött időt is figyelembe kell 
venni. Az 1996. szeptember 1-je  után lé-
tesített szolgálati viszony esetén a szolgá-
lati viszonyban töltött időként csak a  sor-, 
a tartalékos-, a póttartalékos, a tovább-
szolgáló és a szerződéses katonai, a fegy-
veres szervnél hivatásos, illetve szerződé-
ses szolgálati viszonyban eltöltött, továbbá 
a katonai, továbbá a rendvédelmi felsőok-
tatási  intézménynél 1996. szeptember 1-jét 
 megelőzően hallgatói, növendéki és a tiszt-
helyettes-képző szakközépiskolában hallga-
tói jogviszonyban eltöltött idő vehető figye-
lembe. 1998. január 1-jét megelőzően az il-
letmény nélküli szabadság 30 napot megha-
ladó tartama a társadalombiztosítási szabá-
lyok szerint számít jogszerző időnek. A hon-
védelmi szolgálati díjra való jogosultság 
szempontjából szolgálati viszonyban töltött 
időként kizárólag a hivatásos, a szerződéses, 
az önkéntes tartalékos katonai szolgálati vi-
szonyban, továbbá a rendvédelmi szervek-
nél hivatásos szolgálati jogviszonyban töl-
tött tényleges, beszámítás és szorzószámok 
nélkül számított ⁓t, valamint a szolgálaton 
kívüli állomány időtartamát kell figyelembe 
venni. (I. A.) → humánpolitika, személyügy

szolgálati út: szolgálati jellegű közlések –
jelentések, parancsok, kérelmek, utasítások 
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stb. továbbításának hivatalos rendje. Az elöl-
járó, illetve az alárendelt csak a közvetlen 
elöljáró tudtával juttathat el szolgálati in-
formációt az elöljáróhoz. A ⁓ betartása va-
lamennyi katona részére kötelező. (C. O.) 
→ katonai vezetés

szolgálati viszony: a honvédek jogállásáról 
szóló 2012. évi CCV. törvény rögzíti a ⁓ ala-
nyait és a katonai szolgálat fokozott áldozat-
vállalással járó sajátos közszolgálati jellegét. 
Eszerint a katonai ⁓ az állam és az állomány 
tagja között szolgálatteljesítés céljából léte-
sített különleges közszolgálati jogviszony, 
amely alapján a közszférában megvalósuló 
más foglalkoztatási jogviszonyokkal szük-
ségszerűen együtt járó kötelezettségeken, 
valamint jogosultságokon túlmenően mind-
két felet a szolgálatteljesítéssel összefüggő 
többletkötelezettségek terhelik, továbbá jo-
gosultságok illetik meg. A felek megálla-
podása akkor térhet el a törvénytől, ha ezt 
a törvény kifejezetten megengedi. A hon-
védség feladatainak megvalósítása érdeké-
ben a szolgálatteljesítés szigorú függelmi 
rendben, egyes alapjogok korlátozásának el-
fogadásával, valamint az élet és a testi épség 
kockáztatásával valósul meg. A törvény sze-
rint sajátos ⁓nak minősül az önkéntes tar-
talékos ⁓, a tisztjelölti ⁓, az altiszt-jelölti ⁓, 
amelyben mindkét felet jogszabályban, szer-
ződésben vagy ösztöndíjszerződésben meg-
határozott kötelezettségek terhelik, és jogo-
sultságok illetik meg. A törvény külön ki-
emeli, hogy a honvéd tisztjelölt és a honvéd 
altisztjelölt elsődleges szolgálati kötelezett-
sége a választott katonai életpályára törté-
nő felkészülés. (I. A.) → humánpolitika, 
személyügy

szolgáltatás katalógus (híradó-informati-
kai): az összes rendelkezésre álló – üzeme-
lő és üzembe állítás előtt álló – felhasználói 
és támogató híradó-informatikai szolgálta-
tás leírását tartalmazó adatbázis vagy do-

kumentum. (N. I.) → híradó-informatika, 
információvédelem

szolgáltatási szint (híradó-informatikai): 
egy vagy több szolgáltatásminőségi célhoz 
viszonyított teljesítmény. (N. I.) → híradó-
informatika, információvédelem

szolgáltatási szint megállapodás (híradó-
informatikai): megállapodás egy híradó-in-
formatikai szolgáltató és egy vagy több fel-
használó között, amely leírja a nyújtott hír-
adó-informatikai szolgáltatásokat, rögzíti 
a szolgáltatásminőségi célokat és megha-
tározza a szolgáltató és a felhasználók fele-
lősségeit. (N. I.) → híradó-informatika, in-
formációvédelem

Szolnoki Repülőtiszti Főiskolai Kar 
(SZRFK): az 1996. szeptember 1-jével lét-
rejött Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egye-
temnek (ZMNE) a Szolnoki Repülőtiszti 
Főiskolával (SZRF) történt integrációja kö-
vetkeztében létrejött kara, ami 1997. szep-
tember 1-jén  beolvadt részben a Hadtudomá-
nyi, részben a Vezetés- és Szervezéstudomá-
nyi Egyetemi Karokba. Lásd Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem. (Sz. M.) → had-
történet, hadművészet története

szórás: ha egy tűzeszközből, azonos csőál-
lás mellett, több lövést adnak le, a lövedé-
kek tömegének és alakjának, a lőportöltet 
tömegének és ballisztikai sajátosságainak, 
a löveg beirányzásának és az időjárási vi-
szonyok különbözősége miatt a lövedékek 
különböző röppályát írnak le, és különböző 
pontokban csapódnak. Ezt a jelenséget ~nak 
nevezik. (Sz. T.) → tüzérség

szóráskép: a röppályakéve röppályáinak 
és a torkolatszint (célterület) metszéspontjait 
(robbanópontjait) tartalmazó terület. (Sz. T.) 
→ tüzérség
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szórással telepített akna: a szárazföldi ak-
naharcban alkalmazott olyan akna, amelyet 
nem hagyományos módon, egy meghatáro-
zott rendszerben telepítenek, hanem repü-
lőgéppel, tüzérségi eszközzel, erre a célra 
szerkesztett rakétával vagy földi aknaszóró-
berendezéssel, esetleg kézzel juttatnak a cél-
területre. Az akna a talaj felszínén helyezke-
dik el, az integrált önsemlegesítő vagy ön-
hatástalanító mechanizmusa miatt a telepí-
tés utáni élettartama rendszerint korlátozott, 
néhány órától néhány napig terjed. (K. Z.a) 
→ műszaki támogatás

szórt aknamező: a szórt aknásítással telepí-
tett aknamező, amelyen belül az aknák a ta-
laj felszínén szabálytalanul helyezkednek el, 
egymáshoz, a tereptárgyakhoz viszonyított 
távolságuk változó, akárcsak az aknamező 
egységnyi területére eső aknák mennyisé-
ge. Az aknák által elfoglalt tereprész hatá-
rai csak egy általános, szabálytalan görbé-
vel, ellipszissel jelölhetők. Az aknák élesí-
tése általában a felszínre érkezést követően 
automatikusan következik be. Az egyide-
jűleg jelentkező váratlansági tényezők mi-
att néha a ~ felderítése, mentesítése bonyo-
lultabb lehet, mint a rendszerben telepített 
aknamezőé. (K. Z.a) → műszaki támogatás

szórt aknásítás: az aknatelepítés korszerű 
és gyors módszere. A speciálisan erre a cél-
ra konstruált szárazföldi aknákat valamilyen 
hordozóeszköz (repülőgép, helikopter, raké-
ta, tüzérségi lövedék, szárazföldi aknaszóró-
berendezés) segítségével juttatják el a célte-
rületre. A harckocsi elleni aknák vagy gya-
logság elleni aknák a célba juttató eszköz fe-
délzetén konténerben vagy lövedékben he-
lyezkednek el, az aknásítás terepszakaszán 
emberi behatásra, időzítésre vagy önműkö-
dően szétszóródnak és a felszínre esve egy 
szabálytalan aknamezőt alkotnak. A ~t álta-
lában az ellenség felderített kötelékei moz-

gásának, manővereinek akadályozására al-
kalmazzák. (K. Z.a) → műszaki támogatás

szögcsoport: a cső emelkedési szögeinek, il-
letve a lövedék indulószögeinek meghatáro-
zott értékeket tartalmazó intervallumba so-
rolása. Az emelkedési és indulószögek, mi-
vel a határ a torkolatszinttől számított 45°-os 
szög, mind az alsó (45°-nál kisebb), mind a 
felső (45°-nál nagyobb) ~ba egyaránt beso-
rolhatók. (Sz. T.) → tüzérség

szögletes cél: a tüzérségi csoportos cé-
lok elhelyezkedésük és méretük alapján 
megállapított olyan fajtája, aminek szé-
lességi és mélységi kiterjedése meghalad-
ja a 200 m-t. A ~ok méretét a szélességük 
és mélységük méterben történő megadásával 
kell megadni. (M. G.) → tüzérség

szögvisszaverő: a rádiólokátorok elleni 
passzív szándékos rádióelektronikai zava-
rok előállításának egyik eszköze, amely egy-
másra merőleges síkban elhelyezett szilárd 
fémlemezekből áll. A ~ről a beeső rádió-
hullámok az optikai tükrözési törvényekkel 
analóg módon a besugárzás irányába verőd-
nek vissza. A rádiólokátor által besugárzott 
~ nem szórja a beeső elektromágneses ener-
giát, hanem jó hatásfokkal visszaveri a rá-
diólokátor irányába, aminek köszönhetően 
egy viszonylag nagy hatásos rádiólokáci-
ós visszaverő felületű céltárgy jelét produ-
kálja. A ~k alkalmazhatók objektumok ál-
cázására vagy imitálására, illetve a terep 
rádiólokációs képének megváltoztatására. 
(H. Zs.) → elektronikai hadviselés, infor-
mációs műveletek

szövetségi hadsereg: egy meghatározott ka-
tonai szövetséghez tartozó hadsereg. (H. J.) 
→ hadtudomány elmélete

szövetségi szerződés: jogi formába öntött 
nemzetközi politikai megállapodás, amely-
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ben két vagy több szerződő állam kölcsö-
nös kötelezettséget vállal bizonyos politikai 
irányvonal fenntartása, nemzetközi síkon 
való érvényesítése és védelme, illetve egy 
meghatározott cél elérése érdekében való 
együttműködésre, továbbá szükség esetén 
a ~ben meghatározottak szerint egymásnak 
segítség (támogatás) nyújtására. A ~ rögzí-
ti azt a feltételt (helyzetet), amelynek bekö-
vetkezésekor az előírt magatartást vagy se-
gítségnyújtást teljesíteni kell (ezt szövetsé-
gi ok, casus foederis elnevezéssel jelölik). 
Ilyen szerződés volt például a Varsói Szer-
ződés (VSZ) és a NATO. (H. J.) → hadtu-
domány elmélete

Sztrabón (Kr. e. 64 – Kr. u. 23.): ókori görög 
földrajztudós, történész és utazó. Geógrap-
hika hüpomnémata (Földrajzi feljegyzések)
című munkája 17 könyvből álló monográfia, 
rendkívül színes földrajzi, néprajzi, társa-
dalmi és művelődéstörténeti leírását nyújt-
ja az egész akkor ismert ókori világnak, de 
vizsgálja a „földrajzi tudomány” állapotát is. 
Az I–II. könyvben meghatározta a geográ-
fia célkitűzéseit és módszereit, és a koráb-
bi szerzők (Eratoszthenész, Hipparkhosz, 
Poszeidóniosz) műveit értékelte. A III–VI. 
könyvben többek között Ibéria, Lusitania, 
Acquitania, Britannia, Gallia és Itália te-
rületét, a VII. könyvben a Duna-medencét 
és a Fekete-tenger európai partvidékét írta le 
részletesen. Hellászról a VIII–X. könyvek-
ben írt. A XI–XIV. könyvben a Fekete-ten-
ger ázsiai partvidékét, a Kaukázust, Észak-
Iránt és Kis-Ázsiát ismertette. A XV. könyv 
India és Perzsia területét, a XVI. Mezopotá-
mia, Szíria, Palesztina és a Vörös-tenger vi-
dékét részletezte. A XVII. könyvet a Föld-
közi-tenger afrikai partvidéke és Mauritá-
nia ismertetésének szentelte. ~ Geógraphi-
ka hüpomnémata munkája olyan államférfi-
ak számára készült, akiknek ismerniük kel-
lett a világ országait, természeti erőforrásait 
és a különböző népek szokásait. Munkája 

katonaföldrajzi leírásokat is tartalmaz, ezért 
fontos mérföldkő a katonaföldrajz történeté-
ben. (S. K. K.) → katonaföldrajz

Szun Ce, eredeti nevén Szun Vu (kb. Kr. 
e. 544 – Kr. e. 496): kínai hadvezér és had-
tudós (katonai filozófus). Életéről meglehe-
tősen kevés információval rendelkezünk. 
Feltehetően Vu (más források szerint Csi) 
államban született. Saját állítása szerint 
ő a szerzője a Ping-fa (A hadviselés törvé-
nyei) című műnek, amely az egyik legko-
rábbi ismert hadtudományi munka, és mély, 
máig is érvényes meglátásokat tartalmaz 
az emberi konfliktusok filozófiájával kap-
csolatban. Ez a mű hívta fel rá Ho-lü ‒ Vu ál-
lam királyának ‒ figyelmét. Az uralkodó fel-
ismerte, hogy ⁓ olyan teoretikus és katona, 
aki tudja hogyan kell a hadsereget irányíta-
ni, ezért tábornokává nevezte ki. Ő vezette 
Vu fejedelemség csapatait, amelyek győzel-
met arattak a rivális Csu, Csi, Csin államok 
felett. Feltételezhetjük, hogy ⁓ sem élte túl 
uralkodóját, aki egy Jüe elleni vesztes csa-
tában szerzett sérüléseibe halt bele. A hadvi-
selés törvényei című munkája örök érvényű 
igazságokat tartalmaz. Olyan alapvető had-
tudományi kérdésekkel foglalkozik, mint 
a politikai és katonai vezetés viszonya, a jó 
katonai vezető ismérvei (elfogulatlanság, bá-
torság, határozottság, az ellenség alapos is-
merete), a felderítés és kémkedés, a csapa-
tok ellátása és kiképzése, a harc megvívá-
sát befolyásoló körülmények: az év- és nap-
szak, a terepviszonyok. Háborúban fontos-
nak tartotta a kezdeményezés megragadását, 
az ellenség megtévesztését. A harcászatban 
elutasította a sablonosságát, kiemelt jelentő-
séget tulajdonított a manőverezésnek. ⁓ mű-
vében a teoretikus és a gyakorlati szakem-
ber egyszerre szólal meg, dinamikus egy-
ségét mutatva a jó katonának. A hadviselés 
törvényei forradalmian bátor elveket tartal-
maz. Elméletének kiindulópontja: a hadve-
zér teljhatalma. A hadsereg arisztokratái ⁓ 
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seregében semmiféle külön hatalommal nem 
rendelkeznek, a hadsereg egyszerű tisztjei-
vé válnak, akik csak a hadvezér parancsait 
hajthatják végre. Az egész könyvön végig-
vonuló alapelv, hogy a hadvezetésnek ob-
jektív törvényei vannak, továbbá a hadvezér 
legfőbb dolga egymáshoz igazítani a győ-
zelem objektív és szubjektív előfeltételeit. 
Ha azonban a fejedelem korlátozni akarja 
hadvezérét, ha a hadsereget a polgári kor-
mányzás (patriarchális és arisztokratikus) 
elveinek veti alá, akkor semmiféle hadvezér 
vagy haditanács nem kezeskedhet a győze-
lemért. A hadvezérnek tehát joga van meg-
tagadni még a fejedelem parancsának telje-
sítését is, ha az nincs összhangban a hadtu-
domány elveivel. A kínai hadtudománynak 
ez a klasszikus műve bizonyosan nagy sze-
repet játszott az egységes kínai állam meg-
teremtésében, s nagy hasznára volt sok ké-
sőbbi hadvezérnek és hadtudományi írónak 
is, egészen napjainkig, amikor némely or-
szágban már a menedzserképzésnek is egyik 
tankönyve lett. A tizenhárom fejezetbe fog-
lalt, ötezer írásjegyből álló műről több fordí-
tás és kiadás is készült. A 17. században ja-
pánul is ismertté vált, majd mandzsu és ko-
reai nyelvű fordítások is napvilágot láttak. 
Európában elsőként a jezsuita J. J. M. Amiot 
francia nyelvű tolmácsolása jelent meg 1772-
ben. 1860-ban  oroszra, 1905-ben  angolra 
és 1910-ben  németre is lefordították. Nap-
jainkban csehül, hollandul, olaszul, romá-
nul, héberül és arabul is olvasható. ⁓ művét 
magyar nyelvre 1963-ban  fordították le elő-
ször, így közvetlen hatása a magyar hadtu-
dományra az ezt megelőző időszakban nem 
bizonyított. (G. I.) → hadtudomány elmélete

szuperhatalom: rendkívül erős, olyan – 
rendszerint nukleáris – nagyhatalom, amely 
földrajzi kiterjedésén kívül a nemzetközi 
kapcsolatok főbb területein, gazdasági, po-
litikai és katonai téren egyaránt képes ha-
talmát gyakorolni világszerte. Önmagát is 

~ként látja és kezeli, de mások is elisme-
rik ezen képességét, ugyanakkor legitimitá-
sát egyetemes értékekből vezeti le. – A mo-
dern ~ak a második világháború után ala-
kultak ki, amikor Európa és a világ nagy ré-
sze két, ideológiailag és gazdaságilag alap-
vetően ellentétes táborra (katonai tömbre) 
szakadt. Az USA a NATO vezető nagyha-
talma lett; két- és többoldalú szerződések-
kel számos más nyugati állammal került 
szoros szövetségbe, haderejét pedig széles 
körű bázisrendszer alapján szinte a világ 
minden térségében állomásoztatta. A Szov-
jetunió a volt Varsói Szerződés (VSZ) élén 
hatalmát a szocialista országokon kívül fő-
leg a harmadik világ országaira (Afrikában, 
Ázsiában, a Közel-Keleten és Latin-Ameri-
kában) igyekezett kiterjeszteni. A ~i „stá-
tus” megteremtéséhez gyakorlatilag a hid-
rogénfegyver kifejlesztésétől (az USA-ban  
1952-ben, a SZU-ban  1953-ban) a korsze-
rű fegyverkezési versenyen keresztül veze-
tett az út. Az 1945 utáni világpolitika telje-
sen ennek a változásnak a jegyében alakult: 
a  többpólusú hatalmi rendszerből kétpólu-
sú jött létre. Ez az átalakulás, amely a „két 
tömb  rendszeréhez” vezetett, kemény ösz-
szeütközések, hidegháborús viszonyok kö-
zepette ment végbe. A második világhábo-
rúban győztes másik három tatalom, Nagy-
Britannia, Franciaország és Kína – bár ren-
delkeztek nukleáris fegyverrel – a ~i helyze-
tet nem tudták elérni. A világpolitikára gya-
korolt hatásuk tényleges nagyhatalmi bázis 
nélkül, csak korlátozottan és főleg politikai 
téren maradt meg. A két ~ nemzetközi sze-
repe a hatvanas évek végén megváltozott. 
Egyrészt a szovjet befolyás megerősödött 
a kelet-európai térségben (az 1968-as  cseh-
szlovákiai beavatkozás, Brezsnyev-doktrí-
na), másrészt az USA ~i tekintélyét csök-
kentette a számára sikertelen vietnámi hábo-
rú. A hidegháborús légkört lassan felváltot-
ta a politikai enyhülés, amely azonban nem 
terjedt ki a katonai szférára. Az enyhülési 
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politika a ~ak között szerződések megkö-
tését is jelentette, aminek jelentős állomása 
volt az 1972-es  SALT–1 szerződés aláírása. 
A szovjet–amerikai viszony javulása tette 
lehetővé az Európai Biztonsági és Együtt-
működési Értekezlet megtartását (1975). 
A későbbi reagani és gorbacsovi csúcstalál-
kozók diplomáciája tovább enyhítette a két 
~ szembenállását. A nyolcvanas évek végén 
és a kilencvenes évek elején végbement tör-
ténelmi jelentőségű változások következmé-
nyeként, a SZU felbomlásával a két nagyha-
talom ~i státusza lényegesen megváltozott, 
jelenleg ~i kritériumoknak csak az USA fe-
lel meg. (H. J.) → hadtudomány elmélete

szúróbot: az aknafelderítés egyik legegy-
szerűbb és legmegbízhatóbb kézi eszkö-
ze, amely a fémet csak kis mennyiségben 
vagy egyáltalán nem tartalmazó aknák fel-
kutatása során nélkülözhetetlen. Általában 
két részből áll: a (műanyag vagy fa) nyélből 
és a 30–40 cm hosszú szúróhegyből, amely-
nek korszerű változatai a mágneses akna-
gyújtók miatt demagnetizált fémötvözetből 
készülnek. A felszín alá telepített aknákat 
általában fekvő vagy térdelő helyzetben le-
het a ~tal keresni: 30–45°-os  dőlésszögben 
tartva, 5–10 cm-ként kell a talajba szúrni. 
(K. Z.a) → műszaki támogatás

szükségállapot: a Magyar Honvédséget ⁓ 
idején akkor lehet felhasználni, ha a rend-
őrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok al-
kalmazása nem elegendő. A ⁓ idején az Or-
szággyűlés akadályoztatása esetén a köz-
társasági elnök dönt a Magyar Honvédség 
felhasználásáról. ⁓ idején a sarkalatos tör-
vényben meghatározott rendkívüli intézke-
déseket rendeleti úton a köztársasági elnök 
vezeti be. A köztársasági elnök rendeleté-
vel – sarkalatos törvényben meghatározot-
tak szerint – egyes törvények alkalmazását 
felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől 
eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézke-

déseket hozhat. A köztársasági elnök a beve-
zetett rendkívüli intézkedésekről haladékta-
lanul tájékoztatja az Országgyűlés elnökét. 
A ⁓ idején az Országgyűlés – akadályoz-
tatása esetén az Országgyűlés honvédelmi 
ügyekkel foglalkozó bizottsága – folyama-
tosan ülésezik. Az Országgyűlés – akadá-
lyoztatása esetén az Országgyűlés honvédel-
mi ügyekkel foglalkozó bizottsága – a köz-
társasági elnök által bevezetett rendkívüli 
intézkedések alkalmazását felfüggesztheti. 
A rendeleti úton bevezetett rendkívüli in-
tézkedések harminc napig maradnak ha-
tályban, kivéve, ha hatályukat az Ország-
gyűlés – akadályoztatása esetén az Ország-
gyűlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bi-
zottsága – meghosszabbítja. A köztársasági 
elnök rendelete a ⁓ megszűnésével hatályát 
veszti. (H. L.) → védelmi igazgatás

szükségleti rendszer: A. Maslow (1908–
1970) amerikai pszichológus a szükség-
let rendszerét piramis formában ábrázol-
ta (1954), amelynek csúcsáról lefelé halad-
va találjuk: a) az önmegvalósítást: kibon-
takoztatja a belső képességeit, kreativitás, 
beteljesedés; b) elismerés, felismerés, tel-
jesítmény, kiválóság, tisztelet, megbecsü-
lés; c) valahová tartozás (szociális szükség-
letek: anya, apa, testvérek, család/barátok, 
isten/házastárs, szerelem/munkakapcsola-
tok/társadalmi szintű kapcsolatok); d) ve-
zetés iránti igény (mentor, példakép, esz-
ménykép, mások vezetése, tanítása); e) biz-
tonság, létbiztonság (közbiztonság, anyagi 
biztonság, magántulajdon, fiziológiai, azaz 
alapvető létszükségletek – táplálék, víz, le-
vegő, hőmérséklet); f) az esztétikai szükség-
let: rend, strukturáltság, szépség; g) a kog-
nitív szükséglet: tudás, megértés, különös-
ség/különlegesség. A. Maslow hasonlóan, 
piramis formában gondolta el a célok, vala-
mint az értékek rendszerét is. (H. D.) → ka-
tonapedagógia
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szükségóvóhely: elsősorban épületek alatti 
pincékben, tárolókban, vermekben műsza-
kilag megerősített, kialakított és berende-
zett védőlétesítmény, amelynek védőképes-
sége elérheti az V. osztályú minősített óvó-
helyét. Védelmet kell nyújtania a felette vagy 
a közelében lévő épület összeomlása esetén 
a födémre hulló törmelékteher, a radioaktív 
sugárzás, a biológiai és vegyi harcanyagok 
hatása és a por, füst, tűz, hőhatás ellen leg-
alább 2 órán keresztül. Amennyiben nincs 
elegendő óvóhely kialakítására alkalmas 
épület alatti pincetér vagy alagsor, az épüle-
ten kívüli tereken is kialakítható a zöldség-
tároló vermekből, borospincékből vagy más 
föld alatti terekből, ha azok az épület rom-
határán kívül esnek és nincsenek a talajvíz-
szint alatt. A léglökés hatásai ellen gázzsi-
lippel kell ellátni és a kimenekülésre aknás 
vészkijáratot kell építeni. (K. Z.a) → mű-
szaki támogatás

szűrés: olyan speciális, általában a hadi-
tengerészeti haderőnemhez köthető felde-
rítőértékelési eljárás, amely repülőgépek, 
hajók és tengeralattjárók mozgásáról jelen-
tett információk kiértékelését foglalja ma-
gába a felderített eszközök valószínű útvo-
nalának és repülési magasságának, merülé-
si mélységének meghatározása érdekében. 
(H. H.) → felderítés

szűrés-kutatás: olyan elkülönített művele-
ti felderítőrendszer, amely műveleti erőket, 
titkos információgyűjtő eszközöket és mód-
szereket komplex módon alkalmaz abból 
a célból, hogy az elhárítási irányokban az el-
hárítási elveknek megfelelően szervezett 
munkával kiválassza a nemzetbiztonsági 
szempontból figyelmet érdemlő személye-
ket, jelenségeket. (H. H.) → felderítés

szürkelistás települési hely: a műveleti té-
ren belül az a hely, ahol a műveletek szem-
pontjait figyelembe véve olyan személyek 

tartózkodnak, akik jellege, és viselkedése 
a politikai és katonai célkitűzésekkel szem-
ben tisztázatlan. Megjegyzés: szürkelistá-
ra kerülhetnek azok a személyek is, akikről 
tudható, hogy olyan információkkal vagy sa-
játos szakértelemmel rendelkeznek, amelyek 
fontosak az erők számára. (H. H.) → fel-
derítés



táblázatkezelés: 1. A táblázatkezelő egy 
olyan számítógépes program, amellyel egy 
táblázatban tárolt adatokon műveletek vé-
gezhetők. A táblázat sorokból és oszlopok-
ból áll, egy sor és egy oszlop metszete egy 
cellát határoz meg. A cellában érték vagy 
kifejezés állhat, amelynek az értéke más 
cellák értékeitől és/vagy külső értékektől 
(dátum stb.) függ. 2. Az informatikaalkal-
mazás egyik területe, numerikus adatok 
táblázatos feldolgozását támogatja. A táb-
lázatkezelő programok általában lehetővé 
teszik az adatok szemléletes, grafikon for-
májú megjelenítését is. A ~ legfontosabb al-
kalmazási területei a gazdasági-pénzügyi, 
katonai számítások, előrejelzések, tervezé-
si feladatok. (N. I.) → híradó-informatika, 
információvédelem

tábori elhelyezési anyagellátás: a szemé-
lyi állomány tábori munkavégzéséhez és pi-
hentetéséhez szükséges elhelyezési anya-
gok rendelkezésre bocsátása. Egységszintig 
az alegységparancsnok, a ruházati szolgálat, 
magasabb ellátási tagozatban az elhelyezési 
szolgálat felelősségével valósul meg. A tá-
bori elhelyezési és világítóeszközökkel, tü-
zelőanyagokkal való ellátást harcban (had-
műveletben) magasabbegység-, egységszin-
tig az elhelyezési szolgálat végzi. A felhasz-
nált anyagokat a hadműveleti területen levő 
katonai és polgári forrásokból elsősorban 
vételezéssel, valamint kiszállítással pótol-
ják a hadtápfőnök, illetve az érintett szakági 

szolgálatfőnökök felelősségével. (MHLK) 
→ katonai logisztika

tábori erődítés: háborús időszakban a csa-
patok által elfoglalt vagy elfoglalásra kijelölt 
körletek, terepszakaszok, állások és vezeté-
si pontok saját erőkkel és eszközökkel tör-
ténő erődítési berendezése, amelynek célja 
kedvező feltételek megteremtése a terepen 
a harc folytatásához és vezetéséhez, olyan 
védettség megteremtése, amely a harcfeladat 
végrehajtása során biztosítja a saját csapa-
tok minimális veszteségét az ellenség pusz-
tító csapásai esetén, és kellő védelmet nyújt 
az időjárás viszontagságai ellen. A ~i mun-
kák magukba foglalják a tüzelőállások, fede-
zékek és óvóhelyek építését, figyelők és ve-
zetési pontok berendezését, illetve ezek ál-
cázását, valamint a személyi állomány vé-
delmét szolgáló építmények, az objektumok 
megerődítését, továbbá erődítési akadályok 
létesítését. (K. Z.a) → műszaki támogatás

tábori esperes: egyes országok katonai lel-
kipásztorkodásért felelős intézményeiben 
ismert a tábori esperesi beosztás. A Kana-
dai Katonai Ordinariátus szabályzata a ka-
tonalelkészséget nagyobb lelkipásztori egy-
ségekre – dekanátusra vagy esperesség-
re – osztja, amelynek élén az esperes, vagy 
vezető katonalelkész áll. Jogai és kötele-
zettségei megegyeznek az esperesek jogai-
val és kötelezettségeivel. (12. pont) Az Egy-
házi Törvénykönyv ugyanakkor az esperesi 

T
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jogok és kötelezettségek megfogalmazásánál 
a részegyház területi felosztását vette alapul, 
így nehéz elképzelni, hogy az 555. kánonban 
összefoglalt esperesi jogok és kötelezettsé-
gek a katonalelkészségek vonatkozásában is 
egészében alkalmazhatók lennének. A Fran-
cia Katonai Ordinariátus szabályzata is ré-
giókról beszél, (11. cikkely) amelyek élén 
az egyetemes egyházjogban az esperesi jo-
gokkal és kötelezettségekkel megegyező ve-
zető lelkész áll. Olaszországban pedig szin-
tén vezető lelkészek vannak, akiknek a joga-
ik és a kötelezettségeik az esperesi jogokkal 
és kötelezettségekkel egyeznek meg. (Sza-
bályzat, V. fejezet, 34. pont) Hasonló kifeje-
zést a portugál katonai ordinariátus is hasz-
nál, (II. fejezet 6. cikkely 3. pont) de az nem 
derül ki, hogy ez milyen többlet jogot vagy 
kötelezettséget jelent. A Magyar Katonai Or-
dinariátus a magyar hagyományoknak meg-
felelően ismeri a tábori esperes kifejezést. 
(Szabályzat,22–23. cikkely) Az egyetemes 
jogban az esperesekhez rendelt jogosítvá-
nyokon túl a lelkipásztori szolgálat kerüle-
ti összehangolása, a terület papjainak ellen-
őrzése mellett (555. k.) a törvénykönyvben 
nem említett jogokkal is felruházza a tábo-
ri espereseket. Így például a tábori esperes-
konzultál a ⁓sal a lelkészek ügyeiről, külö-
nösen az áthelyezésről. (U. L.) → hadviselés 
és vallás, tábori lelkészi szolgálat

tábori híradás: mobil (rendszerint gépjár-
műre telepített) híradóeszközökkel felépített 
rádió-, rádiórelé-, troposzferikus, vezetékes, 
futár- és táboriposta-híradás a béke elhelye-
zési körletükből kitelepült, illetve harchely-
zetben levő csapatok részére. (N. I.) → hír-
adó-informatika, információvédelem

tábori híradó-informatikai rendszer: 1. 
A ~ mobil, telepíthető, rendszerint harc-, 
gépjárműbe épített eszközökből felépülő hír-
adó-informatikai rendszer. 2. Mobil-, rend-
szerint harc-, gépjárműbe épített híradó, in-

formatikai és információvédelmi eszközök-
kel felépített, a békeidőszaki elhelyezési ob-
jektumok rendszereitől függetlenül is mű-
ködőképes híradó és informatikai hálózat. 
(N. I.) → híradó-informatika, információ-
védelem

tábori lelkész (tábori lelkész, katonalelkész, 
tábori pap): a haderőben lelkipásztori szol-
gálatot vállalt egyházi személy, akinek egy-
házi méltóságával megegyező katonai rang-
ja is lehet, és egyháza törvényein túlmenően 
katonai fegyelmi felelősség alatt áll. Lehet-
nek tényleges ~ek, tartalékos ~ek. Felada-
taik közé tartozik az istentiszteletek tartá-
sán kívül erkölcsi és életismereti előadások 
tartása, egyéni problémáik megoldásának 
segítése. A katonák vallásfelekezetei össze-
tételének megfelelően lehetnek római kato-
likus, református, evangélikus, görög kato-
likus ~ek, továbbá izraelita tábori rabbik. 
(A 20. században unitárius ~ek is szolgál-
tak.) (P. T.) → humánpolitika, személyügy

Tábori Lelkészi Szolgálat: a haderő önálló 
lelkészi szervezete, a katonák között végzett 
lelkipásztori tevékenység intézményrend-
szere, az egyházi misszió egyik területe, 
amely egyházmegyei, illetve egyházkerüle-
ti elkülönülten, az egyes vallásfelekezetek-
nek megfelelő felépítésben működik. A tel-
jesebb lelki gondozói tevékenység érdekében 
békében igénybe veszik a polgári lelkészek 
szolgálatait is, háborúban pedig jelentős lét-
számban mozgósítják a tartalékos katonalel-
készeket. Az állandó hadseregek létrejötte-
kor minden ezred plébániát alkotott, és a 16. 
századtól  az ezredkáplánok munkájának ösz-
szehangolását a mindenkori császári gyón-
tatóra bízták. A jezsuita rend feloszlatása 
után (a 18. század végétől) az apostoli tábo-
ri helynöki cím valamely püspökséggel ösz-
szevontan volt érvényben, 1826-tól  pedig ön-
álló egyházi-katonai hivatallá vált. Az 1869. 
évi haderőreform  során alakult ki a katonai 



1038

tábori pihentetési anyagok

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

körzetek szerinti irányítás és a polgári lel-
készek alkalmazásának gyakorlata, továbbá 
a római katolikus vallás hegemón szerepé-
nek megtartásán kívül már mód nyílt a gö-
rögkeleti, református, evangélikus, az izra-
elita és a mohamedán vallás gyakorlására 
is. A tábori püspökségek működését a má-
sodik világháború után korlátozták, a lelké-
szi osztályok (római katolikus, protestáns, 
izraelita) 1950-ig  működhettek. (tábori püs-
pök) A szolgálat újraindulását az Alkotmány 
60. §-a, a lelkiismereti és vallásszabadság-
ról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi 
IV. törvény, a ~okról szóló 61/1994. (IV. 20.) 
Korm. rendelet 6. §-a, továbbá a történelmi 
egyházakkal és a vallásfelekezetekkel kö-
tött megállapodások tették lehetővé. A szol-
gálat mai megnevezése: Honvédelmi Mi-
nisztérium ~. Rövidített megnevezése: HM 
TLSz. Alapításának időpontja: 1994. május 
1. A Honvédelmi Minisztérium ~ egységes 
szervezet, amely az alábbi három, egymás-
sal azonos jogállású törzskönyvi jogi sze-
mélyként működő szolgálati ágra tagozó-
dik: a) HM TLSz Katolikus ~i Ág; b) HM 
TLSz Protestáns ~i Ág; c) HM TLSz Zsidó 
~i Ág. A HM TSz alaptevékenysége: a) a hit- 
és kegyességi élet, a vallásgyakorlás biztosí-
tása, mise, istentisztelet, biblia- és imaórák 
tartása; b) egyéni és közösségi lelki gondo-
zás; c) életismereti, erkölcsi oktatás, nevelés; 
d) szociális, karitatív tevékenység végzése 
a honvédelmi tárca egészségügyi és szociá-
lis intézményeiben; e) bizalmi fórum biztosí-
tása a katonák számára; f) a katonák ellátása 
a vallásgyakorláshoz szükséges eszközök-
kel, tárgyakkal, irodalommal; g) a katonák 
részvételének biztosítása a hazai és nemzet-
közi zarándoklatokon; h) a katonák és csa-
ládtagjaik részére végzett egyházi szolgálat. 
(P. T.) → humánpolitika, személyügy

tábori pihentetési anyagok: különféle fel-
szerelések, cikkek, amelyeket gyakorlato-

kon és a háborús elhelyezés pihentetési fel-
tételeinek megteremtéséhez használnak. En-
nek körébe tartoznak a ruházati szolgálat ál-
tal rendelkezésre bocsátott sátor-, ágynemű- 
(fektetési) és egyéb anyagok, az elhelyezési 
szolgálat ellátási körébe tartozó tábori törzs-
bútorok (tábori ágy, tábori szék, tábori asz-
tal, tábori térképasztal, tábori irattároló), vi-
lágítási és tisztálkodási berendezések és esz-
közök, továbbá a tájékoztatást és a szórakoz-
tató (kulturális) célokat szolgáló híradás-
technikai anyagok. A tábori pihentetésre 
elsősorban sátrakban, konténerekben, továb-
bá természetes vagy mesterséges föld alatti 
képződményekben, állandó jellegű épületek-
ben, illetve speciálisan berendezett gépjár-
művekben, különböző éghajlati és terepvi-
szonyok között kerül sor. Az 1960-as  évek 
elején rendszeresítették a jelenleg is haszná-
latban levő, 63 M egységes, 16 m2 alapterüle-
tű sátrakat, ezek egymáshoz építve, igények 
szerint bővíthetők. Így létrejöttek a feltételei 
és lehetőségei az őr-és  ügyeleti szolgálatok 
célszerű elhelyezésének, a törzsmunkának, 
az anyagtárolásnak, az állománygyűlések, 
értekezletek, eligazítások megtartásának is. 
Egyre gyakoribb a különböző konténerek te-
lepítése, (wc-konténer, szaniterkonténer, va-
lamint sportolásra, és internetes kommuni-
kációra alkalmas konténerek) alkalmazása. 
(MHLK) → katonai logisztika

tábori püspök: 1. Főpap, akit a hadsereg-
ben működő római katolikus egyházi szer-
vezet élére az állam és a Vatikán közötti 
megállapodás alapján, általában az állam-
fő előzetes egyetértésével a pápa nevez ki 
és szentel fel, és többségében tábornoki ran-
got kap. 2. A protestáns ~öt Magyarorszá-
gon az evangélikus és a református egy-
ház közötti megállapodás alapján választ-
ják, majd az államfő nevezi ki a közös tá-
bori püspökség élére. (P. T.) → humánpoli-
tika, személyügy
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tábori távbeszélő-készülék: a távbeszélő- 
(telefon-) készülék speciálisan katonai célra 
kifejlesztett változata. Jellemzően LB (helyi 
telepes) rendszerben üzemel, de CB (köz-
ponti telepes) és automata telefonközpon-
tokhoz is kapcsolható. LB-üzemben a hívás-
kezdeményezés a beépített induktor megte-
kerésével történik. A korszerűbb változatok 
beépített erősítőt tartalmaznak, ezek áram-
ellátását szárazelem, kisméretű akkumulá-
tor szolgáltatja. (N. I.) → híradó-informati-
ka, információvédelem

tábori távbeszélőközpont: a vezetékes tá-
bori híradás egyik alapvető csomóponti kap-
csolóeszköze, amely lehetővé teszi a bekö-
tött tagállomások, telefonkészülékek (jel-
lemzően a tábori távbeszélő-készülékek) 
és ~k egymással való összekapcsolását. 
A ~k a vonalkapacitásuktól függően elté-
rő szerkezeti kialakításúak. A típusok sze-
rint a szolgáltatásuk is eltérő. A 10, 12 vo-
nalkapacitású központok háton hordozható, 
igénytelen környezetei viszonyok között is 
üzemelő kivitelűek, jellemzően kézi keze-
lésűek, kulcsos vagy zsinóros kapcsolással. 
Általában LB (helyi telepes) rendszerben 
üzemelnek, de egy-két kitüntetett vonaluk 
CB (központi telepes) és automata közpon-
tokhoz is kapcsolható. Készletében számtár-
csa is található, de ezt csak szükség esetén 
kell felszerelni. A 40 és nagyobb vonalkapa-
citású ~ a tábori igénybevételre készültek, de 
csak szállítóeszközzel szállíthatók. Több ~ 
egymás melletti telepítésével vagy gépkocsi-
ba építésével nagyobb kapacitású központok 
is kiépíthetők. Gépkocsiba épített változata 
a tábori hírközpont eleme. (N. I.) → híradó-
informatika, információvédelem

tájékozódás: a terepen folyamatosan, vagy 
időszakosan végrehajtott tevékenységsor, 
amelynek célja az álláspont helyének meg-
határozása a fő világtájakhoz és a környező 
tereptárgyakhoz, domborzati idomokhoz vi-

szonyítva. A katonai műveletek zöme szük-
ségszerűen összefügg a tereppel, a terepen 
való megbízható és gyors tájékozódás ké-
pességével, ami a ~ szabályainak, művele-
teinek, eszközeinek és módszereinek meg-
ismerésével, továbbá a különböző feltételek 
mellett végrehajtott ~i feladatok gyakorla-
ti végrehajtásával szerezhető meg. A terepi 
~ végezhető álló helyzetben, vagy mozgás 
közben, gyalogosan, illetve különféle jár-
műveken, térképpel (vagy térképhelyette-
sítővel), illetve anélkül. Az álló helyzetből 
végzett terepi ~ esetén az álláspont, a világ-
tájak és a terep főbb elemeinek egymáshoz 
viszonyított helyzete nem változik. A tájé-
kozódás műveleteinek elvégzésére elegen-
dő idő áll rendelkezésre, így a terep jobban 
megfigyelhető, irányzásokkal, mérésekkel, 
a tájékozódás biztosabbá tehető. A térkép-
pel (térképhelyettesítővel) végzett ~ ez eset-
ben a következő fő lépésekből áll: a) a vi-
lágtájak meghatározása; b) a térkép tájolá-
sa; c) az álláspont helyének meghatározása; 
d) a környező terep azonosítása. A terepi ~ 
során a térkép használatától főleg a kisal-
egységek (raj, szakasz) parancsnokai tekint-
hetnek el. Terepi tevékenységeikhez a terep-
tájékoztató biztosít megfelelő alapot. A ~t 
ez esetben a világtájakhoz és a kijelölt tájé-
kozódási pontokhoz (kiemelkedő tereptár-
gyak) képest kell elvégezni. A mozgás köz-
ben folytatott terepi ~ esetén a megfigyelő, 
a terep és a világtájak egymáshoz viszonyí-
tott helyzete folyamatosan változik. A ~ mű-
veleteinek elvégzésére kevés idő áll rendel-
kezésre, emiatt bizonytalanabbá válik a tá-
jékozódás. A terepi ~ folyamatos figyelmet 
igényel, mivel a tereptárgyak alakja, for-
mája a mozgás következtében látszólago-
san változik. A biztos ~ kulcsa néhány jel-
lemző tereptárgy és irány azonosítása a te-
repen és a térképen. Mozgás közben a ~nak 
folyamatosnak kell  lennie, a terep-térkép 
kapcsolat nem szakadhat meg. Ha ez még-
is bekövetkezik azonnal meg kell  határozni 
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az  aktuális  álláspont helyét és a további me-
netirányt. Ha az álláspont meghatározása 
nem sikerül, vissza kell menni az előző is-
mert pontra, majd ott ismételten meg kell ha-
tározni a helyes haladási irányt és folytatni 
a mozgást. A ~hoz számos segédeszköz al-
kalmazható, amelyek közül a legismerteb-
bek a különféle tájolók, távcsövek, vonalzók 
és térképek (térképhelyettesítők). A korsze-
rű ~i eszközök körébe a különféle műhol-
das navigációs eszközök (GPS-vevőkészülé-
kek), valamint a lézertávmérők és a különle-
ges megfigyelő távcsövek tartoznak. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

tájékozódási pontvázlat: a terepvázlatok 
körébe tartozó grafikus okmány, amely ál-
láspontból történő tájékozódásra, a terep 
megfigyelésére és a tűzvezetés megszerve-
zésére, valamint célmegjelölésre alkalmaz-
ható. A ~ készítésekor jól látható, jellegze-
tes és a harctevékenységek folyamán nehe-
zen megsemmisíthető tereptárgyakat kell 
kiválasztani és tájékozódási pontként ábrá-
zolni. (K. A.) → geoinformációs támogatás

tájékoztatás: a vezetés sikere, az alárendel-
tek befolyásolása a folyamatos vezetése, ⁓
sal érhető el: a) időben hozott elhatározás-
sal és annak az alárendeltekhez történő idő-
beni eljuttatásával; b) a helyzet folyamatos 
értékelésével és a változások előrelátásával, 
az alárendeltek felkészítésével; c) állandó 
és kölcsönös ⁓sal és együttműködéssel; d) 
folyamatos, többszintű és többcsatornás ösz-
szeköttetéssel; e) a vezetés megszakíthatat-
lan éjjel-nappal, különböző. Az eljárási mód-
szerek megismerése, a feladatok közös ér-
telmezése, a közös gyakorlások vezethetnek 
az eredményes együttműködéshez, a kölcsö-
nös megértéshez. (C. O.) → katonai vezetés

tájékoztatási (adatszolgáltatási) kötele-
zettség: a hadkötelezettség bevezetését kö-
vetően a rá vonatkozó behívhatósági kor-

határt be nem töltött hadköteles a nyilván-
tartott adatok pontosításához a lakóhelye 
szerint illetékes járási hivatal vezetőjének 
és a katonai igazgatási központnak – azok 
megkeresésére – köteles adatot szolgáltat-
ni a katonai szolgálat tervezését és teljesí-
tését befolyásoló adatairól. Automatikus 
adatszolgáltatás: a személyi adat- és lak-
címnyilvántartás központi szerve a hadkö-
teles nyilvántartásba vételhez és a nyilván-
tartott adatok pontosításához adatot szolgál-
tat, a hadköteles korba lépőkről a hadköte-
les nyilvántartásba vétel évének január 31. 
napjáig. A magyar állampolgárságot a ma-
gyar állampolgárságról szóló törvény alap-
ján megszerzőkről, ha magyarországi lakó-
hellyel rendelkeznek, haladéktalanul, vala-
mint a külföldről hazatérő magyar állampol-
gárokról a magyarországi lakóhelyük beje-
lentését követő 8 napon belül, a személy el-
halálozásáról minden év január 31. napjáig, 
és a honvédség központi személyügyi szer-
ve a hivatásos, szerződéses és önkéntes tar-
talékos állományban szolgálatot teljesítőkről 
minden hónap 5. napjáig szolgáltat aktuális 
adatot. Megkeresésre történő adatszolgál-
tatás: a megyei, fővárosi kormányhivatal, 
járási hivatal vezetője a honvédség katonai 
igazgatási és központi adatfeldolgozó szer-
vének megkeresésére az illetékességi terü-
letén bejelentett lakóhellyel rendelkező ki-
képzett tartalékosok és potenciális hadkö-
telesek lakcím- és anyakönyvi adatainak 
pontosításában, a hadkötelezettség fennál-
lása idején a sorozó központ megkeresésé-
re az illetékességi területén bejelentett la-
kóhellyel rendelkező hadkötelesek személy-
azonosító, lakcím- és anyakönyvi adatainak 
pontosításában közreműködik. (F. F.) → vé-
delmi igazgatás

Tajfun hadművelet: Moszkva 1940. de-
cemberi elfoglalásának – elvetélt – német 
terve. (Sz. M.) → hadtörténet, hadművé-
szet története
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tájjelleg: a természeti és antropogén táj-
alkotó tényezők együtthatásából kialaku-
ló, az adott tájrészletre jellemző rendszer, 
amely egy tájat más tájrészletektől meg-
különböztet. A tájat különböző domborza-
ti idomcsoportok alkotják, amelyek egy táj-
egységen sajátos rendszer szerint helyez-
kednek el, meghatározva ezzel a táj jelle-
gét. Az azonos ~ szempontjából az alábbi 
tájtípusokat különböztethetjük meg: síkság, 
hullámos vidék, buckás vidék, dombvidék, 
árkolt vidék, alacsony-, közép- és magas-
hegység. A ~ alapján általában következ-
tetni lehet: a támadás irányaira, a védő ál-
tal kihasználható természetes akadályokra 
és akadályövezetekre, a csapatok mennyisé-
gére, a csapások következményeire, a harc 
(hadművelet) ütemére és a harcrend (had-
műveleti felépítés) sajátosságaira. (S. K. K.) 
→ katonaföldrajz

tájolás: térkép, iránymérő műszer adott 
alapirányhoz, vagy egy meghatározott vi-
lágtájhoz történő igazítása. Iránymérő esz-
köz esetén a ~ meghatározott szögérték be-
állításával, térkép esetén annak meghatározó 
vonalai (keretvonalak vagy koordinátaháló-
zatának É–D irányú vonalai) a megfelelő vi-
lágtáj irányába forgatásával történik. A tér-
kép tájolása a terepi tájékozódás egyik alap-
művelete. A környező terep beazonosításá-
ra csak ezt követően van lehetőség. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

tájoló: irányzékkal és szögértékek meghatá-
rozására alkalmas beosztással (ez többnyire 
vonás és fokbeosztás) mágneses iránytűvel 
ellátott tájékozódási eszköz. A ~ a terepi tá-
jékozódás szinte valamennyi műveletében 
szerepet játszik. Alkalmazható térképek tá-
jolására; világtájak meghatározására és ki-
tűzésére; adott álláspontból célpont, tájéko-
zódási pont azimutjának meghatározására, 
ismert azimutértékek alapján tereptárgyak 
beazonosítására; irányok és szögek terepi 

mérésére és kitűzésére; azimutmenet végre-
hajtására. Mint térképi mérőeszköz alkalmas 
továbbá irányszögek meghatározására is. 
A Magyar Honvédségben az egyéni tájéko-
zódás rendszeresített eszköze évtizedeken át 
a 39/49 M jelzésű ~ volt, amely kialakítását 
illetően nagyfokú hasonlóságot mutat a Jo-
hann Ritter von Bézard által 1902-ben  sza-
badalmaztatott, és napjainkban Bézard-tá-
jolóként is ismert eszközzel. Ezeken a ~kon 
a körfelosztás még a 6000 vonásból (pars) 
áll. Magyarország NATO-csatlakozásával 
az Egyesült Államok haderejénél rendsze-
resített lencsés ~ is bevezetésre került a Ma-
gyar Honvédség alakulatainál. A lencsés ~, 
a Bézard-féle ~któl eltérően, a körbeosztás 
leolvasására kihajtható lencsét alkalmaz. 
A lencsét tartó elforgatható lemezt irány-
réssel is ellátták a tereptárgyak pontos meg-
irányzásához. A lencsés ~ az iránytű együtt 
mozog a skálával, így az irányok meghatá-
rozásának módja eltér a Bézard-féle ~knál 
alkalmazott módszertől. A lencsés ~ kör-
felosztása 6400 vonásból (mils) áll. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

tájolóábra: a szabványos topográfiai tér-
képek kerettartalmában található magyará-
zó ábra, amely grafikusan és numerikusan 
is kifejezi a földrajzi észak, a hálózati észak 
és a mágneses észak irányai között az adott 
vetületi sávra és térképszelvényre vonatkozó 
összefüggéseket, mint például az iránytűel-
térést, a meridiánkonvergenciát és a mágne-
ses elhajlást. A ~ segítségével a terepen mért 
mágneses azimut az iránytűeltérés (mágne-
ses tájékozószög, avagy irányhelyesbítés) 
értékének ismeretében irányszöggé, a mág-
neses elhajlás ismeretében pedig földrajzi 
azimuttá alakítható. A ~ával közölt össze-
függéseket mind a terepi tájékozódásban, 
mind a tüzérbemérés során figyelembe kell 
venni. Minden térképszelvény egyedi ~ával 
rendelkezik a földrajzi helyzettől függően 
és a változó mágneses észak következtében. 
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Az UTM vetületi sáv szélétől 3 térképszel-
vény távolságig a szomszédos vetületi sáv 
~ája is megtalálható a topográfiai térképe-
ken eltérő színnel jelölve. (K. A.) → geoin-
formációs támogatás

taktika: a cél elérésére alkalmazott mód-
szer, a stratégia lebontása. Olyan eljárás, 
amely a beazonosítható középtávú célokhoz, 
lehetőségekhez igazítja a szervezet taktikai 
cselekvési programját. A feladatcsoportokat 
és az azokhoz szükséges erőforrásokat jele-
nítik meg, a megoldás eljárásrendszerével 
együtt. A taktikai cselekvési program 2–4 
év időtartamú. A következő kérdésre vála-
szol: „hogyan, milyen módon kell tennünk?” 
Ebből bontják le az operatív, konkrét cselek-
vési programot. (C. O.) → katonai vezetés

taktikai (harcászati) harctéri sérültellátás 
(Tactical Combat Casualty Care – TCCC): 
1. ~ célja: a harcoló erő megőrzése, védel-
me, a megelőzhető halálokok kezelése révén. 
Szakaszai a tűz alatti ellátás (6–10 perc), ~ 
(23–30 perc), taktikai kiürítési ellátás, vagy-
is a harctéri sérültek evakuálása biztonságo-
sabb helyszínre és/vagy a magasabb szintű 
ellátás irányába. A ~ végrehajtói a harctéri 
életmentő katonák és a műveleti első ellátó 
katonák. Lehetővé teszi a sérült legrövidebb 
időn belüli ellátását, mivel a harctéren bekö-
vetkező elhalálozások 90%-a  azelőtt törté-
nik, mielőtt a sérült bármilyen egészségügyi 
szakellátásban részesülne. (K. I.)  → katonai 
egészségügy 2. A harci környezetben végzett 
prehospitális ellátást jelent, az életet veszé-
lyeztető, főként traumás sérülések ellátásá-
val foglalkozik. Alapelveiben eltér a hagyo-
mányos civil helyszíni sérültellátástól, amit 
a legtöbb egészségügyi szakdolgozó és or-
vos tanult. Ezek az eltérések abból adódnak, 
hogy a hadszíntéri ellátó gyakran találkozik 
egyedi mintázatú és típusú sebekkel, sérülé-
sekkel, amelyeket a harcban részt vevő ka-
tonák szenvednek el. Ezek az egyedi sérü-

lések és taktikai körülmények teszik külö-
nösen nehézzé azt, hogy a háborús övezet-
ben mikor és milyen életmentő beavatkozás 
kerüljön előtérbe. Lehetséges, hogy a harc-
téri helyzetben az első ellátás csupán érszo-
rító felhelyezésére korlátozódik. Ha a sé-
rültet sikerül biztonságos helyre szállítani, 
standardizált fizikális vizsgálatokat kell el-
végezni, amely összangban van a C–ABC-
DE elvekkel. Ezek: C (Control catastrophic 
bleeding): látható masszív vérzés elállítá-
sa; A (Airway): légútelzáródás elhárítása; 
B (Breathing): mellkassérülés következté-
ben kialakult PTX megszüntetése; C (Cir-
culation): vénabiztosítás és folyadékpótlás; 
D (Drugs): fájdalomcsillapítás; E (Expositi-
on): halálos triász megakadályozása (kihű-
lés, savasodás, véralvadási zavar). Ez a fajta 
sorrendiség azért is fontos, mert egy rosszul 
időzített, de szakmailag korrektül elvégzett 
egészségügyi beavatkozás is végzetes lehet. 
(S. L.) → katonai egészségügy

taktikai (harcászati) sürgősségi sérültellá-
tás  (Tactical Emergency Medical Support – 
TEMS): kórházon kívül, különleges műve-
letek, körülmények (és szabályok) között 
egy-egy misszió tartamára adott – speciális 
helyszínen és körülmények között – a csa-
pat tagjainak, segélynyújtóknak, áldozatok 
és elkövetőknek a védelmében végzett sür-
gősségi egészségügyi tevékenység. Az el-
látás eljárásait a harcfeladatokból leszűrt 
tanulságokból fejlesztették ki. Az ezt a fel-
adatot ellátók (TEMS-ellátók) különlegesen 
képzett személyzet, akik a civil különleges 
műveleti rendfenntartó egység részeként, 
például a különleges fegyverzetű és taktiká-
jú (például a Terrorelhárító Központ) csapat 
tagjaiként működnek. A TEMS-ellátóknak 
magasabb kockázatú területen kell ellátást 
végezniük, ezért saját védelmük érdekében 
személyi védőeszközöket – sisak, golyóálló 
mellény, testpáncélzat, gázmaszk – szüksé-
ges viselniük. (S. L.) → katonai egészségügy
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talajtípus: a ~ba azokat a talajokat soroljuk, 
amelyek hasonló környezeti tényezők együt-
tes hatására alakultak ki, a talajfejlődés fo-
lyamán hasonló fejlődési állapotot értek el, 
és egyazon folyamattársulás által jellemez-
hetők. Egy talajtípusba tartozó talajok egy-
forma kémiai, fizikai és biológiai folyama-
tokkal jellemezhetők, ezért minden lénye-
ges, a talaj termékenységét meghatározó tu-
lajdonságuk is hasonló. A főbb ~ok: váztala-
jok, kőzethatású talajok, barna erdőtalajok, 
csernozjomtalajok, szikes talajok, réti tala-
jok, láptalajok, mocsári erdők talajai, öntés- 
és lejtőhordalék talajok. A ~ alapvető módon 
befolyásolja az utakon kívüli mozgást, a mű-
szaki és erődítési munkákat, az álcázást, tu-
lajdonságai fontosak a járhatóság, a meg-
munkálhatóság, a műszaki és földmunkák 
végzése és a vízellátás szempontjából. Ezért 
a parancsnokságok és törzsek mind a had-
művelet, mind a harc megtervezésekor figye-
lembe veszik hatásait. A katonaföldrajzi ér-
tékelések és leírások tartalmazzák az adott 
terület talajviszonyait, területi kiterjedését, 
teherbíró képességét, jellemző tulajdonsága-
it, az időjárási tényezők és hatások nyomán 
bekövetkező változását. A talaj főbb jellem-
zői: a fizikai állapot (keménység, kötöttség), 
a mechanikai tulajdonság (szilárdság, állé-
konyság, portartalom), és a kölcsönhatása 
a vízzel (vízfelvevő, megtartó és áteresztő-
képesség). (S. K. K.) → katonaföldrajz

találati pont: a röppálya metszéspontja 
(a célnál) a tereppel. (Sz. T.) → tüzérség

találati szög: a terep szintje és a találati 
pontban a röppályához húzott érintő által 
bezárt szög. (Sz. T.) → tüzérség

találati valószínűség: arra a kérdésre ad vá-
laszt, hogy sok, azonos körülmény között le-
adott lövés esetén milyen gyakran következ-
het be (érhető el) találat a célban. A ~ növe-
lésére csak az ellenséges célok és a pusztí-

tásukra kijelölt tűzeszközök kölcsönös hely-
zetére vonatkozó pontos adatok birtokában 
lehetséges. Ezen adatok megszerzése minde-
nekelőtt a tüzérség állományába tartozó kor-
szerű műszerek (eszközök) és technikai be-
rendezések (rendszerek) alkalmazásával va-
lósítható meg. A lövészet elméleti és gyakor-
lati kérdéseinek vizsgálatakor gyakran kell 
megoldani olyan feladatokat, amelyek a lö-
vedék ~e különböző méretű és formájú terü-
leteken való megjelenésének kiszámításával 
kapcsolatosak. A ~ a nagy számok törvénye 
alapján, a matematikai statisztika és a való-
színűség elmélet alkalmazásával számítható 
ki. (Sz. T.) → tüzérség

találkozóharc: olyan menetből indított tevé-
kenység, amikor a szemben álló felek táma-
dótevékenységgel akarják megoldani a harc-
feladataikat. A ~ addig tart, míg az egyik fél 
el nem éri a támadási célját, vagy a harco-
ló felek valamelyike át nem tér más jellegű 
harcfeladat végrehajtására. Célja: a) a táma-
dó ellenség csoportosításának megsemmi-
sítése; b) meghatározott körletek terepsza-
kaszok birtokbavétele és kedvező feltéte-
lek megteremtése a támadás kifejlesztésé-
re. A ~ kialakulhat: a) támadásban az elő-
revonás közben, az ellenlökés elhárításakor, 
bekerítésre irányuló manőver folyamán, ül-
dözés folytatása során; b) védelemben az el-
lenlökés, ellencsapás végrehajtására irányu-
ló manőver során, a légi és a tengeri de-
szantok kirakását követően; a mögöttes te-
rületen történő menet, felvonulás esetén. 
A ~ jellemzői: a) a  helyzetek tisztázatlan-
sága és gyakori  változásai; b) a harc ma-
gas intenzitása; c) a kezdeményezés meg-
ragadásáért és megtartásáért folyó megfe-
szített küzdelem; d) a harcrend, hadműve-
leti felépítés gyors változásai; e) a szemben 
álló felek harcrendjének nyitott szárnyai; f) 
a manőverek széles körű alkalmazásának 
lehetősége. A ~ sikerének főbb feltételei: 
a) a folyamatos és megbízható felderítés; 



1044

támadó légi szembenállás

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

b) a  döntések  időbeni meghozatala, gyors 
eljuttatása a csapatokhoz; c) a vezetés folya-
matossága; az erők és eszközök csoportosí-
tásának kellő időben történő létrehozása; d) 
az ellenség megelőzése a csapások kiváltásá-
ban, az erők szétbontakoztatásában és a ma-
nőverek végrehajtásában. Az a fél ér el si-
kert, amelyik bátrabban, határozottabban 
cselekszik, gyorsabban ragadja meg kezde-
ményezést és azt a harc folyamán megtart-
ja. (T. J.) → szárazföldi műveletek

támadó légi szembenállás (Offensive Coun-
ter Air – OCA): különböző támadó felada-
tokból tevődik össze annak érdekében, hogy 
megsemmisítse, szétzilálja, vagy csökkentse 
a szemben álló fél légi és rakétaképessége-
it. Ideális esetben a ~ megakadályozza a légi 
járművek, illetve a rakéták felszállását, indí-
tását azáltal, hogy azokat a felszínen meg-
semmisíti, vagy kiszolgáló berendezéseik-
ben tesz kárt a megfelelő mértékben. E fel-
adatok lehetnek előre tervezettek, vagy ad 
hoc módon végrehajtottak, amelyeket el-
lenséges területen hajtanak végre. Az előre 
tervezett ~i feladatok folyamatos és pontos 
információgyűjtésen nyugszanak a célpon-
tok pontos helyéről, az azonnaliakat pedig 
időérzékeny (felbukkanó), vagy nagy moz-
gékonyságú célpontok támadásakor hajtják 
végre, amikor akár perceken múlhat a sike-
res támadás. A ~ levegő-felszín, illetve le-
vegő-levegő támadásokat, valamint az el-
lenséges légvédelem elnyomását (ami sok 
esetben csupán elektronikai harci elnyomást 
és nem fizikai pusztítást jelent) foglalja ma-
gában. (Cs. J.) → légvédelem, légierő (mű-
veletek, támogató műveletek)

támadó művelet: a támadás a harctevékeny-
ség egyik fajtája. A ⁓ magába foglalja a mű-
veletben részt vevő összhaderőnemi (össz-
fegyvernemi) erők összehangolt tevékeny-
ségét az ellenség pusztítása, semlegesítése, 
megsemmisítése, foglyul ejtése, haditechni-

kai eszközeinek, anyagi készleteinek zsák-
mányul ejtése, a kijelölt terepszakaszok, ob-
jektumok birtokba vételére érdekében. A tá-
madó tevékenység megindítható az ellenség-
től távolról előrevonást követően, vagy köz-
vetlen harcérintkezésből átcsoportosítás, il-
letve váltás után. A ~ cél, hely és idő szerint 
összehangolt, egységes elgondoláson alapu-
ló a támadási cél elérését biztosító hadásza-
ti, hadműveleti, harcászati tevékenységek 
egymást követő végrehajtásából áll. (T. J.) 
→ szárazföldi műveletek

támadólagos elhárítás: aktív, kezdeménye-
zést biztosító, a megelőzést szolgáló művele-
ti eljárás. Megjegyzés: formailag megvaló-
sul a dezinformáció és a műveleti célú csap-
da alkalmazása során. (H. H.) → felderítés

támadólagos hírszerzés: az ellenséges hír-
szerző szervek dezinformálása, erőik lekö-
tése, félrevezető adatok kezükre játszása. 
(H. H.) → felderítés

támogatás: 1. a Magyar Honvédség kom-
penzációs (juttatási, ⁓i) rendszere sokré-
tű. Ennek része: a) képzési ⁓; b) a szak-
mai át-, vagy továbbképzési ⁓ (amelyben 
az állomány tagja a szolgálati viszonyának 
megszűnésekor, megszüntetésekor, minisz-
teri rendeletben meghatározott esetekben 
és feltételekkel elhelyezkedésének előse-
gítése érdekében részesíthető); c) a szerző-
déshosszabbítási díj és a visszailleszkedési 
⁓ (a szerződéshosszabbítási díj rendeltetése, 
hogy a legénységi állomány tagjait az ere-
detileg vállalt szolgálati idő leteltekor újabb 
szolgálati évek vállalására ösztönözze. Ettől 
eltérően, ha a szerződés meghosszabbítását 
a legénységi állomány tagja nem vállalja, 
a korábbi leszerelési segély intézménye he-
lyett a törvény bevezeti a visszailleszkedé-
si ⁓ intézményét a pályaelhagyó állomány-
tagok munkaerő-piaci reintegrációjának ⁓a 
érdekében.); d) lakhatás-támogatási rend-
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szer (a miniszter által vezetett minisztéri-
um rendelkezése alatt lévő lakások, hely-
őrségi szálló-férőhelyek juttatásával, lakás 
részleges felújításához nyújtott hozzájáru-
lással, a lakás fenntartási költségeihez való, 
a rászorultság mértékéhez igazodó hozzájá-
rulással, lakások bérletéhez és lízingjéhez 
nyújtható pénzbeli ⁓sal, és a magántulaj-
donú lakás építéséhez, vásárlásához, vala-
mint a pénzintézeti lakáscélú kölcsön kivál-
tásához nyújtható visszatérítendő és vissza 
nem térítendő ⁓sal). (I. A.) → humánpoliti-
ka, személyügy 2. olyan tevékenység, amely 
során az elöljáró parancsnok a rendelkezés-
re álló erőivel segíti a fő feladatot végrehaj-
tó alárendelt csapatokat a feladat (művelet) 
teljesítésében. A harci műveletek során tá-
mogató kötelékek végrehajthatnak általá-
nos, megerősítő ~i feladatokat. Békefelada-
tok végrehajtása során alkalmazhatnak men-
torálás, mecenatúra támogatási eljárásaikat 
is. (T. J.) → szárazföldi műveletek

támogató légi műveletek: lásd légi támo-
gatás (Cs. J.) → légvédelem, légierő (műve-
letek, támogató műveletek)

támogató szolgáltatás: a felhasználói szol-
gáltatások nyújtásához a híradó-informati-
kai szolgáltató számára szükséges szolgál-
tatás. (N. I.) → híradó-informatika, infor-
mációvédelem

támpont: védelemben a lövész- (harckocsi-) 
szakasz, illetve század részére a harc megví-
vásához kijelölt és berendezett, a harc meg-
vívásának elgondolásával, a tűzrendszer-
rel és a műszaki zárakkal összhangban lévő 
tereprész. A ~ berendezése magába foglal-
ja a tüzelőállásokba, a rajállásokat, a rajok 
(szakaszok) közötti közlekedő árkokat, fede-
zékeket, óvóhelyeket, tartalék és színlelt ál-
lásokat úgy, hogy azt bármely irányból vé-
deni lehessen. Szélessége elérheti: raj ese-
tében a 300–400 m-t, míg század esetében 

az 1–1,5 km-t; a mélysége a szakasz esetében 
a 200–300 m-t, század esetében az 1 km-t. 
A századok ~jai képezik a zászlóalj védőkör-
let alapját. (T. J.) → szárazföldi műveletek

tanácsadó: szakértő, akit adott szolgáltatá-
sok, tevékenység(ek) jellemzőinek felméré-
sére és a fejlesztésre, javításhoz vagy újjá-
alakításhoz szükséges ismeretek átadására 
kérnek fel. A katonai törzsekben alkalma-
zott specialisták, alapvetően a parancsnok 
tanácsadói. (C. O.) → katonai vezetés

Tanárky Sándor (1784–1839): katonatiszt, 
hadtudós. 32 éven át szolgát a császári-kirá-
lyi hadseregben. 1809-ben  zászlós lett. Ki-
váló eredményei alapján három ízben soron 
kívül lépett elő. Különböző törzsek tisztje-
ként részt vett az 1809-ben  lezajlott győri üt-
közetben, az 1812-es, az 1813-as, az 1814-es  
és az 1815-ben  folyt hadjáratokban; később 
zászlóaljparancsnoki beosztást kapott. Ka-
tonai szolgálatát 1838-ban  főstrázsamester-
ként (őrnagy) fejezte be. Hadtudománnyal 
ifjúkora óta foglalkozott. Először széles körű 
nyelvtudására támaszkodva katonai tanul-
mányokat fordított magyarra és németre, 
később katonai szabályzatokat szerkesztett 
és katonaföldrajzi leírásokat készített, majd 
több évig a bécsújhelyi katonai akadémián 
tanított. 1837-ben, nyugdíjazására várva, 
gróf Széchenyi István biztatására, bekap-
csolódott a Magyar Tudós Társaság kere-
tében folyó hadtudományi tevékenységbe. 
1837. szeptember 7-én  a Társaság tizenhá-
rom jeles tudós javaslatára megválasztotta 
levelező tagjának. Egy év elteltével rendes 
tag lett. Székfoglaló előadását 1838. novem-
ber 19-én  tartotta meg A hadtudományok-
nak az álladalmak, s különösen magyar ha-
zánk fenntartására életbe ható fontosságá-
ról címmel, ebben a hadtudomány művelé-
sének fontosságát hangsúlyozta. 1839 janu-
árjában a magyar „hadiműnyelv” kialakí-
tása érdekében programot terjesztett elő, 
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amelyet az ülésszak elfogadott. A rá háruló 
kidolgozó feladatoknak elhatalmasodó be-
tegsége és halála miatt már nem tudott ele-
get tenni. Hadtudományi tevékenysége elis-
meréseként a Magyar Hadtudományi Társa-
ság 1993-ban  Tanárky Sándor-díjat alapított. 
(F. B.) → hadtudomány elmélete

tanfolyam: az általános vagy alapismerete-
ken túl egy konkrét feladatkör ellátásához/ 
beosztás betöltéséhez szükséges szakisme-
retek, vagy valamely (hadi)technikai esz-
köz, berendezés felhasználói, vagy üzemel-
tetői szintű kezelésének elsajátítására, nyelv-
tudás megszerzésére irányuló szervezett, 
legtöbbször katonai tanintézetekben foly-
tatott oktatási tevékenység, amelynek zárá-
saként a ~ képzési programjában meghatá-
rozott kimeneti követelmények eredményes 
teljesítéséről (sikeres vizsgaeredmény alap-
ján) igazolás, vagy képesítést jelentő bizo-
nyítvány kerül kiállításra. A ~ok időtartama 
igen eltérő, a néhány naptól a több hónapig 
terjedő is lehet, amely időtartamában a beis-
kolázott személyek mentesülnek a beosztási 
kötelezettségeik alól. A Nemzeti Közszolgá-
lati Egyetem Hadtudományi és Honvédtiszt-
képző Kar képzés széles körű tanfolyami ko-
ordinációs feladatait a Katonai Tanfolyam-
szervező Hivatal látja el. (D. Cs.) → katonai 
képzés, kiképzés, felkészítés

tanintézet: a honvédség tiszti és altiszti 
utánpótlását, át- és továbbképzését, vala-
mint a tisztek magasabb szintű képzettségét 
biztosító katonai oktatási intézmények meg-
nevezése. Jelenleg ilyen intézmény a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi 
és Honvédtisztképző Kar és a Magyar Hon-
védség Altiszti Akadémia. (D. Cs.) → kato-
nai képzés, kiképzés, felkészítés

tanműhely: a (hadi)technikai eszközök üze-
meltetésével, üzembentartásával összefüggő 
gyakorlati tevékenységeinek oktatására lét-

rehozott műhely, illetve több műhely együt-
tese. Rendeltetése a fegyverek, optikai esz-
közök, műszerek, gépek, gép- és harcjár-
művek üzemeltetésével (alkalmazásával) 
és üzembentartásával (hibafelismeréssel, 
hibabehatárolással, karbantartással, javí-
tással) összefüggő igénybevételi és javítási 
feladatokhoz szükséges jártasságok, készsé-
gek kifejlesztése, az ehhez szükséges szem-
léltetés, bemutatás, magyarázat és ismeret-
közlés lefolytatása szervezett foglalkozások 
keretében. A ~ berendezésének általános 
érvényű módszertani követelménye, hogy 
a férőhelyek, munkahelyek és munkaesz-
közök úgy legyenek kialakítva, illetve cso-
portosítva, hogy az elsajátítandó ténykedé-
seket a kiképzendők lehetőleg egyidejűleg 
gyakorolhassák. Az egyes gyakorlóhelyeket 
ezért 4–5 fő foglalkoztatására célszerű be-
rendezni, így a ~i foglalkozáson részt vevő 
szakasz (húsz-huszonöt fő) 4–5 foglalkozási 
helyen forgószínpadszerű váltásokkal gya-
korolhat. A különféle típusú ~ekkel kapcso-
latos szakmai követelményeket fegyverne-
mi-szakmai differenciálódással a szakmai 
normatívákban és módszertani előírások-
ban rögzítik. (D. Cs.) → katonai képzés, ki-
képzés, felkészítés

tanterem: meghatározott létszámú csoport 
(általában szakasz vagy osztály) oktatására 
használt zárt, fedett, a külső környezettől 
elkülönülő helyiség, amelyben egy időben 
egy kiképző (oktató) vezetésével egy tanu-
lócsoport (szakasz, osztály, tancsoport) fog-
lalkozása (tanórája) folyik. A ~ lehet általá-
nos rendeltetésű oktatási helyiség, amelyben 
bármely kiképzési ág – elsősorban elméle-
ti – foglalkozásai lefolytathatók, vagy lehet 
speciális, valamely konkrét kiképzési ághoz 
kapcsolódóan felszerelt (például katonai te-
reptan – térképek, metszetek) szak~. A ~ di-
daktikai funkciója az ismeretközlés az ok-
tató (tanár) és a hallgatók (tanulók) között, 
de alkalmas az önképzésre is. Az általános 
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rendeltetésű ~ állandó jellegű berendezésé-
hez tartozhatnak különböző oktatástechni-
kai eszközök (számítógép, kivetítő, vetítővá-
szon). A katonai gyakorló- és lőtereken talál-
hatók továbbá az úgynevezett nyári tanter-
mek, amelyek ugyancsak az oktatás, kikép-
zés (gyakorlati) helyszíneként szolgálnak, 
azonban jellemzőjük, hogy csak oszlopokon 
álló tetővel rendelkeznek, nincsenek oldal-
falaik (nyitottak), így az időjárási körülmé-
nyek befolyásolhatják az ott folyó oktatási 
tevékenységeket. (D. Cs.) → katonai képzés, 
kiképzés, felkészítés

tantermi képzés: a kiképzési foglalkozások, 
tanórák egy részének zárt, fedett, a külső 
környezettől elkülönített helyen (tanterem-
ben) végrehajtott formája. A ~ keretében dol-
gozzák fel az oktatás, kiképzés, tanfolya-
mi át-, vagy továbbképzés elméleti anyagát 
előadás, csoportos foglalkozás formájában. 
A ~t gyakran gyakorlati (terep-) foglalkozá-
sok követik. (D. Cs.) → katonai képzés, ki-
képzés, felkészítés

tanulmányi szerződés: a Honvédség az ál-
lomány tagjának a Honvédelmi Minisztéri-
um képzési katalógusban szereplő: a) a dok-
tori (PhD) képzésen; b) a honvédtiszti mes-
terképzés keretében nem induló, az állo-
mány tagjának a tervezett előmeneteléhez 
kapcsolódó polgári mesterképzésen; c) a ka-
tonai képzés keretében nem induló polgári 
képzésen történő részvételét ⁓ megkötésével 
támogathatja. A ⁓ben a Honvédség vállalja, 
hogy az állomány tagjának a tanulmányok 
alatt, annak elvégzéséhez támogatást nyújt, 
az állomány tagja pedig arra kötelezi ma-
gát, hogy a tanulmányait folytatja, és ered-
ményes befejezését követően szolgálati vi-
szonyát meghatározott ideig nem szünteti 
meg. A ⁓ben meg kell határozni a Honvéd-
séget terhelő támogatás formáját és mérté-
két, továbbá – a Honvédség által nyújtott 
támogatás mértékére figyelemmel – a kö-

telezően szolgálati viszonyban töltendő idő 
tartamát (legalább 1 év, maximum 10 év). 
A ⁓ben a felek közös megegyezéssel továb-
bi kötelezettséget vállalhatnak, illetve jogo-
sultságot köthetnek ki. A ⁓t írásba kell fog-
lalni, és az közös megegyezéssel bármikor 
módosítható. Bármely fél szerződésszegése 
esetén a másik fél a szerződésszegésből ere-
dő esetleges kárát a Polgári Törvénykönyv 
szerződésszegéssel okozott károkért való fe-
lelősségre vonatkozó rendelkezései alapján 
érvényesítheti. Az állomány tagja a Hon-
védségen kívüli más munkáltatóval ⁓t csak 
a munkáltatói jogkört gyakorlójának előze-
tes engedélyével köthet. (I. A.) → humán-
politika, személyügy

tanulmányi támogatás: a Magyar Hon-
védség állományának valamely képzésre 
beiskolázott tagja részére, vezénylés vagy 
tanulmányi szerződés alapján, tanulmá-
nyai elvégzéséhez jogszabályban meghatá-
rozott – pénzbeli, munkaidő-kedvezmény-
ben, természeti juttatás – formában nyújtott 
támogatás. Segítségével biztosítja a mun-
káltató a tanulás egyes feltételeit, másfelől 
ezen keresztül ösztönzi a képzésre beisko-
lázott személyt tanulmányainak sikeres el-
végzésére. (D. Cs.) → katonai képzés, ki-
képzés, felkészítés

tanuló szervezet: a környezet kihívásainak 
felfedezését és a rájuk való minél gyorsabb 
reagálást előtérbe helyező, a kritikus siker-
tényezőket folyamatosan elemző szervezet. 
(C. O.) → katonai vezetés

tapasztalat-adatbázis: a tapasztalatfeldol-
gozás folyamatának legfontosabb, nélkülöz-
hetetlen eszköze; a részleges és teljes érté-
kű megfigyelések, azonosított, elfogadott, 
illetve bevezetett tapasztalatok központilag 
menedzselt, megosztott és kereshető gyűj-
teménye, valamint annak felhasználói fe-
lületen történő megjelenítése. A Magyar 
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 Honvédség központi tapasztalatfeldolgozó 
rendszere kialakítását és működtetését koor-
dináló szervezet (a Magyar Honvédség Ki-
képzési és Doktrinális Központ, majd annak 
bázisán 2016. július 1-jén  megalakult Had-
kiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancs-
nokság) a tapasztalatfeldolgozási folyamat 
támogatására 2008-tól  Központi Tapaszta-
lat-adatbázist (MH KTAB) működtet, ame-
lyet a honvédségi szervezetek tapasztalat-
feldolgozási tevékenységük során elsődle-
ges eszközként alkalmaznak. Az adatbázis 
működtetője által biztosított, szükséges mér-
tékű hozzáférés útján a honvédségi szerve-
zetek a Központi Tapasztalat-adatbázisban 
jelenítik meg, illetve kísérik figyelemmel 
a rögzített megfigyelések feldolgozásának 
helyzetét, az azonosított, elfogadott és be-
vezetett tapasztalatokat. A NATO, illetve 
más szövetséges szervezet adatbázisaival 
történő adatcserét a Központi Tapasztalat-
adatbázis működési szabályzatában és biz-
tonsági utasításában meghatározott szerve-
zetek az előírt együttműködési és szolgála-
ti rendben hajtják végre. (D. Cs.) → katonai 
képzés, kiképzés, felkészítés

tapasztalatfeldogozó rendszer: a vezetés 
teljes folyamatában a parancsnok és a törzs 
tagjai állandó tájékozódásuk, személyes ve-
zetésük, ellenőrzésük során gyűjtik az infor-
mációkat. A kiemelt jelentőségű művelete-
ket, rendezvényeket és eseményeket köve-
tően, illetve tervezett időszakonként feldol-
gozzák a működési tapasztalatokat, amelyre 
célcsoportokat alakítanak ki. A célcsoportok 
kapcsolódhatnak a vezetési rendszerhez, il-
letve szakmai szervezetekhez. A tapasztala-
tok feldolgozásának négy fontos eleme van: 
a megfigyelés, elemzés (értékelés), döntés-
előkészítés és bevezetés. Ebben a folyamat-
ban kiemelt helyet foglal el az azonnali ér-
tékelés, illetve a feladat- és rendezvényzá-
ró megbeszélés. Lényeges, hogy mindket-
tő az adott feladatmegoldás után esedékes: 

a résztvevők bevonásával történő őszinte, 
tényfeltáró megbeszélés. A tapasztalatok 
azt mutatják, hogy vitathatatlan az azonna-
li értékelés/kiértékelés szerepe a tapasztalat-
feldolgozás rendszerében, amelyet időben, 
a konkrét feladat végrehajtása után, a le-
hető legrövidebb időn belül kell megejteni, 
amíg a résztvevőkben még frissek az élmé-
nyek, benyomások. Egy rendezvényt vagy 
nagyobb eseményzárót (választás) követő 
megbeszélést rendszerint a tevékenység be-
fejezését követő 24–72 órán belül célszerű 
elvégezni. A megbeszélés jellegétől függően 
különböző funkcionális személyeket is cél-
szerű meghívni. (C. O.) → katonai vezetés

tapasztalatfeldolgozás: a megfigyelések 
honvédségi szervezetek által végzett feldol-
gozása, amelynek során a megfigyelés vagy 
az igényelt és összegyűjtött vezetői informá-
ció elemzését követően azonosított, esetleg 
elfogadott tapasztalattá, majd a szükséges 
javító folyamat végrehajtása után bevezetett 
tapasztalattá minősül, és a bevált gyakorlat 
kialakítása érdekében az összes érintett hon-
védségi szervezet számára elérhetővé válik. 
A műveleti képességek alakítása, a művele-
tek sikeres végrehajtása, a műveletekre való 
felkészülés és a kiképzés hatékonyságának 
növelése, a vezetői kontroll erősítése, a bel-
ső eljárásrend, az együttműködés rendsze-
rének és a különböző vezetői szinteken je-
lentkező egyéb katonai feladatok végrehaj-
tásának hatékonysága folyamatos javítása 
érdekében tapasztalatfeldolgozó-rendszert 
alakítottak ki. Ez a rendszer a vezetők, pa-
rancsnokok eszköze a hiányosságok meg-
szüntetésére, a bevált gyakorlat rögzítésére, 
alkalmazására és általánossá tételére vonat-
kozó döntéseik meghozatalához. A rendszer 
megfigyelési, elemzési és értékelési, döntés-
előkészítési és jóváhagyási, valamint beve-
zetési szakaszokból épül fel. A megfigyelé-
sek forrásai lehetnek rendszeres (napi, heti) 
jelentések; azonnali (tényközlő, és eseményt 
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követő, feldolgozó) jelentések; ellenőrzések 
tapasztalatai; szakterületi (kiképzés, logisz-
tika stb. helyzetéről szóló) összefoglaló je-
lentések, úti jelentések; egyéni megfigyelé-
sek. (D. Cs.) → katonai képzés, kiképzés, 
felkészítés

taposóakna: a gyalogság elleni aknák a ha-
tásuk kifejtésének módja alapján rombo-
ló vagy repeszhatású aknákra oszthatók. 
A romboló hatású gyalogsági aknák – 
a ~ák – közös jellemzője, hogy harcképte-
lenséget vagy halálos sérülést okoznak a rá-
lépő személynek. Általában a talaj felszíne 
alá telepítik, egyenként, csoportosan vagy 
aknamezőben alkalmazzák. A kisméretű 
~ák szórással is telepíthetők a föld felszí-
nére. Fémtartalmuk és méretük kicsi, ezért 
a felderítésük meglehetősen nehéz. Kombi-
náltan alkalmazhatók harckocsi elleni ak-
nákkal és a nem robbanó műszaki zárak 
többségével, azok leküzdésének megnehezí-
tése céljából. (K. Z.a) → műszaki támogatás

tarack: lásd tüzérségi tűzeszköz (M. G.) 
→ tüzérség

tarackágyú: lásd tüzérségi tűzeszköz 
(M. G.) → tüzérség

tarackaknavető: lásd tüzérségi tűzeszköz 
(M. G.) → tüzérség

tárolás: a páncélos- és gépjárműtechni-
kai eszközök ~a időtartamtól függően lehet 
rövid időtartamú ⁓ (RIT), amikor a ~ idő-
tartama egy hónapnál több, de az egy évet 
nem haladja meg, vagy hosszú időtartamú ⁓ 
(HIT), amikor a ~ időtartama legalább öt év. 
A rövid időtartamú ~t az állományilletékes 
katonai szervezet tárolóhelyén hajtják végre, 
a hosszú időtartamú ⁓ alapvetően a közpon-
ti logisztikai tárolóhelyen (bázison) valósul 
meg, de történhet az állományilletékes ka-
tonai szervezet tárolóhelyén is. ~ba helyez-

ni csak hadra fogható, kifogástalan techni-
kai állapotú, az előírt üzemi tartalékokkal 
rendelkező eszközt szabad. A rövid időtar-
tamú ~ előtt el kell végezni a soron követ-
kező szakjavítói technikai kiszolgálási foko-
zat (3–4. TK) műveleteit, végre kell hajtani 
az előírt anyagok cseréjét, az után- és feltöl-
téseket, az előírt ellenőrzéseket, beszabályo-
zásokat és a készletek kiegészítését. Hosszú 
időtartamú ~ előtt központi vagy kijelölt ja-
vító szervezetnél meghatározott technológia 
alapján végre kell hajtani a harcjárművek 
műszaki előkészítését, csapatszinten az elő-
készítés visszaellenőrzését, a 2. TK műve-
leteit és az eszközök készletezését. A rövid 
időtartamú ~ előkészítésének feladatai: a) 
az eszköz külső és belső tisztítása, zsírta-
lanítása; b) valamennyi elöregedett, repedt 
gumi alkatrészek cseréje; c) a csőcsatlako-
zások megbízható tömítettségének ellenőr-
zése; d) a festékhiányos felületek kijavítá-
sa, újrafestése; e) a kenőanyagok minősé-
gének ellenőrzése, esetleg cseréje; f) a haj-
tóanyag minőségének ellenőrzése, esetleg 
cseréje; g) a hűtőrendszer ellenőrzése, év-
szaknak megfelelő hűtőfolyadék feltöltése. 
A rövid időtartamú ~ végrehajtásának fel-
adatai: a) a motor és tartozékainak kikon-
zerválása; b) a fegyverzet és tartozékainak 
kikonzerválása; c) a híradó- és optikai be-
rendezések kikonzerválása; d) az elektro-
mos berendezések kikonzerválása. A hosz-
szú időtartamú ~ra tervezett járművekbe 
nem málházhatók az olyan anyagok, ame-
lyek biztonságtechnikai felülvizsgálatának 
gyakorisága, frissítési csereideje nem esik 
egybe a ~ ciklusidejével. Az eszközökön 
kívül kell tárolni az agresszív tulajdonságú 
és a korrózió kialakulását elősegítő anyago-
kat is. A hosszú időtartamú ⁓ba helyezés-
kor, illetve az újrakonzerváláskor lecserélik 
a hajtó- és kenőanyagokat, a speciális mun-
kafolyadékokat, az öregedésre hajlamos, il-
letve a technológiában előírt alkatrészeket. 
A hosszú időtartamú ~ra tervezett  járművek 
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⁓hoz történő műszaki előkészítéséről, kon-
zerválás végrehajtásáról és a hermetikus 
lezárás körülményeiről információt hordo-
zó ⁓i naplókat, az eszközök üzembe helye-
zése vagy újrakonzerválása után két évig 
meg kell őrizni. A hosszú időtartamú ~ba 
helyezést az eszköz törzskönyvébe és a ⁓i 
naplóba is be kell jegyezni. A ~ból kivétel 
a párazáró burkolat, az éltompító anyagok 
és a páralekötő anyag eltávolításával kezdő-
dik. Az üzemkésszé tétel egyes fázisainak 
végrehajtása előtt ellenőrizni kell a párazá-
ró burkolat, a záróelemek, a plombák meg-
létét és épségét, a jármű teljességét és a tar-
tozékok málházását. (V. R. L.) → haditech-
nikai támogatás

társadalmi intézmény: egy adott társada-
lom tagjainak többsége által végzett tár-
sadalmi tevékenységek alapvető módjai. 
Az intézmények magukban foglalják a szé-
les körben elfogadott értékeket és normákat 
és minden intézményesült viselkedésformát 
erős szankciók védenek. Az intézmények 
alkotják egy társadalom alapját, mivel ezek 
képviselik az idők során tartósnak bizonyult, 
viszonylagosan rögzített viselkedésmódo-
kat. Az intézmény fogalmának széles körben 
elfogadott különböző értelmezései szerint 
az intézmény jelentheti a) elvárások, illetve 
szabályok sajátos rendszerét; b) a viselke-
dés megfigyelhető szabályszerűségét, a köl-
csönhatások rendszerességét; c) beállítottsá-
gok, értelmezési hajlandóságok valószínűsé-
gét. Az intézmény jelenthet továbbá d) va-
lamilyen csoportot vagy szervezetet; végül 
jelentheti e) a társadalom valamely szférá-
ját, vagy alrendszerét. Az intézmény kife-
jezést gyakran használják a társadalmi cso-
port és a társadalmi szervezet fogalmához 
hasonló értelemben, ahhoz hasonlóan, aho-
gyan azt Weber is tette. A köznapi és a hi-
vatalos szóhasználathoz ez az értelmezés 
áll a legközelebb, amely szerint intézmé-
nyek például a vállalatok, a települések ön-

kormányzatai, vagy az egyetemek. Például 
Goffman ehhez hasonló értelemben hasz-
nálja az intézmény kifejezést. (K. J.) → ka-
tonaszociológia

társadalmi kapcsolat: kifejezett vagy hall-
gatólagos megegyezés által kialakított köl-
csönös elvárás és elkötelezettség adott egyé-
nek között abban a vonatkozásban, hogy 
elősegítik egymás érdekeinek az érvénye-
sítését. A társadalmi viszonyok tényszerű-
ek, a ~ok viszont tudati és normatív termé-
szetűek; a ~ tartalmát a szóban forgó – ki-
fejezetten megfogalmazott vagy hallgatóla-
gos – megegyezés által kialakított elkötele-
zettség képezi. Egyes ~ bizonyos társadal-
mi viszonyok tudati és normatív megfelelői; 
azonban léteznek olyan ~ok, amelyek társa-
dalmi viszonyok formájában elvileg nem lé-
teznek, valamint léteznek olyan társadalmi 
viszonyok (és a társadalmi viszonyok több-
nyire ilyenek), amelyek ~ok formájában nem 
léteznek. A ~ olyan társadalmi kölcsönhatást 
határoz meg vagy valószínűsít a felek között, 
amelyben egymás érdekeinek a megvalósu-
lását szándékosan segítik; az egyik fél szán-
dékosan hat pozitívan a másik fél szükség-
let kielégítésének társadalmi előfeltételeire, 
és viszont. Bizonyos ~ok elvileg rendsze-
res társadalmi együttműködést határoznak 
meg a felek között; más ~ok viszont csak al-
kalomszerűen és bizonyos valószínűséggel 
határoznak meg szándékosan pozitív társa-
dalmi hatásokat a felek között, amelyekre 
csak az elmélet engedményes szintjén le-
hetünk tekintettel. (P. T.) → humánpoliti-
ka, személyügy

társadalmi szerep: 1. olyan elvárás, amit 
az adott státust betöltő személy iránt támasz-
tanak, és aminek meg kell felelni. A társa-
dalmi státushoz kapcsolódó társadalmi el-
várásoknak megfelelően tipikus magatar-
tásformák alakulnak ki. Minden státushoz 
tartozik a viselkedésnek egy meghatározott 
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általános formája, amelyet a környezet el-
vár az egyéntől. Ez külső követelményként 
jelenik meg, kötelezi az egyént és függet-
len a személy tulajdonságától. A ⁓ olyan el-
várás, amelyet az adott státust betöltő sze-
mély iránt támasztanak, amelynek meg kell 
felelni. A szerepek között vannak alapvetők, 
amelyeken nem tudunk változtatni, ilye-
nek például a nemi szerepek. A ⁓ek közül 
az egyik tradicionálisnak mondható sze-
rep a férfi családfenntartó szerepe. Hagyo-
mányosan ez azt jelenti, hogy a férfi az, aki 
megtermeli azokat az anyagi javakat (ma-
napság pénzt), amit a család elfogyaszt. Nap-
jainkban a nők munkavállalásával ez a sze-
rep megváltozni látszik, de még mindig erő-
sen él a köztudatban. A hagyományos férfi 
szerep mellett beszélhetünk hagyományos 
női szerepről is. Ebbe elsősorban a gyermek-
nevelés és az ahhoz kapcsolódó tevékenysé-
gek, valamint a háztartás vezetése tartozik 
bele. Mind a kettő ellátása és a munkaerő-
piaci szerepvállalás a nőkre manapság szinte 
teljesíthetetlen terheket ró. A nemek közöt-
ti egyenlőtlen terhelés napjainkban növek-
szik a nők terhére. A nők munkaerőpiacon 
való megjelenése ellenére nem csökkentek 
az őket terhelő, családban ellátott felada-
tok, a háztartás vezetése, a gyermeknevelés. 
A nők törekvései a tradicionális ⁓ből történő 
kitörésre gyakorlatilag azt eredményezték, 
hogy mind a családi életben, mind a munka 
világában helyt kell állniuk; ha ez nem si-
kerül, akkor könnyedén áldozatul esnek bi-
zonyos sztereotípiáknak (például karrieris-
ta nő). Ráadásul megfigyelhető statisztikai 
jelenség, hogy a nők ugyanazért a munká-
ért kevesebb pénzt kapnak átlagosan, mint 
a férfiak. (M. J.) → humánpolitika, személy-
ügy 2. A társadalmi szerkezetben elfoglalt 
pozíciókhoz sajátos szabályrendszer tarto-
zik, amely megszabja mind a pozíciót betöl-
tő személy viselkedését az interakció során, 
mind pedig a partnerek viselkedését felé. 
E szabályrendszereket szerepeknek nevez-

zük, ezek összefüggő viselkedésmodelleket 
írnak elő adott feltételek között. Beszélhe-
tünk alapvető szociális szerepekről, amelyek 
minden kultúrában léteznek, csak formájuk-
ban különböznek. Ilyen univerzális szerep: a 
nemi, az életkori, a foglalkozási és a csalá-
di szerep. Attól függően, hogy a szerep egy 
adott pozícióval összefügg, megkülönbözte-
tünk konvencionális és interperszonális sze-
repet. Szerepelvárásnak nevezzük az adott 
szerep betöltőjével szemben támasztott kö-
vetelményeket. A modern társadalmakban 
a felgyorsult életritmussal egyre hangsúlyo-
sabb társadalmi kérdés a szerepkonfliktus. 
Általában a személy-szerep; szerepek közöt-
ti; szerepen belüli konfliktus; szerep felfo-
gásból adódó konfliktus és a szerepegyezte-
tés problémája kérdését vizsgálják kiemelt 
kutatási területként. A katonai szolgálat spe-
ciális terhei és a funkcionális működés jel-
lemzői miatt a haderőkben fokozott figyel-
met igénylő kérdés a szerepkonfliktus keze-
lése. (K. J.) → katonaszociológia

társadalmi státusz: az egyén, vagy adott 
csoport által a társadalomban, és/vagy a tár-
sadalmi intézményekben elfoglalt pozíci-
ójára a környező társadalomhoz viszonyí-
tott helyzetére utal. Függvénye annak, hogy 
a csoport, vagy társadalom érvényes hierar-
chiáján belüli rendszerben milyen presztízs-
nek örvend. A ⁓ lehet aktív vagy látens, ado-
mányozott vagy szerzett. Az adományozott 
⁓t az egyén születés révén szerezheti meg, 
míg a szerzett ⁓ személyes erőfeszítés és a ⁓
ra vágyó más személyekkel való versengés 
eredménye. (K. J.) → katonaszociológia

társadalom- és gazdaságföldrajz: lásd 
társadalomföldrajz; gazdaság földrajz 
(S. K. K.) → katonaföldrajz

társadalomföldrajz: a földrajz azon rész-
területe, amely a teret a társadalom és az ál-
tala megtestesített tevékenységek  oldaláról 
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 közelíti meg. Számos megnevezése volt 
az idők során, hívták/hívják a részdiszcip-
línát emberföldrajznak vagy antropo-geog-
ráfiának, kulturális földrajznak. A hazai ⁓ 
természeti, avagy komplex földrajzról törté-
nő leválásakor a humanisztikus földrajz volt 
a megnevezése. A szocializmus időszakában 
a gazdaságföldrajz kifejezés volt használa-
tos a geográfia nem természeti részének egé-
szére, amelybe ideológiailag nem fért bele 
például a vallás-, az etnikai és a politikai 
földrajz. Napjainkban az a szemlélet a meg-
határozó, hogy a társadalom az a rendszer, 
amely lefedi az ember működésének egészét, 
és a gazdaság ennek alrendszerként fogható 
fel. (S. K. K.) → katonaföldrajz

tartalékképzés: különböző anyagi-techni-
kai eszközök és készletezése a harcoló csa-
patok fogyasztásának és veszteségeinek pót-
lására; a csapatok harcrendjében, hadműve-
leti felépítésében az előre nem látható vagy 
váratlanul felmerülő feladatok megoldásá-
ra különféle erőcsoportosítások létrehozá-
sa. Az önkéntes haderő személyi ⁓e is az ön-
kéntesség alapján valósul meg. Lásd önkén-
tes tartalékos. Mivel a hadkötelezettség fel-
függesztésével a tartalék állomány képzése 
sem lehetséges, így ismereteink egészségi 
és hadrafoghatósági állapotukról hiányos. 
A haderő átfegyverzésével, új harceljárások 
bevezetésével a hadköteles tartalékos állo-
mány ismeretei is megkopnak, elavulnak. 
(H. L.) → védelmi igazgatás

tartalékos állomány: 1. Önkéntes tartalé-
kos katona: az a katona, aki szerződésben 
vállalja a törvényben meghatározott felté-
telrendszer szerint a honvédelemről és a Ma-
gyar Honvédségről, valamint a különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésről szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiak-
ban: Hvt.) 41. § (5) bekezdésében foglalta-
kat, és annak előírásai alapján rendelkezésre 
áll. 2. Katonai kiképzésben részesült (koráb-

bi hivatásos és szerződéses – különleges jog-
rend alkalmazása során) állampolgár. (C. O.) 
→ katonai vezetés

tartalékos rendszer: a honvédség ⁓e ön-
kéntesség és jogszabályi kötelezettség alap-
ján szervezett tartalékelemekből áll. A tar-
talékos állományba az önkéntes tartalékos, 
a kiképzett tartalékos, valamint a potenciá-
lis hadköteles tartozik. a) Az önkéntes tar-
talékos önként vállalja, hogy törvényben 
meghatározott feltételrendszer szerint ren-
delkezésre áll, és behívását követően tény-
leges szolgálata teljesítésével közreműködik 
a honvédség feladatai ellátásában. b) A ki-
képzett tartalékos állományba a honvédség 
állományából kikerült, korábban hivatásos, 
szerződéses vagy önkéntes tartalékos szol-
gálatot teljesített férfi tartozik. c) Potenciá-
lis hadköteles: a hadkötelezettség alá tartozó 
tartalékos, aki nem tartozik az önkéntes tar-
talékos és a kiképzett tartalékos állományba. 
A kiképzett tartalékosként, valamint a po-
tenciális hadkötelesként nyilvántartott sze-
mély csak rendkívüli állapot, vagy megelő-
ző védelmi helyzet idején a hadkötelezett-
ség bevezetését követően teljesíthet tényle-
ges katonai szolgálatot. Az önkéntes ⁓ bé-
keidőszaki működését munkáltatói ösztön-
ző-kompenzációs rendszer támogatja. (I. A.) 
→ humánpolitika, személyügy

tartalékostiszt-képzés: egyetemet (főisko-
lát) végzett, katonai szolgálatra – ezen be-
lül tartalékos tiszti beosztás betöltésére al-
kalmas – és a tartalékos szolgálatot önként 
vállaló személyek felkészítése (különböző, 
elsősorban alegység-parancsnoki, szaktiszti, 
igazgatási és egyéb tartalékos tiszti beosztá-
sok ellátására). A képzésben részt vevők kö-
zül az igények és a képességek, illetve a rá-
termettség szerint választják ki és nevezik 
ki a tartalékos tiszteket. A ~t úgy tervezik 
és folytatják le, hogy a várható hadművele-
ti követelményeknek megfelelően már béké-
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ben rendelkezésre álljon a katonai szerveze-
tek mozgósítási szükséglete a háborús had-
rend első feltöltéséhez, a szükséges tartalék 
a mozgósítási feladatok végrehajtásához, 
illetve a tiszti személyi tartalék a háborús 
veszteség pótlásához. A ~t a Magyar Hon-
védség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kikép-
ző Parancsnokság és a Nemzeti Közszolgá-
lati Egyetem Hadtudományi és Honvédtiszt-
képző Kar szervezi a Honvédelmi Miniszté-
rium Oktatási, Tudományszervező és Kultu-
rális Főosztály koordinációjával és a Társa-
dalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztály 
szakmai irányításával. (Cs. F.) → katonai 
képzés, kiképzés, felkészítés

távaknásítás: a tüzérségi tűzeszközökkel 
nagy távolságra lőtt szórt aknamező létesí-
tése. A tüzérség gyalogság elleni aknákat, 
harckocsiaknákat, illetve gyalogság elleni 
aknákat és harckocsiaknákat vegyesen tar-
talmazó szórt aknamező létesítésére alkal-
mas. A különböző típusú aknák alkalmazá-
sát kettő, telepítésüket alapvetően megha-
tározó, az élesítési és az önmegsemmisítési 
idő jellemzi. Az élesítési idő az akna földet 
érését és a működési idő közötti időtarta-
mot jelenti. Ez az időintervallum a külön-
böző típusú aknák esetében 20–45 másod-
percet ölel fel. Az önmegsemmisítési idő egy 
előre meghatározott időszak letelte után kö-
vetkezik be, amikor az akna robbanóanya-
gát automatikusan felrobbantja. Az önmeg-
semmisítési idő alapján rövid, hosszú és ál-
lítható önmegsemmisítési idejű aknákat kü-
lönböztetnek meg. A szórt aknamező tele-
pítése dandár, vagy annál magasabb szintű 
parancsnok jóváhagyását igényli. Hosszú 
önmegsemmisítési idejű (nagyobb mint 24 
órás időtartam) ~ végrehajtására csak had-
osztály, vagy magasabb szintű manőverező-
parancsnok adhat parancsot. A szórt akna-
mezők tervezése és a ~ végrehajtása az adott 
szintű manővererő-parancsnokok, a tüzér 
tűztámogató részleg parancsnokok és a mű-

szaki törzsek szoros együttműködését igény-
li. (Sz. T.) → tüzérség

tavaszi ébredés hadművelet: lásd Frühling-
serwachen hadművelet (Sz. M.) → hadtör-
ténet, hadművészet története

távbeszélő-kapcsolóközpont: a hálózati 
csomópontban olyan forgalomátvivő esz-
közök, kapcsolófokozatok, vezérlési és jel-
zésátviteli eszközök összessége, amelyek 
lehetővé teszik előfizetői távbeszélővona-
lak (-áramkörök) és -állomások egymással 
való összekapcsolását az egyéni hívók igé-
nye szerint, elsősorban beszédinformáció ki-
cserélésre. A ~ a kapcsolóközpontok egyik 
fajtája. A kapcsolás módja szerint megkü-
lönböztetnek kézi vagy gépi kapcsolású ~ot. 
A ~ kapacitásán a csatlakoztatható fővona-
lak és mellékállomások maximális számát 
értik. A hálózatban elfoglalt helyétől füg-
gően a ~ lehet helyi, góc-, helyközi, nem-
zetközi, tranzit-, vagy végközpont és alköz-
pont. (N. I.) → híradó-informatika, infor-
mációvédelem

távbeszélőközpont: a távbeszélő-hálózatok 
csomóponti kapcsolóeszköze, rajta keresztül 
valósul meg a hívó fél telefonkészülékének 
összekapcsolása a hívott fél telefonkészülé-
kével. A ~ megnevezést használják a kap-
csolóeszközöket és a tartozékaikat akkumu-
látorok, rendezősávok stb.) magában fogla-
ló létesítmények megnevezésére is. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

távérzékelés: a földfelszínről, a földrajzi 
tényezőkről részletes és teljes képet nyúj-
tó eljárások és eszközök összessége, amely 
a megfigyelt földrajzi térről és objektumai-
ról műholdas, légköri és földi felvételezéssel, 
az elektromágneses sugárzás  meghatározott 
spektrális tartományában, képi adatok ér-
zékelése és rögzítése valósul meg. A ~ so-
rán az érzékelő és a vizsgálat tárgya között 
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nem létesül közvetlen fizikai kapcsolat. Eb-
ből ered az eljárás fogalmi meghatározá-
sa is, amelyet az 1960-as  évektől vezettek 
be eredetileg az űrfelvételek készítésénél. 
Napjainkban minden közvetett módon vég-
rehajtott képi adatgyűjtésre alkalmazható 
ez a kifejezés, függetlenül az érzékelő térbeli 
helyzetétől. A ~ fejlődésével számos eljárást 
és eszközt dolgoztak ki a képi adatgyűjtés 
hatékonysága és részletgazdagsága növelé-
se érdekében. Ezen eljárásoknál mindenek-
előtt a passzív és aktív ~i módszereket kell 
megkülönböztetni. Passzív ~ esetén csak 
az objektumok által kibocsátott, visszavert 
elektromágneses sugárzás rögzítése zajlik, 
amelyek fő forrása a Nap. Aktív ~ végre-
hajtásakor a vizsgált objektumokat leképe-
ző elektromágneses impulzusokat a távérzé-
kelő eszköz bocsátja ki és a visszaverődő su-
gárzás intenzitását, jellegét rögzíti. További 
lényeges sajátossága a ~nek az elektromág-
neses sugárzás hullámhossztartományának 
tetszőleges megválasztása. Megfelelő ~i esz-
közökkel a látható ((380–780 nm) spektrá-
lis tartományon kívül is lehet képi adato-
kat gyűjteni, illetve minden tartományban 
más jellemzői képezhetők le a vizsgált ob-
jektumoknak. Több, egymástól elkülönülő 
spektrális tartomány kiválasztásával, majd 
az ezekben érzékelt jelek kombinálásával, 
multispektrális kompozit képek hozhatók 
létre a földrajzi tényezők és a térben zajló 
jelenségek még részletesebb feltárása érde-
kében. Katonai célokra az aktív és a passzív 
~, valamint az infra- és a látható tartomány 
képanyagát kombinálva is fel lehet használ-
ni. A nyers ~i adatok legtöbb esetben még 
nem alkalmasak felderítési és térképészeti 
célú felhasználásra. Az adatok feldolgozá-
sát képkorrekciós eljárásokkal (radiomet-
riai korrekció, ortorektifikáció) oldják meg. 
A digitális képfeldolgozás (Digital Image 
Processing – DIP) eszközeit a fotogrammet-
riában is alkalmazzák. A képtartalom tar-
talmi kiértékelése a részben automatizálható 

fotóinterpretációval történik. (K. A.) → geo-
információs támogatás

távérzékelési adatok és anyagok: a térké-
pészeti anyagok és adatok körébe tartozó 
digitális és analóg termékek, amelyek táv-
érzékelési eljárással jöttek létre. Előnyösen 
alkalmazhatók mindazon esetekben, ami-
kor a meglévő térképészeti anyagoknál fris-
sebb, részletgazdagabb adatokra van szük-
ség a hadszíntér és a terep harctevékeny-
ségre gyakorolt hatásának értékeléséhez, 
továbbá a terepen bekövetkezett változások 
és az ellenséges erők tevékenységének fel-
derítéséhez. Megjelenési formájukat illető-
en jellemzően hagyományos filmalapú légi 
fényképek, illetve ezek papíralapú kontakt-
másolatai, nagyításai; színhelyes és hamis 
színes űrfelvételek; digitális raszteres képi 
adatállományok és ezek nyomatai; kartog-
rafált fototérképek lehetnek. A filmalapú 
légi fényképek méretaránya a felvételezés 
magasságától (távolságától) és az optikai 
képfelvevő eszköz kameraállandójától függ. 
A terepi hosszra vonatkoztatott felbontás 
a felvételezés magasságától (távolságától) 
és a képérzékelő film/lapka méretétől, il-
letve szemcse/pixel méretétől függ. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

távirányítás: irányítható lövedékekhez, 
rakétákhoz alkalmazott irányítórendszer. 
A lövedék a célba vezetésére szolgáló pa-
rancsjeleket a tőle kisebb-nagyobb távol-
ságban, földfelszínen, harcjárművön, hajón, 
repülőgépen található berendezéstől kapja. 
A parancsjelek továbbításának módja sze-
rint van vezetékes, vezeték nélküli  (rádiós) 
távirányítás. (Sz. L.)  → haditechnikai tá-
mogatás

távirányított légi jármű (Remotely Pilo-
ted Aircraft – RPA): a távirányított repü-
lő rendszer része, csupán a levegőben levő 
rendszer elemre utaló megfogalmazás. A fe-
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délzetén személyzet nem tartózkodik, a légi 
járművet (repülő szerkezetet) távirányítással 
navigálják, fedélzeti rendszereit, esetleges 
megfigyelő- vagy fegyverrendszerét szin-
tén távolról kezelik. (Cs. J.) → légvédelem, 
légierő (műveletek, támogató műveletek)

távirányított repülőrendszer: pilóta nél-
küli repülő rendszer (Cs. J.) → légvédelem, 
légierő (műveletek, támogató műveletek)

távközlési biztonság: alatt értünk minden 
olyan rendszabályt, amely védelemre vo-
natkozik, annak érdekében, hogy megaka-
dályozzuk a távközlésből származó értékes 
információknak illetéktelen személyek által 
történő megszerzését, valamint szavatolni, 
ennek a távközlésnek a hitelességét. Magá-
ban foglalja a rejtjelezés, adás, kisugárzás 
biztonságát, valamint a távközlési bizton-
ság anyagainak és információinak a fizikai 
biztonságát. (N. I.) → híradó-informatika, 
információvédelem

távközlési és tájékoztató rendszerek: 1. 
Eszközök, módszerek, eljárások és ameny-
nyiben szükséges a személyi állomány ösz-
szessége, amelyeket arra szerveztek, hogy 
végrehajtsák a speciális információk továb-
bítását és a feldolgozói funkciókat. 2. A ~ 
egy gyűjtőfogalom, amely egyesíti a távköz-
lési és a tájékoztatási rendszereket, azokat 
a felszereléseket, módszereket és eljáráso-
kat és szükség szerint személyeket, amelye-
ket az információ továbbítás és feldolgozás 
megvalósítására terveztek. (N. I.) → híradó-
informatika, információvédelem

távközlési műhold: 1. Olyan műholdak, 
amelyeknek célja a telekommunikáció se-
gítése rádió- és mikrohullámú frekvenci-
ákat használva. A legtöbb ~ geoszinkron 
vagy közeli geostacionárius pályán kering. 
Az utóbbi időben megjelentek alacsony Föld 
körüli pályát használó rendszerek is. A fel-

színi földi állomások parabolaantennákkal 
küldenek vagy fogadnak adatokat a műhol-
dakról. A ~ak az optikai kábelek és a ten-
geralatti kábelek kiegészítői. Az optikai ká-
beles kommunikációval ellentétben a mű-
holdas kommunikációban fellép egy legke-
vesebb 270 ms-os jelkésés, amely megfelel 
a rádiójel haladási idejének a 35 800 km-re  
lévő műholdhoz és vissza. A műholdas inter-
netes kapcsolat késése 600–800 ms, amely 
a földi internetes kapcsolatnak a 10-szere-
se. 2. A hírközlési állomások közötti jelek 
átjátszására szolgáló, a Föld körül keringő 
eszköz. Két típusát különböztetik meg: a) 
aktív ⁓: olyan műhold, amely veszi, regene-
rálja és átjátssza az állomások közötti jelet; 
b) passzív ~: olyan műhold, amely visszasu-
gározza az állomások közötti jeleket. A Föld 
körül keringő mesterséges égitest (szatellit), 
amely alkalmas földfelszíni pontok közöt-
ti távközlési összeköttetés létesítésére. Ré-
gebben kísérleteket végeztek passzívakkal, 
amelyek a Föld felől érkező jeleket vissza-
verték a Föld felé. Az így nyerhető energia 
azonban nem volt elegendő folyamatos ösz-
szeköttetés fenntartására. Az aktív vevő-
antennát, vevőt, erősítőket, adót és adóan-
tennát tartalmaz. Energiával napelemek lát-
ják el. A közeljövőben tervezik atomreak-
tor beépítését tápáramforrásként. A korsze-
rű ~akat irányított antennával szerelik fel, 
amelynek a pillanatnyi helyzetétől függet-
lenül állandóan a Föld meghatározott része 
felé kell irányulnia. Mivel a stabilizálását ál-
talában a tengelye körüli forgással biztosít-
ják, az antennát ellenkező irányban  azonos 
sebességgel  forgatják. A  geostacionárius 
pályán levő ~ról kb.  17°-os  szög alatt lát-
szik a Föld. Teljes besugárzásához ilyen an-
tennairányítottság szükséges. A jelenleg 
működő ~ak többsége ilyen antennával is 
és élesebb irányításúval (kb. 4°) is rendel-
keznek. Az antennákat általában egyidejű-
leg adásra és vételre is használják. A fedél-
zeti elektronikus berendezések felépítése 
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és  kapcsolódása függ  annak az űrtávközlési 
rendszernek a rendszertechnikájától, amely-
ben a ~ működik. Általában kettős a frek-
venciaáttevés és mindhárom sávban (vételi, 
KF, adási) jelentős az erősítés. A nem táv-
közlésre felhasznált (kutató, meteorológiai, 
földfelderítő stb.) műholdaknak is kell táv-
közlési összeköttetéssel rendelkezni ahhoz, 
hogy feladatukat el tudják látni. Az ember 
nélküli műholdaknak venni kell a távvezér-
lésre szolgáló jeleket, és a Föld felé kell adni 
a távmérés és adatátvitel jeleit. Az embert is 
szállító műholdak és űrhajók ezenkívül táv-
beszélő- és tv-összeköttetéssel is rendelkez-
nek. Újabban már ez utóbbit is kétirányúra 
építik ki: az egyik irányban az űrhajósok 
helyzetének figyelése, a másik irányban pe-
dig közérzetük javítása érdekében továbbí-
tanak képet. (N. I.) → híradó-informatika, 
információvédelem

távmérő: lásd tüzérségi műszerek (M. G.) 
→ tüzérség

távoktatás: a tanulás távirányításának, 
a tananyag elsajátításának egyik, tértől 
és időtől független formája. Jellemzője, 
hogy egyidőben, ugyanarra együttesen ké-
pes nagy tömegeket tanítani. Fő formája 
az egyéni tanulás, a rugalmas, egyéni ha-
ladási ütem. A központi programozott tan-
anyagot a segítővel (tutor) dolgozzák fel. 
A tananyag elsajátítási szakaszokból épül 
fel, egy-egy szakasz segítői ellenőrzéssel, 
értékeléssel fejeződik be, csak az eredmé-
nyes értékelés után lehet a következő sza-
kaszhoz fogni. A tananyaghordozó lehet ok-
tatócsomag (könyv, munkafüzet, CD/DVD), 
vagy internetalapú, online formában elérhe-
tő (letölthető, nyomtatható). A tananyag tel-
jes tartalmának elsajátítását követő számon-
kérés (vizsgáztatás) történhet személyes je-
lenléten alapuló (hagyományos) módon, de 
akár elektronikus, online formában is. A hi-
vatásos és szerződéses katonáknak a jogvi-

szonyuk végéig történő folyamatos tanulás-
ra van szükségük, mivel az érvényben levő 
előmeneteli rendszer elsősorban ezen alapul, 
ugyanakkor a ~ biztosítja költség- és időha-
tékony módon a személyi állomány oktatá-
sát, továbbképzését anélkül, hogy hosszabb-
rövidebb időre el kellene vonni munkájától. 
A Magyar Honvédségben jelenleg a Kato-
nai Vizsgaközpont által működtetett az e-
learning ILIAS integrált rendszer keretein 
belül, webböngésző felületen válik lehetővé 
a tanároknak a tananyagok készítése, szer-
kesztése, a hallgatók számára pedig mind-
ezek feldolgozása, tesztek írása, gyakorla-
tok készítése és az egymással való kapcso-
lattartás. (D. Cs.) → katonai képzés, kikép-
zés, felkészítés

távolból zavarás (Stand-Off Jamming – 
SOJ): olyan ellenséges légvédelmi rendszer 
lefogására irányuló tevékenység, amelynek 
során az ellenséges légvédelem hatótávolsá-
gán kívüli légtérből elektronikai hadviselé-
si támogató repülőgépet alkalmaznak a lég-
védelem rádiólokátorainak elektronikai za-
varása céljából. A saját terület felett őrjára-
tozó repülőgép nagy teljesítményű, széles 
sávú (záró) zavarással lefogja a légvédelem 
adott irányban tevékenykedő rádiólokáto-
rait, és ezzel biztosítja, hogy a csapásmé-
rő kötelék a légvédelmi rendszeren átjutva, 
az ellenség mélységében végrehajtsa felada-
tát. A távolból zavaró repülőgépek többnyi-
re nagyméretű, több munkahelyes repülő-
gépek, amelyeken a fedélzeti zavaró eszkö-
zök nagy teljesítménye és széles frekven-
ciasávja biztosítja a légvédelem több ele-
mének nagymélységű, nagy területi lefe-
dettségű és egyidejű elektronikai lefogását. 
(H. Zs.) → elektronikai hadviselés, infor-
mációs műveletek

távolság szerinti elhúzó zavar: Olyan 
elektronikai úton előállított aktív zavarfaj-
ta, amely a rádiólokátorok távolságmérési 
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eljárásába avatkozik be olyan módon, hogy 
a repülőgépen elhelyezett válaszadó beren-
dezéssel mesterséges visszavert jelet állít 
elő. A folyamat elején a rádiólokátor jelét 
késleltetés nélkül, majd ahogy telik az idő, 
egyre hosszabb késleltetéssel sugározza visz-
sza, ezzel meghamisítva a távolságmérést. 
Hatékonysága a rádiólokátor távolsági fel-
bontóképességétől függ, vagyis attól, mikor 
válik szét a hamis visszavert jel a repülőgép 
természetes visszavert jelétől. A távolsági 
felbontóképességet a rádiólokátor impul-
zushossza határozza meg. (V. L.) → elekt-
ronikai hadviselés

távolsági együttható: a figyelőtávolság 
(a tüzér figyelőponttól a célig mért távol-
ság) és a lőtávolság (a tüzelőállás és a cél 
közötti vetületi távolság) hányadosa. Olyan 
viszonyszám, amelynek segítségével meg-
határozható a lövés (lövéscsoport) oldalel-
térése miatti javítás értéke. A ~ a belövés, 
vagy a hatástűz lövése során a robbanópon-
tok figyelővonalra hozására szolgál. (Sz. T.) 
→ tüzérség

taxonómia: rendszertan (az osztályozás 
alapjául szolgáló elvek) – elvrendszer – va-
lamilyen tudományterületi szempontok alap-
ján rendezett elvek csoportosítása, kialakí-
tása. (C. O.) → katonai vezetés

technikai átadókörlet: a technikai biztosí-
tás egyik, a javítás utáni visszatérítés meg-
gyorsítására vagy a feltöltésre érkezett tech-
nikai eszközök elosztása céljából telepített 
eleme. (V. R. L.) → haditechnikai támogatás

technikai biztosítás: a csapatok előírt 
had rafoghatóságának fenntartása érdeké-
ben a békefelkészítéshez, valamint a harc-, 
a hadműveleti és a hadászati tevékenységek 
előkészítéséhez és lefolytatásához szükséges 
haditechnikai eszközök biztosítását, meg-
határozott hadrafoghatóságuk fenntartását 

és technikai állapotuk magas szinten tartását 
célzó rendszabályok és tevékenységek ösz-
szessége. A ~ magában foglalja a haditech-
nikai eszközök fejlesztésének, beszerzésé-
nek, a nemzetgazdaságból való átvételének, 
a haditechnikai eszközökkel való ellátásá-
nak, a rendszeresítésnek (rendszerbe állítás-
nak), a rendszerben tartásnak, a rendszerből 
történő kivonásnak (selejtezésnek) és az ér-
tékesítésnek szakirányú feladatait. (V. R. L.) 
→ haditechnikai támogatás

technikai egyezmény: a befogadó nemzeti 
támogatás főbb alapelveit, keretfeltételeit, el-
járásait, pénzügyi és jogi rendelkezéseit ke-
retbe foglaló Egyetértési Megállapodás (Me-
morandum of Understanding – MOU) által 
nem szabályozott részletkérdések pontosító 
válaszokmánya. A ~ alapját, amely minden 
érintett nemzetek vonatkozásában tartal-
mazza a befogadó nemzeti támogatás közös 
koncepcióját, eljárásrendjét, illetve a pénz-
ügyi és jogi vonatkozású részletét, a nemze-
tek logisztikai támogatásra vonatkozó úgy-
nevezett Szükségleti Jegyzéke (Statement 
of Requirements – SOR) képezi. (Ny. M.) 
→ műveleti logisztika

technikai felderítés: a logisztika felderítés 
része, amely az alkalmazás során megsérült, 
meghibásodott haditechnikai eszközök he-
lyének, a meghibásodás, a sérülés mértéké-
nek megállapítására, a helyszíni javítás, il-
letve az elvontatás lehetőségeinek megítélé-
sére irányul. A ~t az alegységek szervezet-
szerű javító erői, illetve az azokat közvetle-
nül támogató javító-vontató szervek hajtják 
végre. Tágabb értelemben a helyreállítás fel-
tételei megteremtésének döntés-előkészíté-
séhez is szolgáltat információkat. (V. R. L.) 
→ haditechnikai támogatás

technikai figyelés: a felderítés technikai 
eszközökkel végrehajtott formája. Megjegy-
zés: ezek a rádióbemérés, a rádió-, a rádió-
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lokációs, az akusztikai, a szeizmikus felde-
rítés, illetve a mágneses téreltérések felde-
rítése. (H. H.) → felderítés

technikai figyelőpont: a menet és a harc 
technikai biztosításának az irányítási és 
adatgyűjtési feladatok ellátására létesített 
eleme. Elvileg minden tagozatban létrehoz-
ható, klasszikus értékű jelentősége az alsóbb 
tagozatokban van. Menetben az oszlopok 
és technikai eszközök szervezett mozgásá-
nak megfigyelése, áthaladt technikai eszkö-
zök mennyiségéről információk beszerzésé-
re, valamint az áthaladó helyreállító elemek 
mozgásáról, állapotáról szóló információk 
beszerzésére alkalmazzák. (V. R. L.) → ha-
ditechnikai támogatás

technikai hadrafoghatóság: a gépjármű-
technikai eszköz rendeltetésszerű feladatai 
végrehajtására technikai szempontból akkor 
alkalmas, vagyis technikailag hadra fogha-
tó, ha a) üzemképes; b) a beépített fegyver-
zet, valamint a gépjármű tartozékát képező 
híradó-informatikai eszközök működőké-
pesek, üzemi paramétereik az előírásoknak 
megfelelnek; c) a felszerelés, felépítmény, 
segédberendezések állapota a rendeltetésből 
adódó speciális feladatok (például szállítás, 
javítás, daruzás stb.) ellátását biztosítja; d) 
a különleges berendezések működőképesek 
és biztosítják az adott típusra előírt speciá-
lis követelményeket (atom- és tűzvédelem, 
szennyezett terepszakasz és vízi akadály 
leküzdését stb.) A gépjárműtechnikai esz-
köz üzemképes, ha: a) a motor a beépített 
indítóberendezések, vagy indítókar segít-
ségével beindítható és a teljes fordulatszám 
tartományban megbízhatóan, egyenletesen 
működik, olajnyomása a típusra előírt mi-
nimális értéket eléri, hűtőrendszere hűtő-
folyadékkal feltöltött; b) a fékberendezés 
állapota és a kifejthető fékhatás a KRESZ 
előírásainak megfelel, a lánctalpas harcjár-
művek fékberendezése kielégíti a kezelési 

utasításokban meghatározott feltételeket; c) 
a kormányszerkezet működőképes, holtjáté-
ka a megengedett maximális értéken belül 
van; d) az erőátvitel és a futómű állapota biz-
tosítja a gépjármű rendeltetésének megfelelő 
mozgásképességét; e) a világítóberendezés 
(az eszközhöz rendszeresített éjjellátó esz-
köz) biztosítja az éjszakai igénybevétel felté-
teleit. (V. R. L.) → haditechnikai támogatás

technikai kiszolgálás (TK): azokat a meg-
előző szaktevékenységeket foglalja magába, 
amelyek a haditechnikai eszközök alkalma-
zásra történő felkészítésével, üzemeltetési 
értékeinek szabályozásával, a karbantartási 
és feltöltési műveletek elvégzésével bizto-
sítják a megbízható, hibamentes működést. 
A ~i fokozatok műveleteit, a végrehajtásukra 
vonatkozó követelményeket az eszközök do-
kumentációi, az üzemeltetési és karbantar-
tási utasítások tartalmazzák. A ~i rendszer 
1. és 2. fokozatát az üzemeltető alegységek 
kezelő és szakjavító állományának, 3. és 4. 
fokozatát a kezelők bevonásával a dandár 
(ezred, önálló zászlóalj) javító szervek szak-
állományának kell végrehajtani. Az össze-
tett haditechnikai eszközök ~át – a külön-
böző szakanyagok azonos technikai állapo-
tának biztosítása érdekében – az adott foko-
zaton belül, minden szakanyagon egyidejű-
leg kell végrehajtani, függetlenül attól, hogy 
melyik tényező (norma vagy feladat) alapján 
válik esedékessé. A ~okat a honvédségi szer-
vezet harckészültségi követelményei, kikép-
zési tervei, az igénybevétel tervezett mérté-
ke és a javító alegység kapacitásának figye-
lembevételével kell megtervezni. A páncé-
los- és gépjárműtechnikai eszközök 1. és 2. 
fokozatát a kiképzésre biztosított időben, 
a kiképzés szerves részeként, a napirend-
ben erre a célra biztosított időt is figyelembe 
véve kell tervezni, és az alegységnek végre-
hajtani. Minden páncélos- és gépjárműtech-
nikai eszközzel végrehajtásra kerülő igény-
bevétel vagy kiképzési foglalkozás előtt, 
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valamint az igénybevétel közben az 1. TK, 
az igénybevételt (feladat, kiképzési foglalko-
zás) követően a 2. TK fokozatot kell elvégez-
ni. A foglalkozások, gyakorlatok tervét úgy 
kell elkészíteni, hogy mindenkor biztosítva 
legyen a szükséges idő a páncélos- és gépjár-
műtechnikai eszközök ~ára. A ~okat a hon-
védségi szervezet, azon belül az alegységek 
feladataival úgy kell összehangolni, hogy 
azokra lehetőleg feladatokhoz kötötten ke-
rüljön sor. Amennyiben egy adott kiszolgá-
lási fokozat ciklusidején belül több tényező 
miatt esedékes a kiszolgálás, úgy azt a ter-
vezett legfontosabb feladat sikeres teljesíté-
sét optimálisan biztosító időszakra kell ter-
vezni. Ilyen esetekben a kiszolgálási foko-
zatra meghatározott teljesítménynormáktól 
20%-kal  el lehet térni. A páncélos- és gép-
járműtechnikai eszközök állapotáért fele-
lős parancsnok az előírtnál gyakrabban kö-
teles elrendelni az eszközök, eszközcsopor-
tok szükségesnek ítélt ~át, ha állapotuk vagy 
használatuk körülményei azt indokolják. Ha 
3. és 4. TK-t, az eszközt üzemeltető dandár 
(ezred, önálló zászlóalj) szakjavító állomá-
nya kapacitás vagy felszerelés hiánya mi-
att, az összetett haditechnikai eszköz min-
den szakanyagára kiterjedően nem tudja el-
végezni, a tervezés időszakában igényelni 
kell a szükséges kapacitást az elöljáró lo-
gisztikai szolgálattól, és az eszköz ~át olyan 
időpontra kell tervezni, amikorra az elöljáró 
az igényelt kapacitást biztosítja. A páncélos- 
és gépjárműtechnikai eszközök nyári igény-
bevételre történő felkészítését minden évben 
április hó 1–30. között, téli igénybevételre 
történő felkészítését pedig október 1–31. kö-
zötti időszakra kell tervezni és végrehajta-
ni. Indokolt esetben az elöljáró szervezet pa-
rancsnoka ezen időponttól legfeljebb két hét 
eltérést engedélyezhet. Az 1. TK elvégzését 
a műszaki ellenőrző állomás parancsnoka 
(műszaki ellenőr), a haditechnikai eszközök 
parancsnoka (gépjárműparancsnok), a harc- 
és gépjármű vezetője a menetlevélen vagy 

az üzemi lapon az erre a célra fenntartott 
helyen igazolja. A téli-nyári igénybevételre 
történő felkészítés érdekében végrehajtott 2. 
TK-t és a javítószervek által végzett maga-
sabb fokozatú 3. és 4. TK elvégzését az esz-
közök törzskönyvébe is be kell jegyezni. 
A javítószervek által elvégzett 3. és 4. TK-k 
végrehajtását, az időszakos műszaki vizs-
gálat és az akkumulátorok ~át a haditech-
nikai eszközök ~i tervében nyilván kell tar-
tani. (V. R. L.) → haditechnikai támogatás

technikai kiszolgáló állomás: a gépjármű-
technikai eszközök technikai kiszolgálását 
a ~on kell végrehajtani, amely a javítómű-
hely szerves része. Ahol külön ~t nem le-
het szervezni, ott annak feladatát a javító-
műhely látja el. A tevékenységét a karban-
tartó gépkocsiban rendszeresített eszközök-
kel, valamint a kiegészítésére kiadott kisgé-
pi berendezésekkel és diagnosztikai műsze-
rekkel végzi el. A ~ a telephelyen létesített 
elemként működik. (V. R. L.) → haditech-
nikai támogatás

technikai kiszolgáló nap: az alegységek 
számára biztosított ~ok egy részét a felada-
tokhoz kötött technikai kiszolgálásokra, 
a másik részét a kiképzési időszakokra, a téli 
és nyári igénybevételre történő felkészítés-
re kell a honvédségi szervezetnek igénybe 
venni. Azon páncélos- és gépjárműtechnikai 
eszközöknél, amelyeknél az adott kiszolgá-
lási ciklus idején belül  feladathoz kötötten 
a 2. TK-ra  nem kerül sor, úgy azt havonta 
egyszer a ~on kell végrehajtani. A ~okat al-
egységenként, század (üteg), zászlóalj (osz-
tály) szervezeteken belül, napi nyolc órában 
kell tervezni olyan elosztással, hogy a javí-
tószázad (szakasz) képes legyen kiszolgálni 
az azonos időben munkát végző alegysége-
ket. (V. R. L.) → haditechnikai támogatás

technikai mentés: a sérült, meghibásodott 
haditechnikai eszközök összegyűjtésével 
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és a javítószervekhez, kijelölt körzetekbe 
történő vontatásával, valamint az elakadt 
eszközök mozgásképességének helyreál-
lításával kapcsolatos műveletek összessé-
ge, amelyeket a vontatószervezetek, illetve 
a nehézgép szállító kötelékek hajtanak vég-
re. (V. R. L.) → haditechnikai támogatás

technikai veszteség: azoknak a techni-
kai eszközöknek az összessége, amelyeket 
a harctevékenység során sérülés vagy meg-
hibásodás miatt a harcrendből ideiglene-
sen, tartósan vagy véglegesen ki kell von-
ni. (V. R. L.) → haditechnikai támogatás

technikai zárórészleg: a csapatok mene-
tének alapvető technikai biztosítási eleme, 
amelynek rendeltetése az adott tagozat me-
netoszlopa végén vagy a főerők mögött ha-
ladva, a lemaradó harc- és gépjárművek 
mentése, segítése és eljuttatása a menetcél 
körzetébe. A ~ állománya általában javító-
erőket és -eszközöket, vontatókat, anyagellá-
tó szerveket foglal magába. (V. R. L.) → ha-
ditechnikai támogatás

technológia: az ember által készített olyan 
célszerű, az egyéni (emberi) képessége-
it megnövelő eszközökről (például gépek, 
anyagok és eljárások), valamint azok alkal-
mazásáról, szóló ismeretek gyűjtőneve, ame-
lyek segítségével az emberiség egyre többet 
tud megismerni, megváltoztatni, megőrizni 
stb. az őt körülvevő világból. A haderő t~ája 
folyamatosan változott a fegyverek, a hadi-
technikai, a kommunikációs eszközök stb. 
fejlődésével, ami maga után vonta a kato-
nák kiképzésének átalakítását, a harcászati 
folyamatok, a manőverek jellegének átalakí-
tását stb. (C. O.) → katonai vezetés

technológiabeáramlás (angol kifejezéssel 
„spin-on”): a technológiakiáramlással el-
lentétes tudástranszfer-folyamat, amely so-
rán a polgári ágazatok technológiai- és ter-

mékinnovációs eredményei kerülnek átala-
kítás és továbbfejlesztés után védelmi célú 
felhasználásra a hadiipar közreműködésével. 
Napjainkban, egyes ágazatok (például infor-
mációs technológiai termékek és szolgálta-
tások) robbanásszerű fejlődésével egyre in-
kább jellemzővé válik ez a folyamat. (T. B.) 
→ védelem-gazdaságtan

technológiai biztonság: a gazdasági biz-
tonság alrendszereként azt jelenti, hogy 
a nemzetgazdasági kibocsátás fenntartásá-
hoz és stabil növekedéséhez szükséges tech-
nológiai szint rendelkezésre áll az adott or-
szágban. A ~gal kapcsolatos kockázatként 
jelentkezhet, ha a gazdaságban nincsen elég 
kutatás-fejlesztési kapacitás, illetve lassú 
a technológia terjedése; az ország ellen gaz-
dasági szankció van életben; az ország nem 
vonzó technológia-intenzív ágazatok és be-
fektetések számára; a vállalatoknak nincsen 
forrása külföldi technológia megvásárlásá-
ra; vagy ha a technológiai tudás döntően 
transznacionális leányvállalatok kezében 
van, akik adott esetben elhagyhatják az or-
szágot, és vihetik magukkal a technológiai 
ismereteket is. A ~ kiemelkedő fontosságú 
nemcsak az ország világgazdasági rendben 
elfoglalt szerepe, hanem a védelemgazda-
sági potenciál és a katonai potenciál fenn-
tarthatósága, a hadiipari K+F tevékenység, 
a haderő harcképessége szempontjából is. 
(T. B.) → védelem-gazdaságtan

technológiakiáramlás (angol kifejezéssel 
„spin-off”): azt a tudástranszfer-folyamatot 
takarja, amikor egy hadiipari K+F tevékeny-
ség eredményeként megszülető új techno-
lógia polgári alkalmazásra kerül. Rengeteg 
ilyen példát találunk a múltból (a nukleáris 
energiától a teflonon át az internetig), mi-
vel a katonai erő mindig kiemelt fontossá-
gú volt az országok számára, s ezért a hadi-
ipar jellemzően élen járt a technológiai fej-
lődésben. A bipoláris világrend idején ezen 
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a téren óriási különbség mutatkozott a két 
rendszer között. Amíg a kommunista blokk-
ban jellemzően titkolták a hadiipari techno-
lógiai vívmányokat, és nem igazán enged-
ték azok polgári célú felhasználást, addig 
a nyugati országokban jobban jelen volt a ~, 
és az új technológiák piaci hasznosítása so-
rán keletkezett óriási profit újabb hadiipari 
kutatások finanszírozását tette lehetővé, ez-
zel biztosítva a nyugati blokk technológiai 
fölényét. A ~sal ellentétes irányú folyamat 
a technológiabeáramlás. (T. B.) → védelem-
gazdaságtan

technológiamenedzsment: az a kereszt-
funkcionális tevékenység, amely a szervezet 
eredményes és hatékony működésének szol-
gálatába állítja a technológiát. (N. I.) → hír-
adó-informatika, információvédelem

Tedder, Arthur William (1890–1967): 
báró, a brit légierő marsallja több hadszín-
téren is meghatározó alakja a második világ-
háború szövetséges légi műveleteinek. Hú-
szas évei közepéig kereste hivatását, amelyet 
a hadseregben talált meg, és 1915 januárjá-
ban a brit szárazföldi haderőnemhez szerelt 
fel mint hadnagy. Egy évvel később, 1916 
január, amikor átkéri magát a királyi repü-
lőcsapatokhoz, áprilisban megtanul repü-
lőgépet vezetni. Karrierje nagy lépésekben 
halad előre, még egy év és megkapja az őr-
nagyi rendfokozatot, 1924-ben  repülőezred-
parancsnokká nevezik ki. A második nagy 
háború elhozta számára a légi marsall foko-
zatot, amely előtt a légügyi minisztériumban 
is dolgozott, a kiképzés és felkészítés osz-
tályt vezette. A közel-keleti hadszíntér pa-
rancsnokaként Sir Arthur Longmore tábor-
nok helyettesének kérte ~t Churchilltől, aki 
először Owen Boyd tábornokot küldte a he-
lyettesi beosztásra. Azonban Boyd olasz ha-
difogságba esett úton a hadszíntér felé, így 
mégis ~ került a pozícióba, majd 1941 má-
jusában át is vette a parancsnokságot Lon-

gemore-tól. 1942-ben, a Britek El Alamei-
ni győzelme után, alkotta meg a légi hadvi-
selésre, a légierőre vonatkozó, tíz pontban 
megfogalmazott elveit, amely szintén az ön-
álló légierő koncepciójára épült. Ezek a kö-
vetkezők: a) a légierőnek függetlennek kell 
lennie a szárazföldi és a haditengerészeti 
erőktől; b) a légierő és a szárazföldi parancs-
nokságoknak egymás „szomszédságában” 
kívánatos települniük, amellyel jelentősen 
könnyebbé válik a koordináció és a híradás; 
c) a minden „éjjel” tartandó összhaderőnemi 
törzsértekezleten lehet kiküszöbölni a had-
erőnemek közötti káros interferenciákat, 
megalapozni a másnapi döntéseket, és in-
tegrálni a közvetlen légi támogatás és a légi 
lefogás műveleteit a szárazföldi parancsnok 
átfogó műveleti koncepciójába; d) a radar na-
gyon fontos eszköz a légierő és a szárazföldi 
csapatok számára egyaránt, mert hatékony 
alkalmazásával kizárható az ellenség várat-
lan légi támadása; e) a harcászati repülőgép 
a légierő alapvető fegyverrendszere, amelyet 
a következő légi küldetésekben alkalmaz-
hatnak: a) légtér megtisztítása az ellenség-
től; b) könnyű és közepes bombázó beveté-
sek; c) az ellenséges légi hadviselési eszkö-
zeinek elfogása; d) közvetlen légi támogatás 
a szárazföldi erők támogatására; e) perma-
nens híradást szükséges biztosítani a légierő 
főparancsnokság és a végrehajtó egységek 
parancsnokai között; f) a légierő egyes ele-
meit célszerű a frontvonal közelében elöl te-
lepült légi irányítópontról  vezetni; g) a légi-
erő  parancsnoki láncának egyszerűnek kell 
lennie, amelyben a légierő főparancsnoká-
nak jelentést tevők számát korlátozni szük-
séges (az észak-afrikai hadjáratban Lord 
~nek csak hat személy jelentett közvetlenül, 
így nem kellett foglalkoznia viszonylag „lé-
nyegtelen” dolgokkal); h) a hírszerzés, fel-
derítés nagyon fontos szerepet játszik a légi 
és földi hadjárat sikerében egyaránt. Az in-
formációáramlás folyamatosságát biztosí-
tani szükséges, és a  műveleti tervezőknek 
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és a felderítő részlegnek szorosan együtt kell 
működnie; i) a manőverkészség, a mobilitás 
képessége kulcsfontosságú a légi műveletek 
sikeréhez. (Cs. J.) → légvédelem, légierő 
(műveletek, támogató műveletek)

telephely: a katonai szervezetek technikai 
eszközeinek tárolására, kiszolgálására, javí-
tására kijelölt és berendezett terület. A ~ek 
lehetnek állandó és tábori (ideiglenes) jel-
leggel kialakítottak. A ~ biztosítja a gépjár-
művek és egyéb technikai eszközök techni-
kai kiszolgálását, javítását, szabályos táro-
lását, megóvását és gyors harckész állapot-
ba helyezését, az előírt elemek technológi-
ai sorrendnek megfelelő elhelyezését, vala-
mint a technikai eszközök szervezett, gyors 
kivonását. Az állandó ~eken létesíteni kell 
üzemanyag töltő állomást, technikai kiszol-
gáló állomást, javítóműhelyt, javításra váró 
technikai eszközök tárolóhelyét, karban-
tartásra váró technikai eszközök tárolóhe-
lyét, ⁓-ügyeletes helyiséget, műszaki ellen-
őrző állomást, valamint a ~en belül közle-
kedő utakat. Az egyes elemek mennyiségét 
és nagyságát a ~en elhelyezett technikai esz-
közök darabszáma, és típusa figyelembevé-
telével, az érvényben levő infrastrukturális 
normák alapján határozzák meg. A ~ terüle-
tét a megbízható őrzés céljából be kell keríte-
ni és ki kell világítani. A készenlét fokozása 
és a tűzvédelem érdekében annyi kaput kell 
létesíteni, amennyi biztosítja a ~ időnormán 
belüli elhagyását. A ~et úgy kell kialakítani, 
hogy az elemek elhelyezése biztosítsa kör-
forgalomban az alábbi technológiai sorrend 
betartását: igénybevétel utáni műszaki ellen-
őrzés, üzemanyag-feltöltés, mosás, igénybe-
vétel utáni (napi) karbantartás, tárolóhelyre, 
illetve szükség esetén javítóműhelybe törté-
nő beállás, a ~szolgálat által történő ellen-
őrzés. A ~en a gépjárműtechnikai eszközök 
elhelyezése tárolóhelyen történik, amely le-
het zárt (fűthető), nyitott (félig nyitott, elő-
tetős szín, vagy szabadtéri. A tárolóhely te-

rületét az alegységek között fel kell osztani, 
a körletek határait jól láthatóan meg kell je-
lölni. A ~en belül minden alegységparancs-
nok felel alegysége tárolóhelyének rendjéért 
és tisztaságáért. A tárolóhelyen belül min-
den technikai eszköz állandó tárolóhelyét 
meg kell határozni, és azt az eszköz forgal-
mi rendszámának (alvázszámának) feltünte-
tésével kell jelölni (tábla, felfestés). A tároló-
helyeken a technikai eszközöket (lehetőleg 
egy sorban) úgy kell elhelyezni, hogy azok 
tűz esetén könnyen és gyorsan ki tudjanak 
állni, illetve azok biztonságba helyezése ki-
vontatás útján biztosított legyen. Az eszkö-
zök, illetve az eszköz és a fal között olyan 
széles közlekedési utat kell szabadon hagyni, 
hogy a gépjármű ajtaját teljes egészében ki 
lehessen nyitni. A tárolóhelyre csak üzem-
képes, hajtó- és kenőanyaggal feltöltött, kar-
bantartott gépjárműtechnikai eszközöket 
szabad beállítani. Azon gépjárműtechnikai 
eszközök részére, amelyeken az igénybe-
vétel napján valamilyen oknál fogva a napi 
karbantartást végrehajtani nem lehetett kü-
lön tárolóhelyet kell kijelölni. Külön terüle-
tet kell kijelölni az üzemképtelen és javításra 
váró eszközök részére, lehetőleg a javítómű-
hely közelében. A tárolóhelyeken elhelyezett 
technikai eszközök elektromos berendezé-
seit feszültségmentesíteni kell (főkapcso-
ló kikapcsolásával, ahol ez nincs, az akku-
mulátor testvezetékének szétkapcsolásával). 
A tárolóhelyeken (a javításra, karbantartás-
ra váró eszközök tárolóhelyén is) elhelyezett 
gépjárműtechnikai eszközöket lezárt vezető-
fülkével, valamint bekapcsolt sebességfoko-
zattal tárolni tilos. A vezetőfülkék, búvónyí-
lások kulcsait, valamint az eszközök indító-
kulcsait az igénybevétel befejezése után a ~ 
szolgálatnak le kell adni, és ott kell tárolni. 
A páncélos- és gépjárműtechnikai eszközök 
rendszeres (napi) mozgásának biztosítására 
a ~en egy kaput kell kijelölni, a többi kaput 
biztonságosan le kell zárni. Ezen kapukat 
kizárólag készenlét fokozási, katasztrófa-
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elhárítási feladatok és tűzriadó esetén, va-
lamint a katonai szervezet parancsnokának 
külön parancsára lehet használni. A gépjár-
műtechnikai eszközök a ~et csak érvényes 
menetlevéllel, üzem- és forgalombiztos ál-
lapotban, karbantartva hagyhatják el. A ~re 
a belépés történhet: a) a laktanyába állandó 
belépési engedéllyel, vagy érvényes nyílt pa-
ranccsal rendelkező hivatásos és szerződé-
ses, önkéntes tartalékos és közalkalmazot-
ti állományú személyek, munkakörüknek 
megfelelő feladat és ellenőrzés végrehajtá-
sa érdekében; b) a gépjárműtechnikai eszkö-
zök vezetői, illetve kezelői érvényes menet-
levéllel; c) kiképzési, karbantartási felada-
tok céljából kirendelt állomány, parancsnok 
vezetésével, kötelékben; d) eltérő esetekben 
az alakulat állományába tartozók szolgálati 
okokból, egyénileg, a ⁓-ügyeletes engedé-
lyével; e) az alakulat állományába nem tar-
tozó személyek a parancsnok (technikai he-
lyettes) engedélyével, az alakulat állományá-
ba tartozó tiszt, vagy tiszthelyettes kíséreté-
ben. (V. R. L.) → haditechnikai támogatás

telepített egészségügyi erő: szinonimája 
a telepített egészségügyi képesség. A tele-
pített egészségügyi képességeknek meg kell 
felelniük az általuk támogatott haderő kül-
detésének, erejének és összetételének, vala-
mint a telepített haderőre várhatóan kiható 
környezeti és egészségügyi kockázatoknak. 
A műveleti egészségügyi biztosítási képes-
ségek együtt települnek az általuk biztosí-
tott haderővel, azzal azonos készenléti álla-
potban vannak. A ~nek alkalmazkodnia kell 
a telepített haderő méretének, vagy küldetés-
függő kockázatainak változásaihoz és a vár-
ható átlagos napi sérültszám mellett tudnia 
kell kezelni a kiugróan magas sérültterhelést 
is. A NATO-műveletekhez nyújtott egész-
ségügyi biztosítást különféle beavatkozó ké-
pességek biztosítják. Ezek a beavatkozó ké-
pességek magukba foglalják az összes szük-
séges egészségügyi erőforrást és eszközt, 

amelyek a gyógyításhoz, kiürítéshez, szak-
anyag utánpótláshoz és olyan egyéb felada-
tok ellátásához szükségesek, amelyek a had-
erő egészségi állapotának bizonyos megha-
tározott szinten történő fenntartását lehetővé 
teszik. A képesség annak a leírása, hogy egy 
adott egészségügyi erő milyen terjedelmű 
egészségügyi ellátást tud nyújtani az első 
beavatkozó képességtől a végleges kórhá-
zi ellátásig. (K. I.)  → katonai egészségügy

telepíthető egészségügyi rendszerek (Dep-
loyed Health Care – DHC): az egészségügyi 
biztosítás tíz eszközéből hét alkotja a ~ kö-
rét. Ezek az eszközök olyan meghatározó ké-
pességek, amelyek mindegyikének alkalma-
zását szükséges megfontolni annak érdeké-
ben, hogy hatékony egészségügyi erők ke-
rüljenek telepítésre és álljanak rendelkezésre 
a katonai műveletekhez. A katona-egészség-
ügyi szolgálatnak képesnek kell lennie ezen 
eszközök felhasználásával küldetésre sza-
bott, s az adott művelet léptékének és össze-
tettségének megfelelő egészségügyi erőket 
kiállítani. A katona-egészségügyi biztosítás 
a következő összetevőkből áll (ebből az első 
hét alkotja a ~ körét): a) egészségügyi ve-
zetés, irányítás és híradás, valamint infor-
máció kezelés rendszerei; b) egészségügyi 
haderővédelem; c) a kórházi ellátást meg-
előző (prehospitális) sürgősségi ellátás; d) 
 elsődleges egészségügyi ellátás; e) telepí-
tett kórházi szintű ellátás; f) egészségügyi 
kiürítés; g) egészségügyi logisztika; h) szi-
lárd szakmai alap; i) a biztonsághoz és sta-
bilitáshoz való egészségügyi hozzájárulás; j) 
kutatás és újítások (K. I.)  → katonai egész-
ségügy

telepíthető légi vezetési és irányítási köz-
pont (Deployable Air Command and Cont-
rol Centre – DACCC): a NATO telepíthető 
egyesített légi vezetési képessége. Három 
fő részből áll, a telepíthető légi hadművele-
ti központból; a telepíthető légtérellenőrző, 
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azonosított légi helyzetkép előállító, vala-
mint szenzor információ egyesítő központ-
ból; illetve a telepíthető szenzor részlegből. 
Feladata, hogy a világon bármerre képes le-
gyen települni és vezetési és irányítási, ter-
vezési képességgel és felderítési informá-
ciókkal ellátni a légi műveleteket. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támo-
gató műveletek)

település: egy embercsoport lakó- és mun-
kahelyének térbeli egysége. A ~ az emberek 
által ideiglenesen vagy állandóan lakott hely, 
amely lakó- és gazdasági célú épületekből, 
valamint a hozzájuk tartozó egyéb építmé-
nyekből (utak, hidak, közterek) áll. A ~eket 
csoportosíthatjuk a hasznosításuk módja 
szerint. Lehetnek állandó, ideiglenes ~ek 
(nomád népek tábora), és átmeneti, állan-
dó jelleggel épült, de az évnek csak egy ré-
szében használt szezonális ~ek (hegyi pász-
torszállások, nyaralótelepek). A lakóépüle-
tek száma alapján: a) egy-két épületből álló 
magányos vagy úgynevezett szórvány~ek 
(tanya, farm); b) több házból álló csoportos 
~ek (például falu, város). A ~hálózatban be-
töltött szerepkör alapján: a) központi funkci-
óval rendelkező (városok), b) központi funk-
ció nélküli ~ek (falvak). Gazdasági jellegük 
szerint: a) mezőgazdasági, ipari és szolgál-
tató funkcióra szakosodott (például üdülő-
helyek, vasúti csomópontok), b) tisztán lakó-
funkcióra épült alvó~. Népességszám alap-
ján: a) óriásváros 10 millió felett; b) világ-
város 1−10 millió; c) regionális központ 500 
000–1 millió; d) nagyváros 100–500 ezer; e) 
középváros 20–100 ezer; f) kisváros 10–20 
ezer; g) óriásfalu 5000–10 000; h) nagyfalu 
2000–5000; i) kisfalu 500–2000; j) aprófa-
lu 100–500; k) törpefalu 100 alatt. A ~ek ki-
alakulására természeti, gazdasági, társadal-
mi és politikai tényezők hatottak, amelyek 
szerepe időről időre változott. A természeti 
tényezők sorában a helyi energia, a tér egy 
adott pontján található előny és adottság is 

fontos. Klasszikus helyi energia: a) a dom-
borzat (folyóterasz, ármentes térszín, tör-
melékkúpok, réteglépcsők lábai); b) a víz, 
amely kezdetben létszükséglet (például ivó-
víz), később nyersanyag, gazdaságserken-
tő tényező, energiaforrás, a termálvíz sze-
repe jelentős; c) ásványkincs (vasérc, szí-
nes- és nemesfémek, só, fosszilis lelőhelyek, 
szénhidrogének). A modern táj is rendelke-
zik helyi energiával: a táj szépsége, történel-
mi események helyszínei. A helyzeti ener-
gia az valamilyen relatív földrajzi elhelyez-
kedésből adódó előnyt, fekvést jelent. Ilyen 
az eltérő jellegű tájak találkozása (hegyvi-
dék-alföld; sivatag pereme, tengerpart, vá-
sárvonal), a homogén tájak központja (me-
dencék földrajzi központja, ármentes térszí-
nek, szigetek középpontja), valamint a ked-
vező forgalmi helyzet (folyami átkelőhely, 
hídváros, tengerparti folyótorkolat, tenger-
öböl, tengerszoros, földszoros, vasúti cso-
mópont, határátkelőhely). A helyi és a hely-
zeti energia nem jelennek meg elkülönülten, 
a térben összeadódnak és egymást erősítik 
(például Buda és Pest – vásárváros, folya-
mi átkelőhely, medenceközpont, folyóterasz, 
ivóvíz és ipari víz megléte, a környező hegy-
ségek, és a táj szépsége). A gazdasági ténye-
zők szerepe az ipari forradalomtól erősödik 
meg jelentősen (ásványkincsek, út- és vasút-
hálózat, ipar, tercier funkciók). A társadal-
mi tényezők szerepe az utóbbi évtizedekben 
az urbanizáció miatt nőtt meg. A politikai 
tényezők szerepe a történelem során időről 
időre változott. A ~ értékelését a katonaföld-
rajzi értékelések tartalmazzák. Katonaföld-
rajzi szempontból leírják az adott terület ~ei-
nek földrajzi elhelyezkedését, hierarchiáját, 
egymástól való távolságát, a térség ~szerke-
zetét. Ismertetik a városok szerkezetét, be-
építettségét, az építési módokat, a jelentő-
sebb objektumokat, az átvonulási és meg-
kerülési lehetőségeket, az energiaellátást, 
a veszélyeztetettséget (elárasztás, tűzve-
szély, környezetszennyeződés stb.), a falvak 
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nagyságát, szerkezetét, építési módját, az át-
vonulási, megkerülési, megerődítési lehető-
ségeket. Értékelik a védelmi építményeket, 
az egészségügyi intézmények felszereltsé-
gét, az ivóvízellátás és a katonai infrastruk-
túra helyzetét. (S. K. K.) → katonaföldrajz

településföldrajz: a településföldrajz a tár-
sadalomföldrajz egyik ága, amely a telepü-
lések kialakulásával, térbeli elrendeződésé-
vel (morfológiájával), társadalmi és gazda-
sági jelenségeikkel, a településhálózat térbeli 
rendjével, a településhierarchiával foglalko-
zik. Két nagy ága a faluföldrajz és a város-
földrajz. (S. K. K.) → katonaföldrajz

települési hely: az a terület, amelyen a tör-
zsek (vezetési pontok), a logisztikai szer-
vezetek és vezető szerveik a hadművelet, 
a harc vezetésére és támogatása, illetve ki-
szolgálása céljából szétbontakoznak. Kivá-
lasztásánál alapvető követelmény, hogy al-
kalmas legyen hosszabb idejű tartózkodás-
ra, rejtve legyen a felderítés ellen, ugyan-
akkor a lehető legkedvezőbb feltételeket te-
remtse a vezető- és a végrehajtó szerveze-
tek működéséhez. A ~en belül a logisztikai 
kötelékek alegységei többnyire elkülönülten 
oldják meg feladataikat. (T. J.) → szárazföl-
di műveletek

Téli (szovjet–finn) háború: a második 
világháború időszakában a Szovjetunió 
és Finnország között két háború zajlott. A ~ 
1939. november 30-án  kezdődött amikor 
a szovjet csapatok hadüzenet nélküli indí-
tottak támadást. Ennek közvetlen előzménye 
volt a november 26-án  végrehajtott mainilai 
incidens amikor a szovjetek ágyúzni kezdték 
a saját területükön fekvő, de a finn határtól 
csupán 800 méterre található Mainila tele-
pülést, s az akcióért a finneket tették felelős-
sé. A Népszövetség jogtalannak minősítette 
a szovjet támadást, és 1939. december 14-én  
kizárta a Szovjetuniót soraiból. A konflik-

tust az 1940. március 13-án  aláírt moszkvai 
békeszerződés zárta le.  Elvesztett területe-
inek visszaszerzésére 1941-ben  Finnország 
ismét hadba szállt a Szovjetunióval szem-
ben, amit az utókor „folytatólagos háború-
nak” nevez. A háborút négy fő részre lehet 
bontani: a) 1941-es  finn támadás; b) állóhá-
ború 1942–1943 között); c) szovjet ellentá-
madás 1944-ben; d) fegyverszünet és bé-
kekötés. A finn és szovjet csapatok közötti 
harccselekmények 1944. szeptember köze-
pén értek véget, gyakorlatilag „döntetlen” 
eredménnyel: egyik fél sem tudott a másik-
kal szemben jelentős teret nyerni. A „foly-
tatólagos háborút” végül az 1947-es  pári-
zsi békeszerződés zárta le. Az itt lefektetett 
korlátozások a mai napig érvényben van-
nak Finnországgal szemben. A moszkvai 
fegyverszünetet a lappföldi háború követ-
te, mikor a finn haderő a német csapatok el-
len fordulva közel nyolc hónap alatt, 1945. 
április végére az országból a norvég hatá-
rig szorította őket vissza. A háborúnak van 
magyar vonatkozása is, ugyanis hazánkból 
344 önkéntesből álló zászlóalj utazott a fin-
nek megsegítésére, Kémeri Nagy Imre fő-
hadnagy vezetésével. Március 2-án  érkeztek 
meg a Lapuaba, ahol finn egyenruhát és fel-
szerelést kaptak. Ezután egy hónapig főleg 
a téli harcmodort és a síelést  gyakorolták. 
A  magyar katonákat a kiképzésük után 
az önkéntesekből szervezett Sisu Különít-
ménybe szervezték, de a harcokban már nem 
vettek részt. A békekötés után a magyar ka-
tonák határőrizeti feladatokat láttak el Lap-
peenrantában, végül 1940 májusában érke-
zetek haza Magyarországra. (N. L.) → had-
történet, hadművészet története

teljes előkészítés: a lőelemek meghatározá-
sának alapvető módja. Olyan hatástűz meg-
állapítási mód, amelynél a lövészet előkészí-
tését rejtetten (általában lövések leadása nél-
kül), számítások alkalmazásával nagy pon-
tossággal hajtják végre, ezáltal  biztosított 
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a gyors és vártalan tűzmegnyitás lehetősé-
ge. (Sz. T.) → tüzérség

teljesítményértékelés: az állomány tagját 
a munkáltatói jogkört gyakorló mérlegelési 
jogkörében eljárva, írásban rendszeresen ér-
tékeli. A ⁓ben csak kellően alátámasztott, té-
nyeken alapuló megállapítások szerepelhet-
nek. A ⁓ célja: a) az előmenetel objektivitá-
sának biztosítása; b) hatékony kiválasztási 
rendszer működtetése. A tiszti és az altisz-
ti állomány tagjáról jogszabályban megha-
tározott esetekben, de legalább évente egy-
szer (minden év január 1-je  és január 31-e 
között) ⁓t kell készíteni. A legénységi állo-
mány tagját csak a várakozási idő letelte-
kor, magasabb beosztásba kinevezése előtt, 
vagy az altiszti beosztásba történő felkészí-
tése előtt, vagy szolgálati beosztás ellátásá-
ra való alkalmatlanság felmerülésekor kell 
értékelni. A Tábori Lelkészi Szolgálat tagját 
nem kell értékelni. A ⁓t az érintettel közöl-
ni kell, aki: a) arra az ismertetéskor azon-
nal, de legkésőbb 3 napon belül írásban ész-
revételt tehet; b) ha szakszervezeti tag, azt 
az a) pont szerinti határidőn belül a szak-
szervezettel egyeztetheti; c) a hibás, a va-
lótlan vagy a személyiségi jogát sértő meg-
állapítás, észrevétel ellen szolgálati panaszt 
terjeszthet elő. A ⁓re a ⁓i folyamatot támo-
gató informatikai alkalmazás, az úgyneve-
zett TÉR-szoftver használatával kerül sor. 
(I. A.) → humánpolitika, személyügy

teljesítménymutató (híradó-informatikai): 
a híradó-informatikai szolgáltatás megítélé-
sét, tervezését, fejlesztését segítő, a kritikus 
sikertényezők teljesülését, az eredményessé-
get, hatékonyságot vagy költséghatékonysá-
got jellemző mérőszám. (N. I.) → híradó-in-
formatika, információvédelem

tematikus térkép: a térképek azon osztá-
lya, amely a földrajzi tér általános, illetve to-
pográfiai jellegű megjelenítésén túl – több-

nyire az alaptérkép grafikai hangsúlyának, 
adattartalmának csökkentésével – egyéb 
szakspecifikus és meghatározott tematika 
alapján kialakított tartalmat is megjelenít. 
A védelmi célú térképészetben alkalmazott 
különböző térképtípusok közül a ~ek a leg-
alkalmasabbak a katonaföldrajzi tényezők 
megjelenítésére, így a katonaföldrajzi érté-
kelések elengedhetetlen grafikus kellékeinek 
számítanak. A ~ek legváltozatosabb tarta-
lommal a természeti, társadalmi, gazdasá-
gi és katonai tényezőket részletesen bemu-
tató katonaföldrajzi atlaszokban fordulnak 
elő. A szabványos kialakítású ~ek legjelen-
tősebb felhasználási területét légi navigáci-
ós térképek jelentik. A szárazföldi ~ek kö-
rébe azon térképféleségek tartoznak, ame-
lyek az általános földrajzi, illetve topográ-
fiai adattartalmon túl egyéb, a szárazföldi 
erők alkalmazása szempontjából lényeges 
tematikus információkat is részleteznek, il-
letve kiemelnek. Ennek megfelelően egyes 
elemzési, értékelési feladatok végrehajtása 
(például terepjárhatóság, vagy közlekedési 
hálózat vizsgálata) során kiemelt jelentőség-
gel bírnak. Bár a térképészeti vonatkozású 
STANAG-ek köréből kikerültek olyan ré-
gebbi szabványos szárazföldi ~típusok, mint 
például a geodéziai adatok térképe (Position 
Information Graphic – PIG), az út- és híd-
adatok térképe (Road and Bridge – RB), 
a terepjárhatósági térkép (Cross Country 
Movement – CCM), vagy a védett területek 
térképe (Protected Area Map – PAM), ezek 
egyedi igény alapján aktualizált és módosí-
tott változatai elkészítésére ma is van lehe-
tőség a terepelemző rendszerek felhasználá-
sával. (K. A.) → geoinformációs támogatás

tengerészgyalogság: az Amerikai Egyesült 
Államok esetében a fegyveres erők egyik 
haderőneme, a többi ország esetében a ha-
ditengerészet egyik fegyverneme. Olyan 
különleges kiképzettségű katonák tartoz-
nak a világ ⁓ainak állományába, akiknek 
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fő feladata a haditengerészeti úszóegységek 
és a haditengerészet kikötőinek (bázisainak) 
fizikai védelme, azokon a rend fenntartása, 
illetve kiemelten tengerideszant (partraszál-
ló) műveletek végrehajtása. Az amerikai ten-
gerészgyalogosok feladata ezek mellett ki-
egészül még a nagykövetségek és konzu-
látusok védelmével is. A ⁓ előzményeként 
már a görög–perzsa háborúk hoplitái (nehéz 
fegyverzetű gyalogos katonák) is megemlít-
hetők, akikkel a szalamiszi (Kr. e. 480) csa-
ta előtt megerősítették a triérészek (három 
evezősoros hadihajók) legénységét. A pun 
háborúk római légionáriusai hasonló felada-
tokat láttak el a hadihajók fedélzetén. Mind-
két esetben közös viszont, hogy alapvetően 
szárazföldi harcra kiképzett katonákat vezé-
nyeltek a hadihajókra. Az első kifejezetten 
hajófedélzeti szolgálatra alkalmazott fegy-
vernem, a spanyol ⁓, amelyet 1537-ben  állí-
tott fel I. Károly spanyol király (V. Károly 
német-római császár). Az egység fő feladata 
ekkor a Földközi-tengeren szolgáló, a mosz-
lim kalózok ellen bevetett gályák harcképes-
ségének növelése voltt. Az első olyan alaku-
lat, amelyet már a nevében is ⁓ként nevez-
tek, az az 1755-ben  felállított Brit Királyi 
Tengerészgyalogság volt. (Maga a fegyver-
nem 1664-re  vezeti vissza eredetét, amikor 
egy tengerészeti gyalogezredet állítottak fel. 
Érdekesség, hogy egy évvel később jött lét-
re az akkori háborús ellenfél Hollandia ⁓a 
is, amelyet tengerészeti ezrednek neveztek.) 
A fegyvernem sokáig legfontosabb feladta 
a hajók fedélzetén való rendfenntartás volt, 
mivel a Brit Királyi Haditengerészet állo-
mányát – legalább is háborúk esetén – egé-
szen 1815-ig  jelentős részben kényszerto-
borzott legénységgel töltötték fel. A tenge-
részgyalogosok általában a brit vitorlás ha-
dihajók legénységének 15–20%-át alkották. 
Az ellenséggel való összecsapáskor a tenge-
részgyalogosok kezelték a tüzérség egy ré-
szét, illetve a fedélzeten lövészként vettek 
részt a harcban. (Ez a hagyomány később 

is megmaradt, például mindkét világhábo-
rúban a nagyobb hadihajók egyik lövegtor-
nyát tengerészgyalogosok kezelték.) Ameny-
nyiben a brit hadihajók vagy flottakötelékek 
partraszálló műveletet hajtottak végre, a ten-
gerészgyalogosok adták az expedíciós erő 
zömét. A brit ⁓nak így komoly szerepe volt 
a gyarmatbirodalom kiépítésében. Az Ame-
rikai Egyesült Államok Tengerészgyalog-
sága a függetlenségi háború alatt, 1775-ben  
jött létre. A kezdetben párszáz fős fegyver-
nem akkor indult dinamikus növekedés-
nek, amikor Washington – a polgárháborút 
követően – expanzívabb külpolitikába kez-
dett. Az amerikai tengerészgyalogosok fő 
bevetési területe évtizedekig a Latin-Ame-
rika volt. A ⁓ mérete a második világhábo-
rúban nőtt robbanásszerűen, hiszen a Csen-
des-óceáni hadszíntér földrajzi jellemzői en-
nek – a konfliktus folyamán fegyvernemből 
haderőnemmé váló – alakulat képességei-
nek feleltek meg a legjobban. A hideghábo-
rú idején is komoly szerep hárult az ame-
rikai ⁓ra, különösen a koreai, a vietnámi 
és az öbölháborúban játszott jelentős szere-
pet. Napjainkig is igaz, hogy a ⁓ Washing-
ton fegyveres erői gyorsreagálású képessé-
gének egyik legfontosabb eleme. A szovjet 
(orosz) ⁓ más okokból jött létre, mint az an-
golszász államok ⁓ai. Sokáig a tengerész-
gyalogos nem jelentett mást, mint a száraz-
földön  kényszerből, gyalogságként, vagy 
tüzérként bevetett tengerészeket. Igaz volt 
ez a krími háború (1853–1856), az orosz–ja-
pán háború (1904–1905), a két világháború, 
vagy a polgárháború (1917–1922) idejére is. 
A klasszikus értelemben vett valódi szovjet 
⁓ létrehozására, kiépítésére csak a hideghá-
ború alatt került sor. 2017 végén az Ameri-
kai Egyesült Államok ⁓a 184 400 fős aktív 
és 38 700 fős tartalékos állománnyal rendel-
kezett. A többi hatalom tengerészgyalogos 
erői eltörpültek az USA erőihez képest. Kö-
zülük a legjelentékenyebb erőkkel az Orosz-
országi Föderáció rendelkezett 2017 végén, ⁓
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ának létszáma 35 000 fős volt, a Kínai Nép-
köztársaság Tengerészgyalogsága 15 000 
fős volt, de ez a fegyvernem gyorsan fejlő-
dik, 2014 végén még csak 10 000 fős volt. 
A Brit Királyi Tengerészgyalogság 6600 fős, 
a francia megfelelője 2000 fős, az indiai pe-
dig 2200 pedig fős volt 2017 végén. Francia-
ország esetében a szárazföldi haderőnemen 
belül is van egy tengerészgyalogos dandár, 
sőt további tucatnyi – nevében – tengerész-
gyalogos ezred amelyek azonban szárazföldi 
egységek. A Kínai Népi Felszabadító Had-
sereg szárazföldi haderőnemének pedig hat 
partraszálló műveletekre kiképzett dandár-
ja van. (K. F.) → tengeri hadelmélet, tenge-
ri hadviselés

tengeri deszantfelderítés: olyan különle-
ges szakfelderítési feladat, amely informá-
ciószerzés céljából kis létszámú, különle-
ges műveleti képességekkel rendelkező al-
egység, normális körülmények között in-
kább rejtetten, mintsem fegyveres erőszak-
kal végrehajtott tengeri deszant partraszál-
lása, amit általában tervszerű visszavonulás 
követ. (H. H.) → felderítés

tengeri figyelés/ellenőrzés: elsődlegesen 
a világ óceánjainak, tengereinek felszínén 
vagy a felszín alatt haladó baráti vagy ellen-
séges hajók, tengeralattjárók és más vízi jár-
művek mozgásának felderítése, azonosítása 
és meghatározása, valamint a felszín alatt 
húzódó infokommunikációs eszközön folyó 
adattovábbítás felderítése céljából a tengeri 
területek felszínének és a felszín alatti részé-
nek az összes rendelkezésre álló és használ-
ható eszközzel végrehajtott rendszeres meg-
figyelése. (H. H.) → felderítés

tengeri hatalom: olyan állam, amely jelen-
tős haditengerészeti erőkkel, képességek-
kel rendelkezik, amelyre támaszkodva ké-
pes akaratát a világtenger távoli térségei-
ben is érvényesíteni. (Napjainkban az állam 

tengeri érdekeinek fegyveres erővel való ér-
vényesítése már összhaderőnemi feladat, de 
egészen a 20. századig ezt szinte kizárólag 
a haditengerészetek biztosították.) A hadi-
flottával nem, vagy nem eléggé erős tengeri 
haderőnemmel rendelkező államok mindig 
ki voltak (/vannak) téve annak, hogy akár 
békeidőben is ellenséges hadihajók vonul-
hatnak partjaik elé. A nyomásgyakorlás-
nak ezt a módját a 19. századtól ágyúnaszád 
diplomáciának nevezték, napjainkban pedig 
erőkivetítésnek. A ⁓má váláshoz számtalan 
dologra volt (van) szükség: megfelelő gaz-
dasági háttérre, jó földrajzi helyzetre, nagy 
népességre – azon belül is jól képzett, „ten-
gerjáró” – emberanyagra, tekintélyes keres-
kedelmi flottára, hajóépítő dokkokra, ke-
reskedelmi és hadikikötőkre stb. A ⁓ alapja 
azonban elsősorban a pénz, az anyagi javak, 
azaz az erős nemzetgazdaság. A tengeri ha-
talmi státus anyagilag és nemzetközi tekin-
tély szempontjából is kifizetődő. Az ilyen 
képességgel rendelkező állam lobogója alatt 
regisztrált kereskedelmi hajók, hobbicélú 
jachtok, vagy állampolgárai mindig nagyobb 
biztonságban mozoghatnak a világtenge-
ren, mert az erős haditengerészet potenci-
álisan elrettentheti a támadó szándékú ál-
lamokat. (A kalózokkal más a helyzet, bár 
azok is szívesebben támadják meg a gyen-
gébb országok hajóit.) A tengeri hatalmak 
hadihajói (erőkivetítő platformjai) nemcsak 
a hajókat oltalmazzák, hanem hazájuk gaz-
dasági és politikai érdekeit is érvényesítik, 
a világ szinte bármely pontján. Az angol-
szász terminológia az úgynevezett kékvízi 
haditengerészetet használja a ⁓ szinonimá-
jaként azokra az országokra, amelyek tartó-
san képesek a világtenger bármely pontján 
legalább egy korlátozott méretű haditenge-
részeti köteléket fenntartani. (Ilyen kékví-
zi képességekkel rendelkezik az Amerikai 
Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Francia-
ország, az Oroszországi Föderáció, a Kínai 
Népköztársaság és India.) Az úgynevezett 
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zöldvízi képesség arra utal, hogy az adott 
ország képes tartósan jelen lenni a kizáróla-
gos gazdasági övezetétől pár ezer kilométer-
rel távolabb eső régiókban is. (Zöldvízi ha-
talmak Ausztrália, Brazília, Dél-Korea, Ka-
nada, Hollandia, Japán, Olaszország és Spa-
nyolország.) A barna vízi, vagy folyami ha-
ditengerészetek – önállóan legalábbis – nem 
képesek a kizárólagos gazdasági övezetü-
kön túl műveleteket folytatni, többségük 
tartósan még a parti tengert (egy 22 km-es  
sávot) sem képes biztosítani. A haditenge-
részet minden korban hatásos kényszerítő 
eszköznek számít, számított. Az ókori ál-
lamok közül hosszabb ideig Athén, Karthá-
gó, Róma volt meghatározó tengeri hatal-
mak. A középkorban Bizánc, az Arab Biro-
dalom, Velence és Genova, valamint a Han-
za-szövetség, illetve a Török Birodalom szá-
mított ⁓nak. Az újkorban előbb a portugál 
és a spanyol, majd az angol (brit), a holland 
és francia gyarmatbirodalmak létrejötte el-
választhatatlan volt tengeri hatalmi státu-
szuktól. A Távol-Keleten évezredekig Kína 
volt a legerősebb ⁓, majd a 19. század végé-
től Japán emelkedett fel. A 19. század végé-
re az Amerikai Egyesült Államok és Német-
ország is ⁓má vált, előbbi a második világ-
háborút követően átvette a britektől az első-
séget is. Oroszországnak – rendkívül hátrá-
nyos geopolitikai helyzete miatt – csak rit-
kán sikerült valódi ⁓má válnia, ellenben 
a Szovjetunió a hidegháború legnagyobb 
részében a világ második számú tengeri ha-
talmának számított. (A túlfeszített fegyver-
kezés, különösen a költséges flottaprogram 
viszont nagyban hozzájárult a Szovjetunió 
összeomlásához.) (K. F.) → tengeri hadel-
mélet, tengeri hadviselés

tengeri mérföld: tengeri navigációban ma is 
alkalmazott hosszmértékegység. Az egysé-
ges mértékegységek bevezetése előtt, külö-
nösen a nem szilárd földfelszínek esetében, 
kézenfekvő megoldást jelentett a távolsá-

gok ívszögekhez tartozó hosszokkal történő 
meghatározása. A ~ is egy ilyen hosszmér-
tékegység, amely egy adott gömbi főkörön 
(leginkább a délkörön) mért ívperc nagyságú 
távolságnak felel meg. Ennek nemzetközileg 
elfogadott értéke 1852 m. A ~ mértékegység 
megjelöléssel a NATO-szabványok szerint 
kiadott térképészeti anyagokon találkozha-
tunk. (K. A.) → geoinformációs támogatás

tengeri uralom: a tenger felszínének – 
a 20. századtól kezdve a víz mélyének és 
a fölötte lévő légtérnek – az  ellenőrzése 
egyike a legbonyolultabb feladatoknak. 
A tengerre nem lehet várakat, erődöket épí-
teni, vagy lövészárkokat ásni. A vízfelszínt 
nem lehet úgy birtokba venni, mint a szá-
razföldet. A világtenger több mint 361 mil-
lió km2-es  felszíne önmagában közel két 
és félszer haladja meg a szárazföldek ki-
terjedését, ekkora térséget még a mai mo-
dern eszközök birtokában sem lehet állandó 
és teljes körű ellenőrzés alatt tartani. A rá-
diólokátor, illetve a katonai repülés 20. szá-
zadi elterjedése előtt lényegében az emberi 
látótávolság határozta meg az egyes hadiha-
jók vagy flottakötelékek által ellenőrizhető 
terület nagyságát. Az emberi szem „telje-
sítményét” azonban nagymértékben befo-
lyásolják a körülmények, hiszen a látótá-
volság éjszaka, ködben vagy heves  viharok 
idején  lényegében nullára csökkenhet. (En-
nek ellenére a ⁓  elméletének kezdetei már 
a 17. századra visszanyúlnak.) A ⁓ tehát 
mindig – még napjainkban is – viszonyla-
gos, lényegében azt a képességet jelenti, 
hogy egy állam a számára stratégiai fon-
tosságú térségekben hosszú távon is meg-
határozó, a potenciális ellenség haditenge-
részeti erőit, illetve kereskedelmi hajóit el-
pusztítani, de legalább is elrettenteni képes 
fegyveres (tengerészeti) erőt képes állomá-
soztatni. A ⁓ egyik speciális területe a ten-
geri közlekedési útvonalak biztosítása, amit 
a legegyszerűbben a szűk keresztmetszetek 
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(fojtópontok), azaz a tengerszorosok vagy 
csatornák birtokbavételével lehet megolda-
ni. A szűk keresztmetszeteknél könnyen el-
lenőrizhető, keskeny vízsávra szorul a ha-
jóforgalom, ezért szinte minden történelmi 
korban fontos volt a birtoklásuk. A Gibral-
tári- és a Messinai-szoros, vagy a La Man-
che fontosságát mi sem jelzi jobban, mint 
az a rengeteg tengeri összecsapás, amelyet 
a közelükben vívtak. A ⁓ az az állapot, ami-
kor egy ország a világtengeren, vagy an-
nak számára stratégiailag fontos részén ké-
pes akaratát ellenfelével, vagy ellenfeleivel 
szemben érvényesíteni. A ⁓ tehát akkor va-
lósul meg, amikor egy állam (hadi és keres-
kedelmi célra egyaránt) szabadon használ-
ja a világtengert, ugyanakkor lehetetlenné 
teszi annak használatát ellenségei számára. 
A ⁓ leghatékonyabb eszköze a tengeri blo-
kád. A ⁓ kevésbé egyértelmű állapota a ten-
geri fölény, amikor az egyik állam haditen-
gerészete és fegyveres erőinek a tengeren is 
bevethető részei (légierő, partvédő tüzérség 
stb.) olyan túlsúlyban vannak az általuk ki-
választott időben és helyen, hogy az ellen-
félnek – az adott térségben és az adott idő-
ben állomásozó erőivel – nincs esélye érde-
mi ellentevékenységet folytatni. (Mindkét 
világháborúban ez volt a helyzet a Balti-ten-
geren, ahol a német haditengerészettel szem-
ben sem a cári orosz, sem a szovjet haditen-
gerészetnek nem volt reális esélye győzelmet 
elérni.) A ⁓ (tengeri hadviselés) elméletének 
legnagyobb hatású gondolkodói az amerikai 
Alfred Thayer Mahan, a brit Sir Julian Staf-
ford Corbett, a szovjet Szergej Georgievics 
Gorskov voltak, napjainkban pedig az ame-
rikai Norman Friedman munkásságát kell 
kiemelni. (K. F.) → tengeri hadelmélet, ten-
geri hadviselés

tengerszint feletti magasság: a terep egy 
adott pontjának a közepes tengerszinthez 
igazodó geoid felszínétől a helyi függőleges 
mentén mért távolsága, más néven abszolút 

magassága. Értékei a szárazföldi térképe-
ken méterben (a magassági tájékozás pont-
jainál deciméter élességgel), a légi navigáci-
ós térképeken láb mértékegységben jelennek 
meg. (K. A.) → geoinformációs támogatás

tények: igaznak, valódinak elismert in-
formációk. Felderítői szóhasználatban a ⁓ 
a megerősített felderítési adatokat és infor-
mációkat jelentik. Megjegyzés: az elemzé-
sek végrehajtásának egyik kiinduló alap-
ja. Ilyenek például a térképészeti hivatko-
zásokból származó információk, amelyek-
hez további elemzés nem szükséges. (H. H.) 
→ felderítés

tényleges állomány: a ⁓ tagjai békében ön-
kéntes jelentkezés alapján teljesítenek kato-
nai szolgálatot. A honvédség folyamatos ki-
egészítése békében a hivatásos, szerződéses 
és az önkéntes tartalékos katonai szolgálatra 
vagy honvéd tisztjelölt és honvéd altisztje-
lölt jogviszony létesítésére toborzottak fel-
vétele, megelőző védelmi helyzet és rendkí-
vüli állapot idején a fentieken túl hadkötele-
sek behívása útján is történik. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

teodolit: a geodéziai eszközök csoportjának 
fontos tagja, a vízszintes szögek és a magas-
sági szögek precíz mérésére egyedülállóan 
alkalmas optikai műszer. Széles körű alkal-
mazására már a második katonai felmérés 
(katonai felmérések) időszakában sor ke-
rült, és az országos geodéziai alappontháló-
zatok létesítésének is meghatározó eszköze 
volt. A honvédelemben napjainkban is alkal-
mazzák a nagy pontosságot igénylő geodé-
ziai mérési és kitűzési feladatokban, így el-
sősorban a műszaki és tüzér alakulatoknál, 
valamint a katonai térképészetben. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

terep: a Föld felszíne, a rajta lévő természe-
tes és mesterséges tereptárgyakkal, amelyek 
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együttesen a harctevékenységek és a katonai 
műveletek szempontjából jelentőséggel bír-
nak. A ~ hatást gyakorol a harc megszerve-
zésére, vezetésére és lefolyására, az alkal-
mazott fegyverek tűzhatására, csapásmérő 
képességére, a harci technika bevethetősé-
gére, alkalmazhatóságára, a felderítés fel-
adataira, az együttműködés megszervezésé-
re és végrehajtására, az álcázási feladatokra 
és a műszaki feladatokra. A ~ hatásait a sa-
ját és az ellenséges erők, eszközök tevékeny-
ségére – akár elősegítik, akár megnehezítik 
azt – együttesen a ~ hadműveleti-harcásza-
ti jellemzőinek nevezzük. Ezen jellemzők 
értelmezését és értékelését a ~ és katonai 
műveletek kölcsönhatásában, kapcsolatá-
ban kell folytatni. A ~ tanulmányozásával, 
részletes értékelésével, a terepen történő tá-
jékozódás operatív eszközeivel és módsze-
reivel a katonai tereptan foglalkozik. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

terep beláthatósága: azon terepszakaszok 
összessége, amely egy (vagy több) figyelő-
pontból, egyidejűleg beláthatók. A belátható 
terepszakasz minden pontján a figyelőpon-
tok felé zavartalan összelátás valósul meg. 
A terep tanulmányozása részeként végre-
hajtott láthatósági elemzés – a kitűzött fel-
adattól és a rendelkezésre álló időtől, vala-
mint eszközöktől függően – becsléssel, ha-
gyományos (papíralapú) térképi szerkesz-
téssel, vagy korszerű terepelemző rendszer 
felhasználásával oldható meg. A ~ vizsgá-
latánál a terep fedettsége és a terep tagolt-
sága, valamint a figyelőpont helyzete függ-
vényében belátható, illetve be nem látható 
terepszakaszok meghatározására kerül sor. 
A ~ vizsgálható a saját és az ellenséges erők 
szemszögéből. Utóbbi esetben a vonalas jel-
legű tereptárgyak láthatósági vizsgálatára 
is szükség lehet (menetvonal tervezésekor). 
Nagyobb távolságok (>10 km) esetén szá-
molni kell a földgörbület és a légköri fénytö-

rés (refrakció) együttes hatásával is. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

terep fedettsége: a megfigyelést, a terep át-
tekintését, valamint az álcázást befolyásoló 
terepelemek együttes jellemzője. Mint te-
repfajtákat, a terepfedezettől függően meg-
különböztetünk nyílt terepet és fedett tere-
pet. (K. A.) → geoinformációs támogatás

terep tagoltsága: a terepelemek mozgásra 
és manőverező képességre gyakorolt együt-
tes hatása, illetve ezek eredményeként ki-
alakuló terepfajták egyik jellemzője. A ~át 
illetően alapvetően két típust, a tagolatlan 
és a tagolt terepet különböztetjük meg. Előb-
bi kategóriába a kis magasságkülönbség-
gel rendelkező és a mozgás nem, vagy cse-
kély mértékben akadályozó terepfajták tar-
toznak. A tagolt terep (átszeldelt terep) me-
redek völgyoldalai, árkai, töltései, továbbá 
a részét képező különböző folyóvizek, csa-
tornák, vízmosások, mocsarak ezzel szem-
ben jelentős mértékben megnehezítik a moz-
gást és a harcászati tevékenységeket. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

terepasztal: 1. A terep egy meghatározott 
részét valósághűen, méretarányosan kicsi-
nyítve ábrázoló terület, amelyet a terepen 
vagy tanteremben alakítottak ki. Rendsze-
rint ~t készítenek a nagyobb  kötelékekben 
végrehajtott harcászati gyakorlatokon 
a parancsnoki munka megszervezésére, 
a  tereptájékoztató, a harcászati tájékoztató, 
az elhatározás, az együttműködési utasítá-
sok, a harcparancs ismertetésére és a gya-
korlatok kiértékelésére. A ~ elkészítéséhez 
légi fényképet, nagy méretarányú térképet 
vagy térképvázlatot használnak. A ~ elké-
szítésénél a fő figyelmet a fontosabb tele-
pülések, tereptárgyak, tájékozódási pontok 
feltüntetésére kell fordítani. A ~t széles-
körűen alkalmazzák oktatási segédeszköz-
ként is (harcászati, katonaföldrajzi  ismeretek 
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és  tereptan oktatására). (V. F.) → katonai 
képzés, kiképzés, felkészítés 2. Peremmel 
ellátott alacsony asztal, vagy asztalszerű 
emelvény, amelyen a terep meghatározott 
részének közel valósághű, méretarányosan 
kicsinyített mását a rendelkezésre álló anya-
gokból (homok, fa, műanyag) felépítik. A ~ 
készítéséhez elsősorban légi fényképeket, 
topográfiai térképeket és térképvázlatokat 
használnak fel. A ~ kialakítása során a tele-
pülések és az azokat összekötő közlekedési 
hálózat, a domborzat és a növényzet, a víz-
rajz, valamint a főbb tájékozódási pontok 
kapnak hangsúlyos megjelenítést. Jelentő-
rendszer, keresőhálózat alkalmazásának igé-
nye esetén a koordinátahálózat vonalait a pe-
remek között kifeszített zsinórokkal helyet-
tesítik. (K. A.) → geoinformációs támogatás

terepelemek: a terep egynemű tereptár-
gyak összességéből kialakuló alkotóelemei. 
A ~ osztályozása megkönnyíti a terep tanul-
mányozását és megítélését. Katonai szem-
pontból a terepet elsősorban a megfigyelés 
és a rejtőzés feltételei (terep fedettsége), va-
lamint a mozgásra, manőverezőképességre 
gyakorolt hatásai (terep tagoltsága) alapján 
kell vizsgálni. E vizsgálatok során a terep 
meghatározó elemeit (domborzat; vízrajz; 
növényzet; talajtípusok; közlekedési háló-
zat; települések; gazdasági és szociális jel-
legű létesítmények) külön-külön és együt-
tesen is elemezni kell. (K. A.) → geoinfor-
mációs támogatás

terepelemzés: a terep különböző, lényegi 
tényezőkkel kombinált, természetes és mes-
terséges módon létrejött jellegzetességeit le-
író földrajzi információk gyűjtése, elemzé-
se, értékelése és értelmezése, a terep kato-
nai műveletekre gyakorolt hatásának elő-
rejelzése érdekében. A ~ a műveleti terü-
letre vonatkozólag a katonai szempontból 
fontos terepelemekre fókuszál, így a felszí-
ni formákra, a növényzetre, a vízrajzi for-

mációkra és létesítményekre, a közlekedé-
si hálózatra, a beépített területekre, a talaj-
féleségekre és egyéb különleges terepi jel-
lemzőkre. A terepelemzés – összetettsége 
folytán – célszerűen térinformatikai mun-
kaállomásokkal végezhető el terepelemző 
rendszerek részeként. (K. A.) → geoinfor-
mációs támogatás

terepelemző rendszer: terepi információk-
kal kapcsolatos katonai elemzési igényeket 
hatékonyan, analóg és digitális formában 
kielégítő rendszer. A ~ strukturált módon 
gyűjtött és tárolt adataiból különféle terep-
elemzési termékek és szolgáltatások hozha-
tók létre. A ~ből származó, zömmel grafikus 
formában megjelenített elemzési eredmé-
nyeket a katonai döntéshozatalban használ-
ják fel. (K. A.) → geoinformációs támogatás

terepértékelés: a harctevékenységek előké-
szítésének lényeges mozzanata. Célja ele-
gendő információ biztosítása a parancsno-
ki elhatározás és a döntés meghozatalához 
a terep hadműveleti-harcászati jellemzőiről, 
különös tekintettel a domborzat és felszíni 
vizek viszonyaira, a járhatóságra, a terep 
fedettségére, továbbá a rendelkezésére álló 
térképészeti anyagok tartalmára és a kiegé-
szítő térképészeti adatok megbízhatóságá-
ra. A ~t öt fő katonai szempont alapján kell 
végrehajtani, amelyek angol megnevezései 
alapján kialakult betűszava (OCOKA) gyak-
ran hivatkozott kifejezés a harcmező felderí-
tő előkészítése során: a) figyelési és tüzelési 
lehetőségek (Observation and fields of fire); 
b) rejtés és álcázás (Cover and concealment); 
c) akadályok (Obstacles); d) kulcsfontossá-
gú területek (Key terrain); e) a megközelíté-
si útvonalak és mozgási folyosók (Avenues 
of approach and mobility corridors). Az öt 
szempont (OCOKA) alapján végrehajtott ~ 
grafikusan megjelenített eredménye a kom-
binált akadályvázlat. (K. A.) → geoinformá-
ciós támogatás
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terepfajták: a terep gyors és egyértelmű 
jellemzésére kialakított kategóriák, ame-
lyek a terep tagoltsága és a terep fedettsége 
alapján különböztetik meg a terep azonos 
sajátosságokkal rendelkező típusait. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

terepfelderítés: a terep mindazon hadműve-
leti-harcászati jellemzőinek meghatározása, 
amelyeket a rendelkezésre álló térképészeti 
anyagok nem, vagy nem kielégítő részletes-
séggel, aktualitással tartalmaznak. A harc-
mező felderítő előkészítése (Intelligence 
Preparation of the Battlefield – IPB) során 
a felderítés felelősségi körzetében folytatott 
tevékenység. Főbb feladatai: a) a térképésze-
ti anyagok tanulmányozása során a nem be-
azonosítható terepviszonyok meghatározá-
sa; b) a térképen nem ábrázolt terepváltozá-
sok felderítése és rögzítése; c) a harccselek-
mények következtében létrejött terepváltozá-
sok megállapítása; d) a várható időjárási vi-
szonyok hatása a terepre; e) aktuális adatok 
megállapítása a különös figyelmet érdemlő 
területekről, tereptárgyakról; f) terepinfor-
mációk szerzése a topográfiai térképek tar-
talmának kiegészítése és helyesbítése céljá-
ból. A ~i feladatok mennyiségi és területi 
kiterjedésének meghatározása a rendelke-
zésre álló térképészeti anyagok és a harcá-
szati helyzet függvényében történik. A fel-
adatszabás tartalmazza: a) a ~ körletét, tár-
gyát vagy irányát; b) a ~ során alkalmazan-
dó eszközöket és módszereket; c) a ~ végre-
hajtásához rendelkezésre álló időkeretet; d) 
a felderítési adatok rögzítésének, valamint 
a jelentések módját. A ~ során különös fi-
gyelmet kap a közlekedési hálózat (utak, 
hidak és más közúti építmények) állapota; 
a terep védelmi és álcázó tulajdonságai, va-
lamint a természetes rejtő- és álcázóhelyek; 
a vízi akadályok (beleértve az ingoványos 
terepszakaszokat, mocsarakat) és a lakott 
területek. A ~ eredményei szöveges, táblá-
zatos és grafikus módon (felderítési vázla-

ton) jelenhetnek meg. (K. A.) → geoinfor-
mációs támogatás

terephez igazodó műszaki zár: olyan mű-
szaki zár, amelynek létesítése részletes te-
repértékelésen alapul, valamint kapcsolódik 
az összfegyvernemi parancsnok tevékeny-
ségre vonatkozó kiinduló elgondolásához. 
Általában már békeidőszakban vagy a mű-
veletek előkészítése idején telepítik. Rendel-
tetése az ellenség térnyerésének akadályozá-
sa, idő előtti szétbontakozásra kényszerítése 
és irányokba terelése, illetve a rugalmas cse-
lekvőképesség korlátozása és veszteség oko-
zása az élőerőben és a technikai eszközök-
ben. (K. Z.a) → műszaki támogatás

terepjárást fokozó berendezések: a terep-
járó gépjárművek képesek terepen szélső-
séges út- és időjárási viszonyok között is 
működni, de ezt csak akkor tehetik meg, ha 
arra technikailag megfelelő módon fel van-
nak készítve. A terepen mozgó jármű moz-
gását és akadályleküzdő képességét segítik 
elő a ~ és szerkezeti megoldások, amelyek 
lehetnek: állandó vagy kapcsolható összke-
rékhajtás, magas fokozatszámmal rendel-
kező nyomatékváltó, növelt belső  súrlódási 
vagy önzáró differenciálmű, differenciál-
zár, osztómű, kerékagyáttétel, megfelelő 
 terepjáró tulajdonságú gumiabroncs, defekt-
tűrő vagy defektmentes gumiabroncs, gumi-
abroncs-nyomásszabályozás, portáltengely 
kialakítás. Állandó összkerékhajtás esetén 
mind az első, mind a hátsó tengely hajtott, 
ebben az esetben a csúszásmentes gördülés 
feltétele, hogy a tengelyek fordulatszámá-
nak különbsége biztosított legyen. Ez a for-
dulatszám-különbség biztosítható különbö-
ző központi differenciálművekkel, amelyek 
megakadályozzák az esetleges fordulatszám 
különbségek miatt adódó szerkezeti befe-
szüléseket. A kapcsolható összkerékhajtás 
esetén az első- vagy a hátsókerék hajtás ki- 
és bekapcsolható. Többnyire a hátsó kerekek 
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hajtása állandó, és külön kapcsoló segítsé-
gével az első kerekek hajtását lehet bekap-
csolni. Vagy a sebességváltóházhoz erő-
sített, vagy tőle külön szerelt osztóművön 
keresztül kardántengelyek vezetnek az első 
és a hátsótengelyen elhelyezett differenciál-
művekhez. A terepjáróképesség növelésének 
érdekében a differenciálművek gyakran el 
vannak látva differenciálzárral, amely meg-
akadályozza az egyes kerekek kipörgését. 
Az olyan járművön, amely nincs ellátva köz-
ponti differenciálművel, az összkerékhajtást 
nem szabad bekapcsolni szilárd burkolatú 
úton. Viszkó-tengelykapcsoló alkalmazá-
sa esetén a tengelyhajtás bekapcsolása a két 
tengely közötti jelentős fordulatszám-kü-
lönbség esetén kapcsolódik be. Tehergépjár-
műveken és terepjáró járműveken alkalma-
zott osztóművek a forgatónyomaték és tel-
jesítmény elosztásán túl egy állandó nagy 
lassító áttételt is tartalmaznak, az első ten-
gely meghajtását csak nehéz terepen szük-
séges kapcsolni. Egy nehéz tehergépjármű 
össztömege a motor teljesítményéhez viszo-
nyítva magasabb, ezért a megfelelő menet-
tulajdonságok eléréséhez több sebességfoko-
zatra van szüksége, ami elérheti a tizenket-
tő vagy akár a tizenhat fokozatot is, illetve 
rendelkezhet kúszófokozattal, vagy pedig 
több hátrameneti fokozattal. A sebességfo-
kozatok magas számát meg lehet valósítani 
egy főváltóval, amely négy- vagy hatfokoza-
tú, és egy gyorsító előtéttel vagy szorzóvál-
tóval, illetve ennek a kettőnek a kombináci-
ójával. A kellően sok sebességfokozat lehe-
tővé teszi, hogy a jármű jelentős emelkedőn 
is fel tudjon menni, illetve közúton a végse-
bessége a motor túlpörgetése nélkül is nagy 
legyen, ugyanakkor ne legyen nagy fokozat-
ugrás az egyes sebességfokozatok módosí-
tásai között. A jármű terepen történő moz-
gása során a hajtott kerekek tapadása eltérő 
lehet és adott kerék tapadása annyira le is 
csökkenhet, hogy a kerék kerületén ébredő 
tapadóerő nem elegendő a rendelkezésre álló 

forgatónyomaték átvitelére. Ennek a prob-
lémának a kiküszöbölésére a szimmetrikus 
differenciálműbe differenciálzárat építenek 
be, amely a differenciálmű-házat és az egyik 
féltengelyt kapcsolja össze mereven, ezáltal 
a differenciálmű kiegyenlítő hatása megszű-
nik és a féltengelyek csak egyenlő fordu-
latszámmal foroghatnak. A differenciálzár 
használatát szükségtelenné teszi az önzá-
ró differenciálművek alkalmazása, amelyek 
kellően nagy belső súrlódással rendelkez-
nek. Az önzáró differenciálművek a jármű 
ívmenete során megengedik a hajtott kere-
kek egymástól eltérő szögsebességgel törté-
nő forgását, viszont ha a tapadóerő csökke-
nése miatt az egyik kerék nem tud megfele-
lő vonóerőt kifejteni, akkor a másik keréken 
az önzárási tényezővel arányosan, nagyobb 
vonóerő adódik át. Egy nehéz gépjárműnek 
terepen mozogva nagy nyomatékokat kell 
átvinnie a hajtott kerekekre, ezért a nyoma-
téknövelést sok esetben kiviszik közvetle-
nül a hajtott kerekekig. A hajtó féltengelyek 
külső vége ekkor egy lassító áttételű oldal-
hajtóművön keresztül csatlakozik a jármű 
kerekéhez, így jelentősen tehermentesítés-
re kerül a differenciálmű és a féltengelyek. 
Ez a kerékagy áttétel állhat homlok fogas-
kerékpárból vagy lehet bolygóműves kia-
lakítású. Amennyiben a kerékagyban levő 
áttételt fogaskerékpár alkalmazásával old-
ják meg, akkor a hajtó féltengely magasab-
ban fog elhelyezkedni, mint a kerék közép-
vonala, ami megnöveli a jármű szabad has-
magasságát, vagyis kevésbé fog elakadni 
a terepakadályokon. Ezt a megoldást neve-
zik portáltengely-kialakításnak. A defekt-
tűrő gumiabroncs-technológiák alapvetően 
az biztosítják, hogy defekt esetén is tovább 
lehet menni (többnyire egy csökkentett se-
bességgel, ami kb. 80 km/h) és egy korláto-
zott távolságra (többnyire 80 km-re). A gu-
miabroncs képes megtartani a jármű súlyát, 
még a teljes légnyomás elvesztése esetén is. 
A defekttűrő gumiabroncs hagyományos 
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keréktárcsára is felszerelhető. A defekttű-
rő technológiák alkalmazását jellemezhet-
jük a biztonsággal, kényelemmel és a gaz-
daságossággal. Mivel nyomásvesztés esetén 
is tovább lehet haladni a defekttűrő gumi-
abroncsokkal, ezért szükséges valamilyen 
nyomásvesztésre figyelmeztető rendszert 
beépíteni a járműbe. Ilyen rendszer nélkül 
a vezető nem tudja megállapítani, hogy a ke-
rekekben megszűnt a nyomás és túl sokáig 
és túl gyorsan közlekedne a járművel. Egyik 
elterjedt megoldás, hogy a gumiabroncsba 
épített érzékelő, közvetlenül és folyamato-
san méri a nyomást, és azt továbbítja a ve-
vőegység felé. A rendszer meg tudja külön-
böztetni a nyomáscsökkenést és a defektet. 
Minden keréken egy a kerékkel együtt forgó 
érzékelő méri a nyomást és a hőmérsékletet, 
amely értékeket közvetíti a vevőegység felé. 
Másik alapvető megoldásnál az ABS érzé-
keli a csökkent levegőnyomás miatti kisebb 
gördülési átmérőn futó kerék megváltozott 
szögsebességét. Speciális járművek esetén, 
amikor nagyon sűrűn fennáll a gumiabroncs 
sérülésének a veszélye alkalmazhatunk de-
fektmentes gumiabroncsokat is. Defektmen-
tes gumiabroncsról abban az esetben beszél-
hetünk, ha a gumiabroncsban nincs levegő, 
ami sérülés esetén el tudna távozni. A talaj-
nyomásra döntő befolyása van a levegőnyo-
másnak. A gumiabroncs nyomásának csök-
kentésével (terepen, laza szerkezetű talajon, 
mocsaras területen) az abroncs ellaposodik, 
miáltal a járófelület akár a kétszeresére is 
megnövekszik. A jármű tömege ezáltal na-
gyobb felületen oszlik el a talajon. Terep-
ről közútra visszahajtva a járművezetőnek 
a gumiabroncsnyomást ismét emelnie kell, 
annak érdekében, hogy az előírt közlekedé-
si biztonságot és stabilitást elérje. A gumi-
abroncsok nyomásszabályozását el lehet vé-
gezni álló helyzetben vagy menet közben, 
manuálisan, félautomatikusan vagy telje-
sen automatikusan. (V. R. L.) → haditech-
nikai támogatás

terepjárhatóság: a szállító- és harcjármű-
vek, valamint az élőerők mozgását, menetse-
bességét befolyásoló összetett terepi ténye-
ző, amely a terep tanulmányozása részeként 
jellemzően terepelemző rendszerek felhasz-
nálásával határozhatók meg. Grafikus meg-
jelenítése a terepjárhatósági térkép (Cross-
Country Movement – CCM). A ~ot befolyá-
soló főbb tényezők közé sorolhatók: a) a te-
rep tagoltsága (különös tekintettel a lejtő-
szögek nagyságára és a domborzati formák-
ra); b) a terep fedettsége (növényzet jellege, 
beépítettség aránya, úthálózat kiépítettsé-
ge, elrendezése); c) a vizek és azok hely-
zete a harccselekmények irányához képest; 
d) a talajtípusok és állapotok; e) az időjárási 
viszonyok; f) a harctevékenység okozta tere-
pi változások. A páncélozott harc- és szállí-
tó járművek sebességére, mozgási irányára 
gyakorolt hatása alapján a ~ négy fő kategó-
riára osztható: a) könnyen járható; b) járha-
tó; c) nehezen járható; d) járhatatlan. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

terepjáróképesség: a jármű szilárd bur-
kolatú útról vagy talajútról történő letérést 
követően a nyílt terepen való  haladásának 
a  képessége. Magába foglalja a mikro- és a 
makroakadályt leküzdő képességet. (Gy. J.) 
→ haditechnikai támogatás

terepmakett: a terep méretarányosan ki-
csinyített mása, amelyet a terep tagoltságá-
nak és a terep fedettségének valósághű tér-
beli visszaadása céljából huzamosabb idejű 
felhasználásra készítenek. A ~ek jellemzően 
olyan lényeges területeket jelenítenek meg, 
amelyek katonai jelentősége hosszabb idő-
szakra vonatkozólag is kimutatható (jelentős 
csapatösszevonások, partraszállások kiemelt 
jelentőségű körzetei, hadtörténetileg fontos 
ütközetek színhelyei, békeműveleti felelős-
ségi területek stb.). Felhasználásukra, ennek 
megfelelően, magasabbegység parancsnok-
ságokon, oktatási  intézményekben  láthatók 
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példák. A ~ síkrajzi pontossága megközelí-
ti a térképekét, magassági torzításuk ugyan-
akkor (a domborzat érzékletes kifejezése ér-
dekében) akár háromszoros is lehet. A te-
repmaketteken a domborzat mellett a terep-
tárgyak plasztikus megjelenítése is nagy 
hangsúlyt kap. A terepmaketten megjelení-
tett tereptárgyak és terepelemek részletessé-
ge, kidolgozottsága a terepasztalokhoz ké-
pest lényeges jobb. A terep tagoltsága mel-
lett fedettsége is hangsúlyosan jelenik meg, 
a láthatóság és járhatósági viszonyai köny-
nyen és átfogóan megállapíthatók. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

tereprejtjelzés: a parancsnoki munkatér-
kép kialakítása során alkalmazott eljárás 
a célmegjelölési és más térképi feladatok-
hoz szükséges adatok, információk előzete-
sen egyeztetett kódolás szerinti módosításá-
val, a rejtett vezetés biztosítása érdekében. 
A munkatérkép rejtjelzése jellemzően a ko-
ordinátahálózati értékekre és a tereptárgyak 
megnevezésére terjed ki. (K. A.) → geoin-
formációs támogatás

terepszakasz: a terep kisebb, áttekinthe-
tő része, ahol a terep általános jellege nem 
változik, ugyanakkor környezetétől észre-
vehetően elkülönül. Kiterjedése és fontossá-
ga az adott ~on tevékenykedő kötelék nagy-
ságától és konkrét feladatától függ. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

terepszög: az adott tűzeszköz torkolatszint-
je és a cél iránya (célvonal) által bezárt szög. 
A ~et a lőelemek meghatározásakor elő-
jelhelyesen kell figyelembe venni. A ~ ál-
lításával a röppálya úgy viselkedik, mint-
ha a kezdőpont körül függőlegesen elfor-
gatnánk.  15°-nál nagyobb emelkedési szög 
esetén a röppálya-merevedés elve lép fel, 
amelynek következtében a lövedék induló 
vonal alá esésének mértéke megváltozik. 
Ezért kiegészítő javítást, a terepszög miat-

ti lőszögjavítást kell alkalmazni. A terep-
szög miatti lőszögjavítás 45°-os emelkedési 
szögértékig abszolút értékét tekintve kisebb 
mint a ~, előjelét tekintve azzal megegyezik. 
45°-nál nagyobb emelkedési szögön történő 
lövészet esetén a terepszög miatti lőszög-
javítás abszolút értékét tekintve nagyobb, 
és a ~gel ellentétes előjelű szögérték. A ~ 
és a terepszög miatti lőszögjavítás összegét 
magasságkülönbség miatti szintező javítás-
nak nevezik. (Sz. T.) → tüzérség

tereptájékoztató: a parancsnok, vagy az ál-
tala kijelölt hadműveleti tiszt tevékenysége 
ismeretlen terepen, az alárendeltek tájékozó-
dásának meggyorsítása, biztossá tétele érde-
kében. A tereptájékoztató kiterjed: a) a főbb 
világtájak ismertetésére; b) az álláspont he-
lyének meghatározására; c) a tájékozódási 
pontok kijelölésére a terepen; d) a környe-
ző terep legfontosabb részleteinek ismer-
tetésére; e) a tereprejtjelzés meghatározá-
sára; f) a harcrendi elemek helyének meg-
adására. A tereptájékoztató rövid, lényegre 
törő, pontos jelentés. Megfelelő alapot biz-
tosít a gyors és hatékony parancsnoki mun-
kához, valamint a harcfeladatok sikeres vég-
rehajtásához. Készítésének elengedhetetlen 
eszközei a tájoló és a távcső, valamint az is-
mertetett terepet megjelenítő topográfiai tér-
kép. (K. A.) → geoinformációs támogatás

tereptan: a térképtudomány alkalmazott 
szakterülete, amely elsődlegesen a terep je-
lentőségével, sajátosságaival; a terepen tör-
ténő tájékozódás eszközeivel és módszerei-
vel; a terep és a térkép kapcsolatával; a te-
rep- és térképvázlatok készítésének mód-
szereivel foglalkozik. A ~ sajátos változata 
a katonai tereptan, amely az említetteken 
túl a terep katonai tevékenységekre gya-
korolt hatásait, hadműveleti-harcászati jel-
lemzőit vizsgálja. (K. A.) → geoinformá-
ciós támogatás
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tereptárgy: a terepelemek mindazon egyedi 
jellemzőkkel bíró, viszonylag állandó alko-
tórészei, amelyek a környezetüktől markán-
san és karakteresen elkülönülnek, egyúttal 
hatást gyakorolnak a terep arculatára. Tere-
pi azonosításuk tulajdonságjegyeik és térbe-
li helyzetük alapján lehetséges. A ~ak a te-
repelemek osztályozása szerint egyedi jel-
kulcsi jelölést kapnak a térképeken. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

terepvázlat: jellemzően terepen kidolgozott 
grafikus vezetési okmány, amely egy adott 
terepszakaszt, vagy annak lényeges terep-
elemeit, tereptárgyait egyszerűsített (vázla-
tos) formában fejezi ki. Megjelenési formája 
a felhasználás céljától és az ahhoz kapcso-
lódó feladatoktól, valamint az adatrögzítés 
módszerétől függően többféle lehet. A terep 
ábrázolási módja szerint a ~ok lehetnek alap-
rajzi (felülnézetes), vagy látképszerű (pers-
pektivikus, panoráma nézetű) vázlatok, il-
letve ezek különféle kombinációi. A felhasz-
nálási célok szerint az alábbi főbb ~típusokat 
dolgozhatják ki: a) tájékozódási pontvázla-
tok; b) figyelési vázlatok; c) tűzvázlatok; d) 
felderítési vázlatok; e) menetvonalvázlatok. 
A terep sajátosságaira vonatkozó jelölések 
a terepvázlatokon általában megegyeznek 
a topográfiai térképeken alkalmazott egyez-
ményes térképjelekkel, azzal a különbség-
gel, hogy a könnyebb olvashatóság érdeké-
ben a térképi jelek másfél-kétszer nagyobb 
méretben jelennek meg ~okon. A leggyak-
rabban előforduló terepelemek a vázlatkészí-
tésre fordítandó idő csökkentése érdekében 
egyszerűsítve ábrázolhatók. A szabványos, 
felülnézeti térképjelek helyett egyes terep-
tárgyaknál oldalnézeti alakjuk is megjelenít-
hető. (K. A.) → geoinformációs támogatás

térhullámú terjedés: a rádiófrekvenciás 
tartományú elektromágneses hullámoknak 
az a terjedési módja, amikor a hullámok 
az atmoszféra felső rétegéről, az ionoszfé-

ráról visszaverődnek, pontosabban vissza-
fordulnak a Föld felé. A 80–800 km magas-
ságban található ionoszféra évszaktól, nap-
szaktól és a napfolttevékenységtől függően 
különböző mértékben tartalmaznak ionizált 
részecskéket. Az ionizáció fő forrásai a Nap 
ibolyántúli és részecskesugárzása (elekt-
ron, proton). Vizsgálatok kimutatták, hogy 
a Föld felszínétől felfelé haladva ionizációs 
maximumok alakulnak ki, amelyek a jobb 
érthetőség miatt a „réteg” elnevezést kap-
ták. Nappal a „D” réteg 70–100, az „E” ré-
teg 100–150, az „F1” réteg 189–200, az „F2” 
réteg 250–450 km magasan jön létre. Éjsza-
ka a „D” és az „F1” réteg eltűnik, az „E” ré-
teg 100–150 km, az „F” réteg 230–400 km 
magasan helyezkedik el. Az ionoszférában 
a gáz dielektromos tényezője <1 és frek-
venciafüggő. A földi rádióállomások által 
kisugárzott és az ionoszférába alulról fel-
felé bejutó hullámok szempontjából az io-
noszféra úgy viselkedik, mint egy réteg-
ről rétegre csökkenő törésmutatójú közeg. 
Az ilyen inhomogén közegbe beeső sugár 
görbevonalú  trajektórián végül visszafor-
dul a Föld felé. Ezt nevezzük ~nek. A frek-
venciafüggés miatt minden időszakban van 
olyan  frekvenciasáv, amely a nagytávolságú 
terjedés szempontjából optimális, illetve van 
használható legmagasabb frekvencia. (V. L.) 
→ elektronikai hadviselés

térinformatika: a tér jellemző, meghatá-
rozó és lényeges alkotóelemeinek tulajdon-
ságaival, kapcsolataik feltárásával, elem-
zésével foglalkozó interdiszciplináris tu-
domány és módszertan, amely az informa-
tika és a földtudományok szintézisével új 
fogalmak, módszerek megalkotását teszi 
lehetővé. A ~ meghatározza a tér modelle-
zéséhez szükséges összetevőket és alkal-
mazásokat, valamint kialakítja ezek szer-
vezett együttesét, a helyhez köthető adatok 
gyűjtésének, kezelésének, feldolgozásának, 
elemzésének és megjelenítésének komplex 
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 feladatrendszerével foglalkozó térinformati-
kai rendszert. A ~ fogalmával közel azonos 
jelentésű geoinformatika a térbeli modelle-
zést a földrajzi térre konkretizálja. A ~i mo-
dellalkotás célja olyan szervezett folyama-
tok kialakítása, amelyek a valós világ ösz-
szetett tényezőit és tulajdonságait előbb el-
méleti, majd logikai, végül fizikai modellek 
kialakításával, a leképzendő tér leegyszerű-
sített, absztrakt mását hozzák létre. A mo-
dellalkotás során a ~ eszközrendszere a tér-
beli folyamatok és jelenségek meghatározó, 
jellemző tulajdonságait emeli ki. Ennek ér-
dekében meghatározza a leképezés alapegy-
ségét, az entitást, annak geometriai és leíró 
(attribútum) tulajdonságait, valamint kap-
csolatait és az azonos jellegű entitások osz-
tályozási lehetőségeit. A modellalkotás so-
rán a kielégítendő feltételek közé tartoznak 
egyebek mellett az egyidejűség, az egyértel-
műség, a szükséges részletesség, a helyzeti 
pontosság, a valóságnak megfelelés, az ak-
tualitás, valamint a kompatibilitás és a jo-
gosultságok kezelésének kritériumai. A ~i 
modellalkotásban a tér absztrakt leegysze-
rűsítése kiterjed a térbeli dimenziókra is. 
Miközben a logikai modellben szereplő en-
titások, objektumok pontos helyzete a mo-
dellezés mélységének megfelelően jól meg-
határozott, azok reprezentációja dimenzió-
vesztéssel jár. A térbeli modellezés során így 
2, 2 + 1 és 2,5 dimenziójú modellterek is ki-
alakíthatók. A ~ eszköztárának felhasználá-
sával számos, a vizsgált térrel kapcsolatos 
kérdés megválaszolására nyílik mód. Ezek 
közül a legfontosabbak a helyre (mi találha-
tó egy adott ponton); az állapotra és körül-
ményekre (hol található egy bizonyos dolog, 
hol teljesül egy bizonyos feltétel); a változá-
sokra, trendekre (mi változott meg és milyen 
mértékben); valamint az eloszlásra és mintá-
zatokra (milyen összefüggések léteznek tér-
ben változó eloszlású/mintázatú jelenségek, 
illetve egyedek csoportjai között) vonatkozó 
alapkérdések. A térinformatika egyik leg-

összetettebb kérdésköre a térben és időben 
zajló folyamatok modellezése, ami a folya-
matok valódi okainak és lehetséges lefolyá-
sainak megértését, következményeinek fel-
tárását teszi lehetővé. (K. A.) → geoinfor-
mációs támogatás

térinformatikai adatbázis: a térinforma-
tikai modellalkotás (térinformatika) során 
a valós világról alkotott elméleti modell, il-
letve az azt leképező logikai modell elem-
zésekre és térképi megjelenítésre alkalmas 
fizikai megfelelője, amely alapvetően geo-
metriai és leíró (attribútum) adatokat, va-
lamint ezek kapcsolatait tartalmazza. A ~ 
olyan, többnyire strukturált adatok összes-
sége, amely informatikai szempontból meg-
felel a tárolás, lekérdezés és szerkesztés kö-
vetelményeinek. A ~ önmagában nem alkal-
mas ezen műveletek végrehajtására, e célra 
adatbáziskezelő-szoftverekre van szükség. 
A ~ megalkotásának fő célja éppen ezért 
a térbeli adatok megbízható és tartós táro-
lása, gyors lekérdezésének lehetővé tétele. 
A ~ok képezik a térinformatika rendsze-
rek egyik fő alkotóelemét. Feltöltöttségük 
és aktualitásuk meghatározó mértékben hat 
ki a térinformatikai elemzések megfelelő-
ségére és valóságtartalmára. Fizikai kiala-
kításuktól függően megtalálhatók önállóan 
térinformatikai munkaállomásokon, vagy 
megosztott tárolási móddal hálózati, illetve 
felhős tárhelyeken. (K. A.) → geoinformá-
ciós támogatás

térinformatikai munkaállomás: térinfor-
matikai adatbázisok, digitális térképésze-
ti adatbázisok, digitális térképek és digitá-
lis képanyagok kezelésére alkalmas hard-
veregyüttes, amely a Magyar Honvédség 
legtöbb alakulatánál és egyes misszióiban 
megtalálható. Telepítésükről, karbantartá-
sukról az MH Geoinformációs Szolgálat 
gondoskodik. Kezelőszemélyzetét az adott 
alakulat parancsnoka javaslata alapján ka-
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tonai térinformatikai tanfolyamon készítik 
fel. A ~ jellemzően térinformatikai szoftve-
rekkel és adatbázisokkal telepített nagy tel-
jesítményű számítógépből és a szükséges 
perifériákból áll, amelyek közül a nagymé-
retű nyomtató egység (plotter) emelendő ki, 
mint a szerkesztett munkatérképek és térin-
formatikai elemzések hagyományos (papí-
ralapú) térképi megjelenítését és sokszoro-
sítását lehetővé tevő eszköz. A ~ alkalmazá-
sának célja a parancsnokok és törzsek veze-
tési tevékenységének támogatása a tervezési 
és elemzési feladatokhoz szükséges térkép-
termékek (munkatérkép, levezetési térkép, 
jelentő térkép, különféle térképvázlatok stb.) 
előállításával. A ~ok alkalmasak továbbá 
a Magyar Honvédség alapellátásában nem 
lévő és külön engedéllyel sem igényelhető 
térképészeti termékek nyomtatására, illet-
ve térinformatikai elemzések eredményei-
nek korlátozott példányszámú sokszorosí-
tására. (K. A.) → geoinformációs támogatás

térinformatikai rendszer: térbeli helyhez 
és időhöz kapcsolódó információk, helyze-
ti és leíró adatok gyűjtésére, tárolására, fel-
újítására, feldolgozására és elemzésére szol-
gáló rendszer. Hatékony működése a hard-
ver, a szoftver, az adatbázis, a kezelősze-
mélyzet és a környezet szerves kapcsolatán 
alapul. Bővebben lásd még: földrajzi infor-
mációs rendszer. (K. A.) → geoinformáci-
ós támogatás

térkép: a földrajzi tér meghatározott vizs-
gálati, értékelési és ábrázolási szempontok 
alapján leképezett grafikus megjelenítése. 
Klasszikus értelemben ~ alatt azokat a jel-
lemzően felülnézetes ábrázolásokat értjük, 
amelyek a földrajzi teret, annak természe-
ti és társadalmi tényezőit méretarányosan 
kicsinyítve, sajátos grafikai jelrendszerrel 
(kartográfia) és általánosítással (kartográ-
fiai generalizálás), meghatározott alapfe-
lületen és vetületben, névrajzi, magyará-

zó és kiegészítő megírásokkal, illetve je-
lölésekkel ellátva mutatják be. A földrajzi 
tér általános definíciótól eltérő hagyomá-
nyos megjelenítéseit térképszerű ábrázo-
lásoknak nevezzük. A ~ek alkalmazására 
elsősorban – de nem kizárólagosan – min-
den földrajzi térrel kapcsolatos, ahhoz kö-
tődő tényező értékelése, elemzése, megje-
lenítése során igény mutatkozik. Funkció-
it tekintve a ~ lehet szemléltető, navigációs 
vagy vezetési-irányítási eszköz, tervezési 
alap és szakértői rendszer része, vagy kom-
munikációs felület. A földrajzi tér leképezé-
se és modellezése évszázadokon át statikus 
jellegű, jellemzően egy adott időpontra vo-
natkozó, változatlan tartalmú grafikus áb-
rázolással volt kivitelezhető. Az adott vizs-
gálati szempontok szerint lényeges földrajzi 
tényezők a ~ek képzetes felszínére kivetítve 
jelentek meg. Napjaikban a földrajzi tér mo-
dellezése sokkal összetettebb módon zajlik. 
A térinformatika eszköztára lehetővé teszi 
az összes lényeges földrajzi tényező dinami-
kus modellezését térben és időben. A mo-
dellezés eredményei pedig olyan összetett 
 kérdésekre adnak választ, amelyek már túl-
mutatnak a hagyományos, statikus közlés-
módú ~ek  kínálta  lehetőségeken. A korszerű 
(számítógépes) megjelenítő eszközök a föld-
rajzi tér arculatának szinte tetszőleges tük-
rözésére képesek. Digitális környezetben ~ 
alatt a földrajzi tér egy (vagy több) elméleti 
modelljének különféle szempontok alapján 
történő elemzésének, leválogatásának gra-
fikusan megjelenített eredményét értjük. 
Az így kapott eredmény (digitális térkép) 
dinamikusan változtatható az elemzés, ér-
tékelés szempontjai és a modelltér kiterjedé-
se függvényében. A ~ek csoportosítása a fel-
használás szempontjából alapvetően méret-
arányuk és típusbesorolásuk szerint végez-
hető el. Az alkalmazott ~i méretarányok-
ra a NATO STANAG 3677 szabványosítási 
egyezmény ad ajánlást a tagországok térké-
pészetei számára. Típusait tekintve öt főbb 
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csoport különíthető el a leggyakrabban hasz-
nált, szabványos, védelmi célú ~ek összes-
ségéből: a) földrajzi ~ek; b) légi navigációs 
térkép; c) hadműveleti együttműködési ~ek; 
d) topográfiai ~ek; e) szárazföldi tematikus 
~ek. (K. A.) → geoinformációs támogatás

térképészet: térképek és térképszerű ábrá-
zolások készítésének, alkalmazásának tudo-
mánya. Szűkebb értelemben a kartográfiával 
azonosítható. Tágabb értelemben mint gyűj-
tőfogalom mindazokat a szaktudományokat 
magába foglalja, amelyek a földrajzi tér mo-
dellezése érdekében önálló feladat- és esz-
közrendszerrel rendelkeznek. Ezek közé tar-
tozik a geodézia, a topográfia, a távérzékelés 
és a fotogrammetria, illetve maga a karto-
gráfia is. Köznapi értelemben ~ alatt értjük 
továbbá a ~i eljárásokkal, térképek készíté-
sével foglalkozó szervezeteket is. Magyar-
ország területének feltérképezésével és ál-
lami alapadatok létrehozásával a földmé-
rési és térképészeti tevékenységről kiadott 
jogszabályokban felhatalmazott állami tér-
képészeti szervek foglalkozhatnak. Az álla-
mi polgári ~ egyebek mellett az 1 : 10 000 
és az ennél nagyobb méretarányú topográ-
fiai és felmérési térképek előállításáért, ki-
adásáért felelős. A kisebb méretarányú, to-
pográfiai térképek megalkotása a Honvé-
delmi Minisztérium felelősségébe tartozik. 
A Honvédelmi Minisztérium az állami alap-
adatok létrehozása mellett felelősséget vállal 
a NATO szövetségi tagságából eredő köve-
telmények, egységesítési törekvések hazai 
szakmai szintű érvényre juttatásáért. A ~i 
szabványok, egyezmények betartása teszi 
lehetővé a szövetség haderőinek hatékony 
együttműködését, a térképalapú egységes 
vezetést és irányítást. (K. A.) → geoinfor-
mációs támogatás

térképészeti anyagok: a védelmi célú tér-
képészetben mindazon térhez kötött infor-
mációkat hordozó hagyományos (papírala-

pú) és digitális termékek, amelyek elenged-
hetetlenek: a) a hadszíntér és a terep harc-
tevékenységre gyakorolt hatásának érté-
keléséhez; b) a hadművelet és a harc meg-
tervezéséhez, szervezéséhez, vezetéséhez 
és eredményes megvívásához; c) az automa-
tizált vezetési, felderítő- és fegyverirányí-
tási rendszerek üzemeltetéséhez; d) a fegy-
verek és más haditechnikai eszközök haté-
kony alkalmazásához. A ~, továbbá a kato-
naföldrajzi anyagok készítése és készíttetése 
a Magyar Honvédség felsőszintű térképész 
és katonaföldrajzi szakmai irányító szervé-
nek feladata. Az anyagok előállítása az ala-
kulatok igényeinek megfelelő ütemezéssel 
és mennyiségben az éves és középtávú ter-
vek szerint történik. Formai követelményeit 
a NATO által kihirdetett, illetve más módon 
bevezetett szabványok, előírások és egyez-
mények, valamint a Magyar Honvédség geo-
információs szolgálatfőnök által kiadott mű-
szaki utasítások, szerkesztői intézkedések 
rögzítik. Egyedi, sajátos igényeket kielégí-
tő térképészeti és katonaföldrajzi anyagok 
előállításakor a tartalmi és formai követel-
ményeket az igénylő határozza meg, ame-
lyek azonban csak korlátozottan kerülhetnek 
a NATO részére közvetlen felajánlásra. A ~ 
és adatok lehetnek: a) térképek (topográfiai, 
földrajzi, tematikus, munkatérképek stb.); b) 
geodéziai adatok és anyagok; c) távérzékelé-
si adatok és anyagok; d) digitális térképésze-
ti, térinformatikai anyagok és adatbázisok; 
e) egyéb ~. A ~ a térképészeti szakanyagel-
látás hazai szabályozása alapján két fő cso-
portba sorolhatók: a) honvédségi alapellá-
tásban lévő ~; b) honvédségi alapellátásban 
nem lévő, külön engedély alapján igényelhe-
tő térképészeti és katonaföldrajzi anyagok. 
Az első csoportba sorolt analóg és digitális 
~at a katonai szervezetek, a feladataik vég-
rehajtásához szükséges mennyiségben, a vo-
natkozó szabályzókban meghatározottak 
szerint, térképészeti szakanyag forgalmazási 
lapon igényelhetik. A külön engedély alap-
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ján igényelhető ~ a Magyar Honvédség geo-
információs szolgálatfőnök engedélyével ad-
hatók ki. Ezen ~ (például különböző méreta-
rányú külterületi térképek) csak korlátozott 
számban állnak rendelkezésre, az MH GE-
OSZ és az előállító ország térképész szerve 
között fennálló térképcsere egyezményben 
foglaltaknak megfelelően. (K. A.) → geoin-
formációs támogatás

térképészeti ismeretek: a terep és a térké-
pészeti anyagok közötti kapcsolatra, a térké-
pészeti anyagok tartalmi és formai jellem-
zőire, matematikai alapjaira (vetületi rend-
szerek, koordináta-rendszerek, szelvénye-
zési rendszerek), a használatukat megköny-
nyítő eljárásokra, valamint a térképellátási 
és kezelési szabályokra vonatkozó ismere-
tek összessége. (K. A.) → geoinformációs 
támogatás

térképészeti szakanyagellátás: a geoinfor-
mációs támogatás részeként a katonai szer-
vezetek tevékenységéhez szükséges térképé-
szeti és katonaföldrajzi szakanyagok igény-
lés vagy kiutalás alapján történő biztosítá-
sa. A ~ előre gyártott térképészeti és ka-
tonaföldrajzi szakanyagokkal a központi 
térképészeti szakanyagellátó szervezet, va-
lamint a térképészeti anyagellátásra kijelölt 
katonai szervezetek hajtják végre. A térkép-
raktárral nem rendelkező katonai szerve-
zetek az azonos, vagy közeli helyőrségben 
lévő, közvetlen ellátásban részesülő alaku-
lattól, utaltság alapján kapják a térképészeti 
és katonaföldrajzi szakanyagokat. A ~ra ki-
jelölt katonai szervezetek csapatkészletet tá-
rolnak, ami a kiképzési készletből és a mű-
veleti készletből tevődik össze. A műveleti 
készletek – a minden szervezetre külön-kü-
lön megállapított hadinorma meghatározott 
százaléka – a hadműveleti feladatok terve-
zésének megkezdésére szolgálnak. A ki-
képzési készlet a térképraktárral rendelke-
ző katonai szervezet, valamint a térképel-

látás szempontjából hozzá utalt alakulatok 
kiképzési és egyéb feladataihoz szükséges 
térképészeti anyagi támogatás céljait szol-
gálja. Az ellátási rendszerben lévő térképé-
szeti anyagokról évente kiadott Térképészeti 
tájékoztató nyújt tájékoztatást. A tájékozta-
tó tartalmazza azon anyagokat is, amelyek 
rendelkezésre állnak, de rendeltetésük vagy 
korlátozott példányszámuk miatt nincsenek 
ellátási rendszerbe vonva. Ezek az anyagok 
a Magyar Honvédség geoinformációs szol-
gálatfőnök külön engedélye alapján kerül-
hetnek kiadásra. A békeidőszaktól eltérő ~ 
alapvetően kiutalás útján történik. Az össz-
haderőnemi parancsnokság, a felsőszintű ~t 
végző szervezet és a központi térképészeti 
szakanyagellátó szervezet – a hadműveletek 
végrehajtásának konkrét feladatai ismereté-
ben – biztosítják a szükséges térképészeti 
és katonaföldrajzi  szakanyagokat az aláren-
delt  szervezetek részére. A háborús ~ alap-
ját a –  békeidőszakban  készletezett – csa-
patkészlet képezi, amely minden alakulat 
részére biztosított az egész ország területé-
re. A kiegészítés az ellátási normák alapján 
a feladatnak (működési területnek) megfe-
lelően történik. A térképészeti anyagellátás 
normáiról kiadott intézkedés meghatároz-
za a katonai szervezetek tevékenységéhez 
szükséges térképészeti anyagok mennyisé-
gét. A Honvédelmi Minisztérium és a Ma-
gyar Honvédség szervezeteinek és alaku-
latainak békeidőben történő térképészeti 
anyagellátási és utaltsági rendjét szabályo-
zó intézkedés meghatározza minden katonai 
szervezet vonatkozásában az ellátás rend-
jét, a ~ kijelölt és a térképészeti anyagellá-
tás szempontjából utalt katonai szervezetek 
rendszerét. A különböző missziós felada-
tokban vagy külföldi gyakorlatokon részt 
vevő alegységek felkészüléséhez szüksé-
ges térképészeti és katonaföldrajzi adatokat 
az MH Geoinformációs Szolgálat biztosít-
ja. A missziós feladatok végrehajtása során 
a ~ a NATO térképészeti politikája, vala-
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mint a technikai megállapodás alapján an-
nak a parancsnokságnak a feladata, amely-
nek alárendeltségébe a magyar kontingens 
kerül. A külföldi gyakorlaton részt vevő 
alakulatok részére a feladat végrehajtásá-
hoz szükséges térképészeti anyagokat az az 
ország biztosítja, amelynek területén a gya-
korlat levezetésre kerül. (K. A.) → geoinfor-
mációs támogatás

térképészeti tájékoztató: a Magyar Hon-
védség katonai szervezeteinek béke- és mi-
nősített időszaki tevékenysége során hasz-
nálható analóg és digitális térképészeti, va-
lamint katonaföldrajzi anyagok és adatok 
felsorolását tartalmazza. A közölt adatokat 
és információkat évente frissítik és adják 
ki. A ~ban a térképészeti és katonaföldraj-
zi anyagokat és adatbázisokat a következő 
csoportosításban sorolják fel: a) honvédsé-
gi alapellátásban lévő térképészeti anyagok; 
b) honvédségi alapellátásban nem lévő, kü-
lön engedély alapján igényelhető térképé-
szeti anyagok; c) honvédségi alapellátásban 
nem lévő, külön engedély alapján igényel-
hető katonaföldrajzi adatok; d) HM Zrínyi 
Térképészeti és Kommunikációs Szolgálta-
tó Közhasznú Nonprofit Kft. (elődje a HM 
Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft.) ál-
tal előállított analóg és digitális térképészeti 
termékek, eszközök; e) szelvényáttekintők; 
f) térképészeti ismeretek. (K. A.) → geoin-
formációs támogatás

térképrendszer: meghatározott és egysé-
gesen alkalmazott térképészeti előírások 
(alkalmazott alapfelületre, vetületre, ma-
gassági alapszintre, szelvényezésre vonat-
kozó szabványok, egyezmények) és eljárá-
sok összessége, amely lehetővé teszi a ~ fel-
használói számára a geoinformációs támo-
gatás interoperabilitásának megvalósítását. 
Szakmatörténeti okok miatt Magyarorszá-
gon az állami polgári és a katonai térképé-
szet egymástól eltérő ~eket alkalmaz. A pol-

gári célú térképezési feladatok ellátására 
1976 óta az Egységes Országos Térképrend-
szer (EOTR) szolgál alapul, míg honvédelmi 
célokra a NATO térképészeti vonatkozású 
szabványosítási egyezményeinek megfele-
lő, WGS–84 alapú ~, amely 2004 óta a Ma-
gyar Honvédség térképészeti alapellátásban 
lévő anyagai számára meghatározó jelentő-
ségű. A hazai állami ~ek kettősége a térin-
formatikai rendszerek alkalmazói számára 
nem jelent kihívást, ugyanakkor a párhuza-
mosságok megszüntetése, valamint a hazai 
földmérési és térképészeti tevékenység sza-
bályozása érdekében előbb 1996-ban, majd 
2012-ben  született törvény a hazai földmé-
rési és térképészeti tevékenységről, amely 
meghatározta, hogy mely állami alapfel-
adatok ellátására milyen ~t kell Magyar-
országon alkalmazni. A törvény (2012. évi 
XLVI. törvény a földmérési és térképésze-
ti tevékenységről) azt is előírja, hogy az or-
szág területének feltérképezésével és állami 
alapadatok létrehozásával csak a földmérési 
és térképészeti tevékenységről kiadott jog-
szabályokban felhatalmazott állami szer-
vek foglalkozhatnak. A hazai földmérési 
és térképészeti tevékenység szabályozása 
tisztázta az addigi kettőségeket, kimondva, 
hogy az állami polgári térképészet alapvető-
en az 1 : 10 000 és az ennél nagyobb méreta-
rányú topográfiai és felmérési térképek elő-
állításáért, kiadásáért felelős, míg a kisebb 
méretarányú topográfiai térképrendszer fej-
lesztése a Honvédelmi Minisztérium, illet-
ve az általa megbízott szakmai szervezetek 
felelősségébe tartozik. A Honvédelmi Mi-
nisztérium az állami alapadatok létrehozása 
mellett felelősséget vállal a NATO szövetsé-
gi tagságból eredő követelmények, egysége-
sítési törekvések hazai érvényre juttatásáért 
is. A térképészeti szabványok, egyezmények 
betartása teszi lehetővé a szövetséges had-
erők hatékony együttműködését, a térkép-
alapú egységes vezetést és irányítást. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás
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térképszelvény: a térképi tartalom geo-
metriai lehatárolása egy adott szelvényezé-
si rendszer szabályai által. A ~ egyértelműen 
beazonosítható a határoló fokhálózati vagy 
koordinátahálózati vonalaival, illetve a szel-
vény nómenklatúrájával (szelvényjelölésé-
vel). (K. A.) → geoinformációs támogatás

térképvázlat: térképészeti anyagok, katona-
földrajzi adatok és anyagok, továbbá a terep-
felderítés során szerzett információk és a te-
repelemzés eredményei alapján szerkesztett 
vázlatok köre. Méretaránya és főbb formai 
sajátosságait a harctevékenység jellegétől 
függően, a parancsnok elvárásai alapján ha-
tározzák meg. A ~ a terep tanulmányozását 
segítő, a terepelemzés eredményeit megje-
lenítő kiegészítő térképtermék. Jelentősé-
ge a harctevékenységek megtervezéséhez, 
megszervezéshez és sikeres végrehajtásá-
hoz szükséges, előregyártott és rendelkezés-
re álló térképészeti és katonafölrajzi anya-
gok tartalmát meghaladó adattartalomban 
rejlik. (K. A.) → geoinformációs támogatás

természetes radioaktív háttérsugárzás: 
lásd háttérsugárzás (B. T.) → ABV-támo-
gatás

természetföldrajz: a földrajztudomány 
azon része, amely a földrajzi burok és ösz-
szetevőinek komplex tanulmányozásával 
foglalkozik. A ~ a Föld szerkezetét, kifejlő-
dését, törvényszerűségeit, a földrajzi jelen-
ségeket és folyamatokat kutatja. A ~ további 
tudományterületekre osztható: felszínalak-
tan (geomorfológia), vízföldrajz (hidroge-
ográfia), életföldrajz (biogeográfia), talaj-
tan (pedológia). (S. K. K.) → katonaföldrajz

természeti katasztrófa: váratlanul bekövet-
kezett, rendkívül nagy károkat okozó, ese-
tenként jelentős emberi és anyagi áldozato-
kat követelő elemi csapás, természeti jelen-
ség, esemény. Típusa szerint megkülönböz-

tetünk meteorológiai (felhőszakadás, szélvi-
har, jégeső, jegesedés, hófúvás, lavina, vil-
lámlás, erdőtűz, bozóttűz, tőzegtűz, aszály, 
hőség, rendkívüli hideg), hidrológiai (árvíz, 
belvíz, talajvíz, villámárvíz, tengerár, szö-
kőár) és geológiai (földrengés, földcsuszam-
lás, hegy- és kőomlás, talajsüllyedés, vul-
kánkitörés, meteoritbecsapódás) katasztró-
fákat. Kiterjedésük (helyi, regionális, orszá-
gos, nemzetközi jellegű), intenzitásuk (rela-
tív, közepes, küszöb, abszolút) és időtarta-
muk (gyors, közepes, lassú lefolyású) szerint 
is csoportosíthatjuk. A ~ csoportjába azokat 
a katasztrófatípusokat soroljuk, amelyek ál-
talában emberi beavatkozás nélkül, a termé-
szeti erők hatására alakulnak ki. Előfordul, 
hogy a környezetbe történt  helytelen  emberi 
beavatkozás idéz elő természeti katasztrófát. 
(S. K. K.) → katonaföldrajz

természeti viszonyok: valamely terület ka-
tonaföldrajzi értékelése során leírt természe-
ti jelenségek összessége. A katonaföldrajzi 
értékelések az alábbiakat veszik figyelembe: 
felszín, domborzat, tájjelleg, éghajlat, mete-
orológiai viszonyok, éghajlati elemek (nap-
sugárzás, hőmérséklet, légnyomás, szél, csa-
padék), vízrajz, növényzet, talajok, ásványi 
nyersanyagok és erőforrások. A ~ hatással 
vannak a haderő szervezésére, felszerelésére 
(egészségügyi ellátás, személyzet, ruházat, 
technikai eszközök), a hadműveletek terve-
zésére, a földi és légi megfigyelésre, a hajó-
zásra, a terep járhatóságára, az adott terület 
ipari és hadiipari potenciáljára. (S. K. K.) 
→ katonaföldrajz

territoriális erők: a katonai szervezetek 
csoportosításában az egyéb erők része. Fel-
készítésüket úgy tervezik, szervezik és vég-
zik, hogy a hadiállományra történő feltöl-
tést, a mozgósítás utáni összekovácsolást 
és az alkalmazási készenlét elérését köve-
tően képesek legyenek a fő erők érdekében, 
meghatározott harctevékenységi körzetben 
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a harccal és harcbiztosítással kapcsolatos 
feladataik végrehajtására. A Magyar Hon-
védség 2017-ben  kezdte meg az önkéntes 
területvédelmi tartalékos állomány tobor-
zását. Cél, hogy minden járás rendelkezzen 
egy század szintű kötelékkel. (H. L.) → vé-
delmi igazgatás

terrorizmus: 1. Tömör megfogalmazása 
nehéz, mert körülményeiben különbözők, 
és céljait, eredményeit, illetve módszereit 
tekintve is eltérők. A ⁓ mögött mindig va-
lamilyen leszámolási, visszacsapási, meg-
félemlítési szándék húzódik meg, és ehhez 
társul egy politikai, ideológiai vagy vallá-
si eszme, amely az erőszak legitimációjá-
ul szolgál. A terror főnév latinul ijedtsé-
get, rémületet jelent. A társadalomra erőlte-
tett rettegés, rémuralom értelmében először 
a francia forradalomban használták a „ré-
gime, de la Terreur” kifejezést, a jakobi-
nus terror idején. Szintén a francia törté-
nelemben gyökerezik a „Terreur blanche”, 
azaz a fehérterror fogalma, amely erede-
tileg a Bourbonok fehér zászlajára célozva 
a restauráció utáni véres megtorlást jelölte. 
Az ENSZ hivatalos politikai megközelíté-
se: „Az ENSZ Közgyűlésének határozata 
alapján az Egyesült Nemzetek Szervezete 
mélyen elítéli a ~ minden megnyilvánulási 
formáját, amelyek indokolhatatlan bűncse-
lekményeknek minősülnek. Indokolhatatlan 
bűncselekmény az a bűncselekmény, amely-
nek célja vagy hatása a társadalom, annak 
egy csoportja, vagy meghatározott szemé-
lyek ellen irányul, politikai, filozófiai, ideo-
lógiai, faji, etnikai, vallási, vagy egyéb ter-
mészetű, a csoport azonosítására alkalmas 
okok alapján.” A NATO által használt hi-
vatalos katonai megközelítés, amely sze-
rint: „a ~ erő vagy erőszak személyek vagy 
vagyontárgyak elleni törvénytelen alkal-
mazása, illetve azzal való fenyegetés abból 
a célból, hogy kormányokat vagy társadal-
makat befolyásoljanak, vagy félemlítsenek 

meg valamilyen politikai, vallási vagy ide-
ológiai cél elérése érdekében”. Köznyelvi 
értelemben és használatban a ⁓ az erőszak 
alkalmazásának, vagy az azzal való fenye-
getésnek olyan stratégiája, amelynek célja 
‒ a félelemkeltés révén ‒ meghatározott po-
litikai, ideológiai, vallási célok kikénysze-
rítése. A félelemkeltés az erőszak minden 
formájának velejárója lehet, de a ⁓ esetében 
ez a viszony fordított, az erőszak közvetlen 
áldozatai, kárvallottai legfeljebb csak szim-
bolikus kapcsolatban állnak az akció való-
di céljával, kiválasztásuk másodlagos jelen-
tőségű, legtöbbször véletlenszerű. A ⁓ mo-
dern formáinak kialakulásában fontos sze-
repe van a tömegmédia létrejöttének, amely 
nemzetközi méretekben képes az embereket 
az erőszak sokkoló jeleneteinek részeseivé 
tenni, azok hatását felfokozni. A modern kor 
híres-hírhedt terrorista szervezetei például 
a Vörös Hadsereg Frakció, a Vörös Brigá-
dok, az Ír Köztársasági Hadsereg (Irish Re-
publican Army – IRA), az ETA (Euskadi ta 
Askatasuna, „Baszkföld és Szabadság”) , 
az al-Káida, a Boko Haram, illetve az Isz-
lám Állam. Fajtáit tekintve megkülönböz-
tethető az egyéni ⁓, az illegális szervezetek 
⁓a, valamint az állam~. (G. I.) → hadtudo-
mány elmélete 2. Egyének vagy javak elleni 
erő vagy erőszak törvénytelen alkalmazása, 
illetve az azzal való fenyegetés, amelynek 
célja a kormányok vagy társadalmak kény-
szerítése vagy megfélemlítése bizonyos po-
litikai, vallási vagy ideológiai célkitűzések 
elérése érdekében. B. Netanjahu meghatá-
rozását szerint a ~ a polgárokra gyakorolt 
szándékos, módszeres erőszak, amely az ál-
tala kiváltott félelmen keresztül politikai cé-
lokat kíván megvalósítani. (M. A.) → stra-
tégia és doktrína

terrorizmus elleni művelet (counterterro-
rism): a terrorista cselekmények elleni tá-
madó rendszabályok összessége, amelyeket 
az ellenséges akció előtt és után hajtanak 
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végre. Megjegyzés: ezek a rendszabályok 
magukba foglalják mindazon ellentevékeny-
ségeket, amelyeket személyek életének a vé-
delmére hajtanak végre, illetve azokat a ter-
rorizmus feltartóztatására irányuló lépése-
ket, amelyeket a katonai és civil szervezetek 
végeznek. (M. A.) → stratégia és doktrína

terrorizmus elleni védelem (antiterrorism): 
személyek és javak terroristacselekmények-
kel szembeni sebezhetőségének a csökken-
tése érdekében alkalmazott védelmi és meg-
előző rendszabályok összessége. Megjegy-
zés: e rendszabályok magukba foglalják 
a terrorista-támadás elriasztására és a követ-
kezmények csökkentésére alkalmazott vé-
delmi és megelőző rendszabályokat. (M. A.) 
→ stratégia és doktrína

terrorveszélyhelyzet: az Országgyűlés 
a Kor mány kezdeményezésére terrortáma-
dás jelentős és közvetlen veszélye vagy ter-
rortámadás esetén meghatározott időre ki-
hirdeti a ⁓et, ezzel egyidejűleg felhatalmaz-
za a Kormányt sarkalatos törvényben meg-
határozott rendkívüli intézkedések beveze-
tésére. A ⁓ időtartama meghosszabbítható. 
(G. I.) → hadtudomány elmélete

terület- (körzet-) felderítés: az a felderí-
tőtevékenység, amelynek során informáci-
ókat szolgáltatnak az érdekeltségi területről, 
az ellenség tevékenységéről egy meghatáro-
zott területen. Megjegyzés: a felderítési fel-
adat ebben az esetben nem egy kizárólagos 
felderítési objektumra, irányra összponto-
sít. ~sel szerzik meg, továbbá a vegyi, su-
gár-, és biológiai felderítés hiányzó infor-
mációit is. Részletesen a felderítési tervben 
kerülnek meghatározásra a felderítendő te-
rület határai és az információs követelmé-
nyek. (H. H.) → felderítés

területvédelem: 1. Hadászati kategória, tar-
talma általánosan az ország valamely körze-

tében (elsősorban a hátországban) lévő fon-
tosabb katonai és polgári objektumok őrzé-
se-védelme és az ott lévők élet- és munka-
feltételeinek biztosítása. E feladatokat már 
az I. és a második világháború alatt a moz-
gósítás keretében külön erre a célra létesí-
tett területvédelmi csapatok látták el, ami-
kor a reguláris erők elhagyták békeidősza-
ki körleteiket. Az ilyen csapatokra háruló 
teendők napjainkban a korábbiaknál sok-
rétűbbek, ami a sugárfigyelő- és jelzőrend-
szerrel, a légideszant-felderítéssel és az el-
lenük való harccal, a terroristákkal, a fel-
derítő- és diverziós csoportok elleni küz-
delemmel, a csapást szenvedett katonai 
és más objektumok mentésével, a  csapások 
következményeinek felszámolásával, a la-
kosság és az anyagi javak szükségessé váló 
 mentésével, a  veszélyeztetett műtárgyak őr-
zésével, a katonai rendészeti teendőkkel, 
a tűzrendészettel és a forgalomszabályozás-
sal kapcsolatos feladatok megsokasodásának 
a következménye. 2. Hadműveletei-harcá-
szati kategória, a védelem egyik lehetséges 
célja, amely során a katonai erő célkitűzése, 
hogy megakadályozza az ellenség térnyeré-
sét egy meghatározott területen és időben. 
Általában akkor alkalmazzák, amikor a vé-
dendő területet mindenáron meg kell tarta-
ni, de nincs elegendő mozgékony erő, a te-
rep nem kedvező a mozgékony védelem-
re, és a légi fölény sem biztosított. (H. J.) 
→ hadtudomány elmélete

területvédelmi csapatok: hátországi te-
rületvédelmi feladatokat végrehajtó kato-
nai szervezetek. Rendeltetésük: a) a su-
gárfigyelő- és jelzőrendszer működtetése; 
b) a részükre meghatározott katonai és pol-
gári objektumok fegyveres védelme; c) lé-
gideszant-felderítés, az ellenünk való harc; 
d) a terroristák és felderítő-diverzáns cso-
portok elleni küzdelem; e) a főbb közle-
kedési útvonalak harcbiztosítása és forga-
lomszabályozása; közreműködés az ország 
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belső rendjének fenntartásában, a lakosság 
védelmében és az anyagi javak megóvásá-
ban, az ellenség okozta károk csökkentésé-
ben és a következmények felszámolásában. 
Szükség esetén részvétel a lakosság túlélé-
séhez szükséges feltételek biztosításában, 
a termelési, szállítási, szolgáltatási stb. fel-
adatok megoldásában a polgári védelem erő-
ivel együttműködve. A ~ békében rendsze-
rint csak keretállománnyal, háborúban tel-
jes állományra feltöltve működnek. (H. J.) 
→ hadtudomány elmélete

területvédő töltet: a műszaki zárás során 
alkalmazott akna, amely az elműködésé-
hez nem igényel közvetlen kontaktust a cél-
tárggyal, azt távolabbról is képes megsem-
misíteni, pusztítani. Ide sorolható például 
a torony elleni és oldal elleni akna. (K. Z.a) 
→ műszaki támogatás

terv: a szervezet és a környezet állapotvál-
tozásának a kitűzött cél eléréséig történő 
előreláttatása, a szervezet által elérni kívánt 
állapotmodellje és ehhez szükséges cselek-
vésprogramja. Különböző szinteken eltérő ⁓
eket dolgoznak ki, amelyeknek illeszkedni-
ük kell az adott szervezet célrendszeréhez, 
funkciójához. A ⁓ mint a szervezet jövő-
beni tevékenységének programja, lehet: A) 
a megjelenési formáját illetően: a) írásos; b) 
grafikus; c) kombinált; B) tartalma szerint: 
a) komplex ⁓, ami a teljes szervezetre, va-
lamennyi területére és időtávjaira vonatko-
zó elképzelés; b) ágazati ⁓, amely egy szak-
területre, egy szervezeti egységre vonatko-
zó elképzelés. Általában középtávig öleli fel 
a jövőbeni tevékenységet; C) a tevékenysé-
gi időtávhoz viszonyítva: a) rövid távú (1–
12 hónap); b) középtávú (2–4 év); c) hosszú 
távú (3–10 év) időtartamú; D) a rendelteté-
sük szerint elkülöníthetünk: a) alapterveket 
(főterveket); b) alkalmazási ⁓eket; c) mun-
katerveket; E) a tervezés jellegét tekintve 
a szintekhez és a célok hierarchiájához il-

leszkedően különböztetjük, illetve külön-
böztethetünk meg. A ⁓nek – függetlenül 
annak megjelenési formájától (elektronikus 
vagy papíralapú) – tartalmaznia kell az aláb-
biakat: a) Célok: hová akarunk eljutni? Pon-
tosan kell felvázolnunk a szervezet jövőbe-
ni állapotát, gondoskodni kell arról, hogy 
a célok világosak, egyértelműek, pontosak 
legyenek. Minden érintett részére úgy kell 
tisztázni őket, hogy mindenki tudja, mi mit 
akarunk, sőt azonosuljanak szándékunk-
kal, és támogatásukkal segítsék annak va-
lóra váltását. b) Feltételek: a tervnek ponto-
san tartalmaznia kell azt a feltételrendszert, 
amelyik rendelkezésünkre áll, illetve ame-
lyet a jövőben is folyamatosan rendelkezés-
re kell bocsátani. Ez garantálja a működés 
zavartalanságát, folyamatosságát, a célok 
kiegyensúlyozott teljesítését. c) Tevékeny-
ségi folyamat leírása: pontosan, racionális 
rendszerben – a kapcsolódási pontokra utal-
va – le kell fektetni (elő kell írni), hogy mit, 
miért és hogyan kell tenni. Ezt általában két 
vezetési szervezeti szinttel lejjebb határoz-
zuk meg, az egységesség érdekében. A te-
vékenységi határidők előíró jelleggel jelen-
nek meg a ⁓ben, így behatárolt, melyik fel-
adatot, milyen folyamatot mettől meddig, 
mikorra kell teljesíteni, megoldani. d) Erő-
forrás: humán, információ, pénz, szolgálta-
tás, idő szerinti ellátás felhasználás rendje. 
Egyéb – a főfolyamat érdekében ahhoz kap-
csolódó – megoldandó tevékenység. Felelős 
személyek megjelölése minden területen. 
(C. O.) → katonai vezetés

tervezés: olyan tudatos emberi tevékenység, 
amelynek során a szervezet jövőbeni állapo-
tának előreláttatása, cselekvési változatok 
kidolgozása, illetve egy cselekvési program 
részletes kimunkálása, formába öntése rea-
lizálódik. A ⁓ során az alábbi tevékenysé-
geknek kell érvényesülniük: a) a célkitűzés 
pontosítása, lebontása; b) a célok megvalósí-
tásához vezető lehetséges utak, módszerek, 
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erőforrások meghatározása; c) a célok eléré-
séhez szükséges követelmények, teljesítmé-
nyek meghatározása. A ⁓ az akaratmegfo-
galmazás kategorizálási lehetősége. A ⁓ cél-
ja, hogy a szervezet számára rendelkezésére 
álló erőforrásokkal – a jövőjét nem kockáz-
tató – elérhető célok, programok előrejelzése 
és a szervezet kívánatos állapotának felvá-
zolása történjen meg. A vezetők tervező jel-
legű tevékenységei széles körűek, ezek a kö-
vetkezőkben nyilvánulnak meg: a) részvétel 
a felsőbb szervek tervezőmunkájában, célja-
ik kialakításában; b) saját szervezet döntés-
előkészítő ⁓e; c) az alárendelt (alsóbb ren-
dű) szervezet tervezőmunkájának irányítá-
sa; d) saját feladat ⁓e. A ⁓ formái: a) Leíró 
⁓ során szöveges formában rögzítjük a szer-
vezet jövőbeni állapotának bizonyos fázisa-
it, amelyek más formában nem jeleníthetők 
meg, illetve azokat nem célszerű megjele-
níteni. Ilyenek a szervezeti misszió, a ví-
zió, a stratégia, bizonyos folyamatok, mód-
szerek stb. b) Grafikai diagramnak számos 
előnye és hátránya van; a terveknek számos 
ilyen megjelenési formája lehetséges. A ter-
vek elkészítésének, a tények nyilvántartásá-
nak, a jelentések összeállításának és felter-
jesztésének vizualitásáról a szalagdiagram, 
a harmonogram, a pont-, az oszlop-, az ösz-
szetett oszlop- és a kördiagram gondoskod-
hat. Az elkészült grafikont különböző idő-
szaki részletezettségben a megfelelő idősza-
kokra meg lehet jeleníteni. Ehhez különbö-
ző diagramformák állnak rendelkezésre. c) 
Számítógépes modellezés: a számítástechni-
ka fejlődése napjainkra lehetővé tette olyan 
bonyolult rendszerek modellezését, amelyek 
a korai elektronikus módszerekkel még nem 
voltak lehetségesek. A számítógépes szimu-
láció lelke a program, amelynek precíz meg-
valósítása elengedhetetlen a számítások pon-
tos elvégzéséhez. d) Kombinált terv: az át-
fogó (komplex) stratégiai, rövid és közép-
távú tervek. A projektek többsége vegyes 
(kombinált) rendszerű, azaz a ⁓i formák 

többsége alapján alakítják ki. e) Hálóterve-
zés: az intenzív gazdasági, társadalmi, ka-
tonai fejlődés szükségessé tette a magasabb 
és precízebb szintű összhang biztosítását a ⁓
ben, a szervezésben, az irányításban. Az új 
módszer, amely lehetővé tette az összetett, 
bonyolult tervek, folyamatok ábrázolását, 
elősegíti a könnyebb áttekintést, az erőfor-
rások összehangolását, ugyanakkor nagyon 
jól használható az információáramlást ille-
tően. Mindez a hálótervezéssel vált igazán 
lehetővé. A számítógépek fejlődése, elterje-
dése, korszerűsödése tovább növelte a ter-
vek pontosságának lehetőségét, ugyanak-
kor a felgyorsult tempójú fejlődéssel tovább 
nőtt és nő a modern információrendszerek-
kel szembeni igény. A hálótervezés olyan lo-
gikus  gondolkodásra alapozott és rendszer-
szemléletű tevékenység, amely komplex ter-
vek kidolgozását teszi lehetővé, ami a vég-
rehajtáshoz szükséges idő, pénz, munkaerő, 
anyagi, technikai eszközök optimális fel-
használását eredményezheti. f) Szcenárió- 
(forgatókönyv-) módszer: az időben egymás 
után következő események, tendenciák kö-
zötti kapcsolatok logikai feltárására, meg-
ítélésére szolgál, ebből adódóan következ-
tetések levonását teszi lehetővé. A módszer 
a jövőbeni tevékenységek alapos, összefüg-
géseket és egyben gátló tényezőket is feltáró, 
logikus következtetések levonását biztosító 
eljárás, így éppen ezzel szolgálja a vezetői 
döntések reális megalapozását. A szcenárió-
technika a misszió, a vízió és a stratégia ki-
dolgozásánál kap prioritást, amelyet a felső 
vezetés dolgoz ki. Ezen a szinten szükséges 
foglalkozni a jövő lehetőségeivel, veszélye-
ivel. Itt dolgozzák ki a stratégiai koncepci-
ót, a teljesítményelvárásokat, főbb folyama-
tokat, a jövőorientált szervezeti struktúrát, 
a komplex kommunikációs hálózatok fej-
lesztésének elvárásait stb. A szcenárió ve-
zetési módszer (⁓i technika) teszi lehetővé 
a felső vezetési szintnek, hogy összevesse 
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a jelent a jövővel és fejlesztési irányt mu-
tasson. (C. O.) → katonai vezetés

tervezési struktúra: az önállóan funkcioná-
ló szervezetek tervezéshierarchiája: a) Misz-
szió: a szervezet küldetésének összegzése, 
azon alapelvek, értékek (etikai elvek), szere-
pek, viselkedési normák, amelyeket a szer-
vezet a működése során érvényre kíván jut-
tatni környezete és tagjai vonatkozásában. 
A szervezet hosszú távú elképzelése arról, 
hogy mivé kíván válni, miben fog különböz-
ni más szervezetektől. A következő kérdésre 
válaszol: „miért vagyunk?” A szervezet tár-
sadalmi szükségletet elégít ki. A szervezet 
missziója az alapító okiratban, illetve alap-
szabályzatban fogalmazódik meg. A tulajdo-
nos (a fenntartó, az alapító, előjáró szerve-
zet), illetve civil szervezetek, alapítványok 
stb. esetében az alapító személyek dolgoz-
zák ki. b) Vízió: a szervezet jövőképe, el-
képzelt jövőbeni állapota, meghatározva azt 
a képességet, tulajdonságot, alaptevékeny-
ségek, amit el kíván érni. A következő kér-
désre válaszol: „milyenek legyünk?” A felső 
vezetés vizionálja, dolgozza ki. c) Stratégia: 
a szervezet legfőbb, legfontosabb cselekvési 
iránymutatója, egyben elvek, elvárások, eljá-
rások, normák rendszere. A stratégia szere-
pe mindenkor jelentős, de különösen krízis-
helyzetben van vezérlő szerepe. Olyan táv-
lati cél, amely a szervezet tagjainak irányt 
mutat, meghatározó szerepet játszik szerve-
zeti életükben, tevékenységükben, értékek 
kialakításában, fenntartásában. A stratégia 
5–10 éves vagy hosszabb cselekvési progra-
mot, követendő utat vázol fel, ami a szerve-
zet egészére vonatkozik. A következő kér-
désre válaszol: „mit kell tennünk?” A felső 
vezetés dolgozza ki. d) Taktika: olyan eljá-
rás, ami a beazonítható középtávú célokhoz, 
lehetőségekhez igazítja a szervezet konkrét 
cselekvési programját. A feladatcsoportokat 
és az azokhoz szükséges erőforrásokat jele-
nítik meg, a megoldás eljárásrendszerével 

együtt. A taktikai cselekvési program 2–5 
év időtartamú. A következő kérdésre vála-
szol: „hogyan, milyen módon kell tennünk?” 
e) Operatív terv: az alsó szintű szervezeti 
egységek célt realizáló programja. A ren-
delkezésre álló erőforrások és a körülmé-
nyek által pontosan behatárolt, a cselekvést 
közvetlenül, részletesen előíró tevékenységi 
rendet foglalja magában. A rövid távú ope-
ratív terv realizálási ideje általában 1–12 
hónapig terjed. Az operatív terv a követke-
ző kérdésre válaszol: „mi és hogyan történ-
jen?” f) Akcióprogram: a szervezet számára 
kiemelkedően fontos feladatok megoldására 
kidolgozott tevékenységi rend, az erőforrá-
sok pontosan megtervezett és célirányos fel-
használásának cselekvési programja. Az ak-
cióprogram eseti terv/feladat szerint reali-
zálódik, időhatára előre nem determinált. 
A lehetőségek függvényében a vezető hatá-
rozza meg. Az akcióterv a következő kérdés-
re válaszol: „mit és miként kell megoldani?” 
g) Projekt olyan egyedi, egyszeri, összetett 
fejlesztés, amely jól körülhatárolt, konkrét 
céllal, rögzített határidővel, meghatározott 
erőforrás szükséglettel támogatja a stratégia 
megvalósítását. (C. O.) → katonai vezetés

tervszerű fenntartási rendszer (TFR): 
az üzemeltető alegységek, a páncélos- és 
gép járműtechnikai szolgálatok szakjavítói, 
a központi javítószervek, polgári vállalatok 
által meghatározott rendszerben és mély-
ségben, tervszerű megelőző jelleggel, vagy 
szükség szerint végzendő technikai kiszol-
gálási és javítási feladatok összessége. Pél-
dául a páncélos- és gépjárműtechnikai esz-
közök technikai kiszolgálását és javítását 
~ keretei között végzik. A ⁓ feladata biz-
tosítani a páncélos- és gépjárműtechnikai 
eszközök (anyagok) folyamatos, megbízha-
tó üzemkészségét, készletteljességét, elő-
írt technikai állapotát, üzemeltetési tartalé-
kát. A páncélos- és gépjárműtechnikai esz-
közök ~e hatfokozatú, amelynek első négy 
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fokozatát a végrehajtás szintje és a művele-
tek mélysége szerint tagolt technikai kiszol-
gálások (1–4 TK), az 5. és 6. fokozatot pe-
dig a tervszerű megelőző javítások alkotják. 
Minden fokozat technologizált műveletek 
összessége, amelyeket a honvédségi szerve-
zeteknek (kijelölt javítószerveknek) kell ter-
vezni és végrehajtani. Az esedékes techni-
kai kiszolgálási fokozatot meghatározhatja 
naptári időnorma, teljesítménynorma vagy 
pedig a végrehajtandó feladat. Naptári idő-
normának nevezzük a két technikai kiszol-
gálás között maximálisan megengedhető 
időtartamot. Teljesítménynorma a két tech-
nikai kiszolgálás között teljesíthető, az esz-
köz használatára jellemző paraméter (kilo-
méter, üzemóra, lövésszám stb.) mennyi-
ség. Végrehajtandó feladattól függően kell 
a technikai kiszolgálás valamelyik fokozatát 
elvégezni meghatározott technikai állapot 
elérése érdekében a feladat előtt vagy után. 
A technikai kiszolgálás adott fokozatának 
feladatait a meghatározott bármelyik esedé-
kesség teljesülése esetén el kell végezni, ezt 
követően az adott fokozatra vonatkozó üze-
meltetési ciklus számítását újra kell kezde-
ni. Egy adott technikai kiszolgálási feladat 
valamennyi műveletének végrehajtásáért ál-
talában az alegység vagy a javítószervezet 
a felelős. A különböző technikai kiszolgálá-
si fokozatok műveleteit és a végrehajtásukra 
vonatkozó követelményeket az eszközökhöz 
kiadott dokumentációk, valamint az eszkö-
zök üzemeltetési és karbantartási utasításai 
tartalmazzák. A technikai kiszolgálási rend-
szer 1. TK és 2. TK fokozatát az üzemeltető 
alegységek kezelő és szakjavító állományá-
nak, a 3. TK és 4. TK fokozatát a kezelő ál-
lomány bevonásával a javítószervek állomá-
nyának kell végrehajtani. A technikai kiszol-
gálások a polgári szervektől is megrendel-
hetők. Az összetett haditechnikai eszközök 
technikai kiszolgálását (a különböző szak-
anyagok azonos technikai állapotának biz-
tosítása érdekében) az adott fokozaton be-

lül, minden szakanyagon egyidejűleg kell 
végrehajtani, függetlenül attól, hogy melyik 
tényező (norma vagy feladat) alapján válik 
esedékessé. Garanciális idő alatt a techni-
kai kiszolgálást az eszközre vonatkozó gyá-
ri előírások szerint kell tervezni és végrehaj-
tani. Azon páncélos- és gépjárműtechnikai 
eszközöknél, amelyeknél az adott kiszol-
gálási ciklus idején belül feladathoz kötöt-
ten a 2. TK-ra  nem került sor, úgy azt ha-
vonta egyszer, a technikai kiszolgáló napon 
kell végrehajtani. (V. R. L.) → haditechni-
kai támogatás

tervszerű megelőző javítás (TMJ): a pán-
célos- és gépjárműtechnikai eszközök ~a 
olyan technológiai folyamat, amelynek cél-
ja az eszközök üzemképességének (műkö-
dőképességének) és műszaki paraméterei-
nek, üzemeltetési tartalékának helyreállí-
tása. A ~ok a tervszerű fenntartási rend-
szer 5. és 6. fokozatát képezik. Végrehajtá-
sukra az adott eszköztípusra előírt naptá-
ri idő- vagy teljesítménynorma elérésekor 
és a tényleges technikai állapot figyelembe-
vételével kerül sor. Az 5. TK (technikai ki-
szolgálások) az eszköz részleges felújítását, 
részegységekre bontását, a részegységeknek 
a hibafelvétel által indokolt mértékű szét-
szerelését, az alkatrészek és részegységek 
javítását, az eszköz beszabályozását jelen-
ti. A 6. TK az eszköz teljes felújítását, rész-
egységekre, alkatrészekre bontását, azok 
műszeres, idomszeres ellenőrzését és javítá-
sát, az elöregedett, kifáradt alkatrészek cse-
réjét, összeszerelés után a komplex beszabá-
lyozások, a kalibrálások, hitelesítések elvég-
zését jelenti. A ~ok kidolgozott technológiai 
utasítások alapján kerülnek végrehajtásra. 
Összetett haditechnikai eszközök esetében 
az előírt norma elérésekor a teljes eszközön 
végre kell hajtani az esedékes ~t. Kivételes 
esetekben, a tényleges műszaki állapot alap-
ján, az eszköz egyes részein a szakanyagfe-
lelős hozzájárulásával, a  javításba utalásért 
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felelős páncélos- és gépjárműtechnikai szol-
gálati elöljáró az előírt technológiától eltérő 
mélységű javítást is elrendelhet. A ~ok ter-
vezéséhez figyelembe kell venni: a) a pán-
célos- és gépjárműtechnikai eszköz rend-
szerben tartására, azon belül üzemfenntar-
tására vonatkozó utasításokat, intézkedése-
ket, adatokat; b) a naptári időnorma, vagy 
teljesítménynorma szerint esedékes javí-
tások időrendjét és fokozatát; c) a páncé-
los- és gépjárműtechnikai eszköz tényleges 
technikai állapotát, annak várható alakulá-
sát; d) az érintett honvédségi szervezet harc-
készültségi, kiképzési követelményeit, fel-
adatait. A ~okat a dandárnál (ezrednél, ön-
álló zászlóaljnál) a haditechnikai eszközök 
technikai kiszolgálási tervében kell megter-
vezni. (V. R. L.) → haditechnikai támogatás

testületi szellem: a hadsereg közszelleme, 
amely az állománykategóriák egymás kö-
zötti – az alaptörvényből, az esküből eredő 
célok, kötelességek, feladatok, eszközök, 
eljárások és normák – konszenzusára, baj-
társi szolidaritásra, kölcsönös együttműkö-
désre épül. A két világháború között a ⁓et, 
így határozták meg: „A hadsereg különleges 
közkincse. Az az átfogó érzés, amely a had-
sereg minden tagját a legmagasabbtól a leg-
kisebbig egymás megbecsülésének, szerete-
tének, támogatásának, felkarolásának közös 
érzése öleli össze és megteremti a hadsereg-
ben az egyetértést és a közszellemet.” Mo-
rális előnyei: a professzió elismertsége, be-
folyása, hitelessége, megtartó ereje. (H. D.) 
→ katonapedagógia

tiltott frekvencia: a ~k a korlátozott frek-
venciák jegyzékében meghatározott, saját 
csapatok által használt frekvenciák, amelye-
ken az elektronikai zavarás, vagy egyéb nem 
szándékos (kölcsönös) rádiózavarok létreho-
zása tilos. E frekvenciák közé tartozhatnak 
például a légvédelmi riasztó, értesítő rend-
szerben használt radar- és híradórendsze-

rek frekvenciái, a parancsnok fontos veze-
tési és irányítási rendszereinek frekvenciái, 
a légvédelmi rakétarendszerek irányítási 
frekvenciák, vagy a kutató-mentő és segély-
kérő frekvenciák. Ezenkívül e frekvenciák 
közé tartoznak a nemzetközileg ellenőrzött 
vagy kormányszerződésben elfogadott frek-
venciák is, mint például a műsorszóró frek-
venciák vagy a polgári légi és hajózási irá-
nyító frekvenciák. (H. Zs.) → elektronikai 
hadviselés, információs műveletek

tiltott körlet: a szárazföldi kötelékek műve-
letei során kijelölt olyan terület, amelyet egy 
adott kötelék ideiglenesen, vagy a műveletek 
teljes idejében nem vehet igénybe. Rendsze-
rint az elöljáró valamely kötelékének elhe-
lyezésére, tervezett feladatának végrehajtá-
sa, tűzcsapások kiváltásának céljából kerül 
kijelölésre. (T. J.) → szárazföldi műveletek

tiltott tüzelési terület (No Fire Area – NFA): 
a tűztámogatás koordinációs rendszabályai-
nak egyike, a korlátozó rendszabályok közé 
tartozik. Olyan terület, ahová tilos, illet-
ve csak a korlátozást elrendelő parancs-
noksággal történő egyeztetés után szabad 
megosztott irányzású tüzet vezetni. Ez alól 
csak az alegységek önvédelme lehet kivé-
tel, amennyiben nincs idő egyeztetni a kor-
látozást elrendelő parancsnoksággal. A ~et 
rendszerint hadosztály vagy magasabb szin-
ten, esetleg önálló dandár szintjén jelölik ki, 
általában olyan területre, amit valamilyen 
oknál fogva meg kívánnak védeni a meg-
osztott irányzású tüzérség okozta károktól, 
ilyen lehet lakott település vagy része, ve-
gyi üzem vagy ipari létesítmények, az oko-
zott további káros hatások miatt, esetleg sa-
ját alegységek harcrendi eleme, például rej-
tett figyelő. A ~ jelölése a térképen feketé-
vel körülhatárolt, sraffozott terület, felirat-
tal, amiben az NFA betűk, az elrendelő pa-
rancsnokság rövidítése és az érvényességi 
idő jelenik meg. (M. G.) → tüzérség
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tiszántúli hadművelet: a 2. Ukrán Front 
Észak-Erdélyben és a Tiszántúlon 1944. ok-
tóber 6–28-a  között végrehajtott, rendkívül 
bonyolult hadművelete, aminek eredménye-
ként birtokba vette az említett területeket 
a Tisza vonaláig. Ennek keretében zajlott 
a hatalmas páncélostömegek által megví-
vott debreceni/hortobágyi/alföldi páncélos-
csata, amelynek körülbelüli együttes vesz-
tesége 100 000 fő, 800 páncélosharceszköz 
és 400 repülőgép. (Sz. M.) → hadtörténet, 
hadművészet története

tiszt: a tiszti rendfokozattal rendszeresí-
tett beosztás betöltéséhez legalább főisko-
lai vagy felsőfokú alapképzésben szerzett 
alapfokozatú végzettség szükséges. Az első 
tiszti rendfokozati kinevezés a honvédelmi 
miniszter jogköre. Tiszti rendfokozat: had-
nagy, főhadnagy, százados; főtiszti rendfo-
kozatok: őrnagy, alezredes, ezredes. Felső-
fokú alapképzettséggel őrnagyi, egyetemi 
vagy MSc-végzettséggel alezredesi, míg fel-
sőfokú vezetőképző tanfolyammal ezredes, 
illetve magasabb rendfokozatba kinevezhe-
tő ki a ⁓. (C. O.) → katonai vezetés

tisztes: alapfokú, illetve szakképzettséggel 
(OKJ) rendelkező, alapképzésben részesült 
közkatona nevezhető ki őrvezetővé, majd ti-
zedessé, később szakaszvezetővé és legfel-
jebb őrmesterré. (C. O.) → katonai vezetés

tiszthelyettesképző iskola: lásd Altiszti 
Akadémia (D. Cs.) → katonai képzés, ki-
képzés, felkészítés

tiszti továbbképző tanfolyam: a hivatásos 
tisztek továbbképzési rendszerének egyik 
formája, amely a szolgálati feladat ellátásá-
tól függetlenített, folyamatosan tartó, a cé-
loktól függően a legmegfelelőbb katonai tan-
intézetben végrehajtott képzés. A ~ általá-
nos célja a katonai alapképzési (BSc) tanul-
mányok befejezése után, bizonyos (3–5 év) 

csapatszolgálati időt követően az adott be-
osztás jobb ellátásához szükséges új ismere-
tek megszerzése, új módszerek, harceszkö-
zök megismerése, a feladatok elvégzéséhez 
nélkülözhetetlen parancsnoklási készségek 
továbbfejlesztése, megszilárdítása; az alap-
képzés által meghatározottnál magasabb 
tiszti beosztás ellátására való felkészítés; 
az adott szakképesítéstől eltérő beosztás el-
látására való átképzés; célképzés különböző 
speciális feladatokra (ENSZ, NATO kere-
tében külszolgálat, idegen nyelvi tanfolyam 
külföldi beiskolázás előtt stb.). (Cs. F.) → ka-
tonai képzés, kiképzés, felkészítés

tisztképzés: lásd honvéd tisztképzés (D. Cs.) 
→ katonai képzés, kiképzés, felkészítés

titkos információgyűjtő eszközök: az in-
formációgyűjtési feladatok konspirált végre-
hajtását, megvalósítását, elérését megköny-
nyítő vagy lehetővé tevő, a törvényben, va-
lamint más jogszabályokban megengedett, 
előírt eszközrendszerek. (H. H.) → felderítés

titkosszolgálat: olyan hírszerző vagy elhá-
rító szerv, amely az állami politikai döntés-
hozók kiszolgálását latja el, személyi állo-
mánya, tevékenysége, objektumai, munka-
módszerei – vagy ezek egy része – megfele-
lő fedéssel vannak konspirálva. Megjegyzés: 
parlamenti demokráciákban a ~ok tevékeny-
ségét, tevékenységük ellenőrzési mechaniz-
musát minősített törvényben szabályozzák. 
(H. H.) → felderítés

Tito, Joszip Broz, eredeti nevén Josip Broz 
(1892–1980): jugoszláv forradalmár és ál-
lamférfi, marsall, katonai teoretikus, a má-
sodik Jugoszlávia létrehozója, az el nem kö-
telezett országok mozgalmának egyik meg-
alapítója. Parasztcsaládból származott, apja 
horvát, anyja szlovén származású volt. 1910-
ben  lakatos mesterlevelet szerzett, ugyan-
ebben az évben belépett Horvátország és 
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Szlovénia Szociáldemokrata Pártjába. 1913-
ban  besorozták, altiszti tanfolyamot vég-
zett, őrmesterként harcolt az első világhá-
borúban. 1915-ben  súlyosan megsebesült, 
orosz fogságba esett, ahonnan megszökött 
és csatlakozott a bolsevikokhoz, valamint 
megismerte a marxizmus tanításait. 1920-
ban  hazatért, és belépett Jugoszlávia Kom-
munista Pártjába (JKP). 1928-ban  bebörtö-
nözték, 1934-ben  szabadult, ekkor vette fel 
a Tito nevet. A harmincas években a Ko-
minternben dolgozott, eközben megerősö-
dött a JKP-n belüli pozíciója, 1937-től  a párt 
főtitkára lett. Jugoszlávia megszállása után 
a jugoszláv kommunista partizánok vezető-
je lett, akit a 1943-tól  a szövetségesek az or-
szág vezetőjeként ismertek el. Jugoszlávia 
felszabadítása után haláláig vezette az or-
szágot. Hadtudományi munkái a partizán-
harc elméleti és gyakorlati kérdéseit érintik. 
(F. B.) → hadtudomány elmélete

toborzás: a katonai ⁓ rendeltetése a had-
erő igényeinek megfelelő számú, a munka-
köri követelményeknek megfelelő, egészsé-
gileg, pszichikailag és fizikailag alkalmas, 
a katonai hivatás iránt elkötelezett, megfele-
lően motivált, hivatásos, szerződéses és ön-
kéntes tartalékos állomány utánpótlása. A ⁓ 
fő feladata: a) az iskolarendszerű katonai 
képzés beiskolázási igényeinek; b) a hiva-
tásos, a szerződéses, valamint az önkéntes 
tartalékos állomány utánpótlásának bizto-
sítása. A ⁓i tevékenység – a katonai okta-
tást is folytató intézményekben nem meg-
szerezhető végzettséget (polgári végzettség) 
igénylő beosztások későbbi feltöltése érde-
kében – tanulók, hallgatók kiválasztását is 
magába foglalja a honvédségi ösztöndíjszer-
ződés megkötése céljából. A ⁓i feladatok 
végrehajtására a Magyar Honvédség kato-
nai toborzórendszert működtet, amely kül-
ső és belső ⁓t is végez. A ⁓ közép- és hosszú 
távú irányelveinek kidolgozásáért a HM Hu-
mánpolitikai Főosztály a felelős. A ⁓ szak-

mai irányítását a Honvéd Vezérkar főnöke 
a ⁓ központi irányító szerve, a Honvéd Ve-
zérkar Személyzeti Csoportfőnökség útján 
látja el. A toborzók szakfeladatait a Magyar 
Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Ki-
képző Parancsnokság irányítja és határoz-
za meg. A külső ⁓i feladatok végrehajtásá-
ért a Magyar Honvédség Katonai Igazgatá-
si és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 
a felelős. A ⁓ fő célcsoportjai: a) a felsőfo-
kú képzést folytató intézmények hallgatói; 
b) a Kratochvil Károly Honvéd Középisko-
la és Kollégiumban, valamint más – közép-
fokú képzést folytató – köznevelési intéz-
ményekben tanulók; c) a Magyar Honvéd-
ség személyi állománya (különös tekintettel 
a szerződésük lejárta előtt álló állományra, 
és az állománycsoport-váltáshoz megha-
tározott feltételeknek megfelelő hivatásos, 
szerződéses, illetve legénységi állományra, 
az önkéntes tartalékos állományra, a hon-
védelmi szervezetek személyi állományába 
tartozó kormánytisztviselők, közalkalma-
zottak és munkavállalókra); d) a rendvédel-
mi szervek hivatásos állományának tagjai; 
e) a (legalább) felsőfokú, középfokú, alapfo-
kú végzettséggel rendelkező magyar állam-
polgárok; f) az önkéntes tartalékos szolgála-
tot vállaló magyar állampolgárok; g) az ön-
kéntes honvédelmi előképzettséget szerzett 
magyar állampolgárok. (I. A.) → humánpo-
litika, személyügy

tolóhatású robbanóanyag: olyan balliszti-
kus robbanóanyagok (lőporok), amelyeknek 
stabil és gyors az égése, de ez általában nem 
megy át detonációba, az anyag csak explo-
dál. Elsősorban különböző lövedékek haj-
tóanyagaként a gyújtási láncban az indító-
energia fokozására és továbbadására, vala-
mint speciális bányászati tevékenységek so-
rán használatosak. Fontos, hogy az égési fo-
lyamat szabályozottan menjen végbe, amit 
a lőpor összetételével és fizikai szerkezeté-
vel lehet beállítani, szabályozni. Összetétel 
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szerint megkülönböztetnek fekete- (füstös) 
lőport és füst nélküli lőporokat. Alakjuk 
szerint lehetnek gömb, kocka, hasáb, szalag 
alakú, hengeres és csöves lőporok. A lőpo-
rok kismértékű külső- és mechanikai hatá-
sokra is érzékenyek, ezért a kezelésük kü-
lönös figyelmet kíván. (K. Z.a) → műsza-
ki támogatás

topográfia: a Föld fizikai felszínének, va-
lamint az azon elhelyezkedő természetes 
és mesterséges eredetű tereptárgyak részle-
tes felmérésével és ábrázolásával foglalko-
zó tudomány- és szakterület. A szaktermi-
nológiában nemzetközileg elterjedt görög 
eredetű szóösszetétel a kezdetekben kizá-
rólag a földi felmérési eljárásokra vonatko-
zott. A térségünkben lezajlott katonai fel-
mérések a topográfia eszköztárát alkalmaz-
ták, így topográfiai felmérésnek tekinthetők. 
A topográfiai felmérések eredménye a to-
pográfiai térkép, amely a domborzat rész-
letes és metrikusan kiértékelhető ábrázo-
lásán túl feltárja a terep lényeges sajátossá-
gait. A távérzékelés fejlődésével az adatfor-
rások szerepét mindinkább a légi felvételek 
vették át, amellyel párhuzamosan kialakult 
az ezzel foglalkozó szakterület, a foto~ is. 
A térképkészítési technológiák fejlődésével 
a nagy regionális, illetve országos topográ-
fiai felmérések kora lejárt. A mai topográ-
fiai térképek alapját képező digitális térké-
pészeti adatbázisok ugyanakkor folyama-
tos fejlesztést és aktualizálást igényelnek. 
Ez a felhasználók számára kevésbé észre-
vehető folyamat biztosítja a korszerű topo-
gráfiai térképek alkalmasságát összetett tér-
informatikai elemzések végzéséhez. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

topográfiai térkép: a terep részletes, meg-
határozott magassági és vízszintes alapfe-
lület alapján, egyezményes térképi jelekkel 
megvalósuló ábrázolása, amely lehetővé te-
szi a terepelemek és tereptárgyak mennyi-

ségi és minőségi kiértékelését, az ábrázo-
lás méretarányának megfelelő pontosság-
gal. A terepről a legrészletesebb áttekintést 
a ~ek szolgáltatják. Alkalmazásuk különö-
sen előnyös a terep részletes tanulmányo-
zására, terepi célok megjelölésére és pon-
tok beazonosítására, egyszerűbb mérési fel-
adatok végrehajtására (távolság, irány, te-
rület, lejtőszög), valamint összetett elem-
zések lefolytatására (összelátás, terep be-
láthatósága, terepjárhatóság). Az áttekintés 
részletességét, a mérések és elemzések pon-
tosságát, valamint a felhasználási terüle-
teket alapvetően a ~ méretaránya határoz-
za meg. A ~ek létrehozásával, annak for-
mai és  tartalmi  sajátosságaival a topográfia 
foglalkozik. A NATO-tagországok védelmi 
célú térképellátásában az 1 : 50 000 mére-
tarányú ~ek jelentik a szárazföldi erők har-
cászati szintű alaptérképét. Ebben a méret-
arányban minden tagállam maga köteles 
az országa területét lefedő ~sorozatot elő-
állítani a vonatkozó szabványosítási egyez-
ményekben foglaltak szerint, amelyek meg-
határozzák a ~ek vetületi rendszerét, koor-
dináta-rendszerét, kerettartalmát és soro-
zatszámát. A ~ek szelvényezési rendszerét, 
valamint jelkulcsi előírásait a tagországok 
maguk alakítják ki. (K. A.) → geoinformá-
ciós támogatás

Torch (Fáklya) hadművelet: 650 ezres ame-
rikai–brit haderő és 650 hajó partraszállási 
művelete Francia–Nyugat-Afrikában (Al-
géria, Marokkó) 1942. november 8–10-én  
 Eisenhower tábornok parancsnoksága alatt. 
(Sz. M.) → hadtörténet, hadművészet tör-
ténete

totális elhárítás: a gyanakvásból táplálkozó 
szemlélet – mindenről tudni kell – és az ezt 
kiszolgáló tömegkapcsolat létesítése és 
 foglalkoztatása, amely az élet minden terü-
letét lefedi. Megjegyzés: ez olyan speciális 
elhárító munkaszervezési módszer, amikor 



1094

totális háború

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

a szolgálattal szemben mindenre kiterjedő 
hírigényt támasztanak, így az elhárító mun-
ka iránya nemcsak nemzetbiztonsági jelle-
gű és a hatáskörébe utalt tevékenységre ori-
entált, hanem többségében más jellegű, hát-
tér-, ismeretbővítő, vagyis a nemzetbizton-
sági műveleti munka és a nemzetbiztonsá-
gi érdek szempontjából nem hasznosítható, 
csupán statisztikai összesítésre alkalmazha-
tó. (H. H.) → felderítés

totális háború: mindenre kiterjedő, min-
den erőforrást összpontosító, minden lehet-
séges eszközzel folyó, különösen kegyetlen 
és pusztító háború. A ~ elmélete feltételezi 
az erők és erőforrások teljes mozgósítását, 
a lakosság teljes jogfosztottságát, a gazda-
ság és a társadalmi élet teljes militarizálá-
sát, a nemzetközi jog felrúgását, a meghódí-
tott vagy hadműveleti területek kíméletlen 
pusztítását, minden tömegpusztító fegyver 
korlátlan alkalmazását, az ellenséges ország 
lakosságának tömeges leigázását és kiírá-
sát, az emberi jogok figyelmen kívül hagyá-
sát. A ~ méreteit tekintve lehet korlátozott 
és globális jellegű. A fasiszta államok meg-
hirdették és megvalósították a ~t – az adott 
kor szintjén – a második világháborúban. 
Németországban a harmincas években vált 
elfogadott nézetté a ~ gondolata. Alaptételeit 
Erick von Ludendorff (1865–1937) tábornok 
dolgozta ki 1935-ben  kiadott A totális hábo-
rú című művében, aki a győzelem érdekében 
minden eszköz alkalmazását megengedhető-
nek tartotta, mind a saját, mind pedig az el-
lenséges lakossággal szemben. A tömeg-
pusztító (nukleáris) fegyverek megjelené-
sével és rendszerbe állításával a ~ elmélete 
„korszerűbb” szinten újra megjelent a kü-
lönböző katonai koncepciókban – elsősor-
ban az USA katonai doktrínáiban –, minde-
nekelőtt a globális jelleg hangsúlyozásával. 
A világméretű katonai szembenállás csök-
kenésével a ~ elmélete elveszíti jelentőségét. 
(H. J.) → hadtudomány elmélete

totális hírszerzés: a vezető államok hírszer-
ző szolgálatainak azon törekvése, hogy tevé-
kenységükkel befolyást gyakoroljanak a po-
litikai folyamatokra. Megjegyzés: a nagyha-
talmak hírszerző szervei nemcsak végrehaj-
tói, hanem sugalmazói, kialakítói is a politi-
kának. Nem csupán informálódnak és tájé-
koztatnak, hanem igyekeznek befolyásolni 
a politikai döntéseket, amelyek végrehajtá-
sában maguk is tevékenyen részt vállalnak. 
Az orosz bel- és külpolitikát, az ország tár-
sadalmi, gazdasági életét nemcsak határo-
kon belül, de a volt világhatalom érdekszfé-
rájában, vagy azon túl is a KGB utódszer-
veiként most is önálló titkosszolgálatok ha-
tékonyan alakítják, így az orosz Szövetségi 
Biztonsági Szolgálat (Федеральная служба 
безопасности [Fegyeralnaja Szluzsba 
 Bezopasznosztyi] – FSzB) operatív-műve-
leti tevékenysége által Oroszország regioná-
lis, de már egyre inkább a nagyhatalmi ér-
dekeinek megvalósulását segíti elő szakem-
bereivel, eszközeivel. (H. H.) → felderítés

totális szervezet: a szociológia ⁓nek neve-
zi azokat a szervezeteket, amelyek igyekez-
nek tagjaik fölött a teljes kontrollt, ellenőr-
zést megvalósítani. Ezt az erősen szabályo-
zott szervezetek sem tudják teljesíteni, nem 
tudják teljes mértékben érvényesíteni, de 
olyan szabályrendszert alkotnak, amelyek 
révén nagyon erősen törekszenek rá. A to-
tális jelleg alapvető jellemzői: a) az élet va-
lamennyi megnyilvánulása kijelölt helyen 
és módon, nyílt és legalizált elkülönítéssel; 
b) tevékenységüket kívülről és felüről irá-
nyítják; c) az előírások megsértését szanki-
conálják; d) hierarchikus felépítésük egy-
értelművé teszi a hatalmi viszonyokat; e) 
a folyamatos működés sajátos szubkultúrá-
kat termel ki. A ⁓ek átfogó jellegük és kény-
szerítő eszközeik révén tagjaikat teljesen 
uralmuk alatt tartják, nem hagynak sem-
milyen formában menekülési lehetőséget. 
Az ilyen típusú szervezetekben nehéz meg-
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húzni a határvonalat feladatmegszabás, ön-
kény és a szankciók között. Általában három 
nagy csoportját különböztetik meg a ⁓eknek 
a kontroll erőssége szerint. a) Az első cso-
portba tartoznak az olyan szervezetek, mint 
iskolák és kórházak, amelyek időben és tér-
ben is csak korlátozottan tudják érvényesí-
teni a kontrollt. b) A második csoportba so-
rolják azokat a gazdálkodó szervezeteket, 
amelyek a profit maximalizálása érdekében 
próbálják tagjaik munka idején és szerveze-
ti tevékenységén túl is ellenőrizni a magán-
jellegű és munkaidőn túli tevékenységüket. 
c) A ⁓ek harmadik legjellemzőbb típusai, 
amelyeknek működésének lényegéhez tar-
tozik a totális forma. Ilyen típusú szerveze-
tek a börtönök, pszichiátriai intézmények 
és a hadseregek. A hadseregek még az elő-
ző kettőtől abban is különböznek, hogy állo-
mányuk egészére kiterjeszti ezt a kontrollt, 
míg például a börtönök csak a fogvatartot-
tak esetében alkalmazzák. Ezen túl a totá-
lis működés a feladat-végrehajtás lényegét 
is jelenti. A modern hadseregben lényege-
sen oldódtak már a totális jellemzők, azon-
ban a feladat-végrehajtás, harci alkalmazás 
szempontjából továbbra is alapvetőnek te-
kintik, ezért a katonai szocializáció során 
erőteljesen érvényesítik az alapjellemzőket. 
(K. J.) → katonaszociológia

Tóth Ágoston, teljes nevén Felsőszopo-
ri Tóth Ágoston Rafael (1812–1889): had-
mérnök, térképész, az 1848–49-es  szabad-
ságharc honvéd ezredese, egyetemi tanár, 
az MTA levelező tagja, a modern magyar 
térképészet egyik megteremtője. A bécsi 
hadmérnöki akadémia elvégzése után a 34. 
(Vilmos) gyalogezredhez került. 1848 kö-
zepétől a honvédségben egyre magasabb 
parancsnoki beosztásokat látott el. Legma-
gasabb szintű parancsnoki beosztásában 
a délvidéki honvéd hadsereg vezérkari fő-
nökeként szolgált. A világosi fegyverleté-
tel után kötél általi halálra ítélték, amit ké-

sőbb kegyelemből 18 évi várbörtönre mó-
dosítottak. Az 1856-os  amnesztiával sza-
badult, és a polgári életben helyezkedett el, 
kezdetben gazdatisztként, majd mérnökként 
és tanárként. A kiegyezést követően a Köz-
lekedési Minisztériumban kapott főmérnöki 
beosztást, ahol megszervezte a Topográfiai 
osztályt, amelynek első igazgatója lett. 1869-
től  a Pesti Tudományegyetemen tanított. 
1871-ben  lett az MTA levelező tagja. 1872-
től  a Magyar Földrajzi Társaság alelnöke. 
A térképészetben a szintvonalas domborzat-
ábrázolás és a dombortérkép készítés hazai 
úttörőjeként tiszteljük, de sokat tett a harcá-
szat és a hadművészet története, a tereptan, 
a térképészeti ismeretek, a terepfelmérés 
és a hadseregszervezés oktatása terén is, leg-
főképpen pedig az  önálló,  intézményesült, 
hazai térképészet megteremtéséért. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

további feladat (további támadási cél): a tá-
madó harcászati magasabbegység (egység) 
harcfeladatának része. Az ellenség előké-
szített és műszakilag berendezett védelmé-
nek áttörésekor, valamint a vízi akadályok 
erőszakos leküzdésekor a közelebbi feladat 
(támadási cél) teljesítését követően felada-
tul kaphatja ~ teljesítését. A ~ egybe eshet 
az elöljáró kötelék napi feladatával. A ⁓ le-
het a közelebbi feladat teljesítését követően 
az ellenség tartalékainak szétverése és olyan 
kedvező terepszakasz (cél objektum) birtok-
bavétele, ahonnan a magasabbegység a meg-
határozott irányba a támadását előnyös fel-
tételekkel folytathatja. A sikere biztosíthat-
ja az elöljáró tevékenységének sikerét. (T. J.) 
→ szárazföldi műveletek

továbbképzés: az iskolarendszerű katonai 
képzésben, gyakorlati tevékenységben ko-
rábban szerzett ismeretek felfrissítése, új, 
illetve magasabb szintű ismeretekkel való 
kiegészítése, a fejlődés által megkövetelt el-
méleti és gyakorlati készségek, jártasságok 
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kialakítása. A ~ általában a Magyar Hon-
védség kiképzési (~i) rendszerében, iskola-
rendszerű tanfolyamokon a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem, Hadtudományi és Hon-
védtisztképző Kar szervezésében, vagy civil 
oktatási intézményekben, képző szerveze-
teknél valósul meg. (Cs. F.) → katonai kép-
zés, kiképzés, felkészítés

többcélú harci repülőgép: olyan harcásza-
ti repülőgép, amely nem csupán egy szerep-
körben (például vadász, bombázó vagy fel-
derítő), hanem többen is képes feladatot el-
látni. Több feladattípust végrehajtására al-
kalmas, de e feladattípusokból egy repülé-
sen belül mindössze egyet képes ellátni, má-
sik feladattípust csak külön felkészítés után, 
külön bevetésben tud végrehajtani. (Cs. J.) 
→ légvédelem, légierő (műveletek, támo-
gató műveletek)

többnemzeti (multinacionális) fegyveres 
erő: két vagy több államnak közös érdekek 
érvényesítése céljából létrejött koalíciós ka-
tonai együttműködése. Az egyesített több-
nemzeti fegyveres erő közös parancsnokság 
vezetése alatt funkcionál, amelyben vala-
mennyi nemzet helyének, szerepének, vál-
lalt kötelezettségének függvényében képvi-
selteti magát. A koalíció misszióját (külde-
tését) a tagállamok által aláírt szerződésben 
fogalmazzák meg (például NATO – Észak-
atlanti Szerződés). Ebben a dokumentum-
ban vállalnak felelősséget egymás iránt, il-
letve az elkötelezettségüket a közös célért. 
A fegyveres erők stratégiáját, feladatát, ösz-
szetételét, fejlesztését, bevetését a legfelső 
politikai grémium dönti el. Az alkalmazás 
mikéntjére a parancsnokság tesz javaslatot. 
A fegyveres erők vezetésére létrehozott pa-
rancsnokság (egy vagy kettő) közös nyelven 
kommunikál, míg tagállamok a saját nemze-
tük nyelvén vezetik csapataikat, ugyanúgy 
mint a felkészítésükért is a tagállamok a fe-
lelősek. (C. O.) → katonai vezetés

többnemzeti egészségügyi egység (Multi-
national Medical Unit – MMU): az egész-
ségügyi biztosítás megvalósításának lehe-
tőségei a tisztán nemzeti biztosítástól a ⁓en 
át, a kiszervezett szolgáltatásként, külső pi-
aci szereplőtől megvásárolt képességig ter-
jednek. Az egészségügyi biztosítást egynél 
több nemzetből álló egység is biztosíthat-
ja, amely így kihasználja az integrációból 
adódó takarékosság előnyeit. Az ilyen egy-
ségekben részt vevő nemzetekkel szemben 
kiemelkedő követelmények: a) az egészség-
ügyi alap- és irányelvek, valamint a doktrí-
na egységessége; b) az egészségügyi ellátá-
si szabványok egységessége; c) az ellátási 
protokollok szabványosítása; d) az egész-
ségügyi állomány egységesítése és képzett-
sége; e) a főbb eszközök interoperabilitása 
és az utánpótlási anyagok kölcsönös felcse-
rélhetősége; f) az egészségügyi dokumentá-
ció egységesítése; g) többnemzeti és összha-
derőnemi gyakorlatok, ahol az előzőekben 
felsoroltak valósághű (had)műveleti körül-
mények közepette kerülnek gyakoroltatás-
ra; h) nyelvi akadályok csökkentése; i) köl-
csönös bizalom és képesség; j) katona-egész-
ségügyi javak és szolgáltatások átruházásá-
ra vonatkozó törvények, valamint szabály-
zók összehangolása; k) egészségügyi szol-
gáltatások és utánpótlási anyagok hatékony 
és átlátható, közös ár-, könyvelési és ellen-
tételezési rendszer; l) az egészségügyi hír-
adó- és információs rendszerek interopera-
bilitása, továbbá erősítése, beleértve a tele-
medicina rendszereket is. Az egészségügyi 
biztosítás egy vonzó és lehetséges eszköze, 
amikor egy nemzet adja az egészségügyi 
szolgálat magját és irányítását, amit a töb-
bi nemzet kiegészít/megnövel saját szemé-
lyi állományával, képességeivel, eszközei-
vel és szolgáltatásaival. (S. L.) → katonai 
egészségügy

többnemzeti egészségügyi vezetési és irá-
nyítási rendszer (Multinational Medical 



1097

többnemzeti összhaderőnemi logisztikai központ

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

Command and Control [– Med C2] System): 
képes a vezetési szintek, a különböző léte-
sítmények közötti információcserére úgy 
békében, mint különleges jogrend szerinti 
időszakban, vagy akár műveletek végrehaj-
tása folyamán is. Célja: a) az önállóan egy 
nemzet által nem biztosítható, többnemze-
ti egészségügyi képességek és kapacitások 
összehangolása, koordinálása, irányítása 
és esetenkénti integrálása; b) a parancsnok 
által jóváhagyott, (összhaderőnemi) műve-
leti tervben rögzített célok elérésének kö-
zös támogatása, az abban foglalt követel-
ményeknek hatékony és gazdaságos módon 
történő megfelelés érdekében. (K. I.)  → ka-
tonai egészségügy

többnemzeti logisztikai képességek: szö-
vetséges vagy koalíciós vezetés-irányítás 
alá tartozó többnemzeti erő(k) logisztikai 
támogatására két vagy több nemzet együtt-
működését deklaráló egyezményen alapuló 
olyan lehetőségek, amelyek a műveleti kö-
vetelmények, környezet és helyzete függvé-
nyében fokozott mértékben elősegítik a lo-
gisztikai támogatás alapelveinek érvénye-
sülését. A többnemzeti képességekben való 
részvétel a nemzeti logisztikai erők erőfor-
rásigényének csökkentésével az egyes nem-
zetek részére elérhető teszi, hogy lehető-
ségeikhez mérten a logisztikai támogatás-
ban arányos részt vállaljanak vagy speciá-
lis nemzeti szaktudásukkal hozzájáruljanak 
a műveletek logisztikai támogatásának mű-
ködéséhez. Az egyes ~ jellemzően azokon 
a logisztikai támogatási területeken nyilvá-
nulnak meg, ahol a nemzeti támogatás nem 
biztosítható vagy hatékonyabban alkalmaz-
ható a parancsnok logisztikai támogatási ter-
vének megvalósítására. A többnemzeti lo-
gisztikai képesség jellemző megnyilvánulási 
formája egy közösen működtetett többnem-
zeti katonai szervezet, amelynek feladatkö-
re megegyezik a hasonló nemzeti támogató 
logisztikai szervezet feladatkörével, azzal 

a különbséggel, hogy feladatát a többnem-
zeti erők parancsnokának alárendeltségében 
a többnemzeti erő(k) támogatása érdekében 
hajtja végre. (Ny. M.) → műveleti logisztika

többnemzeti műveletek ellátási lánca: 
a többnemzeti, szövetséges vagy  koalíciós 
műveletek logisztikai támogatásának olyan 
eleme, amelynek rendeltetése a részt vevő 
nemzeti erők összhaderőnemi művelet-
tervezési kvantitatív és kvalitatív logisz-
tikai követelmények szerinti szükségle-
tek időbeni kielégítése, és amely az egyes 
 nemzetek logisztikai képességeinek egysé-
ges és egyesített rendszerén keresztül való-
sul meg. Az ilyen művelet ellátási lánc ele-
meit a szintén többnemzeti összetételű és/
vagy egyes nemzeti logisztikai csomópon-
tok hierarchikus hálózata alkotja. (Ny. M.) 
→ műveleti logisztika

többnemzeti összhaderőnemi logisztikai 
képesség: olyan szinergikus, nemzetek kö-
zötti műveletek támogatására létrejövő lo-
gisztikai rendszer, amely a haderőnemek 
teljes vertikumában képes lefedni az ága-
zati vagy funkcionális logisztika alapvető 
területeit. A NATO összhaderőnemi logisz-
tikai képessége tehát az egyes tagországok 
ágazati vagy funkcionális logisztikai ké-
pességeinek összessége. (Ny. M.) → műve-
leti logisztika

többnemzeti összhaderőnemi logiszti-
kai központ: a többnemzeti erők összha-
derőnemi logisztikai támogatási tervének 
végrehajtására létrehozott szervezeti elem, 
amely feladatát az összhaderőnemi műve-
letek stratégiai szintű logisztikai vezetés-
irányításáért felelős szerv vagy szervezet 
követelményei és elvárásai szerint látja el. 
A központ végrehajtó állománya közvetle-
nül felelős a többnemzeti összhaderőnemi 
erők parancsnoksága által adott logisztikai 
támogatási iránymutatások megtartásáért. 
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A központ  szervezeti kialakítása és szerke-
zete alapvetően küldetésorientált, moduláris 
felépítésű és függ a műveleti környezettől, 
valamint a támogatandó szervezetektől. En-
nek függvényében az egyes támogatási te-
rületeket képviselő összhaderőnemi logisz-
tikai, szállítás-mozgatási, egészségügyi, inf-
rastrukturális elhelyezési, befogadó nemze-
ti támogatási és beszerzői-szerződéskötési 
részlegek együttműködnek a többnemzeti 
összhaderőnemi erők és nemzeti támogató 
elemek logisztikai komponenseivel. (Ny. M.) 
→ műveleti logisztika

többnemzeti: olyan tevékenységek, műve-
letek és szervezetek leírására használt mel-
léknév, amelyekben egynél több nemzet kép-
viselői vesznek részt. A fogalom alkalmazá-
sa alapvetően az elmúlt negyed század vál-
ságreagáló és béketámogató műveletei so-
rán váltak elterjedtté.  (B. G.) → béketámo-
gató műveletek, CIMIC, műveleti környezet

többszörös hozzáférésű rendszerek: a ~ 
vagy multiplexált rendszerek a telekommu-
nikációban azok az átviteli rendszerek, ame-
lyekben két vagy több csatornát összefognak 
és egy csatornában továbbítanak, majd az el-
lenoldalon visszaalakítanak, vagyis demul-
tiplexálnak. A ~ fajtái a kódosztásos több-
szörös hozzáférés (Code Division Multip-
le Access – CDMA), a frekvenciaosztásos 
többszörös hozzáférés (Frequency Divisi-
on Multiple Access – FDMA) és az időosz-
tásos többszörös hozzáférés (Time-Divisi-
on Multiple Access – TDMA). Az FDMA-t 
az optikai szálas kommunikációban hul-
lámhossz-osztásos multiplexelésnek neve-
zik (WDMA). A CDMA alapcsatornánként 
speciális kódokat rendel az átvitt informá-
cióhoz, ezért a kódok ismeretében az adatok 
visszanyerhetők az ugyanazon a frekvenci-
án továbbított többi adat közül. Az FDMA 
az egyes csatornákat frekvenciában eltolva 
továbbítja, így az adott frekvencia ismere-

tében választhatók ki a szükséges csator-
nák. A TDMA a használt csatornát időben 
eltolva több felhasználó számára biztosítja, 
ha az információ átvitelére a rendelkezés-
re álló időszelet is elégséges, így nem okoz 
problémát, hogy többen dolgoznak egy idő-
ben a csatornában. (V. L.) → elektronikai 
hadviselés

tölcsér-zár: a nem robbanó műszaki zárak 
egyik típusa; az útpályán egymástól meg-
határozott távolságban létesített tölcsérek-
kel az út rombolása és így az igénybevéte-
lének megakadályozása. (K. Z.a) → műsza-
ki támogatás

töltetsorozat: a lőszergyártó által egysé-
ges feltételek között készített, összeszerelt 
vagy felújított lőszermennyiség. A feltün-
tetett sorozatszámjelzések alapján egyértel-
műen azonosítható. Az azonos lőszersoro-
zatból azonos körülmények között felhasz-
nált, kilőtt lövedékek ballisztikai tulajdon-
ságai és várható működése közel azonosak. 
(M. G.) → tüzérség

töltőpont: az önjáró tűzeszközök tüzelőál-
lás-körletében, általában a készenléti helyen 
kijelölt terület, ahol az önjáró lövegek (ön-
járó aknavetők) küzdőterének lőszerrel tör-
ténő feltöltése és a rakéta sorozatvetők újra 
töltése történik. (Sz. T.) → tüzérség

tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet 
(migrációs válsághelyzet): ⁓ fogalmát Ma-
gyarországon a menedékjogról szóló 2007. 
évi LXXX. törvény 2015. évi módosítása ve-
zette be. A törvényjavaslat indokolása sze-
rint: „A külföldiek tömeges bevándorlására 
adott kormányzati válasz a hatályos magyar 
jogi környezetben nem – vagy csak jelen-
tős késedelemmel – adható meg. Ezért in-
dokolt a »tömeges bevándorlás okozta vál-
sághelyzet« fogalmának bevezetése, amely 
bizonyos jogszabályi rendelkezések módo-
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sítását teszi szükségessé. A válsághelyzetet 
az érintett megyei (fővárosi) rendőrfőkapi-
tány és a menekültügyi hatóság vezetőjé-
nek kezdeményezésére, a miniszter javas-
latára a Kormány rendeletben rendelheti el. 
A válsághelyzet elrendelése a jogrendszer ál-
talános szabályaitól való eltérést vonja maga 
után.” A válsághelyzet kihirdetésére első 
alkalommal 2015 szeptemberében került 
sor, ekkor még csak Magyarország néhány 
megyéjére vonatkozóan. 2016 márciusában 
már az ország egész területére érvényesen, 
hat hónap időtartamra, amit utána az érvé-
nyesség lejárta előtt újabb és újabb hat hó-
nappal meghosszabbítottak. (G. I.) → had-
tudomány elmélete

tömeges személyi veszteséggel járó hely-
zet (Mass Casualty [– MASCAL] Situati-
on): ilyen helyzetről akkor beszélünk, ami-
kor az ellátandók nagy száma miatt jelentős 
eltérés jelentkezik a helyszínen hozzáférhe-
tő egészségügyi ellátórendszer kapacitása 
és a felmerülő igény között. A válságrea-
gáló (kezelő) műveletek során MASCAL-
helyzetek legvalószínűbben balesetekkel 
(közúti, repülőgép-szerencsétlenség, bom-
batámadás, tűz stb.) ellenséges szándékú 
cselekményekkel (gerillaháború, terrorista 
támadás), illetve természeti jelenségekkel 
(áradás, földrengés stb.) kapcsolatban for-
dulhatnak elő. Ezek az események, össze-
hasonlítva egy ötödik cikkely szerinti hely-
zetben előforduló MASCAL-helyzettel, attól 
nagy valószínűséggel kisebb volumenűnek 
fognak bizonyulni. A ~ szinonimája a töme-
ges sérültek. (S. L.) → katonai egészségügy

tömegpusztító fegyverek alkalmazása kö-
vetkezményeinek felszámolása: a tömeg-
pusztító fegyverek elleni védelemnek az az 
összetett tevékenységi formája, amellyel 
a fegyverek által okozott pusztító hatásokat 
mérsékelik, illetve megszüntetik. Célja rö-

vid időn belül helyreállítani a csapatok harc-
képességét, és megteremteni a kitűzött fel-
adatok sikeres teljesítésének feltételeit. A ~ 
magában foglalja: a) a pusztulási góc fel-
derítését; b) a mentési munkák elvégzését; 
c) a gyógyító-kiürítő rendszabályok fogana-
tosítását; d) a vegyi és sugárfelderítést és el-
lenőrzést, a csapatok mentesítését; e) a tü-
zek oltását, illetve elszigetelését; f) a me-
netvonalak és a manőverutak megtisztítását 
és helyreállítását; g) a terep, az utak és a lé-
tesítmények vegyi és sugármentesítését, il-
letve fertőtlenítését; h) a rendkívüli megelő-
ző, elkülönítő és korlátozó rendszabályok 
 foganatosítását a fertőzési gócokban. Mind-
ezeket a csapatok erői oldják meg. Támoga-
tásukra az elöljáró parancsnok  vegyivédelmi 
szakerőket és eszközöket vezényelhet ki. 
(B. T.) → ABV-támogatás

tömegpusztító fegyverek elleni védelem: 
lásd ABV-védelem (B. T.) → ABV-támogatás

tömegpusztító fegyverek: ABV-fegyverek, 
a második világháború után, az atomfegy-
ver előállítását és bevetését követően alkal-
mazott gyűjtőfogalom azoknak a fegyver-
fajtáknak a megnevezésére, amelyek a töb-
bi fegyverhez képest, azonos körülmények 
esetén, hatásaik sajátos jellegénél és mé-
reteinél fogva, viszonylag rövid idő alatt 
rendkívül nagymértékű pusztítást okoznak 
az élőerőben, a haditechnikai eszközök-
ben, az épületekben, valamint más létesít-
ményekben. A ~ értelmezése országonként 
eltérő volt. Az ENSZ Leszerelési Bizottsága 
1954-ben  a nukleáris (atom-, vegyi és bio-
lógiai fegyvereket együtt ~nek minősítette. 
(B. T.) → ABV-támogatás

tömegtájékoztatás: célja, hogy a katonai 
szervezet hitelességét megvédje, megnyerje 
a civil környezet támogatását a katonai mű-
veletekhez azon keresztül, hogy világosan 
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kommunikálja annak célkitűzéseit, ered-
ményeit. (B. G.) → béketámogató művele-
tek, CIMIC, műveleti környezet

tömegtűz: legalább öt tüzérosztálynak meg-
osztott irányzással egy vagy néhány cél egy-
idejű pusztítása céljából lőtt tüze. Az öt vagy 
több tüzérosztály bevonása a tüzelés célki-
tűzésének gyors (viszonylag rövid idő alat-
ti) teljesítéséhez szükséges. A ~ a (manő-
vererők) összfegyvernemi csapatok érdeké-
ben kifejtett olyan tüzérségi tűztevékenység, 
amely pontos tűzelőkészítést, centralizált 
vezetést, valamint jelentős mennyiségű tűz-
eszköz bevonását és viszonylag nagy lőszer-
felhasználást igényel. (Sz. T.) → tüzérség

törzs: a katonai szervezetek parancsnoka-
inak döntés-előkészítő és döntést realizá-
ló támogató szerve, amely javaslattevő, ta-
nácsadói szerepkört is ellát. A ⁓ tagjai a pa-
rancsnok döntés-előkészítő tevékenységét 
az információ megszerzésével, elemzésé-
vel, a személyi állomány feltöltöttségéről, 
a helyettesítésről, állapotáról, az anyagi-
technikai alkalmazhatóságról, a társadal-
mi kapcsolatok helyzetéről szerzett pontos 
információval, valamint a lehetséges cse-
lekvési változatok kidolgozásával támogat-
ja. A parancsnoki döntést követően a ⁓ ki-
dolgozza részleteiben annak adminisztratív 
megoldását, összeállítja a parancsot/harc-
parancsot és eljuttatja az alárendeltekhez. 
A döntés végrehajtása érdekében megszer-
vezi az együttműködést, a harc minden olda-
lú biztosítását, a vezetés rendszerét és ellen-
őrzi az alárendeltek felkészítését, készenlé-
tét. A döntés realizálása érdekében ellenőr-
zik és irányítják az alárendeltek tevékenysé-
gét, javaslatot tesznek a korrekcióra, illetve 
az elhatározás módosítására, kiegészítésére. 
(C. O.) → katonai vezetés

törzsfoglalkozás: törzsekbe beosztott tisz-
tek és altisztek egyéni katonai tudásának 

szinten tartására szervezett elméleti vagy 
gyakorlati foglakozás. Az elméleti foglalko-
zások célja lehet eljárások mélyebb megérte-
tése meghatározott harcászati helyzet alap-
ján vagy a törzsbe beosztottak gyakorolta-
tása szolgálati kötelmeik ellátására. Tipikus 
gyakorlati foglakozáson a lövészet, az ala-
ki gyakorlás, a gép- és harcjármű vezetés, 
a testnevelés stb. (M. I.) → katonai képzés, 
kiképzés, felkészítés

törzsfőnök: a Varsói Szerződés (VSZ) tag-
államai hadseregeiben a zászlóalj- és et-
től magasabb parancsnokok munkáját köz-
vetlenül segítő szervezet vezetője. (Sz. M.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

törzsgyakorlás: a parancsnokok és a tör-
zsek felkészítésének része, olyan gyakor-
lás, amely a különböző szintű parancsnok-
ságoknál (főnökségeknél) szolgálatot telje-
sítő tábornokok és tisztek háborús vezetési 
ismereteit, gyakorlati jártasságait van hivat-
va kialakítani, elmélyíteni, megszilárdítani. 
A ~ lehet részleges, vagyis a háborús vezeté-
si rendszer egy-egy szervezeti elemét érintő, 
vagy teljes, az egész vezetési szervezet be-
vonásával lefolytatott. Ez utóbbira általában 
a hadijátékok, a parancsnoki és törzsvezetési 
gyakorlatok, a harcászati gyakorlat, a szak-
harcászati gyakorlatok és a rendszergyakor-
latok előtt kerülhet sor, s ezeket többnyire 
az adott katonai szervezet parancsnoka (fő-
nöke) vezeti. A ~ gyakorisága a magasabb 
vezetési szinteken ritkább, az alsóbb vezeté-
si szinteken viszont sűrűbb (évente egy vagy 
több alkalommal). A ~ok szakmai megfe-
lelői a különböző szintű rendszergyakorlá-
sok az adott katonai szervezet szaktiszti ál-
lománya részére. (M. I.) → katonai képzés, 
kiképzés, felkészítés

törzskari szervezet: a katonai szervezet 
parancsnokának, vezetőjének döntés-elő-
készítő és döntést realizáló szerve külön-
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böző szinteken. Legfelső szinten (J) a Hon-
véd Vezérkar főnök (javaslattételéhez) stra-
tégiai/hadászati döntés-előkészítő szer-
ve a vezérkari törzs. A vezérkari szerve-
zet a tanácsadó, javaslattevő funkción kí-
vül a honvédelmi feladatok megoldásában 
az országvédelem, a haderő anyagi-tech-
nikai, személyi kiegészítés és utánpótlás 
biztosítása érdekében dolgoz ki alkalmazá-
si előterjesztéseket. A vezérkari szervezet 
a személyügyi, a Felderítő, a Hadműveleti, 
a Logisztikai, a Haderőtervezési, a Híradó, 
Informatikai és Információvédelmi Cso-
portfőnökségeket és a Vezérkari Titkársá-
got foglalja magába. (G/A) A Magyar Hon-
védség közép szintű hadműveleti vezetés-
irányító eleme az MH Összhaderőnemi Pa-
rancsnokság legfontosabb szervezeti ele-
mei, a parancsnokság és a törzs. A parancs-
nok a törzsfőnökön és a három haderőnemi 
főnökön keresztül valósítja meg a parancs-
nokság, valamint az alárendelt katonai szer-
vezetek vezetését, irányítását. A szárazföl-
di haderőnemi főnök munkáját és a légi-
erő haderőnem főnök, illetve a logisztikai 
erők főnöke munkáját egy-egy osztály tá-
mogatja, a főnökök egyben a szervezetpa-
rancsnok helyettesei. A törzs feladatainak 
koordinálását a parancsnok a törzsfőnökön 
és annak szervezetszerű helyettesein ke-
resztül valósítja meg. Az összhaderőnemi 
törzs személyügyi, a felderítő, a hadműve-
leti, a logisztikai, a haderőtervezési, a hír-
adó, informatika és információvédelmi, ki-
képzési, civil-katonai kapcsolatok, békemű-
veleti, üzembentartási és ellátási, egészség-
ügyi, haderőtervezési, különleges művele-
ti főnökségek és a törzsosztály kidolgozó, 
döntés-előkészítői, szakirányítói, ellenőrző 
és tanácsadói szerepkörben tevékenyked-
nek. (G/S) Az alsó szintű, harcászati vezetési 
elem az ezred, dandár és önálló zászlóalj ve-
zetését öleli fel. A parancsnokok döntés-elő-
készítését és annak végrehajtását a csapatnál 
szervezett törzs támogatja: személyügyi, fel-

derítő, hadműveleti, híradó és informatikai, 
kiképzési, logisztikai főnökségek támogat-
ják. (C. O.) → katonai vezetés

törzskönyv: a haditechnikai eszköz életút-
ját végigkísérő dokumentum, amelybe be-
jegyzésre kerülnek a technikai eszköz leg-
fontosabb azonosítói (forgalmi rendszáma, 
gyártmánya, típusa, motor- és alvázszáma, 
üzembehelyezésének ideje, vizsgabizonyít-
ványának száma és kelte, a ⁓ kiállításáig 
megtett összes kilométer, az utolsó közép- 
vagy nagyjavítás helye és időpontja), besoro-
lása, az eszközre szerelt (beépített) és egyéb 
 tartozékok, a kiadott szerszámok, a gumiab-
roncs kiadás és bevétel jellemzői, az akku-
mulátor csere és levétel jellemzői. A ~ben 
kell rögzíteni az eszköz szervezetek közöt-
ti átadás–átvételét, az eszközzel kapcsola-
tos javítási és technikai kiszolgálási tevé-
kenységek jellemzőit, évenkénti összesítést 
a megtett kilométerekről és a felhasznált 
üzemanyagokról, a megjegyzés rovatban 
az eszközzel kapcsolatos egyéb bejegyzé-
seket. (V. R. L.) → haditechnikai támogatás

transzmisszió: a légköri folyamatoknak 
a környezeti légkörbe kibocsátás útján ke-
rült bármilyen szennyező anyagra gyako-
rolt komplex hatása. A ~ következménye-
ként a szennyező anyagok a levegő útján tá-
volabbi területekre is eljutnak, szétszóród-
nak, kihullanak, kiülepednek, kimosódnak, 
felhígulnak, átalakulnak, illetve eltűnnek 
a légkörből. Az atomerőművekben és más 
nukleáris létesítményekben bekövetkezett 
nukleáris üzemzavar, baleset vagy kataszt-
rófa során kiszabadult radioaktív izotópo-
kat magában foglaló radioaktív felhő, akár-
csak a nukleáris fegyverek robbantásakor 
keletkezett radioaktív felhő és a vegyi fegy-
verek alkalmazását követően a mérgező-
harcanyag-felhő vagy a biológiai aeroszolo-
kat hordozó légtömeg a ~ útján az aktuális 
uralkodó szélirányban elmozdul, felhígul, 
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 elkeveredik, a sugárzó, mérgező és fertőző 
anyag kihullik, kiülepedik vagy kimosódik. 
(B. T.) → ABV-támogatás

transzmissziós tényezők: a levegő állapot-
jelzői a transzmssziós folyamatok leírására. 
Példaként a légszennyező forrás magasságá-
ban a szél iránya és sebessége, a keveredé-
si réteg vastagsága, a stabilitási paraméter 
értéke abban a légrétegben, ahol a szóródás 
jelentős része végbemegy, a levegő relatív 
nedvessége, a napsugárzás erőssége, a le-
vegő hőmérséklete, a csapadék intenzitá-
sa és a csapadékos időszak tartama. A ve-
gyi üzemekből vagy a nukleáris létesítmé-
nyekből levegőbe került mérgező vagy su-
gárzó anyagokból összeállt felhő, akárcsak 
a nukleáris fegyverek robbantásakor kelet-
kezett radioaktív felhő vagy a biológiai, il-
letve vegyi harcanyagfelhő, amely az ellen-
séges támadást követően kialakult, hason-
lóképpen ki van téve a ~ hatásának. (B. T.) 
→ ABV-támogatás

trén: katonai málhás szekerekből álló me-
netoszlop és legénysége. (Sz. M.) → hadtör-
ténet, hadművészet története

Trenchard, Sir Hugh Montague (1873–
1956): brit légi marsall, kezdetben száraz-
földi tiszt, majd 40 évesen, 1912-ben  meg-
tanult repülőgépet vezetni. Az önálló brit 
légierő megalakulása előtt a Királyi Repü-
lő Csapatok (Royal Flying Corps – RFC) 
parancsnoka (1912), majd Franciaországból 
történő hazatérése után az akkor megalaku-
ló Királyi Légierő (Royal Air Force – RAF) 
első marsalljának nevezik ki (1918), amely 
beosztást több, mint egy évtizedig tölti be 
(1929-ig). Látszólag sok hasonlóság mutat-
kozik ~ és Giulio Douhet következő állítá-
sai között: a bombázó mindig át fog hatolni, 
nincs szüksége kíséretre; a polgári lakosság 
morálja törékeny, de a briteké keményebb 
a németekénél, és a bombázás lélektani ha-

tása sokkal pusztítóbb, mint a fizikai hatás; 
a támadó jellegű a hatásosabb légi hadviselé-
si mód; az éjszakai navigáció, célmeghatáro-
zás és pontos célzás, mind képzéssel javítha-
tó feladat; a légi fölény minden más katonai 
művelet előfeltétele. (Cs. J.) → légvédelem, 
légierő (műveletek, támogató műveletek)

trotil (trinitro-toluol, TNT): a katonai alkal-
mazásban legelterjedtebb, közepes hatóerejű 
brizáns robbanóanyag. Műszaki robbantási 
munkákban, a műszaki aknák és a tüzérsé-
gi lőszerek túlnyomó többségének töltésére 
alkalmazzák. Kristályos anyag, színe a vi-
lágossárgától a világosbarna árnyalatig vál-
tozik, vízben gyakorlatilag oldhatatlan. Sű-
rűsége 1,6 g/cm3. A ~ 81 oC hőmérsékleten 
olvasztható anélkül, hogy részeire bomlana; 
felolvasztása után öntött trotilként alkalmaz-
zák. A levegőn sárga színű lánggal, erős füst 
kíséretében, robbanás nélkül ég, de zárt tér-
ben az égés detonációba mehet át. Ütéssel, 
súrlódással és hőhatással szemben csak kis 
mértékben érzékeny. Robbanóképességét 
víz alatt sem veszíti el. A különféle lőszerek 
töltésére nemcsak tiszta állapotban, hanem 
más robbanóanyagokkal képzett öntvények 
formájában is alkalmazzák (közismert hexo-
génnel és tetrillel alkotott öntvénye). A rob-
bantási munkákhoz használt ~t rendszerint 
préselt préstestek és speciális öntött föld-
robbantó töltetek formájában alkalmazzák. 
(K. Z.a) → műszaki támogatás

Truman-doktrína: az USA 39. elnöké-
ről elnevezett amerikai külpolitikai straté-
gia. Harry S. Truman (1884–1972) 1945-
ben  Franklin Delano Roosevelt (1882–1945) 
elnök váratlan halálát követően lett alel-
nökből az USA elnöke. Az 1947. március 
 12-én  a kongresszushoz intézett üzeneté-
ben meghirdetett erőpolitika, a feltartóztatás 
(contain ment) vált hivatalos politikai dokt-
rínává; ebben az USA mint szuperhatalom 
új világpolitikai szerepvállalása öltött tes-
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tet. A ~ában az elnök nyíltan Moszkva tudo-
mására hozta, hogy az USA a jövőben nem 
tűri el a második világháború végére kiala-
kult status quónak, vagyis az új nemzetközi 
helyzet erőszakos megváltoztatását a Szov-
jetunió részéről; másrészt, hogy Washing-
ton elkötelezte magát a szovjetek által nem 
ellenőrzött régiók stabilizálására. A ~ban 
a szovjetekkel való ellentétek már globális 
méreteket öltöttek. A görög, török, német, 
kelet-európai, közép-keleti, kínai feszült-
séggócokat nem egyedi, elszigetelt problé-
mákként kezelték a továbbiakban, hanem 
azok a nyugati-keleti ellentétek szerves ré-
szévé váltak. A ~ meghirdetése után a világ-
politikai fejlemények felgyorsultak: egyfe-
lől kölcsönösen felerősödtek a polarizációs, 
tömbösödési, érdekszféra-elhatárolódási fo-
lyamtatok (Marshall-terv elfogadása, illet-
ve elutasítása, nyugaton a kommunista, ke-
leten a polgári erők kiszorítása a hatalom-
ból), másfelől a formálódó tömbökön be-
lül integrációs folyamatok bontakoztak ki 
(a szovjetek bilaterális egyezményei, a Tá-
jékoztató Iroda létrejötte, a brüsszeli szerző-
dés). 1947 végére már egy gazdaságilag, po-
litikailag és katonailag is kettészakadt – ket-
tészakított – Európa körvonalai rajzolódtak 
ki. (H. J.) → hadtudomány elmélete

tudásmenedzsment: a honvédség szelle-
mi tőke növelését célzó törekvések összes-
sége. A katonai tudástőke létrehozásának, 
megtartásának, megosztásának és felhasz-
nálásának alapvető módja. Azok a tudásbá-
zisok, amelyek az MH HVK, az MH ÖHP 
és ez NKE HHK, a HIM tudományos műhe-
lyeiben létrejöttek és költséghatékonyan al-
kalmazható módszerekkel segítséget nyújta-
nak a katonai (és a közszolgálati) rendszer-
ben alkalmazottaknak a szervezeti és egyéni 
tudás hatékonyabb kiaknázásához és meg-
tartásához, a tudásalapú szervezeti kultúra 
kialakításához, fejlesztéséhez. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

tudományos technikai felderítés: széles 
körű információszerző tevékenység, amely 
egyrészt a szemben álló fél haditechnikai té-
ren meglévő lehetőségeinek felfedését, más-
részt saját haditechnikai színvonalunk fenn-
tartását, fejlesztését szolgálja. Két fő terüle-
te a harctéri és a tudományos szintű techni-
kai felderítés. A harctéri technikai felderítés 
a zsákmányolt harci eszközök hatékonysá-
gának, gyenge pontjainak elemzésére, az el-
lenük való védekezési eljárások kidolgo-
zásához gyűjt információkat. Ezek később 
a tudományos szintű technikai felderítés 
területén is felhasználhatók, amelynek cél-
ja a fenyegetést jelentő harctéri rendszerek 
elleni hatékony rendszabályok kidolgozása 
és a  saját erők haditechnikai, és harceljárá-
sai fejlesztési feladatainak meghatározása. 
Az információszerzés általában az új esz-
közre (rendszerre) vonatkozó jelzések beér-
kezésével kezdődik. A harcászati szint nem 
rendelkezik megfelelő feltételekkel a részle-
tes értékeléshez, ezért hadtestszinten létre-
hozott, specialistákból álló technikai felde-
rítőcsoportok végzik az információk gyűjté-
sét. A szövetség műveleteiben a tagállamok 
ezt a feladatot átadhatják az arra alkalmas 
szervezettel rendelkezőknek, akik a feldol-
gozás után kötelesek a zsákmányoló ország 
illetékes katonai hatóságainak a vizsgála-
ti eredményeket megküldeni. Megjegyzés: 
az információszerzés technikai feldolgozás 
útján segíthet a fenyegető képességek felis-
merésében és a fenyegetések minimalizálá-
sában, semlegesítésében. Hatékony alkal-
mazása támogatja a következő műveletek 
során a célmegjelölést, a saját erők fokozot-
tabb megóvását, és bűnüldözési tevékenysé-
get. Hozzájárul az új technológia és a harcá-
szat, valamint az új technika és az eljárások 
alkalmazásához a hadműveletek és kiképzés 
területén. (H. H.) → felderítés

tudományos vezetés: a hadtudomány – töb-
bek között – a harc, a hadművelet,  illetve 
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hadászati művelet megvívása elméletének 
és gyakorlatának lehetőségeit vizsgálja, 
amely szerint a vezetés a harci erő egyik 
leglényegesebb, legdominánsabb tényezője, 
egyben a siker záloga, vagy a sikertelenség 
okozója. A katonai vezetéselmélet – a ve-
zetéstudomány egyik tudományterülete-
ként, a hadtudomány ismereteivel integrál-
tan – a vezetéselmélet által feltárt tudomá-
nyos eredményeknek a katonai szervezetek 
vezetésére jellemző specifikus törvénysze-
rűségekkel történő integrálását, a katonai 
vezetés törvényeinek, módszereinek és esz-
közeinek kutatását, hatékony alkalmazását 
foglalja magába, dominánsan a csapatveze-
tés területén. A katonai vezetéselmélet tár-
gyát a vezetés általános elméletének a kü-
lönböző rendeltetésű katonai szervezeteknél 
történő megvalósíthatósága, érvényesíthe-
tőségének vizsgálata határozza meg, illetve 
képezi. A katonai vezetés tárgyának sajátos 
módszerrel történő vizsgálata biztosíthatja 
a vezetés speciális voltának, egyedi jellegé-
nek feltárását. Így a katonai vezetés tárgyát 
képezi és – a hadtudomány területeivel pa-
rallel – vizsgálja azt, annak fejlesztése cél-
jából: a) a katonai vezetés és szervezés ál-
talános alapjait; b) a katonai vezetés elmé-
letének, gyakorlatának és azok módszertani 
összefüggéseit; c) a katonai szervezeti folya-
matok racionalizálását; d) a katonai szerve-
zetek célrendszerének megfelelő struktú-
ra kialakíthatóságát; e) a katonai szervezet 
kommunikációs rendszerét; f) a katonai ve-
zetőszervek, személyek szintenkénti vezetői 
folyamatainak racionalizálási lehetőségeit, 
a vezetési és munkamódszereket, és azok 
strukturáltságát; g) más államok katonai ve-
zetői rendszereinek működését, az adaptá-
lási lehetőségeket; h) a katonai vezetési stí-
lust; i) a katonai vezetés eszközrendszerét; 
j) a parancsnoki hatalom megnyilvánulását. 
A katonai vezetéselmélet a vezetéstudomány 
és a hadtudomány interdiszciplináris alrend-
szereként: a) vizsgálja a katonai vezetés fi-

lozófiai, jogi, pszichológiai, szociológiai, in-
formatikai, kommunikációs, metodikai, lo-
gikai, pedagógiai, matematikai stb. alapjait; 
b) tanulmányozza a katonai vezetés elméleti 
alapjait, folyamatát, eszközrendszerét, tech-
nikai rendszerét, vezetői felkészítés fejlődé-
sének és fejlesztésének rendszerét, lehetősé-
gét, a szervezeti humán erő kiválasztásának, 
gazdálkodásának, fejleszthetőségének, mo-
tiválásának módjait, lehetőségeit; c) kutatja 
a hatékony katonai vezetési rendszerek ki-
alakításának lehetőségeit, a vezetési szin-
tek optimalizálásának munkamódszereit, 
a vezetéstechnikai eszközök alkalmazásá-
nak problémáit, fejlesztésük lehetséges irá-
nyait; d) kidolgozza a vezetési szervek mű-
ködésének elveit és rendjét, a parancsnokok, 
a törzsek munkamódszereit, a békefelkészí-
tés, a békeműveletek, a háborús műveletek 
előkészítését, és vezetésének rendjét. (C. O.) 
→ katonai vezetés

tudományos-műszaki hírszerzés: a hír-
szerző szervek legális és illegális források, 
módszerek igénybevételével folytatott adat-
szerzési tevékenysége. Megjegyzés: az alap- 
és alkalmazott kutatások területén töreked-
nek az új találmányok, eljárások, technológi-
ák, licenszek; hadiipari nukleáris kutatások; 
távközlés; a közlekedésfejlesztése; kemizá-
lás; közös nemzetközi kutatások és fejlesz-
tések; nemzetközi együttműködések ada-
tainak megszerzésére. (H. H.) → felderítés

Tuhacsevszkij, Mihail Nyikolajevics 
(1883–1937): szovjet marsall, katonai ve-
zető és teoretikus. A hadapródiskolát 1911-
ben, az Alexandrovszij Katonai Tiszti Isko-
lát 1914-ben  végezte el, Az első világhábo-
rúban főhadnagyként vett részt; 1915-ben  
német hadifogságba esett, de 1917 októbe-
rében hazaszökött Oroszországba. Az októ-
beri forradalmat követően a szovjet hatalom 
oldalára állt, kezdetben az Összoroszországi 
Központi Végrehajtó Bizottság katonai osz-
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tályán dolgozott, 1918–1937 között a szov-
jet hadsereg tagja volt. A polgárháború évei-
ben katonai komisszár, hadseregparancsnok, 
majd frontparancsnok-helyettes. Hadsereg-
parancsnokként részt vett a Közép-Volga-
vidék, az Urál, Szibéria és a Kaukázus el-
foglalásában. 1920. április és augusztus kö-
zött a Pilsudski lengyel csapataival harcoló 
nyugati front, 1921 márciusában a krons-
tadti matrózlázadást leverő 7. hadsereg pa-
rancsnoka volt. A háború során ⁓ mint a kü-
lönböző hadseregek és frontok parancsnoka 
kiváló szervezőkészségről és katonai tehet-
ségről tett tanúbizonyságot. 1921 júliusától 
a nyugati front parancsnoka. Tuhacsevszkij 
az 1920–1930-as  években tehetségét – ha-
láláig – a hadtudomány művelése, gyakor-
lati alkalmazása terén kamatoztatta, magas 
katonai tisztségekben: a katonai akadémia 
parancsnoka, majd az akadémia hadászati 
vezetője (professzora) funkcióját megtartva 
és gyakorolva, a nyugati front parancsnoka 
(1924. áprilisig), a Vörös Hadsereg Törzse 
(vezérkara) főnökének munkatársa, helyet-
tese és (a vezérkar) főnöke (1925. november  
– 1928. május), a Leningrádi Katonai Kör-
zet parancsnoka (1928–1931), majd 1931-
től  a haditengerészeti népbiztos helyettese 
és a Szovjetunió katonai tanácsának tagja, 
valamint a Vörös Hadsereg fegyverzeti fő-
nöke. 1934-től  a hadügyi népbiztos (védel-
mi miniszter) helyettese, 1936-tól  a hadügyi 
népbiztos első helyettese és harckiképzési 
csoportfőnök. 1937 elején kinevezték a Vol-
gai Katonai körzet parancsnokának. Rövid-
del ezután letartóztatták, koholt vádak alap-
ján bíróság elé állították, zárt tárgyaláson 
halálra ítélték és kivégezték. ⁓ hadtudomá-
nyi elméleti munkássága és gyakorlati tevé-
kenysége felölelte a hadászat, a hadművele-
ti művészet, a harcászat, a hadseregszerve-
zés, a hadfelszerelés, a hadvezetés és a ki-
képzés területét. A Vörös Hadsereg had-
erőreformjának kezdeményezője, végrehaj-
tásának energikus irányítója volt. Nevéhez 

fűződik az önálló harckocsicsapatok felállí-
tása és alkalmazásuk elveinek kidolgozása, 
valamint több katonai akadémia létrehozá-
sának kezdeményezése. Tudományos ered-
ményei közül a legmaradandóbb a mélysé-
gi hadművelet és harc elméletének megal-
kotása, amelyet más szovjet katonai teoreti-
kusokkal (Isszerszon, Triandafillov) együtt 
dolgozta ki; ennek életképességét a máso-
dik világháború gyakorlata igazolta. (F. B.) 
→ hadtudomány elmélete

túlélőképesség: a csapatok állománya, tech-
nikai eszközei és anyagi készletei megóvá-
sát, az ellenséges csapások, behatások hatá-
sainak csökkentését biztosító tényezők ösz-
szessége. A ⁓et befolyásolja a csapatok esz-
közeinek, felszerelésének típusa, a túlélést 
biztosító rendszabályok alkalmazása, az el-
lenség lehetőségeivel szembeni védettség. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

túlszolgálat: ha a szolgálat érdeke vagy 
rendkívüli eset megelőzése vagy elhárítása, 
következményeinek felszámolása, továbbá 
egyéb előre nem látható körülmény bekövet-
kezése szükségessé teszi, az állomány tag-
ja munkanapon, heti pihenőnapon, munka-
szüneti napon a szolgálatteljesítési időn túl is 
kötelezhető arra, hogy – alkalmanként leg-
alább egy óra időtartamban – szolgálatot tel-
jesítsen. A ⁓ – annak teljesítését megelőző-
en – írásba foglalt munkáltatói döntéssel kell 
elrendelni. A ⁓ elrendelésére és a ⁓ért járó 
ellentételezés megállapítására az állomány-
illetékes parancsnok vagy az általa előzete-
sen írásban kijelölt szolgálati elöljáró, hiva-
tali felettes jogosult. A munkáltatói döntést 
az érintettel a ⁓ megkezdése előtt legalább 
huszonnégy órával korábban, ha a szolgálati 
érdek ezt nem teszi lehetővé, akkor a ⁓ elren-
delését követő lehető legrövidebb időn belül 
közölni kell. A naptári évenként teljesíthe-
tő ⁓ felső határa személyenként négyszáz-
ötven óra. Az állomány tagjának évi száz-
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ötven óráig terjedő ⁓áért annak időtartamá-
val azonos mértékű, a ⁓ heti pihenőnapon 
vagy munkaszüneti napon történő teljesíté-
se esetén kétszeres mértékű szabadidő jár. 
A szabadidőt a ⁓ot követően nyomban, de 
legkésőbb harminc napon belül kell kiadni. 
Ha a szabadidő e határidőben való kiadása 
a honvédségi szervezet zavartalan működé-
sét veszélyezteti, azt legkésőbb a ⁓ot követő 
hat hónapon belül kell biztosítani. Az állo-
mány tagja a 2018. december 31-ig  elrendelt 
és teljesített ⁓ok esetén a ⁓ időtartamára ⁓i 
díjra jogosult: a) a munkáltatói jogkört gya-
korló engedélyével, ha a ⁓ nem éri el az évi 
százötven órát, feltéve, hogy a szabadidő ha-
táridőben való kiadása a honvédségi szerve-
zet zavartalan működését veszélyeztetné; b) 
az évi százötven órát elérő vagy azt megha-
ladó ⁓ért, amelyet legkésőbb a tárgyhóna-
pot követő havi illetménnyel együtt kell ki-
fizetni. Az állomány tagja részére ⁓ elren-
delése esetén is biztosítani kell a minimális 
(általános szolgálati rend esetén legalább 11 
óra, készenléti jellegű beosztásban és a fo-
lyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szer-
vezett beosztásban legalább 8 óra egybefüg-
gő) pihenőidőt. Nem kötelezhető ⁓ra az ál-
lomány nő tagja a várandósság megállapí-
tásától a gyermek 3 éves koráig, valamint 
a gyermekét egyedül nevelő a gyermeke 3 
éves koráig. Miniszteri rendeletben megha-
tározott vezetői beosztásokban akkor jár a ⁓
ért szabadidő vagy ⁓i díj, ha ezt a miniszter 
rendeletben lehetővé teszi. (I. A.) → humán-
politika, személyügy

turbulencia: a légnemű és folyékony hal-
mazállapotú anyagok, közegek időegységre 
meghatározott átlagsebességtől eltérő moz-
gása. A ~ bármilyen vegyi vagy nukleáris 
veszélyforrásból, illetve háborús nukleáris, 
biológiai vagy vegyi csapás következtében 
levegőbe került sugárzó, mérgező vagy fer-
tőző gőz-, gáz- és aeroszoltömeg mozgásá-
ra jellemző. Például a tényleges szélsebes-

ség felbontható egy átlagos, időben állan-
dó sebességre és egy erre ráépülő, időben 
és térben véletlenszerűen változó turbulens 
összetevőre. A légköri ~ az a légköri jelen-
ség, amely a légkörbe jutó szennyező anya-
gok diffúzióját okozza. A turbulens áram-
lásban a légszennyező anyagoknak az ör-
vényes légmozgás által okozott szóródá-
sa a turbulens diffúzió, amely sokkal haté-
konyabb a molekuláris diffúziónál. (B. T.) 
→ ABV-támogatás

tűz: 1. Szimbolikus elnevezés a lövésnek 
a tűzfegyverből való kiváltására, illetve a lö-
vedékek összhatására. A ~ a harc tartalmá-
nak egyik eleme, a harcfeladat megoldásá-
nak sajátos módja, az erőkkel és eszközök-
kel mért csapás szerves része. Előkészíti 
és kíséri a csapatok csapását, lehetővé te-
szi annak határozott kifejlesztését s az el-
lenség csapásainak elhárítását, kedvező fel-
tételeket teremt a manőverezéshez. A ha-
gyományos tűzfegyverekkel felszerelt csa-
patok ütőerőjét fegyverzetük tűzereje hatá-
rozza meg. 2. Éghető anyag gyulladásakor 
bekövetkező fény és hőfejlődéssel járó je-
lenség. Fenntartására és táplálására oxigén 
szükséges, ezt általában  a környezeti levegő 
szolgáltatja. Amikor ~ről beszélünk, olyan 
égési folyamatokat képzelünk magunk elé, 
amelyek nem ellenőrzöttek, amelyeket nem 
szándékosan, valamilyen hasznos cél érde-
kében idéztünk elő. A ~ esetén végbemenő 
folyamatok alapja az égés. Minden ~ égés, 
de nem minden égés ~. 3. Éghető anyagok 
meggyulladása és megsemmisítése a külön-
féle pusztító- és gyújtóeszközök által az arc-
vonalban, valamint a mögöttes területen. 
(B. T.) → ABV-támogatás

tűzáthelyezés: 1. A lőelemek meghatározá-
sának az ütegeknél alkalmazott módja. A ~ 
során a lövészetet befolyásoló leglényege-
sebb (ballisztikai és meteorológiai) körül-
mények hatását a rögzítőpont(ok) létesíté-
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sével vagy belövésével állapítják meg, majd 
a rögzítőpont(ok) körzetében levő célokra al-
kalmazva, figyelembe véve a ~ távolsági, ol-
dal-, valamint időbeni határait, kiszámítják 
a célok pontosabb lőelemeit. 2. A tüzérségi 
tűz áthelyezése valamely célról vagy terep-
szakaszról egy másikra. (Sz. T.) → tüzérség

tűzcsapás: a cél megkövetelt szintű veszte-
ségéhez szükséges lőszermennyiség célba 
juttatása meghatározott idő alatt. A ~t ál-
talában a váratlanság és a nagy tűzsűrűség 
jellemzi. (Sz. T.) → tüzérség

tüzelés célkitűzése: a célok jellegétől, fon-
tosságától, a rájuk gyakorolt hatástól és 
a helyzet körülményeitől függően meg-
semmisítés, rombolás, lefogás, akadályo-
zás és zavarás lehet. Az A ARTY P–5 STA-
NAG 2484 (Tüzérség harcászati doktrínája) 
előírásai szerint a ~ megsemmisítés, lefo-
gás és semlegesítés lehet. A ~ének főbb jel-
lemzői a tűzsűrűség, az ellenségnek oko-
zott veszteség várható mértéke, a harcképes-
ség csökkenésének várható foka és a tűznek 
a cél aktív tevékenységére gyakorolt hatása. 
A ~ének eléréséhez szükséges veszteségoko-
zás mértékét többnyire a konkrét helyzet-
ből kiindulva határozzák meg. A kialakult 
helyzettől, a veszteségokozás fontosságától 
és a rendelkezésre álló lőszer mennyiségé-
től függően a hatékonysági mutatók értékei 
változtathatók. A nem megfigyelhető célok 
pusztításánál a ~t, míg a megfigyelhető cé-
lok pusztításakor a lövészet feladatát hatá-
rozzák meg. (Sz. T.) → tüzérség

tüzelési mód: a tüzéralegységek (tűzeszkö-
zök) a tűzfeladatok megoldására irányuló 
tűztevékenységének időbeni végrehajtásá-
nak rendje. A ~ a tűzfeladat végrehajtásába 
bevont tűzeszközök (alegységek) mennyisé-
gétől függően egyes lövés, sortűz, össztűz, 
módszeres tűz, gyorstűz vagy ezek kombi-
nációja lehet. (Sz. T.) → tüzérség

tűz-ellenelőkészítés: a közvetlen harcérint-
kezésben lévő, vagy a mélységben támadás-
ra készülő (megindulási körletekben össz-
pontosuló) ellenség főcsoportosítására irá-
nyuló, sajátos struktúrájú tűztevékenység. 
Célja az ellenség csapásainak meghiúsítá-
sa vagy gyengítése. A ~nek meg kell előz-
nie az ellenség tűzelőkészítését. A ~ben 
részt vevő repülők és a tüzérség többnyire 
az  ellenség tömegpusztító fegyvereinek, tü-
zérségének, rádióelektronikai harc- és  felde-
rítőeszközeinek, a hatótávolságon belül elhe-
lyezkedő repülőinek és vezetési pontjainak, 
valamint az első lépcső csapatainak egyide-
jű, vagy egymás utáni pusztítását hajtják 
végre. (Sz. T.) → tüzérség

tüzelőállás: a terepnek az a része, amelyet 
a tüzérüteg tűzszakaszai (lövegei, aknave-
tői, sorozatvető harci gépei) a tüzeléshez el-
foglaltak, vagy erre a célra előkészítettek. 
Az ellenség előli rejtettségtől függően fedett 
és nyílt ⁓okat különböztetnek meg. A ~ le-
het fő, váltó, ideiglenes és váltó ⁓. A tüzér-
ütegek állománya a fő ⁓-körletben általában 
egy fő ⁓t és 1–2 váltó ⁓t készít elő. Az üte-
gek a váltó ⁓okat 1–2 tűzfeladat végrehaj-
tását követően, a túlélőképesség érdekében 
foglalják el. A tüzérütegek ideiglenes ~t va-
lamilyen speciális feladat (világítási tűzfel-
adatok, ködösítés stb.) végrehajtása céljából 
foglalnak el. (Sz. T.) → tüzérség

tüzelőállás-körlet: a terepnek az a része, 
amelyet a tüzérosztály(ok), tüzérüteg(ek) a 
harcrendbe való szétbontakozáshoz, a tűz-
feladatok végrehajtásához előkészítettek, 
vagy elfoglaltak. A ~ek rendeltetésük sze-
rint lehetnek: fő, tartalék, ideiglenes és szín-
lelt ~ (tüzelőállások). Fő ~ az, amelyből a tü-
zérosztály (tüzérüteg) rendszerint végre-
hajtja a számára meghatározott tűzfelada-
tokat. Tartalék ~ az, amelybe a tüzérosztály 
(tüzérüteg) akkor települ át, amikor a fő ~ 
tarthatatlanná válik, vagy alkalmatlanná 
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 ahhoz, hogy végrehajtsák belőle a megha-
tározott tűzfeladatokat. A színlelt ~ (tüze-
lőállás) az ellenség megtévesztésére szolgál 
a saját tüzérség csoportosításával, elhelye-
zésével kapcsolatban. Az ideiglenes ~ olyan 
állás, amelybe a tüzérosztály, vagy egy ré-
sze valamilyen speciális feladat végrehaj-
tása céljából áttelepül. (Sz. T.) → tüzérség

tűzelőkészítés: a szárazföldi csapatok táma-
dásba való átmenete előtt többnyire az ellen-
ség teljes harcászati mélységére mért, egysé-
ges elgondolás és terv szerint, térben és idő-
ben összehangolt légi- és tűzcsapások ösz-
szessége. A ~t a kellően összehangolt légi 
csapások és a tüzérségi tűzfeladatok (csapá-
sok) centralizált végrehajtása jellemzik. Ily 
módon már a ~ időszakában megteremthe-
tők a nagy ütemű támadás (roham) megva-
lósításának alapjai. A ~ rendszerint az első 
lépcső csapatok zászlóaljoszlopokra való 
szétbontakozásának terepszakaszától a ro-
ham (harcba vetés) terepszakaszára való ki-
érkezésig tart. A ~ egyik legfontosabb cél-
ja, hogy az időszak végén elsősorban az el-
lenség azon erőit, tűzeszközeit és fontosabb 
objektumait pusztítsák, amelyek képesek 
tűzzel akadályozni a védelemhez közeledő 
és az ellenség peremvonalát rohamozó saját 
csapatok tevékenységét. Ez mindenekelőtt 
a tüzérség által mért tűzcsapások struktú-
rájának és intenzitásának hozzáértő, követ-
kezetes és célratörő tervezését követeli. A ~ 
utolsó tűzcsapását közvetlenül a roham ob-
jektumaira mérik, amit legkésőbb akkor kell 
megkezdeni, amikor a támadó (rohamozó) 
első lépcsős alegységek kijutnak az ellensé-
ges páncéltörő eszközök hatásos tűzzónájá-
nak terepszakaszára. Ilyen módon megbíz-
hatóbbá válik a csapatok tűzzel való támo-
gatása a roham (harcba vetés) terepszaka-
szára való kijutás és a roham végrehajtásá-
nak (ellencsapás, ellenlökés) időszakában. 
(Sz. T.) → tüzérség

tüzér figyelőpont: tüzérfigyelő; a tüzérség, 
a tüzér felderítés egyik jellemző harcrendi 
eleme, a terepnek az a része, amit a tüzérfi-
gyelők, optikai felderítő csoportok a harcfel-
adat végrehajtásához elfoglaltak vagy előké-
szítettek. A ~nak biztosítania kell az ellen-
ségre való minél jobb rálátást, ezért rendsze-
rint magaslatokon alakítják ki. Fontos, hogy 
rejtetten megközelíthető legyen és biztosít-
sa a figyelők és műszereik szintén rejtett el-
helyezését és alkalmazásának lehetőségét. 
A ~ról hajtják végre az optikai tüzérfelderí-
tő alegységek a célok felderítését, előremet-
szését és figyelését, valamint a tüzérségi tűz 
megfigyelését és a saját csapatok megfigye-
lését is. (M. G.) → tüzérség

tüzércsoport: hadműveleti, illetve harcren-
di elem, amelyet a hadművelet (harc) időtar-
tamára a szervezetszerű és a megerősítő tü-
zérség állományából, két vagy több tüzér-
osztály-erőben hoznak létre. A ~ feladatát 
egységes vezetéssel, a létrehozó (seregtest, 
magasabbegység, egység) érdekében oldja 
meg. A feladatok jellegének és a parancs-
nok elgondolásának megfelelően, ~ több-
nyire a hadseregben, hadtestben (hadosz-
tályban) és összfegyvernemi dandárokban 
hozható létre. A körülményektől és a ren-
delkezésre álló tüzérségtől függően a had-
sereg és hadtest (hadosztály) ~ból, legalább 
két osztályból álló tüzéralcsoport képezhe-
tő. (Sz. T.) → tüzérség

tüzérfelderítés: a tűztámogatás rendszeré-
nek egyik fontos eleme, a csapatfelderítés ré-
szének tekinthető, a tüzérség harctevékeny-
ségének biztosításának egyik fontos fajtája. 
Olyan tevékenység, ami a tüzérség céljainak 
felderítésére, azok előremetszésére (derék-
szögű koordinátáinak és tengerszint feletti 
magasságuknak meghatározására), valamint 
jellegük, méretük, védettségük megállapítá-
sára, megfigyelésére, illetve a tüzérségi tűz 
hatékonyságának megfigyelésére és helyes-
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bítésére irányul. A ~t a tüzérfelderítő-erők 
hajtják végre. Több aspektusa létezik, külön 
aspektusnak tekintjük az optikai felderítést, 
a tüzérségi hangfelderítést, a tűzeszköz-fel-
derítő lokátorok valamint a mozgócél-felde-
rítő lokátorok, alkalmazásával történő fel-
derítést, illetve a tüzérség által alkalmazott 
pilóta nélküli repülőeszközökkel történő fel-
derítést. A ~ fontos feladata a tüzérségi tűz-
tervezéshez szükséges adatok megszerzése 
és feldolgozása. A ~ feladataik más fegy-
vernemek és szakcsapatok felderítőszerve-
ivel szoros együttműködésben oldja meg. 
(M. G.) → tüzérség

tüzérfigyelő: lásd tüzér figyelőpont (M. G.) 
→ tüzérség

tüzérosztály: osztály; a tüzérség alapvető 
tűzvezetési és harcászati alegysége. Állo-
mánya rendszerint két-három tüzérütegből, 
valamint vezetési, harctámogató és logisz-
tikai alegységekből áll. A ~ szervezetileg 
a manőverdandár, vagy a tüzérdandár(ez-
red) kötelékébe tartozhat. A ~ a következő 
standard harcászati feladat végrehajtásában 
vehet részt: közvetlen támogatás, általános 
támogatás, általános támogatás-megerősítés 
és megerősítés. (Sz. T.) → tüzérség

tüzérosztályok összpontosított tüze: leg-
alább két vagy több tüzérosztály egyidejű, 
megosztott irányzással, fedéssel lőtt tüze 
olyan csoportos célokra, amelyeknek a tü-
zelés célkitűzése szerinti leküzdéséhez egy 
tüzérosztály tűzképessége nem elegendő. 
(Sz. T.) → tüzérség

tüzérség csoportosítása: a tüzéralegysége-
ket az ellenség tüzérségi tűzzel való haté-
kony pusztítása, továbbá a tűztámogatás irá-
nyításának, koordinálásának biztosítása ér-
dekében a harc, hadművelet előkészítésekor 
az összfegyvernemi parancsnok elgondolá-
sának megfelelően – figyelemmel a tüzér-

ség csoportosításának alapelveire – eloszt-
ják és kialakítják a legcélszerűbb csoporto-
sításukat. A ~ának alapelvei a következők: 
Megfelelő tüzérségi támogatás biztosítása 
a harcoló magasabbegységek (dandárok) ré-
szére: támadásban a főcsapás irányában, vé-
delemben a főerőkifejtés körzetében, illetve 
a legsebezhetőbb területen való  súlyképzés: 
a  jövőbeni harcfeladatok, hadműveletek elő-
segítése, azonnal rendelkezésre álló tüzér-
séget biztosítsanak a parancsnok számá-
ra a helyzet befolyásolása érdekében, vala-
mint a lehető legjobban centralizált irányí-
tás. (M. G.) → tüzérség

tüzérség osztályozása: a tüzérség általános 
(elméleti), illetve technikai oldal előtérbe 
helyezésével megejtett, főbb ismérvek sze-
rinti csoportosítása. Általános elméleti vo-
natkozásban: szervezeti hovatartozást te-
kintve század-, zászlóalj-, ezred-, dandár-, 
hadosztály-, hadtest- és hadseregtüzérség. 
Rendeltetés szerint: tábori, páncéltörő, he-
gyi, partvédő és hajótüzérségre, a mozgat-
hatóság (szállítás) szerint: hordozható, mál-
házott, légi szállítású, légi deszant, gépvon-
tatású és önjáró tüzérség. Technikai meg-
közelítésben a cső űrmérete szerint: a) kis 
(60 mm-ig); b) közepes (60–160 mm-ig); c) 
nagy (160 mm-nél nagyobb) űrméretű, a lö-
vedék indítási módja szerint: a) csöves; b) re-
aktív tüzérséget különböztetnek meg. A je-
lenleg rendszeresített tüzérségi tűzeszközö-
ket rangsorolva – az eredeti elnevezésükkel 
élve – ágyúkat, tarackokat, tarackágyúkat, 
ágyútarackokat, aknavetőket, valamint pán-
céltörő rakéta- és sorozatvető harcjárműve-
ket (harci gépeket), továbbá hátrasiklás nél-
küli lövegeket különböztetnek meg. A ki-
lencvenes években új tűzeszköz fejleszté-
si irány jelent meg. A (szovjet) orosz konst-
ruktőrök kifejlesztették a tarackaknavetőt 
(Nona). Az új tűzeszköz aknagránáttal és tü-
zérségi lövedékkel is képes tüzelni. A csöves 
tűzeszközöket a csőnek az űrmérethosszban 
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(kaliber) kifejezett nagysága alapján is fel-
osztják. Napjainkban a 155 mm-es  űrmére-
tű vontatott és önjáró lövegek alkalmazása 
a legelterjedtebb. Ezen tűzeszközök 39, 45 
és 52 kaliber csőhosszúságú lövegekkel ren-
delkeznek. A kilencvenes évek végéig alkal-
mazott felosztás miszerint – ágyúk, ágyúta-
rackok alsó szögcsoportban (45°-ig), a tarac-
kok és tarackágyúk az alsó és a felső szög-
csoportban (45° felett), az aknavetők csak 
a felső szögcsoportban tüzelnek – a napja-
inkban már idejemúlt felosztássá vált. A kor-
szerű vontatott és önjáró lövegek már mind-
három szögcsoportban (lapos, ívelt, meredek 
röppálya) képesek tüzet vezetni. Az önjáró 
aknavetők döntő része már közvetlen irány-
zással (lapos röppálya) is képes tűzfeladatot 
végrehajtani. (Sz. T.) → tüzérség

tüzérség: a szárazföldi csapatok egyik nagy 
tűzerővel rendelkező fegyverneme, a manő-
vererők tűztámogatásának alapvető eszköze. 
A tüzérségi tűztámogatás feladatait a manő-
vererőkkel szoros együttműködésben old-
ja meg. Feladatait, a különböző tűz-, harc-, 
és menettevékenységeket, a ~i fegyverzetet 
képező különböző típusú tűzeszközök, mű-
szerek és más, a tűzvezetést kiszolgáló mű-
szerek, berendezések és vezetéstechnikai 
eszközök alkalmazásával oldja meg. (Sz. T.) 
→ tüzérség

tüzérségi előkészítés: a csapatok táma-
dásba való átmenete (ellencsapás, ellenlö-
kés végrehajtása) előtt, egységes elgondo-
lás és terv szerint, térben és időben kellően 
összehangolt tüzérségi tűzcsapások összes-
sége. (Sz. T.) → tüzérség

tüzérségi fegyverek: lásd tüzérségi tűzesz-
köz (Sz. T.) → tüzérség

tüzérségi figyelőműszerek: a tüzérfelderí-
tésnek és a tűzvezetés feladatainak aláren-
delt eszközök és berendezések összesége. 

A cél felderítését, helyének pontos megál-
lapítását és a belövés optikai (figyelő) mű-
szerekkel, hangfelderítő berendezésekkel, 
rádiótechnikai eszközökkel, továbbá heli-
kopterek (repülőgépek) segítségével végzik. 
Túlnyomó többségük optikai műszer. Az op-
tikai (figyelő-) műszerek legtöbbje periszkó-
pos, megfelelő nagyítású, szög- és távmérő 
berendezéssel ellátott eszköz, amiket rend-
szerint a tájoláshoz szükséges berendezések-
kel (például mágnestű, elektromos iránytű, 
giroszkóp) is ellátnak. Közülük a legjelleg-
zetesebb a régebben használt tüzérségi szög-
távcső és a korszerűbbnek tekinthető lézer-
távmérő. A korszerű ~ jellemzője, hogy éj-
jellátó berendezéssel, gyakran műholdas na-
vigációs rendszerekkel és számítógéppel, 
híradóegységgel is egybeépített vagy ösz-
szekapcsolható, általában komplex műszer. 
(M. G.) → tüzérség

tüzérségi gyújtó: a különféle típusú, ren-
deltetésű, hatású és űrméretű tüzérségi grá-
nátok (lövedékek) töltete robbantásának in-
dítására szolgáló, fej- vagy fenékgyújtók 
gyűjtőfogalma. E fogalomkörbe tartoznak: 
a) a csapódó; b) a piezoelektromos; c) az idő-
zíthető; d) a kettős működésű; e) a közelségi 
~k, ugyanazon technikai és biztonsági kö-
vetelményekkel, mint amelyek a gyújtóval, 
szemben általánosan érvényesek. a) Csapó-
dó lehetetlenségi gyújtó: több típusú és ren-
deltetésű lövedékhez alkalmazható gyújtó-
fajta. Szerkezeti felépítése és működési elve 
egyszerű, mechanikus; a gyújtólánc alkotó-
elemein kívül csak biztosítékokat, eseten-
ként késleltető pirotechnikai elemet is tar-
talmaz. A lövedék becsapódásakor fellépő 
mechanikai (ütköző és tehetetlenségi) erők 
hatására működik és indítja a lövedék rob-
banótöltetét. Fej- és fenékgyújtóként is al-
kalmazzák. Fejgyújtóként szerelve kétféle 
robbantási módot tesz lehetővé. Ha gyújtó 
csúcsáról a védőkupakot a lövés előtt eltávo-
lítják, az alatta levő membrán szabaddá vá-
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lik, ez esetben, mint pillanatgyújtó a lövedék 
töltetét a becsapódás pillanatában (a becsa-
pódást követő egy ezredmásodpercen belül) 
robbantja. Ilyen formában repeszgránátok-
hoz használják. Amennyiben a védőkupakot 
a lövés előtt nem távolítják el akkor, mint 
fékezett gyújtó a lövedék robbanását (bizo-
nyos értelemben késleltetve) a felszín alatt 
(a talaj szilárdságától függően) 1‒2 m mély-
ségben indítja; így repeszromboló gránátok-
hoz használják. A rombológránátokhoz fe-
nékgyújtóként szerelve mint tehetetlenségi 
gyújtót alkalmazzák. Ha a gyújtólánc ele-
mei közé kiegészítő késleltetőt is beépítenek, 
olyan késleltethető csapódógyújtót kapnak, 
amelynek működési idejét a késleltető sza-
bályozza. b) Piezoelektromos gyújtó, piezo-
gyújtó: a csapódógyújtók legérzékenyebb tí-
pusa; elsősorban kumulatív hatású páncél-
törő gránátok és páncéltörő rakétalövedé-
kek, irányítható páncéltörő rakéták gyújtó-
jaként használják. A piezoelektromos fejet 
és a gyújtó többi részét két önálló egység-
ként szerelik a lövedékbe. A lövedék csúcsá-
ban elhelyezett piezoelektromos kristályban 
a lövedék célba csapódásakor keletkező üt-
köző nyomóerő (nyomás) hatására villamos 
feszültség ébred; a feszültséget a szikragyúj-
tó két pólusára vezetik, itt a feszültség hatá-
sára villamos ív (szikra) keletkezik; a szikra 
a szokásos gyújtási láncon keresztül indít-
ja a lövedék robbanótöltetét. Szállítás és tá-
rolás közben a szikragyújtó áramköre nincs 
a piezokristály áramkörébe kapcsolva a be-
kapcsolást (élesítést) a kilövéskor keletkező 
erőhatások végzik el. c) Időzíthető gyújtó: 
a légvédelmi lövedékek gyújtóinak és ha-
gyományos szabadesésű légibombák gyúj-
tójaként is alkalmazzák. A kilövés előtt, lé-
gibomba esetében a függesztés előtt, lehet 
beállítani a működési időt. Az időzítést vé-
gezheti az időzítőkorongokba sajtolt fekete-
lőpor (ennek égési sebessége ugyanis állan-
dó) és óraműves szerkezei. A lőporkorongos 
úgynevezett égőgyújtóknak a kívánt idő utá-

ni működését a korongokba sajtolt kiégő lő-
porcsatorna hosszúságával, ezt pedig a ko-
rongok egymáshoz képest végzett elforga-
tásával állítják be. Az óraműves szerkezetű 
gyújtók működését mechanikus szerkezetű 
óramű szabályozza. (Ezt már a második vi-
lágháborúban is alkalmazták: Tily-Krupp 
rendszerű mechanikus időzíthető gyújtó.) 
 Ennek időszórása  kisebb, mint a lőporkoron-
gos rendszeré, ezért a gyújtó pontosabban 
időzíthető. A gyújtóállás a gyújtótesten (be-
ütéssel, bevéséssel) van jelölve, s azt mutat-
ja, hogy a gránátnak, légibombának a röppá-
lyán mennyi idő elteltével kell felrobbannia. 
d) Kettős működésű gyújtó a tüzérségi gyúj-
tók egyik típusa; a csapódó- és az időzíthe-
tő gyújtó egybeépítésével kialakított gyújtó-
szerkezet, időzítésre és csapódásra egyaránt 
működik. e) Közelségi gyújtó, rádiógyújtó, 
optikai gyújtó: a légvédelmi és repülőfedél-
zeti lövedékek, rakéták gyújtójaként alkal-
mazzák, amely a céltól meghatározott tá-
volságban működik. A cél távolságát az ak-
tív rendszerű közelségi gyújtó úgy állapítja 
meg, hogy valamilyen sugárzást, például lé-
zert, látható fényt, vagy rádióhullámokat bo-
csát ki magából. A hullámok a céltárgy felü-
letéről visszaverődnek és a gyújtó a vevőol-
dalán a kisugárzott jellel együtt összehason-
lításra kerülnek, majd a jelfeldolgozás mód-
szerének (például Doppler, impulzus vagy 
impulzus-Doppler stb.) megfelelően meg-
határozza a gyújtó működésének pillanatát, 
ami egy programozott  céltávolságnak felel 
meg. A gyújtó akkor lép működésbe, ami-
kor a lövedék céltól való távolsága megegye-
zik az előzetesen beállított értékkel vagy ki-
sebb attól. Léteznek passzív infravörös tar-
tományban működő közelségi gyújtók is, 
amelyek maguk nem bocsátanak ki sugár-
zást, csak a célról érkező infravörös sugár-
zásra reagálnak. A közelségi gyújtóval sze-
relt légvédelmi lövedékek és rakéták találati 
(megsemmisítési) valószínűsége a hagyomá-
nyos időzíthető gyújtóval szerelt  légvédelmi 
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lövedékekéhez viszonyítva lényegesen na-
gyobb. Zavarvédelmi okok miatt a légvé-
delmi és repülőfedélzeti rakéták közelségi 
gyújtóit, rendszerint a célkoordinátor jele 
alapján kb. a 2/3 céltávolságon kapcsolják 
be, így csökkentve annak bemérési és za-
varási időtartamát. (Sz. L.)  → haditechni-
kai támogatás

tüzérségi lőszerek korszerűsítési irányai: 
napjainkban a tüzérségi lőszerek és lövedé-
kek fejlesztési irányai a következők: a lő-
távolság növelése a lövedék ballisztikai tu-
lajdonságának és a hajítótöltet (rakétahaj-
tómű) minőségi összetételének javításával, 
a hagyományos repeszromboló tüzérségi lö-
vedékek célban kifejtett pusztító hatásának 
növelésével, a pusztító hatás növelése több 
allövedék befogadására alkalmas lőszertest 
(kazettás lőszer) kialakításával, a különle-
ges lőszerek hatásának fokozása a ködkép-
ző anyag, világítóelegy stb. minőségének ja-
vításával, a végfázisban önirányított, a pán-
célozott célok megosztott irányzással törté-
nő pusztítására alkalmas kumulatív (meg-
növelt hatóerejű repeszromboló) gránátok 
kifejlesztésével. A lőtávolság javított bal-
lisztikai tulajdonságú lövedékek (Exten-
ded Range Full Bore – ERFB) alkalmazá-
sával 8–10%-kal, gázgenerátor, vagy raké-
ta póthajtással szerelt lövedékek esetében 
29–33%-kal, javított ballisztikai tulajdon-
ságú lövedékek gázgenerátor és rakéta pót-
hajtás együttes alkalmazásával 42–46%-kal  
növekszik. (Sz. T.) → tüzérség

tüzérségi lövedékek hatása: a felrobbant 
lövedéktest repeszhatásából, a töltet robba-
nása következtében fejlődő gázok romboló 
hatásából, valamint a keletkező lökőhullám 
hatásából (ütő hatásából) tevődik össze. Ez-
zel egyidejűleg az egyes gyújtófajták beál-
lításától függően az elsődleges hatást a re-
peszhatás, a romoló vagy az ütő hatás ké-
pezheti. Említést érdemel, hogy a repesz-

romboló lövedékek bizonyos fokig gyújtó 
hatásúak is, ami leginkább a célok jellegétől 
függ. Ennek fokozása, többek között nyom-
jelző elegy, vagy a lövedékbe szerelt gyújtó-
anyag (termit) segítségével érhető el. A ha-
gyományos repeszromboló gránátok repesz- 
és  rombolóhatásának növelésére a következő 
fejlesztési tendenciák érvényesülnek: a löve-
dékek pusztító hatásának növelése a robba-
nóanyagok hatóerejének és mennyiségének 
növelésével, a lövedékek repeszhatásának 
növelése a lövedékfal speciális megmunká-
lása és kész repeszelemek beépítése révén, 
a repeszek pusztítási körzetének növelése 
és eloszlásának egyenletesebbé tétele a lö-
vedékek optimális becsapódó szögének biz-
tosításával. (Sz. T.) → tüzérség

tüzérségi műszerek: lásd tüzérségi figyelő-
műszerek (M. G.) → tüzérség

tüzérségi rakétafegyver: a tüzérség állo-
mányába tartozó rakéta sorozatvetők, va-
lamint szárazföldi indítóállványról indított 
harcászati, hadműveleti-harcászati rakéták 
gyűjtőneve. A rakéta sorozatvetők irányított 
és nem irányított rakéták 12–40 darab veze-
tőcső kötegből, 20–80 km távolságra, általá-
ban sorozattűzzel való indításra szolgálnak. 
A sorozatvetők általában területtüzet lőnek, 
azonban irányított rakétákkal (1–2 darab ra-
kéta indításával) kis méretű objektumot is 
képesek megsemmisíteni. A sorozatvetők 
gumikerekes vagy lánctalpas alvázzal ren-
delkeznek. A 70–300 mm-es  űrméretű tűz-
eszközökből repesz, repeszromboló, kazet-
tás (kettős hatású harci elemet tartalmazó, 
harckocsi és gyalogsági aknákkal szerelt, 
SADARM típusú allövedékekkel szerelt) 
és termobárikus harci fejjel szerelt rakéta 
lövedék indítható. Napjaink korszerű soro-
zatvetőit a meghatározott típusú rakétákkal 
általában gépi töltéssel töltik fel. Harcásza-
ti rakéta: hagyományos, vagy atomtöltetű 
fejrésszel szerelt, általában nem irányított, 
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szilárd hajtóanyagú rakétahajtóműves, 70–
120 km hatótávolsággal rendelkező ballisz-
tikus rakéta. Önjáró indítóállványról, álta-
lában sínről indítják. Rendeltetése: az ellen-
ség harcászati mélységű és jellegű céljainak 
megsemmisítése. Hadműveleti-harcásza-
ti rakéta: atomtöltettel vagy hagyományos 
fejrésszel szerelt, programirányítású, folyé-
kony vagy szilárd hajtóanyagú rakétahajtó-
műves 100–500 km hatótávolságú rakéta. 
Önjáró indítóállványról, általában függőle-
ges helyzetből indítják. Rendeltetése: az el-
lenség hadműveleti mélységében elhelyez-
kedő célpontok megsemmisítése. Az ame-
rikai fejlesztésű Multiple Launch Rocket 
System (MLRS) az indítókonténerből soro-
zatvető rakéták és hadműveleti-harcásza-
ti rendeltetésű (Army Tactical Missile Sys-
tem – ATACMS) rakéták indítására is alkal-
mas. (Sz. T.) → tüzérség

tüzérségi tűz: a tűzfeladatok megoldásá-
nak legfőbb módja, az ellenség tűzzel való 
pusztításának alapvető összetevője. A ⁓zel 
szemben támasztott követelmények: az idő-
beniség, a hatásosság, a pontosság és a vá-
ratlanság. A ⁓ időbenisége azt jelenti, hogy 
kiváltására (a tűzmegnyitásra) lehetőleg ak-
kor kerüljön sor, amikor a saját, védelmi 
vagy támadó harctevékenységet folytató 
összfegyvernemi csapatok (manővererők) 
számára a legkedvezőbb vagy legszüksé-
gesebb, illetve amikor a támadó vagy védő 
félnek okozható veszteség feltehetően a leg-
nagyobb. Különösen nagy jelentőségű a tűz 
időbeni megnyitása a mozgó, nagy manőve-
rező képességű célok pusztításakor. A ⁓ idő-
benisége elérhető: a tüzéralegységek magas 
fokú harckészültségével, magas szintű fel-
adat-végrehajtási képességével, az összfegy-
vernemi csapatokkal (manővererőkkel) való 
folyamatos, aktív együttműködéssel, tevé-
kenységük figyelésével, az ellenség folyama-
tos felderítésével, a felderítési adatok gyors 
feldolgozásával és értékelésével. A tüzéral-

egységek tüzének és manőverének a kiala-
kult helyzethez igazított, gondos tervezésé-
vel és végrehajtásával. A tűz megbízható, 
rejtett és rugalmas vezetésével. A ⁓ hatásos-
sága a tüzelési célkitűzés teljesítését, vagyis 
a megkövetelt (meghatározott) szintű vesz-
teségokozást, vagy a cél aktív tevékenysé-
gének korlátozott ideig való akadályozását 
jelenti. A tűz hatásossága teljesíthető: a cé-
lok helyére, méreteire és jellegére vonatkozó 
megbízható és pontos adatok biztosításával, 
a pusztítás legalkalmasabb eszközeinek ki-
választásával, a tűz  nagyfokú  pontosságával 
és váratlan megnyitásával, a tűzfeladat vég-
rehajtása legcélszerűbb rendjének, a tűz alatt 
tartása leghatékonyabb módjának alkalma-
zásával. A ⁓ pontossága azt jelenti, hogy 
a célokra a hatástűzben kilőtt lövedékek 
döntő többsége vagy a célban, vagy attól 
olyan távolságra robban, hogy a megköve-
telt veszteségokozó hatás még érvényesül. 
A tűz pontossága megvalósítható a lövészet 
és a tűzvezetés előkészítésével kapcsola-
tos rendszabályok időbeni és gondos vég-
rehajtásával, a legpontosabb lőelem-előké-
szítési módok alkalmazásával, a hatástűz 
megbízható megfigyelésével és javításával, 
illetve nagypontosságú irányított lövedé-
kek és rakéták alkalmazásával. A ⁓ várat-
lansága általában azt jelenti, hogy a tűz-
feladat megkezdéséig az ellenség semmi-
lyen áruló jelből nem képes következtetni 
arra, hogy az  objektum pusztítása várható. 
(Sz. T.) → tüzérség

tüzérségi tűz hatásossága: lásd tüzérségi 
tűz (M. G.) → tüzérség

tüzérségi tűz hatékonysága: a ráfordítás 
(lőszerfelhasználás) és a lövészet körülmé-
nyeit is tükröző eredmény viszonya. A ~ 
nem korlátozódik csupán a ráfordítás és a lö-
vészet (tüzelés) eredményének viszonyára. 
Vizsgálatakor a bekövetkező (vagy bekövet-
kezett) eredményen kívül a lövészet minden-
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kori (konkrét) körülményeit is figyelemmel 
kell kísérni. A különböző tűzfeladatok vég-
rehajtásának minőségi és mennyiségi muta-
tóit mindenekelőtt a megoldás hatékonysá-
ga, vagyis a tűz eredményessége, megbíz-
hatósága és gazdaságossága határozza meg. 
Az egyes tűzfeladatok eredményes vagy ke-
vésbé eredményes teljesítésének kritériuma 
mindenekelőtt az anyagi veszteség, ame-
lyet a pusztítandó célok a tűzcsapás(ok) so-
rán elszenvednek. A tüzelés megbízhatósá-
ga mindenekelőtt a tűz alatt tartás módjá-
nak és a meghatározott lőszerfelhasználás-
nak azt a feltételezett arányát jelenti, amely 
nagy valószínűséggel biztosítja a a veszte-
ségokozás megkövetelt mértékét (szintjét). 
A gazdaságosság a tűztevékenység minősé-
gi jellemzője, a legkisebb ráfordítással elér-
hető legnagyobb eredmény elve. Ilyen érte-
lemben a tüzelés (lövészet) gazdaságossága 
is elsősorban a ráfordítás (lőszerfelhaszná-
lás) optimális, vagy ahhoz közeli mennyisé-
gét jelenti. (Sz. T.) → tüzérség

tüzérségi tűz hatékonyságának értékelé-
se: olyan valószínűségi mutatók kiszámítá-
sán alapszik, amelyek lehetővé teszik annak 
megállapítását, hogy hasonló körülmények 
között végrehajtott lövészet esetén milyen 
eredmény várható. Ahhoz, hogy valamely 
esemény valószínűségét helyesen lehessen 
megállapítani, szükséges mind a szóban for-
gó, mind pedig az összes esemény kiszámí-
tásakor meghatározott követelményeket fi-
gyelembe venni. A tűz hatékonyságának ta-
pasztalati úton való megbízható értékelése 
csak jelentős mennyiségű lövészet (kísérleti 
lövészet) átlagos (közepes) eredménye alap-
ján lehetséges, mivel az események gyakori-
sága fokozatosan veszít véletlen jellegéből. 
Ez a tény, legalábbis gazdasági megfonto-
lásból, kizárja annak lehetőségét, hogy a tü-
zérségi tűz hatékonyságának értékelésének 
ezen módját válasszák. Maradt tehát a pon-
tos és szigorú matematikai eljárásokat alkal-

mazó analitikus módszer. A valószínűség-
elmélet alkalmazása módot nyújt a lövészet 
várható eredményeinek tudományos előre-
jelzésére, a lőszabályok megalkotására, va-
lamint olyan lőeljárások kidolgozására, ame-
lyek segítségével lehetőség nyílik a tűzfel-
adatok legkevesebb lőszerrel és a legrövi-
debb időn belüli végrehajtására. A lehetőség 
függvényében, a matematikai úton kapott 
adatokat célszerű éleslövészeten ellenőriz-
ni. (Sz. T.) → tüzérség

tüzérségi tűz hatékonysági mutatói: a tü-
zérségi tűz hatékonyságának étékelése so-
rán alkalmazott numerikus jellemzők (szám-
értékek). A valószínűségelméletből ismert, 
hogy a véletlen eseményt ezen esemény 
bekövetkezésének valószínűsége jellemzi. 
Ezért az egyes célokra való tüzelés (lövé-
szet) hatékonysági mutatójaként a cél le-
küzdésének (megsemmisítésének) valószí-
nűségét (P) fogadták el. Mivel a valószí-
nűség a véletlen események és a kísérletek 
végrehajtási körülményeire utaló mennyi-
ségi jellemző, így a leküzdés valószínűsége 
is azt mutatja, hogy sok, azonos körülmény 
között végrehajtott lövészet után az esetek 
mekkora hányadában következik be a cél 
leküzdése. A csoportos céloknak okozott 
veszteség lehetséges mértékét a veszteség-
eloszlás függvénye jellemzi. Ily módon pél-
dául a homogén (azonos elemekből álló) cso-
portos cél megadott mennyiségi elemei le-
küzdésének valószínűsége is az eloszlás-
függvényből származtathatók. A nem meg-
figyelhető célokra lőtt ~nak meghatározása-
kor nincs is szükség a valószínűségi változó 
teljes és részletes jellemzésére. Elegendő, ha 
annak numerikus jellemzőjét, a várható ér-
tékét ismerjük. A várható érték a valószí-
nűségi változó csoportosítása középpontjá-
nak a helyzetét jellemzi. Következésképpen 
a várható érték sok kísérlet (lövészet) során 
kapott közepes értékkel, vagy a a valószínű-
ségi változónak a kísérlet során kapott szám-
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tani középértékével jellemezhető. A veszte-
ségokozás várható értéke az adott csoportos 
célra kifejtett tűzhatás következtében várha-
tóan harcképtelenné váló elemi célok meny-
nyiségének középértékét fejezi ki (százalék-
ban). A nem megfigyelhető csoportos célok-
ra való tüzelés hatékonyságát a legmegbíz-
hatóbban a veszteségokozás várható értéke 
(Mx) mutatja. A veszteségokozás várható 
értékét a csoportos célnak okozandó vesz-
teség megkövetelt mértékének, vagy várha-
tó eredményének megállapítására használ-
ják. (Sz. T.) → tüzérség

tüzérségi tűz időbenisége: lásd tüzérségi 
tűz (M. G.) → tüzérség

tüzérségi tűz megbízhatósága: lásd tüzér-
ségi tűz (M. G.) → tüzérség

tüzérségi tűz pontossága: lásd tüzérségi 
tűz (M. G.) → tüzérség

tüzérségi tűz tervezése: a tüzértörzsek 
és a tűztámogató részlegek optimális (vagy 
ahhoz közeli) módon, meghatározott sor-
rendben és időben végrehajtott tevékenysé-
ge az ellenséges objektumok (célok) pusz-
títása érdekében. A ~ tehát mint a tüzérség 
harci alkalmazásával kapcsolatos tervezési 
folyamat egyik legfontosabb eleme abból áll, 
hogy a célok pusztításának elégséges szük-
ségleteiből kiindulva – a célok jellegét, fel-
derítési időpontját, a tűzeszközök pontos-
sági jellemzőit, a rendelkezésre álló lőszert 
és gyújtótípust, a meglévő tüzéralegységek 
mennyiségét stb. figyelembe véve – minimá-
lis idő alatt optimális módon meghatároz-
zák a feladat(ok) végrehajtásának rendjét, 
a szükséges lőszer és a bevonandó tüzérség 
mennyiségét, a célok koordinátáit és mére-
teit, majd elosztják a célokat a feladatokat 
végrehajtó alárendeltek között. A tervezés 
folyamatában a legtöbb számvetési feladat 
elvégzését igényli. A ~ folyamán figyelem-

be veszik az ellenség várható tevékenysé-
gének jellegét, a saját manővererők felada-
tait és hadműveleti felépítését (harcrendjét), 
valamint más fegyvernemek és szakcsapa-
tok által megoldandó feladatokat. (Sz. T.) 
→ tüzérség

tüzérségi tűz váratlansága: lásd tüzérségi 
tűz (M. G.) → tüzérség

tüzérségi tűz vezetése: lásd tűzvezetés 
(M. G.) → tüzérség

tüzérségi tűzeszköz: harcászati és hadmű-
veleti mélységben elhelyezkedő élőerő, harc- 
és tűzeszközök, harcrendi elemek, csapat-
csoportosítások, objektumok pusztítására, 
rombolására szerkesztett tüzérségi fegy-
ver. A huzagolt (simacsövű) és csöves tűz-
eszközök fogalmába tartoznak a különbö-
ző űrméretű, csőhosszúságú, rendeltetésű 
és szögcsoportban (többféle lövedéket, álta-
lában osztott töltettel) tüzelő vontatott (hor-
dozható, légi szállítású), vagy önjáró löve-
gek és aknavetők. A tüzérségi rakétafegyve-
rek fogalmába a rakéta-sorozatvetők, a har-
cászati és a hadműveleti-harcászati rakéták 
tartoznak. (Sz. T.) → tüzérség

tüzérségi tűzrendszer: az általános tűz-
rendszer szerves része (összetevője); tűz-
nemek összesége: a célok pusztításának 
és a saját csapatok harctevékenységének tá-
mogatása érdekében lőtt tüzérségi tűzfelada-
tok egységes rendszere. ~ alkotnak a valami-
lyen feladat céljából települt, tűztevékeny-
ségüket illetően időben és térben összehan-
golt tüzérségi erők is. (M. G.) → tüzérség

tüzérségi tűztámogatás: a tűztámogatás 
fontos és általában döntő része, a tűztámo-
gatás azon része, amit a tábori tüzérség va-
lósít meg. Feladatai az ellenség tűzzel való 
szükséges mértékű pusztítása, a saját csa-
patok harcának különleges tűzfeladatokkal 
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történő támogatása és a tűztámogatás vala-
mennyi elemének összfegyvernemi harc-
ba történő integrálása. (M. G.) → tüzérség

tüzérüteg: a tüzérség tűzvezetési és harcá-
szati alegysége. A ~ állományában általában 
kettő–négy lövegrajból álló, két vagy három 
tűzszakasz, a tűzvezető raj és híradó rész-
leg tartozik. A ~ szervezetszerűleg a tüzér-
osztály, vagy a gépesített lövészszázad, lö-
vészzászlóalj kötelékébe tartozhat. (Sz. T.) 
→ tüzérség

tűzeszközfelderítő-lokátor: a tüzérfelderí-
tő-lokátorok egyik típusa. Folyamatos üze-
mű, primer rádiólokációs módszerrel dolgo-
zó eszköz, amely három koordinátát (távol-
ság, oldalszög és magasság) állapít meg. Mű-
ködése során a mérési tartományba berepülő 
lövedéket érzékeli, és több ponton meghatá-
rozza annak térbeli helyzetét. Az így kapott 
adatok alapján a központi számítógép egy 
olyan, valószínű röppályát dolgoz ki, amely 
tartalmazza a mért pontokat. A lövő löveg 
helyét az így meghatározott röppálya és a te-
rep metszéspontja adja. A pontosság növelé-
se érdekében folyamatosan értékelik a lövé-
szet meteorológiai és ballisztikai viszonyait. 
Előnye, hogy olyan tűzeszközök felderítését 
is lehetővé teszi, amelyek fedezék mögött he-
lyezkednek el, ezért közvetlen mérésük nem 
lehetséges. A ~ alkalmazásával a kijelölt cé-
lokra a saját tüzérségi tüzünk eredményes-
sége is megfigyelhető. (Sz. T.) → tüzérség

tűzfeladat: a tüzérség megosztott és köz-
vetlen irányzású tüzével megoldandó fel-
adat. A tüzéralegységek ~ai: különféle cé-
lok pusztítása, speciális feladatok végrehaj-
tása (világítás, ködösítés, vakítás stb.), rög-
zítőpontok lövése, távaknásítás végrehatása, 
rombolási feladatok, célmegjelölés és egyéb 
feladatok. Azokat a ~okat, amelyek terve-
zését közvetlenül nem követi a tűzkiváltás 
tervezettnek (előkészítettnek), azokat pedig, 

amelyek tervezését azonnal követi a tűz ki-
váltása, nem tervezett (nem előkészített) fel-
adatnak nevezik. A tüzérségi ~ végrehajtá-
sának értékelése során ezenkívül kötelék 
és egyéni (vizsga) ~ot különböztetnek meg. 
Az egyéni ⁓ során csak a lövő személy te-
vékenységét, míg a kötelék ~ során a lövőt 
és az alegységének tevékenységét is értéke-
lik. (Sz. T.) → tüzérség

tűzgyorsaság: valamely tűzeszközből meg-
határozott (egységnyi) idő alatt kilőhető lő-
szermennyiség. Az egyes tüzérségi tűzesz-
közök ~át az adott típus közepes töltete alap-
ján, a technikai jellemzők, a töltés módja, 
a kezelők kiképzettsége figyelembevételével 
a meghatározott idő alatt (percekre megha-
tározva) eltüzelhető lőszermennyiség szá-
mításba vételével állapítják meg. A külön-
böző típusú és űrméretű tűzeszközökre vo-
natkozó értékeket a tervezés megkönnyítése 
és a tűztevékenység szükséges időtartamá-
nak gyors megállapítása érdekében előre ki-
számítják és táblázat(ok)ba rögzítik. (Sz. T.) 
→ tüzérség

tűzhelyesbítés: a tüzér tűzvezetőpontok 
állományának azon tevékenysége, amikor 
a tüzér figyelőpontoktól (tűzmegfigyelő 
részlegektől) kapott megfigyelések alapján 
a célok belövését és a hatástűz javítását vég-
rehajtják. (Sz. T.) → tüzérség

tűzhenger: összefüggő tűzfüggöny lövése 
a saját rohamozó csapatok arcvonala előtt, 
amelyet a csapatok előremozgási ütemének 
és a saját csapatok biztonsági távolságának 
figyelembevételével helyeznek át a követ-
kező terepszakaszra. Az egyidejűleg tűz 
alatt tartott terepszakaszok számától függő-
en egyes és kettős ⁓t különböztetnek meg. 
A ⁓ a roham tüzérségi támogatásának egyik 
módja. Az I. és a második világháborúban 
kellő mennyiségű tűzeszköz és lőszer ese-
tén, az ellenség előkészített, árokrendsze-
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rű védelmének áttörésekor alkalmazták. 
(Sz. T.) → tüzérség

tűzigénylés: a manővererők tüzérségi tá-
mogatására a manővererő parancsnokok 
és a tüzérségi tűzmegfigyelők által kért tűz-
igények (tűzfeladatok). (Sz. T.) → tüzérség

tűzképesség: egy meghatározott szervezetű 
tüzérkötelék azon tűzlehetősége, amely vár-
hatóan biztosítja a megkövetelt (előírt) vesz-
teségokozás, vagy a tüzelés célkitűzése lehe-
tő leggazdaságosabb és leghatékonyabb el-
érését (teljesítését). A ~ függ: a pusztítandó 
célok jellegétől, a tűzfeladatok végrehajtásá-
ra meghatározott időtől, a bevont tűzeszkö-
zök típusától és mennyiségétől, a tűzgyorsa-
ságtól, a tűzeszközök technikai állapotától, 
a tüzelés célkitűzésétől és a lőszerfelhaszná-
lás engedélyezett mennyiségétől. A ~ kife-
jezhető az egy időben (vagy meghatározott 
idő alatt) pusztítható célok mennyiségével, 
a csoportos cél(ok) területével (hektárban), 
a tűz alatt tartott terepszakasz(ok) számával 
és szélességével (méterben), valamint a le-
küzdhető cél(ok) pusztításához szükséges 
lövedék mennyiségével. (Sz. T.) → tüzérség

tűzkörlet: a csoportos cél(ok) szélességi 
és mélységi kiterjedéssel meghatározott 
azon része, amelyet a tüzelés célkitűzésé-
nek eléréséhez a tüzérség meghatározott 
ideig, a tűz hatékonyságát biztosító előírá-
sok szerint tűz alatt tart. A tűzfeladatok ha-
tékony végrehajtásához rendszerint előre 
meghatározzák a ~nek, a bevont tüzérség 
mennyiségétől függő, minimális és maxi-
mális méreteit. A maximális ~ (a csoportos 
cél maximális méretei) olyan, a bevont tü-
zérség mennységétől függő, meghatározott 
kiterjedésű terület, amelyen még biztosít-
ható a lövedékek viszonylag egyenletes el-
oszlása. A minimális ~ (a csoportos cél mi-
nimális méretei) elsősorban a bevont tüzér-
ség szórása által meghatározott, legkisebb 

szélességi és mélységi kiterjedésű terület. 
(Sz. T.) → tüzérség

tűzlegyező: a tűztevékenységet végrehajtó 
alegység (tűzszakasz, tüzérüteg, tüzérosz-
tály) szélső tűzeszközei szórásközéppont-
jának egymástól való távolsága. Az egymás 
mellett lévő tűzeszközök szórásközéppont-
jának távolsága a ~térköz. A ~ zárt, párhu-
zamos és a cél szélességének  megfelelő le-
het. Zárt ~ről akkor beszélünk, amikor a tűz-
eszközök szórásközéppontja elméletileg egy 
pontban van. A párhuzamos ~ azt jelenti, 
hogy a ~térköz megegyezik a tüzelőállás-
ban lévő tűzeszközök térközével. A cél szé-
lességének megfelelő ~ a tűzkörlet széles-
ségének és a tűztevékenységet végrehajtó 
tűzeszközök mennyiségének a hányadosa. 
(Sz. T.) → tüzérség

tűznem: azon tűzvezetési eljárások és mód-
szerek összessége, amelyek céltudatos al-
kalmazásával a tüzérség képes hatékonyan 
pusztítani az ellenséget és eredményesen tá-
mogatni a manővererők harcát (tevékenysé-
geit). A ~ kiválasztását alapvetően a pusztí-
tandó cél fajtája, jellege és méretei, az ellen-
ség és a saját csapatok tevékenysége, a tü-
zelés célkitűzése, valamint a rendelkezés-
re álló tüzérség (típusa, űrmérete) és a lő-
szer mennyisége befolyásolja. A tüzérség 
az alaprendeltetéséből adódóan, az ellenség 
különböző céljainak pusztítását a  csapatok 
 tevékenységéhez igazodó ~ek alkalmazá-
sával oldja meg. Ezek a következők: egyes 
célra lőtt tűz, csoportos célra tűzszakasz 
(lövegpár), tüzérüteg által önállóan veze-
tett tűz, tűzösszpontosítás, tüzérosztályok 
összpontosított tüze, mozgó és merev zá-
rótűz, kísérő tűzösszpontosítás. Ezenkívül 
a nagyobb tüzérségi csoportosítások (had-
osztály-, hadtest-, hadseregszintű tüzércso-
portok) tömegtűz és mozgó tűzzóna lövé-
sében is részt vehetnek. (Sz. T.) → tüzérség
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tűzoltás: az égés valamelyik feltételeinek 
megszüntetésén vagy kizárásán alapuló te-
vékenység, illetve eljárás. A lehetséges ~i 
módok: az éghető anyag eltávolítása, az oxi-
gén elvonása, az éghető anyag hőmérsékle-
tének a csökkentése. A ~ra az égő anyagnak 
a gyulladáspontja alá való hűtése jellemző. 
Ehhez nagy hőelvonó képességű oltóanyag 
szükséges, mint például a víz. Az oltóanyag-
szükséglet az égő anyag fűtőértékével egye-
nesen, míg az oltóanyag fajlagos hőelvonó 
képességével fordítottan arányos. Az éghető 
anyag eltávolítása, illetve az oxigénelvoná-
son alapuló tűzmegszüntetés nem oltás, de 
az alkalmazása a tűz megszűnését eredmé-
nyezi. Az eredményes ~ alapfeltétele az ol-
tóanyag helyes megválasztása; ehhez szük-
séges figyelembe venni: az éghető anyag 
kémiai tulajdonságait, a rendelkezésre álló 
oltóanyag-féleséget, a tűz helyzetéből adó-
dó taktikai lehetőségeket, a felhasználandó 
oltóanyag értékét. A ~ során használt oltó-
anyagok: víz, tűzoltó hab, tűzoltó gáz, tűz-
oltó por. (B. T.) → ABV-támogatás

tűzoltó anyag: tűzvédelemben a tűz oltá-
sára felhasznált anyag, amely meghatáro-
zott módon a tűzre juttatva megakadályoz-
za a további égést. A ~ok hatása azon alap-
szik, hogy a tűzre juttatásukkal az égési fel-
tételek valamelyikét megszüntetjük. A leg-
gyakrabban használt oltóanyagok: víz, tűz-
oltó porok, oltóhabok, szén-dioxid. (B. T.) 
→ ABV-támogatás

tűzoltó eszköz: a tűz gyors elfojtására szol-
gáló szaktechnikai és szükségeszköz. A rend-
szeresített ~ök lehetnek kézi ~ök és tűzoltó 
gépek. A kézi ~ök (tűzoltóveder, tűzhorog, 
szikracsapó, takaróponyva, pokróc, ásóla-
pát) a kisebb helyiségekben és a járműve-
ken keletkezett tüzek oltására alkalmasak. 
A kézi, hordozható és szállítható tűzoltó ké-
szülékek 1, 2, 5, 10, 2, 50, 100, 150 kg ol-
tóanyagot tartalmaznak. Üzembe helyezé-

sükkor a hajtóanyag nyomásával irányítot-
tan kilövellhető az oltóanyag. Vannak gáz-
zal, vízzel, habbal és porral oltó készülékek. 
Egyes harcjárművekbe tűz esetén automa-
tikusan működésbe lépő tűzoltó készüléke-
ket helyeznek el. (B. T.) → ABV-támogatás

tűzoltó készülék: olyan eszköz, amelyből 
az üzembe helyezéskor felszabadított vagy 
az oltóanyagtartályba belenyomott (sűrített) 
hajtóanyag nyomása az oltóanyagot irányít-
hatóan lövelli ki, és amely meghatározott 
nagyságú vizsgálati tűz eloltására alkalmas. 
Oltóanyag szerint van porral, vízzel, hab-
bal, szén-dioxiddal oltó ~. (B. T.) → ABV-
támogatás

tűzoltó-felszerelés: tűzoltó készülékek, kézi 
tűzoltó szerszámok, tűzoltási mentőfelsze-
relések és más, a tűzoltójárművekhez tar-
tozó technika összessége. (B. T.) → ABV-
támogatás

tűzösszpontosítás: a tüzérosztály (2–3 üteg) 
egy csoportos célra lőtt tüze, amelynél a tü-
zelés célkitűzésének teljesítéséhez az osztály 
tűzképessége szükséges. (Sz. T.) → tüzérség

tűztámogatás alapelvei: a tűztámogatás 
minden szintjén alkalmazott, a tűztámo-
gatás hatékonyságát és eredményességét, 
az erőforrások megfelelő felhasználását 
és hatékony elosztását, valamint a saját csa-
patok biztonságát is megvalósító alapelvek, 
amiket a tűztámogatás tervezése és koordi-
nálása során kell figyelembe venni és minél 
teljesebb körűen megvalósítani. Az alapel-
vek közé tartozik a parancsnok szándéká-
nak ismerete, azért, hogy az annak megfe-
lelő, azt leginkább támogató tűztámogatás 
legyen tervezhető. Az előzetes és folyama-
tos tervezés, ami a tűztámogatás megfelelő 
előkészítettségével járul hozzá annak haté-
konyságához és gyorsaságához. A rendel-
kezésre álló ISTAR-eszközök (valameny-
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nyi felderítőeszköz és erőforrás) kihaszná-
lása biztosítja a minél teljesebb kép kiala-
kítását. Az összes rendelkezésre álló tűztá-
mogatási eszköz használatának mérlegelése 
biztosítja azt, hogy valamennyi tűztámoga-
tó eszköz bevonásával hatékony tűztámoga-
tás valósuljon meg. A legalacsonyabb szintű, 
még elégséges eszköz alkalmazása valósít-
ja meg a tűzeszközök tüzének célok közötti 
hatékony elosztását. A leghatékonyabb esz-
köz használatának elve biztosítja a tüzérsé-
gi tűz hatékonyságát és megfelelő elosztá-
sát. A kért tűztámogatási típus biztosításá-
nak elve valósítja meg, hogy a tűztámogatás 
valóban a manővererők szükségletét elégít-
se ki. A szükségtelen kettőzések elkerülése 
ugyancsak a hatékony elosztást és alkalma-
zást segíti. A saját erők és eszközök védel-
mének biztosításának elve megakadályoz-
za, hogy a tűztámogató erők a saját csapa-
tokban tegyenek károkat. Alégtér-koordiná-
ció figyelembevétele a saját repülőeszközök 
biztonságának megteremtésével megakadá-
lyozza azt, hogy a tüzérség kárt tegyen a sa-
ját repülőeszközökben, és így azok lehetőleg 
a tüzérséggel egy időben történő alkalmazá-
sával a tűztámogatás hatékonyságát növeli. 
A megfelelő tűztámogatás biztosítása meg-
valósítja, hogy a parancsnok szándékának 
megfelelően valósuljon meg a tűztámoga-
tás. A gyors és hatékony koordinálás bizto-
sítása elve növeli a tűztámogató rendszer ha-
tékonyságát. A rugalmasság biztosításának 
elve a helyzet változására való gyors válasz-
adás képességét teremti meg a tűztámogató 
rendszernek. (M. G.) → tüzérség

tűztámogatás időszakai: az ellenség tü-
zérségi pusztítása a harcban, hadművelet-
ben a kialakult helyzettől függően, a har-
cászat elveit és elméletét figyelembe véve 
négy fő időszakra osztható. A tűzzel való 
pusztítás időszakait bizonyos fokú elméle-
ti azonosság jellemzi a végrehajtó tüzérség 
hadrendben elfoglalt helyét, a lőtt tüzek tí-

pusát és tűznemeit az egyes időszakok jel-
lemző célpontjait, az egyes időszakok elejé-
nek és végének meghatározását tekintve. Tá-
madásban a tűzzel való pusztítás időszakai 
a következők: a) a csapatok előrevonásának 
és szétbontakozásának tüzérségi támogatá-
sa; b) roham tüzérségi előkészítése; c) roham 
tüzérségi támogatása; d) csapatok támadá-
sának tüzérségi kísérése a mélységben. Vé-
delemben a tűzzel való pusztítás időszakai 
hasonló logika, ám a saját (védő) szemszö-
géből vizsgálva alakulnak, és a következők: 
a) a biztosítási övben vívott harc tűzzel való 
támogatása; b) az ellenség csapatai előre-
vonásának és szétbontakozásának tüzérsé-
gi akadályozása; c) az ellenség rohamának 
tűzzel való elhárítása; d) a fő- és mögöttes 
harcterületen védő csapatok harctevékeny-
ségének tüzérségi támogatása; e) az ellen-
ség pusztítása az ellenlökés végrehajtása-
kor. (M. G.) → tüzérség

tűztámogatás koordinációs rendszabá-
lyai: a tűztámogatást hatékonyabbá és a sa-
ját csapatok számára biztonságossá tevő 
rendszabályok összessége. A ~t a tűztámo-
gató koordinátor javaslatára a manővererő 
parancsnoka határozza meg. A ~ irányítják 
a tűztámogatást. Megkülönböztetünk meg-
engedő rendszabályokat, amelyek könnyeb-
bé teszik a koordinációt vagy a tűztámogatás 
alkalmazását, és korlátozó  rendszabályokat, 
amiket elsősorban a saját csapatok bizton-
ságának érdekében hoznak, illetve megaka-
dályozzák, hogy egy tűzcsapás a szomszé-
dok tevékenységét zavarja. A ~t a térképe-
ken fekete színnel, gyakran külön oleátán 
jelölik, és az egyes tűzfeladatok megkez-
dése előtt mindig ellenőrzik, hogy az nem 
sért-e tűztámogatást koordináló rendsza-
bályt. A megengedő rendszabályok közé 
tartozik a koordinált tűzvonal (Coordina-
ted Fire Line – CFL), a tűzrámogatás koor-
dinációs vonala (Fire Support Coordination 
Line – FSCL) és a szabad tűzterület (Free 
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Fire Area – FFA). A korlátozó rendszabályok 
közé a korlátozott tüzelési területet (Rest-
rictive Fire Area – RFA), a korlátozó tűz-
vonalat (Restrictive Fire Line – RFL), a til-
tott tüzelési területet (No Fire Area – NFA) 
és a Légtérkoordinációs területet (Airspace 
Coordination Area – ACA) soroljuk. (M. G.) 
→ tüzérség

tűztámogatás rendszere: a ~ének négy fon-
tos elemét különböztetjük meg. Ezek a cél-
felderítés, a fegyverrendszerek (és lősze-
rek), a vezetés és irányítás, valamint a tü-
zérség logisztikája. Ezen rendszerelemek 
nem szétválaszthatók, csak együttesen ér-
telmezhetők, külön-külön való fejlesztésük 
esetenként értelmetlen. (M. G.) → tüzérség

tűztámogatás: a célfelderítés, a megosz-
tott irányzású tűzeszközök, a harci repülő-
eszközök, valamint más, halálos és nem ha-
lálos pusztító eszközök együttes és egyez-
tetett alkalmazása. A ~ rendszerének négy 
fontos összetevője a célfelderítés, a fegyver-
rendszerek, a vezetés és irányítás, valamint 
a tüzérség logisztikája. Ezen rendszerelemek 
nem szétválaszthatók, csak együttesen értel-
mezhetők. (M. G.) → tüzérség

tűztámogatási mátrix: a tűztámogatás ter-
vezésének és koordinálásának egyik ok-
mánya. Bonyolult táblázatrendszer, amit 
minden szinten készítenek, tulajdonképpen 
a tűztámogatási terv adott szintek megfele-
lő, jól áttekinthető megjelenítése. Megjelen-
nek benne az adott szint tüzérsége és elérhe-
tő tűztámogató erőforrásai által lőtt tüzek fá-
zisonként, és adatokat tartalmaz a lőszerfel-
használásra, a tüzérség harcrendi elemeire, 
a tűztámogatás koordinációs rendszabálya-
ira, a nagy fontosságú és a nagy értékű cé-
lokra, a parancsnok szándékára a tűztámo-
gatás megvalósítása tekintetében, továbbá 
megjeleníti fázisonként a tűztámogató erő-
források elsőbbségeit is. (M. G.) → tüzérség

tűztámogató és tűzmegfigyelő csoport 
(TTMCS): századszinten szervezett, tűztá-
mogatást tervező és szervező elem. Parancs-
noka a tűztámogató tiszt (hadnagy), akinek 
szervezettől függően 3–6 beosztottja van 
a csoportban. Általában egy, ideális esetben 
figyelőműszerekkel ellátott, különlegesen 
tűztámogató feladatokra kialakított harcjár-
művel szerelik fel őket. A ~ felelős a század 
felelősségi területén a tűztámogatás terve-
zéséért és a tűztámogatási terv végrehajtá-
sáért, a századszintű tűztámogató fegyverek 
tüzének tervezéséért is. A csoport képes fi-
gyelőpontot telepíteni, így optikai felderítő 
eszközeivel a tüzérfelderítés első lépcsőfo-
kát jelentik, számos alkalommal kell maga-
sabb szintű tüzérség tüzére is megfigyelést 
adniuk. A Magyar Honvédségben 2007 óta 
nincsenek ~ok, feladatukat jobbára a lövész-
századok támogató szakaszainak parancsno-
kai látják el. (M. G.) → tüzérség

tűztámogató koordinátor: dandár-, illet-
ve hadtestszinten a tűztámogatásért felelős 
legfőbb tüzér tiszt. Nem állandó beosztás, 
a lövészdandárnál a művelet idejére a köz-
vetlen támogató tüzérosztály parancsnoka, 
míg hadtestszinten általában a vegyes tüzér-
dandár parancsnoka látja el a feladatait. A ~ 
valósítja meg a tűztámogatás integrálását, 
a teljes tűztámogatás koordinálását, beleért-
ve a tűztámogatás koordinációs rendszabá-
lyainak megalkotását és felügyeletét is, va-
lamint a tábori tüzérség centralizált vezeté-
sét. (M. G.) → tüzérség

tűztámogató részleg: a tűztámogatás ter-
vezését és koordinálását zászlóalj és an-
nál magasabb szinten megvalósító részleg. 
A ~ munkahelye az adott szintű harcállás-
pont alapvető része. Állományuk felszere-
lését az adott harcászati vagy hadművele-
ti magasabbegység tűztámogatásáért fe-
lelős tábori tüzérség biztosítja. A ~ek ál-
lománya – az úgynevezett tűztámogató 
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szekció – a különböző más tűztámogató 
kötelékek – például repülő, harci helikop-
ter stb. –, illetve más szolgálatok – példá-
ul elektronikai hadviselés, műszaki, vegyi 
védelmi – összekötő tisztjeivel egészül ki. 
Zászlóalj szinten zászlóalj ~ről (zTR), dan-
dár szinten dandár ~ről (ddTR) beszélünk. 
(M. G.) → tüzérség

tűztámogató tiszt: a tűztámogatásban jár-
tas tüzértiszt, aki beosztását tekintve a szá-
zad tűztámogató és tűzmegfigyelő csoport, 
zászlóaljszinten a zászlóalj tűztámogató 
részleg, dandárszinten a dandár tűztámo-
gató részleg parancsnoka. A manővererők 
parancsnokának közvetlen partnere a tűz-
támogatási kérdésekben, az adott szint tűz-
támogatásának tervezéséért és koordinálá-
sáért felelős személy. (M. G.) → tüzérség

tűzvázlat: a terepvázlatok körébe tarto-
zó grafikus okmány, a tűzvezetés eszkö-
ze, amelyen elsősorban a saját és az együtt-
működő erőket tüntetik fel a tüzelési szek-
torokkal, a tűzösszpontosítások körzetei-
vel, a főbb tájékozódási pontokkal és a te-
rep egyéb meghatározó elemeivel. A tűzváz-
lat a tájékozódási pontvázlat alapján készül, 
és elengedhetetlen kelléke a gyors és pontos 
célmegjelöléseknek. (K. A.) → geoinformá-
ciós támogatás

tűzvédelem: 1. A csapatoknak a harcban ke-
letkező, a csapatokra, illetve a tevékenysé-
gükre károsan ható tüzek pusztításától való 
megóvását, valamint a pusztítás lehető leg-
nagyobb mértékű csökkentését célzó tevé-
kenységek összessége. A Magyar Honvéd-
ségnél a vegyivédelmi szakirányítás alá tar-
tozik. Más hadseregekben egyéb szolgálati 
ágakhoz tartozhat (például műszaki, had-
táp). A ~ fontosabb feladatai: a) a várható 
és valóságos tűzhelyzet felmérése és szakér-
tékelése; b) a csapatok körleteinek, tevékeny-
ségi sávjainak ~i előkészítése, berendezése; 

c) a csapatok, objektumok rejtett, tűzbiztos 
elhelyezése; d) a tüzek felderítése, jelzése 
és folyamatos megfigyelése; e) a csapatok 
szakszerű tevékenysége tűz esetén, illetve 
égő körzetben; f) a tüzek és következmé-
nyeik felszámolása. A ~ rendszabályainak 
sikeres megvalósításához meg kell teremte-
ni a szükséges anyagi-technikai, szerveze-
ti feltételeket, fel kell készíteni a csapatokat 
és törzseket. A ~et a parancsnokok irányít-
ják a szakközegeik: biztonsági, illetve meg-
bízott ~i tisztek bevonásával, és a fegyver-
nemek, valamint a szakcsapatok erői valósít-
ják meg. A szakfeladatok elvégzése a szer-
vezetszerű tűzoltó alegységekre tartozik, de 
létrehoznak ideiglenes jellegű tűzoltó erő-
ket is. 2. A tűzesetek megelőzését, a tűz ál-
tal fenyegetett élet, testi épség és anyagi ja-
vak védelmét, a tűz oltását, valamint a tűz 
keletkezési körülményeinek a felderítését 
felölelő tevékenység. A ~i feladatokat a ka-
tasztrófavédelem, továbbá feladatkörükben 
a költségvetési szervek, gazdálkodó szer-
vezetek és más jogi személyek – az állam-
polgárok közreműködésével – látják el. A ~ 
a különféle tevékenységek szerves részeként 
megvalósítandó általános társadalmi kötele-
zettség, ami az érintettek együttműködésé-
ben is kifejeződik. (B. T.) → ABV-támogatás

tűzveszélyességi osztály: veszélyességi 
övezetek, helyiségek, tűzszakaszok, tech-
nológiai szabadterek, létesítmények (épít-
mények), létesítménycsoportok besorolására 
meghatározott kategória a bennük folytatott 
tevékenység során előállított, feldolgozott, 
használt vagy tárolt anyagok jellemzői, va-
lamint az alkalmazott technológiai folyamat 
tűzveszélyessége, egyes esetekben – példá-
ul lakó- és közösségi épületek – a rendelte-
tés alapján. A ~ ötfokozatú, A–E-ig  jelölés-
sel. (B. T.) → ABV-támogatás

tűzvezetés módja: a tűzfeladat végrehajtá-
si rendjének megállapítására, a gyakorlatilag 
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legelőnyösebb tűz alatt tartási mód megha-
tározására, valamint a tűzzel való manőver 
legcélravezetőbb alkalmazására irányuló 
rendszabályok összessége. A lövészetet be-
folyásoló körülményeknek a tüzérségi tűz 
hatékonyságára vonatkozó vizsgálata lehe-
tőséget teremt a tűzvezetés módjával (kü-
lönböző tűzfeladatok megoldásával) össze-
függő szabályok és eljárások körültekintő 
kidolgozására, illetve továbbfejlesztésére. 
(Sz. T.) → tüzérség

tűzvezetés: a kijelölt cél (a lövészet felada-
ta, a tüzelés célkitűzése) elérésére irányu-
ló, a tűzfeladatok megoldásával (megsza-
básával), a tűz kiváltásával, megfigyelésé-
vel és helyesbítésével kapcsolatos döntések 
sorozata. (Sz. T.) → tüzérség

tűzvezető pont: az üteg (osztály) vezetési 
pontjának (harcálláspontjának) része. A ~ban 
a kiszámított (belőtt) javítások meghatáro-
zását, a lőelemek meghatározását és a tűz 
 helyesbítését hajtják végre. (Sz. T.) → tüzér-
ség

tűzvezető rendszer: a tüzéralegységek 
meg bízható harc- és tűzvezetését biztosító 
rendszer. A csapatok harcvezetési rendsze-
rének egyik alrendszere. Rendeltetése a fel-
derítési, a tűzvezetéshez szükséges geodé-
ziai, meteorológiai és a ballisztikai adatok 
gyors feldolgozása, a lőelemek kiszámítása, 
a tüzérségi tűz javítása és automatikus úton 
történő adattovábbítása a tűzeszközökig.

tűzvihar: tűzvész; a területi tüzek sajátos 
formája, amely meghatározott előfeltételek 
esetén alakul ki. Ezek: legalább 2   km2-nyi 
25–30%-os  beépítettségi sűrűségű (fokú) 
összefüggő, utak, parkok stb. által szét nem 
szabdalt terület, ahol az épületeken belül 
nagy mennyiségű (m2-ként 120–150 kg) 
gyúlékony anyag halmozódott fel (példá-
ul építőanyag, bútorzat, papíráru, textília, 

háztartási vegyszerek, tüzelőanyag). A ~ 
keletkezéséhez hozzájárulhat még a terüle-
ten egyidejűleg kialakult több területi tűz, 
továbbá a szélmentes, több hét óta tartó szá-
raz idő, a legalább 50 km/h sebességgel a tűz 
központja felé minden irányból áramló leve-
gő, valamint a tűz középpontjában nagy ma-
gasságig fölemelkedő légáramlat. A ~ nem 
terjedő, általában néhány (4–6) óra alatt tel-
jesen kiégő, mindent elpusztító tűzvész. Ha-
táskörzetében minden megsemmisül. A ~t 
nem lehet oltani. (B. T.) → ABV-támogatás

tűzzel való manőver: a tüzéralegységek 
sajátos képességeikből fakadóan nemcsak 
mozgással (menettel, a harcrendbe való szét-
bontakozással és a harcrend elhagyásával) 
tudnak manőverezni, hanem lehetőségük 
van a ~re, amit helyzetük megváltoztatá-
sa nélkül – tehát ugyanabból a tüzelőállás-
ból –, a tüzük hatótávolságon belül egyik 
irányból a másikba történő áthelyezésével, 
illetve adott lőtávolságból másik lőtávol-
ságba történő áthelyezésével valósítanak 
meg. A ~ezés tekintetében nagy előnyt je-
lent a tűzeszközök körkörös – vagy minél 
nagyobb irányzási határ – tüzelés képessé-
ge, a minél nagyobb lőtávolság, és a mere-
dek röppályájú tüzelés képessége. (M. G.) 
→ tüzérség

tűzzel való pusztítás: a különböző haderő-
nemek, fegyvernemek és szakcsapatok esz-
közeinek összehangolt, egyidejű és egymást 
követő (lépcsőzetes) tűzráhatása az ellen-
ségre, a hagyományos és gyújtó harcanyag-
gal töltött irányított és nem irányított raké-
ták és lőszerek alkalmazásával. A ~ magá-
ban foglalja: a rakétacsapatok hagyományos 
összpontosított (kazettás) töltetű rakéták-
kal kiváltott csapásait, a légierő rakétákkal, 
bombákkal és egyéb fedélzeti fegyverfajták-
kal mért csapásait, a tüzérséggel, a manőver-
erők (harckocsi- és gépesített lövészcsapa-
tok) tűzeszközeivel vezetett valamennyi tűz-
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nemet, a robbanó műszaki zárakat, a távte-
lepítéssel létesített aknazárakat és a külön-
böző gyújtóeszközöket. A ~ célja: az ellen-
ség tömegpusztító eszközeinek, tüzérségi 
és más tűzeszközeinek, fő csapatcsoportosí-
tásainak és tartalékainak pusztítása; a tűzfö-
lény kivívása és megtartása; az ellenség lo-
gisztikai szerveinek és alegységeinek zava-
rása; kedvező feltételek megteremtése a ma-
nővererők megszabott harcfeladatainak si-
keres végrehajtásához. (Sz. T.) → tüzérség

tűzsűrűség: a cél (tűzkörlet) egységnyi te-
rületére, egy hektárra, vagy meghatározott 
szélességére (100 méterre) egy perc alatt ki-
lőtt lövedékek (aknák) mennyisége. (Sz. T.) 
→ tüzérség

tűzszakasz: a tüzérség tűzvezetési alegy-
sége. Kettő–négy tüzérségi tűzeszközből 
álló kötelék. Szervezetileg a tüzérüteg, vagy 
a manővererők (század, zászlóalj) állomá-
nyába tartozik. A ~ tevékenységét a ~pa-
rancsnok vezeti. A ~ feladatát ütegköte-
lékben vagy önállóan hajtja végre. (Sz. T.) 
→ tüzérség

tűzszerész: szakfeladatokra felkészített 
és azok végrehajtására alkalmas katona, aki 
rendelkezik érvényes ~ osztályos – III. osz-
tályú; II. osztályú; I. osztályú vagy mes-
ter~ – fokozattal. (K. Z.a) → műszaki támo-
gatás



ugróakna: a gyalogság elleni körkörös re-
peszhatású aknák speciális változata, amely 
a pusztító hatás fokozása érdekében hajító 
töltettel van ellátva, ami a terepszint fölé 
kb. 1–1,5 m magasságba emeli az aknates-
tet a fő töltetének robbanása előtt. A maga-
sabb robbanáspont miatt a repeszek nagyobb 
távolságra repülnek szét, ezzel az akna ha-
tékonysága megnövekszik. (K. Z.a) → mű-
szaki támogatás

új hadügyi forradalom (Revolution in Mili-
tary Affairs – RMA): 1993-ban  az amerikai 
futurista, Alvin Toffler (1928–2016) a magas 
technológiájú információs hadviselés kon-
cepciójával gazdagította az új háborús el-
méletek szakirodalmát. Toffler A harmadik 
hullám című művének központi metaforája 
a változás egymásnak ütköző hullámainak 
képe, amely azt mutatja be, hogyan torlód-
nak egymásra az egymást felváltó korsza-
kok, gazdasági, társadalmi, politikai és kul-
turális minőségek alakzatai. Az úgynevezett 
„harmadik hullám” elmélet elindította az ⁓
ról szóló, máig is tartó vitát. Toffler és az in-
formációs hadviselés teoretikusai az első 
öbölháborút high-tech alapon vívott poszt-
modern háborúnak tekintették. Véleményük 
szerint a háborúban alkalmazott új eszközök 
és módszerek (precíziós csapások, domi-
náló hadszíntérismeret, lopakodóeszközök 
és technológiák, GPS-rendszer, szuperse-
bességű fegyverek) sokáig fogják formálni 
a jövő konfliktusait. Az RMA típusú ideák 

ma is meghatározók a hosszú távú katonai 
tervezésben, különösen a fejlett haditech-
nikai kutatással, fejlesztéssel és innováci-
óval bíró országokban. A jövő hadviselését 
meghatározó fejlesztések élén az Egyesült 
Államok áll. (Sz. Z.) → biztonság- és véde-
lempolitika

új típusú háborúk: a nemzetközi bizton-
sági rendszer változásai visszatükröződnek 
a közelmúlt háborúinak, katonai konfliktu-
sainak változó karakterében is, amelyet ha-
sonló módon ír le a külföldi és hazai szak-
irodalom. A 21. századi konfrontációkat, 
napjaink háborúinak, konfliktusainak szé-
les spektrumát, a háború „kaméleon”-jel-
legét különböző szerzők különféleképpen 
jellemzik. Az angol Robert Cooper (1947–) 
nemzetközileg elfogadott tipológiája szerint 
a 21. századot, az új világrendet háromféle 
állam, a modern, a posztmodern és premo-
dern kombinációja jellemzi. A premodern 
lényegében a gyengén működő országok vi-
lága, olyan terra nullius, ami már nem kell 
a posztfejlett világnak, nem avatkoznak be 
és káoszzónák jönnek létre. A modern világ 
a klasszikus államrendszer működési terü-
lete, ahol a régi biztonsági politikák (hatal-
mi egyensúly, a status quo és az államér-
dek) és gondolkodásmód dominálnak. Ebben 
a térségben csak akkor alakulnának ki hábo-
rúk, ha a regionális biztonsági egyensúly fel-
borulásával fenyegetne (például első öböl-
háború). A posztmodern világot az  uniós 

U, Ú
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országok, Kanada, részben USA és Japán 
képviselik, amelyek nem az erő monopó-
liuma, hanem az érdekek és értékek meg-
osztása, az átláthatóság, a bizalomerősítés 
és nemzetközi jog önkéntes tiszteletbe tar-
tása alapján működnek. A posztmodern ál-
lamok elutasítják a katonai erő alkalmazá-
sát a problémák megoldására, meggyőző-
déssel dolgoznak a nemzetközi béke és biz-
tonság kodifikációján, a kül- és belpolitika 
határai összeolvadnak, kölcsönös beavatko-
zás és monitoring a belügyekbe szabályo-
zott módon történik, a határok relevanciája 
csökken. A háromosztatú világ biztonságá-
nak értékelése (az európai biztonság zóná-
ja, veszélyzónák, a káosz zónája) más-más 
biztonságpolitikát és eszköztárat igényel. 
A posztmodern világban a biztonságot a bi-
zalomra és a kooperációra kell építeni. Fon-
tos követelmény ebben a felfogásban, hogy 
Oroszországot a lehetőségekhez képest benn 
kell tartani az európai biztonsági zónában. 
A modern világ zónája a régi módon, az ál-
lamok révén működik, de katonai konflik-
tusra csak akkor kerülne sor, ha a kollek-
tív biztonság szabályai végletesen sérülné-
nek. Ezért a posztmodern államok a modern 
világ problémáit is csak kettős értékrend 
alapján kezelhetik, ha „dzsungelben folyik 
a harc, akkor a dzsungel szabályait kell al-
kalmazni”. A premodern világ (Szomália, 
Afganisztán, mai Líbia, Irak, Szíria, Szu-
dán, Jemen stb.) biztonságának a kezelése 
a legproblémásabb, mert csak régi módon 
(gyarmatosítás, hegemónia) lehetne a ká-
oszt megszüntetni, amely viszont idegen egy 
posztmodern államtól. A káoszt nem lehet 
hagyományos katonai eszközökkel kezelni, 
harcolni kell a „melléktermékek” ellen (ká-
bítószer, betegségek, menekültek, terroriz-
mus), de az intervenció kockázatos. A pre-
modern világ fenyegetéseinek kezelése ösz-
szefonódik a sikertelenség (mission creep) 
lehetőségével. A fejlett Nyugatnak egyfaj-
ta „rehabilitációs központként” (halfway 

house) kellene funkcionálni, segíteni a vál-
ság sújtotta ország/térség lakosságán, javí-
tani a helyzetet, és visszaállítani az állami 
működést. Az ilyen intervenciók nem látvá-
nyosak, az eredmények szerények, sok koc-
kázattal járnak. Cooper szerint a premodern 
világban nem működik a clausewitzi straté-
gia, a cél nem lehet a „győzelem”, a művele-
tek állandó politikai irányítást és támogatást 
igényelnek. Ugyanakkor a premodern világ 
is veszélyeztetheti a posztmodern államot 
(államokat), mert egy sikertelen beavatko-
zás gyengíti a kormányt, a veszteségeket egy 
idő után a társadalom nem fogadja el. Poszt-
modern kudarc esetén jön a „coup de grâce”, 
a kegyelemdöfés, mert a konfliktus rende-
zésébe „belépnek” a modern államok a ha-
gyományos megoldásokkal (hatalomszer-
zés, egyeduralomra törés, hatalmi egyensúly 
felborítása stb.), amelyek extrém formában 
szintén veszélyt jelenthetnek a posztmo-
dern térség számára. A posztmodern hábo-
rú a nyugati nézeteket tükrözi vissza a kor-
látozott háborúról, a béketeremtő művele-
tekről és a humanitárius katonai interven-
ciókról. A modern háborúhoz az államok 
közötti hagyományos hadviselést, a polgár-
háborút, az egyoldalú állami erőszakot so-
rolják. A premodern háború az állami szint 
alatti és az államokon átnyúló hadviselési 
formák egyvelege, a hagyományos és irre-
guláris hadviselés ötvözete, amelyet a nem-
zeti vagy társadalmi csoportok identitásáért, 
etnikai célokért, az extrémizmus és a parti-
kularizmus hagyományos politikája alapján 
vívnak. Fontos megjegyezni, hogy az egyes 
háborútípusok közül egy sem képvisel tisz-
tán elkülöníthető hadviselési formákat, ha-
nem inkább átfedik és kölcsönösen hatnak 
egymásra. Különösen a modern és poszt-
modern háborúk, illetve a modern és pre-
modern háborúk keveredése figyelhető meg 
napjaink intervenciós beavatkozásaiban, ter-
roristaellenes tevékenységekben és humani-
tárius műveleteiben, amelyek gyakran össze-



1126

új típusú háborúk

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

kapcsolódnak az aszimmetrikus és etnopo-
litikai  hadviselés világával. E komplex köl-
csönhatások lényegét ragadja meg például 
az amerikai haditengerészet „háromblokkos 
háború” (three block war) doktrínája, amely 
szerint a csapatok egy konkrét műveleti tér-
ségben, egy időben vehetnek részt konvenci-
onális harccselekményekben, békeművelet-
ben és humanitárius segélynyújtásban. De 
ide sorolhatjuk az orosz nem lineáris (hib-
rid) hadviselés formáit is, amikor a fegyve-
res erőknek különféle feladatai és együtt-
működési kötelezettségei vannak az állam 
más hatalmi ágazataival. A világ változását 
meggyőzően mutatja az alábbi ábra, hiszen 
a háborúk, nagy katonai konfliktusok szá-
ma radikálisan csökkent 1990 után. Az is jól 
látszik, hogy az államközi háborúk szinte 
megszűntek 2010 után, de a szociális hábo-
rúk száma (államon belüli, illetve nem ál-
lami szereplők közötti, úgynevezett közös-
ségi szintű katonai összecsapások) is folya-
matosan csökkent a kilencvenes években 
 (60%-os  redukció).

A háborúk globális trendjei

2001 után egy kis emelkedés volt tapasztal-
ható, majd újra visszaesés következett be, de 
2010 után – elsősorban Szíriában, Irakban 
és Szudánban folyó háború miatt – újabb 
emelkedés látható, amit tovább erősített 2014 
után az ukrán válság. Napjaink 36 háborújá-
ból és jelentős katonai konfliktusából négy 

számítható modern háborúnak (11%), 13 ösz-
szecsapás posztmodern jellegű (36%), 19 pe-
dig a premodern kategóriába (53%) tarto-
zik. Annak ellenére, hogy a háború modern, 
posztmodern és premodern formái összefo-
nódnak egymással, mindegyik hadviselé-
si formának megvannak a megkülönbözte-
tő jellemvonásai. A posztmodern háborúk 
nem kockáztatják a nemzeti biztonságot, rit-
kán veszélyeztetik a nemzeti fennmaradást, 
a korlátozott háborús politikai célokat kü-
lönösebb állami kockázatvállalások nélkül 
érik el. A posztmodern háborút fejlett fegy-
veres erők vívják, de a hadviselés – mint pél-
dául az 1999-es  NATO légi háború a Mi-
losevics-rezsimmel szemben már megfon-
tolt veszteségkorlátozáson és óvatos kime-
nő (exit) stratégián alapul. A modern há-
ború a hadtörténelemből ismert klasszikus 
formában zajlik, amelyet a rivális országok 
fegyveres erőinek szárazföldi, légi és tenge-
ri összecsapása jellemez. Nyugati felfogás-
ban a modern háborút magas technológiai 
színvonalú, hagyományos haderők vívják. 
Ez a felfogás összekapcsolódik a 20. szá-
zad nagy világégéseivel, a koreai és vietná-
mi háborúval, valamint az öbölháborúkkal. 
A fejlődő országok közötti államközi hábo-
rúk hasonló módon zajlanak, csak a harcoló 
felek műveleti és haditechnikai szintje térhet 
el. A háborús konfliktusok fejlődése során 
a posztmodern háború létrehozta saját anti-
tézisét, amit premodern háborúnak hívunk. 
Ez hadviselési forma inkább a polgárhábo-
rú típusú, szociális jellegű és célú konfliktu-
sokat foglalja magába, amelyhez az etnikai, 
vallási, civil csoportok harca, a terroristák, 
szakadárok, felkelők, lázadók harctevékeny-
sége, nemzetközi intervenciók, stabilizációs 
műveletek tartoznak. A premodern hadvise-
lés katonai eszköztára vegyes képet mutat, 
egyrészt modern fegyverek alkalmazása, 
másrészt egyfajta „vér és vas” harcmód (lásd 
a tömeges civil áldozatokat követelő terroris-
ta-támadásokat, vagy az ISIS elrettentő vi-
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deós kivégzéseit) jellemzi, ami idegen a nyu-
gati civilizációtól. Bár a premodern háború 
viselői is alkalmaznak modern technológiát, 
korszerű médiát, hatékony szervezési megol-
dásokat, gondolkodásukat és viselkedésüket 
az antimodern szemlélet, a szélsőséges val-
lás, hagyományos törzsi mentalitás és a régi 
értékrend elemeinek keveredése jellemzi. 
Ez a hadviselési forma egyesíti a hagyomá-
nyos vagy félkatonai tevékenységeket a nem 
hagyományos és aszimmetrikus harceljárá-
si módszerekkel. Sajátossága továbbá, hogy 
a céljai érdekében előtérbe helyezi a kultu-
rális, vallási azonosságot hirdető politikát, 
kihasználja az etnopolitikai és vallási konf-
liktusok előnyeit. A premodern világban 
a haderőket általában a nem állami szerep-
lőkből toborozzák, ma már nemcsak nem-
zeti és térségi szinten, hanem – mint látjuk 
az ISIS esetében – regionális és globális mé-
retekben is. A premodern háborúk sok tekin-
tetben egyfajta kulturális lázadást is jelente-
nek a nyugati liberális filozófia ellen, tudatos 
elutasítását azoknak az univerzális értékek-
nek, amelyeket az amerikai és európai tár-
sadalmak képviselnek. Ezt az érvrendszert 
láttuk az ISIS részéről a párizsi terrortáma-
dások után. A premodern háborúk maguk-
ba foglalják a nem állami és államokon át-
nyúló civil konfliktusokat, etnikai tisztoga-
tásokat, vallási háborúkat, amelyek Afga-
nisztántól Közel-Keleten át Afrikáig tartó 
káoszzónában történnek. Mindezek ered-
ményeképpen a nyugati hadügyben megje-
lent a felkelők (lázadók) elleni hadműveleti 
elmélet (Counterinsurgency theory), amely 
nélkülözhetetlen részévé vált a nyugati had-
erők felkészítési és fejlesztési rendszerének. 
(Sz. Z.) → biztonság- és védelempolitika

újjáépítés: olyan folyamat, amelynek cél-
ja, hogy a sérült, elpusztult, megsemmisült 
vagy működésképtelen politikai, társadalmi, 
gazdasági rendszereket és infrastruktúrát új-
raépítse, ezzel alapot teremtve a hosszú távú 

fejlesztésekhez, stabilitás megteremtéséhez 
is. Tágabban és hosszabb időintervallumban 
értelmezve a társadalmi megbékélés, az élet-
helyzetek normalizálása, a harcolók leszere-
lése és társadalmi integrációja, a társadalmi 
párbeszéd, a menekültek, illetve hontalanok 
visszatelepítése – a kormányzat és a kor-
mányzatba vetett bizalom erősítése – szin-
tén a folyamat része. (B. G.) → béketámo-
gató műveletek, CIMIC, műveleti környezet

újjászervezés: a csapatok harcképességének 
fenntartására, helyreállítására irányuló tevé-
kenység. Magába foglalja azokat a rendsza-
bályokat, amelyek megvalósításával elérhe-
tő, hogy a már harcot folytató és veszteséget 
szenvedett kötelékek képesek legyenek a ter-
vezett feladataikat folytatni. Ilyenek lehet-
nek: a) az erők, a fegyverzettechnikai eszkö-
zök, lőszerek összegyűjtése, újbóli elosztá-
sa, átcsoportosítása; b) a fegyverek és fegy-
verrendszerek kezelőállománnyal való fel-
töltése; c) több veszteséget szenvedett kö-
telék egyesítése; d) a személyi veszteségek 
esetleges pótlása; e) a kötelékek helyzetének 
pontosítása az elöljáró felé; f) a sebesültek, 
hadifoglyok, sérült technika eszközök ösz-
szegyűjtése és átadása; g) a feladat szük-
ség szerinti módosítása; h) a művelet foly-
tatásához a vezetés, irányítás és a szerveze-
ti egység megszilárdítása. (T. J.) → száraz-
földi műveletek

ultraibolya híradás: a szabad szemmel lát-
hatatlan elektromágneses hullámok (ultra-
ibolya hullám) modulálásával létesített hír-
adás. Ebben a hullámhossztartományban 
az ultraibolya sugaraknak, különös a tarto-
mány rövidebb hullámú részének szabadtéri 
csillapítása nagyon nagy, ezért csak kis tá-
volságú hírközlésre alkalmasak. Főleg re-
pülőgépek, hajók egymás közötti összeköt-
tetésére használják egyes nyugati hadsere-
gekben. (N. I.) → híradó-informatika, in-
formációvédelem
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univerzális joghatóság: azokat az esete-
ket, amikor bármely állam jogosult arra, 
hogy a bírósága elé állítson egyes szemé-
lyeket, akik cselekménye nem érinti az ál-
lam saját területét vagy állampolgárait, ~nak 
nevezzük. A nemzetközi jog által elismert 
legsúlyosabb bűncselekmények tartoznak 
⁓ alá, ezek például a genfi egyezmények 
súlyos megsértések esetei, illetve a hadi-
jog egyéb módon való megszegésének ese-
tei (azaz a háborús bűncselekmények), vagy 
az emberiesség elleni bűncselekmények. 
(L. T.) → hadijog

uralgó magasság: a terep azon pontja, 
ahonnan a terep beláthatósága több irány-
ban és nagy távolságokra is akadálytalan. 
(K. A.) → geoinformációs támogatás

uralom: egyénnek, csoportnak egyoldalú 
lehetősége mások alapvető szükségleteinek, 
életlehetőségeinek korlátozására, végső so-
ron akár az élet kioltására is. ⁓ról a weberi 
definíció szerint akkor beszélhetünk, ha van 
rá esély, hogy egy meghatározott tartalmú 
parancsnak meghatározott személyek enge-
delmeskedni fognak. A hatalom és az ⁓ lé-
nyegi különbsége a következő: a hatalom, 
mint általános fogalom egy társadalmi fö-
lényt fejez ki, akaratunk érvényesítésének 
a képességét. Az ⁓ viszont a hatalom tartós 
megszerzését jelenti, ezért feltételezi egy 
szervezet, illetve igazgatási stáb létezését, 
valamint az ⁓ jogcímének valamilyen kultu-
rális értelemmel való alátámasztását. A mo-
dern társadalomban az uralmat a társadalmi 
élet létrejöttének az előfeltételeként adottnak 
vesszük, de az ⁓ hatókörét elvileg a kénysze-
rű élet szférájára korlátozzuk. Másutt hang-
súlyoztuk, hogy az úgynevezett heterogén 
társadalomban a testi kényszerítés, illetve 
a testi erőszak alkalmazása, tehát az ural-
mat alkotó testiségi képességek tényleges 
alkalmazása elvileg egy viszonylag szűk 
életszférára, a kényszerű élet szférájára kor-

látozódik. Más életszférák, különösen a tár-
sadalmi élet szférája elvileg mentes a testi 
erőszak alkalmazásától és a közvetlen kény-
szermotivált cselekvésektől. (K. J.) → kato-
naszociológia

Uran hadművelet: a Sztálingrád térségében 
szétbontakozott német 6. tábori és 4. pán-
céloshadsereg (ez utóbbi egy részének), va-
lamint a 3. és 4. hadsereg bekerítését célzó 
hadi tevékenység az 1942. november 19–23-i  
napokban. Ekkorra jön létre a bekerítés bel-
ső arcvonala Kalacs–Szovetszkij, a külső pe-
dig 30-ára  a Csír és az Akszáj folyók terep-
szakaszán. (Sz. M.) → hadtörténet, hadmű-
vészet története

Uranus hadművelet: Uran hadművelet an-
gol elnevezése. (Sz. M.) → hadtörténet, had-
művészet története

úszóhíd: a hadihidak egyik, az aljzatkiala-
kítás módja szerint alapvető típusa, a hídfe-
délzetet úszóaljzatokra építik, és az állandó, 
illetve a hasznos teher viselésére a víz fel-
hajtóerejét használják fel. Jellemző típusai 
a pontonhíd, szalaghíd, önjáró híd és uszály-
híd. (K. Z.a) → műszaki támogatás

út- és hídépítő csoport (UHÉCS): az egy-
ségek, magasabbegységek mozgástámoga-
tó szervezete az előrevonás, szétbontakozás, 
a menet és a manőverek biztosítására. Az ~ 
alapvető feladata a csapatok mozgási irányá-
ban található utak, természetes és mestersé-
ges akadályok műszaki felderítése, a szük-
séges (vagy kiválasztott) utak berendezé-
se, fenntartása, az akadályokon és a mű-
szaki zárakon történő áthaladás biztosítása. 
A műszaki csapatok állományába tartozó 
út- és hídépítő alegységekből hozzák létre, 
rendszerint összfegyvernemi, vegyivédelmi 
és esetenként ellátó-, javítóalegységekkel is 
megerősítik. (K. Z.a) → műszaki támogatás



1129

útirányzár

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

után- és hátraszállítás: a szállítási folya-
matnak az a része, amely során a szállítókö-
telék végrehajtja az anyagi készletek, a harc-
hoz szükséges eszközök utánszállítását, a se-
besülteket, a betegeket és a csapatoknál fe-
leslegessé vált, vagy javításra szoruló saját 
és zsákmányolt anyagok, eszközök hátra-
szállítását. A katonai műveletek végrehaj-
tása során az anyagi készletek utánszállítá-
sára, a sebesültek és a betegek, a meghibá-
sodott eszközök hátraszállítására főellátási, 
és ellátási utak, valamint harántutakat jelöl-
nek ki. Az ellátási, főellátási utak kijelölé-
sénél a hadműveleti terület útvonalhálózatát 
célszerű figyelembe venni. Az ellátási utak-
nak biztosítaniuk kell hadászati-, hadműve-
leti- és harcászati szinten a csapatok moz-
gathatóságát, a folyamatos anyag-, valamint 
eszközszállítások végrehajtását. A kijelölt 
útvonalaknak alkalmasaknak kell lenniük 
a csapatok műveleti területre történő átcso-
portosítására, a hadászati szintű készletek 
decentralizálására, a rombolt közlekedési 
útvonalak helyettesítésére, az elszigetelődés 
megakadályozására, a közlekedés, szállítás 
folyamatosságának fenntartására. Az ⁓ok 
megtervezése, megszervezése, továbbá vég-
rehajtása logisztikai vezető szervek feladata. 
(Sz. G.) → közlekedési támogatás

utasító vezetés: az utasító stílus felfogást 
az a parancsnok követi, aki pontosan megha-
tározza alárendeltjeinek, hogy mit, hol, mi-
korra és hogyan legyen végrehajtva az adott 
feladat, majd a feladat végrehajtást folyama-
tosan felügyeli, és ezáltal biztosítja az elvá-
rásainak megfelelő teljesítést. Ezt a vezetői 
magatartást akkor követi a vezető, ha kevés 
idő áll rendelkezésére, és csak a vezető tud-
ja, hogy mit kell tennie és hogyan. Ekkor 
szinte „levezényli” a feladat végrehajtását. 
Akkor is ezt a stílust követi a parancsnok, 
ha az alárendelt katonák felkészületlenek, 
tapasztalatlanok. (C. O.) → katonai vezetés

utászgyutacs: a katonai gyakorlatban al-
kalmazott tűzzel való gyújtással a robbanó-
anyag detonációjának kiváltására szolgáló 
gyújtószer. Az ~ egyik oldalán nyitott, hen-
ger alakú alumínium vagy rézhüvely, amely-
nek alsó részébe nagy hatóerejű, brizáns 
robbanóanyag (tetril, hexogén) van besaj-
tolva, felette pedig az iniciáló robbanóanya-
gok (ólom-azid, teneresz) találhatók. A gyu-
tacs töltetét felülről alumíniumcsésze zárja, 
ennek középpontjában selyemhálóval lezárt 
kerek nyílás található. Az ~ ütésre, lapításra, 
dörzsölésre, hőre és minden más durva külső 
behatásra rendkívül érzékeny, ezért kezelése 
nagyfokú figyelmességet, óvatosságot és fe-
gyelmet követel. Az ~ időzített gyújtózsinór 
vagy robbanó gyújtózsinór közvetítésével 
robbantható. Az ~ba beerősített gyújtózsi-
nór a végigégése következtében a selyemszi-
tán keresztül szúrólángot bocsát a teneresz-
re, amely a robbanását továbbadva robbantja 
a gyutacsot. (K. Z.a) → műszaki támogatás

útépítő gép: elsősorban hadiút építésére, ja-
vítására, karbantartására, a megrongált köz-
forgalmi utak helyreállítására szolgáló mű-
szaki gép. Az ~ek egy része állásépítésre is 
alkalmas, ezért a katonai szaknyelvben út- 
és állásépítő gépeket értelmeznek. Az ~ek-
hez sorolhatók a kotrógépek, a tolólapos bul-
dózerek, a ládás földgyaluk, az útprofilozók, 
úthengerek és talajszaggatók. Katonai szem-
pontból fontos követelmény a nagy teljesít-
mény és a nagyfokú mozgékonyság. Az ~ek 
átlagos teljesítménye 40–80 m3/óra. (K. Z.a) 
→ műszaki támogatás

útirányzár: zárcsomópontok, aknacsopor-
tok és aknamezők, valamint rombolások 
rendszere, amelyet a természetes és mes-
terséges akadályokkal összhangban hoznak 
létre a hosszirányú út adott szakaszán ab-
ból a célból, hogy megakadályozzák vagy 
megnehezítsék az ellenség részére az út 
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 felhasználását a támadás vagy  előrevonás 
végrehajtása során. A zárcsomópontok 
az adott útirányban 5–10 km-enként köve-
tik egymást, közöttük kisebb egyedi rombo-
lások hozhatók létre és aknacsoportok tele-
píthetők az úton. A zárcsomópontokat olyan 
útszakaszokon jelölik ki, ahol aránylag gyor-
san, az út műtárgyainak rombolásával, en-
nek kiegészítéseként a környező terep 2–3 
km széles sávjában egyéb műszaki zárak-
kal biztosítható az ellenség feltartóztatása, 
ugyanakkor a megkerülés nehéz vagy lehe-
tetlen. (K. Z.a) → műszaki támogatás

UTM (Universal Transverse Mercator, uni-
verzális transzverzális Mercator-vetület): uni-
verzális szögtartó hengervetület, valamint 
az erre épülő vetületi rendszer. Az ~ alapját 
névadója, Gerardus Mercator (1512–1594) 
f lamand térképész dolgozta ki a 16. szá-
zadban. A vetület egyik meghatározó elő-
nyös sajátossága szögtartó (konform) jelle-
ge, vagyis a terepen mért irányok és szö-
gek megegyeznek a térképi megfelelőik-
kel. Az eredeti Mercator-vetület módosítását 
(transzverzális vetítés 6°-os  vetületi sávokra) 
és katonai térképészeti célokra történő fel-
használását az Egyesült Államok tesztelte 
a második világháború alatt. A csapatpró-
ba sikeresnek bizonyult, így előbb a NATO 
fegyveres erőinél, majd más országok pol-
gári térképészeteiben is bevezették. A vetü-
leti rendszer összetettségét jól mutatja, hogy 
csak az északi szélesség 84°-tól  a déli 80°-
ig  húzódó területet képződik le hengervetü-
lettel, a sarkvidéki területekre poláris síkve-
tületeket kellett alkalmazni. Az ~ vetületi 
rendszer alkalmazásának előnyei közé sorol-
hatók a már említett szögtartóságán túl a mi-
nimális hossztorzulása, valamint a Föld tel-
jes felszínére egységes és általános (univer-
zális) vetületi koordinátarendszer alkalma-
zásának lehetősége. Az ~-koordinátahálózat 
(~ Grid – UTMG) az alapja a katonai gya-
korlatban célmegjelölésekre, pozícióazono-

sításra alkalmazott MGRS-jelentőrendszer-
nek. (K. A.) → geoinformációs támogatás

utóőrs: lásd végbiztosítás (T. J.) → száraz-
földi műveletek

utóvéd: lásd végbiztosítás (T. J.) → száraz-
földi műveletek

útvonal felderítés-mentesítés: az útvona-
lon és a közelében elhelyezett, a katonai mű-
veletben részt vevőket veszélyeztető impro-
vizált robbanószerkezetek, fel nem robbant 
harcanyagok és egyéb nem robbanó műszaki 
zárak azonosítása, hatástalanítása, eltávolí-
tása. (K. Z.a) → műszaki támogatás



ügynök: a hírszerzésben olyan személy, akit 
információszerzés és továbbítás céljából to-
boroztak, képeztek ki, irányítanak és vetnek 
be. (H. H.) → felderítés

ügynök visszafordítása: az a titkosszolgá-
lati tevékenység, amikor a külföldi titkos-
szolgálatok titokban elfogott és leleplezett 
ügynökeinek és megbízóiknak beszervezé-
se történik korábbi megbízóik ellen. (H. H.) 
→ felderítés

ügynöki beépülés: az a titkosszolgálati 
módszer, amikor a hírszerző, vagy más spe-
ciális szervezetek a feladataik végrehajtásá-
ra saját ügynöküket juttatják a támadott kül-
földi titkosszolgálat szervezetébe vagy a bű-
nös tevékenységet folytató csoportba, szer-
vezetbe. Megjegyzés: az ~t végrehajthatják 
ügynöktelepítéssel, ügynökátdobással alvó 
ügynök aktivizálásával stb. Az ~ a titkos-
szolgálati munka egyik fő feladata, mert 
ezzel a módszerrel lehet a legmegbízhatóbb 
információkhoz jutni a felderítendő terület-
ről, személyekről, csoportokról. Az ~sel irá-
nyítható, manipulálható a támadott szerve-
zet, mert a beépült ügynök megbízható tagja 
a (saját) szervezetnek. (H. H.) → felderítés

ügynöklegalizálás: az ügynök személyi 
iratokkal, katonai felszerelésekkel, beren-
dezésekkel való ellátásának technikai fel-
adata. Fontos, hogy eredetinek látszódja-
nak és támogassák, illetve összhangban le-

gyenek az ügynök fedőtörténetével. (H. H.) 
→ felderítés

ügynökség/képviselet: az információgyűj-
tésbe és/vagy a feldolgozásba bevont szerve-
zet vagy személy. (H. H.) → felderítés

ügynöktelepítés: a titkos és speciális szolgá-
latok azon munkamódszere, amikor a szer-
vezetek arra alkalmas és kiképzett ügynö-
keinek, hírszerző tisztjeinek más országok-
ba történő legális vagy illegális módon tör-
ténő bejutása, abból a célból, hogy ott lak-
va és munkahelyet szerezve egzisztenciát 
teremtsenek, kialakítsák, majd kiaknázzák 
hírszerző lehetőségeiket. Megjegyzés: az ~ 
a titkosszolgálati munka egyik legkockáza-
tosabb, de a siker estén legeredményesebb 
munkamódszere. Sikeres telepítés esetén 
a küldő szolgálat az ellenfél területén egy ki-
próbált, kiképzett és megbízható hírforrással 
rendelkezik. (H. H.) → felderítés

üldözés: a támadás kifejlesztése a visszavo-
nuló ellenség ellen. Célja: az ellenség erői 
szétzúzásának befejezése. Magába foglal-
ja: a) csapások mérését az ellenség vissza-
vonuló csoportosítására; b) a saját csapatok 
lendületes előretörését; c) kijutást az ellen-
ség csoportosításának oldalába és hátába; 
d) majd az ezt követő bekerítés végrehajtá-
sát; e) az ellenség részekre tagolását és ré-
szenkénti megsemmisítését (foglyul ejtését, 
semlegesítését). A csapatok az ⁓t általában 

Ü, Ű
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abban a csoportosításban vezetik be és foly-
tatják, amelyben az ellenség visszavonulásá-
nak kezdete előtt működtek. Az üldöző kö-
telékek harc előtti alakzatban, majd zászló-
alj esetenként harcászati egységi menetosz-
lopokban mozognak előre. Az ellenség visz-
szavonulási útvonalán lévő útcsomópontok, 
átkelőhelyek és más fontos objektumok bir-
tokbavételére előrevetett osztagot küldenek 
ki, vagy harcászati légideszantot alkalmaz-
nak. Az ~ formája lehet frontális és párhu-
zamos. Párhuzamos ~ a csapatoknak az el-
lenség útvonalával párhuzamos utakra való 
kijutásával, majd gyors előrejutásával kerül 
végrehajtásra. A párhuzamos ~t a csapatok 
egy részével a frontális ⁓sel összhangban 
valósul meg. A frontális ⁓ a csapatoknak 
a visszavonuló ellenségre való felzárkózásá-
val valósul meg. Célja az ellenség erői meg-
állásának, számukra kedvező terepszakasz 
elfoglalásának megakadályozása, a párhu-
zamos ⁓t végző erők feladat teljesítésének 
elősegítése. (T. J.) → szárazföldi műveletek

űrfelvétel: a Föld felszínének elektromágne-
ses érzékelőkkel végrehajtott, légkörön túli 
leképezésének egy adott időpontra vonatko-
zó eredménye. Az érzékelő hordozóeszkö-
zeként távérzékelési műholdak, űrállomások 
alkalmazhatók. A hordozóeszköz sajátossá-
gából fakadóan a leképzett területek nagy-
ságát, kiterjedését alapvetően meghatároz-
zák a hordozóeszköz orbitális pályájának 
paraméterei és a képrögzítő eszköz optikai 
és elektronikai paraméterei. Az űrfelvételek 
passzív és aktív távérzékelési eszközökkel, 
többféle spektrális tartományban készülhet-
nek a kimutatandó, elemzendő földrajzi té-
nyezők, jelenségek leképezéseként. A légi 
fényképekhez hasonlóan jelentőségük a ka-
tonai felderítésben, annak is képfelderíté-
si ágában (IMINT) meghatározó. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

ütegek fedéssel, felosztással és elosztással 
lőtt tüze: a tüzérosztály az egy időben vég-
rehajtott tűzfeladatait, függően a tűzképes-
ségtől és a cél méretétől (alakjától), végre-
hajthatja fedéssel, felosztással és elosztással. 
Az ütegek fedésével végrehajtott tűzfelada-
ta esetén valamennyi bevont üteg egy célra, 
egy időben lő és azonos irányzási pontra ha-
tározza meg a hatástűzelemeket. Felosztás-
sal végrehajtott tűzfeladat esetén valameny-
nyi bevont üteg egy időben egy csoportos 
célt lő, de különböző irányzási pontokra ha-
tározza meg a hatástűzelemeket, és az egyes 
tűzkörletek méretei is különbözők lehetnek. 
A tüzérosztály akkor hajtja végre felosztás-
sal a tűzfeladatot, ha a cél szabálytalan ala-
kú, vagy ha a cél olyan méretű, hogy fedés-
sel nem pusztítható. Elosztással végrehajtott 
tűzfeladat esetén a tüzérosztály egy időben 
legalább két, különálló és külön célszámmal 
rendelkező csoportos (egyes) cél pusztítását 
hajtja végre. (Sz. T.) → tüzérség

ütközetvonat: a markotányos-, az eleség-, 
szerszám-, valamint a tüzérség szerelék-
kocsijaiból álló kötelék. Lásd csapatvonat. 
(Sz. M.) → hadtörténet, hadművészet tör-
ténete

ütő hatású aknamentesítő eszköz: az ak-
namentesítés gépi eszköze; harcjármű vagy 
gépjármű homlokfalára keresztirányban fel-
függesztett forgótengelyre lánccal kapcsolt 
fémnehezékek, amelyek a lendületük és tö-
megük folytán az aknát taposással robbant-
ják, az aknagyújtót roncsolják. Előnye, hogy 
teljes szélességben mentesít, összefüggő át-
járót létesít, viszont csak megfelelő terep-
viszonyok között alkalmazható. (K. Z.a) 
→ műszaki támogatás

üvegplafon: az ⁓-jelenség a hetvenes évek 
óta használt kifejezés, amely arra a társa-
dalmi jelenségre utal, ami egy hierarchikus 
szervezetben azt a legfelsőbb határt jelöli, 
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melyet egyes társadalmi csoportok (általá-
ban a nők, vagy hátrányos helyzetű egyé-
nek) képtelenek áttörni, holott annak jogi 
akadálya nincs, de a gyakorlatban mégis 
egy olyan szint, amely fölé jellemzően nem 
tudnak lépni. A Magyar Honvédség keretein 
belül a nők számára jellemzően az ezredesi 
rendfokozat az a maximum, ameddig egye-
sek eljutnak, rendfokozatban ezenfelül nem 
érnek el, bár ennek szabályszerű akadálya 
nincs. A beosztás jellegét tekintve a nők szá-
mára általában a középvezetői szint jelenti 
azt az ⁓t, amelyen már nem tudnak feljebb 
jutni. Napjainkban elterjedt már az úgyneve-
zett „labirintus” kifejezés használata is, mert 
ez jobban tükrözi azt az utat, amit a munka 
világában egy nőnek meg kell tennie; az ⁓ 
esetében ugyanis egy egyenesen felfelé ve-
zető karrierívet vizionálunk, pedig a labirin-
tus kép jobban tükrözi azt a bonyolult pályát, 
amit a nőnek be kell járnia mind a munka vi-
lágában, mind pedig a magán- vagy családi 
élet útvesztőjében. (M. J.) → humánpoliti-
ka, személyügy

üzemanyag: a haditechnikai eszközök 
(gépjárművek, repülőgépek, hajók, rakéták 
és egyéb ~ot fogyasztó gépi berendezések) 
üzemeltetése és az üzemfenntartás kapcso-
lódó folyamatai (karbantartás, javítás) so-
rán alkalmazott hajtó-, kenő-, karbantar-
tó-, illetve vegyi anyagok gyűjtőneve. (V. J.) 
→ hadtáptámogatás

üzemanyag-biztosítás: azoknak a logisz-
tikai funkcióknak és feladatoknak az ösz-
szessége, amelyek az üzemanyagnormák ki-
dolgozására, a haditechnikai eszközök üze-
meltetéséhez, karbantartásához, javításához 
szükséges szakanyag szükségletek megter-
vezésére, a készletek képzésére, lépcsőzésé-
re, a felhasználás szabályozására, a felhasz-
nált készletek pótlására, a minőségbiztosí-
tásra, a harci, harctámogató és harckiszol-
gáló eszközök feltöltésére, az üzemanyag 

szaktechnikai eszközök szakterülethez tar-
tozó fenntartási anyag szükségleteinek biz-
tosítására, üzemfenntartására, új eszközök 
és anyagok rendszerbe állítására és a rend-
szerből történő kivonására irányulnak. (V. J.) 
→ hadtáptámogatás

üzemanyag-ellátás: az üzemanyag-bizto-
sítás részterülete, illetve egy szűkebb szeg-
mense, amely az üzemanyag és üzemanyag-
technikai eszközkészletek tervezését, meg-
alakítását, tárolását, minőségmegóvását, 
azok felhasználóknak történő kiadását, a fel-
használt anyagok pótlását, a hadban használ-
hatatlanná vált anyagi eszközök selejtezé-
sét és az ellátási anyagok számvitelét (nyil-
vántartását, elszámolását) foglalja magába 
az érvényben lévő szabályozók és normák 
alapján. (V. J.) → hadtáptámogatás

üzemanyag és üzemanyag-technikai esz-
közkészlet: a katonai szervezetek ~e a tech-
nológiai, a nem csökkenthető és a fenntar-
tási készletekből tevődik össze. A techno-
lógiai készlet az üzemanyag szaktechnikai 
eszközök, üzemanyag-létesítmények (töl-
tőállomások, feltöltőrendszerek) készlete, 
amely a napi működés során, a technológi-
ai rendszer megbontása nélkül nem adható 
ki. A nem csökkenthető készlet a technoló-
giai készleten felül meglévő azon ~ mennyi-
ség, amelyek a mindenkor érvényben lévő 
külön rendelkezések (készletképzési elő-
írások) és hadinormák alapján számvetet-
tek, valamint a katonai szervezetek üzem-
anyagraktáraiban (alegységeinél) tárolnak 
le, beleértve az ellátásra utalt katonai szer-
vezetek részére megalakított készleteket is. 
A nem csökkenthető üzemanyagkészletek 
az elöljáró szervezet írásos engedélye nél-
kül még átmenetileg sem használhatók fel. 
A nem csökkenthető ⁓ek alkalmazása a ka-
tonai szervezetek mindennapi ellátása so-
rán megengedett, de azok a rendeltetésszerű 
használatra nem válhatnak  alkalmatlanná. 
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A fenntartási  készlet a katonai szervezet 
technológiai és nem csökkenthető készlete-
in felüli, a tervszerű gazdálkodási tevékeny-
séget szolgáló, a kiképzési, ellátási, szállí-
tási és egyéb békefeladatok végrehajtását 
biztosító ~ mennyiség. (V. J.) → hadtáp-
támogatás

üzemanyag-fogyasztási egység: a kato-
nai műveletek üzemanyag-szükségleteinek 
 tervezése során alkalmazott ellátási-szám-
vetési mértékegység, amelynek mennyisé-
gét a különböző járműkategóriákra, illetve 
egyéb, üzemanyagot fogyasztó gépi beren-
dezésekre meghatározott szabványosított 
működési feltételek függvényében határoz-
zák meg. Értékét metrikus mértékegység 
alkalmazásával literben vagy köbméterben 
kell kifejezni. (V. J.) → hadtáptámogatás

üzemanyag-fogyasztási keret: egy adott 
gazdálkodási időszakra (évre) vonatkozó, 
természetes mértékegységben (liter, köb-
méter) meghatározott üzemanyag mennyi-
ség, amelyet a katonai szervezet felhasz-
nálhat. Az ~eket túllépni nem lehet, amely-
nek betartásáért a parancsnok, a logisztikai 
főnök, a hadtáprészleg-vezető és az üzem-
anyag szakterület vezető egyetemlegesen fe-
lelős. A gazdálkodási időszak végén jelent-
kező fogyasztási keret maradvány a követ-
kező gazdálkodási időszakra nem vihető át. 
(V. J.) → hadtáptámogatás

üzemanyag-jelzőkészlet: a központi logisz-
tikai szervezet által, a katonai szervezetek 
havi átlagos felhasználása alapján megha-
tározott készletszint, amelynek elérése ese-
tén az üzemanyagok, üzemanyag-technikai 
eszközök igénylését (beszerzését) végre kell 
hajtani. (V. J.) → hadtáptámogatás

üzemanyagkészlet-gazdálkodás: komp-
lex gazdasági tevékenység, amely a katonai 
szervezeteknél letárolt üzemanyagkészletek 

mennyiségi számvetésére, beszerzésére, tá-
rolására, kiadására, nyilvántartására és el-
számolására irányul. Az ~ megszervezése 
során az igényléseket, vételezéseket úgy kell 
megszervezni, hogy: a) üzemanyagok tekin-
tetében a fenntartási készlet minden esetben 
meghaladja a katonai szervezet és az ellátott 
szervezetek egy havi átlagos felhasználását; 
b) üzemanyag-technikai eszközök tekinteté-
ben a fenntartási készlet biztosítsa a katonai 
szervezet és az ellátott szervezetek előtt álló 
feladatok végrehajtását; c) az üzemanyag-
technikai eszközök és szaklétesítmények 
kihasználtsága optimális és gazdaságos le-
gyen. (V. J.) → hadtáptámogatás

üzemanyag-szakterület: a Magyar Hon-
védség ~ének alapvető rendeltetése az üzem-
anyag-biztosítás tervezésével és végrehajtá-
sával hozzájárulni a katonai szervezetek 
hadrafoghatóságának és harcképességének 
fenntartásához, a katonai szervezetek alkal-
mazásának (felhasználásának, igénybevéte-
lének) sikeréhez. Szervezetileg központi-, 
középszintű irányító- és csapatszintű szerve-
zetekre tagozódik. Az egyes szervezetek fel-
építését az állománytáblák határozzák meg. 
Az ~ tevékenységét a szakterület vezető ve-
zeti és irányítja. (V. J.) → hadtáptámogatás

üzemanyag-veszteség: az egyes üzem-
anyagfajták fizikai-kémiai tulajdonságai-
ból, a töltő- és kiszolgáló eszközök meg-
hibásodásából, hiányos karbantartottságá-
ból, illetve emberi mulasztásból keletkező 
anyaghiány. Fajtáik szerint megkülönböz-
tetünk természetes úton keletkező, továbbá 
nem természetes hiányt. Mértéke változó, 
de az anyag számára kedvező tárolási kö-
rülmények kialakításával (föld alatti táro-
lás, párolgási felület csökkentése), megfelelő 
technológiai berendezések alkalmazásával 
(gázvisszavezető), a gyakori ellenőrzésekkel 
és a karbantartások rendszeres elvégzésével 
csökkenthető. A Magyar Honvédség szer-
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vezeteinél használt ásványolajtermékek el-
számolható veszteségeinek mértékét a min-
denkori hatályos intézkedés szabályozza. 
Amennyiben a veszteség nagysága megha-
ladja a különböző jogcímeken elszámolha-
tó veszteség nagyságát, a különbözet vonat-
kozásában a felelőssel szemben káreljárást 
kell lefolytatni. (V. J.) → hadtáptámogatás

üzemanyag-fogyasztási norma: a hadi-
technikai eszközök meghatározott feltételek 
és körülmények közötti üzemeltetése során 
100 km megtételéhez vagy 1 üzemóra mun-
kavégzés biztosításához szükséges üzem-
anyag-mennyiség. Az ~ a hajtó- és a kenő-
anyag-fogyasztási normákból tevődik ösz-
sze. A hajtóanyag-fogyasztási norma számí-
tása során a jármű fogyasztási alapnormá-
ját az útviszonyoknak és az üzemeltetés kö-
rülményeinek megfelelő normakülönbözeti 
szorzókkal, illetve pótlékokkal korrigálják. 
A kenőanyag-fogyasztási norma két részből 
tevődik össze. Egyrészt a motorolaj cserepe-
rióduson belüli egyszeri cseréjéből, amely-
nek mennyisége az adott erőforrás olajtek-
nőjének feltöltési térfogatával egyenlő, más-
részt pedig az előírt csereidő alatt alkalma-
zott esetleges motorolaj-utántöltések össze-
géből. (V. J.) → hadtáptámogatás

üzemanyagminőség-biztosítás: komplex 
tevékenység, amely az üzemanyagok gyár-
tása, minőségi átvétele, tárolása, szállítása 
és kiadása során az adott anyag szabvány-
ban előírt minőségi mutatóinak megtartá-
sára irányul. Magába foglalja az üzemanya-
gok időszakos, valamint eseti laboratóriu-
mi vizsgálatait, a megfelelő tárolási feltéte-
lek biztosítását, a töltő- és kiadó eszközök 
megfelelő karbantartását, a hosszabb ideig 
tárolt készletek frissítését és cseréjét. (V. J.) 
→ hadtáptámogatás

üzemanyagszállító-eszköz: az ~k rendelte-
tése az üzemanyagoknak a rendeltetési (fel-

használási) helyére történő szállítása, kü-
lönleges esetekben az anyagok ideiglenes 
tárolása annak ellenére, hogy a szállítóesz-
közökben való tárolás a veszteségek keletke-
zését kedvezőtlenül befolyásolja. A közleke-
dési alágazatok figyelembevételével megkü-
lönböztetünk légi, közúti, vasúti, vízi és cső-
vezetékes ~ket. A légi szállító eszközökhöz 
soroljuk a szállító-utántöltő repülőgépeket, 
illetve azokat a forgószárnyas eszközöket, 
jellemzően helikoptereket, amelyek képe-
sek az üzemanyagok fedélzeten kívüli szál-
lítására. A közúti eszközök lehetnek önjáró 
tartály vagy töltőgépkocsik, illetve vontat-
mányok, ilyenek a pótkocsik és az utánfu-
tók. A vasúti szállítóeszközökhöz sorolha-
tók űrtartalom függvényében a 2–4 tenge-
lyes vasúti tartálykocsik. A vízi szállítóesz-
közökhöz tartoznak a tartályhajók és a tar-
tályuszályok, amelyek lehetnek önjáróak 
vagy vontatmányok. A csővezetékes ~ök 
csoportját a raktári és a fővonali (kőolaj- 
és termékvezeték) csővezetékek alkotják. 
(V. J.) → hadtáptámogatás

üzemanyagtároló-eszköz: az üzemanya-
gok hosszabb vagy rövidebb idejű elhelye-
zésére, tárolására szolgáló eszköz. Főbb faj-
táik a különböző űrtartalmú tartályok, hor-
dók és a kisebb tárolóeszközök (kannák). 
Elhelyezésük módja szerint lehetnek föld 
felettiek és föld alattiak. Anyagukat tekint-
ve készülhetnek fémből, műanyagból vagy 
gumiból (elasztikus tartályok). Az ~ökkel 
szemben támasztott általános követelmény, 
hogy anyaguk ne lépjen reakcióba a bennük 
tárolt üzemanyaggal, technológiai kialakítá-
suk révén pedig csökkentsék az anyagvesz-
teség mértékét. (V. J.) → hadtáptámogatás

üzemanyag-technikai eszköz: az üzem-
anyagok tárolására, szállítására, kezelésé-
re, kiadására és laboratóriumi vizsgálatá-
ra szolgáló technikai eszközök gyűjtőne-
ve. Működtetésük szerint lehetnek  komplex 
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eszközök technológiai rendszerébe beépí-
tettek és egyedi eszközök. Alkalmazásuk 
szerint megkülönböztetünk mobil (önjáró 
vagy szállítható) és helyhez kötött (stacio-
ner) technikai eszközöket. Az üzemanya-
gok minőségellenőrzése, illetve laboratóriu-
mi vizsgálata során helyhez kötött eszközö-
ket és berendezéseket, tábori körülmények 
között pedig mobil laboratóriumi eszközö-
ket használnak. (V. J.) → hadtáptámogatás

üzemanyag-vizsgálat: az ~ok célja annak 
a megállapítása, hogy az adott üzemanyag 
minőségi mutatói megfelelnek-e az anyag-
ra vonatkozó szabványban előírt követel-
ményeknek. Az ~okat az erre a célra létre-
hozott és akkreditált üzemanyag laborató-
riumokban vagy akár közvetlenül a katonai 
szervezeteknél, úgynevezett tábori labo-
ratóriumi vizsgálati eszközök segítségével 
végzik, a vonatkozó szabályzatokban, illet-
ve szakutasításokban meghatározott terje-
delemben. A vizsgálatokat minden esetben 
dokumentálják és a vizsgálati eredményeket 
a vizsgált üzemanyagra vonatkozó vizsgála-
ti bizonyítványban rögzítik. (V. J.) → had-
táptámogatás

üzembentartás: a haditechnikai eszkö-
zök üzemképes állapotba tartására irányu-
ló technikai jellegű tevékenységek összes-
sége. Az ~ magába foglalja azokat a tech-
nológiákat, amelyek lehetővé teszik a hadi-
technikai eszközt üzemeltető személyek szá-
mára az eszközök rendeltetésszerű és előírt 
működési paraméterek közötti használa-
tát. Az ~ megelőző és elhárító jellegű tevé-
kenységre osztható. A megelőző tevékeny-
séget üzemkész eszközön végzik olyan cél-
lal, hogy a meghibásodás valószínűsége egy 
adott érték alatt maradjon. Ilyen tevékenység 
a technikai kiszolgálás és a tervszerű meg-
előző javítás. Az elhárító jellegű tevékeny-
ség a már meghibásodott, az üzemképes ál-

lapotát részben vagy teljes mértékben elve-
szített eszközök végzik, olyan céllal, hogy 
az üzemképes állapotot helyreállítsák. Ilyen 
tevékenység a szükség szerinti javítás. ~i te-
vékenységre a technikai eszközök megbíz-
hatósági mutatóinak üzemeltetés közben lét-
rejövő romlása miatt van szükség. A meg-
bízhatósági mutatók romlását fizikai, kémi-
ai, és biológiai okokra lehet visszavezetni. 
Fizikai ok a kopás és az anyagfáradás. Ké-
miai ok lehet a rozsdásodás, és biológiai ok 
az eszközökben lévő szerves alkotóelemek 
roncsolódása valamilyen mikroorganizmus 
által. (Gy. J.) → haditechnikai támogatás

üzemeltetés: a haditechnikai eszköz ren-
deltetésszerű használata. Célja az eszközre 
tervezett funkciók betöltése. Ennek megfe-
lelően az ~ megvalósulhat teljes mértékben, 
amikor valamennyi tervezett funkciót be-
töltik, valamint részlegesen. Időtartam sze-
rint lehet folytonos például egy rádióloká-
tor vagy szakaszos például egy gépjármű. 
(Gy. J.) → haditechnikai támogatás

üzemeltetési szint megállapodás: megál-
lapodás egy híradó-informatikai szolgálta-
tó és egy másik híradó-informatikai vagy 
más szolgáltató között, amely meghatároz-
za a nyújtandó termékeket vagy szolgáltatá-
sokat és a két fél felelősségeit. (N. I.) → hír-
adó-informatika, információvédelem

üzemfenntartás: a haditechnikai biztosí-
tást lehetővé tevő technikai, gazdálkodási 
és adminisztratív jellegű feladatok összessé-
ge. A ~on és a tervszerű megelőző javításon 
felül magába foglalja az eszköz és az anyag-
gazdálkodást, az üzemeltetés szakmai fel-
ügyeletét, a technikai kiszolgálások tervezé-
si folyamatát és adminisztrációját, valamint 
a műszaki hatósági vizsgálatokat. (Gy. J.) 
→ haditechnikai támogatás
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üzemkész: a haditechnikai eszköz techni-
kai képessége, az eszköz a tervezett funk-
ciói betöltésére kész állapota, amely magá-
ba foglalja az összes funkció a betöltésére 
vonatkozó képességét. (Gy. J.) → haditech-
nikai támogatás



vadászharc: a védelmi harc megvívásának 
egyik módja. Célja: az ellenség tevékenysé-
gének akadályozása az erőinek a szétforgá-
csolásával, a veszteségokozással és a manő-
vereinek lassításával. A csapatok a ~ot el-
sődlegesen fedett, erősen átszegdelt terepen, 
a támadó ellenség szárnyain, hátában, vala-
mint a megkerülést végrehajtó erői ellen al-
kalmazzák. (T. J.) → szárazföldi műveletek

válaszzavaró eszköz: az aktív, elektronikus 
zavaró jeleket előállító berendezések olyan 
csoportja, illetve a több üzemmóddal ren-
delkező zavaróállomások olyan működési 
módja, amely során a zavarásra kiválasztott 
rendszer jelének vétele után kerül kialakí-
tásra a válaszként visszasugárzandó zava-
ró jel. Ez lehet impulzus, impulzussorozat, 
vagy bizonyos ideig tartó folyamatos jelki-
sugárzás, akár zaj is. Nem tévesztendő ösz-
sze a visszasugárzott zavarással, mert nem 
az eredeti jelet sugározzák ki. A vett jel vi-
vőfrekvenciájának meghatározása után a vá-
laszjel saját oszcillátorokkal kerül újra elő-
állításra, a válaszmódtól függően impulzus 
és zajmodulációra, majd a végerősítőben 
erősítésre. Ez a folyamat bizonyos időt igé-
nyel, ezért a válaszzavaró berendezéseket 
az oltalmazandó objektumok elé kell telepí-
teni, hogy a valódi céljel és a hamis céljelek 
közel azonos távolságban jelenjenek meg. 
Mivel ez csak egy bizonyos szektorban biz-
tosítható, ezért az objektumok körkörös ol-
talmazásához több állomás körben való te-

lepítése szükséges, hogy a lefedett szektorok 
összefüggő oltalmazási zónát hozzanak lét-
re. (V. L.) → elektronikai hadviselés

vallásföldrajz: a Föld népességének vallási 
hovatartozásával, az egyes térségek, orszá-
gok vallási viszonyaival, továbbá a termé-
szeti-társadalmi jelenségek és a vallási né-
zetek, szerveződések kapcsolataival, térségi 
problémáival foglalkozik. A ~ helyét a föld-
rajztudományok rendszerében a társadalom- 
és gazdaságföldrajz keretében az ágazati 
földrajz között jelölhetjük ki. A ~ egyház-
földrajzi, társadalom- és gazdaságföldrajzi, 
valamint történeti földrajzi ismeretekre is 
alapoz. (S. K. K.) → katonaföldrajz

valóságos rögzítőpont: minden olyan jól 
megfigyelhető (maradandó) tereptárgy, vagy 
belőtt cél, amelynek koordinátái ismertek, 
vagy a megkövetelt pontossággal megálla-
píthatók. A valóságos rögzítőpont belövé-
se az általános szabályok szerint, a robba-
nópontok előjeleinek megfigyelése alapján 
(REMA) villaeljárással történik. A rögzí-
tőpont belövése csak a biztosított szűkvil-
la, biztosított fedőcsoport, vagy a nem biz-
tosított fedőcsoport elérésekor tekinthető 
befejezettnek. A villa akkor biztosított, ha 
a 100 méterrel egyenlő villa közelebbi ha-
tárán legalább két rövid, távolabbi határán 
pedig kettő hosszú lövés volt. A fedőcsoport 
akkor biztosított, ha azonos emelkedési szö-
gön való lövészetkor legalább két plusz (+) 

V
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és két mínusz (–) előjelű megfigyelés volt. 
A valóságos rögzítőpont belövését abban 
az esetben is befejezettnek kell tekinteni, 
ha a 100 méterrel egyenlő villa határán csak 
egy, vagy néhány azonos előjelű megfigye-
lés, a másik határán pedig egy olyan – leg-
alább négy megfigyelésből álló – nem biz-
tosított fedőcsoport van, amelyben az elő-
jelek többsége ellenkező a 100 méteres vil-
la előző határán kapott előjelekkel. (Sz. T.) 
→ tüzérség

valószínűségszámítás: a matematikának 
a véletlen tömegjelenségek törvényszerű-
ségeit vizsgáló ága. A valószínűségelmélet 
által biztosított matematikai módszerek le-
hetővé teszik, hogy bizonyos egyszerű ese-
mények törvényszerűségeinek ismeretében 
más, ezektől függő, bonyolultabb események 
valószínűségeit is meg lehessen határozni. 
A ~t a tüzérség lövészete elméleti problé-
máinak megoldására is alkalmazzák, töb-
bek között a tüzérség lövészete olyan kérdé-
seinek kialakítása során, mint a belövés sza-
bályai, a lövészetbe bevonandó tűzeszközök 
mennyiségének meghatározása, a lőszerfel-
használási norma meghatározása, a lövészet 
módja és még számos olyan kérdésben, ame-
lyek vizsgálatának a ~ alapvető összefüggé-
sei és következtetései nélkül nem lenne ér-
telme. (Sz. T.) → tüzérség

válságövezetek/régiók földrajza: a regio-
nális katonaföldrajz része, amely a földrajzi 
tér természeti, társadalmi, gazdasági és ka-
tonai viszonyaival, jellemzőivel, a válság-
övezetek geostratégiai és geopolitikai viszo-
nyaival, lokális, regionális, és globális biz-
tonságára gyakorolt hatásával foglalkozik. 
(S. K. K.) → katonaföldrajz

váltakozó irányú összeköttetés: félduplex 
összeköttetés, amely olyan összeköttetést je-
lent, amelyben az adatok továbbítása mind-
két irányban lehetséges, egyidejűleg azon-

ban csak az egyik irányban. Ennek megfe-
lelően, amíg az egyik végberendezés ad, ad-
dig a másik vesz, és fordítva. Leggyakrab-
ban a rádióhíradásban használják. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

váltó tüzelőállás: lásd tüzelőállás (M. G.) 
→ tüzérség

változó célú harci repülőgép: a többcélú 
harci repülőgépekkel szemben az előnye, 
hogy képes a feladatköreit egy bevetésen 
belül változtatni, tehát klasszikusan képes 
a vadász, felderítő, illetve bombázó funk-
ciókat egy repülésen belül változtatni, míg 
a hagyományos többcélú harci repülőgépe-
ket egy-egy feladatkörre készítik fel a repü-
lés előtt, noha többfajta funkciót képesek be-
tölteni. (Cs. J.) → légvédelem, légierő (mű-
veletek, támogató műveletek)

változó környezet: a környezeti tényezők 
másként és másként hatnak a szervezetek-
re. A kevés elemből álló egyszerű környe-
zet lassan, vagy nem változik ezért a szer-
vezeti tevékenység kiszámítható, a jövő elő-
re jelezhető. A kevés elemből álló egyszerű 
környezeti tényezők okozhatnak gyors vál-
tozást, ebben az esetben a szervezetnek di-
namikusan és folyamatosan szükséges re-
agálni környezeti változásokra. Sok elem-
ből álló bonyolult módon összekapcsolódó 
környezet változhat állandóan vagy lassan, 
amelyre a szervezetnek komplex módon kell 
reagálni mivel a jövő nehezen jelezhető elő-
re, mert sok a korábban nem ható tényező 
befolyása. Sok elemből álló bonyolult mó-
don összekapcsolódó és gyorsan ⁓ turbu-
lens módon hathat, ahol a jövő gyakorlatilag 
kiszámíthatatlan, a bizonytalanság mértéke 
jelentős. A katonai szervezetek környezete 
permanensen változó, amelyre folyamato-
san szükséges reagálni, a reagálás mértéke 
a politikai és a katonai környezet intenzitá-
sától függ. (C. O.) → katonai vezetés
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vándorlöveg: a saját tüzér harcrendi ele-
meink elhelyezkedését illetően, az ellen-
ség megtévesztésére alkalmazott tüzérsé-
gi tűzeszköz. A ~ a számára meghatározott 
(ideiglenes) tüzelőállásokból, korlátozott lő-
szermennyiséggel hajt végre tűzfeladatokat. 
(Sz. T.) → tüzérség

várakozási idő: 1. A szolgálati törvényben 
rendfokozati előmenetelhez előírt a ⁓, ha 
más követelményeknek eleget tesz a katona. 
Előmeneteli feltétele a fizikai felmérés, álta-
lános katonai kiképzés, az egyéni kompeten-
ciák megítélése és a katonai szakmai ismere-
tek. Összesített teljesítményértékelés és mi-
nősítő vizsga alapján kialakul egy szakmai 
rangsor, amellyel lehetővé válik a következő 
rendfokozat elérése. (C. O.) → katonai veze-
tés 2. Az előmenetel egyik általános feltétele 
a viselt rendfokozathoz előírt kötelező ⁓ le-
töltése. Általános előmeneteli rendbe tarto-
zó beosztásoknál az egyes rendfokozatok-
ban eltölthető kötelező és maximális ⁓kről, 
speciális előmeneteli rendbe tartozó és a le-
génységi beosztásoknál az egyes rendfoko-
zathoz tartozó kötelező ⁓kről beszélhetünk. 
A ⁓t a rendfokozatba kinevezést vagy elő-
léptetést tartalmazó jognyilatkozatban meg-
határozott naptól kell számítani, azzal, hogy 
ismételten létesített szolgálati viszony esetén 
a ⁓ számítása során a rendfokozatban koráb-
ban eltöltött időt figyelmen kívül kell hagy-
ni. A ⁓be a 30 napot meghaladó illetmény 
nélküli szabadság időtartama nem számít 
be. A tiszti és az altiszti állomány tagja – ha 
a viselt rendfokozata megegyezik a beosztá-
sához rendszeresített rendfokozattal – a kö-
telező ⁓ lejártát követően egy rendfokozat-
tal magasabb rendszeresített rendfokozatú 
beosztásba nevezhető ki. Speciális előme-
neteli rendbe tartozó szolgálati beosztások-
ban a tiszti vagy az altiszti állomány tag-
ját a rendszeresített rendfokozat eléréséig 
a kötelező ⁓ leteltét követően elő kell lép-
tetni, ha az adott évben legalább „B” telje-

sítményszintű teljesítményértékeléssel, vala-
mint – négy évnél nem régebbi – sikeres mi-
nősítő vizsgával rendelkezik. A Honvéd Ve-
zérkar főnöke: a) a tiszti állomány legalább 
főhadnagyi rendfokozatot elért; b) az altiszti 
állomány legalább törzsőrmesteri rendfoko-
zatot elért általános előmeneteli rendbe tar-
tozó beosztást betöltő tagjának viselt rendfo-
kozata szerinti maximális várakozási idejét, 
annak leteltekor – az érintett beleegyezésé-
vel – alkalmanként legfeljebb 5 évvel szol-
gálati érdekből meghosszabbíthatja. (I. A.) 
→ humánpolitika, személyügy

váratlan támadás: a Kormány külső fegy-
veres csoportoknak Magyarország területé-
re történő váratlan betörése esetén a táma-
dás elhárítására, Magyarország területének 
a honi és szövetséges légvédelmi és repü-
lő készültségi erőkkel való oltalmazására, 
a törvényes rend, az élet- és vagyonbizton-
ság, a közrend és a közbiztonság védelme 
érdekében – szükség esetén a köztársasági 
elnök által jóváhagyott fegyveres védelmi 
terv szerint – a szükségállapot vagy a rend-
kívüli állapot kihirdetésére vonatkozó dön-
tésig a támadással arányos és arra felké-
szített erőkkel azonnal intézkedni köteles. 
(H. L.) → védelmi igazgatás

város: lásd településföldrajz (S. K. K.) → 
katonaföldrajz

vasúti gördülőanyag: a katonai vasúti 
szállítások szállító járműveinek gyűjtő-
neve. Alapvetően a vontató (mozdonyok) 
és a vontatott (teher- és személyszállító vas-
úti kocsik) járműveket kell alattuk érteni. 
A vasúti szállítások igénylésénél (gördülő-
anyag igénylése) a vontatott járművek fajtá-
ját, mennyiségét kell megadni, a vontatójár-
művet a továbbító vasúttársaság határozza 
meg. Azonban a vontatójárművet a katona-
vonat számvetésénél figyelembe kell venni. 
(F. R.) → közlekedési támogatás
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vasúti szállítás: nagy mennyiségű, nagy tö-
megű hadfelszerelés és adott esetben szemé-
lyi állomány nagy távolságú szállításának 
megfelelően viszonylag rugalmas és gazda-
ságos eszköze. A mozgékonysági kategóri-
ák alapján a hadászati mozgékonyság foga-
lomkörébe sorolható, ugyanakkor a hadmű-
veleti mozgékonyság feltételeinek is meg-
felel a műveleti területen belüli szállítások 
céljára. A Magyar Honvédség szinte összes 
hadfelszerelésének és a veszélyes anyagok 
szállítására is alkalmas. Hátránya a vasúti 
pályák meghatározott vonalvezetése, a szál-
lítási, eljuttatási idő a közúti szállításnál na-
gyobb, valamint a rakszelvényen túlnyúló 
eszközök szállításának korlátozott lehetősé-
gei. A ~ alkalmazása a Magyar Honvédség 
minden olyan hazai vagy nemzetközi fel-
adata végrehajtásakor előtérbe kerül, ami-
kor nagyobb tömegű hadfelszerelést nagy tá-
volságra szükséges eljuttatni. A vasúti ága-
zat alkalmazása elsősorban nagy volumenű 
hadfelszerelés szállításakor, 200–1500 kilo-
méteres távolságok között a legcélszerűbb. 
(F. R.) → közlekedési támogatás

Vauban, Sébastien le Pestre de (1633–1707): 
Franciaország marsallja, hadmérnök és had-
tudós. 1655-ben  XIV. Lajos király tényleges 
hadmérnöke (ingénieur ordinaire du roi) lett 
és számos várvívásban vett részt. 1658-ban  
már főhadmérnökként irányította Graveli-
nes elleni ostrommunkálatokat, amelynek 
sikerét követően már minden fontos erődít-
mény elfoglalását ő vezette. Nemcsak a vá-
rak bevételében, hanem építésükben is je-
leskedett: 1662-ben  kezdett hozzá az első 
erőd, Dunkerque átépítéséhez, a következő 
évtizedek alatt pedig 33 új erődöt épített, 
és több mint 300 erődöt újított fel. A Spa-
nyol-Németalföld elleni háborúban (1672–
1679) a korábbi tapasztalataira alapozva ki-
próbálta újszerű ostromtechnikáját, a pa-
rallelrendszert, amelyet először Maastricht 
ellen alkalmazott, átütő sikerrel. Philipps-

burg ostroma során (1688) bevezette másik 
nagy találmányát, a pattintott lövést. Az új 
ostromtechnikának köszönhetően sorra fog-
lalta el az ellenség kulcserődjeit. Ugyancsak 
nevéhez fűződik a kézi lőfegyver csövére kí-
vülről ráhúzható szurony feltalálása, amely 
a csőbe tűzött szuronnyal ellentétben már 
nem akadályozta a lövést. 1688-ban  altábor-
naggyá léptetik elő, 1703-ban  marsalli rend-
fokozatot kapott. Gyakorlati hadmérnöki te-
vékenységével a következő másfélszáz évre 
meghatározta mind az erődépítészet, mind 
az ostromtechnika fejlődési irányát. (K. Z.a) 
→ műszaki támogatás

védelem átfogó értelmezése: a Nemzeti 
Biztonsági Stratégia az ország védelmét át-
fogó módon értelmezi, mind a hon védelme, 
mind a katasztrófák elleni védekezés nemze-
ti ügy. A honvédelem nem egyenlő a katonai 
védelemmel. A biztonság katonai és civil ol-
dala nem különülhet el. A veszélyek elhárí-
tása csak a katonai, civil és rendvédelmi ké-
pességek együttes alkalmazásával érhető el. 
Az együttműködés és kooperáció elenged-
hetetlen feltétele a siker elérésének. (H. L.) 
→ védelmi igazgatás

védelem: a harctevékenység egyik fajtá-
ja, amelyet a csapatok a támadó ellenség-
gel szemben előre előkészített vagy a harc 
folyamán elfoglalt és berendezett sávban, 
körzetben, körletben folytatnak. Célja lehet 
a terep természetes és mesterséges akadá-
lyait kihasználva az erőfölényben lévő el-
lenség előrevonásának, szétbontakozásá-
nak, harcba lépésének akadályozásával, je-
lentős veszteség okozásával, terep fontosabb 
körleteinek, (terepszakaszainak, objektu-
mainak) megtartásával, az erők és eszkö-
zök megőrzésével a támadásának megtöré-
se, illetve kedvező feltételek megteremtése 
az eredeti helyzet visszaállításához, vagy 
a támadásba való átmenethez. A csapatok 
~be mehetnek át az ellenséggel közvetlen 
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 harcérintkezésben, illetve azon kívül, a hadi 
tevékenységeket megelőzően, valamint an-
nak folyamán. A védelmi alkalmazására sor 
kerülhet hadászati, hadműveleti és harcásza-
ti szinten. (T. J.) → szárazföldi műveletek

védelemföldrajz: a regionális katonaföld-
rajz része, a földrajzi környezet, illetve va-
lamely földrajzi térség komplex biztonsá-
gát fenyegető katonai és nem katonai jelle-
gű veszélyeket, kialakulásuk lehetőségeit, 
azok jellegét, nagyságát és várható fejlődé-
si tendenciáját, valamint a földrajzi környe-
zet és a veszélyforrások összefüggéseit ku-
tatja. (S. K. K.) → katonaföldrajz

védelemgazdasági potenciál: a nemzetgaz-
daság védelem érdekében mozgósítható erő-
forrásai által előállítható teljesítményt ne-
vezzük ~nak. Krízisidőszakban gazdaság-
mozgósítás révén aktivizálódik. A ~ nem 
egy állandó érték, hanem a krízishelyzet 
során folyamatosan változik. A kezdetben 
rendelkezésre álló tényezőket statikus ele-
meknek tekintjük. Ide tartoznak a meglé-
vő erőforrások, mint a népesség, azon belül 
a védelmi feladatokra felkészített állomány, 
az infrastruktúra elemei, épületek, gépek, 
járművek, gyártóeszközök, anyagi és infra-
strukturális készletek, tartalékok. Honvédel-
mi célú igénybevételüket jogszabályok ha-
tározzák meg. Ezen erőforrások a felhasz-
nálás során elfogynak, tönkremennek. A ~ 
dinamikus része az, hogy mennyire képes 
a nemzetgazdaság a fogyást pótolni. Ez ha-
tározza meg, hogy milyen magasan tartha-
tó a védelem szintje. Ez döntően a gazdasági 
biztonság és a technológiai biztonság szint-
jétől, a gazdaság túlélőképességétől függ. 
(T. B.) → védelem-gazdaságtan

védelem-gazdaságtan: a hadtudomány 
azon – közgazdaság-tudománnyal, vala-
mint gazdálkodás- és szervezéstudomány-
nyal diszciplináris – tudományágazat, amely 

a honvédelem és a nemzetgazdaság kapcso-
latát és kölcsönhatásait vizsgálja. Így kutatá-
si témakörei közé tartozik a nemzetgazdaság 
erőforrásainak védelemi célú felhasználása, 
a gazdasági növekedés és a védelmi kiadá-
sok kapcsolata, a különleges jogrendi idő-
szaki feladatok gazdasági támogatása (gaz-
daságmozgósítás) és annak normál időszaki 
tervezése (gazdaság védelmi felkészítése), 
a haderő hadianyaggal és hadfelszereléssel 
történő ellátásának biztosítása, a beszerzé-
si programok hatékony menedzselése, a ha-
diipar és a haditechnikai kereskedelem mű-
ködése, a haditechnika fejlődési irányainak 
és a fegyverkezési verseny törvényszerű-
ségeinek megismerése, valamint a védelmi 
szektor költségvetési szervezetei gazdálko-
dásának elemzése és fejlesztése. További fel-
adata, hogy a gazdálkodástudományok leg-
újabb eredményeit a védelmi szektor számá-
ra interpretálja, s ezáltal annak vezetési, gaz-
dálkodási és működési hatékonyságát javít-
sa, s ezen keresztül az ország katonai erejét 
növelje. Fontos megjegyezni, hogy miköz-
ben az előzőekben megfogalmazottaknak 
megfelelően a volt szocialista országokban 
a ~ a hadtudomány része, és alapvetően had-
tudománnyal foglalkozó szakemberek mű-
velik, addig nyugaton – különösen az an-
golszász országokban – a ~ a közgazdaság-
tudományok egyik ága, és főleg közgazdá-
szok alkotnak a területen. (T. B.) → véde-
lem-gazdaságtan

védelempolitika: az államok háborúra való 
felkészülésével, a haderők fejlesztésével, 
a hadsereg, az egész védelmi szektor felépí-
tésével, működésével és fejlesztésével fog-
lalkozik. Magába foglalja a ~i célok, stra-
tégiák, eljárások és eszközök összességét. 
A ⁓át a kül- és biztonságpolitikából veze-
tik le. Diszciplínaként vizsgálja a kormány 
programját a védelmi ágazatban és a kato-
nai honvédelem területén, elemzi és értéke-
li a honvédelemmel kapcsolatos kormány-



1143

védelempolitika

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

zati célokat, terveket és megvalósításukhoz 
szükséges eszközöket, nemzetközi össze-
hasonlításokat végez. Szakpolitikaként a ~ 
a kormányzati/szövetségi stratégia megva-
lósítása, olyan döntések meghozatala, amely 
a honvédelmi miniszteri program, a szak-
politikai stratégia, a katonai szakmai ter-
vek és a honvédelmi feltételek javítására irá-
nyul. A ~ elnevezése az elmúlt évtizedekben 
többször változott Magyarországon: a szo-
cializmus időszakában – a Varsói Szerző-
désben megszokott módon – katonapoliti-
kának hívták, majd a nemzeti önállósodás 
és rendszerváltozás időszakában honvédel-
mi politikának keresztelték át. A katonapo-
litika a hatalmat gyakorló kommunista párt 
kezében tartott politikai eszköz volt, amely 
leszűkült a hadsereg kérdéseire. A honvédel-
mi elnevezés (például honvédelmi törvény, 
honvédelmi szabályok) azonban már akkor 
is az egész ország háborús védelmével kap-
csolatos feladatokat határozta meg. A ma-
gyar szakirodalomban az 1990-es  évek ele-
jétől kezdett meghonosodni a ~ szakkifeje-
zés (például az országgyűlési ⁓i alapelvek 
1993-ban), bár kizárólagos használata még 
ma sem létezik, jogszabályokban továbbra 
is a honvédelmi politika elnevezés dominál. 
A biztonság- és védelempolitikai alapelvek 
1998-as országgyűlési vitájánál az Ország-
gyűlés a ⁓át elfogadta a honvédelmi politi-
ka szinonim értelmezéseként. Nemzetközi-
leg a ~ fogalom használata dominál, egyedül 
Oroszországban maradt meg a katonapoliti-
ka elnevezés. A ~ a haderő funkcióit mindig 
az általános politikai céloknak és érdekek-
nek rendeli alá, az adott történelmi időszak-
nak megfelelően határozza meg, a szakpoli-
tikát ennek megfelelően alakítja. A hadse-
reg – jellegéből fakadóan – mindig az elret-
tentés és védelem eszközeként szolgál, fel-
adatai sokfélék lehetnek, fel lehet használ-
ni egy másik állam, politikai csoport vagy 
az egész társadalom ellen. Mivel a korszerű 
haderő képes az országot egy esetleges kül-

ső agressziótól megvédeni, a szervezetnek 
ez a képessége megkülönböztetett szerepet 
biztosít számára az állam intézményrend-
szerében. A védelmi funkció ugyanakkor 
komplikációkat is okoz a haderő nagysága, 
jellege és képességei tekintetében. A had-
seregnek egyik oldalról olyan erősnek kell 
lennie, hogy képes legyen elhárítani a lehet-
séges agressziót vagy meg tudjon küzdeni 
az új biztonsági kihívásokkal és fenyege-
tésekkel, másik oldalról pedig meg kell fe-
lelnie az arányosság, a korszerűség és a fi-
nanszírozhatóság követelményeinek. Az el-
túlzott fejlesztések, a robosztus haderőépí-
tés (Magyarországon például az 1950-es  
évek elején) nemzetközi feszültséget, hábo-
rút és fegyverkezést generálhat, másik oldal-
ról pedig egy elhanyagolt, gyenge és rosszul 
felszerelt fegyveres erő az ország szuvereni-
tásának elvesztését is okozhatja. Ezért a reá-
lis helyzetmegítélés, az ésszerű kalkulációk, 
a fegyveres erők fenntartása és fejlesztése 
mindig fontos feladatot jelentenek a ~ szá-
mára, amely egy demokratikus országban 
politikai és társadalmi viták eredményekép-
pen, ideális esetben nemzeti konszenzussal 
alakul ki. A ~ formálását számos tényező be-
folyásolja: a) a biztonsági helyzet; b) a fegy-
veres erőknek a külpolitika megvalósításá-
ban betöltött szerepe; c) a szövetségi rend-
szeri tagság; d) az ország és a haderő helyze-
te; e) a gazdasági lehetőségek; f) a stratégiai 
kultúra; g) a hadsereg és a társadalom kap-
csolata stb. Minden időszaknak, rendeltetés- 
és feladatváltozásnak, fejlesztési periódus-
nak megvan a maga sajátossága, bizonyta-
lansága és kockázata. A hidegháború utáni 
„hurráoptimizmus”, a fegyveres erők tartós 
leépítése, a katonai erőforrások egy részének 
polgári célokra fordítása (az úgynevezett pe-
ace dividend,  békeosztalék  szakpolitikája) 
 például képtelenné tette a gyors politikai 
váltást, a terrorizmus elleni globális harc ha-
tékony megvalósítását. A katonai kiadások 
és a hadseregek több évtizedes,  mértéktelen 
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 csökkentésének máig ható kedvezőtlen ki-
hatásai vannak a haderők felszereltsége, ki-
képzése és fenntarthatósága szempontjából. 
Ez Magyarországon is érezteti hatását. A ne-
gatív tendencia megtorpanása csak annak 
köszönhető, hogy a változó biztonsági kör-
nyezet miatt módosultak a haderők funkci-
ói: a terrorizmus elleni harc, békefenntartás 
és -építés feladatai, napjainkban pedig a kol-
lektív védelem új képességek kialakítását 
igénylik. A haderő és a politika bonyolult 
kapcsolatrendszerének tudományos vizsgá-
lata az 1970-es  években kezdődött az Egye-
sült Államokban, amikor különböző tudo-
mányágak (politikatudomány, közgazdaság-
tudomány, hadtudomány, jogtudomány) ösz-
szehasonlító módszertannal kezdték el vizs-
gálni egyes nagyhatalmak (USA, Szovjet-
unió, Kína, Franciaország, Nagy-Britannia) 
fegyveres erőit, nemzetvédelmi megoldásait, 
katonai kapacitásait. A kutatási cél az volt, 
hogy az egyes nemzeti védelempolitikák 
komparatív elemzésével egyrészt „feltér-
képezzék” az adott állam fegyveres erőivel 
kapcsolatos helyzetet, másrészt olyan elmé-
leti modelleket és tipológiákat alkossanak, 
amelyek segítenek megérteni a vizsgált or-
szág ⁓i ambícióit, katonai erejét, haditech-
nikai potenciálját, nemzetközi biztonságpo-
litikai kapcsolatrendszerét. Hosszabb távon 
pedig arra törekedtek, hogy kialakítsanak 
egy szakpolitikát támogató koherens ⁓i disz-
ciplínát. A kutatómunka – az interdiszcipli-
náris jelleg miatt – általában egyetemeken 
folyt, illetve kutatóintézetekben, ahol sokfé-
le szakértelmet, tudást és elemzési techni-
kát lehetett igénybe venni a vizsgált kérdé-
sek és problémák megértéséhez. A haderő-
ket, védelmi kérdéseket vizsgáló kompara-
tív elmélet és módszertan az USA-ból  kez-
dett elterjedni először Nyugat-Európába, 
majd Ázsiába és Dél-Amerikába. Hazánk-
ban a rendszerváltozás után jelent meg, ami-
kor kutatóintézetek és alapítványok kezdtek 
el foglalkozni a ⁓ kérdéseivel. A magyar ku-

tatói szféra legismertebb intézménye a kö-
zel 30 éves Stratégiai és Védelmi Kutatások 
Központja, amely most a Nemzeti Közszol-
gálat Egyetem keretein belül működik. A ⁓i 
diszciplína népszerűsége a fokozatosan szé-
lesedő vizsgálati szemléletben, az egzakt ku-
tatási módszertanban és az interdiszcipliná-
ris befogadó jellegében rejlik. (Sz. Z.) → biz-
tonság- és védelempolitika

védelmi célú tartalék: gazdaságmozgósí-
tási helyzet során az igénykielégítés egyik 
formája, s így a védelemgazdasági potenciál 
statikus elemének a része. Az állam – külön-
böző állami szervek vagy általuk megbízott 
gazdasági szereplők kezelésében és fenn-
tartásában – védelmi célú tartalékokat ké-
pez hadfelszerelésből, haditechnikai esz-
közökből és hadianyagokból (mozgósítási 
zárolt készlet), infrastrukturális és infor-
mációs technológiai elemekből és eszkö-
zökből (sínek, hídelemek, hírközlési eszkö-
zök stb.), ellátásbiztonsági feladatok szem-
pontjából kritikus fontosságú készletekből 
és anyagokból. Ezen igénykielégítési forma 
előnye, hogy jól tervezhető, hátránya, hogy 
a készletek fenntartása költséges, valamint 
azon anyagok esetén, amelyek lejárati sza-
vatossággal rendelkeznek, a készletek folya-
matos megújítása is szükséges. (T. B.) → vé-
delem-gazdaságtan

védelmi igazgatás: a közigazgatás részét 
képező feladat- és szervezeti rendszer, amely 
az állam védelmi feladatainak megvalósítá-
sára létrehozott, valamint e feladatra kijelölt 
közigazgatási szervek által végzett végrehaj-
tó, rendelkező tevékenység; magában foglal-
ja a különleges (rendkívüli) jogrendre tör-
ténő normál időszaki felkészülést, továbbá 
a minősített időszakok és helyzetek honvé-
delmi, polgári védelmi, rendvédelmi, véde-
lemgazdasági, lakosságellátási feladatainak 
tervezésére, szervezésére, a feladatok vég-
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rehajtására irányuló állami tevékenységek 
összességét. (H. L.) → védelmi igazgatás

védelmi ipar: fogalma a hadiipar kiterjesz-
téseként jött létre, bevonva olyan rokon ipar-
ágakat, amelyek egyre inkább összefonód-
nak a hagyományos értelemben vett hadi-
iparral. Így a hadiipari vállalatok mellett be-
letartoznak a védelmi szektor egyéb szerve-
zetei, például a rendvédelmi szervek, nem-
zetbiztonsági szolgálatok, magánbiztonsági 
cégek stb. számára termékeket és szolgálta-
tásokat kínáló vállalatok is. (Védőeszközök, 
gépjárművek, információbiztonsági szolgál-
tatások, személy- és vagyonvédelmi esz-
közök, biztonságtechnikai rendszerek stb.) 
A nemzetgazdasági tevékenység struktu-
rális osztályozásánál a védelmi ipar (akár-
csak a hadiipar) mint statisztikai kategória 
nem létezik, mivel a védelmi ipari vállalatok 
profiljuk és tevékenységük alapján a nem-
zetgazdaság különböző ágazataiba, ágaiba 
és szakágazataiba tartoznak. (T. B.) → vé-
delem-gazdaságtan

védett frekvencia: a ~ák a korlátozott frek-
venciák jegyzékében meghatározott olyan 
frekvenciák, amelyeket a saját csapatok 
használnak, és amelyeken a nem szándé-
kos (kölcsönös) rádiózavarok kialakulásá-
nak előfordulását a minimálisra kell csök-
kenteni. (H. Zs.) → elektronikai hadviselés, 
információs műveletek

védőkörlet: a terep azon része, ahol a véde-
lemben lévő zászlóalj harcrendjében lévő, 
harci, harci támogató és harci kiszolgáló tá-
mogató kötelékei helyezkednek el. Alapját 
a terep és mesterséges akadályokkal össz-
hangban védelemre előkészített és berende-
zett századtámpontok alkotják. A ~ ezen kí-
vül magába foglalja a tüzérég, a harckocsik, 
a páncéltörő fegyverek, a légvédelmi eszkö-
zök tüzelő állsásait, a parancsnoki vezeté-
si pontokat, a tartalék-, a megtévesztő tám-

pontokat, állásokat, az egyes akadály-terep-
szakaszokat, reteszállásokat is. A ~ méreteit 
az elöljáró parancsnok a zászlóalj harci lehe-
tősségeiből, a reá háruló harci feladatokból, 
az ellenség erejéből és várható tevékenysé-
géből, a terep jellegéből kiindulva határoz-
za meg. A ~et az arcvonal felől a védelem 
peremvonala, a szárnyak felől a sávhatárok, 
hátul a második lépcső (tartalék) támpont-
ja határolja. A zászlóalj szélessége az arc-
vonalban elérheti az 5 km-t, míg a mélysé-
ge 3 km-ig  terjedhet. Vízi akadályok védel-
me esetén, előretolt állásokban szélessége 
meghaladhatja az 5 km-t. Erdős-hegyes vi-
szonyok, valamint lakott település védelme 
estén a ~ kiterjedése kisebb is lehet. (T. J.) 
→ szárazföldi műveletek

végbiztosítás: a csapatok fedezőbiztosítá-
sának része. Rendeltetése: a) a menetelő, 
visszavonuló kötelékek hátának fedezése; 
b) az ellenség rajtaütésének megakadályozá-
sa; c) a főerők zavartalan mozgásának bizto-
sítása; d) kedvező feltételek teremtése a fő-
erők esetleges harcba lépésének biztosításá-
ra. A ~ szerve az utóvéd, illetve az utóőrs. 
Az utóvédet zászlóaljharccsoport-erőben 
alkalmazzák a hátulról jövő nagyobb erejű 
támadás, rajtaütés elhárítására. Az utóőrsöt 
század- vagy szakaszerőben jelölik ki vég-
biztosítói feladatok ellátására. (T. J.) → szá-
razföldi műveletek

végkielégítés: ~ illeti meg a tiszti, altisz-
ti állomány tagját a szolgálati viszonya fel-
mentéssel történő megszüntetése esetén, 
és a szerződéses tiszti, altiszti állomány tag-
ját, ha a szolgálati viszonya a szerződés-
ben vállalt szolgálati idő leteltével szűnik 
meg, kivéve, ha megszakítás nélkül hivatá-
sos  állományba veszik. A ⁓t a felmentési idő 
utolsó  napján, a szerződésben vállalt szolgá-
lati idő  leteltével történő jogviszony meg-
szűnés esetén pedig a szerződés lejártakor 
kell kifizetni. A ⁓ összege, ha a tiszti,  altiszti 
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állomány tagjának szolgálati viszonyban töl-
tött ideje legalább: a) három év: egyhavi; b) 
öt év: kéthavi; c) nyolc év: háromhavi; d) tíz 
év: négyhavi; e) tizenhárom év: öthavi; f) ti-
zenhat év: hathavi; g) húsz év: nyolchavi; h) 
huszonöt év: kilenchavi; i) harminc év: tíz-
havi távolléti díjnak megfelelő összeg. Nem 
illeti meg ⁓ a tiszti, altiszti állomány tagját 
abban az esetben: a) jogviszonyának felmen-
téssel történő megszüntetésére azért kerül 
sor, mert szolgálati beosztásában nem fog-
lalkoztatható tovább, mivel annak ellátásá-
ra teljesítményértékelése alapján alkalmat-
lan; b) jogviszonyának felmentéssel történő 
megszüntetésére azért kerül sor, mert nem-
zetbiztonsági szempontból a katonai szol-
gálatra alkalmatlan; c) jogviszonyának fel-
mentéssel történő megszüntetésére azért ke-
rül sor, mert megváltozott munkaképességű 
személyek ellátására szerzett jogosultságot; 
d) a tiszti, altiszti állomány nő tagja eseté-
ben a jogviszony felmentéssel történő meg-
szüntetésére azért kerül sor, mert legalább 
negyven év jogosultsági ideje alapján öreg-
ségi teljes nyugellátásra szerzett jogosultsá-
got. A ⁓ összegének felére jogosult a tiszti, 
altiszti állomány tagja abban az esetben, ha 
jogviszonyának felmentéssel történő meg-
szüntetésére azért kerül sor, mert szolgá-
lati beosztásában nem foglalkoztatható to-
vább, mert annak ellátására nemzetbizton-
sági szempontból alkalmatlan. Ha a tiszti, 
altiszti állomány tagja a szolgálatteljesítési 
kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt bár-
mely költségvetési szervvel, vagy költségve-
tési szerv legalább többségi befolyása alatt 
álló bármely a polgári perrendtartásról szó-
ló törvény szerinti gazdálkodó szervezettel 
teljes vagy részmunkaidős jogviszonyt lé-
tesít: a) ezt a tényt a korábban munkáltatói 
jogkört gyakorlónak köteles haladéktalanul 
írásban bejelenteni; b) a felmentési időből 
hátralevő idő tekintetében illetményre nem 
jogosult; c) ⁓re nem jogosult, azonban új jog-
viszonyában a ⁓ alapjául szolgáló időszak 

számítása során a felmentéssel megszünte-
tett jogviszony alapján ⁓re jogosító idejét is 
számításba kell venni. (I. A.) → humánpo-
litika, személyügy

Vego, Milan N. (1973–): amerikai katonai 
teoretikus, a katonai stratégiai, hadászati 
és összhaderőnemi, valamint tengeri had-
viselési elméletek egyik vezető szakértője. 
Az egykori Jugoszláviában, a mai Bosznia-
Hercegovinai Capljinában született 1973-
ban. A Jugoszláv Haditengerészeti Akadé-
mián (1961), majd a Belgrádi Egyetemen 
szerzett diplomát egyetemes és amerikai 
történelem szakokon. A jugoszláv haditen-
gerészet tisztje volt 1973-ig, majd az Egye-
sült Államokba emigrált. Pár év útkeresés 
után a hetvenes évek végétől tudományos pá-
lyára lépett (George Washington Egyetem, 
Washington, D. C.; Haditengerészeti Kutató 
Központ, Alexandria, Virginia; Idegen Had-
seregek Kutató Központja, Ft. Leavenworth, 
Kansas; Védelmi Hírszerző Főiskola és Szi-
mulációs és Hadijáték Központ a Nemzet 
Védelmi Egyetemen, Washington, D. C.). 
1991-től  a professzor az Egyesült Államok 
Haditengerészeti Akadémiájának (Newport, 
Rhode Island) Összhaderőnemi Tanszékén. 
Kezdetben, alapozva a jugoszláviai tapasz-
talataira a keleti blokk, a szovjet haditenge-
részeti stratégiát és hadművelet-elméletet, 
harcászatot kutatta, publikálta, illetve ok-
tatta. Később egyre inkább az integratív ka-
tonai elméletek felé fordult és az összhade-
rőnemi hadviselés törvényszerűségei kerül-
tek a kutatásai fókuszába. Főbb művei: So-
viet Navy Today (London, Arms & Armo-
ur Press, 1986); Soviet Naval Tactics (An-
napolis, MD, Naval Institute Press, 1992); 
Austro–Hungarian Naval Policy, 1904–1914 
(London, Frank Cass, 1996); Naval Stra-
tegy and Operations in Narrow Seas (Lon-
don, Frank Cass, 1999; 2nd revised edition, 
2003); Operational Warfare (Newport, RI, 
Naval War College, September 2000); The 
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Battle for Leyte 1944: allied and Japanese 
Plans, Preparations and Execution (Anna-
polis, MD, Naval Institute Press, 2006); Jo-
int Operational Warfare: Theory and Prac-
tice (Newport, RI: Naval War College, 2007; 
U.S. Government Printing Office, reprint 
September 2009). (K. Z.b) → hadművészet

végrehajtás irányítása: a harctevékenység 
végrehajtása – a szervezeti szinttől és szituá-
ciótól függően – a végrehajtás vezetését, irá-
nyítását foglalja magába. A katonai szerve-
zet tevékenységének megszervezését köve-
tően – a végrehajtás során – az erőforrások 
megtervezettek szerinti mozgásba hozatala 
történik a célok teljesítése érdekében. A had-
erőben elfoglalt helyétől, szerepétől és a te-
vékenység jellegétől függően – a végrehaj-
tás vezetése, irányítása – különböző mó-
don realizálódhat. Ez alsó vezetési szinteken 
a személyes vezetés, a szervezetek többségé-
nek különböző szintjein a koordináció, míg 
a szervezeti hierarchia magasabb szintje-
in – így elsősorban az összfegyvernemi (gé-
pesített dandár) kötelékek tekintetében – a ⁓ 
kibernetikai megközelítésével valósul meg 
a célrendszer teljesítése. A parancsnok által 
kitűzött cél elérésére kialakított, megterve-
zett és megszervezett folyamatba csak szük-
ség esetén szabad beavatkozni, akkor, ha 
nem biztosított annak teljesítése, illetve fö-
lösleges erőforrás felhasználást eredményez-
het. Személyes vezetés, vagy parancsnok-
lás (Fayol) dominánsan raj- és szakaszszin-
ten realizálódik, ahol a parancsnok a sze-
mélyes jelenlétével, ráhatással (utasítással, 
megbízással), egyéni befolyásolással bizto-
sítja a szervezet elé állított cél elérését. A pa-
rancsnoklás a katonai szervezeti vezető által 
folytatott kommunikáció módjával és minő-
ségével, az alárendeltekkel közösen kialakí-
tott, elfogadott és követett motivációs rend-
szer következetes realizálásával, valamint 
a helyzethez, szervezethez igazított, megfe-
lelően alkalmazott vezetési stílussal valósít-

ható meg. Koordináció általában századnál 
magasabb szinttől fölfelé valósul meg, ami-
kor a parancsnok az előre nem érzékelhető 
tevékenységet, illetve a feltételek megválto-
zása következtében kényszerül módosítani, 
újra összehangolni az erőket, eszközöket, 
és ezzel biztosítja a célok teljesítését. A fo-
lyamatok végrehajtásának irányítása az elöl-
járó szervezet vezetés-irányítási rendszeré-
ben (a ⁓ kibernetikai megközelítéssel törté-
nő vizsgálata alapján) az alárendelt szerve-
zet elé tűzött cél (kívánt hatás) teljesítését 
(elérését) biztosító tevékenysége. Az elöljá-
ró szervezet a zavaró hatás elhárítását (cél 
teljesítését) izolálással (elszigeteléssel), ve-
zérléssel és szabályzással segíti elő (bizto-
sítja). Az izolálással a parancsnok a nem kí-
vánt hatások szervezeti elérését gátolja meg. 
A vezérlés során az elöljáró parancsnok elő-
re gondoskodik arról, hogy a zavaró hatások 
az alárendelt szervezetet felkészülten érjék 
és elősegíti a zavaróhatások minimalizálá-
sát, elhárítását. Amikor a szervezeti cél tel-
jesítése, azaz a kívánt hatás (meghatározott 
cél) elérése veszélybe kerül, akkor az elöl-
járó parancsnok szabályzással beavatkozik 
az alárendelt szervezet tevékenységi rend-
szerébe, és ezáltal garantálja annak teljesí-
tését. A harctevékenység végrehajtásának 
vezetése, irányítása során a parancsnoknak 
és törzsének, vagy a parancsnoki csoport-
nak állandó informálódását, az alárendel-
tek informálását, a változó helyzetekre való 
gyors reagálást szükséges biztosítani a har-
ci célrendszer teljesítése érdekében. Ebben 
az időszakban – alapvetően problémakeze-
lést, problémamegoldási vezetői tevékeny-
séget szükséges a parancsnoknak végeznie. 
Ez a tevékenység nem  teszi lehetővé sem tér-
ben, sem időben a  részletes – minden rész-
letre kiterjedő – vezetői értékelést és dön-
téshozatalt. A feltételek, a reagálási idő szű-
kössége végett a parancsnok harchelyzet-
ben, a dinamikai tevékenység vezetése so-
rán másként, más módszerrel hoz döntést, 
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 elhatározást. A dinamikai tevékenység veze-
tése során a parancsnok az eredeti elhatáro-
zásának megvalósítására törekszik. A veze-
tői folyamat problémamegoldási metodiká-
jának alkalmazásával a parancsnok a kriti-
kus helyzetben azonnal reagálhat a felmerült 
problémára annak érdekében, hogy a kötelé-
ke teljesítse feladatát, küldetését. A parancs-
nok gyors döntése, illetve az azonnali reagá-
lása harcintézkedés, illetve utasítás formájá-
ban valósulhat meg az alárendelt szervezet 
irányába. (C. O.) → katonai vezetés

vegyes aknamező: olyan aknamező, amely-
nek határain belül harckocsi elleni aknák 
és gyalogság elleni aknák egyaránt talál-
hatóak. Rendeltetése az ellenséges harcko-
csik, harcjárművek, gépjárművek és gya-
logság együttes alkalmazása esetén azok 
mozgásának akadályozása, harcképtelen-
né tétele vagy megsemmisítése. A ~ tele-
píthető soronként rendszerben vagy szórás-
sal, rendszer nélkül. Rendszerben telepítve, 
a sorok állhatnak egynemű aknákból (harc-
kocsi vagy gyalogság elleni), illetve a soron 
belül lehetnek 3–4 aknából álló aknacso-
portok. Az aknacsoporton belül általában 
1 darab harckocsi elleni és 2–3 darab gya-
logság elleni akna telepíthető. A gyalogság 
elleni aknákat a harckocsi elleni akna köré, 
annak rendszerint az ellenség felőli oldalá-
ra telepítik. Szórással telepítés esetén a két 
aknatípust egyidejűleg juttatják ki a terep-
re. (K. Z.a) → műszaki támogatás

vegyes rendszerű haderő: a vegyes szemé-
lyi kiegészítési rendszer amelyben a béke 
tényleges állományt hivatásos, szerződéses, 
továbbszolgáló és hadköteles katonák alkot-
ják. A Magyar Honvédség 2004 előtt ⁓ volt, 
de a német haderő is a hadkötelezettség fel-
függesztése előtt. Előnye a tervezhető tar-
talékképzés. (H. L.) → védelmi igazgatás

vegyi csapás: a légierő vagy tüzérség által 
vegyibombákkal, légi kiöntőkészülékekkel, 
vegyi lövedékekkel, vegyi rakétákkal, soro-
zatvetőkkel meghatározott célpontra, harc-
rendi elemekre, egyéb objektumokra mért 
csapás. Hatékonysága függ a váratlanság 
mértékétől, a csapást szenvedett személyi 
állomány vegyi védettségétől, felkészültsé-
gétől és fegyelmétől. A felsoroltak figyelem-
bevételével a ~ körzetében a személyi állo-
mány vesztesége 10–70% között változhat. 
A csapáskörzet több napig veszélyes lehet 
az élőerő és minden élőlény számára. A ~ 
következtében képződő mérgezőharcanyag-
felhő a szél irányától, sebességétől, a leve-
gő függőleges stabilitásától, valamint a te-
reptől függően jelentős távolságra juthat el, 
és veszteséget okozhat a csapatoknak. A ~ 
körzetében, szükség szerint a mentőosztag 
igénybevételével el kell végezni a ~ követ-
kezményeinek felszámolását. A ~ körzetét 
fel kell deríteni, határait megjelölni, kerü-
lőutat kijelölni, átjárót nyitni, fontosabb te-
rületen a terep vegyi mentesítését végrehaj-
tani. A ~ alapadatainak (csapásmérő erők, 
alkalmazott mérgező harcanyag, a csapás 
helye és ideje) pontos megállapítása, illeté-
kes helyre továbbítása a ~ vegyihelyzet-ér-
tékeléshez nélkülözhetetlen. (B. T.) → ABV-
támogatás

vegyi fegyver: a mérgező harcanyagoknak 
az élő szervezetekre (emberekre, állatokra, 
növényekre) gyakorolt káros hatásán ala-
puló fegyver, a tömegpusztító fegyverek 
egyik fajtája. A ~ a mérgező harcanyagokból 
és a célba juttató eszközökből áll. Az erede-
tileg gáz, cseppfolyós vagy szilárd halmazál-
lapotú mérgező harcanyagok a harcok terü-
letén vagy a hátországban gáz, cseppfolyós 
és aeroszol formában szennyezik a levegőt, 
a terepet, a technikai eszközöket és az em-
bereket. A ~ek fajtái: vegyi rakéták, vegyi-
bombák, vegyi töltetű tüzérségi lövedékek, 
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vegyiaknák, légi kiöntők, aeroszolgeneráto-
rok. (B. T.) → ABV-támogatás

vegyi fegyverek tilalma: a vegyi fegyverek 
első tilalmát az 1925-ös  genfi jegyzőkönyv 
mondta ki, igaz, az a vegyi- és biológiai 
fegyverek még csupán az „elsőkénti hasz-
nálatát” tiltotta. 1993-ban  Párizsban írták 
alá az államok a vegyi fegyverekről szóló 
egyezményt, amely 1997-ben  lépett hatály-
ba, és igen széles körben került elfogadás-
ra. Annak lényege egy átfogó tilalmi rend-
szer elfogadása, ami a fejlesztés és birtok-
lás tilalma mellett az alkalmazás tilalmát is 
rögzíti. Megengedi ugyanakkor a békés célú 
fejlesztést és felhasználást, valamint a belső 
zavargások megfékezése, tömegoszlatás cél-
jára történő alkalmazást. (L. T.) → hadijog

vegyi felderítés: szakfelderítés, a feladatkö-
rébe a vegyi-, sugárfelderítő alegységeknek 
azok a szak- és szakharcászati tevékenységei 
tartoznak, amelyek a mérgező harcanyagok 
alkalmazása kezdeti időpontjának, jelenlé-
tének, térbeli helyének és mozgásának, fi-
zikai és kémiai jellemzőinek megállapítá-
sát (mérését) célozzák. Megjelölik a szeny-
nyezett terepszakasz határait, kijelölik an-
nak megkerülési útvonalát. Szükség sze-
rint megállapítják az adott terület időjárá-
si adatait, a szennyezett közegből (talajból, 
vízből, élelmiszerből stb.) mintát vesznek, 
a felderítés eredményeit továbbítják az ille-
tékes elöljáró szerveknek. A ~ a vegyi fegy-
verek létrehozásával egyidejűleg, az első 
világháborúban  alakult ki. Tartalma és mód-
szerei a vegyi fegyverek fejlődésével párhu-
zamosan változtak. Ma már a vegyipari ka-
tasztrófák ~ében is részt vesznek a vegyi, 
sugárfelderítő szakalegységek, együttmű-
ködve a katasztrófavédelem szakembereivel. 
A ~ a mérgező harcanyagok (ipari mérgek) 
észlelésének és kimutatásának módszere 
szerint lehet: érzékszervekkel végzett köz-
vetlen felderítés (szubjektív módszer: látás, 

szaglás stb.), felderítés mérőműszerekkel 
(objektív módszer: fizikai, kémiai elveken 
alapuló kimutatási eljárások). A ~ a vegyi 
és sugárfelderítők tevékenységének módja 
szerint végrehajtható figyeléssel és felde-
rítő járőrözéssel, kiegészítve mintavétellel 
és laboratóriumi vizsgálattal. A végrehaj-
tás helye, közege szerint megkülönböztet-
nek földi, légi és vízi ~t. A ~ végrehajtására 
különféle hordozható és járműbe építhető, 
kézi vagy automata vegyifelderítő-eszkö-
zöket használnak. A lézeres vagy infra táv-
felderítőeszközök alkalmazásával 5–15 km 
távolságról kimutatják a mérgező harcanyag 
jelenlétét, milyenségét és koncentrációját. ~ 
az ABV-védelmi támogatás fontos feladatát 
jelentő ABV-szakfelderítés részfeladata. A ~ 
és a sugárfelderítés, valamint a nem szakbi-
ológiai felderítés lehet egymást követő, de 
lehet egybeeső feladat is, ezért az ABV-fel-
derítés szervezeteit úgy alakították ki, hogy 
külön-külön vagy egyidejűleg is képesek le-
gyenek a három feladatot megoldani. (B. T.) 
→ ABV-támogatás

vegyi gránát, vegyi lövedék: különleges tü-
zérségi lövedékek, gránátok. (B. T.) → ABV-
támogatás

vegyi háború: a vegyi fegyverek alkalma-
zásának (az első világháborúban történt tö-
meges bevetésüket követően) elsősorban 
a politikai, diplomáciai és köznapi szóhasz-
nálatban, illetve a szakirodalomban elter-
jedt és még napjainkban is gyakran hasz-
nált megnevezése. A ~ általános értelmezé-
se szerint e fogalom körébe tartozik a mér-
gező, gyújtó és ködképző anyagok, növény-
zetpusztító szerek (fitotoxikus anyagok), 
könnyfakasztó gázok (tömegoszlató gázok), 
valamint alkalmazási eszközeik  háborúban 
való használata. Szűkebb értelemben és el-
sősorban a vegyi harc elnevezésen pedig 
csak a mérgező fegyverek bevetését értik. 
A ~ valójában pontatlan elnevezés, mert 
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a háború általánosabb kategória, így helye-
sebb a vegyi fegyverek háborúban, fegyve-
res küzdelemben (konfliktusokban), harcban 
való alkalmazásáról beszélni. (H. J.) → had-
tudomány elmélete

vegyi mentesítés: személyekre, tárgyak-
ra, terepre, valamint vízre és élelmiszerre 
került mérgező harcanyagok, toxikus ipari 
anyagok hatástalanítása, bontása, eltávolítá-
sa vagy elszigetelése különféle eljárásokkal. 
A ~sel szemben támasztott követelmények 
közé tartozik az időben történő beavatkozás. 
A védőeszköz nélkül vegyi csapást szenve-
dett vagy más módon szennyeződött szemé-
lyi állományon azonnal el kell végezni a ~t. 
A személyi vegyi mentesítőcsomagban elhe-
lyezett testbarát mentesítőoldatok lehetővé 
teszik az azonnali beavatkozást a test felüle-
tén, a ruházaton és a közvetlen személyi fel-
szerelésen, s így gyors életmentő ön- és baj-
társi segítséget nyújtanak. Amennyiben vé-
dőeszközben tartózkodó személyi állomány 
szennyeződött, a mentesítés végrehajtásának 
idejét a védőruha védőképessége szabja meg. 
A nagyobb védettséget nyújtó hermetikus 
küzdőterű harcjárművek mentesítését nem 
minden esetben kell végrehajtani. Szarin-
nal való szennyeződés esetén hat óra kivá-
rás után a harcjárművek mentesítése szük-
ségtelenné válik. A ~i technológiai folyama-
tok sokrétűek: hatástalanítás kémiai vagy fi-
zikai módszerekkel, eltávolítás mechanikai 
módszerrel, a szigetelés módszere, a termé-
szetes lebomlás kivárása stb.; az alkalmaz-
ható vegyi mentesítő anyagok szerves, il-
letve szervetlen vegyületek (lúgok, savak, 
sók); az alkalmazható vegyimentesítő-esz-
közök: folyadékos mentesítőberendezések 
(mártó, permetező, nagynyomású rendsze-
rek), hőlégsugaras mentesítőberendezések 
(forró levegős vagy nedves-gőzös eljárások): 
légi vegyi mentesítőberendezésekkel végzett 
mentesítési eljárások, ~i eljárások a víz, il-
letve levegő megtisztítására speciális szű-

rőberendezésekkel, élelmiszerek sokoldalú 
mentesítési eljárásai. Megkülönböztetünk 
azonnali, részleges és teljes ~t. Az azonna-
li mentesítés a bőrfelületet ért szennyezést 
követő egy percen belül meg kell kezdeni. 
A részleges mentesítés célja a műveleti ké-
pesség fenntartása, a veszélyes anyagokkal 
történő érintkezés csökkentése és a szeny-
nyeződés terjedésének korlátozása. A teljes 
mentesítés célja a szennyezett személyi állo-
mány, a technikai eszközök, felszerelési tár-
gyak, fontosabb terepszakaszok mentesíté-
se, elérve a szennyeződés minimalizálását 
vagy teljes mértékű megszüntetését. A tel-
jes mentesítés megtörténtét minden esetben 
műszeres vizsgálat, illetve laboratóriumi el-
lenőrzés hitelesíti. Annak eldöntése, hogy 
melyik ~i eljárást alkalmazzák, függ a har-
cászati helyzettől, haváriaállapottól, a mér-
gező (harc-) anyag minőségétől, a szennye-
zést szenvedettek védettségi fokától, a ren-
delkezésre álló mentesítőerőktől és ~i esz-
közöktől. (B. T.) → ABV-támogatás

vegyimentesítő-anyag: olyan szerves, illet-
ve szervetlen vegyület (lúg, sav, só), amelyet 
mérgező harcanyagok, veszélyes ipari mér-
gek hatástalanítására alkalmaznak. A ~ok 
mentesítő hatása elsősorban kémiai reakci-
ókon alapszik, de a hatástalanításban köz-
rejátszanak fizikai és fiziko-kémiai ténye-
zők is. Univerzálisan használható a nagy 
aktívklór-tartalmú kalcium-hipoklorit (Ca-
[OCl]2). A szerves vegyületek közül a nagy 
aktívklór-tartalmú klóraminok a leghaszná-
latosabbak. A szervetlen vegyületek közül 
a nátrium-hidroxid (NaOH), a kálium-hid-
roxid (KOH), a kalcium-hidroxid (Ca[OH]2) 
és az ammónium-hidroxid (NH4OH) alkal-
mazható elsősorban a foszfororganikus mér-
gező harcanyagok hatástalanítására A kor-
szerű nagynyomású mentesítőtechnológia 
alkalmazásával a vegyimentesítő-eljárások-
ban elterjedtek olyan, a felületre jól tapadó, 
minden mérgező harcanyaggal szemben ha-
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tásos mikroemulziók, amelyek hatóanya-
ga kémiai reakcióba lépve a mérgező harc-
anyaggal hatástalanítja azt. (B. T.) → ABV-
támogatás

vegyi szennyezettség: a mérgező harcanya-
gok (toxikus ipari anyagok) jelenléte a te-
repen, a levegőben, a személyeken, a tech-
nikai eszközökön, a vízben, a táplálékban 
és a különféle felületeken. A ~et a mérgező 
harcanyag (ipari méreg) típusával, mennyi-
ségével (töménységével) és tulajdonságaival 
lehet jellemezni. A felületek ~ét a szennye-
zettség fokával (g/m2) fejezik ki. A levegő, 
a víz, az élelmiszer és egyéb anyagok ~ét 
mg/l vagy g/m3 mértékegységekben álla-
pítják meg. A ~ foka függ a mérgező harc-
anyag alkalmazásának eszközétől, a tárgy 
helyzetétől, állapotától és a mikroklímától. 
Az időjárási tényezők hatására a mérgező 
harcanyagok (ipari mérgek) elpárolognak, 
vízzel hidrolizálnak, illetve egyéb tényezők 
hatására elbomlanak, s ezzel a ~ fokozato-
san csökken. Ez a folyamat az önmentesülés. 
A ~ felszámolását célzó tevékenység a vegyi 
mentesítés. (B. T.) → ABV-támogatás

vegyi támadás: mérgező harcanyagok al-
kalmazása valamely célterületre, közegbe 
vagy felületre a csapatok vagy a lakosság, 
a növényzet (erdő, kultúrnövények) meg-
semmisítése, illetve harcképtelenné tétele 
céljából. A ~ végrehajtható vegyi csapások-
kal, mérgező aeroszol és füst fejlesztésével, 
vegyiaknamező robbantásával, terepszeny-
nyezéssel, növényzetpusztító szerek repü-
lőgépekről való kipermetezésével, illetve 
diverziós módszerekkel. (B. T.) → ABV-tá-
mogatás

vegyi zár: vegyiakna-zár; az ellenség moz-
gásának, manővereinek akadályozására, 
harctechnikai eszközeinek szennyezésé-
re és csapatainak harcképtelenné tételére, 

meghatározott rendszerben telepített ve-
gyiaknákkal, terepszennyezéssel vagy ezek 
együttes alkalmazásával létrehozott aka-
dály. A ~ak a robbanózárak egyik csoportját 
képezik. A vegyiaknák töltete mérgező harc-
anyag, főleg a terep szennyezésére alkal-
mas maradó mérgező harcanyag (kénmus-
tár,  V-típusú mérgező harcanyagok). A ~akat 
a műszaki zárak rendszerében vagy önállóan 
telepíthetik. Az aknák két alaptípusa isme-
retes: az egyik a mérgező harcanyagot rob-
bantással szórja szét; a másik kipermetezi 
(az akna testben túlnyomást hoznak létre, 
a mérgező harcanyag szórófejen keresztül 
jut a terepre). A ~et rendszerint elektromos 
úton, távirányítással aktiválják. A felrob-
bantott vagy szennyezései létrehozott – hu-
zamosabb ideig (napokig) – szennyezi a te-
repet, a személyi állományt védőeszköz fel-
vételére kényszeríti. A ~at leküzdő fél előbb 
vegyi felderítést hajt végre, amikor is pon-
tosan megjelöli a szennyezett terepszakasz 
határait, megkerülésre alkalmas utat jelöl 
ki, szükség szerint átjárót nyit, vagy a fon-
tosabb szakaszon elvégzi a terepmentesítést 
A mérgező harcanyagok alkalmazását nem-
zetközi egyezmény tiltja, ennek megfelelő-
en a ~ak alkalmazásának veszélye csökkent 
(az egyezményt alá nem író országok nem 
vállaltak kötelezettséget a tiltó rendszabá-
lyok betartására).

vegyi-, sugár-, ABV-felderítőeszköz: a ve-
gyi felderítés a sugárfelderítés, valamint 
a nem szakbiológiai felderítés végrehajtásá-
hoz felhasználható eszköz. A ~ök az ABV-
anyagok kimutatásának, azonosításának, 
valamint monitorozásának alapvető beren-
dezései. E felderítések végrehajtása gyak-
ran egybeeshet, ezért a vegyi, sugárfelde-
rítő szervezeteket úgy  alakították ki, hogy 
külön-külön vagy egyidejűleg is képesek 
legyenek feladataikat megoldani. (B. T.) 
→ ABV-támogatás
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vegyi, sugár-, biológiai felderítés: olyan 
speciális szakfelderítési feladat, amelyet 
speciális felderítőeszközökkel ellátott, sa-
játos módszertan alapján felkészített sze-
mélyi állománnyal rendelkező kötelékek, 
szervezetek hajtanak végre. Célja vizuális 
és más módszerekkel végzett információ-
gyűjtés az ABV-csapások, kibocsátások té-
nyéről, a közvetlen kialakuló veszélyekről. 
Az információgyűjtés kiterjed az értéke-
lésekhez szükséges meteorológiai adatok 
gyűjtésére is. (H. H.) → felderítés

vegyi, sugár-, biológiai felderítés tervezé-
se: a felderítési ciklus irányítási fázisának 
egyik összetevője, amely olyan a vegyi-, su-
gár és biológiai felderítésre (megfigyelésre) 
vonatkozó tervezés, amit hadműveleti vagy 
annál magasabb szintű kötelékek, szerve-
zetek folytatnak egy meghatározott terü-
letre (körzetre) vonatkozóan. Megjegyzés: 
az adatgyűjtési terv tartalmazza a szakal-
egységek és más fegyvernemi, illetve a szak-
csapatok kijelölt állományának vegyi, sugár- 
és biológiai felderítő (megfigyelő) tevékeny-
ségét. (H. H.) → felderítés

vegyi, sugár-, biológiai figyelés: a felde-
rítési ciklus információgyűjtési fázisának 
egyik eleme, olyan tervszerűen végzett te-
vékenység, amikor vizuális megfigyeléssel 
vagy más módszerekkel megerősítjük, vagy 
elvetjük az ABV- csapás megtörténtét, illet-
ve a szennyezés jelenlétét. Megjegyzés: ma-
gába foglalhatja az ellenség ABV- fegyve-
reinek használatára vonatkozó információk 
gyűjtését, az ABV-szennyezések előrejel-
zéséhez kapcsolódó kockázati tényezőket 
és meteorológiai adatokat. (H. H.) → fel-
derítés

vegyi, sugárfelderítő (harc)jármű: a ⁓ 
vagy gépjármű, feladata az ABV-szennye-
zettség természetének, eloszlásának, meny-
nyiségi jellemzőinek és meteorológiai ada-

toknak a meghatározása A mért adatokat 
GPS helymeghatározó rendszer segítségé-
vel megjeleníti és tárolja. Ezek alapján a fel-
használó különböző NATO-kompatibilis 
CBRN-jelentéseket készíthet és továbbíthat. 
(B. T.) → ABV-támogatás

vegyifelderítő-eszközök: mérgező harc-
anyagok, toxikus ipari anyagok mérgek ész-
lelésére, kimutatására és jelzésére szolgáló 
szaktechnikai eszközök, készülékek, szak-
gépjárművek, szakharcjárművek. A mérge-
ző harcanyag-cseppek és aeroszolok levegő-
ben, terepen, technikai eszközön, vagy fel-
szereléseken való jelenlétének jelzése. Leg-
egyszerűbbek közé tartozik a kémiai elven 
működő mérgező harcanyag kimutató pa-
pír (CALID–3), ezeket a katonák ruházatá-
ra helyezik el, az elszíneződés utal a mérge-
ző harcanyag jelenlétére. A hordozható ve-
gyi azonosító készlet kimutatócsövekkel van 
ellátva. Alkalmas a mérgező harcanyagok 
és toxikus ipari anyagok fajtájának kimuta-
tására, továbbá megközelítő pontossággal 
a koncentráció mérésére. A fizikai kimuta-
tási elven működő automata vegyi jelző ké-
szülékek a levegő folyamatos ellenőrzésé-
re szolgálnak. mérgező harcanyag jelenléte 
esetén hangjelzést adnak. Automatikus ttá-
vadat-szolgáltatásra is alkalmasak. A minta-
vevő felszerelés a mérgező harcanyagokkal 
szennyezett talajból, vízből, növényzetből, 
levegőből és egyéb anyagokból való minta-
vételre szolgál. A mintákat vegyi laboratóri-
umokban vagy mobil laboratóriumban elem-
zik. (B. T.) → ABV-támogatás

vegyihelyzet-értékelés: a terep, a levegő, 
a harceszközök és más anyagok, objektu-
mok mérgező harcanyagokkal (toxikus ipa-
ri anyagokkal való szennyeződésének, illet-
ve a szennyeződés jellegének és méretének, 
a csapatok veszélyeztetettségi fokának, vala-
mint a vegyi fegyverektől (ipari kibocsájtás-
ból) származó várható veszteségének meg-
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határozása. Az értékelésből levont követ-
keztetéseken alapul a vegyivédelmi rend-
szabályok bevezetése, illetve megszüntetése 
és a csapatok harcképességének megítélése, 
valamint feladataik, tevékenységük szükség 
szerinti módosítása. A ~ alapadatai: a) a ve-
gyi csapást (szennyeződést) kiváltó eszkö-
zök fajtája és mennyisége; b) az alkalma-
zott mérgező (harcanyag típusa; a csapás 
(szennyeződés) helye és ideje; c) az adott 
körzet időjárási adatai. A ~ általános ada-
tai: a személyi állomány (lakosság) védett-
sége, elhelyezkedésének jellege, tevékenysé-
ge, az évszak, a terep jellege. A ~t a felso-
rolt adatok alapján értékelőtáblázatok (szá-
mítógépes programok) segítségével végzik. 
⁓kor meg kell állapítani: a) a személyi ál-
lomány várható veszteségét; b) a harctech-
nikai eszközök és a tereptárgyak szennye-
zettségét; c) az elsődleges és másodlagos 
mérgezőharcanyag-felhő terjedési mélysé-
gét; d) a mérgező harcanyag állékonyságát. 
(B. T.) → ABV-támogatás

vegyivédelem: ABV-védelem; a ~ vegyi 
védelmi szolgálat személyeinek, szakcsa-
patainak, szakeszközeinek és anyagainak, 
alaprendeltetésbeli feladatainak összefogla-
ló elnevezése. Használata szakkifejezések-
ben például a ~ erői, a ~ eszközei; leggyak-
rabban melléknévként fordul elő, például ~i 
szaktiszt, ~i eszközök, ~i zászlóalj. Haszná-
latos a ~i szakfeladatok kifejezésére, hang-
súlyozására is. (B. T.) → ABV-támogatás

vegyivédelmi anyag: a tömegpusztító fegy-
verek elleni (ABV-) védelem feladatainak 
végrehajtásához szükséges anyagok összes-
sége. Közülük a legfontosabbak a vegyivé-
delemben használt anyagok, a vegyi és su-
gárfelderítésben használt anyagok, az ABV-
mentesítőanyagok, a kiképzési és a javító-
anyagok. (B. T.) → ABV-támogatás

vegyivédelmi csapat: ABV-védelmi csa-
pat; olyan szakcsapat, amelynek rendelteté-
se a harctevékenységek vegyivédelmi (ABV-
védelmi) támogatása. A ~okat az első világ-
háború idején hozták létre a hadviselő álla-
mok hadseregeiben. A vegyi (vegyiharc-, 
gázharc-, gáz-) csapatok állományában gáz-
fúvó és gázvezető, terepszennyező, vegyiak-
navető, vegyiakna-telepítő, lángszóró, ködö-
sítő és vegyivédelmi (gázvédelmi) csapat-
nemekből álló, egynemű vagy vegyes köte-
lékek voltak. Napjainkban a ~ok különféle 
olyan egységekből és alegységekből állnak, 
amelyek vegyi, sugár- és nem szakbiológi-
ai felderítési feladatokat, a fegyverzet, a ru-
házat, a felszerelés és a személyi állomány 
vegyi és sugármentesítésével, fertőtleníté-
sével, valamint a terep mentesítésével kap-
csolatos feladatokat hajtanak végre. A ~ok 
állományába tartoznak olyan alegységek is, 
amelyeknek rendeltetése gyújtófegyverek 
(lángszóró, reaktív lángvető stb.) alkalma-
zása, álcázó ködfüggönyök létesítése. A Ma-
gyar Honvédségben a ~okban az utóbb fel-
sorolt alegységek nem, de tűzoltó szakal-
egységek megtalálhatók. A ~okhoz tartoz-
nak még az ABV-helyzetértékelő és -tájé-
koztató központok, a ABV-védelmi labora-
tóriumok, a szakjavítók, a szakanyagellátó 
alegységek stb. Más hadseregekben a ~ok 
egységei és alegységei valamennyi haderő-
nem alakulatainak állományában megtalál-
hatók; megnevezésük, szervezeti struktúrá-
juk, ellátottságuk és feladataik különbözők. 
(B. T.) → ABV-támogatás

vegyivédelmi eszközök: vegyivédelmi mű-
szer; a ~ az ABV-védelem alaprendeltetésbe-
li feladatait megvalósító eszközök és beren-
dezések. Általánosságban ide sorolják mind-
azokat az eszközöket és  berendezéseket, 
amelyekkel ellátják a különféle fegyver-
nemi és szakcsapatokat, valamint a vegyi-
védelmi szakcsapatokat. A ~höz tartoznak: 
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egyéni védőeszközök és kollektív védőesz-
közök, az ABV-felderítő (vegyi, sugár-, bio-
lógiai felderítő) műszerek és berendezések, 
az ABV-mentesítő (vegyi és sugármentesí-
tő) eszközök és berendezések, tábori mete-
orológiai felszerelés, ABV-felderítő harc-
járművek, ABV felderítő szakgépjárművek, 
ABV laboratórium-gépkocsik, tűzoltó szak-
gépkocsik és készülékek, ködképző eszkö-
zök és ködösítő berendezések, napalm tűz-
keveréket bekeverő gépkocsi, lángszóró, re-
aktív lángvető, az ABV helyzetértékelő és 
-tájékoztató központ szakeszközei, vegyivé-
delmi javítóeszközök és műhelygépkocsik, 
a sugárzásmérő műszerek hitelesítőeszközei 
stb. Tágabb értelemben ide sorolhatók a csa-
patok felkészítését szolgáló vegyi védelmi 
kiképzőeszközök, imitációs eszközök, gya-
korlóberendezések, sugárforrások, makettek 
stb. (B. T.) → ABV-támogatás

vegyivédelmi műszer: lásd vegyivédelmi 
eszközök (B. T.) → ABV-támogatás

vegyivédelmi szolgálat, vegyi szolgálat: 
egyes haderőknél a fegyveres erők egyik 
szakszolgálata. Rendeltetése: a harctevé-
kenységek vegyi támogatása; a csapatok 
(erők) felkészítése az ABV-fegyverek, ipa-
ri mérgező és radioaktív anyagok, biológiai 
anyagok, valamint a tüzek hatásaival szem-
beni védekezésre, a lángszóró, gyújtóesz-
közök és az álcázó ködfüggönyök alkalma-
zására; továbbá a fegyveres erők egységei-
nek megfelelő szakanyaggal való ellátása; 
e szakanyagok rendeltetésszerű felhaszná-
lásának segítése, tárolása és javítása. A kö-
zelmúltban a magyar ~ feladata kibővült 
az ipari katasztrófák, nukleáris balesetek 
és hatásuk elleni védelemmel. A ~ a vegyi-
védelmi csapatok vezető szerveinek, egy-
ségeinek és alegységeinek rendszeréből áll. 
(B. T.) → ABV-támogatás

vegyivédelmi támogatás: lásd ABV védelmi 
támogatás; vegyi biztosítás (B. T.) → ABV-
támogatás

vektoros térképi adatállomány (Vector 
Product Format – VPF): a digitális térké-
pészeti adatbázisok azon meghatározó al-
kotóelemei, amelyek a terep számítógépes 
modellezése során, az egyedi sajátosságok-
kal rendelkező, de azonos jellemzőik alap-
ján osztályokba sorolható entitásokat kez-
dő- és a végpontjaikkal megadott irányított 
szakaszokkal képezik le. A vektoros szer-
kezetű modelltérben a pontszerű tereptár-
gyak (például kút, magaslat, toronyszerű 
építmény) 0 dimenziós kiterjedéssel (vagyis 
ponttal), a vonalas jellegű tereptárgyak (pél-
dául csatorna, vasút, távvezeték, határ) 1 di-
menziós kiterjedéssel (vagyis vonallal), míg 
a releváns felülettel bíró tereptárgyak (pél-
dául erdő, tenger, település tömb, mocsár) 
2 dimenziós kiterjedéssel (vagyis zárt sok-
szöggel) reprezentálják terepi megfelelőiket. 
Vektoros adatmodellel a térinformatikában 
alapvetően diszkrét jellegű terepelemek le-
írásakor találkozhatunk, ahol a pontszerű, 
vonalas, vagy felületi kiterjedéssel bíró te-
reptárgyak lényegében nem mutatnak foly-
tonos térbeli változást (ellentétben a dom-
borzattal, a levegő különféle állapotjellem-
zőivel, illetve a talajban és a vizekben fel-
lelhető szennyező anyagok elterjedésével, 
amelyek leképzése a raszteres térinforma-
tikai modelltérben célszerűbb). A vektoros 
térképi adatállományok számos olyan elő-
nyös tulajdonsággal bírnak, amelyek elen-
gedhetetlenek az összetett térinformatikai 
modellezés során. Ezek közül kiemelendő 
a vektoros modelltér elemeihez rendelhető 
adatok, illetve az egyes elemek közötti kap-
csolódások sokfélesége, az összetett térin-
formatikai elemzések során. Amennyiben 
a ~ elemei között nincs kialakítva fejlett lo-
gikai kapcsolat, úgy azt spagetti adatmodell-
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nek nevezzük. A fejlettebb vektoros adat-
modellekben viszont már figyelembe kell 
venni a topológiai összefüggéseket is (pél-
dául szomszédsági kapcsolat, folyamatos-
ság, magába foglalás) amelyekkel a vekto-
ros adatállományban fellelhető redundancia 
lényegesen csökkenthető, a térinformatikai 
elemzések összetettsége ugyanakkor növel-
hető. A ~ digitális tárhely igénye a raszteres 
adatformátumhoz képest jóval csekélyebb, 
ugyanakkor az ábrázolt terület növelésével 
egyre nagyobb feladat hárul a megjelenítő-
eszközre, ezért többszelvényes munkatér-
képek kialakítására nem ideális. Erre a cél-
ra a raszteres adatállományok jobban meg-
felelnek. A vektoros térképi adatállományok 
ugyanakkor könnyen módosíthatók, mind 
megjelenítési, mind a tartalmi vonatkozá-
sokban. A NATO-szabványoknak megfele-
lő vektoros térképi adatállományok leírását 
a vonatkozó szabványosítási egyezmények 
(STANAG 7072, 7163) tartalmazzák. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

veszélyhelyzet: a Kormány az élet- és va-
gyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás 
vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint 
ezek következményeinek az elhárítása érde-
kében ⁓et hirdet ki, és sarkalatos törvény-
ben meghatározott rendkívüli intézkedése-
ket vezethet be. A Kormány a ⁓ben rendele-
tet alkothat, amellyel – sarkalatos törvény-
ben meghatározottak szerint – egyes törvé-
nyek alkalmazását felfüggesztheti, törvényi 
rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb 
rendkívüli intézkedéseket hozhat. A ⁓ ke-
zelésére Kormányzati Koordinációs Bizott-
ságot (KKB) működtet. (H. L.) → védelmi 
igazgatás

vészrádió: a repülőbalesetet szenvedett 
vagy kényszerleszállást végrehajtó repü-
lőgép-vezető gyors felkutatását elősegítő 
rádióberendezés. Katonai repülőgépeken 
a hordozható mentőkészletben helyezik el. 

A polgári légi közlekedésben a ~ a segély-
kérésre kijelölt frekvenciákon sugároz jele-
ket. Elhagyott területeken végrehajtott kény-
szerleszállás esetén a gépszemélyzet a ~t 
kézzel hozza működésbe. Automatikusan 
is működhet, amikor a repülőgép hosszten-
gelyirányú gyorsulása 10–15 ms időtarta-
mig meghaladja az 5–7 g értéket. A segély-
kérő vagy ~ frekvenciákat a repülésirányí-
tó központokban, repülésvezetői pontokon 
és repülő-harcálláspontokon folyamatosan 
figyelik, ugyanakkor a Cospar-Sarsat mű-
holdas megfigyelőrendszer is észleli a vész-
jeleket, és adatokat szolgáltat a földet érés, 
kényszerleszállás helyzetéről. (N. I.) → hír-
adó-informatika, információvédelem

veszteségokozás várható mértéke: tüzér-
ségi tűz hatékonysági mutatói (M. G.) → tü-
zérség

vetületi rendszer: a feltérképezendő terü-
let kiterjedése és a felhasználási célok függ-
vényében kialakított szabályok és eljárások 
összessége, mely megszabja a térképi ábrá-
zolás céljainak megfelelő alapfelület és vetü-
leti rendszer típusát, megadja a vetületi szá-
mítások algoritmusait és a transzformációs 
képleteket, továbbá megfelelő alapot képez 
vetületi sík koordináta-rendszer kialakításá-
ra. A ~ egy adott ország, vagy a ~ megha-
tározó paramétereit tartalmazó egyezmény-
hez csatlakozó országok térképrendszerének 
alapja. (K. A.) → geoinformációs támogatás

vetületi sáv: szögtartó, transzverzális (fek-
vő helyzetű) hengervetületeknél az alapfelü-
let meghatározott szélességben (UTM ese-
tén ez 6°) a hengerpalástra vetített gömbi 
(ellipszoidi) kétszög területe. A vetületi sáv 
a hengerpalást széthajtásával síkba fejthe-
tő, így megfelelő alapot képez derékszögű 
sík koordináta-rendszerek  kialakításához, 
amelynek északra mutató (X) tengelye 
a  középmeridián képéhez, keletre mutató 
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(Y) tengelye pedig az Egyenlítő képéhez iga-
zítható. A ~ egyúttal a zónafelosztás alapja 
is. Mivel a Föld teljes felszínének lefedésé-
hez több vetületi sávra is szükség van (UTM 
esetén 360° ÷ 6° = 60 sávra), az így kiala-
kuló zónákat számozni szükséges. A zónák 
számozása a kezdőmeridián antimeridián-
jától (keleti hosszúság 180°) indul. (K. A.) 
→ geoinformációs támogatás

vezénylés: 1. A hivatalosan kinevezett szer-
vezeti beosztásból – az elöljárói döntésnek 
megfelelően – meghatározott feladattal, da-
tált időtartamra más szervezeti alárendelt-
ségbe irányítás. A ⁓ idejére az adott szerve-
zeti elöljárónak tartozik felelősségi kötele-
zettséggel a katona az őt megillető jogokkal 
és kötelezettségekkel. (C. O.) → katonai ve-
zetés Az állomány tagja: a) eredeti szolgá-
lati beosztásában való meghagyása mellett 
megfelelő szolgálati feladat ellátására; b) 
Magyarországon települő katonai szerve-
zetnél történő szolgálatteljesítésre; c) az ál-
lomány tagja beleegyezésével, a miniszter és 
a más szerv vezetőjének megállapodásával 
más szervnél történő szolgálatteljesítésre; d) 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen vagy a 
miniszter fenntartása alá tartozó, honvédsé-
gi szervezetnek nem minősülő köznevelési 
intézményben (a továbbiakban együtt: nem 
katonai oktatási intézmény) történő szolgá-
latteljesítésre; e) a Katonai Nemzetbiztonsá-
gi Szolgálatnál történő szolgálatteljesítésre; 
f) külföldi szolgálatra; g) képzésen történő 
részvételre vezényelhető. A b–f) esetekben 
az állomány tagja a ⁓e, a más szervnél tör-
ténő szolgálatteljesítése, illetve az egy évet 
egybefüggően meghaladó külföldi szolgálat-
teljesítése időtartamára áthelyezésre kerül a 
Magyar Honvédség rendelkezési állományá-
ba. A ⁓ során az állomány tagja kérheti kü-
lönös méltánylást érdemlő egyéni érdeké-
nek figyelembevételét. (I. A.) → humánpo-
litika – személyügy 2. A katonai szervezet 
közvetlen tevékenységét irányító katona ál-

tal alkalmazott vezényszavak, parancsok is 
a ⁓nek egy formája. 3. Az egységeknél a kü-
lönböző szolgalati beosztásokat összeállító, 
megtervező katonaszemély az ún. szolgálat-
vezénylő. (C. O.) → katonai vezetés

vezérkar: a Honvéd Vezérkar békében az or-
szág katonai védelemre való felkészítésének 
felső szintű tervező-szervező, és a honvédség 
katonai tevékenységének felső szintű vezető 
szerve. A Honvéd Vezérkart és a hadrendbe 
tartozó katonai szervezeteket a Honvéd Ve-
zérkar főnöke vezeti, aki az utóbbiak tekinte-
tében hatáskörét részben átruházhatja. Szol-
gálati elöljárója a honvédség tényleges állo-
mányú tagjainak. Kormányrendelet, valamint 
a honvédelemért felelős miniszter által meg-
állapított hatáskör gyakorlásának keretei kö-
zött felelős a hadrafoghatóságért, a honvéd-
ség magas fokú fegyelméért, kiképzéséért 
és felkészítéséért, valamint jogszabályban 
meghatározott körben, az alárendeltségé-
be tartozó szervezetek tekintetében, a kato-
nai szakterület vonatkozásában szakirányí-
tási feladatok ellátásáért. A Honvéd Vezér-
kar főnöke a hatáskörének gyakorlása során 
együttműködik a közigazgatási államtitkár-
ral. A szolgálati elöljárói jogkör tartalmi ele-
meit a Honvéd Vezérkar főnöke e törvény-
ben, más jogszabályban, a honvédség irányí-
tására, szakirányítására, vezetésére és sze-
mélyügyi hatásköreire vonatkozó rendelke-
zések szerint gyakorolja. A Honvéd Vezér-
kar csoportfőnökségekre és adminisztratív 
feladatot ellátó szervezeti egységre tagozó-
dik. A csoportfőnökségek a minisztériumi 
főosztályokkal azonos jogállású szervek. 
A csoportfőnökségek osztályokra tagozód-
nak. A Honvéd Vezérkar csoportfőnöksé-
geit a csoportfőnök vezeti, akinek munkáját 
a Honvéd Vezérkar főnöke irányítja. A Hon-
véd Vezérkar csoportfőnökségeinek osztá-
lyait közvetlenül a csoportfőnök, vagy olyan 
csoportfőnök-helyettes vagy osztályvezető 
vezeti, akinek tevékenységét a csoportfőnök 



1157

vezetékes híradás

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

irányítja. Legfelső szinten (J) a Honvéd Ve-
zérkar főnök stratégiai/hadászati döntés-elő-
készítő szerve a vezérkari törzs. A vezérkari 
szervezet a tanácsadó, javaslattevő funkci-
ón kívül a honvédelmi feladatok megoldá-
sában az országvédelem, a haderő anyagi-
technikai, személyi kiegészítés és utánpót-
lás biztosítása érdekében dolgoz ki alkalma-
zási előterjesztéseket. A vezérkari szervezet 
a Személyügyi, a Felderítő, a Hadműveleti, 
a Logisztikai, a Haderőtervezési, a Híradó, 
Informatikai és Információvédelmi Cso-
portfőnökségeket és a Vezérkari Titkárságot 
foglalja magába. (C. O.) → katonai vezetés

vezérkar főnöke: a két világháború között 
a legtöbb országban a vezérkar élén álló sze-
mély. (Például Magyarországon: a Honvéd 
Vezérkar főnöke.) Ezt a posztot egy idő-
ben csak egy személy láthatta el. (Sz. M.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

vezérkari főnök: 1. A két világháború kö-
zött a legtöbb országban a hadosztály- és et-
től magasabb parancsnokok munkáját köz-
vetlenül segítő szervezet vezetője. (Had-
osztály, hadtest, hadsereg vezérkari főnök, 
mindig annyi fő, ahány ilyen nagyságú kö-
telékkel rendelkezett az adott haderő.) 2. 
Napjainkban sok helyen, a vezérkar élén álló 
személy. (Magyarországon a Honvéd Vezér-
kar első embere a vezérkari főnök.) (Sz. M.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

vezérlés: a végrehajtás irányításának felső 
szintű (magasabbegység) módszere. ⁓ során 
az irányító rendszer érzékeli a zavaró hatá-
sokat még mielőtt azok az irányított alrend-
szert elérnék. Az irányítórendszer kiegészí-
tő intézkedésekkel felkészíti az irányított al-
rendszert, hogy a zavaró hatások bekövetke-
zése ellenére is a meghatározott módon vi-
selkedjen. Ezzel a preventív intézkedéssel 
támogatja az alárendelt szervezet célrend-
szerének időbeni hatékony megvalósítását 

is. Ilyen vezérlés például, amikor a védelmi 
igazgatás rendszere egy ország lakosságát 
felkészíti arra, hogy a nagyobb árhullámok 
érkezésekor miként előzzék meg a nagy ka-
tasztrófát. (C. O.) → katonai vezetés

vezérlöveg: a tüzérüteg tüzelőállásában el-
helyezett közepes ballisztikai és technikai 
jellemzőjű tűzeszköz (löveg, aknavető, so-
rozatvető). A ~ koordinátáit az üteggel azo-
nosnak veszik és így a lőelemeket is erre 
vonatkoztatva határozzák meg. A ~ként al-
kalmazott tűzeszközt rendszerint a tüzelőál-
lás közepén helyezik el. (Sz. T.) → tüzérség

vezeték nélküli híradás: a híradás, infor-
mációtovábbítás, kommunikáció techni-
kai megvalósításának egyik fő csoportja. 
Az adó- és a vevőberendezés közötti kapcso-
latot fizikailag értelmezett elektromágneses 
hullámok hozzák létre. Gyakorlati szem-
pontból ~ akusztikai eszközökkel is meg-
valósítható, de ez a módszer a híradás, in-
formációátvitel céljaira nem terjedt el. A ~ 
fő csoportjai: a) rádióhíradás; b) rádiórelé-
híradás; c) atmoszférikus optikai híradás. 
(N. I.) → híradó-informatika, információ-
védelem

vezetékes híradás: információ továbbítá-
sa vezetéken, kábelen, elektromos jelek út-
ján. A ~ eszközei a kábelek és a vezetékek, 
időosztásos és frekvencia-multiplex beren-
dezések, távbeszélő-kapcsolóközpontok, 
géptávíró-kapcsolóközpontok, diszpécser- 
és főnök-titkári rendszerek, vezetékes vég-
berendezések. Az információtovábbítás ti-
tokban tartását legmagasabb fokon elvileg 
a vezetékes (kábeles) rendszereken szerve-
zett összeköttetések biztosítják. A ~ fő ka-
tonai alkalmazásai lehetnek a védelemben, 
a  támadást megelőző helyzetben, vezeté-
si pontokon  belüli összeköttetésre. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem
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vezetékes híradóeszköz: a vezetékes hír-
adásban alkalmazott aktív és passzív techni-
ka eszközök általános megnevezése. A ~höz 
tartoznak a tábori könnyűvezeték, a tábori 
nehézvezeték, tábori, illetve postai kábelek 
és légvezetékek, optikai kábelek, vivőfrek-
venciás berendezések, vonalrendezők és il-
lesztő berendezések, tábori és állandó táv-
beszélőközpontok, távbeszélő-készülékek 
stb. (N. I.) → híradó-informatika, informá-
cióvédelem

vezetékes hírhálózat: az egy rendszeren be-
lül telepített vezetékes híradóeszközök által 
létrehozott átviteli utak összessége. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

vezetés: társadalmi tevékenységi folyamat, 
amely az emberek meghatározott csoport-
jában érvényesül. Olyan sajátos emberi cse-
lekvés, amelyben az egyik ember – a veze-
tő – másokat befolyásol, illetve késztet kö-
zösségi cél elérésére, és ehhez megteremti 
a legkedvezőbb erőforrás-feltételeket a szer-
vezeti funkciónak megfelelően. A ⁓ általá-
nos jellemzője a céltudatosság, a tervsze-
rűség, a szervezettség, az ösztönzés, a fel-
tételek meglétének szükségessége. A ⁓ sa-
játosságát jelzi, hogy mindig szervezeti ke-
retekben, emberek közötti viszonyban rea-
lizálódik, ahol ők a célok megvalósításáért, 
hierarchikus rendszerben – megfelelő felté-
telek mellett – kommunikáció útján együtt-
működnek. A szervezetvezetésnek tartalmi 
megvalósíthatósági szempontból további jel-
legzetessége még, hogy: a) környezetfüggő 
és rendszerjellegű (interdependens); b) vi-
szonylagosan szabványosíthatatlan (relatíve 
anormatív); c) változtatható és fejlődő (evo-
lúta és fluid); d) kombinálja a ⁓i struktúrák 
fenntartását és változtatását (duális); e) szo-
rosan kapcsolódik a szervezethez, amelyet 
vezet (binóm). (C. O.) → katonai vezetés

vezetéselmélet: tárgya a különféle társa-
dalmi szervezetek lényegének, természeté-
nek speciális, vezetési szempontból törté-
nő vizsgálata, valamint a szervezetek mű-
ködési törvényeinek, a vezetés törvénysze-
rűségeinek feltárása. A ⁓ tárgyát a vezetés 
általános elméletének a különböző rendel-
tetésű szervezeteknél történő megvalósít-
hatósága, érvényesíthetőségének vizsgálata 
határozza meg, illetve képezi. A vezetés tár-
gyának általános és sajátos módszerrel tör-
ténő vizsgálata biztosíthatja a vezetés abszt-
rakt és egyedi jellegének, összefüggéseinek, 
kapcsolatrendszerének feltárását. Így a ve-
zetéstudomány – más tudományok terüle-
teivel párhuzamosan – vizsgálja (fejlesztés 
céljából) többek között: a) a vezetés általá-
nos alapjait; b) a vezetés elméletének, gya-
korlatának és módszertanának rendszerét, 
összefüggéseit; c) a szervezeti folyamatok 
racionalizálását; d) a szervezetek célrend-
szerének megfelelő struktúra kialakíthatósá-
gát, működtethetőségét; e) a szervezet kom-
munikációs rendszerét; f) a vezetőszervek, 
személyek szintenkénti vezetői folyamatai-
nak racionalizálási lehetőségeit, a vezetési 
és munkamódszereket, és azok strukturált-
ságát; g) más államok, multinacionális szer-
vezetek vezetői rendszereinek működését, 
összevetését, illetve annak adaptálási lehető-
ségeit (benchmarking); h) a szervezeti válto-
zások megvalósíthatóságát; i) a szervezetek 
diagnosztizálási lehetőségeit; j) a szervezeti 
innovációt, változási, fejlesztési szükséges-
ségét; k) a szervezeti hatékonyságfejlesztés 
különböző aspektusait. A ⁓ a vezetéstudo-
mány és más tudomány interdiszciplináris 
alrendszereként: a) analizálja a vezetés filo-
zófiai, jogi, pszichológiai, szociológiai, in-
formatikai, kommunikációs, metodikai, lo-
gikai, pedagógiai, matematikai stb. alapjait; 
b) tanulmányozza a vezetés elméleti alapja-
it, folyamatát, eszközrendszerét, technikai 
rendszerét, vezetői felkészítés fejlődésének 
és fejlesztésének rendszerét, lehetőségét; 
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c) vizsgálja a szervezeti humán erőforrás 
kiválasztásának, gazdálkodásának, haté-
konyságának, fejleszthetőségének, ösztön-
zésének és motiválásának módjait, lehető-
ségeit; d) kutatja a hatékony vezetési rend-
szerek kialakításának lehetőségeit, a vezeté-
si szintek optimalizálásának munkamódsze-
reit, a vezetéstechnikai eszközök alkalmazá-
sának problémáit, lehetséges fejlesztésüket, 
a környezeti változásokra történő reagálási 
idő minimalizálását, a fenntarthatóságot; 
e) kidolgozza a vezetési szervek működésé-
nek elveit és rendjét, a vezetők, a támogatók 
munkamódszereit, a felkészítésük, és a te-
vékenységük integrálását és vezetési haté-
konyságot fokozó eszközrendszert, a szer-
vezet védelmét, különös tekintettel az in-
formációvédelemre (kibervédelem). (C. O.) 
→ katonai vezetés

vezetés elvei, követelményei: a ⁓t két meg-
közelítésben célszerű tárgyalni. A) Fayoli  
általános elvek: a) munkamegosztás elve; 
b) a vezetői és munkavállalói felelősség elve; 
c) az utasítás egységének elve; d) az irányí-
tás egységének elve; e) az anyagi és erköl-
csi ösztönzők összehangolt, igazságos al-
kalmazásának elve; f) a központosítás elve 
szerint g) a „szolgálati út” betartásának elve 
az „utasításlánc” egymásra épülő rendsze-
rén; h) a méltányosság (igazságosság) elve; 
i) a kezdeményezés elve; j) a szakmai hoz-
záértés, kompetencia elve; k) a szervezeten 
belüli egység és összhang elve. B) A kato-
nai szervezet vezetésének elvei: a) a veze-
tés egységének elve azt jelenti, hogy kato-
nai szervezetek tevékenységükben azonos 
elveket követnek céljuk és feladataik telje-
sítése során. Ez azzal igazolható, hogy a ka-
tonai szervezetek tevékenységét nemzetközi 
egyezmények, közel azonos jogi felhatalma-
zású nemzeti törvények, a szövetségi rend-
szeren belüli tevékenységet pedig egyezte-
tett doktrínák befolyásolják. A komplex fel-
adatok a célnak, a funkciónak megfelelően 

részekre osztva, de egy közös cselekvési el-
gondoláshoz igazodva kerülnek megvalósí-
tásra. A tagolt feladat ellátásáért az aláren-
deltek felelősséggel tartoznak, mind jogi-
lag, mind erkölcsileg. A szervezet parancs-
noka a feladat-végrehajtáshoz – az elöljáró 
által meghatározott keretek között – meg-
felelő feltételrendszerrel, hatalmi eszközök-
kel rendelkezik. A vezetés egységének el-
érését a nemzeti haderők relációjában dön-
tően meghatározza annak morális helyze-
te. A haderő egységes cselekvése a nemzeti 
eszméhez való magas szintű erkölcsi elkö-
telezettséggel érhető el, amelyet a hazafi-
as nevelés, a karizmatikus vezetés döntő-
en befolyásolhat; b) az egyszemélyi vezetés 
alapja a szervezet vezetőjének – a parancs-
noknak – teljes körű jogi felhatalmazása, 
felelőssé tétele a szervezet valamennyi te-
vékenységéért. A felhatalmazott parancs-
nok – döntésétől függően – személyesen ve-
zeti, illetve irányítja a közvetlen alárendelt 
vezetők, a törzs és a főfunkciót végrehajtó 
szervezetek, személyek munkáját. A vezetés 
egysége azzal támogatható, hogy valameny-
nyi erő és eszköz alkalmazási joga szerve-
zetenként, szintenként egyetlen parancsnok-
ra ruházzák át. Az egy személyre ruházott 
jog és felelősség biztosítja – a közös elöl-
járói elgondolásához igazított – tevékeny-
ség tervezését, szervezését, a végrehajtás 
irányítását, és azok kohézióját. Az egysze-
mélyi vezetési rendszer dominanciáját erő-
síti a fayoli  elv érvényre juttatása, amely 
szerint minden személy a lineáris (katonai) 
szervezetben egy személynek tartozik fele-
lősséggel, jelentési és jogi kötelezettséggel, 
illetve tőle (elöljárójától) kaphat parancsot, 
feladatot; c) a vezetés és az irányítás integ-
ráltsága: a vezetés és az irányítás minden 
szervezeti szinten realizálódó vezetői tevé-
kenység, folyamat, amely egységet alkot-
va, kontextuálisan van jelen és érvényesül. 
Amíg a vezetés során a parancsnok közvet-
lenül (kontaktan, személyes kapcsolatban 
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direkt  módon)  gyakorol hatást az aláren-
deltjeire, addig az irányítás általában nem 
közvetlen, hanem áttételesen – az ott dol-
gozó vezetőkön át – indirekt módon reali-
zálódik. A vezetés és az irányítás együttes, 
dialektikus alkalmazása biztosíthatja a ve-
zetés, irányítás egységét, az egyszemélyi ve-
zetési rendszer érvényre juttatását, de a cél-
rendszer, a szervezeti feladat teljesítését egy-
aránt; d) a vezetés folyamatossága: a vezetés 
egységének erősítését a vezetés folyamatos 
fenntartásával lehet elérni. A vezetés folya-
matossága biztosítható az előkészített ter-
vek és a kiadott parancsok lehetséges vál-
tozásainak reális előrelátásával, az elöljáró 
parancsnok és a harcfeladatoknak nagyobb 
mélységre és nagyobb távlatra szóló isme-
retével. A folyamatos vezetés elérhető: idő-
ben hozott elhatározással és annak az alá-
rendeltekhez történő időbeni eljuttatásával; 
a helyzet folyamatos értékelésével és a vál-
tozások előrelátásával; állandó és kölcsönös 
tájékoztatással és együttműködéssel; folya-
matos, többszintű és többcsatornás össze-
köttetéssel; a vezetési pontok, vezetők, pa-
rancsnokok állandó helyettesítésére történő 
készenléttel; a vezetés megszakíthatatlan 
éjjel-nappal, különböző műveletek átme-
nete során történő biztosításával, a vezetési 
pontok időbeni telepítésével, áttelepítésével; 
e) egyértelmű vezetési lánc: a vezetés és irá-
nyítás rendszere (C2) egymásra épített, hie-
rarchikus. Az alá-, fölé-, át-alárendelést pon-
tosan, a feladatoknak megfelelően szüksé-
ges meghatározni, amely az alárendeltek ré-
szére átláthatónak és világosnak kell lennie. 
A parancsadási jognak a meghatározottsá-
ga, az elszámolási és jelentési kötelezettség 
pontos előírása, azaz minden időben és he-
lyen tisztázott hatáskör (az utasítási jog-
kör és kompetencia) az, amelyik hozzájárul 
az egyértelmű vezetési lánc létrehozásához 
és működtetéséhez; f) a vezetés integrálása: 
a vezetési struktúrát, valamennyi vezetési 
elem képességét úgy szükséges meghatá-

rozni és alkalmazni, hogy azok maximálisan 
biztosítsák a cél teljesítését. A nemzeti pa-
rancsnokságok lehetnek funkcionális (légi, 
szárazföldi, tengeri, különleges), vagy lehet-
nek feladatorientáltak, de mindig szükséges 
megfelelnie a konkrét művelet igényeinek. 
A vezetés integrálása az összhaderőnemi, il-
letve az összfegyvernemi törzsekben reali-
zálódik; g) decentralizált vezetés: a feladat, 
a cél teljesítéséért a felelősség oszthatatlan, 
de a jogköröknek az alárendeltekhez való 
delegálása, és azok felelőssége a tevékeny-
ségért, az elöljáró parancsnok szándékának 
a támogatása érdekében megfelel a decent-
ralizáció elvének. A decentralizáció bizto-
sítja az alárendelt parancsnokok kezdemé-
nyezésének kibontakozását, segíti az időbeni 
döntéshozatalt. A parancsnokok élve a lehe-
tőséggel, kihasználják a cselekvési szabad-
ságot, bizonyos jogköröket időlegesen lead-
nak. A jogkör leadása nem mentesíti a veze-
tőt a felelősségtől, és a feltételek biztosítá-
sától; h) együttműködés és kölcsönös meg-
értés: az erőkifejtés egysége, az összhade-
rőnemi és többnemzetiségű kötelékek csak 
a kölcsönös segítés, az egymásba vetett hit-
re alapozottan képesek a közösen értelme-
zett feladatok megoldására. Az eljárási mód-
szerek megismerése, a feladatok közös ér-
telmezése, a közös gyakorlások vezethetnek 
az eredményes együttműködéshez, a kölcsö-
nös megértéshez. (C. O.) → katonai vezetés

vezetési ciklus: a vezetési folyamatmegol-
dások a katonai szervezet harci vezetése so-
rán a parancsnoki munka is ciklikus (ismét-
lődő) jellegű, amely az alábbiakban nyilvá-
nul meg: harcfeladat tisztázása – időszám-
vetés – helyzetértékelés – elhatározás (dön-
tés) – harcparancs kiadása – együttműködés 
megszervezése – műveletek irányítása – el-
lenőrzés/értékelés – új elhatározás – új pa-
rancs stb. (C. O.) → katonai vezetés



1161

vezetési folyamat

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

vezetési csoport: a parancsnokból, a szer-
vezetszerűen beválasztott vezetőkből, va-
lamint a döntés meghozatalához szükséges 
azon a katonákból áll, akik tapasztalati ja-
vaslatát lehet felhasználni. A vezetési cso-
portot elsősorban alegység (raj, szakasz, szá-
zad) alkalmazzák.

vezetési eszközök: azon szellemi, anyagi 
jelenségek és dolgok összessége, amelyeket 
a vezető ösztönzésként illetve motivációként 
felhasznál vezetői tevékenységének eredmé-
nyesebbé, hatékonyabbá tétele során. Alkal-
mazásának alapja a hatalom, a vezető kom-
petens személyisége, feltétele a beosztottak 
engedelmessége. Eszközök csoportosítása: 
a) hatalmi (jogi adminisztratív) jogszabá-
lyokban, utasításokban fogalmazzák meg 
őket, a vezetőt kinevezéssel hatalmazzák 
fel, amikor az erőforrások felett hatalmi jo-
gosultságot kap; b) gazdasági-anyagi eszkö-
zök, amellyel ösztönözni ajánlott a kimelke-
dően teljesítő munkatársakat, érdekeltséget 
megteremtő lehetőség; c) erkölcsi, az elfoga-
dott normákat, értékrendet formáló vezetői 
tevékenység; d) logikai eszközök: a beosz-
tottak valamely kérdésben képviselt állás-
pontjának befolyásolása (vitakészség, be-
széd), következetes vezetői tevékenység; e) 
pszichológiai eszközök: beosztottak megis-
merését segítő, hangulatukra gyakorolt ve-
zetői tevékenység; f) szociológiai eszközök: 
csoportok, érdekközösségek megismerését, 
alakítását szolgáló eszközök; g) pedagógi-
ai eszközök: a munkatársak fejlesztése, fi-
atalok, kezdők felkészítése, mentorálásuk; 
h) technikai eszközök: alapvetően az infor-
máció-feldolgozáshoz kapcsolódó és minden 
olyan más technikai eszköz, ami hozzájárul 
a hatékonyabb, komfortosabb munkavégzés-
hez. (C. O.) → katonai vezetés

vezetési folyamat: a katonai szervezetek 
nyíltan, aktívan, szervezetten, környeze-
tükkel kölcsönös kapcsolatban működnek, 

ami dinamizálja, és célorientálttá teszi te-
vékenységüket. A katonai szervezet mű-
ködését, vezetését számos tényező befolyá-
solja, azok mindig más és más aspektusban 
érvényesülnek, ezzel együtt eltérően befo-
lyásolják a vezetői folyamatok megoldását, 
így ezáltal a vezetői tevékenység eljárásait 
is. A ⁓ megoldási módját dominánsan, azaz 
időszak, illetve szituáció befolyásolja, ame-
lyikben a szervezet a funkcionális tevékeny-
ségét, az alaprendeltetését teljesíti. Ez lehet 
békefelkészítési, illetve minősített, vagy há-
borús időszak. A civil szervezetekkel közel 
azonos folyamatmegoldást igényel a kato-
nai szervezet vezetése békeidőszakban, de 
más, egyedi megoldást szükséges alkalmaz-
ni a béketámogató műveletek vezetésekor, 
és lényegesen sajátos vezetés valósul meg 
a háborús, a harci tevékenység során. Vala-
mennyi vezetői munkafolyamatban egy ál-
talánosan elvégzendő vezetői gondolkodási 
és cselekvéssor határozható meg: a) a szer-
vezeti célrendszer megvalósítását befolyá-
soló tevékenységi érdek feltárása (felisme-
rése annak, hogy mi történik, és abban mi 
a saját szervezet érdekeltsége); b) az esemé-
nyek, a kialakult helyzet vizsgálata, elem-
zéssel a logikai összefüggések felismerése, 
majd szintetizálással a főbb kérdéseknek 
a figyelem középpontjába helyezése; c) el-
végzendő feladatok közötti szelektálást kö-
vetően alternatívák felállítása, optimális vál-
tozat kiválasztása, cselekvési terv részletes 
kidolgozása; d) a cselekvési tervben foglal-
tak megoldása (feltételek megteremtésével, 
a tevékenység összehangolásával, és annak 
irányításával); e) a megoldás figyelemmel 
kísérése, áttekintése, értékelése, visszacsa-
tolása. A katonai szervezetek tevékenységi 
rendszerében – a parancsnok az alábbi ve-
zetői folyamatmegoldási lehetőségek kö-
zül választhat, illetve alkalmazhatja azokat 
a helyzettől függően kombináltan: a) a ve-
zetői problémamegoldási folyamatot (prob-
lémafeltárás – célmeghatározás – probléma-
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elemzés – megoldási alternatívák felvázolá-
sa – optimális problémamegoldás kiválasz-
tása, a döntés – a végrehajtás megszerve-
zése a feltételek megteremtésével – a prob-
léma megoldása – a megoldás ellenőrzése) 
bármely időszakban ajánlott alkalmazni, de 
legcélszerűbb akkor követni, amikor a veze-
tőnek kevés idő áll rendelkezésére a döntés-
hez; b) a munkamegosztás, illetve vezetési 
funkciók alapján történő folyamatot elsősor-
ban a békeidőszaki feladatok, a béketámo-
gatói feladatok, illetve minősített időszak-
ban a hadászati, illetve a hadműveleti szin-
tű feladatok megoldása során alkalmazhat-
ják (informálódás-informálás – tervezés – 
döntés – szervezés – végrehajtás irányítása 
– ellenőrzés – értékelés); c) a parancsnoki 
(a katonai) munka rendszerét dominánsan 
minősített időben, a harci feladatok telje-
sítése, illetve békekikényszerítés során ke-
rül alkalmazásra (feladat értelmezése – fel-
adattisztázás – időszámvetés – helyzetérté-
kelés – elhatározás meghozatala – harcpa-
rancs kiadása – együttműködés megszerve-
zése – műveletek irányítása – ellenőrzés ér-
tékelés). (C. O.) → katonai vezetés

vezetési fölény: a küzdő felek vezetési-irá-
nyítási folyamatai között olyan minőségi kü-
lönbséget jelent, amikor az egyik fél tevé-
kenységét meghatározó parancsok, utasítá-
sok tartalma és időbelisége lényegesen job-
ban tükrözi a kialakult helyzetet és az ahhoz 
alkalmazkodó célszerű cselekvésmodellt, 
mint a másiké, valamint azt az állapotot fe-
jezi ki. Amikor ugyanezen fél végrehajtó 
állományának eltökéltsége (hajlandósága) 
a parancsok teljesítésére azonos vagy na-
gyobb, mint az ellenséges haderő és társa-
dalom tagjaié. A ~ kivívása a katonai tevé-
kenységek céljának minél kevesebb erőfor-
rás bevonásával, minél kevesebb veszteség-
gel, minél rövidebb idő alatt történő eléré-
sére irányul. A ~ birtokában a politikai ve-
zetés számára reális döntési alternatívaként 

jelenhetnek meg olyan katonai műveletek 
is, amelyek a ~ hiányában – a súlyos vesz-
teségek és a jelentős erőforrás bevonás mi-
att – egyébként nem lennének vállalhatók. 
A ~ kivívásának szükséges, de nem elégsé-
ges feltétele az információs fölény kivívása. 
A ~ kivívásához az információs fölény meg-
teremtésén túl szükség van a rendelkezésre 
bocsátott információk célirányos felhasz-
nálásának képességére, saját hatékony ter-
vezési, döntési, parancskiadási, szervezési 
és ellenőrzési rend kialakítására, és érvény-
re juttatására. A vezetési és információs fö-
lény kivívása és megtartása az eredményes 
tevékenység egyik alapvető feltétele. (N. I.) 
→ híradó-informatika, információvédelem

vezetési hatáskörök: a ⁓et a legalsó veze-
tési szinttől a legfelsőbb vezetési szintig al-
kalmazzák az alábbi hatásköri elemeknél: a) 
kommunikáció – pontosan megérteni a má-
sik fél szándékát; b) ellenőrzés – meggyőző-
dés a teljesítésről, annak minőségéről; taní-
tás, tanácsadás, szakmai fejlődés biztosítása, 
irányítása; c) katonai közösségek kialakítá-
sa – összetartó, egységes csapat, harci szel-
lem erősítése, kölcsönös bizalom; d) szak-
mai és harcászati felkészültség, felkészí-
tés – eszközkezelés minősége, normák tel-
jesítése; e) döntéshozatal – időben és adott 
helyen hozott döntés; f) tervezés – előrejel-
zés, célok kitűzése, stratégia kialakítása, 
időszámvetés, szervezés, szabványosítás; 
g) rendelkezésre álló rendszerek alkalma-
zása – eljárások, módszerek, eszközök ha-
tékonyságának kihasználása; h) szakmai eti-
ka – a nemzet, a haderő, az alakulathoz való 
hűség, önkéntes szolgálat, tisztesség. (C. O.) 
→ katonai vezetés

vezetési irányítási és információs rendszer 
(Command and Control Information Sys-
tem – CCIS): a tüzérség automatizált veze-
tési rendszere elektronikus számítástechni-
kai eszközök révén automatizált információ 
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és adatgyűjtéssel, feldolgozással, tárolással 
és továbbítással működő harcvezetési rend-
szer. Feladata a tüzérség automatizált harc- 
és  tűzvezetési rendszerének biztosítása egy 
fejlett kommunikációs és számítógépes há-
lózaton keresztül, a tüzérségnél meglévő 
harcvezető, tűzvezető és felderítő rendsze-
rek – mint a vezetési rendszer alrendszere-
inek – összekapcsolásával: együttműködés 
megvalósítása a tűztámogatás feladataiban 
részt vevő erőkkel (például repülőkkel, harci 
helikopterekkel, elektronikai hadviselés esz-
közeivel stb.): más csapatok vezetési rend-
szereivel információcserék biztosítása nem-
zeti és szövetséges feladatok végrehajtásá-
ban. A tüzérségnél három fontos alrendsze-
rét, a harcvezető, a tűzvezető és a tüzérség 
felderítő alrendszerét szokás megkülönböz-
tetni. (M. G.) → tüzérség

vezetési módszerek: a katonai vezetési 
módszer a parancsnoki tevékenység konk-
rét megnyilvánulása, eljárása, amellyel a pa-
rancsnok a szervezeti cél hatékony megvaló-
sítása érdekében olyan hatást gyakorol alá-
rendeltjeire és a vezetési folyamatra, hogy 
ezzel hosszú távon befolyásolja azok mun-
kájának minőségét, a szervezet eredményes-
ségét. A parancsnok kiképzési és más együt-
tes tevékenység során vezetői, pszichológi-
ai, pedagógiai ismereteinek alkalmazásával 
formálja, átformálja beosztottjait. E mód-
szer alkalmazása lehetővé teszi a parancs-
nok számára, hogy megerősítse alárendelt-
jeiben azt a tudatot, amely szerint képesek 
az általa megszabott feladatok elvárt szintű 
teljesítésében. A vezetési módszer a vezeté-
si folyamatok optimális megoldásának biz-
tosítása érdekében alkalmazott olyan terv-
szerű összefüggő eljárás, amely valameny-
nyi szervezetben hasonló körülmények kö-
zött azonos sikerrel realizálható. A) A ma-
gyar katonai hagyományok tanulmányozása 
során nagyon kevés példát találunk vezeté-
si módszer tudatos, illetve céltudatos alkal-

mazásáról, amely az alárendeltek pozitív be-
folyásolásával kívánta biztosítani a katonai 
feladatok eredményes ellátását. A jövő ma-
gyar haderejében – függetlenül annak ál-
lománybeli strukturáltságától (sorozott, il-
letve önkéntes) – már nem nélkülözhetők 
azok a vezetői eljárások, amelyek maguk-
ban  hordozzák a szervezeti és egyéni sikert 
 egyaránt, ugyanakkor a kielégítik az elvárá-
sokat is mindkét fél megelégedésére. E kö-
vetelmények teljesítése érdekében a vezető 
a vezetettre – annak elsősorban pszichikai 
úton történő befolyásolásával – gyakorol po-
zitív hatást az alábbiak szerint. a) Az aláren-
deltek önbizalmának megóvása elengedhe-
tetlen vezetői követelmény, mert az, hosz-
szú távon befolyásolja az egyéni és szer-
vezeti eredményt egyaránt. Az alárendel-
tek tevékenységének értékelése során szük-
séges a dicséret, az elismerés, a példaként, 
etalonként történő állítás, a reális értéke-
lés, ami jobb teljesítmény elérésére ösztö-
nöz. Az alárendelt által vétett hiba – kivé-
ve a szándékos – nem lehet elítélő, nem le-
het önbizalmában, érzelmeiben megbánta-
ni az alárendeltet. b) Pozitív megerősítéssel 
történő vezetés módszerének alkalmazásá-
val a parancsnok az elért eredmények meg-
becsülésén túl a munkatársait megerősíti 
munkájukban hitükben, kifejezi elismeré-
sét az áldozatkészségükért, és ezzel együtt 
fejleszti önbizalmukat. c) Választási lehe-
tőség biztosítása az alárendelt részére ak-
kor lehetséges, ha megfelelő felkészültség-
gel rendelkezik, és az elöljáró részéről bi-
zalmat élvez. Ezzel az elismeréssel az elöl-
járó cselekvési és döntési szabadsággal ru-
házza fel az alárendeltet, ami emberi, szak-
mai és vezetői ösztönzésként jelentkezik, 
ami másokra is befolyással van. A veze-
tés – előzőekben ismertetett – módszerei 
egymással összefüggésben alkalmazhatók, 
de szorosan kapcsolódnak a parancsnok ve-
zetési stílusához és a vezetés eszközrendsze-
rének integrált alkalmazásával dominánsan 
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 befolyásolja a szervezet eredményességét. 
B) A vezetési munkafolyamatok megoldá-
sai több módszertani megközelítést tesznek 
lehetővé, ez abból adódik, hogy a vezetési 
folyamatmegoldásnál alkalmazható mód-
szereket számos tényező befolyásolja. Így 
az alkalmazott módszer kiválasztásánál fi-
gyelemmel kell lenni az alkalmazás helyé-
re, a vezetett szervezet helyzetére, a vezetés 
szintjére, a vezető személyiségére, az alá-
rendeltek felkészültségére, tulajdonsága-
ikra, a vezetési folyamatra, a feladat céljá-
ra és komplexitására. Más-más módszer al-
kalmazására kerül sor békevezetés, minősí-
tett vezetés, illetve egy-egy problémameg-
oldás során, de eltérő a vezetési funkciók 
gyakorlásának módja szervezetenként, pa-
rancsnokonként, de adott esetben a rendel-
kezésre álló idő függvényében is másként 
jelenik meg. Ezen módszertani megoldáso-
kat – mint a tervezés, a döntés, a szervezés, 
a végrehajtás irányítása, az ellenőrzés, érté-
kelés, a problémamegoldás során alkalmaz-
ható metodikai lehetőségeket – az adott té-
makör feldolgozása során tárgyaltuk, illet-
ve a vezetői tréningen szerezhettek jártassá-
got a hallgatók azok eljárási rendjéről, lehe-
tőségeiről, vagy a tréningek keretében sajá-
títhatták el. A parancsnoki munka végzése 
során alkalmazható módszertani lehetősé-
gek a harcászati, a harc- és tűzvezetési fog-
lalkozások keretében sajátíthatók el. Ezen 
eljárások szervezeti, egységenkénti eltérő, 
sajátos jellege nyomon követhető. (C. O.) 
→ katonai vezetés

vezetési okmány: a katonai szervezet te-
vékenységét, működését támogató okmá-
nyok csoportosítása: a) az általános műkö-
dést előíró okmányok: Alaptörvényre ala-
pozott törvények (például a honvédelemről 
és a Magyar Honvédségről szóló törvény, 
a honvédek jogállásáról szóló törvény), mi-
niszteri rendeletek, határozatok, utasítások, 
vezérkari főnöki parancsok, utasítások, in-

tézkedések. Az Országgyűlés határozatá-
ban engedélyezett létszám alapján létreho-
zott szervezeti struktúrák, meghatározott 
belső arányokkal (tiszti – altiszti – tisztes 
és honvéd / hivatásos – szerződéses – tar-
talékos). A katonai szervezetek erőforrás-
rendszere – azok alrendszerekben történő 
funkcionális csoportosításával – önálló ál-
lománytáblában jelenik meg. Az önálló ka-
tonai alakulatok működésének jogi alap-
ját – a honvédelmi miniszter által – kiadott 
„alapító okirat” biztosítja. A nemzeti elkö-
telezettség, az egységhez tartozás, a bajtár-
siasság, a csapat becsületének jelképe a csa-
patzászló. A szervezeti tevékenységi folya-
matok alapját a különböző szintű (haderőne-
mi, dandár stb.) és szakterületű (kiképzési, 
logisztikai stb.) doktrínák determinálják; b) 
a békevezetést biztosító, a szervezeti, illet-
ve az egyéni tevékenységet előíró, szabály-
zó okmányok: szervezeti és működési sza-
bályzat, ~, napi tevékenységet szabályzó uta-
sítás stb.); dokumentumok (doktrínák, éves 
tevékenységet meghatározó parancsok, ter-
vek stb.); szabályzatok (szolgálati, alaki, öl-
tözködési stb.); – feladattervek (időszakos/
éves, kiképzési időszaki, havi, kéthetes rész-
letes kiképzési, ellátási, támogatói, együtt-
működési stb.); c) a készenlét fokozását tá-
mogató ⁓ok, tervek: a Magyar Honvédség 
készenléte fokozásának terve; a készenlét 
fokozásának terve. A terv tartalmazza a ka-
tonai szervezet rendeltetés szerinti felada-
tai végrehajtására történő képesség elérésé-
nek feladatait és adatait, megalakítási köte-
lezettség esetén a MIR létrehozásának fel-
adatait; d) harci tevékenység vezetését támo-
gató okmányok: térképek (munkatérképek, 
nyilvántartótérképek, alkalmazási térké-
pek); vázlatok; munkatervek (alkalmazá-
si, együttműködési, biztosítási, ellenőrzési, 
szemrevételezési, váltási, átcsoportosítási 
stb.); intézkedések (előzetes, harcintézkedé-
sek, mindenoldalú támogatásra utasítás stb.); 
harcparancs(ok), szakutasítások, szakirányú 
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harcintézkedések; együttműködési utasítá-
sok stb. A katonai szervezeti célok, feladatok 
a hierarchia valamennyi szintjén különbö-
ző tervekben, okmányokban (bár általában 
szervezetenként eltérő formában), de tartal-
mában adekvátan jelennek meg. Valameny-
nyi tevékenység szabályzásának (tervezett 
tevékenységi rendjének előírásának) magá-
ba kell foglalnia: a) a tevékenység céljának; 
b) a tevékenység helyének, idejének megje-
lölését; c) a tevékenységi folyamat felépítését 
és a megoldás módját; d) a felelős személy 
és szervezet megnevezését; e) a feltételek 
biztosítottságát, a költségkihatást; f) a be-
fejezés rendjét, határidejét; g) az ellenőrzés 
formáját, módját, az értékelés rendjét. A Ma-
gyar Honvédség tevékenységi rendszerének 
vezetése – a törvényekre, rendeletekre, ha-
tározatokra alapozottan kidolgozott – béke-
feladatok, béketámogató feladatok, és a mi-
nősített időszaki feladatok ellátását bizto-
sítja, amely a kormányzati, illetve a NATO 
tervezési rendszeréhez igazított. Ez alapján 
a katonai szervezetnek a Magyar Honvéd-
ség szervezeti rendszerében – azzal paral-
lel – fogalmazható meg feladata. A haderő 
jövőbeni tevékenysége – a célrendszerében 
megfogalmazottakra alapozottan – straté-
giai, közép- és rövid távú feladatokra bont-
va fogalmazódik meg újra és újra, ciklikus 
vezetési rendben. (C. O.) → katonai vezetés

vezetési pont: a vezetési csoport harcban ⁓
ról vezeti, irányítja az alárendelteket, ame-
lyen csak a legszükségesebb parancsno-
kok tartózkodnak. A ⁓ mobil vagy stati-
kus. A statikus ⁓ot műszakilag  berendezik 
és a kommunikációs rendszert kiépítik. 
(C. O.) → katonai vezetés

vezetési pont híradó-informatikai köz-
pont: adott vezetési ponton annak kiszolgá-
lása érdekében telepített híradó és informa-
tikai központ, amely a vezetési pont szerves 
részét képezi. Rendeltetése az itt tevékeny-

kedő parancsnok és törzsek híradó-informa-
tikai igényeinek biztosítása a rendelkezésre 
álló eszközök és hálózatok felhasználásá-
val. Összetételét az adott katonai szervezet 
szintje, a vezetési pont rendeltetése és a ren-
delkezésre álló híradó és informatikai erők 
és eszközök határozzák meg. A ~t a vezeté-
si pontok települési rendjének megfelelően 
kell létrehozni. (N. I.) → híradó-informati-
ka, információvédelem

vezetés környezete: a katonai szervezetve-
zetés környezetét célszerű békeidőszakban 
és műveleti (harci) körülményekhez kapcso-
lódóan vizsgálni. a) A békeidőszaki mak-
rokörnyezetben a globalizáció, a politikai 
rendszer, a társadalmi-gazdasági tényezők, 
a tudományos-technikai-technológiai fejlett-
ség és a kulturális tényezők azok, amelyek 
befolyásolják a katonai szervezet működését. 
A mikrokörnyezetben az elöljáró, az együtt-
működő a szemben álló fél (versenytárs, el-
lenfél) és egyéb tényezők  szerepét célszerű 
vizsgálni. b) Műveleti (harci) környezetben: 
a szemben álló fél, az elöljáró, az együttmű-
ködő, hadműveleti terület, az érintett civil 
lakosság, a nemzetközi szervezetek egészen 
más magatartást, tevékenységet követelnek 
meg egy különleges helyzetben. Különösen 
nehézzé teszi a katonai szervezetek életét, 
működését a hadműveleti terület különle-
ges időjárása, járhatósága, éghajlata; a folya-
matos műveletek; a csúcstechnológia; a ki-
berműveletek; az új fegyverek megjelenése 
a harctéren; az ABV-hadviselés. Nehezeb-
bé válik a vezetés-irányítás, a híradás; na-
gyobb odafigyelést igényel a személyi állo-
mány, a személyi kapcsolatok ápolása; a pa-
rancsnoki állománynak nagyobb figyelmet 
kell szentelni a folyamatos vezetésre, a tájé-
koztatásra, a bizalmat fejleszteni, erősíteni 
szükséges. Ki kell alakítani az összetartást, 
amit a kiképzéssel, a fizikai állapot növelé-
sével lehet fejleszteni. Egy győzelemre veze-
tő hozzáállás kialakítása vezet  eredményre, 
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magabiztos magatartáshoz. (C. O.) → kato-
nai vezetés

vezetéssel szemben támasztott követelmé-
nyek: a) magasfokú operativitás kell hogy 
jellemezze a parancsnokok és törzsek veze-
tői tevékenységét, azaz feladatmeghatáro-
zásra szükséges épülnie, és ez mellett cél-
irányosnak kell lennie minden fontos kérdés-
ben, kellő időben, határozottan, pontosan, 
előrelátóan, kiszámíthatóan és megfontol-
tan úgy szükséges reagálnia, hogy a végre-
hajtandó feladatok teljesítésére elegendő idő 
álljon rendelkezésre; b) a vezetési szilárd-
ság azt jelenti, hogy a parancsnokok a leg-
bonyolultabb helyzetben is képesek helyes, 
előremutató, a problémahelyzetet megoldó 
döntések meghozatalára és határozott vilá-
gos intézkedések kiadására. A vezetői tevé-
kenységet, vezetési megingathatatlanságot, 
a sikerbe, a győzelembe vetett hitnek kell 
jellemeznie még a legkritikusabb helyzet-
ben is; c) a vezetés folyamatosságának biz-
tosítása erősíti az alárendeltek hitét, bizal-
mát, abban, hogy a vezetés képes bármely 
helyzetben reagálni a változásokra, a kriti-
kus helyzetekre, és ezzel garantálja a veze-
tés szilárdságát. A folyamatosság, a megsza-
kítás nélküli vezetést, az alárendeltek befo-
lyásolási lehetőségét jelenti, minden műve-
letben, minden napszakban, minden időben 
és körülmény között, aminek áttekinthetet-
len és gyorsan változó helyzetben is érvé-
nyesülnie szükséges; d) a vezetés rugalmas-
sága, dinamizmusa azt jelenti, hogy a bo-
nyolult helyzetben beálló – előre nem látha-
tó – változásokra a parancsnoknak állandó-
an készen kell állnia, és képesnek kell lennie 
hatásosan reagálnia, a döntését módosítani, 
új elhatározást alkotnia, a helyzetet a köte-
léke számára – a célrendszernek megfelelő-
en – érdemlegesen megoldania. A folyama-
tosan változó körülmények, technológiák új 
szervezeti struktúrát, eljárásmódot tesznek 
szükségessé, amire megfelelően szükséges 

reagálnia a parancsnoknak és törzsének egy-
aránt; e) a tudományosság követelményének 
érvényesítésével biztosítható, hogy a leg-
újabb kutatási eredmények alkalmazásra, 
felhasználásra kerüljenek az alaprendeltetés 
hatékony, gazdaságos és korszerű ellátása 
során; f) a rejtettséget a vezetés valameny-
nyi területén, szintjén, csatornáján, eszkö-
zén és személyzeténél szükséges biztosíta-
ni. Ugyanakkor a rejtettség nem gátolhatja 
a megfelelő információáramoltatást, ennek 
érdekében a szükséges és elégséges elv érvé-
nyesítését célszerű biztosítani. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

vezetéstudomány: a társadalomtudomány 
tudományágaként jelenik meg, amely fel-
használ más tudományterületeken feltárt 
eredményeket a szervezet vezetésének ered-
ményessé és hatékonnyá tétele, valamint 
a vezetési folyamatok célirányos megoldá-
sa érdekében. A különböző teóriák szerint 
a vezetés olyan szellemi és egyben társadal-
mi tevékenység, amely sajátos emberi cse-
lekvéssel jár. A vezetési teória célja a gya-
korlatának szükségletéből adódik. Ez annak 
a következménye, hogy a különböző profi-
lú szervezetekben zajló folyamatok egyre 
bonyolultabbá válásával fokozódnak a ve-
zetőkkel szembeni, a vezetés hatékonysá-
gával járó követelmények. Ezeknek pedig 
csak úgy képesek megfelelni a vezetők, ha 
a gyakorlati tevékenységük ellátásához meg-
felelő elméleti alapokkal rendelkeznek. A ⁓ 
annak köszönhetően vált önálló tudomány-
nyá, hogy sajátos vizsgálati területtel ren-
delkezik. A vezetés folyamatával, az em-
beri viszonyokkal, a vezetés módszereivel, 
eszközrendszerével van kapcsolatban. A ⁓ 
tárgyát azon törvényszerűségek ismeretkö-
re alkotja, amelyek a szervezetben zajló fo-
lyamatokhoz, viszonyokhoz, szerepekhez, 
eljárásokhoz kapcsolódnak. A ⁓ alakulásá-
ra valamennyi tudományág ismeretrendsze-
re, illetve tudományközi kapcsolata releván-
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san hat, ugyanakkor dominánsan befolyásol-
ják fejlődését és egyben eredményességét 
azok a tudományterületek, amelyek közvet-
lenül támasztják alá praktikai és metodikai 
hatékonyságát. Ezek a tudományterületek 
az informatika, az alkalmazott matemati-
ka, a szociológia, a pszichológia, a pedagó-
gia, a kibernetika, a jog, de lényeges befo-
lyásoltságot állapíthatunk meg a filozófiai, 
a közgazdasági stb. ismeretek alkalmazha-
tósága terén is. Az alkalmazott matemati-
ka biztosítja a reális döntések megalapozá-
sát, az informatikai ismeretek és eszközök 
pedig hozzájárulnak az információk gyors 
és racionális felhasználásához, a szerveze-
tek előre jelezhető, kiegyensúlyozott mű-
ködéséhez. A szociológia társadalmi jelen-
ségek vizsgálatával foglalkozik. Az embe-
reknek a szervezetekben, közösségekben 
zajló életében a mindennapi tudati, ideo-
lógiai viszonyoknak, az értékrendszerek-
nek, magatartásformáknak, a társadalmi 
várakozásoknak és elvárásoknak van jelen-
tős szerepük. A szociológia a társadalmi je-
lenségek közötti összefüggésekre mutat rá, 
azokat totalitásukban analizálva, és felté-
telezve azt, hogy bizonyos tényezők adott 
körülmények között dominánsak lehetnek 
a szervezetek működésének eredményessé-
gét illetően. A ⁓ ezen összefüggésekre ala-
poz és használja fel a szociológia által feltárt 
ismerteket a szervezeti magatartások, han-
gulatok, teljesítmények alakíthatóságában, 
illetve vizsgálja e tényezők vezető általi be-
folyásolásának lehetőségét, szükségességét, 
a szervezeti hatékonyság fejleszthetősége 
céljából. A pszichológia foglalkozik a szer-
vezet tagjainak a viselkedésével, a munká-
hoz, a vezetőhöz, a szervezethez fűződő vi-
szonyával. Vizsgálja a tagok magatartásának 
befolyásolhatóságát a munkakörülmények, 
az ösztönzők megváltoztatásával, alakítá-
sával. A vezetéslélektan és a ⁓ direkt kon-
textuális kapcsolatát jelzik az interperszo-
nális kapcsolatok, a csoportdinamikai ha-

tások, a vezetési stílus megnyilvánulásai, 
a munkamorál, de a szervezeti tagok han-
gulata, teljesítménye is. A vezetéslélektan 
e területek fejlesztése céljából folytat pszi-
chológiai vizsgálatokat, mind egyéni, mind 
teamek, csoportok, de az egész szervezetre, 
tevékenységi profilokra vonatkozólag. A pe-
dagógia és a vezetés közötti kapcsolat a leg-
régebbi időktől követhető, hatása kezdettől 
fogva érvényesül. A pedagógia hatása hosz-
szú folyamatként valósul meg a fiatalok ok-
tatásával, nevelésével kezdődően, a vezetői 
felkészítésen át, a permanens továbbképzé-
sekig. A kapcsolat a másik irányban is meg-
határozó: ezt jelzi a különböző köz-, szak-, 
és felsőoktatási intézmények nevelést és ok-
tatást tervező, szervező és irányító munká-
jának eredményessége, illetve a vezetői fel-
készítésük és továbbképzésük sikeressége. 
A kibernetikának a vezetéselmélethez fűző-
dő kapcsolata annak tárgyából adódik. A ki-
bernetika mint tudomány az egymással ösz-
szefüggő elemekből álló rendszerek irányí-
tásával (vezérlés és szabályzás) foglalkozik. 
A rendszerezett ismeretek által feltárt álta-
lános törvényszerűségek és elvek valameny-
nyi szervezetben, de különösen a társadalmi 
szervezetekben történő alkalmazása racio-
nalizálja annak működését, eredményessé-
gét. A közgazdasági, jogi ismeretek szak-
szerű alkalmazása hozzájárul a szerveze-
tek szabályozott gazdasági, műszaki, etikus 
stb. működéséhez. Összességében megálla-
pítható, hogy a szervezetek vezetését szé-
les körű vezetéselméleti ismeretekre alapo-
zottan lehet sikeresen megoldani. Mindez 
a szervezeti tevékenység eredményessége 
érdekében mindig valamilyen szaktevékeny-
séghez (közigazgatáshoz, honvédelemhez, 
rendvédelemhez, gazdaságához, diplomá-
ciához stb.) kapcsolódóan számos diszcip-
lína ismeretanyagát felhasználja. Ugyan-
akkor az átfogó szervezetvezetési rend-
szer működtetését a szervezeti cél – szer-
vezeti  folyamatok –  elvárások – környezeti 



1168

vezető

PB KORREKTÚRAPÉLDÁNY
DIALÓG CAMPUS KIADÓ

 tényezők  relációjában ajánlott megközelíte-
ni. (C. O.) → katonai vezetés

vezető: a (katonai) szervezet élére kineve-
zett parancsnok. A ⁓ képes a szervezet elé 
folyamatosan támogatható célokat állítani, 
utasítást adni azok megvalósítására, mo-
tiválni az azt megvalósító munkatársakat 
és megteremteni a szükséges feltételeket. 
A ⁓nek ismernie kell önmagát, erős és gyen-
ge oldalait, továbbá törekednie kell az önfej-
lesztésre. Magas szintű szakmai hozzáértést 
kell tanúsítania. Képesnek kell lennie a hely-
zet gyors értékelésére, a megfelelő döntések 
meghozatalára, közösségek kialakítására. 
(C. O.) → katonai vezetés

vezető nemzet: az a politikai akarattal és 
nemzetközi támogatással, valamint művele-
ti képességekkel rendelkező nemzet, amely 
egy szövetséges vagy koalíciós katonai mű-
velet végrehajtásához meghatározó mérték-
ben önállóan biztosít megfelelő művelet-
tervezési, vezetési és irányítási, hír- és táv-
közlési, kommunikációs hátteret, logiszti-
kai támogatórendszert, valamint személyi 
állományt az erők műveleti parancsnoksá-
gának működtetéséhez. Ennek megfelelően 
a ~ kulcsfontosságú szerepet tölt be a mű-
velet erőgenerálása során. A vezető és a ke-
retnemzet közötti alapvető különbség, hogy 
a keretnemzet a műveleti erők feltöltésében 
is meghatározó, jellemzően többségi ará-
nyú szereplő. (Ny. M.) → műveleti logisztika

vezetői gondolkodás folyamata: ismerje 
fel, mi történik; ismerje fel az érdekeltségi 
területeket; magyarázza meg, miért történik; 
állítsa össze az események logikai láncolatát 
elemezze majd szintézis (szintetizáljon); sze-
lektáljon; alakítson ki vezetői cselekvést; ké-
szítsen vezetői tervet; értékelje – elméletek 
alapján elemezze; magyarázza; vesse össze 
az érdekeltségi területekkel. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

vezetői hatalom: vezetési szempontból 
a hatalom a befolyásolás képességét jelen-
ti. A hatalom olyan eszköz, amellyel ké-
pesek vagyunk másokat rábírni arra, hogy 
megtegyenek valamit. A hatalom minősége 
a befolyásolási képesség mértékétől függ. 
A befolyásolás módját pedig a hatalom jel-
lege határozza meg. Van kapott és szerzett 
hatalom. Az erőforrások birtokosaivá akkor 
válunk, ha megkapjuk a rendelkezési jogot. 
Bizonyos feltételek megléte esetén kineve-
zést kaphatunk egy szervezet élére. A fel-
tételek törvényben vannak meghatározva. 
A szerzett hatalomnál személyiségből, tu-
dásból és a befolyásból eredő hatalmi forrá-
sokról van szó. A hatalom olyan társadalmi 
viszony, amely lehetőséget ad az egyénnek 
vagy az egyének csoportjának arra is, hogy 
saját vagy mások érdekeit érvényesítse, más 
egyének vagy csoportok érdekeivel szem-
ben. Hatalmi bázis a pozícióból származó 
hatalom (a szervezetben elfoglalt hely). Faj-
tái: a jutalmazó, kényszerítő, kapcsolatokból 
származó és a jogi hatalom. Hatalmi bázis 
továbbá a személyes hatalom, ami azt fejezi 
ki, hogy a vezető mennyire képes bizalmat, 
megbecsülést kiváltani beosztottjaiból. Faj-
tái: szakértői (kompetencián alapuló), infor-
mációs (értékes információk birtoklása), re-
ferens (példaként való elfogadottságon ala-
puló), valamint kapcsolatokból származó 
hatalom. A szervezet külső függőségéből 
eredő hatalom az erőforrásokhoz való hoz-
zájutás, aki a szervezet részéről megszerzi 
az erőforrásokat erős hatalmi bázissal ren-
delkezik. (C. O.) → katonai vezetés

vezetői információs rendszer: az informá-
ciós rendszer olyan számítógépes művelet, 
amely különböző külső és belső erőforrá-
sokból adatokat gyűjt, azokat feldolgozza, 
tárolja és outputjával információt szolgál-
tat a vezetők döntéshozatalához. A vezetői 
döntéshozatal hierarchikus és tevékenységi 
területek szerint csoportosítható. Stratégiai 
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döntések: a szervezet működésének főbb irá-
nyait megszabó, a célok és eszközök. Irányí-
tási döntések: a szervezet működését stra-
tégiai keretei között konkrétan szabályozó 
döntések. Taktikai és szabályozási döntések. 
Operatív döntések: a tevékenységek konkrét 
végrehajtására irányuló döntések. A külön-
böző szintű döntésekhez a külső informá-
ciókon (társadalmi – gazdasági – jogi, tu-
lajdonosi/fenntartói) túl a belső informáci-
ók a dominánsak (humán erőforrás helyze-
te – innováció – folyamatok, műveletek mi-
nősége – logisztika – pénzügy) a különböző 
szintű döntésekhez az elemzett informáci-
ókat differenciáltan használják fel. (C. O.) 
→ katonai vezetés

vezetői képesség: képességek határozzák 
meg, hogy az emberek milyen minőségben 
tudnak ellátni egy adott munkakört, továbbá 
milyen munka végzésére a legalkalmasab-
bak. Katonai szempontból döntő a szakmai 
és a vezetői képesség. Lényeges a befolyá-
solási, meggyőző, döntési, irányítási, kreati-
vitás, az emberekkel való bánásmód képes-
sége, a koncepcionális és előrelátás, a krea-
tivitás, a pozitív gondolkodásmód, az önis-
meret, önkontroll képessége, reagálási, de-
legálóképesség, hatalomgyakorlás, vezetői 
szerepvállalás, továbbfejlődés képessége, 
változásvezetés képessége, kommunikációs 
képesség. (C. O.) → katonai vezetés

vezetői követelmény: a katonai vezetővel 
szemben támasztott követelmények: a) ért-
se meg a műveletek emberi mértékét; b) le-
gyen képes szervezete elé célokat állítani; c) 
utasításokat kiadni és motiválni alárendeltje-
it; d) kezdeményezést nyújtani; e) harcásza-
tilag és szakmailag legyen felkészült; f) le-
gyen kész kihasználni a lehetőséget és a pa-
rancsnoki szándékon belül jól kiszámítható 
kockázatot vállalni; g) rendelkezzen kitartó 
akarattal a harchoz és a győzelemhez; h) le-
gyen képes összetartó csapat kialakítására; 

i) hatékonyan kommunikálni szóban és írás-
ban; j) legyen elkötelezett a haderő etikája 
iránt. (C. O.) → katonai vezetés

vezetőképzés: képzési forma a tervszerűen 
kiválasztott vezető-utánpótlás intézményes 
felkészítésére abból a célból, hogy az adott 
vagy másik (katonai) szervezeti hierarchia 
magasabb vezetői pozícióinak betöltésére 
alkalmassá tegye. Hatékonyságának egyik 
alapfeltétele, hogy a benne részt vevők ki-
választása körültekintéssel, megalapozott 
képesség- és ismeret-, valamint vezetői rá-
termettségi vizsgálatok segítségével tör-
ténjék és mentes legyen mindenféle érdek-
összefonódástól vagy szubjektivizmustól. 
~sel graduális vagy posztgraduális formá-
ban egyetemek, illetve egyetemi rangú ha-
zai és külföldi (katonai) intézetek foglalkoz-
nak. Időtartama változó, általában egy év. 
A résztvevők az ismeretek elsajátításának 
mértékéről vizsgán adnak számot, ezenkí-
vül általában szakdolgozatot/záródolgozatot 
készítenek és szakmai gyakorlaton is részt 
vesznek. Az ismeretek mélyebb és széle-
sebb körű elsajátítására különféle készség-
fejlesztő tréningek, számítógépes progra-
mok, e-learning távoktatási anyagok, külföl-
di tanulmányutak jöhetnek tekintetbe. A ~ 
hatékonyságának másik feltétele a vezetői 
funkcióban való beválás figyelemmel kísé-
rése, szoros összefüggésben a vezetők tevé-
kenységének folyamatos és tervszerű érté-
kelésével. A Magyar Honvédségnél jelenleg 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudo-
mányi és Honvédtisztképző Karának Kato-
nai Vezetőképző Intézetében és Felsőfokú 
Vezetőképző Tanfolyami Központjában fo-
lyik intézményes ~. (Cs. F.) → katonai kép-
zés, kiképzés, felkészítés

VI. vagy Bölcs Leo (886–911): Macedóniai 
Basileios császár fia. A tudós Photios patri-
árka nevelte és egész életén át nagy kedv-
vel foglalkozott irodalommal. Uralkodása 
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 idején 904-ben  az arabok elfoglalták Thes-
salonikét, 984-ben  Simeon bolgár cár ellen 
a magyarokat hívta segítségül. A Taktika 
című művében részletesen ír a magyarok 
harcmodoráról és fegyverzetéről. „A ma-
gyarok fegyverzete kard, bőrpáncél, íj, kop-
ja, s így a harcokban legtöbbjük kétféle fegy-
vert visel; vállukon kopját hordanak, kezük-
ben íjat tartanak, és amint a szükség megkí-
vánja, hol az egyiket, hol a másikat használ-
ják.” Munkájának sajátossága viszont, hogy 
míg ~ Alilianoszt, Onaszandroszt, Polüa-
noszt és másokat is felsorol forrásként, ⁓t 
meg sem említi, akitől többek között, némi-
leg módosítva, a kor problémáival aktuali-
zálva, az előszót is átvette. A 20 fejezetből 
álló mű bár számos helyen Pszeudo Mau-
rikiosz három évszázaddal korábbi művé-
re (Sztrategion) támaszkodik, gazdagabb 
és sokrétűbb elődjénél. Sokkal elmélyülteb-
bek a hadtudomány lényegét, alapfogalmait, 
a jó hadvezér ismérveit, a hadvezetés alap-
elveit, a magyarok, bolgárok, arabok harc-
eljárásait és az ostromtechnikát leíró részek. 
A germánokat és a türköket bemutató szö-
vegrész szinte teljes mértékben ⁓ munkájá-
nak szó szerinti átvétele. (N. L.) → hadtör-
ténet, hadművészet története

világítási tűzfeladatok: a tüzérség által éj-
szaka, vagy rossz látási viszonyok között 
végrehajtott tűzfeladatok. Az éjszakai harc-
tevékenység során a tüzéralegységek a cé-
lok pusztításán kívül végrehajtják a terep 
megvilágítását, világító tájékozódási pon-
tokat (irányokat, terepszakaszokat, körle-
teket létesítenek), a belövés és hatástűz lö-
vése során megvilágítják a pusztítandó cé-
lokat, vakítják az ellenség figyelőpontjait 
(elektronoptikai eszközeit) és a tűzeszkö-
zöket. A megvilágítás lehet időszakos (3–8 
perc) és folyamatos (15 perc vagy annál na-
gyobb időtartam). A bevont tüzéralegységek 
részére a megvilágítás céljától, a végrehaj-
tandó harc- és tűzfeladattól, a cél méretétől 

függően világítási pontokat, terepszakaszo-
kat, illetve körleteket kell kijelölni. (Sz. T.) 
→ tüzérség

világtáj: természetes irányokból, az égites-
tek (elsősorban a Nap) látszólagos mozgásá-
ból (kelésének, nyugvásának irányából), va-
lamint az északi féltekén a Sarkcsillagra mu-
tató irányból kialakult tájékozódási viszony-
latok, más néven égtájak. A legfőbb ~nak 
a helyi északot (É) tekintjük, ennek meg-
határozása a terepi tájékozódás első lépése. 
Az északi irányhoz képest megadható a má-
sik három fő ~, dél (D), nyugat (Ny), kelet 
(K), a mellék~ak (ÉK, DK, DNy, ÉNy), va-
lamint a rész~ak (ÉÉK, KÉK, KDK, DDK, 
DDNy, NyDNy, NyÉNy, ÉÉNy). Az észa-
ki irány meghatározása a tájékozódás so-
rán különféle módszerekkel és eszközök-
kel történhet. Ennek megfelelően a helyi 
~ak meghatározásakor arra is ki kell tér-
ni, hogy az a földrajzi észak, a mágneses 
észak, vagy a hálózati észak alapján való-
sult meg. A terepi tájékozódás során alap-
vető feladat a ~ak kijelölése. Bár e feladat-
ra a tájoló a legalkalmasabb eszköz, a ~akat 
kijelölhetjük égitestek és egyéb természeti 
jelenségek, jelek alapján is. (K. A.) → geo-
információs támogatás

világtenger: a Föld összefüggő vízburka, 
amely bolygónk felszínének közel 71%-át 
borítja. A ~t a szárazföldek tagolják óce-
ánokra (Atlanti-, Csendes és Indiai), ame-
lyeknek önálló medencéjük és saját áramlá-
si rendszerük van, átlagos mélységük pedig 
meghaladja a 3500 métert. (Néhány tudós 
véleménye szerint a Jeges-tenger az Ark-
tikus-óceán, a többség álláspontja szerint 
viszont ez a terület, az Atlanti-óceán ré-
sze.) A tengerek az óceánoktól medencéjük-
ben, domborzati elemek révén elkülönülnek, 
nincs saját áramlási rendszerük és átlagos 
mélységük általában nem éri el a 2000 mé-
tert. Kétféle tengert különböztetünk meg, 
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az úgynevezett beltengereket és a peremten-
gereket. A beltengereket tengerszorosok vá-
lasztják le az óceánokról és markánsan ön-
álló medencéjük van (például Balti-tenger, 
Földközi-tenger, Fekete-tenger). A perem-
tengerek medencéje szorosabb kapcsolatban 
van az óceánokkal, általában szigetsorok 
jelölik ki a határaikat (például Északi-ten-
ger, Norvég-tenger, Japán-tenger). Az ENSZ 
Tengerjogi Egyezményének (UNCLOS) 
megfelelően, az alapvonaltól (amely nagy-
jából követi a tengerpartot, vagy a birto-
kolt szigetek partvonalát) számított 12 ten-
geri mérföldes (22,2 km) sáv az úgyneve-
zett parti tenger, amelyen és a fölötte lévő 
légtérben az adott partszakaszt birtokló ál-
lamok szuverén jogokat gyakorolnak. A ki-
zárólagos gazdasági övezet az alapvonaltól 
mért 200 tengeri mérföldes (370,4 km) sáv-
nak a parti tengeren kívül eső része, ahol 
a parti állam szuverén jogokkal rendelkezik 
a tengerfeneket borító vizek, a tengerfenék 
és az altalaj, akár élő, akár élettelen termé-
szeti forrásainak felkutatása, kiaknázása, 
megóvása és kezelése, illetve az övezet gaz-
dasági kiaknázására és kutatására irányuló 
egyéb tevékenységek, mint a vízből, áram-
latokból és szélből történő energiatermelés 
tekintetében. (Azaz ebben a sávban a par-
ti államnak van kizárólagos joga a fentebbi 
gazdasági tevékenységeket folytatni, vagy 
ő engedélyezheti ezeket más államok cé-
geinek.) A parti tengeren és a kizárólagos 
gazdasági övezetében az azt birtokló állam 
fegyveres erői, elsősorban haditengerésze-
te, illetve parti őrsége védi az ország érde-
keit és értékeit. (K. F.) → tengeri hadelmé-
let, tengeri hadviselés

villaeljárás: a lőelemek (hatástűzelemek) 
megállapítása érdekében a cél belövése köz-
ben alkalmazott módszer. A robbanópontok 
célhoz viszonyított eltérésének megfigyelé-
se alapján (a robbanópontok előjelének meg-
figyelése alapján – REMA) úgy helyesbítik 

a lőelemeket, hogy a cél előtt rövid, mögöt-
te hosszú távolsági megfigyelést követően, 
villa alak jöjjön létre. E villát folyamatosan 
felezve (első villa, szűkvilla) juthatnak el 
a hatástűz lövéséhez szükséges adatokhoz 
(lőelemekhez). (Sz. T.) → tüzérség

villámháború elmélete: a két világháború 
között kialakult katonai elmélet, amely sze-
rint a gyors győzelem eléréséhez a háború 
kezdetén váratlan és nagy erejű csapásokat 
kell mérni az ellenségre, majd a sikert olyan 
gyorsan kifejleszteni, hogy az ellenségnek 
ne legyen ideje és lehetősége fegyveres erői-
nek és gazdasági erőforrásainak mozgósítá-
sára. Az elmélet sebezhető pontjai a repülő-
gépek és páncélosok hajtóanyag-szükségle-
te, valamint a nagy mélységű csapások során 
a hadtáp utánszállítási nehézségei. A ~ a má-
sodik világháborúban e két ponton bukott el. 
(H. J.) → hadtudomány elmélete

villámháború: a második világháborúban 
aratott gyors német győzelmek jellemzésére 
alkotott kifejezés (Blitzkrieg). Maga a foga-
lom nem tudományos munka végterméke-
ként, hanem a második világháború esemé-
nyeinek törvényszerű velejárójaként szüle-
tett meg. Létrejöttének mégis volt történel-
mi gyökere és komoly tudományos háttere. 
Németország az első világháborút az Alf-
red Graf von Schlieffen (1883–1913) által 
kidolgozott gyors lefolyású háború szelle-
mében indította meg, amely, mint ismert, 
súlyos kudarccal végződött. Mivel Német-
ország gazdasági adottságai a két világhá-
ború között sem javultak, tovább kutatták 
a gyors győzelem elérésének lehetősége-
it. Ezt végül  Douhet korlátlan légi háború, 
és  Guderian páncélos háború elméletének 
egységes rendszerbe foglalásában találták 
meg. A keskeny sávban, tömegesen alkal-
mazott támadófegyverek óriási fölénybe ke-
rültek az ellenfelek decentralizált, szelektív 
légvédelmével, illetve páncélelhárításával 
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szemben.  Hadászatuk is új  vonásokkal bő-
vült. A hadjáratokat csupán pár hétre ter-
vezték, és a háború kimenetelét már a kö-
zelebbi feladat teljesítésének időszakában 
el kívánták dönteni. Ennek eléréséhez el-
engedhetetlenül fontosnak tartották az el-
lenség hadászati főerőinek gyors megsem-
misítését, a hadászati vezetés megbontását, 
valamint a tartalék haderő mozgósításának 
és a haditermelés beindításának megakadá-
lyozását. Ellentétben a korábbi gyakorlattal, 
a háborút nem a hadműveleti kötelékek, ha-
nem a hadászati főerők egyidejű támadása 
vezette be. Ezzel esélyt sem adtak a határok 
mentén kordonszerűen elhelyezkedő fedező 
hadseregeknek (fedező hadseregek elmélete) 
a támadás elhárításához, illetve a második 
lépcsők felvonulásához szükséges idő biz-
tosításához. A német támadóékek, áttörve 
a határt biztosító hadseregek gyenge védel-
mét, mélyen előrenyomulva – rendszerint 
menetből – verték szét a még mozgósítás 
alatt vagy éppen felvonuló második lépcső-
ket. A németeknek ez a módszere a hábo-
rú első két évében jól bevált, ~s hadászatuk 
a Szovjetunió elleni háború során azonban 
megbukott. Ez elsősorban azért következett 
be, mert figyelnem kívül hagyták az időnek 
és a térnek a hadviselésére gyakorolt hatását. 
(H. J.) → hadtudomány elmélete

villamos gyutacs: a robbanóanyagok deto-
nációjának kiváltására alkalmazott, villa-
mos gyújtóval zárt egységben összeszerelt 
utászgyutacs. A villamos gyújtó két, egy-
mástól elszigetelt vezetőt összekötő vékony 
fémszál, amely megfelelő erősségű áram ha-
tására felizzik. Az izzószálat pirotechnikai 
keverék, a gyújtóelegy veszi körül, így ala-
kul ki a gyújtófej. A gyújtófejhez forrasz-
tott vezetékpárra műanyag dugót húznak, 
és a dugót zömítéssel rögzítik a gyutacs hü-
velyében. A pirotechnikai keverék a fém-
szál izzásától egy adott hőmérsékleten meg-
gyullad, szúrólángot ad, ami közvetlenül 

vagy késleltető elegy közvetítésével kiváltja 
az utászgyutacs primer töltetének detonáci-
óját. Szerkezeti felépítésüket tekintve a ~ok 
lehetnek pillanat- vagy késleltetett hatásúak, 
utóbbiak pirotechnikai vagy elektromos kés-
leltetésűek. (K. Z.a) → műszaki támogatás

visszacsatolás: 1. A szabályozás alapját je-
lentő tevékenység, amely használói oldal-
ról szembesíti az eredményeket a tervekkel. 
(C. O.) → katonai vezetés 2. A tanítási-tanu-
lási folyamatnak pszichológiai kutatások ál-
tal igazolt, szinte minden oktatási módszer-
ben megjelenő gesztusokon, egyszerű utalá-
sokon, kifelejtett tények közlésén, rávezető 
kérdéseken, bátorító értékeléseken, a tény-
szerű helyesbítésen és a tartalmas negatív 
értékelésen alapuló eljárása. ~ra mind a pe-
dagógusnak, mind pedig a tanulónak szük-
sége van. A ~nak, értékelésnek eltérő formá-
it célszerű alkalmazni, attól függően, hogy 
helyes, részben helyes vagy helytelen tanu-
lói választ követően, esetleg a tanulói válasz 
hiányában jelennek meg. (V. F.) → katonai 
képzés, kiképzés, felkészítés

visszasugárzott zavarás: az aktív elektro-
nikus zavaró jeleket előállító berendezések 
egy fajtája, amely során a vevőrendszer által 
vett jelet erősítés után, a jel egyéb paraméte-
reinek megváltoztatása nélkül sugározza ki 
az adórendszer. A visszasugárzott jel a be-
rendezésen való áthaladása során némi idő-
késleltetést szenved, azonban ez csupán tá-
volságbeli elcsúszást okoz, aminek a gyakor-
latban nincs jelentősége. Ilyen elven működ-
nek a rádiógyújtó zavaróállomások. Ismert 
típusai a szovjet (orosz) SZPR–1 és  SZPR–2. 
Ezek lényege, hogy az ellenséges tüzérség 
által kilőtt rádiógyújtóval szerelt tüzérsé-
gi lövedékek a föld felszínéhez közeledve, 
rádiójeleket sugároznak ki és amennyiben 
a földről visszavert jel elég nagy szintet ér 
el, vagyis a gyárilag beállított megfelelő tá-
volságban van a földtől, felrobbantja a löve-
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déket. Az ilyen magasban történő robbanás 
repeszek által okozott pusztító hatása na-
gyobb lehet, mint a földbe becsapódó és ott 
felrobbanó lövedéké. A zavaróállomás a rá-
diógyújtó jelét felerősítve visszasugározza, 
ezzel mesterségesen hozza „közelebb” a föl-
det, így a lövedék még olyan nagy magasság-
ban robban fel, amely esetén a pusztító ha-
tása jelentősen kisebb. A berendezés okozta 
jelfeldolgozási késleltetés a kimenő teljesít-
ménnyel kompenzálható. A rádiógyújtóval 
ellátott lőszereket elsősorban a nyíltan el-
helyezkedő élőerő, vagy sátorban, nem pán-
célozott törzsjárművekben tartózkodó em-
berek, vezetési pontok ellen alkalmazzák, 
ezért a rádiógyújtó zavaróállomásokat ezen 
objektumok oltalmazására telepítik. (V. L.) 
→ elektronikai hadviselés

visszavert (passzív) zavarás: a passzív, 
vagyis saját vagy külső energiaforrás igény-
bevétele nélkül létrehozható zavaróhatás oly 
módon jön létre, hogy a zavaróeszközre be-
eső energiát, a tükrözési törvénynek meg-
felelő irányba reflektálja. A tükrözési tör-
vény szerint a felületre beeső hullám beesési 
és visszaverődési szöge azonos. A gyakor-
latban három, főleg rádiólokátorok számá-
ra (ellen) alkalmazható eszköz használa-
tos: a szögvisszaverő, a dipól és a dielekt-
romos lencse. A szögvisszaverő legalább 
három, egymásra merőleges fém felületből 
áll, amely a fizikai felületénél jóval nagyobb 
rádiólokációs keresztmetszetet mutat. Há-
rom síklapból álló konstrukció esetén egy 
térnyolcad felé jelentkezik a visszaverődés 
jelensége, ezért ha a tér minden irányából 
biztosítani kell a visszaverődés, akkor ösz-
szesen nyolc sarok képezendő. A dipól kb. 
0,47 × λ hosszúságú alumínium fólia, féme-
zett műanyag fólia vagy fémgőzölt üvegszál, 
amely rezonanciajelenséget mutat λ hullám-
hosszúságú elektromágneses hullámokra, 
ezért nagy tömegben kiszórva a légtérbe, 
a rádiólokátorok indikátorán nagy felületű 

állócélként jelenik meg. A dielektromos len-
cse olyan különböző dielektromos állandójú 
anyagrétegekből felépített hagymahéjszerű 
szerkezet, amely a rétegek határain fellépő 
többszöri hullámelhajlás eredményeképpen 
a beeső rádióhullámokat visszaveri. (V. L.) 
→ elektronikai hadviselés

visszavonulás: az elfoglalt, vagy védett te-
repszakasz (állás, körlet) kényszerű, vagy 
tervezett elhagyása és a csapatoknak a mö-
göttes terület irányába végrehajtott vissza-
vonása. Célja a soron következő harctevé-
kenység megvívásához új erő és eszköz-
csoportosítás létrehozása, az erő és eszköz 
megóvása az ellenség csapásától, időnyerés 
a további tevékenységhez, erők és eszkö-
zök felszabadítása más irányba történő al-
kalmazásra. A ~ kizárólag az elöljáró enge-
délyével szervezetten és rejtve mehet vég-
be, különös tekintettel arra, hogy a csapa-
tok a kellő időben, harcképes állapotban 
jussanak ki a kijelölt körletbe vagy foglal-
janak védelmet a meghatározott terepsza-
kaszon. A ~hoz a csapatok számára sávot 
és irányt, esetenként csak általános irányt 
jelölnek ki, illetve megszabják a közbülső 
és hátsó védelmi terepszakaszokat az utó-
védek és a főerő számára. A csapatok cso-
portosítása ~ esetén rendszerint magába fog-
lalja a főerők harcból való kivonását fedező 
erőket (alegységeket), utóvédeket és a me-
netbiztosítás szerveit; a közbenső terepsza-
kaszokon való lépcsőzetes védelemre kije-
lölt alegységeket (egységeket), a főerőket; 
a támogató és a kiszolgáló erőket. A harc-
ból való kivonás és az elszakadás általában 
korlátozott látási viszonyok között történik. 
(T. J.) → szárazföldi műveletek

Visztula–Odera hadművelet: az 1–3. Be-
lorusz, valamint az 1. és 4. ukrán front ha-
talmas erejű, a magnuszew-i, a puławy-i és a 
sandomierzi  Visztula-hídfőkből  indított csa-
pássorozata az 1945. január 12. –  február 3-a   
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közötti periódusban, aminek során 500 km 
szélességbe és 500 km mélységben előre-
törve, szétzúzták a német „A” Hadsereg-
csopotot, birtokba vették Lengyelorszá-
got és Csehszlovákia északi részét, kijutva 
az Oderához Küstrinnél hídfőt foglaltak an-
nak nyugati partján, ezzel 60 km-re  közelí-
tették meg Berlint. Lásd folyamatos nagy 
mélységű hadművelet. (Sz. M.) → hadtör-
ténet, hadművészet története

vita: dialógikus szóbeli módszer, amelynek 
az ismeretek elsajátításán túl célja a gon-
dolkodás és a kommunikációs készségek 
fejlesztése. A ~ában a tanulók viszonylag 
nagyfokú önállóságot élveznek, a pedagó-
gus a háttérből irányítja a ~ menetét. A jól 
szervezett ~ában a kérdéseket, véleménye-
ket a tanulók egymáshoz és nem a pedagó-
gushoz intézik, a résztvevők egyenrangúak. 
A ~ módszerét minden életkorban és minden 
tantárgyban lehet alkalmazni, de az életkor-
tól függően a megvitatandó téma bonyolult-
sága és a ~ időtartama lényeges eltérést mu-
tat. A ~ában nemcsak a tanár értékeli a ta-
nulók megnyilatkozásait, hanem a tanulók 
egymás és a tanár megállapításait is. A ~ 
eredményes alkalmazásának feltételei között 
kell említeni: a tanulók felkészítését a ~ában 
való részvételre, a ~ megfelelő előkészítését 
és vezetését. A ~ák segítségével tartós tan-
tárgyi tudás, problémamegoldó képesség, 
a kommunikációs készségek fejlesztése, at-
titűdök formálása, a személyközi kapcsola-
tok, a közösség fejlesztése érhető el. (V. F.) 
→ katonai képzés, kiképzés, felkészítés

víz alatti átkelőhely: a vízi akadály és a 
kör nyező terep azon része, amelyet a csapa-
tok számára a vízi akadály leküzdése céljá-
ból víz alatti átkelés végrehajtására kijelöl-
tek, előkészítettek és berendeztek. A ~en 
a harckocsik a vízi akadály medrében, an-
nak talaján, speciális berendezések alkalma-
zásával, a saját futóműveiken jutnak át egyik 

partról a másikra. A vízi akadály ilyen mó-
don való leküzdéséhez a harckocsira az elő-
készítő körletben 3–5 m hosszúságú légző-
csövet szerelnek, és végrehajtják a szüksé-
ges hermetizálást. Ezzel a módszerrel 4–6 m 
mély és 600–800 m szélességű vízi akadály 
küzdhető le, de csak olyan (legfeljebb 2 m/s) 
vízsebesség esetén, amely még nem veszé-
lyezteti a harckocsi biztonságos víz alatti 
iránytartását. (K. Z.a) → műszaki támogatás

víz alatti robot: olyan robottechnikai esz-
köz, amely fedélzetén nem tartózkodik ke-
zelőszemélyzet, feladatát a víz felszíne alatt 
hajtja végre. Irányítását végezheti autonóm 
fedélzeti irányítórendszer, távirányító pa-
rancsjel vagy akár kábeles összeköttetés-
ben is állhat az irányító munkahellyel. Mű-
ködhet autonóm, félautonóm módon vagy 
parancsirányítással. Az összekötő kábelek 
nélküli kivitelnél műszakilag korlátokat je-
lent a víz alatti nagy sebességű kommu-
nikáció megvalósíthatósága például a képi 
információk valós idejű átvitelénél, mivel 
a vízben az igen hosszú hullámú elektro-
mágneses jelek terjednek nagyobb távolság-
ra, de azok elérhető adatátviteli sebessége 
alacsony. (V. L.) → elektronikai hadviselés

vízellátás: a csapatok – ivó-, főző- és a tech-
nikai eszközökhöz szükséges – vízzel törté-
nő ellátása laktanyai, tábori és harci körül-
mények között. A ~ magába foglalja a víz-
felderítést, a kitermelést, a víztisztítást, a 
tárolást, az elosztást és a vízminőség folya-
matos ellenőrzését. A szükséges víz meny-
nyiségét normák alapján határozzák meg. 
(K. Z.a) → műszaki támogatás (P. A.) → 
hadtáptámogatás

vízfelszíni robot: olyan robottechnikai esz-
köz, amely fedélzetén nem tartózkodik keze-
lőszemélyzet, feladatát a víz felszínén hajtja 
végre. Irányítását végezheti autonóm fedél-
zeti irányító rendszer, távirányító parancs-
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jel vagy akár kábeles összeköttetésben is 
állhat az irányító munkahellyel. Működhet 
autonóm, félautonóm vagy parancsirányítás-
sal. Mivel a hajótest a víz felszínén halad, 
ezért a közvetlen rádiókapcsolatot, a széles 
sávú, nagy sebességű adatátvitelt csupán 
a rádió-összeköttetés hatótávolsága korlá-
tozza. A korszerű, műholdas digitális rádiók 
alkalmazása gyakorlatilag korlátlan hatótá-
volságot képes biztosítani az irányító rend-
szer számára. Amennyiben a feladatrend-
szerben vannak reakciókritikus elemek, pél-
dául fegyveralkalmazás, akkor számításba 
kell venni a kommunikációs rendszer okoz-
ta időbeni késleltetést is. (V. L.) → elektro-
nikai hadviselés

vízhálózat: a folyóvizek összefüggő rend-
szere, a nagyobb folyóvíz a közvetve vagy 
közvetlenül belé torkolló felszíni vízfolyá-
sokkal együtt. Az a terület, amelyre egy fo-
lyó vízrendszere kiterjed, a vízgyűjtő terü-
let. Az adott terület ~ának  leírását a kato-
naföldrajzi értékelések vízrajzra vonatkozó 
részei tartalmazzák. Ezek részletezik a ter-
mészetes és mesterséges vízfolyásokat, áll-
óvizeket, amelyeket abból a szempontból 
vizsgálnak, hogy milyen mértékben és irá-
nyokban segítik vagy akadályozzák a ka-
tonai tevékenységet. A jelentősebb vizek-
nél értékelendő adatok: vízhozam, vízjárás, 
szakaszjelleg, folyási irány és sebesség, víz-
mélység, mederszélesség, a meder jellege, 
partviszonyok, mellékterep jellege, árvízi 
és ártéri jellemzők. A katonaföldrajzi érté-
kelések kitérnek a ~ hajózhatóságára, a na-
gyobb műtárgyakra, a vizek évszakos járá-
sára, az átkelési lehetőségekre, a műtárgyak 
esetleges rombolásainak következményeire, 
az ivóvíznyerési helyekre, a talaj- és belvíz-
viszonyokra, valamint a vizek szennyezett-
ségére. A felszíni vizek esetében a kato-
naföldrajzi értékelések a víz hőmérséklete 
(hideg, meleg források, hévizek), valamint 
az oldott anyag mennyisége szerint (közön-

séges, ásványos vízű források és gyógyvi-
zek) osztályozzák a forrásokat. Vizsgálják 
a területen található talajvíz és artézi kuta-
kat is. Az állóvizek esetében az alábbi ada-
tokat részletezik: a tavak felülete, a víz tér-
fogata, mélysége, fenékviszonyai, hajózha-
tósága, a tavat tápláló vízfolyások, a tavak 
pusztulásának fokozata, valamint a tava-
kon található hidrotechnikai létesítmények. 
A katonaföldrajzi értékelések a felszín alatti 
vizeket (talajvíz, kőzetvíz) is értékelik. A ta-
lajvíz esetében a talajvíz szintjét, mennyi-
ségét, évszakonkénti mozgását és a szintjé-
nek évi ingadozását, a kőzetvizeknél a ré-
tegvizeket (artézi medencék, artézi kutak) 
és a résvizet (karsztvíz) értékelik. (S. K. K.) 
→ katonaföldrajz

vízi akadály: természetes vagy mesterséges 
vízfelület, vízzel borított területrész (folyó, 
tó, öböl, elárasztott terület, csatorna, víztá-
roló stb.), amely kihat a harccselekmények-
re, és különleges intézkedések bevezeté-
sét teszi szükségessé. Általában az akadály 
mentén védő fél számára kedvező, míg a tá-
madó fél számára kedvezőtlen hatással van. 
Támadásban a ~ leküzdéséhez hidakat épí-
tenek vagy gázló-, deszant-, komp- és más 
átkelési módokat alkalmaznak. Ha a ~t el-
lenség védi, meg kell szervezni az erősza-
kos leküzdését. A ~ok több szempont szerint 
osztályozhatók: szélessége szerint 100 m-ig  
keskeny, 100–250 m között közepes, 250–
600 m között széles, 600 m felett igen szé-
les; a mélysége szerint 1 m-ig  sekély, 3 m-ig  
kis mélységű, 5 m-ig  közepes mélységű, 5 m 
felett mély; a vízsebessége szerint 0,5 m/s-ig  
lassú, 1 m/s-ig  közepes, 2 m/s-ig  sebes, 2 m/s 
felett igen sebes; a partviszonyok szerint 
10º-ig  lankás, 15º-ig  enyhén lejtős, 25º-ig  
lejtős, 25º felett meredek; a meder talajvi-
szonyai szerint pedig iszapos, agyagos, fi-
nom homokos, kavicsos vagy köves lehet. 
A csapatok tevékenységére, a harchelyzet 
alakulására lényeges befolyást gyakorol-
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hatnak a ~on található hidrotechnikai épít-
mények (is völgyzáró gát, zsilip, vízerőmű, 
árvízkapu), mivel a megnyitásuk (rombolá-
suk) jelentősen megváltoztathatja a felso-
rolt jellemző adatokat, ezáltal a harc, had-
művelet elgondolását. A ~ok értékelésekor 
e jellemzők figyelembevételével határozzák 
meg a ~ védelmére vagy leküzdésére legal-
kalmasabb szakaszokat. A felsorolt jellem-
zők a ~ védelmekor a védelem jellegét, ki-
építettségét, a leküzdés során pedig ennek 
módját, a berendezhető átkelőhelyek típusát, 
mennyiségét, illetve a bevezetendő speciá-
lis rendszabályokat befolyásolják. (K. Z.a) 
→ műszaki támogatás

vízi akadály erőszakos leküzdése: a vízi 
akadály leküzdésének formája, amikor az az 
ellenséggel közvetlen harcérintkezésben, an-
nak tűzhatása alatt történik. Erőszakos át-
kelésnek is nevezik. Magába foglalja a védő 
ellenség megsemmisítését a vízi akadály 
előtt; az előrevetett csapatok kijutását me-
netből; a vízi akadály leküzdését a főerők-
kel és a támadás kifejlesztését a túlsó parton. 
Ha az erőszakos átkelés nem sikerül menet-
ből, akkor rövid idejű kiegészítő előkészí-
tés után kell véghezvinni. (K. Z.a) → mű-
szaki támogatás

vízrajz: a földrajznak az a része, amely egy 
adott földrész, ország, terület álló-, folyó- 
és felszín alatti vizeinek leírásával foglal-
kozik. A ~ részét képezi a vízhálózat, amely 
leírása a katonaföldrajzi értékelések részét 
képezi. (S. K. K.) → katonaföldrajz

víztisztítás: a műveleti területen, hadszín-
téren fellelhető és a csapatok ellátásához 
szükséges víz emberi fogyasztásra, illetve 
felhasználásra alkalmassá tétele. A vízellá-
tás folyamatában a ~ feladatkörébe tartozik 
a vízforrás vizsgálata, a víz derítése, fertőt-
lenítése, színtelenítése, szagtalanítása és íz-
telenítése, komplex vegyi mentesítése, va-

lamint sugárszennyezettség esetén a sugár-
mentesítése. A ~ korszerű eszközei a komp-
lex vízszűrők, víztisztító állomások. (K. Z.a) 
→ műszaki támogatás

víztisztító állomás: konténerben elhelye-
zett mobil víztisztító berendezés, amely 
a nyers vizet fogyasztásra, illetve felhasz-
nálásra alkalmassá teszi. A víztisztítást két-
fázisú membrán-technológiával hajtja végre, 
az ultra-/nanomembránnal az alakos elemek 
eltávolítása, a fordított ozmózis membránnal 
az oldott anyagok eltávolítása történik meg. 
(K. Z.a) → műszaki támogatás

vízzár: elárasztott terület; a nem robbanó 
műszaki zárak nehezen leküzdhető típusa, 
a terep elárasztásával, illetve elmocsarasítá-
sával létrehozott vagy megnövelt vízi aka-
dály. Formái: aktív elárasztás, passzív el-
árasztás és elmocsarasítás. Aktív elárasztás-
kor a terep magasabban fekvő víztározóiban 
tárolt víz nagy tömegét és helyzeti energi-
áját felhasználva, a zsilipek megnyitásával 
vagy a töltések rombolásával rövid idő alatt 
nagy mennyiségű vizet bocsátanak ki, és ez 
az alacsonyabban fekvő terepszakaszon ár-
hullámot hoz létre. A passzív elárasztás a víz 
útjának gátakkal történő mesterséges elzárá-
sával létrehozott, egy vagy több víztározót 
magában foglaló vízi akadály. Az elmocsa-
rasítás az arra alkalmas talaj felső rétegének 
vízzel való elárasztása, amely a talajréteget 
megbontja, szilárdságát csökkenti, ezáltal 
a harcjárművek számára járhatatlanná, illet-
ve nehezen járhatóvá teszi. (K. Z.a) → mű-
szaki támogatás

vízszintes szög: egy adott álláspontból a he-
lyi vízszintes síkra vonatkoztatott két irány-
mérés között kialakuló szögérték. A mért 
irányok vonatkoztatása a helyi vízszintes 
síkra az azokon átmenő helyi függőleges 
síkok által történik. Vízszintes szögek pon-
tos terepi meghatározására a geodéziai esz-
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közök közül legalkalmasabbnak a teodoli-
tok mutatkoznak. (K. A.) → geoinformáci-
ós támogatás

vonal alakzat: a zászlóalj (az ezred) olyan 
alakzata, ahol az elől lévő alegységek egy-
máshoz viszonyítva egy vonalban helyez-
kednek el. Általában akkor alkalmazzák, 
amikor a terep lehetővé teszi a széles arc-
vonalon való szétbontakozást és a szemben 
álló felet meg akarjuk osztani, illetve meg-
fosztani a manőverezés lehetőségétől. (T. J.) 
→ szárazföldi műveletek

vonalas keresés: hosszúsági kiterjedésű 
megnevezett érdekeltségi területen (köz-
út, vasút vagy vízi út) mentén folytatott, 
a menetben lévő célok felfedésére és egyéb 
általános tevékenységek meghatározására 
szolgáló adatgyűjtési tevékenység. (H. H.) 
→ felderítés

vonalkapcsolás: 1. Olyan hálózati architek-
túra, amelyben két csomópont között az ada-
tok cseréjére egy kizárólagosan használt, 
dedikált csatornára van szükség. A legis-
mertebb vonalkapcsolt hálózat a telefon, 
amely esetében a hívó és a hívott fél kö-
zött a hívás idejéig egy teljes áramkört ala-
kítanak ki, ami kizárólag a köztük történő 
kommunikációra használható fel. A vonal-
kapcsolt hálózatok kialakítása és üzemel-
tetése csomagkapcsolt társaikkal szemben 
sokkal drágább, azonban késleltetés nélkül, 
valós időben teszik lehetővé az informáci-
ók továbbítását. Az adó és a vevő közti ösz-
szeköttetés megteremtésére ki kell alakíta-
ni azt az útvonalat, amelyeknek részei kap-
csolóközpontokon keresztül vannak össze-
kötve. Első lépésben fizikai kapcsolat létesül 
az adó és a vevő között, ami az összekötte-
tés idejére áll fenn. Az összeköttetésen ke-
resztül megvalósul az átvitel, majd annak 
befejeztével a kapcsolat lebomlik. A ~ ese-
tén a rendelkezésre álló sávszélességet csak 

akkor tudjuk kihasználni, ha az információ-
átvitel folyamatos. (A folyamat a távbeszélő 
technikában: hívás.) Az információátvitelt 
meg kell előznie a híváskérés hatására létre-
jövő összeköttetésnek. Előnye az, hogy tény-
legesen fizikai összeköttetést hozunk létre. 
Ezek után a két állomás úgy képes kommu-
nikálni, mintha pont-pont összeköttetés va-
lósult volna meg közöttük. Mielőtt az adat-
átvitel megkezdődne, a hívójelnek egészen 
a hívott pontig kell eljutnia, majd onnan egy 
nyugtának kell visszaérkeznie. A ~ a szük-
séges sávszélességet statikusan előre lefog-
lalja. 2. A ~ olyan eljárás a híradástechni-
kában, amely két vagy több végberendezést 
igény szerint összekapcsol, és lehetővé teszi 
a közöttük felépült és lefoglalt áramkör ki-
zárólagos használatát az összeköttetés bon-
tásáig. ~kor a felépített összeköttetés a köz-
benső vonalszakaszt egyidejűleg lefoglalja, 
ezzel a kapcsolt összeköttetést közvetlenné 
teszi. A ~ akkor gazdaságos, ha a forgalma-
zások átlagideje kicsi, vagy nagyobb terület 
átfogása szükséges. Az országos közforgal-
mú távbeszélő-hálózat kapcsolóközpontjai 
például ~t végeznek. (N. I.) → híradó-in-
formatika, információvédelem

Végberendezés 

Csomópont 

vonás: A katonai gyakorlatban, jellemző-
en a terepi tájékozódás, a célok felderíté-
se és megjelölése során alkalmazott speci-
ális szögmértékegység. Eredete a radiánra 
vezethető vissza, annak ezredrésze. A tel-
jes körre így kapott 6283 köregység hasz-
nálata nem praktikus, így egyes országok, 
katonai szövetségek a 6000-es, míg mások 
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a  6400-as  vonásegység alkalmazását vezet-
ték be a gyakorlatban. Megkülönböztetésük 
érdekben előbbit pars, utóbbit mils mérték-
egység jelöléssel látjuk el. Magyarország 
NATO-csatlakozásával a Magyar Honvéd-
ség felkészült a szövetséges tagállamok had-
seregeiben elterjedt pars vonásérték haszná-
latára, de egyes örökölt haditechnikai esz-
közeinek üzemeltetési feltételei egyelőre 
szükségessé teszik pars vonásérték haszná-
latát is. Az irány- és szögértékek vonásban 
történő kifejezésének gyakorlati jelentőségét 
a tereptárgy mérete, adott ponttól mért távol-
sága és látószöge közötti összefüggés adja, 
melyet egy egyszerű formula, az úgyneve-
zett vonásképlet fejez ki. Ennek megfelelő-
en a megfigyelőtől 1 km távolságban lévő 1 
m oldalkiterjedésű tereptárgy 1 vonás látó-
szög alatt látszik. (K. A.) → geoinformációs 
támogatás 2. A katonai műszerek (kézitáv-
cső, fegyver- és harcjármű optikák, tüzér-
ségi figyelőműszerek, toló stb.) mind ~ban 
mérnek, ~ beosztásúak. A ~ értékét a négy 
karakter közepén, két-két karaktert elválasz-
tó gondolatjellel jelenítik meg, és külön, ta-
gonként olvassák fel, így egyértelmű, hogy 
~ról van szó. Például: 21–15, 00–72, 01–59, 
60–00. A nyugati hadseregekben a ~ otta-
ni megfelelőjét (mils) használják, amelynek 
működése hasonló, de ahol a teljes kört nem 
6000, hanem 6400 ~ra osztják, így vegyes 
műszerzet, szövetségi keretek között folyta-
tott műveletek során a két értéket egymásba 
át kell számolni. (M. G.) → tüzérség

vonásképlet: a megfigyelő által egy távoli 
tereptárgyra mért látószög, valamint a te-
reptárgy távolsága és mérete összefüggését 
kifejező gyakorlatias képlet. Ha ismerjük 
a megfigyelt tereptárgy látható alakjának 
valós méreteit (magasság, szélesség, hossz) 
és meg tudjuk határozni ennek látószögét 
vonás mértékegységben, úgy a vonásképlet 
alapján meghatározható a tereptárgy távol-
sága a figyelőponthoz képest. A ~ bármely 

változó kiszámolható a másik kettő ismere-
tében a méret = látószög × távolság össze-
függés alapján. A méretet mindig méterben, 
a távolságot pedig kilométerben kell meg-
adni a vonásképlet alkalmazásakor. A vo-
násképlet könnyű alkalmazására a változók 
háromszögsablonba rendezett segédletével 
is találkozhatunk. (K. A.) → geoinformá-
ciós támogatás

vonat: a hadra kelt csapatok létfenntar-
tási és harcképességi szükségleteit szállí-
tó kötelék, amely általában magában fog-
lalta az erre szolgáló összes személyzetet, 
járművet, lovat, málhás állatot, vágómar-
hát. Ugyanakkor, nem taroztak bele a csa-
patoszlopban menetelő század- és üteglő-
szerkocsik, a műszaki csapatok szerelékko-
csijai, valamint a gyalogcsapatok felszer-
számozott tartalék lovai. Tagozódása: csa-
pat~; fő- és törzshadiszállások ~ai; hadse-
reg~ (Sz. M.) → hadtörténet, hadművészet 
története

vonatkoztatási csoport: szociálpszichológi-
ai fogalom olyan csoport jelölésére, amely-
nek értékeivel, életstílusával, magatartásával 
valaki azonosul, és amelynek csoportnormá-
it önkéntesen követi, függetlenül attól, hogy 
ő tagja-e a csoportnak vagy a csoport elfo-
gadja-e őt. Vonatkoztatási (referencia-) cso-
portnak, illetve referenciaszemélynek jelen-
tős szerepe lehet a saját attitűdök, értékek, 
viselkedési minták szocializáció során tör-
ténő kialakításakor vagy új, ismeretlen hely-
re történő beilleszkedés esetén. Ez ugyanis 
az a mércének tekintett csoport vagy azok 
a személyek, akiknek érték- és normarend-
szeréhez az egyén saját értékeit és viselke-
dését igazítja. A ⁓ok egyik funkciója az, 
hogy az egyén önértékelése számára össze-
hasonlítási mérceként szolgáljanak, a másik 
funkciójuk pedig az, hogy forrásai legyenek 
az egyén normáinak, attitűdjeinek és ér-
tékeinek. A társas kapcsolatokra szűkítve 
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az a csoport vagy személy, amelyet az egyén 
önmaga és mások megítéléséhez használ 
keretül, és amelyhez ezért kapcsolódni is 
igyekszik. A ⁓ tehát befolyásolási hatalom-
mal bír. (B. J.c) → katonapszichológia

vontatás: a haditechnikai eszközök helyre-
állítási folyamatának része, amelynek ren-
deltetése a katonai műveletek során megsé-
rült, meghibásodott haditechnikai eszközök 
összegyűjtése, csoportosítása, a javítás hely-
színére juttatása. A ~i feladatokat a javító 
szervezetek állományából szervezett vonta-
tócsoportok (javító-vontató csoportok) vagy 
egyedi vontatók és szállítóeszközök, illetve 
vontatóalegységek végzik. A ~t a harchely-
zettől, a veszteségek, sérülések mennyisé-
gétől, minőségi és mennyiségi megoszlásá-
tól függően lépcsőzetes, párhuzamos vagy 
kombinált módszerrel hajtják végre. Elsőd-
legesen az ellenség által veszélyeztetett esz-
közöket vontatják el. (V. R. L.) → haditech-
nikai támogatás

vontatási kapacitás: megmutatja, hogy egy 
adott vontatószervezet a rendszeresített vagy 
állományába ideiglenesen biztosított von-
tatóival mennyi sérült haditechnikai esz-
közt képes meghatározott feltételek mellett, 
a javítás vagy a berakás helyére elvontatni. 
(V. R. L.) → haditechnikai támogatás

vontatócsoport: vontatókkal és emelőgé-
pekkel felszerelt, ideiglenesen létrehozott 
csoportosítás a harctéren elakadt vagy meg-
sérült technikai eszközök mentésére és hát-
raszállítására. A ~ a sérült eszközöket von-
tatási útvonalakra, sérülttechnika gyűjtő-
helyre, vasúti berakóállomásra vontatja a ja-
vítás helyére való továbbszállítás céljából. 
(V. R. L.) → haditechnikai támogatás

vontatójármű: általános értelemben a von-
tató pótkocsi vontatására készült, rakfelület 
nélküli gépkocsi. A nyerges vontató olyan 

vontató, amely a rajta levő nyeregszerkezet 
útján a vontatott félpótkocsi súlyának jelen-
tős részét átveszi. A mezőgazdasági vonta-
tó kerekes vagy lánctalpas kialakítású, leg-
alább két tengellyel rendelkező, pótkocsi 
vontatására és/vagy mezőgazdasági, erdé-
szeti feladatú berendezések, gépek vonta-
tására, hordozására, tolására, működtetésé-
re alkalmas, 25 km/óra sebességnél gyor-
sabban haladni képes jármű, amely teher- 
és személyszállításra is alkalmas lehet. Ka-
tonai vonatkozásban a vontató olyan jármű, 
amely konstrukciója alapján csak vontatás-
ra használható, illetve a haditechnikai esz-
közök vontatására rendszeresítették és hasz-
nos rakfelülettel nem rendelkezik. (V. R. L.) 
→ haditechnikai támogatás

vontatott aknatelepítő: önálló erőforrással 
nem rendelkező, általában utánfutóra szerelt 
aknatelepítő eszköz, amely az aknák beállí-
tott távolságonként történő adagolását, éle-
sítését, valamint a talaj felszíne alá rend-
szerben történő aknatelepítés esetén az ak-
nák rejtését is végrehajtja. (K. Z.a) → mű-
szaki támogatás

VOR (Very High Frequency Omnidirec-
tional Range, nagyon magas frekvenciájú 
minden irányú jeladó): a rövid hatótávol-
ságú légi rádiónavigációs eszközök egyik 
fajtája, amely lehetővé teszi a megfelelő 
 berendezéssel ellátott légi jármű számá-
ra a helymeghatározást, és a kiválasztott 
irány tartását a rádiójelek fogadása által, 
 amelyeket a stacioner módon telepített rá-
diójeladó hálózat állomásai bocsátanak ki. 
A berendezés az úgynevezett nagyon magas 
frekvencia tartományban sugároz, 108,00-
tól  117,95 MHz-ig. Fejlesztése 1936-ban  
Amerikai Egyesült Államokban kezdődött, 
az első állomásokat pedig 1946-ban  telepí-
tették. Napjainkra a ~ az egyik legfontosabb 
légi rádiónavigációs berendezéssé vált mind 
az általános, mind pedig az állami célú légi 
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közlekedés számára, azonban a légi navigá-
ciós technológiában egyre kezd elterjedni 
a műholdas navigáció, amely háttérbe szo-
ríthatja ezt a megoldást. A 2000-es  évekre 
világszerte kb. 3000 ~ állomást telepítettek. 
(Cs. J.) → légvédelem, légierő (műveletek, 
támogató műveletek)

voronyezs–kasztornojei hadművelet: a vo-
ronyezsi és a brjanszki front bekerítő had-
művelete (1943. január 24. – február 2.) a né-
met 2. hadsereg megsemmisítésére. (Sz. M.) 
→ hadtörténet, hadművészet története

vörös kereszt (és egyéb védelmi embléma): 
az 1864-es  legelső genfi egyezményben el-
fogadott ~ embléma jelentése egyértelmű: 
ahogy azt az 1949-es  I. genfi egyezmény 
38. cikke is kijelenti, az a fegyveres erők 
egészségügyi szolgálatának jelvénye, amit 
az egészségügyi személyzet köteles viselni 
a bal karján vízálló karszalag formájában, 
és működési helyén jogosult kitűzni a ~es 
zászlót. A szimbólum, mint „védelem emb-
lémája” elleni támadás a genfi egyezmé-
nyek súlyos megszegésének és háborús bűn-
cselekménynek számít, mind nemzetközi, 
mind pedig nem nemzetközi konfliktusok-
ban. Ugyanilyen súlyos háborús bűncselek-
mény a ~es jelvénnyel való visszaélés, azaz 
arra alkalmazni, hogy valakivel elhitessék, 
hogy biztonságban van, majd megtámadják 
vagy elfogják. A ~ jelvénnyel azonos érvé-
nyűek a genfi egyezmények által elismert 
vörös félhold és vörös oroszlán jelvények, 
valamint az egyezményeket módosító, 2005-
ben  elfogadott III. kiegészítő jegyzőkönyv 
által megalkotott vörös kristály jelvény, il-
letve ezek a jegyzőkönyv szerinti kombiná-
ciói. (L. T.) → hadijog

Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága: rö-
videbb nevén: Nemzetközi Vöröskereszt. 
1863-ban, Jean-Henri Dunant kezdeménye-
zésére létrehozott svájci egyesület, amely 

mára a hadijog fejlesztésének és gyakorla-
ti ellenőrzésének meghatározó szereplőjévé 
vált. Első komoly eredménye a legelső gen-
fi egyezmény elfogadtatása volt az államok-
kal 1864-ben. Ez után minden újabb genfi 
egyezmény megalkotásában megkerülhetet-
len szerepe volt a szervezetnek mind a mai 
napig, emellett pedig a humanitárius segít-
ségnyújtás globális vezető szervezete. Emel-
lett a szervezetnek az 1949-es  genfi egyez-
ményekben, és az 1977-es  kiegészítő jegy-
zőkönyvekben biztosított jogai vannak. Így 
jogosult arra, hogy meglátogassa és nyil-
vántartásba vegye a hadifoglyokat, számuk-
ra küldeményeket vagy élelmiszert szállít-
son; fegyveres konfliktusok idején a polgá-
ri lakosság számára segélyszállítmányokat 
juttasson el; eltűnt katonák, vagy polgári 
személyek után kutasson, majd őket visz-
szavezesse a családjukhoz; a fegyvereseket 
a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben 
tartására képezze ki; terjessze és továbbfej-
lessze a genfi egyezményeket; és közvetítő-
ként működjön a hadifogolycserék, hazate-
lepítések esetén vagy foglyok elengedésekor. 
(L. T.) → hadijog

V-típusú mérgező harcanyag: a halálos 
mérgező harcanyagok egyik legtoxikusabb 
fajtája. A ~ok az idegmérgekhez hasonló, 
de bonyolultabb felépítésű vegyületek. Ha-
tásuk a légzőszerven és a bőrön keresztül 
egyaránt érvényesül. Általános jelölésük 
„VX”. A ~okban a foszfor- és foszforsavész-
terek a kén- és nitrogénmustárok jellegzetes 
szerkezeti elemeit tartalmazó csoportokhoz 
kapcsolódnak. A vegyületek egyik csoport-
jában a foszforészterekhez ként, a másikban 
nitrogént, a harmadikban ként és nitrogént 
tartalmazó csoportok kapcsolódnak. A kén-
tartalmú, „Vs”-típusú tiofoszfátok nagy for-
ráspontú, kis illékonyságú, sárga vagy bar-
na színű, olajszerű, vízben alig oldódó anya-
gok. A nitrogén tartalmú „Vn”-típusú anya-
gok folyékony vagy szilárd halmazállapo-
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túak, csekély illékonyságú, erősen mérgező 
vegyületek. A „Vsn”-típusú anyagok szín-
telenek vagy sárga színű, olajszerű folya-
dékok, illékonyságuk csekély, részben víz-
oldhatók. A ⁓ok félhalálos adagja a bőrön 
át LD50 = 0,03–0,3 mg/kg, ezért szuperto-
xikus mérgező harcanyagoknak is szokták 
nevezni. A ~ok a szervezetbe kerülve gátol-
ják az idegi impulzusok szabályozó áttéte-
lét, főleg a légzőközpontban, a vérkeringés-
ben és a szívműködésben. A mérgezés jel-
lemző tünetei: pupillaszűkület, nyálfolyás, 
mellkasi fájdalom, nehézlégzés. Súlyos mér-
gezés esetén a tünetek gyors fejlődése, gör-
csök és bénulás figyelhető meg. A leghaté-
konyabb alkalmazási formájuk az aeroszol. 
Figyelembe vették a bináris vegyi lőszerek 
tölteteként is. (B. T.) → ABV-támogatás



Warden, John Ashley III. (1943–): az 
Egyesült Államok Légierejének nyugállo-
mányú ezredese. Katonai tanulmányait, egy-
ben karrierjét az Egyesült Államok Légi-
erejének Akadémiáján (US Air Force Aca-
demy – USAFA) kezdte, 1965-ben. 30 évig 
szolgált, vadászrepülő pilóta, teljesített kül-
szolgálatot Vietnámban, Németországban, 
Olaszországban, Spanyolországban, repülő-
bázis parancsnok, vezette az Air Command 
and Staff College-ot (Légierő Parancsno-
ki és Törzstiszti Főiskola). 1995-ben  vonult 
nyugállományba, rövid ideig tanácsadója 
volt Bill Clinton alelnökének, James Dan-
forth Quayle-nak, később elméleteit imple-
mentálta az üzleti folyamatokra, és képzése-
ket, tréningkurzusokat szervezett és tartott 
az üzleti világban dolgozóknak. Több köny-
ve, publikációja jelent meg, a Légi hadjárat 
– Harci tervezés (Air Campaign – Planning 
for Combat) című, 1988-as  kiadású könyve 
fő művének tekinthető. Nem minden ízé-
ben eredeti alkotás, bár a hadműveleti szin-
tű vonatkozása miatt mindenképpen hiány-
pótló műnek mondható, a tartalékokról szóló 
rész kifejezetten újszerű. Hatása pedig meg-
kérdőjelezhetetlen: számos modern légierő 
alapdoktrínában megjelenik a légi hadjá-
rat tervezése mint hadműveleti-művészeti 
elem. Ötgyűrűs modellje (five-ring model), 
és az ellenség egyfajta rendszerként való ér-
telmezése (enemy as a system) alapját képe-
zi a hatásalapú légierő gondolkodásnak, al-
kalmazásnak. 1991-ben  ~ tervezte az első 

öbölháború légi hadjáratának forgatóköny-
vét, a légi hadjárat 1991. január 17-től  1991. 
február 28-ig  tartott. A kiváló célpontkivá-
lasztásnak és a légierő hatásalapú alkalma-
zásának köszönhetően rendkívül gyors ka-
tonai-politikai sikert értek el. (Cs. J.) → lég-
védelem, légierő (műveletek, támogató mű-
veletek)

Weserübung hadművelet: Dánia és Norvé-
gia németek általi lerohanása (1940. április 
9. –  június 10.) a nyugat-európai hadműve-
letet végrehajtók jobb szárnyának biztosí-
tása és az Atlanti-óceánra való zavartalan 
kijutás érdekében. (Sz. M.) → hadtörténet, 
hadművészet története

WGS–84 (World Geodetic System 1984): 
kezdetben csak az Amerikai Egyesült Ál-
lamok Védelmi Minisztériuma alárendelt 
szervezeteinél, majd a többi NATO-tagál-
lam hadseregeinél a geodéziai adatok inte-
roperabilitása érdekében bevezetett, az USA 
Tér adat-hírszerző Ügynökségének (National 
Geospatial-Intelligence Agency – NGA) jog-
előd szervezetei vezetésével a rendszerszin-
ten kidolgozott komplex, geodéziai és geo-
fizikai földmodell, geodéziai világrendszer. 
Fontosságát és széles körű (NATO-tagál-
lamokon kívüli) elterjedtségét elsősorban 
a GPS műholdas helymeghatározó rendszer 
elterjedésének. A WGS–84 megelőző reali-
zációi (például WGS–72, GRS–80) és mai 
változata közötti átjárhatóságot a STANAG 

W
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2211 szabványosítási egyezmény, illetve 
egyéb kiadványok tartalmazzák. Az 1980-
as  évek elejére kifejlesztett és 84-es  index-
számmal jelölt realizáció eddigi fennállása 
során számos apróbb változtatáson, finomí-
táson ment keresztül, amelyek elsősorban 
a referenciahálózat gyakorlati kialakítását, 
a Föld gravitációs modelljét (Earth Gravi-
tational Model – EGM), a geoid alakját, va-
lamint a különféle koordináta rendszerek 
közötti átjárhatóságot biztosító transzfor-
mációs modelleket érintették. A változtatá-
sokat alapvetően a GPS keretrendszerének 
finomítása, tökéletesítése tette szükségessé. 
A WGS-84 megalkotásának célja egy olyan 
globális geodéziai és geofizikai alap létre-
hozása, amely geocentrikussága és egyez-
ményes földtengelyhez rögzítettsége révén 
a Föld bármely térsége számára egységes 
és megfelelően pontos helymeghatározási 
feltételeket biztosít, ugyanakkor a korsze-
rű műholdas navigáció és pozícionálás geo-
déziai infrastruktúráját (Conventional Ter-
restrial Reference System – CTRS) is meg-
teremti. A WGS-84 rendszer több paramé-
tert rögzít többek között a Föld matematikai 
alapfelületeként elfogadott forgási ellipszo-
id geometriájáról, geocentrikus gravitáció-
járól, illetve forgási szögsebességéről és fi-
zikai lapultságáról. (K. A.) → geoinformá-
ciós támogatás

Wintergewitter (Téli zivatar) hadművelet: 
a német Don Hadseregcsoport által 1942. 
december 12-én  Tormoszin, illetve Kotyel-
nyikovó térségéből Szovetszkij–Marinov-
ka irányában előre nyomulva, megközelíte-
ni a bekerített 6. német hadsereget, s a Don-
nerschlag (Villácsapás) jelszóra az utóbbiak 
által is indított találkozócsapással felszakíta-
ni a gyűrűt. Ez azonban nem valósult meg, 
mivel a német támadó erők bár 30 km-nyire 
megközelítették a bekerítetteket, december 
21–24-én  védelembe kényszerültek, 30-ára  

pedig megsemmisültek. (Sz. M.) → hadtör-
ténet, hadművészet története

Wintersport művelet: a magyar 1. hadse-
reg visszavonulása az Árpád-vonalba (1944. 
szeptember 25–27.) (Sz. M.) → hadtörténet, 
hadművészet története



zajzavarás: olyan elektronikai zavarási faj-
ta, amely létrehozásakor a vivőfrekvenci-
ás hordozóhullámot széles sávú, elméleti-
leg egyenletes energiaeloszlású, úgyneve-
zett zajjal modulálják. Az ideális, elméle-
ti zajmoduláció egyenletes energiaeloszlá-
sú és elvben végtelen sávszélességű. Ezt fe-
hérzajnak nevezik, mert hasonlatos a fehér 
fényhez, amelyben minden komponens ben-
ne van. A gyakorlatban csak sávhatárolt zaj-
spektrum állítható elő, ennek a neve rózsa-
szín zaj. A zajjal való zavarmoduláció elő-
nye, hogy a kezelő nehezen tudja megkülön-
böztetni a berendezésekben természetes mó-
don állandóan jelen lévő zajtól, amely az el-
lenállások, félvezetők hő által termelt zaja. 
(V. L.) → elektronikai hadviselés

záró aknamező: a legfontosabb irányok 
és terepszakaszok védelme érdekében, a 
telepített aknamezők, amelyet elsősorban 
a védelem előkészítése időszakában hoznak 
létre. Általában rendszerben, a felszín alá te-
lepítik, több aknasor és magas aknasűrűség 
jellemzi. Nagy mélységével biztosítania kell, 
hogy robbantásos átjárónyitó eszköz alkal-
mazásával egy rálövéssel ne lehessen rajta 
átjárót nyitni. (K. Z.a) → műszaki támogatás

zárótűz: lásd merev- és mozgó zárótűz 
(M. G.) → tüzérség

zárt határszakasz: olyan határ, amely ne-
hezen járható, természetes vagy a terepen 

mesterségesen létrehozott akadályokból álló 
határszakasz. Általában a védő fél számára 
kedvez, a támadó fél csak meghatározott irá-
nyokban képes támadótevékenységet foly-
tatni, így erőfölényét nem tudja érvényre 
juttatni. (S. K. K.) → katonaföldrajz

zászlóalj harccsoport: a lövész (gépesített 
lövész), harckocsi zászlóalj bázisán harcfel-
adat végrehajtására létrehozott, különbö-
ző kötelékeket magába foglaló a harcásza-
ti egységméretet el nem érő kötelék. (T. J.) 
→ szárazföldi műveletek

zászlóalj: a legmagasabb szintű szervezett 
harcászati alegység. A ~ több századból álló 
szárazföldi katonai egység. Több (3–6) ⁓ 
tesz ki egy ezredet vagy dandárt. Vannak 
önállóan és kötelékben működő ⁓ak. Egy ⁓ 
létszáma körülbelül 400–800 fő, parancsno-
ka rendszerint őrnagy, önálló ⁓ esetén alez-
redes, esetleg ezredes. A ~ állhat fegyverne-
mi, összfegyvernemi, illetve szakkötelékek-
ből. A harcoló alegységeken kívül több tá-
mogató alegységet (harcbiztosító és logisz-
tikai alegységeket) és parancsnoki törzset 
is magában foglal. Ennek megfelelően lehet 
lövész, harckocsizó, ejtőernyős, deszant, 
műszaki, híradó, szállító stb. Az összfegy-
vernemi ⁓ műszaki, tüzérségi és harcko-
csizó megerősítéssel a főerők előtt előreve-
tett osztagként (EVO) 4–6 órát, elővédként 
(EVÉD) 10–12 órát képes csekély légi támo-
gatás mellett harcolni. A gépesített lövész⁓ 

Z
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több különleges feladat végrehajtása mellett 
légideszant tevékenységre is. (C. O.) → ka-
tonai vezetés (T. J.) → szárazföldi műveletek

zavarás: (kimerítés) élőerőkre gyakorolt 
erkölcsi-pszichikai hatás, amely korlátozott 
mennyiségű tüzérséggel és lőszerfelhasz-
nálással valósul meg. (Sz. T.) → tüzérség

zavarbehatárolás: olyan mérési és/vagy 
logikai, keresési eljárás, amely célja, hogy 
behatároljuk egy rendszert érő zavar forrá-
sának helyét, meghatározzuk a zavar kiala-
kulásának okát, majd ennek eredményekép-
pen annak kikapcsolására, megszüntetésé-
re megoldást találjunk. A zavar forrásának 
helyét általában iránymérési eljárásokkal, 
vagy speciális esetekben a forrástól szárma-
zó egyéb információk alapján lokalizálják. 
A zavaró jel technikai elemzése, spektrális 
analízise ad magyarázatot a zavaró hatás lét-
rejöttére, vagy akár az okok kialakulására 
is és vezethet el a megszüntetés lehetséges 
műszaki megoldásaira is. Szándékos, ellen-
séges zavarforrások katonai műveletekben 
kiemelt célként szerepelnek a megsemmisí-
tendő objektumok között. (V. L.) → elektro-
nikai hadviselés

zavarérzékenység: a műszaki berendezések 
olyan technikai jellemzője, amely azt a ha-
tárértéket adja meg, hogy az adott eszköz 
mennyire képes elviselni a külső zavarfor-
rásokból érkező jeleket, hatásokat. Ez nem-
csak vevőkészülékek zavartűrését, a demo-
dulációs eljárások még eltűrt romlását jel-
lemezhetik, hanem más eszközök normális 
működésének határát is jelezhetik. Ahány 
féle külső hatásra vizsgálják az adott esz-
közt, annyiféle ~i jellemző adható meg hoz-
zá. Ilyen lehet például egy mobiltelefon ~e 
külső, állandó mágneses térre, váltakozó 
mágneses térre, adott frekvenciára vett vil-
lamos térerősségre, vagy akár ionizáló su-
gárzásra. A ~re nemzetközi szabványok ad-

nak előírásokat, amelyek teljesülését a gyár-
tó műnek kell igazolni a készülékhez adott 
dokumentációban. Egy adott berendezéstí-
pusnak a forgalomba hozatal előtt az adott 
ország frekvenciagazdálkodási hatóságát-
ól is be kell szereznie a forgalomba hozatali 
engedélyt, amelynek része, hogy a hatóság 
bizonyos példányszámú készüléken ellenőr-
ző méréseket hajt végre. (V. L.) → elektro-
nikai hadviselés

zavarforrás: valamely elektronikai rend-
szer számára a normális működést akadá-
lyozó vagy lehetetlenné tevő jelkisugárzás 
kiinduló pontja, forrása. A szándékos zava-
rokat előállító berendezések mellett zavar-
kisugárzást létrehozhatnak meghibásodott 
berendezések, hibás árnyékolások, szikrák, 
ívkisülések stb. A műszeres zavarkivizsgálás 
célja a ~ helyének behatárolása, felkutatása, 
majd a zavarást előállító berendezés leállí-
tása. A hiba pontos behatárolásakor tekin-
tettel kell lenni arra a körülményre is, hogy 
a zavaró kisugárzás nem minden esetben 
a zavart ténylegesen okozó berendezésnél, 
hanem például az akár nagyobb távolság-
ban telepített antennáján jelentkezik, ahon-
nan meglehetősen nehéz a kábelrengetegben 
a berendezésig visszajutni. (V. L.) → elekt-
ronikai hadviselés

zavarhatékonyság: olyan szubjektív mu-
tató, amely egy adott működő elektronikai 
rendszerben a zavaró hatások, tevékenysé-
gek, befolyások hatására létrejövő, hallható 
vagy látható minőségromlást, információ-
vesztést vagy akár teljes kiesést jellemez. 
Az egzakt mérése nehéz, mert az informá-
cióveszteség megítélése üzemmódoktól füg-
gően a kezelőállomány kiképzettségétől erő-
sen függ. Analóg üzemmódoknál szokás 
a „gyenge”, „közepes” vagy „erős” zavar 
kifejezések, vagy százalékos értékek (gyen-
ge 10–15%, közepes 30–40%, erős 60% fe-
lett) használata. A szöveges információk 
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 átvitelekor egyértelmű a hibás karakterek 
arányának számlálása az összes átküldött 
karakterhez képest, de képi vagy hangin-
formációknál nehezebben állapíthatók meg 
egyértelműen az egyes kategóriák. A digi-
tális kép- és hangátviteli rendszerek a jelfel-
dolgozás, kódolás és a beépített hibajavító al-
goritmusoknak köszönhetően egy bizonyos 
mértékig elviselik, javítják az átviteli úton 
keletkezett hibákat, amikor azonban a bit 
hibaarány elér egy kritikus szintet, a hang 
és a kép „akad”, a kép „kockásodik” vagy 
„kifagy”. (V. L.) → elektronikai hadviselés

zavarjel: természetes vagy mesterséges 
úton előállított vezetett vagy sugárzott ener-
gia, amely valamely információtovábbítási 
folyamatba bejutva annak minőségét, haté-
konyságát, használatát rontja. Az informá-
ciótovábbítási folyamatba a legszélesebb ér-
telemben beleértünk minden olyan termé-
szetes vagy mesterséges eljárást, folyama-
tot, amely során az információ forrásától 
annak vételére szolgáló érzékelőig, eszkö-
zig, berendezésig eljut a hasznos jel, energia. 
A gyakorlatban ilyen folyamat például a rá-
dió jelátvitel, ahol a ~ egy másik rádióállo-
más vagy zavaróberendezés jele, de ilyen jel-
átvitel a vizuális látás az optikai hullámtar-
tományban is, ahol a ~ lehet például a köd. 
(V. L.) → elektronikai hadviselés

zavaró-aknamező: a peremvonal előtti te-
rületen és a védelem mélységében a kevés-
bé fontos irányokban, valamint a betört el-
lenség felfedett irányaiban létrehozott ak-
namező. Rendeltetése az ellenség mozgásá-
nak, utak és terepszakaszok használatának 
akadályozása, erőinek megosztására kény-
szerítése. Telepíthető kézi erővel a védelem 
előkészítése időszakában, valamint géppel 
(mozgó záróosztagokkal) és szórt aknásí-
tással a védelmi harc megvívása során egy-
aránt. (K. Z.a) → műszaki támogatás

zavaróberendezés (jammer): olyan elekt-
ronikai zavarási feladatok végrehajtására 
épített berendezés, amely konstrukciójának 
megfelelően akusztikus, rádió, radartechni-
kai, optikai és egyéb hullámtartományokban 
állít elő olyan jeleket, amelyek más elektro-
nikai berendezések számára zavaró hatás-
sal rendelkeznek, vagyis akadályozzák, il-
letve lehetetlenné teszik a rendeltetésszerű 
működésüket. A ~ek lehetnek általános cé-
lúak, például egy rövidhullámú ~ az 1,5–30 
MHz tartományban dolgozó rövidhullámú 
rádiórendszer ellen alkalmazható, vagy le-
hetnek a zavarandó berendezéshez tervezett 
egyedi zavarórendszer, mint például a TA-
CAN közelnavigációs rendszer ellen kifej-
lesztett R–388 állomás. (V. L.) → elektro-
nikai hadviselés

zavaróeszköz (jammer): olyan elektroni-
kai zavarási feladat végrehajtására szolgáló 
berendezés vagy ilyen hatást előállítani ké-
pes akár egyszerű mechanikai konstrukció, 
amely az adott hullámtartományban képes 
a kiválasztott akusztikus, elektromágneses, 
optikai hullámtartományú vagy más beren-
dezés számára működését negatívan befo-
lyásoló ráhatást kiváltani. A ~ök lehetnek 
aktívak vagy passzívak. Az aktív eszközök 
valamilyen statikus áramforrásból állítják 
elő a szükséges zavaró hatást kiváltó jelet, 
folyamatot, a passzív eszközök a külső su-
gárforrásból származó energiát irányítják, 
szórják, nyelik el stb. (V. L.) → elektroni-
kai hadviselés

zavarókonténer (jammer pod): olyan elekt-
ronikai zavarási feladatok végrehajtására 
épített elektronikai berendezés, amely a hor-
dozó repülőgép szabványos függesztő pont-
jaira rögzíthető, előre programozott automa-
tikus működésű, vagy a fedélzetről irányított 
zavarótevékenység végrehajtására képes. 
~rel olyan repülőgépek is alkalmassá válhat-
nak zavarási feladatokban való részvételre, 
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amelyek saját beépített zavaróeszközökkel 
erre a célra nem rendelkeznek, ugyanakkor 
a ~ a fegyverzet, póttartály felfüggesztésére 
szolgáló rögzítési pontot foglalja el. (V. L.) 
→ elektronikai hadviselés

zavaró-repülőgép: olyan pilóta által veze-
tett, vagy pilóta nélküli repülőeszköz, amely 
kimondottan elektronikai zavarási feladatok 
végrehajtására épült, a zavarás érdekében 
beépített, vagy konténerben felfüggesztett 
elektronikai zavaróberendezéssel rendel-
kezik. Ilyen repülőgéptípus volt az EA–6B, 
az EF–111A, az RF–4G, vagy napjainkban 
az EA–18G. Leggyakrabban rádiólokációs 
berendezések, rádiórendszerek, rádiórelé- 
vagy akár műholdas rendszerek levegőből 
való zavarására használnak ilyen eszközö-
ket. A modern repülőgépek beépített zava-
ró berendezései elsősorban önvédelmi célo-
kat szolgálnak, ők nem minősülnek ~eknek. 
(V. L.) → elektronikai hadviselés

zavarstabilitás: az elektronikai rendsze-
rek azon tulajdonsága és képessége, amely 
kifejezi, hogy az adott rendszer az elekt-
ronikai zavarás viszonyai között képes-e 
funkcionális feladatainak végrehajtására. 
(H. Zs.) → elektronikai hadviselés, infor-
mációs műveletek

zavarvédettség: az elektronikai eszközök 
azon tulajdonsága, amely megmutatja, hogy 
az elektromágneses környezetben milyen 
mértékű, intenzitású és típusú elektronikai 
zavarással szemben védettek. Egy elektro-
nikai rendszeren belül minél zavarvédettebb 
eszközök vannak, annál nagyobb a rendszer 
zavarstabilitása. A ~ az elektronikai eszkö-
zök tervezése és gyártása során alakítható 
ki. (H. Zs.) → elektronikai hadviselés, in-
formációs műveletek

Z-elmélet: Ouchi elmélete, amely szerint 
a munkakörülmények humanizálása meg-

teremti, illetve visszaadja a munkatársak-
nak az önbecsülést és az emberi méltósá-
got. A dolgozók közötti együttműködés job-
ban szolgálja a szervezet hosszú távú sike-
reit, mint a verseny, és a munkatársak szí-
vesebben és eredményesebben dolgoznak 
a szervezetnél, ha lehetőségük nyílik tudá-
suk és tapasztalataik folyamatos gyarapítá-
sára. (C. O.) → katonai vezetés

Zrínyi 2026 program: 2017 végén a magyar 
kormány jóváhagyta a Zrínyi 2026 honvé-
delmi és haderőfejlesztési programot, amely 
Magyarország honvédelmének megerősíté-
sét, illetve a Magyar Honvédség (MH) tíz-
éves távon történő modernizációját tartal-
mazza. A ~ nevét a Szigetvárért életét ál-
dozó Zrínyi Miklósról (1508–1566) kapta, 
akinek halála 450. évfordulóját ünnepel-
tük 2016-ban. Mivel a program tervezése is 
2016-ban  indult, róla nevezték el a hosszú 
távú koncepciót. Zrínyi Miklós neve a ha-
zaszeretet, az elkötelezettség és az elszánt-
ság szimbóluma, olyan értékek, amelyek-
re szükség lesz a honvédség 10 éves hosszú 
távú fejlesztése során is. A program elsőd-
leges célja a 21. század 3. évtizede biztonsá-
gi kihívásainak, veszélyeinek való katonai 
megfelelés, a társadalomból építkező „hát-
országi” feltételek megteremtése. A prog-
ram megvalósítása érdekében a kormány 
2024-re  a GDP 2%-ra  növeli a honvédel-
mi költségvetés nagyságát (2020-ig  éven-
te 0,1%-kal, 2021–2022 között 0,15%-kal, 
2023-ban  0,2%-kal, 2024-ben  0,3%-kal), 
amelynek legalább 20%-ot (mindösszesen 
3500 milliárd Ft-ot) fejlesztésre fordítják. 
A ~ honvédelmi ága háromféle szervezeti 
formában kínál szolgálati lehetőséget a haza 
ügye iránt elkötelezett polgárok számára: 
önkéntes területvédelmi tartalék, önkén-
tes honvédelmi előképzés és a Honvédel-
mi Sportszövetség. Megújítja a honvédelmi 
nevelés rendszerét, szorgalmazza a hon-
védelmi alapismeretek tantárgy oktatását 
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a középiskolákban, megteremti a  katonai 
ágazati szakképzés feltételeit (honvéd ka-
détprogram), illetve tovább növeli a hon-
védkollégiumok és középiskolák számát. 
Nyári honvédelmi táborokat szerveznek, 
honvédelmi ösztöndíjprogramot vezetnek 
be a katonai kiképzést és szerződéses szol-
gálatot vállaló hallgatók számára. 2017-ben  
megalakult a Honvédelmi Sportszövetség, 
amely a fiatalokat a katonai sportokon (lövé-
szet, vívás, lovaglás, küzdősportok, öttusa) 
keresztül szólítja meg. A kormány ország-
szerte sportközpontokat hoz létre a megyei 
és járási székhelyeken, I. ütemben 40, majd 
2020 után további 67 helyen. A program ka-
tonai ága az Magyar Honvédség haditech-
nikai és fegyverrendszerének teljes megújí-
tását és valamennyi képességének megerő-
sítését tűzi ki célul. A program egyik köz-
ponti eleme a katonák egyéni felszerelésé-
nek korszerűsítése, a katonai hivatásrend 
megbecsültségének növelése, a biztos, valós 
erőt jelentő tartalék biztosítása. Az „egyes 
harcos” felszerelésbe minden beletartozik, 
amit a katonának viselni/használni kell bé-
keidőszakban, válságban vagy háború ide-
jén. Ide tartozik az egyenruha, bakancs, si-
sak, golyóvédő mellény, taktikai málhafel-
szerelés készlet, egyéni vegyvédelmi felsze-
relés, integrált híradó- és informatikai esz-
közök és az egyéni fegyverzet. A fejlesztés 
során arra is törekednek, hogy a személyi 
állomány „új, korszerű, és lehetőleg hazai 
gyártású eszközöket” kapjon. A gyakorló 
ruhán kívül a HM Elektronikai, Logisztikai 
és Vagyonkezelési Zrt. hozzákezdett a hiva-
tásos állomány köznapi (Vitéz II) és ünne-
pi ruházatának (Vitéz III) fejlesztési mun-
káihoz is. A terv az, hogy a következő kor-
mányzati ciklusban megtörténjen a tisztek 
és altisztek ellátása. A ~ tízéves távon a lé-
gierő jelentős képességfejlesztésével (a me-
rev- és forgószárnyas légi szállítási képesség 
jelentős modernizálása és fejlesztése, a lég-
védelmi rakéták és a réskitöltő radarok cse-

réje, a kecskeméti repülőtér fejlesztése) szá-
mol, egyes beszerzések már 2017–2018-ban  
megkezdődtek (A319A csapatszállító, Zlin 
Z–242L kiképzőgépek, Dassault Falcon 7X 
szállítógép, Airbus H145M könnyű helikop-
terek). A szárazföldi csapatok képességnö-
velését a háromdandáros fejlesztés (egy ne-
héz dandár, egy közepes dandár, egy könnyű 
dandár) jelenti, amelyek tüzér- és páncéltö-
rő képességének modernizálása és erősíté-
se már az első ütemben megtörténik. 2019-
ben  beindul a licenc alapján meginduló kézi-
fegyverprogram, amely a cseh Ceska Zbro-
jovka Export Kft. és a HM Arzenál Elekt-
romechanikai Zrt. között létrejött szerződés 
alapján tíz év alatt 200 ezer darab lőfegyver 
(pisztoly, géppisztoly, gépkarabély) gyártá-
sát eredményezi 100 millió euró értékben. 
A haderőnemi csapatokon kívül moderni-
zálják a műszaki ezred technikai eszközeit, 
a logisztikát (új logisztika bázis épül), tábo-
ri kórház létesül. Teljesen megújul a vezeté-
si híradó és informatikai eszközrendszer, új 
kibervédelmi képességek jönnek létre. A ~ 
fejlesztéseit a kormány a lehetőségek sze-
rint nemzeti keretekben szeretné megoldani. 
zajlik. A korábbi Nemzetgazdasági Minisz-
térium a magyar ipar stratégiai fejlesztését 
tartalmazó Irinyi-tervben (2016) célul tűzte 
ki a hadiipar reorganizálását is. Nagy prob-
léma azonban, hogy Magyarországon alig 
van hadiipar, a rendszerváltás után a fegy-
vereket, harci-technikai eszközöket gyártó 
ipari kapacitás gyakorlatilag megszűnt. Je-
lenleg 1700 ember dolgozik a védelmi ipa-
ri ágazatban, a haditechnika export-import 
forgalom értéke mintegy 100 millió euró. 
A feladat nehézségét mutatja, hogy a ko-
rábbi ciklusban a hadiipar felvirágoztatásá-
ra meghirdetett Hadik-terv (Hadfelszerelé-
si Iparkorszerűsítési Terv) megvalósulatlan 
maradt. Ezért az egyéni katonai felszere-
lés-gyártás és a haditechnikai modernizá-
ció csak kompromisszumokkal oldható meg. 
A területvédelmi tartalékos állomány ellá-
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tását is brit ruházattal, felszereléssel és gép-
járművel oldottak meg. Úgy tűnik azonban, 
hogy most sikerül egy új „győri programot” 
létrehozni, a kormány eltökélt az új honvéd-
ség építésében, a források rendelkezésre áll-
nak, kormánybiztosok segítik a Honvédelmi 
Minisztérium munkáját. (Sz. Z.) → bizton-
ság- és védelempolitika

Zrínyi Miklós Katonai Akadémia: az egy-
kori Magyar Néphadsereg, majd a Magyar 
Honvédség katonai közép- és felsőveze-
tő képző, egyetemi rangú tanintézete volt 
1955 és 1996 között. A Magyar Honvédség 
és a Belügyminisztérium Határőrség hiva-
tásos tisztjeinek, közigazgatási vezetőinek, 
az államapparátus, a társadalmi szerveze-
tek vezetőinek hadtudományi, biztonságpo-
litikai, vezetéstudományi felkészítésére volt 
hivatva. Jogelődjei az 1944-ig  működő Ma-
gyar Királyi Honvéd Hadiakadémia, majd 
az 1947 és 1949 között tevékenykedő Hon-
véd Hadi Akadémia, 1950-től  pedig a Hon-
véd Akadémia voltak. 1955. március 15-én  
vette fel a ~ nevet. Az 1956-os  forradalmat 
és szabadságharcot követően 1957. áprilisá-
tól indult újra a képzés, miközben tagozat-
ként beolvadt a Petőfi Sándor Katonai Po-
litikai Akadémia. A képzési idő 1966-tól  
minden szakon három év lett. Az úgyneve-
zett alap- és levelező fakultáson három ta-
gozaton (összfegyvernemi és fegyvernemi, 
légvédelmi és repülő, valamint politikai tisz-
ti) folyt a képzés. 1986. szeptember 1-jével 
a ~t egyetemi rangú tanintézetté nyilvánítot-
ták. A rendszerváltozást követően a három-
éves képzést felváltotta az egymásra épü-
lő egyéves törzstiszti, kétéves haderőnemi 
alapképzés, valamint egyéves felső szintű 
katonai vezetői hadtudományi képzés. Ez-
zel együtt átszervezték az oktatás irányí-
tási rendszerét, amely eredményeként szá-
razföldi, légvédelmi és repülő-haderőnemi, 
anyagi-technikai össz-szakági fakultásokba 
szervezett tanszékeken, (társadalomtudomá-

nyi tanszékek, illetve hadászati, testnevelési 
tanszék, valamint idegen nyelvi lektorátus) 
folytatódott az oktató-kutató munka. A ~ 
1996. szeptember 1-jével átalakult a Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmé. (Cs. F.) 
→ katonai képzés, kiképzés, felkészítés

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
(ZMNE): a Zrínyi Miklós Katonai Akadé-
mia jogutódjaként, az akadémiából, a Kos-
suth Lajos Katonai Főiskolából és a Szolno-
ki Repülőtiszti Főiskolából két-két egyetemi 
és főiskolai karral létrejött katonai felsőok-
tatási intézmény. A Kossuth Lajos Katonai 
Főiskolai Kar és a Szolnoki Repülőtiszti Fő-
iskolai Kar 1997. szeptember 1-jével beol-
vadtak a Hadtudományi, illetve a Vezetés- 
és Szervezéstudományi Karokba. Ugyan-
ekkor indult be a Felsőfokú Vezetőképző 
(Vezérkari) Tanfolyam. A Bolyai János Ka-
tonai Műszaki Főiskola 2001. január 1-jei  
integrációjával létrejött a Bolyai János Ka-
tonai Műszaki Főiskolai Kar (BJKMFK), 
ami a ZMNE Vezetés- és Szervezéstudo-
mányi Kara, valamint a BJKMFK 2004. 
szeptember 1-jei  összevonásával egyetemi 
szintű Bolyai János Katonai Műszaki Karrá 
(BJKMK) alakult át és működött a ZMNE 
megszűntéig, a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem (NKE) 2012. január 1-jei  magalakulá-
sáig. (Sz. M.) → hadtörténet, hadművészet 
története

Zrínyi Miklós, gróf (1620–1664): politi-
kus, hadvezér, hadtudós és költő. A törö-
kök elleni légrádi győzelemért a III. Fer-
dinánd magyar király 1647-ben  Horvátor-
szág bánjává és főkapitányává (tábornoká-
vá) nevezte ki ⁓t. mivel látta, hogy a Habs-
burgok nem kívánnak a törökök ellen döntő 
hadjáratot indítani, sok esetben önállóan is 
folytatta a harcot, több helyi sikert elérve. 
1663–1664 telén hadéval Eszékig tört elő-
re, s itt a törökök fontos visszavonulási út-
vonalának fontos pontját, a Dráva-hidat is 
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elpusztította. Sikereinek hatására Európa ⁓ 
dicséretétől  visszhangzott. A pápa és szin-
te minden európai uralkodó magas kitünte-
tésekben részesítette. I. Lipót hercegi rang-
ra kívánta emelni, de ezt ⁓ nem fogadta el, 
mert a bécsi udvar az 1664. évi győzelmek 
ellenére Vasvárott a magyarok érdekeit sér-
tő békét kötött a törökökkel. ⁓ ez első ma-
gyar nyelven író hadtudós, a magyar kato-
nai szaknyelv megteremtője, hadtudományi 
munkásság alapján Perjés Géza szerint he-
lye van a hadtudomány klasszikusai között. 
Munkásságában az elmélet és a praxis egy-
ségére törekedett. Prózai művei a török ve-
szélyt, a korszerű államelmélet és hadvise-
lés elméleti és gyakorlati kérdéseit tárgyal-
ják, és az ideális hadvezér alakját rajzolják 
meg (Mátyás király életéről való elmélke-
dések; Tábori Kis Tracta; Ne bántsd a ma-
gyart! Az török áfium ellen való orvosság; 
Vitéz Hadnagy). Az első magyar nyelvű ba-
rokk eposz, a Szigeti veszedelem Szigetvár 
1566. évi török ostromát és elestét, I. Szol-
imán halálát, a védők heroikus küzdelmét 
mutatja be, a tárgy eposzi magaslatra eme-
lésével. (F. B.) → hadtudomány elmélete



zsoldoshadsereg: a zsoldos az 1949. augusz-
tus 12-én  kötött genfi egyezmények kiegé-
szítő jegyzőkönyvei alapján olyan fegyve-
res, aki pénzért, hivatásszerűen aktív fegy-
veres szolgálatot vállal, kifejezetten fegy-
veres összeütközés céljával, olyan közös-
ség érdekében, amelyhez egyébként nincs 
köze, és olyan pénzbeli juttatásért, amely-
nek összege meghaladja az ott szolgáló he-
lyi katonák fizetségét. A hivatásos katoná-
tól a magasabb zsold és a morális elkötele-
zettség hiánya különbözteti meg. Általá-
ban jellemző rá a mobilitás és a professzio-
nalitásra való törekvés, azonban morálisan 
nem értékelhetők, mivel nagyobb zsoldért 
bármikor tovább állhatnak. Angliában már 
a 19. század első felében törvényt alkottak 
a szökések megakadályozása végett. A ma-
gyar vonatkozása a Mátyás Fekete Serege 
magas szakmai képzettséggel rendelkezett, 
azonban a király halála után a fizetség el-
maradása miatt szétszéledt. (C. O.) → ka-
tonai vezetés

Zsukov, Georgij Konsztantyinovics (1896–
1974): a Szovjetunió marsallja. Az első vi-
lágháborúban a cári lovasságnál, a polgárhá-
borúban a Vörös Hadseregben harcolt. 1931-
ben  végzett a Vezérkari Akadémián, utána 
Németországban tanult. Az 1930-as  évek 
második felében Mongóliában és Mandzsú-
riában irányította a szovjet csapatok tevé-
kenységét a japánok ellen, ahol 1939 augusz-
tusában a mongol–mandzsúriai határ mellett 

fekvő Halhin-Gol-nál aratta első győzelmét 
ellenük. 1940-ben  a szovjet–finn háborúban 
hadseregtörzsfőnök, majd a Kijevi Katonai 
Körzet parancsnoka. 1941 januárjában ve-
zérkari főnökké és honvédelmi miniszter-
helyettessé nevezték ki. Frontparancsnok-
ként (1941–1942) Leningrádot védelmezte, 
és részt vett a moszkvai csata irányításá-
ban. 1942–1944-ben  helyettes hadsereg-fő-
parancsnok, majd az I. ukrán és az I. bela-
rusz front parancsnoka (1944–1945). Mint 
a szovjet Legfelsőbb Főparancsnokság Fő-
hadiszállásának személyes megbízottja több 
sikeres hadművelet előkészítését és végre-
hajtását irányította. 1945–1946-ban  a né-
metországi szovjet erők parancsnoka volt, 
innen a Szovjetunió távol-keleti körzetébe 
helyezték át. 1953-ban  honvédelmi minisz-
terhelyettes, 1955-ben  honvédelmi miniszter 
lett. Ő dolgozta ki és irányította az 1956-os  
magyarországi forradalom és szabadságharc 
leverésére indított Forgószél hadműveletet. 
1957 októberében leváltották azzal a vád-
dal, hogy szembefordítja a szovjet hadsere-
get a kommunista párttal. Hruscsov bukása 
után (1964) rehabilitálták. ⁓ a szovjet had-
vezetés egyik legnagyobb egyénisége volt 
a második világháborúban. Hadvezérként, 
a tervező, szervező és a szovjet frontok tevé-
kenységét koordináló munkájában is kiemel-
kedő tevékenységet nyújtott. Visszaemléke-
zései Emlékek, gondolatok címmel jelentek 
meg. (F. B.) → hadtudomány elmélete

Zs



1-es  kiképzési szint: a Magyar Honvédség 
fokozatosan előrehaladó kiképzési elvére 
épülő, hét szintet magába foglaló felkészí-
tése közül az első szint. Az ~ tartalmazza 
az alapkiképzést, az általános katonai ki-
képzést és az egyéni harcfeladat-szabványok 
elsajátítását. Ezek az egyéni és tűzpár har-
ci (alap és általános) gyalogsági jártasságok 
és készségek, amelyeket valamennyi katoná-
nak (tényleges, tartalékos) a kiképzés útján 
ki kell fejlesztenie, függetlenül rendfoko-
zatától, beosztásától, állománykategóriájá-
tól. Ezen a szinten valamennyi katona eléri 
az alap képességszintet és teljesíti az alap-
vető (általános) katonai feladatok szabvá-
nyainak követelményeit. Ez a kollektív bi-
zalom, a kölcsönös megbecsülés és az önbe-
csülés kialakításának alapja. Az ~ valameny-
nyi katona számára kötelező. Az ~ követel-
ményeinek megfelelő képességek fenntar-
tása valamennyi kiképzési szinten, a teljes 
katonai pályán, egyéni és parancsnoki fele-
lősség. (V. F.) → katonai képzés, kiképzés, 
felkészítés

2-es  kiképzési szint: a Magyar Honvédség 
fokozatosan előrehaladó kiképzési elvére 
épülő, hét szintet magába foglaló felkészí-
tése közül a második szint. A ~ tartalmazza 
valamennyi, az egyéni szak- és speciális be-
osztások betöltéséhez (munkaköri leírásban 
előírt feladatok végrehajtásához) szükséges 
szakmai ismeretek, jártasságok és készségek 
elsajátítását, kifejlesztését. A kiképzés fő-

erőkifejtését azoknak az egyéni szak- és spe-
ciális beosztásokhoz szükséges ismeretek-
nek, jártasságoknak és készségeknek kiala-
kítása képezi, amelyek birtokában a katonák 
eredményesen integrálódhatnak be kezelő-
személyzeteikbe és rajaikba. Ezek az isme-
retek, jártasságok és készségek kritikusak 
a teljes kezelőszemélyzet, csoport, raj harci 
hatékonyságának szempontjából. A kikép-
zés eredményeként az összekovácsolt keze-
lőszemélyzetek, csoportok, rajok lehetőleg 
maradjanak együtt, hiszen azok harci ere-
jének, hatékonyságának alapja az összetar-
tás. Miután a kezelőszemélyzetek, csopor-
tok, rajok kialakítása, összekovácsolása a ki-
képzés útján megvalósult, kötelesek fenn-
tartani jártasságaikat, készségeiket az elő-
írt időszakonként azok megkopásának el-
kerülése érdekében, még abban az esetben 
is, ha a kötelék a következő kiképzési szint-
re halad előre. (V. F.) → katonai képzés, ki-
képzés, felkészítés

3-as  kiképzési szint: a Magyar Honvéd-
ség fokozatosan előrehaladó kiképzési el-
vére épülő, hét szintet magába foglaló fel-
készítése közül a harmadik szint. A ~ a sza-
kaszok és más, ezen a szinten azonosítha-
tó légierő és logisztikai szervezetek össze-
kovácsolásának a szintje, amelyek nagyobb 
vezetési és irányítási kihívások elé állítják 
a parancsnokokat és vezetőket, mint az ala-
csony és a 2-es  kiképzési szinten. A ~ kö-
vetelményeinek eléréséhez, bonyolultabb, 

1–7
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egyre kevésbé részletezett, egyre nagyobb 
kihívások és egyre kevésbé előre jelezhe-
tő harcászati helyzetek szükségesek. Ettől 
a szinttől feljebb haladva a kiképzési környe-
zet harctéri bonyolultsága fokozódik, ezért 
a hatékony vezetés és irányítás elengedhe-
tetlen előfeltétele a magasabb szintű kikép-
zésnek. A kötelékek szakmai felkészültsége 
azoknak a kompetenciáknak az alapján fej-
lődik ki, amelyeket az előző, az egyéni, ke-
zelőszemélyzet, csoport- és rajszinten sze-
reztek meg. Ezeket a szakmai kompetencia-
szinteket a feladatszabványok határozzák 
meg, amelyek leírják a különböző harcfel-
adatok teljesítéséhez szükséges körülménye-
ket, viszonyokat és az elvárt teljesítmény-
szinteket. A ~t a beállított harcászati hely-
zetek (típus harcfeladatok) gyakori haszná-
lata jellemzi. (V. F.) → katonai képzés, ki-
képzés, felkészítés

4-es  kiképzési szint: a Magyar Honvéd-
ség fokozatosan előrehaladó kiképzési el-
vére épülő, hét szintet magába foglaló fel-
készítése közül a negyedik. A ~ rendelteté-
se a századok, ütegek és más, ezen a szinten 
azonosítható légierő és logisztikai szerveze-
tek összekovácsolása, amelyhez különbö-
ző harchelyzeteket beállítva a fegyvernem, 
szakcsapat sajátos feladatai végrehajtásá-
nak gyakoroltatására kerül sor a művele-
tek, konfliktusok teljes spektrumában. Ezen 
a szinten már összfegyvernemi szintű gya-
korlatok is végrehajthatók a zászlóalj-, és at-
tól magasabb szintű, számítógéppel támo-
gatott parancsnoki és törzsvezetési gyakor-
latok keretein belül. A tartalékerő számára 
ez a kiképzési követelmények felső szintje 
a kollektív kiképzésben, éppen ezért szá-
mukra ezen a szinten a kiképzést lehetőleg 
minden esetben összfegyvernemi környe-
zetben kell végrehajtani mint századharc-
csoport kiképzést, így biztosítva számukra 
lehetőséget az összfegyvernemi taktikák, 
technikák és eljárások elsajátítására, gya-

korlására, a harci, a harci támogató és a har-
ci kiszolgáló-támogató elemek tevékenysé-
gének összehangolására, a közöttük szüksé-
ges együttműködési képességek kifejlesz-
tésére. (V. F.) → katonai képzés, kiképzés, 
felkészítés

5-ös  kiképzési szint: a Magyar Honvédség 
fokozatosan előrehaladó kiképzési elvére 
épülő, hét szintet magába foglaló felkészí-
tése közül az ötödik szint. Az ~ rendelte-
tése a zászlóaljak, osztályok összekovácso-
lása, bonyolult harchelyzeteket használva 
a fegyvernem, szakcsapat sajátos felada-
tai végrehajtásának gyakoroltatására a mű-
veletek, konfliktusok teljes spektrumában. 
Ez a szint a kötelékzászlóaljak kiképzésé-
nek, összekovácsolásának szintje, amelyben 
az egyéni harcfeladat szabványok által előírt 
követelmények szinten tartása, megerősíté-
se mellett, egyre nagyobb szerepet és hang-
súlyt kapnak azok a kötelékfeladatok, ame-
lyek a 4-es  kiképzési szinten kiképzett, ösz-
szekovácsolt századok, az adott harcászati 
helyzetnek megfelelő, a zászlóaljparancsnok 
elgondolását, elhatározását támogató együt-
tes, egyöntetű, szinkronizált tevékenységé-
nek, hatékony együttműködésének kifejlesz-
téséhez, szinten tartásához és továbbfejlesz-
téséhez szükségesek. (V. F.) → katonai kép-
zés, kiképzés, felkészítés

6-os  kiképzési szint: a Magyar Honvéd-
ség fokozatosan előrehaladó kiképzési el-
vére épülő, hét szintet magába foglaló fel-
készítése közül a hatodik szint. A ~ a szá-
zad- és a zászlóaljharccsoportok, a harci tör-
zsek összekovácsolásának szintje, amelyen 
a harci, a harci támogató és a harci kiszolgá-
ló-támogató elemek, a szárazföldi, valamint 
a légierő haderőnemek egyöntetű és együt-
tes tevékenysége kerül begyakorlásra a mű-
veletek, konfliktusok teljes spektrumában. 
A kiképzésnek általában éles lőgyakorlattal 
kell záródnia zászlóalj, dandár harccsoport 
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környezetben, és  amennyiben  lehetséges, 
kétoldalú gyakorlatként (erő az erő ellen) 
a fegyverek hatásainak szimulálásával. A ~ű 
kiképzés során a harccsoport parancsnoká-
nak és törzsének gyakoroltatását számító-
géppel támogatott parancsnoki és törzsve-
zetési gyakorlat keretén belül célszerű biz-
tosítani. (V. F.) → katonai képzés, kiképzés, 
felkészítés

7-es  kiképzési szint: a Magyar Honvédség 
fokozatosan előrehaladó kiképzési elvére 
épülő, hét szintet magába foglaló felkészíté-
se közül a hetedik szint. A ~ kibővül a maga-
sabb kötelékek szintjére, így biztosítva a Ma-
gyar Honvédség folyamatos képességszint-
jét a dandár, dandárharccsoport, az összha-
derőnemi alkalmi harci kötelék kiképzését, 
összekovácsolását a műveletek, konfliktu-
sok teljes spektrumában. A kiképzés során 
bonyolult összfegyvernemi és összhaderő-
nemi forgatókönyvek képezik a katonai te-
vékenységek alapját, a parancsnokok és tör-
zsek felkészítését. A ~ csúcspontját egy dan-
dárszintű terepen végrehajtásra kerülő gya-
korlat, vagy egy többfokozatú, számítógép-
pel támogatott parancsnoki és törzsvezetési 
gyakorlat képezheti, amelyen alárendelt csa-
patok vehetnek részt. A ~ az összhaderőne-
mi jártasságokra és készségekre fókuszál. 
A 6-os  kiképzési szint és a ~ azt a képesség-
szintet képviseli, amely a harci műveletek-
ben való alkalmazáshoz szükséges. (V. F.) 
→ katonai képzés, kiképzés, felkészítés
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