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 Az utóbbi időben a hadviselés alapelvei nem, 
azonban a műveleti környezet2 jelentősen 
megváltozott. A negyedik ipari forradalom 
által generált technológiai fejlődés jelentős 
mértékben átalakítják a biztonsági környe-
zet szereplőinek viselkedését és lehetőségeit. 
Ennek következtében felértékelődött a nem-
állami vagy irreguláris szereplők jelentősé-
ge3, ugyanakkor továbbra is fontos figyelmet 

1 A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azo-
nosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó köz-
szolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt 
keretében működtetett Ludovika Kutatócsoport kere-
tében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére 
készült.

 The work was created in commission of the Natio-
nal University of Public Service under the priority 
project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled 
„Public Service Development Establishing Good 
Governance” in the Ludovika Research Group.

 Das Werk wurde im Rahmen des Prioritäts prog-
ramms mit Identitätsnummer KÖFOP-2.1.2-
VEKOP-15-2016-00001 mit dem Titel „Ent wick-
lung des Öffentlichen Dienstes gerichtet auf Gute 
Regierungsführung” in der Ludovika For schungs-
gruppe fertiggestellt.

2 Például technológiák miniatürizálódása és elterje-
dése, kibertér intenzív használata. A környezeti vál-
tozásokkal kapcsolatban lásd: Porkoláb I. (2016). 
Aszimmetrikus Hadviselés: A múlt, a jelen és a jövő 
konfliktusai konferencia előadás, 2016 november 9. 
Internet: http://aszimmetrikus.webnode.hu/

3 Az irreguláris csoportok fentiekhez adaptálódott 
struktúrája napjainkban lehetővé teszi, hogy egyre 
hatékonyabban felvegyék a harcot az állami szer-
vekkel és folyamatosan új kihívásokat teremtsenek. 
Egy rendkívül innovatív jelenséggel állunk szemben, 

kap a nagyhatalmak közötti összecsapások 
kezelése4. Ebben a szélesebb spektrumú, fo-
lyamatosan változó dinamikus környezetben 
a NATO arra törekszik, hogy megtartva a 
tagállamok közötti egységet, gyorsabb dön-
téshozatali folyamatokat, adaptívabb képes-
ségfejlesztési módszereket alkalmazzon.

Ilyen környezeti viszonyok és biztonsági 
kihívások között csak akkor vagyunk képe-
sek igazán sikeresek maradni, ha folyama-
tosan nyomon követjük és feltérképezzük a 
megélt helyzetek kontextusát5, innovatív mó-
don alkalmazkodunk ehhez a környezethez 
és felismerjük, hogy csakis a változás elfoga-
dásával és a változó környezetre adott adap-
tív reakciókkal érhetjük el a célunkat. Ebben 
a cikkben arra szeretnék rávilágítni, hogyan 
reagál a NATO a megváltozott biztonsági 
környezetre és milyen innovatív válaszokat 

amely azt eredményezi, hogy átgondoljuk az állam-
hatalmak által alkalmazott innovációs módszereket, 
a jelenleg meglevő szervezeti struktúrákat, illetve a 
döntéshozatali folyamatokat. 

4 Strategic Foresight Analysis, a NATO Allied Com-
mand Transformation kiadványa, 2015 december. Az 
eredeti 2013-as SFA dokumentum elérhető a követke-
ző linken: https://www.innovationhub-act.org/sites/
default/files/u1810/Strategic%2520Foresight%2520
Analysis%2520%2520FINAL_PRINTABLE-3.pdf 
A 2015-ös módosított dokumentum pedig itt tölthe-
tő le: http://www.act.nato.int/images/stories/media/
doclibrary/160121sfa.pdf 

5 Ezt a folyamatot az Allied Command Transformation 
FFAO (Framework for Future Alliance Operations) 
kiadványa ’Situational Awareness’ kifjezéssel illeti.

DR. PORKOLÁB IMRE DANDÁRTÁBORNOK: 
NATO INNOVÁCIÓ:  

VERSENYELŐNY FENNTARTÁSA DINAMIKUSAN  
VÁLTOZÓ BIZTONSÁGI KÖRNYEZETBEN1

C É L K E R E S Z T B E N
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adnak a védelmi szektor vezetői napjaink ki-
hívásaira?

A téma a NATO Budapesten 2017. márciu-
sában megrendezésre kerüt Transzformációs 
Szemináriumának (NTS) egyik központi ele-
meként szerepelt, ahol megnyitó beszédében 
a Honvédelmi Miniszter Úr is kiemelt jelen-
tőséget tulajdonított az innovációs kezde-
ményezéseknek. Annak érdekében azonban, 
hogy megértsük a NATO jelenlegi innová-
ciós trendjeit, mindenképpen érdemes meg-
vizsgálni a negyedik ipari forradalom jellem-
zőit, valamint az innovációs folyamatokban 
élen járó Egyesült Államokat, hiszen ezek 
a folyamatok komoly hatást gyakorolnak a 
NATO egészére. 

Éppen ezért cikkem első részében röviden 
összefoglalom a negyedik ipari forradalom 
jellemzőit, a második részben felelevenítem 
az amerikai offszet stratégiai elképzelések 
történelmét, különös tekintettel a jelenleg is 
folyamatban lévő harmadik offszet stratégiá-
ra és ezt követően mutatom be, hogy a NATO 
innovációs tevékenységek hogyan bontakoz-
nak ki napjainkban. 

Az innováció sokkal többről szól, mint 
technológiai fejlődésről. Véleményem sze-
rint a technológiai forradalom által generált 
szemléletmód változás, és a szervezetek fel-
építésére gyakorolt hatások vizsgálata sokkal 
fontosabb a technológiai trendek nyomon 
követésénél. Éppen ezért kitérek a Kalifor-
niai Szilícium Völgyben már régóta műkö-
dő innovatív gondolkodás6 egyes elemeinek 
bemutatására és azt vizsgálom, hogy mindez 
milyen hatással lehet a hadviselésre, és ho-
gyan képes egy bürokratikus szervezet, mint 

6 Ezzel a gondolkodásmóddal kapcsolatban rengeteg 
kiadvány és könyv jelent meg manapság és lehetetlen-
ség lenne valamennyit felsorolni. Bepillantást nyer-
hetünk ebbe a gondolkodásmódba az alábbi cikk el-
olvasásával: http://www.intrapreneurshipconference.
com/innovate-like-a-startup-its-all-about-the-silicon-
valley-mindset/ 

a NATO, lépést tartani a megváltozott kör-
nyezetből adódó innovációs versennyel. Arra 
hívom fel a figyelmet, hogy az innováció lét-
kérdés és a műveleti szerepvállalás mellett 
nagyon komoly hangsúlyt kell rá fektetni an-
nak érdekében, hogy a közeljövő konfliktu-
saiban egyre dinamikusabb környezeti viszo-
nyok között is hatékonyan képesek legyünk 
reagálni a felmerülő biztonsági kihívásokra.

A negyedik ipari forradalom

Az ipari forradalom koránt sem új keletű 
dolog. Ahogy Carlota Perez is rámutat, tech-
nológiai forradalom nagyjából minden fél 
évszázadban bekövetkezik.7 Perez szerint, az 
elmúlt 240 évben öt ilyen technológiai for-
radalom ment végbe, amelyek két szakaszra 
oszthatóak:
• Az alkalmazási szakasz során, a techno-

lógiai fejlődés megugrását (Perez elne-
vezésében Irruption – Berobbanás) a be-
fektetés robbanásszerű növekedése váltja 
fel (Frenzy – Őrület). Ezt pedig pénzügyi 
krach követi.

• Ezt követi a fejlődési szakasz, amikor a 
technológiát széles körben alkalmazni 
kezdik. 

• Az alkalmazási és a fejlődési szakasz közt 
található egy fordulópont, az intézményi 
alkalmazkodás, amikor az intézmények 
(szervezetek, társadalom stb.) alkalmaz-
kodnak az új technológiához.

Történelmileg, az intézményi alkalmazkodá-
si szakasz során a szervezeteknek oly módon 
kell módosítaniuk stratégiájukat, hogy meg 
tudjanak birkózni a technológiai változá-
sokkal. A szervezeti stratégia ezen változá-
sa megváltoztatja azt a vezetés rendszerét, a 
szemléletmódot és a struktúrát, amely mentén 

7 Perez C. (2003). Technological Revolutions and Fi
nancial Capital: The Dynamics of Bubbles and Gol
den Ages. London: Edward Elgar Pub.
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a vállalat szerveződik. Azok a szervezetek, 
amelyek folyamatosan kihívásokkal szembe-
sülnek, kénytelenek új vállalati startégiát és 
struktúrát találni. 

Világszerte ezen strukturális változások 
közül hármon vagyunk túl. Jelenleg a ne-
gyedik közepénél (intézményi alkalmazko-
dás) tartunk. Cikkem első részében röviden 
áttekintem ezeket az időszakokat bemutatva 
a jelenlegi (negyedik) szakasz főbb jellegze-
tességeit. 

A kereskedelem első időszakában a leg-
több vállalkozás általános kereskedő volt, 
termékeket vásárolt és adott el exportőrként, 
nagykereskedőként vagy importőrként, stb. 
Az 1840-es évekre a vállalatok elkezdtek 
egy adott termékre szakosodni, pl. gyapot, 
és a terméklánc egy szakaszára koncentrál-
tak - behozatal, disztribúció, nagykereske-
delem, kiskereskedelem. Ez az átmenet, az 
általánostól a szakosodott kereskedőkre, volt 
az első strukturális átmenet a kereskedelem-
ben. Ezek a vállalatok még mindig kis, helyi 
vállalkozások voltak. A tulajdonos és a me-
nedzsment egy és ugyanaz volt - a tulajdo-
nosok irányították az üzletet, és nem voltak 
fizetett középvezetők, adminisztrátorok. 

Az 1850-es és 60-as években a vasút mind-
ezt megváltoztatta. A vasutak kezdetben egy 
ország adott régióját szolgálták ki, de nagyon 
gyorsan országos lefedettségre tettek szert. A 
XIX. század utolsó negyede (az acél és ne-
hézipar kora) tanúja volt nemzeti vállalatok 
növekedésének a vasút, az acélipar, a távíró, 
a húscsomagolás és ipari felszerelés terén. 

Ezek a növekvő nemzeti vállalatok azzal 
a kihívással néztek szembe, hogy szerveze-
ti úton rendezzék a nagy méretből, fölrajzi 
elhelyezkedésből, horizontális és vertikális 
integrációból fakadó megnövekedett komp-
lexitást. Ezek az új vállalati stratégiák arra 
ösztönözték a vállalkozásokat, hogy funkci-
ók mentén építsenek fel struktúrákat (terme-
lés, beszerzés, értékesítés stb.) és hivatásos 
vezetőket képezzenek, irányítási hierarchi-

ákat építsenek ki ezen struktúrák működte-
tésére. Kevesebb, mint ötven évvel később, 
a XX. század kezdetére kialakult a modern 
vállalati forma.8 A kisvállalkozásoktól a funk
ciók mentén szerveződő vállalatokig történő 
átmenet volt a második adaptáció a kereske-
delemben.

Az 1920-as évekre (az autó és az olaj kora) 
a vállalatok újabb stratégiai kihívással néztek 
szembe, ahogy világszerte, de különösen az 
Egyesült Államokban a fizikai távolságok 
korlátot jelentettek a napi közvetlen irányí-
tás számára. Továbbá, az is megfigyelhetővé 
vált, hogy a cégek elaprózott termékvonala-
kat képviseltek. 

Erre válaszul történt egy újabb strukturális 
adaptáció a nagyvállalatok szervezeti felépí-
tésben. Az 1920-as években, a monolitikus, 
funkcionális vonalak mentén (értékesítés, 
marketing, beszerzés stb.) szerveződő válla-
latok operatív divíziók szerint szerveződtek 
újjá (termék, földrajzi elhelyezkedés, márka 
stb. szerint), ahol mindegyik felelős volt saját 
nyeresége és vesztesége iránt. A funkcionális 
szervezetektől az operatív divíziókba történő 
stratégiai strukturális átmenetet9 a General 
Motors tette népszerűvé és hamarosan követ-
te példáját a Standard Oil és a Sears. Ez volt 
a harmadik strukturális adaptáció a kereske-
delemben. 

Az 1970-es évek jelezte a jelenlegi tech
nológiai forradalom (az információtechno-
lógia, telekommunikáció és biotechnológia 
kora) kezdetét. Ez a forradalom nemcsak új 
iparágakat hoz létre, de hatással van a már 
meglévőkre is - a kiskereskedelemtől a ter-

8 Chandler ‚The Visible Hand’ adja a legjobb magya-
rázatát ennek. Chandler A. D. (1993). The Visible 
Hand: The Managerial Revolution in American Busi
ness. New York:  Belknap Press.

9 Chandler A.D. (2013). Strategy and Structure: Chap
ters in the History of the Industrial Enterprise. New 
York: Martino Fine Books.
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melésig, a közlekedéstől a pénzügyi szolgál-
tatásokig. 

A jelenlegi kontextus valahol az alkalma-
zási szakasz és a fejlődési szakasz között van 
(ez az a zavaros periódus a robbanásszerű 
növekedés vége és a fordulópont kezdete 
közt, amikor az intézményi alkalmazkodás 
bevezetése szükséges). A negyedik ipari for
radalmat a következőkkel lehet a legjobban 
jellemezni:
• A tudomány és technológia (S&T) képes-

ségek terén az elmúlt 15 évben elért kivé-
teles eredményeknek társadalmi és műkö-
dési hatásai is lesznek.10

• A technológiai változás mértéke fontos. 
Ha egy képesség, például az egységnyi 
költségre vetített számítási kapacitás ti-
zennyolc havonta megduplázódik (mint 
ahogyan azt az információs technológia 
esetében Moore törvénye11 előrevetítet-
te), öt éven belül a növekedés 900%, tíz 
éven belül 10000% és 2030-ra közelítőleg 
100000%. Még abban az esetben is, ha a 
kettőződési időszak két év, tizenöt éven be-
lül a változás mértéke majdnem 20000%. 
A lineáris gondolkodást tehát fel kell hogy 
váltsa az exponenciális gondolkodás ebben 
az időszakban.

• Van aki úgy véli, a növekedés mértéke 
lassulni fog, ami valóban megtörténhet. 
Másrészt viszont, bizonyos képességek-
ben (mint például a nano12, biotechnoló-

10 Forrás: Klaus Schwab, „The Fourth Industrial 
Revolution: what it means, how to respond” 2016. 
január 14. Internet: http://www.weforum.org/agen-
da/2016/01/

11 Mooretörvénynek nevezzük azt a tapasztalati meg-
figyelést a technológiai fejlődésben, mely szerint az 
integrált áramkörök összetettsége – a legalacsonyabb 
árú ilyen komponenst figyelembe véve – körülbelül 
18 hónaponként megduplázódik. A megfigyelés 
Gordon E. Moore, az Intel egyik alapítójának a 
nevéhez kötik.

12 A nanotechnológia egyre szélesebb körben használa-
tos, az akkumulátoroktól kezdve a gyógyszeriparon át 
a nagy energiájú robbanóanyagokig.

giában13, vagy a kvantum kriptográfiában) 
drámai növekedést is tapasztalhatunk. Bár-
hogy is alakuljon a jövő, a jelenlegi körül
ményeken alapuló lineáris előrejelzések 
nem alkalmazhatók, bármennyire kényel-
mesek is. 

• Az energetika, ami mindennek a mozgató-
ja, számos különböző átalakuláson megy 
keresztül. A változások minden területen: a 
biotechnológia, a robotika, az információ, 
a nanotechnológia, az energetika (röviden: 
BRINE) figyelmet érdemelnek, és ezen 
újszerű technológiák összekapcsolásával, 
azok interakcióik mentén, számos robba-
násszerű változásra lehet számítani a köz-
eljövőben, amely hatással lesz a hadvise
lésre és a védelmi elképzelésekre is. 

A mai bürokratikus szervezetek már érzik a 
nyomást, amit az új technológiák, valamint 
az újonnan megjelenő szereplők minden el-
söprő áradata jelent, amelyet a kockázati 
tőke14, eme új finanszírozási forma befekte-
téseinek robbanásszerű növekedése táplál.

Az innovációt érintő leglényegesebb elem, 
hogy az acél és nehézipar korában az 1870-
es évektől az 1920-as évekig, az innováció a 
vállalaton kívül zajlott, független feltalálók-
nak és kis cégeknek köszönhetően. Thomas 
Edison, Alexander Graham Bell és Samuel 
Colt jeles példái ennek. A szabadalmakat, 
találmányokat és kis cégeket nagyvállalatok 
vásárolták fel. Az 1920-as évekre, az auto-
mobil és az olaj korában, a nagyvállalatok tö-
rekedni kezdtek a termékfejlesztési folyamat 
irányítására. Ennek érdekében az innovációt 

13 A biotechnológia egyes elemei még a számítási ka-
pacitás költségarányánál is jóval gyorsabban fej-
lődnek (például az emberi genom szekvenálásának 
költsége az elmúlt 10 évben 6 nagyságrenddel, az 
egymilliomodára csökkent

14 Induló, tehát jelentős kockázattal bíró vállalkozások-
ba fektetett tőke. Egy tőkeerős személy, vagy vállalat 
meghatározott időre részesedést szerez egy új, általá-
ban innovatív vállalkozásban.
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és a fejlesztést bevonták a vállalatba, vállala-
ti K+F osztályokat hoztak létre.15 Az 1950-es 
évekre, Shumpeter megfigyelése szerint16, a 
vállalton belüli K+F átvette a feltaláló-vállal-
kozó helyét. A technológiai ciklus a szinergia 
és érettség szakaszában volt, és kevés inno-
váció ment végbe a vállalatokon kívül. A vál-
lalati K+F laborok szabták meg a fejlesztés 
ütemét minden egyes iparágban. 

Az 1970-es években, az információtech-
nológia és telekommunikáció korának előre 
törésével, az új technológiai ciklusnak a be-
robbanási (irruption) szakasza a kockázati 
tőke által finanszírozott startup vállalatok 
áradatát17 hozta magával. Ezek innovációs 
központokban (mint például a Kaliforniai 
Szilícium völgy) települtek.  Ez azt eredmé-
nyezte, hogy a tradicionális vállalati K+F és 
stratégiai csoportok (amelyek az előző 70 
évben sikeresnek bizonyultak) azzal szem-
besültek, hogy a hagyományos módszerek 
többé nem működtek. A kérdés tehát az, ho-
gyan is valósítható meg a sikeres innováció 
manapság, és milyen hatással vannak az in-
novációs folyamatok a védelmi szektorra? A 
kérdés megválaszolásához cikkem következő 
részében bemutatom a kutatás-fejlesztésben 
élen járó legnagyobb erőforrással rendelke-
ző NATO szövetséges, az Egyesült Államok 
védelmi innovációs tevékenységét az elmúlt 
néhány évben.

15 Például a GE Labs, DuPont Labs, Bell Labs, IBM 
Research, 3M, Xerox PARC és Kodak Labs. Internet: 
http://www.nytimes.com/2015/03/22/business/at- 
k o d a k - c l i n g i n g - t o - a - f u t u r e - b e y o n d - f i l m .
html?smid=tw-share&_r=1 

16 Schumpeter J.A. (2008). Capitalism, Socialism, and 
Democracy. New York: Harper Perennial Modern 
Classics.

17 Gondoljunk a következő vállalatokra: Apple, Digi-
tal Equipment Corporation, Sun Microsystems és 
Genentech.

Az amerikai védelmi innovációs  
törekvések

Az amerikai hadviselési elvek és stratégia 
változása18 mindig is nagy hatással voltak 
a nemzetközi környezetre különösképpen a 
Szövetség tagországaira. A nemrégiben új-
ból felélénkült érdeklődés az úgynevezett 
„offset” stratégiával19 kapcsolatban így cik-
kem második részében az amerikai stratégiai 
gondolkodás szemszögéből vizsgálom a had-
viselés fejlődését a környezet és a technoló-
giai fejlődés változásainak tükrében.

Az első offset stratégia az második világ-
háborút követő években jött létre (bár akkor 
még nem ezen a néven) Eisenhower elnök 
idején a Project Solarium nevet kapta és az 
amerikai nukleáris technológiai előnyt igye-
kezett felhasználni. A Szovjet nukleáris kuta-
tás azonban idővel felzárkózott.

A második offset stratégia során az elem-
zők felismerték, hogy jó eséllyel sor kerülhet 
egy nem-nukleáris hagyományos összecsa-
pásra, ahol a szovjet erőfölénynek köszön-
hetően gyors páncélos manőverekre lehet 
számítani és a NATO elemzők úgy vélték20, 
hogy a szovjet erőfölényt valamilyen módon 
ellensúlyozni kell. Ennek eredményeképpen 

18 Az offset stratégia összességében arra keresi a vá-
laszt, hogy milyen minőségi fejlesztéseket (offset) 
kell végrehajtani a haderőben ahhoz, hogy azok el-
lensúlyozzák az ellenfél hagyományos képességeinek 
erőfölényét. Az amerikai offset stratégia (más néven 
Defense Innovation Initiative, azaz DII) az innovácós 
tevékenységeket reflektorfénybe helyezve próbálja 
meg az amerikai haderő erőfölényét hosszú távon 
biztosítani, éppen ezért jelentős hatással van a költ-
ségvetésre, valamint a kutatási és fejlesztési projektek 
irányaira.

19 Az amerikai védelmi minisztérium feljegyzése a DII-ról:  
http://www.defense.gov/pubs/OSD013411-14.pdf 

20 Robert Tomes, The Cold War Offset Strategy: Assault 
Breaker And The Beginning Of The RSTA Revolu
tion. Internet: http://warontherocks.com/2014/11/the- 
cold-war-offset-strategy-assault-breaker-and-the-
beginning-of-the-rsta-revolution/ 
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jöttek létre a nagyobb pontosságú fegyver-
rendszerek, fejlesztették a tüzérség képessé-
geit a célpontok felderítésének és a csapás-
mérés pontosságának javítására helyezve a 
hangsúlyt21.

A fejlesztéseknek köszönhetően 1981-ben 
az Assault Breaker koncepció nyert teret és 
ennek következtében az akkori szovjet veze-
tés is átgondolta a beszerzésekkel kapcsola-
tos koncepcióját. Az Assault Breaker elkép-
zelésre építve, Bernard W. Rogers tábornok 
(SACEUR) javaslatára megszületett a követő 
erők koncepciója22 amely új szervezeti fel-
építést eredményezett az amerikai és NATO 
erőkben 1984 novemberében és számos addi-
gi hiányképességet orvosolni látszott23. 

A technológiai fejlesztések eredménye-
képpen olyan képességek jöttek létre, mint 
például az ISR, navigációs és űrmegfigyelé-
si rendszerek (GPS), precíziós lövedékek és 
lopakodó technológiát alkalmazó repülőgé-
pek. Ezek a technológiai fejlesztések bizo-
nyítottan képessé tették az Egyesült Államo-
kat arra, hogy egy hagyományos ellenféllel 
szemben győzelmet arasson. A technológiai 
fejlesztéseknek köszönhetően született meg 
az RMA24 koncepció is, amely sokáig ural-
kodó nézet volt25 az amerikai katonai cselek-

21 Két ilyen programot érdemes megemlíteni. Az egyik 
az információs képességeket fejlesztette (Coherent 
Emitter Location Testbed – CELT), a másik pedig 
a csapásmérés pontosságát javította (Battlefield 
Exploitation and Target Acquisition- BETA). 

22 Follow-On-Forces-Attack (FOFA) magarul: követő 
erők támadása

23 Tomes R.(2007). U.S. Defense Strategy from Vietnam 
to Operation Iraqi Freedom: Military Innovation 
and the New American Way of War, 19732003. New 
York: Routledge.

24 RMA: Revolution in Military Affairs. A koncepcióval 
kapcsolatos eseményeket az alábbi weboldalon lehet 
nyomon követni: http://www.comw.org/rma/ 

25 Steven Metz és James Kievit cikke amely Strategy 
and the Revolution in Military Affairs: From Theory 
to Policy címmel jelent meg 1995 június 27-én. In-
ternet: http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/
pubs/download.cfm?q=236 

vési változatok kidolgozásakor konfliktus-
helyzetekben. A technológiai fölénybe vetett 
hit arra sarkallta a döntéshozókat, hogy egyre 
inkább támaszkodjanak a technológiai fej-
lesztésekre és az innovációra és az Egyesült 
Államok haderő átalakításának egyik alappil-
lérévé vált ez a megközelítés.

A jelenlegi (harmadik) offset stratégia 
amelyet Chuck Hagel Védelmi Miniszter 
kezdeményezett 2014 novemberében26 és 
Ashton Carter védelmi miniszter ideje alatt 
teljesedett ki, úgy tűnik „ismételten meg-
változtatja a játékszabályokat.”27 A stratégia 
alapelemeit két kutatóintézet, a CSBA28 és 
CNAS29 bevonásával dolgozta ki az amerikai 
védelmi minisztérium és tartalmi elemeit te-
kintve három területet érdemes megvizsgál-
ni.30 
• Új műveleti koncepciók fejlesztését és 

tesztelését, amelyeket idővel beépítenek az 
oktatásba a gyakorlatok rendszerébe és a 
doktrinákba.

• Hosszútávú kutatási és fejlesztési tervet, 
amely meghatározza milyen technológiai 
fejlesztésekre kerülhet sor a jövőben.

• Egy ’DoD Enterprise’ fejlesztési tevékeny-
séget, amely a belső működési költségek 
optimalizálását, illetve a beszerzési rend-

26 Chuck Hagel beszéde a Reagan National Defense 
Fórumon (Simi Valley, CA) 2014 november.

27 Chuck Hagel védelmi miniszter szavaival élve az 
offset stratégia „megváltoztatja a játékszabályokat”. 
Internet: http://warontherocks.com/2014/11/a-game-
changing-third-offset-strategy 

28 Center for Strategic and Budgetary Assessments, In-
ternet: http://csbaonline.org 

29 Center for a New American Security, Internet: www.
cnas.org 

30 A legutóbbi részleteket Robert Work védelmi 
miniszter helyettes osztotta meg a Defense One 
2015-ös Konferenciáján, a Reagan Nemzeti Védelmi 
Fórumon, a CNAS kutatóintézet által szervezett ren-
dezvényen 2015 decemberében, illetve az ACT által 
szervezett Alliance Revitalized konferencián. A cikk-
ben szereplő információk ezen két előadás, valamint 
Robert Work ACT parancsnokával (Mercier tábornok) 
folytatott személyes beszélgetésére támaszkodnak.
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szer fejlesztését teszi lehetővé, ugyanakkor 
az ipari szereplőkkel való kapcsolatfelvé-
tel terén radikálisan újszerű megközelíté-
seket alkalmaz.

Új műveleti koncepciók 

A harmadik offset stratégia részeként már 
jelenleg is több tanulmány áll rendelkezés-
re, amely bepillantást enged a hadviselési 
elvek változásaiba és jövőbeni irányaiba. 
Ben Fizgerald vezetésével egy Creative 
Disruption tanulmány31, a modern techno-
lógiai trendeket vizsgálja és az eredményes-
ség lehetőségeit kutatja egy gyorsan változó 
környezetben. A tanulmány volt az alapja a 
2014-ben Horvátországban a NATO ACT ál-
tal rendezett Ipari Fórum rendezvénynek32 is, 
amely a NATO, a kutatóintézetek, valamint 
az ipar képviselőinek egyik legjelentősebb 
találkozója. A CNAS kutatóintézet legfris-
sebb tanulmánya33, amely stratégiai javasla-
tokat tartalmaz a következő adminisztráció 
számára 2016 december 14-én jelent meg.

A CSBA kutatóintézet is készített egy ta-
nulmányt34 amelyben ajánlásokat fogalmaz 
meg a képességfejlesztések és a technológiai 

31 CNAS, Creative Disruption Technology, Strategy and 
the Future of the Global Defense Industry, 2014 jú-
nius. Internet: http://www.cnas.org/sites/default/files/
publications-pdf/CNAS_FutureDefenseIndustry_
FitzGeraldSayler.pdf 

32 NATO Ipari Fórum 2014. november 13, Split, Hor-
vátország. Internet: http://www.nato.int/cps/en/
natohq/news_114386.htm?selectedLocale=en

33 A tanulmány címe: „Future Foundry: A New Strategic 
Military Approach to Military Technical Advantage” 
és elérhető az interneten keresztül: https://www.cnas.
org/publications/reports/future-foundry 

34 Martinage R. (2014). Toward a New Offset Strategy: 
Exploiting U.S. LongTerm Advantages to Restore 
U.S. Global Power Projection Capability. Internet:

 http://csbaonline.org/publications/2014/10/toward-
a-new-offset-strategy-exploiting-u-s-long-term-
advantages-to-restore-u-s-global-power-projection-
capability/ 

fejlesztések jövőbeni irányaival kapcsolat-
ban. A koncepció része a behatolás-védelmi 
és a terület-védelmi35 képességek fejleszté-
sén alapul. Szintén figyelemre méltó a CSD36 
szakembereinek az amerikai védelmi minisz-
tériummal közösen létrehozott TDA kezde-
ményezése37, amely már meglévő és a keres-
kedelemben kapható innovatív technológia 
felhasználásával és a kutatási-fejlesztési fo-
lyamatok felgyorsításával próbál gyorsabb és 
olcsóbb technológiai innovációs folyamato-
kat létrehozni. 

A Defense One tanulmánya pedig arra 
keresi a választ, hogy a legmodernebb tech-
nológiai fejlesztések milyen hatással lehet-
nek a hadviselésre. A Battlefield 2050 tanul-
mányban38 az utóbbi idők konferenciái és 
tanulmányai következtetéseit foglalják össze, 
egyúttal elérhetővé téve a forrás anyagokat. 
Az írás a mesterséges intelligenciát, a direkt 
energia fegyvereket (drónokkal kombinálva), 
a hozzáadásos nyomtatás (3d nyomtatás), a 
kvantum híradástechnikát, illetve a harcme-
zőn alkalmazott elektronika újszerű energia-
ellátást jelöli meg a várható fejlődés terüle-
teiként. Kiemelt hangsúlyt kap a swarming 
koncepció39 alkalmazása a jövőben, amely 

35 Eredeti angol kifejezéssel: Anti Access (A2) és Area 
Denial (AD).

36 Center for Smart Defense, Internet: http://smart-
defense.org 

37 Technology Domain Awareness, Internet: http://iac.
dtic.mil/tda.html 

38 Defense One (2015). Battlefield 2050: How Today’s 
Cutting Edge Technologies Are Shaping the Future of 
Warfare.

39 A koncepciót John Arquilla és David Ronfeldt könyve 
alapozta meg és számos hadgyakorlaton, illetve valós 
műveletekben is tesztelték azóta. Arquilla J., Ronfeldt 
D. (2000). Swarming: The future of conflict. Santa 
Monica: RAND corporation. A koncepció irán érdek-
lődők számára szintén javaslom elolvasni: Edwards 
S. (2000). Swarming on the Battlefield: Past, Present, 
and Future. Santa Monica: RAND, tanulmányát, 
amely történeli kitekintést nyújt. 
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radikálisan megváltoztatja a jelenlegi katonai 
gondolkodást.

A negyedik ipari forradalom által generált 
technológiai változások komoly befolyást 
gyakorolnak napjaink hadviselésére és ezek 
a folyamatok egyre növekvő tempóban vál-
toztatják meg az alapvető műveleti koncep-
ciókat. A következő trendekre érdemes legin-
kább odafigyelni: 
• A Big Data, Artificial Intelligence és 

Cognitive Computing területeken lezajló 
újszerű fejlesztésekre, amelyek lehetővé 
teszik a vezetési és irányítási rendszerek 
teljesen újszerű megközelítését, illetve át-
alakítják a döntéshozatali folyamatokat.

• Az innovációs központokban települő „in-
novációs kirendeltségek” célja a trendek 
nyomon követése, illetve a folyamatos 
kapcsolattartás az ipar befolyásos képvi-
selőivel, azon lehetőségek feltérképezése 
érdekében, hogy a versenyszférában jelen-
leg is elérhető technológiákat hogyan tudja 
a védelmi minisztérium eredményesebben 
hasznosítani. 

• Fontos továbbá felismerni, hogy jelenleg 
már nem az államhatalom által szponzo-
rált védelmi ipari kutatások fejlesztik a 
legújabb technológiát40 (mint ahogy az 
korábban41 történt) hanem a a piaci viszo-
nyok között finanszírozott és fejlesztett új 
technológiák kerülnek állami beszerzésre 
és alkalmazásra. 

• A hadviselésre és a műveleti koncep-
ciókra való hatása mindennek az, hogy 
a technológiai fejlesztések eredményei 
rendkívül gyorsan elterjednek és (mivel 
egyre olcsóbbak) így nem-állami sze-

40 Strategic Foresight Analysis, a NATO Allied Com-
mand Transformation kiadványa, legutóbb módosít-
va: 2015 december.

41 Már a 90-es években két folyamatnak voltak jelei: 
piaci szereplők váltak meghatározóvá; bizonyos te rü-
leteken a hadiipartól más iparágak vették át a vezető 
szerepet az innováció területén.

replők számára is elérhetőek, akik ennek 
következtében fokozottabban képesek ér-
dekérvényesítésre.

Hosszú távú kutatási-fejlesztési trendek

A hosszú távú kutatási fejlesztési trendekkel 
kapcsolatban az offszet stratégia 2015-ben a 
Pentagon hosszú távú kutatási fejlesztési pro-
jektjének (LRDPP) a Védelmi Tudományos 
Tanács (DSB) javaslata alapján meghatározta 
a főbb irányvonalakat42, amelyek már folya-
matban lévő kutatásokon alapulnak. Ezeket 
a kutatásokat összevetették a szintén folya-
matban lévő elrettentést támogató ellenintéz-
kedésekkel és egy stratégiai portfólió felül-
vizsgálatot követően öt területen várhatóak 
komoly fejlesztések a közeljövőben.
• Mesterséges Intelligencia és autonóm ön

tanuló gépek – amelyek képesek elemezni 
nagy mennyiségű adatot is és elsődleges 
céljuk a hibrid hadviselés során előfordu-
ló jelek észlelése és kiszűrése, a stratégiai 
meglepetés elkerülése. Ezek közé tarto-
zik például az NGA „Coherence out of 
Chaos” programja.43 Hasonló (jelenlegi 
technológiai problémákra választ kereső) 
programok a DARPA ARC44 és BLADE45 
fejlesztései.

• Ember és gép közötti együttműködés – ezen 
fejlesztések elsődleges célja a döntésho-
zatali folyamtok elősegítése. Ilyen típusú 

42 Amerikai Védelmi Minisztérium (2015). DSB Sum
mer Study: Strategic Surprise, 2015 július. Internet: 
http://www.acq.osd.mil/dsb/reports/2014_DSB_
Strategic_Surprise.pdf

43 Az NGA direktorral készített interjú 2015 szeptem-
ber 14-én. Internet: http://www.c4isrnet.com/story/
military-tech/isr/2015/09/14/nga-director-balancing-
open-source-and-analytical-chaos/72257022/

44 Adaptive Radar Countermeasures (ARC). Internet:  
http://www.darpa.mil/program/adaptive-radar-
countermeasures

45 Behavioral Learning for Adaptive Electronic Warfare 
(BLADE). Internet: http://www.darpa.mil/program/
behavioral-learning-for-adaptive-electronic-warfare
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együttműködésre már jelenleg is van példa 
(az F-35-ös repülőgép pilótasisakja46).

• Gépek által támogatott műveletek – a gé-
pek által támogatott műveletek az amerikai 
elképzelés szerint fontos elemét képezik a 
jövő hadszínterének. Az autonómia kü-
lönböző szintjeit elérő drónok (robotok) 
számos dilemmát felvetnek, ugyanakkor 
az amerikai védelmi minisztérium hang-
súlyozta, hogy a kutatások lehetővé teszik 
a gépek és az ember szorosabb együttmű-
ködését a közeljövőben (mint például a 
TALOS47 project).

• Fejlett embergép közös egységek – a had-
viselés fejlődésére a swarming koncepció 
alkalmazásával egyre nagyobb hatással 
lesznek az olcsón, nagy mennyiségben elő-
állítható autonóm gépek, amelyek haszná-
lata beépül a doktrinákba és a mindennapi 
műveletek részét képezik.

• Hálózat alapú félautonóm fegyverrendsze
rek – amelyek elsősorban azt a célt szol-
gálják, hogy az emberi reagálóképességét 
javítva (például egy kibertámadás esetén) 
automatikus védelmet nyújtsanak.

A hosszú-távú kutatási fejlesztési trendekkel 
kapcsolatban érdemes kihangsúlyozni, hogy:
• A védelmi minisztérium elképzelései sze-

rint ezek a változások már a közeljövőben 
(7-8 éven belül) bekövetkeznek. 

• Bár technológiai fejlesztésekről van szó, de 
mégis megőrzik az emberközpontúságota 
döntéshozatali folyamatokban, különösen 
abban az esetben ha pusztításról (ember-
életekről) kell dönteni. 

• Folyamatos fejlesztéseket jelentenek, hi-
szen a jelenlegi technológiai környezetben 

46 Az F-35-ös repülőgéptípus pilótasisakja: Un pre ce
den ted Situational Awareness. Internet: https://www.
f35.com/about/capabilities/helmet

47 Tactical Assault Light Operator Suit (TALOS). Internet: 
https://futurism.com/2018-will-be-big-on-spe cial- 
forces-exoskeleton-tech/ 

minden új technológia hamarosan köve-
tőkre talál, így a versenyelőny megtartása 
érdekében állandóan új képességek fej-
lesztésére kell törekedni. 

• Végezetül pedig a fejlesztéseket egy csök-
kenő védelmi költségvetés keretei között 
kell végrehajtani, így nagy szükség van 
az ipari szereplőkkel való újszerű együtt-
működésre és a beszerzési folyamatok és 
rendszerek felülvizsgálatára.

Az ipari szereplőkkel való  
együttműködés új irányvonalai

Ashton Carter amerikai védelmi miniszter 
rögtön hivatalba lépését követően kinyilvá-
nította, hogy a jelenleg rendkívül innovatív 
és gyors adaptációs képességgel rendelkező 
ellenfelekkel szemben a védelmi iparnak is 
fel kell vennie a harcot úgy, hogy megvál-
toztatják a kutatás és fejlesztés, valamint a 
beszerzési kultúrát, illetve tudatosan töre-
kednek arra, hogy kis és közepes méretű cé-
gekkel működjenek együtt az új technológiai 
fejlesztések megvalósításakor. 

A Pentagon által meghirdetett innovációs 
kezdeményezés következő fázisában érde-
mes kiemelni a DIUX technológiai központ 
(defense innovation experimental unit) meg-
alakítását, amelyet a Pentagon annak érdeké-
ben hozott létre, hogy a Szilikon Völgyben 
települt hagyományostól eltérő cégekkel és ku-
tatóintézetekkel vegye fel az együttműködést. 

A DIU-X vezetője (a védelmi miniszterre 
hivatkozva) kijelentette, hogy változtatni kell 
a kormányzati beszerzési, valamint kutatá-
si-fejlesztési rendszeren, ami nem egyszerű 
feladat. Az ipar képviselői között is számo-
san vannak, akik megkérdőjelezik a kezde-
ményezés életképességét. A kezdeményezés 
eredményeképpen a következőket várják:
• Képesnek kell lenni felvenni az innovációs 

versenyt a szembenálló felekkel.
• A kulturális eltéréseket (az ipar képviselői 

és a kormányzat között) át kell hidalni.
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• Inkubátorházak létesítésével fel kell gyor-
sítani a kutatási-fejlesztési folyamatokat.

• A bürokratikus akadályokat át kell tekinte-
ni és ahol csak lehetséges le kell bontani.

A DIUx kezdeményezés sikerét bizonyítja, 
hogy 2016-ban a Szilicium völgyi iroda min-
táját felhasználva Bostonban és Austinban 
is megnyitottak két további irodát, amelyek 
innovációs központokként üzemelnek és 
2016-ban 36 millió dollár értékben kötöttek 
szerződéseket elsősorban kisméretű vállalko-
zásokkal. 

Az ipari képviselőkkel való innovatív 
együttműködésre egy másik példa a Stratégi-
ai Képességfejlesztési Iroda (SCO) támoga-
tása. Az iroda már 5 éve üzemel a védelmi 
minisztérium szervezetében, de az elmúlt két 
évben kiemelt szerepet és nyilvánosságot ka-
pott.48 A SCO már jelenleg is rendelkezésre 
álló fegyverrendszerek korszerűsítését céloz-
ta meg és a haderőnemek igényeit figyelem-
be véve olyan sikeres fejlesztéseket valósított 
meg a közelmúltban, mint például az Arsenal 
Plane, vagy az ATacMS projektek. A SCO ál-
tal alkalmazott innovatív képességfejlesztés 
lényege, hogy átvállalja a haderőnemektől a 
fejlesztési folyamat során jelentkező kocká-
zatot (vagyis a fejlesztésekre jellemző nagy-
számú sikertelen kísérletből adódó feszültsé-
get).

Az egyes haderőnemek önmagukban is 
alkalmaznak számos innovatív módszert, 
amelyeket elsősorban Kutatóközpontokban, 
vagy Kiválósági Központokban tesztelnek. 
Az amerikai különleges műveleti parancs-
nokság parancsnoka egy interjúban49 hang-

48 A Strategic Capabilities Office honlapja. Internet: http://
www.defense.gov/News/Article/Article/995438/ 
dod-strategic-capabilities-office-is-near-term-part-of-
third-offset 

49 Buxbaum P. (2015). Providing a Broad Range of 
Stra tegic Options to the Nation’s Leaders, Special 
Operations Technology Magazine, 13. évfolyam 4. 
szám 36-40.

súlyozta, hogy az innovációs folyamatokra 
legalább akkora hangsúlyt kell fektetni, mint 
a műveletek végrehajtására és céljuk a műve-
letet végrehajtó katona (a különleges művele-
ti operátor) szükségleteinek kielégítése kell, 
hogy legyen. Éppen ezért a SOCOM szerve-
zetében működő ATL csoportfőnökség50 fő 
feladata, hogy biztosítsa a katonák kompa-
ratív előnyét a szembenálló fél képviselőivel 
szemben.

Bár a különleges erőkre is vonatkoznak 
a beszerzésekkel kapcsolatos szabályzók51, 
ugyanakkor a SOF AT&L szervezete arra 
törekszik, hogy a lehető leggyorsabban biz-
tosítsa a legmodernebb felszerelést, ennek 
érdekében a képességfejlesztések folyamatát 
jelentősen lerövidítette. Az alkalmazott in-
nováció során hálózati technológián alapuló 
műveleti koncepciók és tapasztalatok összeg-
zésével segítik elő a koncepciófejlesztést és 
használhatják ki a kínálkozó lehetőségeket. 
A sikeresen alkalmazott modellek szinte 
minden esetben ötvözik a szakemberek, a ku-
tatóintézetek, valamint az ipar képviselőinek 
szaktudását52. Az ilyen sikeres projektek és a 
felgyorsult beszerzési folyamatok egyik min-
tapéldája a SOCOM által beindított TALOS 
(amely a médiában mint vasember kosztüm53 

50 A SOF Acquisition, Technology and Logistics (ATL) 
csoportfőnökség az amerikai SOCOM (Különleges 
Műveleti Parancsnokság) alárendeltségében tevé-
kenykedik.

51 http://www.socom.mil/Sordac/Pages/AcqAuth.aspx 
52 Harrison A. J., Zember C., Rachami J. (2014). In

no vation Warfare: Technology Domain Aware
ness And America’s Military Edge. Internet: http://
warontherocks.com/2014/10/innovation-warfare-
technology-domain-awareness-and-americas-
military-edge/ 

53 Lamothe D. (2014). New competition launched 
in development of U.S. military’s ‘Iron Man’ suit. 
The Washington Post, 2014. október 27. Internet: 
https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/
wp/2014/10/27/new-competition-starts-in-develop-
ment-of-u-s-militarys-iron-man-suit/ 
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híresült el) program és az innovációs projek-
teket összefogó Project Vulcan.54

Az innováció várhatóan hosszú távon be-
folyásolja az Egyesült Államok technológiai 
fejlesztési és beszerzési elképzeléseit és kiha-
tással lesz a haderő átalakítására (transzfor-
mációs folyamat). Mint NATO szövetséges 
ország, az Egyesült Államok meg akarja osz-
tani tapasztalatait a Szövetség többi tagálla-
mával is.55

NATO innovációs fejlesztések

A NATO innováció nem új keletű jelenség, 
hanem egy folyamat része. Mivel a NATO 
Transzformációs Parancsnoksága (ACT) fe-
lel a NATO haderő átalakítással és a képes-
ségfejlesztéssel kapcsolatos folyamatokért, 
így vélhetően szoros együttműködés kialakí-
tása várható a NATO képességfejlesztése és 
az amerikai offszet stratégia között. A NATO 
berkein belül az ACT-nél már 2003 óta, tehát 
gyakorlatilag a Parancsnokság megalakulá-
sától kezdve beszélnek koncepció-fejlesztés-
ről és kísérletekről, a rendszer kialakításához 
szükséges vezetői támogatást Giambastiani 
admirális adta meg:

„Az elsőszámú prioritásunk a Szövetség 
képességeinek fejlesztése. A legfontosabb 
ebben, a transzformáció szerepének hangsú
lyozása, a NATO hosszú távú kitekintése, és 
a követelmények meghatározása, melyeket 

54 A Project Vulcan középpontjában a hálózat alapú 
kreatív innováció áll. Úgy tűnik, hogy egyre inkább 
az ötletek tesztelése (kísérletek, vagy gyakorlatok 
keretében) és a legjobbnak tűnő ötletek gyors 
rendszerbe állítása lesz a megoldás az innovációs 
folyamatok felgyorsulásával.

55 Erre példa Robert Work legutóbbi beszéde amelyben 
arra ösztönözte az ACT parancsnokát, hogy a fent 
említett innovációs folyamatokat és elképzeléseket a 
lehető legszorosabb mértékben hangolja össze a Szö-
vetség többi tagországának erőfeszítéseivel. Alliance 
Revitalized konferencia, Washington DC, 2015. dec-
ember 15.

koncepciókkal kell alátámasztani, a megol
dási javaslatokat kísérletekkel kell igazolni, 
végül a megalapozott gondolatok a képesség
fejlesztést fogják támogatni.56”

Az innovációs folyamatok nagy része a 
koncepció fejlesztés és kísérletek57 keretében 
zajlik és (bár az Egyesült Államok már rég-
óta élen járt ezen a területen, a huszadik szá-
zadban egyre több NATO tagország is csatla-
kozott a folyamathoz. Ezen koncepció része 
az MNE sorozat is, amelynek első kísérlete, - 
amely akkor limitált célú kísérletnek58 indult. 
A Magyar Honvédség az átfogó megközelítés 
problémakörét (Comprehensive Approach – 
CA) vizsgáló MNE-5-höz csatlakozott elő-
ször megfigyelőként, majd az MNE-6-hoz 
teljes jogú tagként. Időközben a kísérletsoro-
zat neve is megváltozott, és ma Többnemzeti 
Képességfejlesztési Folyamatnak (MCDC) 

56 Giambastiani admirális, az ACT parancsnoka a 2004-
es isztambuli NATO csúcstalálkozó előtt, a NATO 
Review-ben adott interjújában prioritásként fogal-
mazta meg a koncepció-fejlesztést és kísérleteket.

57  A CD&E-t kettős céllal hozták létre. Az információs 
technológia rohamos elterjedésével, annak a katonai 
műveletekre gyakorolt hatásával megfogalmazódott 
egy gyors, bürokráciától mentes, ún. gondolkodó 
fejlesztési folyamat, amely nem rokonszenvezett a 
NATO viszonylag lassú döntéshozatali mechanizmu-
sával. A fogalmat a hazai katonai szakértők még nem 
határozták meg, tehát pontosan megalkotott definí-
cióval nem rendelkezünk, így a NATO Katonai Bi-
zottság által jóváhagyott CD&E-irányelvekben meg-
fogalmazottakra támaszkodunk: A CD&E a NATO 
transzformációját elősegítő eszközök egyike, amely 
strukturált szerkezetbe tereli az innovatív gondola
tokat a képességfejlesztés elősegítése érdekében. Ez 
volt a mozgatója a többnemzeti kísérletek sorozatnak 
(angolul: Multinational Experimentation – MNE), 
melyet az USA, Németország, Ausztrália és Kanada 
– a szövetség keretein kívül – keltettek életre. Később 
az amerikai folyamatokat példaként véve a NATO a 
CD&E-t azzal a céllal teremtette meg, hogy választ 
adjon azokra hosszú távú fejlesztési célkitűzésekre, 
melyekre a NATO akkori haderő-tervezési folyama-
ta, - amely akkor hat évre tekintett előre – nem tudott 
megválaszolni. 

58 Angolul: Limited Objective Experiment
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neveznek és 19 nemzet, valamint két nemzet-
közi szervezet (az ACT, és az EU) vált idő-
közben tagjává. 

Ennek a folyamatnak a részeként elmond-
hatjuk, hogy napjainkra a Szövetségen belül 
létrejött egy olyan hatékony képességfej-
lesztési és kísérletek rendszer, mely számos 
fejlesztési programot és azon belül projektet 
ölel fel, szervesen kapcsolódik a NATO vé-
delmi tervezési folyamatához, és jól szolgálja 
a NATO képességfejlesztési rendszerét. 

Ezen folyamat részeként az Egyesült álla-
mok Egyesített Vezérkar59 Képességfejlesz-
tési Igazgatóságával közösen az ACT 2014-
ben hazánkban a Várnegyedben, november 
4-6 között szervezte meg a Nemzetközi Kon-
cepciófejlesztési és Kísérletek Konferenciát 
a „CD&E Utazás: Iránytű a Jövőbe”60 cím-
mel. 

A NATO innovációs folyamat részeként a 
korábban említett amerikai tanulmányt61 fel-
használva 2014-ben Horvátországban került 
megrendezésre az ACT Ipari Fórum, amely 
a NATO tagországok védelmi fejlesztéssel 
foglalkozó szakembereinek legnagyobb éve s 
találkozója. Ezen kívül a CSBA tanulmány62 
ajánlásai szintén számos NATO dokumen-
tumra és rendezvényre hatással voltak a tech-
nológiai fejlesztések jövőbeni irányaival kap-
csolatban. A 2014-es ACT haderőátalakítási 

59 Angolul: United States Joint Staff
60 Angolul: The CD&E Journey – A Roadmap to the 

Future
61 CNAS, Creative Disruption: Technology, Strategy and 

the Future of the Global Defense Industry, 2014 júni-
us. Internet: http://www.cnas.org/sites/default/files/
publications-pdf/CNAS_FutureDefenseIndustry_
FitzGeraldSayler.pdf

62 Martinage R. (2014). Toward a New Offset Strategy: 
Exploiting U.S. LongTerm Advantages to Restore 
U.S. Global Power Projection Capability, 2014 ok-
tóber 27. Internet:

 http://csbaonline.org/publications/2014/10/toward-
a-new-offset-strategy-exploiting-u-s-long-term-
advantages-to-restore-u-s-global-power-projection-
capability/ 

konferencia63 egyik kiemelt témája volt az 
Innovációs Technológiai Panel.

2015. január 28-án Washington DC-ben 
került megrendezésre az ACT Transzatlanti 
Fórum rendezvény, amelynek témája „New 
Challenges, Old Threats driving Alliance 
Transformation” volt. A rendezvény első 
napján Robert Work védelmi miniszter he-
lyettes tartott tájékoztatót „The Third U.S. 
Offset strategy and its Implications for 
Partners and Allies” címmel. A rendezvény 
második napján negyven szakértő részvételé-
vel zárt keretek között folytattak eszmecserét 
a jövőbeni biztonsági kihívásokkal, a straté-
giai innovációval, a hibrid hadviseléssel és a 
Szövetség készenlétével kapcsolatban. A ren-
dezvényt követően SACT a következő követ-
keztetéseket fogalmazta meg:
• A technológia és az innováció a transzat-

lanti kapcsolat fenntartásának fontos esz-
köze lesz a jövőben is. A Transzatlanti Fó-
rumot követően egyértelművé vált, hogy 
az ACT (mint a NATO transzformációs 
folyamatok felelőse) szoros együttműkö
dés kialakítására törekszik a tagállamok 
között a harmadik offszet stratégia figye
lembe vételével annak érdekében, hogy 
minőségi ipari fejlesztéseket lehessen foly-
tatni a megváltozott biztonsági környezet 
tükrében. 

• A hibrid hadviselés összetettsége és adap-
tív természete kapcsán olyan kihívások elé 
nézünk, amelyek együttes fellépést köve-
telnek meg három szervezettől: jelenlegi és 
jövőbeni Szövetségesek, NATO valamint 
az EU. Ez előrevetíti a partnerségi viszony 
erősítését és az EU-val való szorosabb 
kapcsolatok kialakításának szükségessé-
gét.

• A Szövetség reagáló képességének fejlesz-
tésekor átfogó szemléletet kell alkalmazni. 

63 Az ACT által szervezett haderőátalakítási főnökök 
éves konferenciája, angolul: Chief of Transformation 
Conference (COTC)
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Ez a folyamat, amely transzformációs el-
veken alapul, a szövetségi stratégia átte-
kintéséhez vezethet.

Az innováció központi szerepet kapott a 
2015. évi NATO Transzformációs Szemi
náriumon (NTS)64 is. További kiemelt ren-
dezvények voltak a NATO Ipari Fórum,65 a 
haderőátalakítási főnökök éves konferenciája 
(COTC)66 illetve SACT 2015. decemberi wa-
shingtoni programja, ahol megbeszéléseket 
folytatott Robert Work védelmi miniszter he-
lyettessel, illetve Frank Kendall beszerzési és 
technológiai ügyekért felelős államtitkárral.

2016-ban az ipari szereplők bevonásá-
ra való törekvés és az amerikai innovációs 
folyamatok nyomon követése (a Pentagoni 
összekötő irodán keresztül) egyre hangsúlyo-
sabb szerepet kap. Robert Work védelmi mi-
niszter helyettes 2016 márciusában beszédet 
mondott az Észak Atlani Tanácsban, hangsú-
lyozva az ACT szerepét a NATO innovációs 
folyamatokban. 2016. áprilisában ellátogatott 
az ACT-re, ahol egyeztető tárgyalásokat foly-
tatott az amerikai és a NATO folyamatok ösz-
szehangolása érdekében. Az ACT Pentagoni 
összekötő iroda szervezésében megtörtént a 
kapcsolatfelvétel a DARPA és a SCO szak-
embereivel, és megkezdődött a közös projek-
tek feltérképezése. 

A 2016. decemberi haderőátalakítási fő-
nökök éves konferenciája (COTC)67 ki-
emelt témája egyértelműen az innováció 
volt. Mercier tábornok (SACT) beszédében 

64 Az NTS 2015. március 24–26 között került megren-
dezésre, Washington DC-ben a NATO vezető döntés-
hozóinak részvételével. 

65 NATO Ipari Fórum: Liszabon, 2015. október 21-22. 
Internet: http://www.act.nato.int/industryforum

66 Az ACT által szervezett haderőátalakítási főnökök 
éves konferenciája (COTC): Norfolk, 2015. december 
8-10. Internet: http://www.act.nato.int/cotc

67 A konferencia témája „Innovate, Adapt, Transform 
– Prepare Now for 2030”. Internet: http://www.act.
nato.int/cotc 

kihangsúlyozta: A Szövetség fontos dönté-
seket hozott Varsóban, amelyek segítenek 
az előttünk álló kihívások leküzdésében. 
Nem szabad azonban csupán az előttünk 
álló feladatokra koncentrálni, figyelmünket a 
hosszútávú innováció megvalósítása érdeké-
ben meg kell osztanunk. Fejlesztenünk kell 
a jelenlegi képességeinket, befolyásolni kell 
a jövőt és ennek egyik legfontosabb eszköze 
az innováció.

Mindent egybevetve úgy tűnik, hogy a 
NATO (az ACT vezetésével) folyamatosan 
nyomon követi az innovációs folyamatokat 
és a közeljövőben a Szövetség tagországai 
egyre több lehetőséget kapnak arra, hogy 
(hasonlóan az amerikai kezdeményezések-
hez) inkubátorházakban és egyéb innovatív 
módszerek felhasználásával teszteljék a már 
elérhető technológiák védelmi hasznosítható-
ságát, illetve egymással együttműködve költ-
séghatékony megoldásokat fejlesszenek ki a 
jövőbeni biztonsági kihívásokkal szemben.

Záró gondolatok

Mivel napjaink technológiai fejlődése és an-
nak következményei a katonai szervezetre, 
tevékenységekre rendkívül összetett kihívást 
jelentenek, a katonai vezetőknek is fel kell 
ismerniük, hogy saját szervezetükön kívüli 
partnerek bevonásával képesek csak átütő 
eredményeket elérni. Különböző szervezeti 
kultúrák (a hagyományostól eltérő ipar, és a 
kutatóintézetek képviselőinek bevonása), va-
lamint egymástól eltérő kultúrájú szervezetek 
összekapcsolása és egy közös cél érdekében 
történő működtetése komoly kihívások elé 
állítja napjaink vezetőit. Ugyanakkor a há-
lózati elven alapuló szervezés teszi lehetővé, 
hogy az ötletek időben, a lehető legköltség-
hatékonyabb módon megvalósulhassanak. 
Ebben a folyamatban az innováció a jövő 
hadviselésének valóban kiemelkedő összete-
vője lesz, hiszen az a fél, amely képes a je-
lenlegi komplex és rendkívül gyorsan változó 
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környezethez időben alkalmazkodni, jelentős 
előnyt élvez mindenki mással szemben.

Az ACT által végzett úttörő munka azon-
ban csak az első lépés, hiszen ezt követően 
a kísérletek eredményit felhasználva ezek a 
módszerek hatással lesznek a Szövetség va-
lamennyi tagországának haderejére, a képes-
ségfejlesztés, haderő átalakítás és beszerzési 
rendszereire és változásokat eredményeznek 
majd a doktrinákban, az oktatásban és kikép-
zésben (összességében a katonai gondolko-
dásmódban) is. 

A 2017. márciusában a NATO csúcsveze-
tésének részvételével Budapesten megrende-
zésre kerülő Transzformációs Szemináriumon 
(NTS) az innováció témája előreláthatóan 
szintén kiemelt szerepet kap. Hazánk sze-
repvállalása ezekben a folyamatokban éppen 
ezért történelmi lehetőséget is rejt magában. 

A negyedik ipari forradalom és ennek 
következtében a védelmi szektort érintő in-

nováció egyre növekvő sebességgel zajlik 
a szemünk láttára. Ezek a folyamatok az 
egyre növekvő ütemben változó technoló-
gia következtében hatással vannak a köz-
eljövő háborúira és folyamatos szervezeti 
változásokat indukálnak. Figyelembe véve, 
hogy Budapest viszonylag előkelő helyen 
áll a technológiai szektor európai listáján,68 
a védelmi innovációs folyamatnak is min-
denképpen aktív résztvevőjévé kell vál-
nunk annak érdekében, hogy megőrizzük 
interoperabilitásunkat a Szövetségben és 
helyt tudjunk állni egy dinamikusan változó 
biztonsági környezetben. 

68 Hetedik lett Budapest a technológiai szektor európai 
listáján. Internet: 

 http://www.portfolio.hu/ingatlan/varos/hetedik_
lett_budapest_a_technologiai_szektor_europai_
l is ta jan.3.241613.html?utm_source=index_
m a i n & u t m _ m e d i u m = p o r t f o l i o _ b o x & u t m _
campaign=portfoliobox 
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Bevezetés

Környezetvédelem. Egyesek talán még ma 
is idegenkednek e szó hallatán, pedig a fo-
galom a legmagasabb szintű jogi norma, 
Magyarország Alaptörvényében is megje-
lenik: Magyarország elismeri és érvényesíti 
mindenki jogát az egészséges környezet-
hez.1 Sokan összekeverik a természetvé-
delemmel, ami az élőlények, természetes 
életközösségek, élőhelyek és a természeti 
táj megőrzésére hivatott, míg a környezet-
védelem az emberi társadalom által saját 
ökológiai létfeltételeiben saját maga által 
okozott károsodások megelőzésére, a károk 
mérséklésére vagy elhárítására irányul.2 A 
közhiedelemmel ellentétben a környezet-
védelem lényegesen bonyolultabb, szigorú 
jogi keretek közé szorított rendszer, amely 
emberek és épített környezetük munkáját, 
mindennapjait szabályozza.

Sajnos a nagy átlag a mai napig is úgy vé-
lekedik, hogy ez csak egy plusz teher, ami 
vagy egy munkahelyi szabályzatból, vagy 
közvetlenül a jogszabályokból kihámozva 

1 Magyarország Alaptörvényének XXI. Cikk (1) be-
kezdése

2 Wikipédia fogalom-meghatározások

jelenik meg a napi megoldandó gondok és 
problémák mellett – kvázi többletfeladatként.

Pedig a környezetvédelem egyáltalán nem 
új keletű dolog, ugyanis Magyarországon 
több, mint 70 éve törvényi szabályozással, 
múlttal rendelkezik. A XIX. században kiala-
kuló természettudományok virágzásával és 
a termelés fejlődésével szorosan összefüggő 
törekvéseket 1935-ben szabályozták először. 
Ez a folyamat napjainkban is zajlik és egyre 
inkább kiterjed a társadalom minden terüle-
tére.3

Nem lepődhetünk meg azon sem, hogy 
sokan homlokukat ráncolják, ha a Magyar 
Honvédséggel összefüggésben a környezet-
védelmet kezdik emlegetni. Hiszen a katonák 
a hazát védik és harcolnak, nem? Szerencsére 
nem minden esetben, sőt a komplex feladat-
rendszer túlnyomó többségét a nem háborús 
műveletek teszik ki. Ezek során feladat, sőt 
emberi kötelesség a professzionális munka-
végzés mellett odafigyelni a környezetre, 
betartani és betartatni a jogszabályokban le-
írtakat. 

Napjainkra a környezetvédelemmel kap-
csolatos elvárások nemzetközi és hazai 

3 Borsos József mk. őrnagy: A hazai környezetvédelem 
történetéről

BEREGI BALÁZS SZÁZADOS:  
KATONAI KÖRNYEZETVÉDELEM EGY BÁZIS ÉLETÉBEN 

– GONDOLATOK AZ MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER 
BÁZIS KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

L É G I E R Ő  H A D E R Ő N E M

„Ha kivágtad az utolsó fát,
ha kifogtad az utolsó halat,

ha megmérgezted az utolsó folyót,
rádöbbensz majd, hogy a pénz nem ehető…”
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szinten is felértékelődtek, a katonákat nem-
csak az alapján ítélik meg, hogy képesek-e a 
biztonságot szavatolni, hanem az alapján is, 
hogy ezt mennyire környezetkímélő módon 
oldják meg, mekkora ökológiai lábnyomot 
hagynak maguk után.

A Magyar Honvédség történetében 2001 
volt az a mérföldkő, amikor végérvénye-
sen beépült a környezetvédelem a katonai 
szervezetek mindennapjaiba. Első lépésként 
megjelent a környezetvédelmi tiszt beosz-
tása az állománytáblákban. Mára számos 
jogszabály, utasítás és intézkedés segíti a 
Magyar Honvédséget, hogy a nemzetközi és 
hazai jogi szabályozásokkal harmonizálva a 
munkavégzése során maradéktalanul érvé-
nyesíteni tudja a környezetvédelem alapel-
veit.

A Bázisszintű környezetvédelemről

A környezetvédelem kérdéskörét a MH 86. 
Szolnok Helikopter Bázis mindennapjaiban 
fontos feladatként kezelik. A Helikopter Bá-
zis Szervezeti Környezetvédelmi Szabályza-
ta részletesen taglalja a környezetvédelem 
kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

Mint minden szervezetnél, elsődlegesen a 
parancsnok és az alegységparancsnokok fel-
adata, hogy példát mutassanak a környezet-
védelem terén és elősegítsék a környezettu-
datosságot a vezetésük alá tartozó állomány 
körében. Köztük és a beosztott személyi ál-
lomány között összekötő kapocsként segíti a 
munkát a környezetvédelmi tiszt.

A környezetvédelemmel kapcsolatos fel-
adatok köre igen sokrétű: többek között a 
Bázison található környezeti elemek, szeny-
nyező források állapotának felmérésétől, 
nyilvántartásától kezdve, a gyakorlatok, 
lövészetek, egyéb objektumon kívüli tevé-
kenységek környezetvédelmi követelmé-
nyeinek, rendszabályainak kidolgozásán 
át, a belső rendelkezések kidolgozásáig, 
valamint a hatósági jelentések elkészítéséig 

terjed.4 A környezetvédelemi jogszabályok 
megszületésekor a hulladékos terület ren-
delkezett a legnagyobb befolyással, így nem 
meglepő, hogy ez a terület került elsőként 
a figyelem homlokterébe. Ez nem csak az 
alaprendeltetésből adódó feladtok össze-
tettsége, hanem a Bázison települő katonai 
szervezetek száma miatt is komoly kihívás 
elé állítja a hulladékkezelésben részt vevő 
kollégákat és szakembereket. 

Azon alegységeknél, ahol veszélyes hul-
ladék keletkezik, vagy amelyek veszélyes 
anyaggal kapcsolatos tevékenységet folytat-
nak, az alegységparancsnok köteles veszé-
lyes hulladék felelőst kijelölni. Ezen személy 
felelős a dokumentációk elkészítése, a kü-
lönböző jogszabályokban előírt nyilvántar-
tások vezetéséért, működteti a munkahelyi 
veszélyes hulladék gyűjtőhelyet, valamint 
ellenőrzi a technológiai, üzemviteli fegye-
lem betartását. A veszélyes és nem veszélyes 
hulladékok gyűjtése a szolnoki alakulatnál 
tizenegy munkahelyi- és öt üzemi gyűjtőhe-
lyen történik.

1. kép. Veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtő (a 
szerző felvétele)

A veszélyes hulladék felelősök minden évben, 
külön parancs alapján kerülnek kijelölésre. 
Ők a környezetvédelmi tiszt meghosszabbí-

4 962/712 sz. MH 86. Szolnok Helikopter Bázis Szer-
vezeti Környezetvédelmi Szabályzata. 
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tott jobb kezei, akik az egyes technológiai he-
lyeken, munkahelyeken a veszélyes anyagok 
és hulladékok kezelésével összefüggő tevé-
kenységre, az ott végrehajtandó környezetvé-
delmi feladatokra ügyelnek. Legalább éven-
te egy alkalommal tartandó oktatásukon az 
aktualitások kivesézése mellett a legfrissebb 
jogszabályi változások vonatkozó passzusait 
is megismerik. A már korábban említett mun-
kahelyi veszélyes hulladékgyűjtők belrendje, 
nyilvántartása ugyanúgy munkaköri köteles-
ségük, mint a környezeti veszélyhelyzetet 
okozó rendellenességek elhárítása, jelentése. 

Veszélyes hulladékok

A Bázis négy különböző tevékenysége so-
rán (üzemletetést/karbantartás, fotó előhí-
vás/repülési adatok kiértékelése, járóbeteg 
szakrendelés és oktatás-képzés) keletkeznek 
veszélyes hulladékok. A veszélyes hulladék 
felelősök munkahelyi gyűjtőikből meghatá-
rozott időközönként, vagy előzetes bejelent-
kezést követően adnak le veszélyes hulladé-
kokat a Bázis központi veszélyes hulladék 
üzemi gyűjtőhelyére. A Bázis környezetvé-
delmi tisztje, aki egyben a Bázis veszélyes 
hulladékokért felelős személye is, veszi át a 
szóban forgó hulladékokat. Az átadás-átvé-
tel során az adott hulladék mennyiségének 
rögzítése külön jogszabályban előírt, napra-
készen vezetett nyilvántartásokban történik 
meg.

A Bázis veszélyes hulladékokért felelős 
személyének munkája azonban nem ér véget 
azzal, hogy a hulladék dokumentálásra és el-
helyezésre került az üzemi gyűjtőben. Szintén 
jogszabályi előírás, hogy munkahelyi gyűjtő-
helyen hulladék a hulladék képződésétől szá-
mított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, ez üze-
mi gyűjtőhelyek esetében maximum egy év.5 

5 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulla-
dékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üze-
meltetésének szabályairól.

Ebből következik hogy minden egyes hulla-
déktípusnál nyomon kell követni a beérkezé-
sek időpontjait és meg kell szervezni a ve-
szélyes hulladékok elszállíttatását. A szállítás 
történhet a Magyar Honvédség Anyagellátó 
Raktárbázis irányába, valamint előzetes pi-
ackutatást követően, a legjobb ajánlatot adó, 
megfelelő engedélyekkel bíró veszélyes hul-
ladékok átvételére és további kezelésére en-
gedélyekkel rendelkező civil cégek irányába. 
Az egyes hulladékok fajtája határozza meg, 
hogy melyik hulladék hova kerül és mi lesz 
a további sorsa. Az MH 86. Szolnok Heli-
kopter Bázis, mint „üzemanyagokat igénylő, 
technikai eszközöket üzemeltető szervezet” 
(34/2011. (HK 8.) HM KÁT–HVKF együt-
tes intézkedése alapján) szerencsés helyzet-
ben van, ugyanis több olyan, a Bázisnál nagy 
mennyiségben keletkező veszélyes hulladék 
az MH Anyagellátó Raktárbázisnak leadha-
tó, amely jelentős költségeket vesz le katonai 
szervezetünk válláról.

Bázisunk működése során veszélyes hulla-
dékok nem kizárólag a fent leírt folyamatok 
során keletkeznek. Annak érdekében, hogy a 
kép teljes legyen, említést kell az alábbi mun-
kahelyekről is:

Üzemanyag tartálypark 
A repülőeszközök és gépjárművek kiszolgá-
lásának, üzemeltetésének alapvető pillére az 
üzemanyaggal történő ellátottság. A folyama-
tos üzem biztosításának érdekében katonai 
szervezetünk üzemanyag tartályparkot tart 
fent és üzemeltet. Környezetvédelmi szem-
pontból fontos kritérium a cseppmentes töltés 
és átfejtés technológiájának a megvalósulása. 
A tartálypark technológiai rendszereinek csa-
padék elvezetése és tisztítása egy olajfogó 
műtárggyal valósul meg, amelynek ürítése, 
tisztítása, az esetenként bekerülő szerves 
szénhidrogének miatt veszélyes hulladéknak 
minősülő szennyezett vizének elszállíttatása, 
nyilvántartása szintén igényel környezetvé-
delmi feladatokat. 
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Gépjárműmosó
Az olajfogó műtárgyhoz hasonló környe-
zetvédelmi feladatok elé állít a Gépjármű 
telephely területén belül elhelyezkedő gép-
járműmosó. Az elöregedő gépjárműparknak 
köszönhetően óhatatlanul előfordul olajcse-
pegés, szivárgás a technikai eszközökből. 
Az igénybevételt követően porral, esetenként 
sárral szennyezett gépjárművek tisztítása so-
rán a mosó gyűjtőaknájába kerülő anyagok 
elegye olajos iszapként – veszélyes hulladék-
ként került elszállításra a Bázis területéről.

Egészségügyi Központ
Az Egészségügyi Központunk járó beteg 
szakrendelést és fogászati ellátást végez. A 
hulladékok keletkezésének szempontjából ez 
a munkahely különleges bánásmódot igényel, 
mivel ebben az esetben fertőző veszélyes 
hulladékokról beszélünk. A speciális köve-
telményeknek megfelelően hűtőszekrény van 
biztosítva az előírásoknak megfelelő tárolás-
hoz. Az itt kialakított munkahelyi gyűjtőből 
történő elszállítás sokkal gyakoribb, mint a 
többi hulladék esetében.

Munkahelyi étkeztetés
A Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter 
Bázis és az itt települő katonai szervezetek 
személyi állományának munkahelyi étkezteté-
sét, a hajózó állomány „Start büfével” történő 
ellátását, a Magyar Honvédség Béketámoga-
tó Kiképző Központ napi szintű élelmezési 
kiszolgálását, illetve rendezvények megszer-
vezését és lebonyolítását saját hajózó, tiszti, 
valamint legénységi étkezdéink hajtják végre.

A munkahelyi étkeztetés, valamint az élel-
mezési ellátás során keletkező nem veszélyes 
hulladékok (sütőzsiradék, tárolási normát 
meghaladó melegételek, különböző csoma-
golási hulladékok, göngyölegek) a munka-
folyamatok befejezése után összegyűjtésre 
kerülnek a munkahelyi gyűjtőhelyeken. A fel-
gyülemlett anyagok szállítása periodikusan 
történik a megrendelői igények alapján. 

2. kép. Központi veszélyes hulladék üzemi gyűjtő 
(a szerző felvétele)

Szelektív hulladékgyűjtés

A hulladékgazdálkodás fontos alappillére az 
újrahasznosítás. A szelektív hulladékgyűjtés 
célja a keletkező települési hulladék éves 
mennyiségének csökkentése. Az újrahasz-
nosítással egyrészt nyersanyagokat és ener-
giát takarítunk meg, másrészt csökkentjük a 
környezet terhelését, hiszen ezáltal jelentős 
mennyiségű szelektíven gyűjtött hulladék 
nem kerül a lerakókra. 

3. kép. Szelektív hulladékgyűjtés (forrás: internet)

Nyugat-Európában teljesen természetes, hogy 
a munkahelyeken, tanintézményekben és a 
legtöbb háztartásban a kommunális hulladé-
kot frakciókra választva, szelektíven gyűjtik. 
Hazánkban ez a gyakorlat alig egy évtizede 
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honosult meg, és sajnos a lustaság, valamint 
a természetes igény hiánya sokszor kerekedik 
úrrá az elhatározás felett: közelebb van a „sima 
kuka”; vagy: „nem ez fogja a világot megvál-
toztatni”. A nyugati szemlélet alapja, hogy a 
felnövő generáció szüleitől már látja ezt a 
metodikát és teljes természetességgel fogja a 
különböző kis szelektív gyűjtőedényzeteket 
használni. Ezzel ellentétben kis hazánkban a 
felnőtt lakosság szignifikáns része sajnos csak 
valamiféle többlet feladatot érzékel a dolog-
ban, mivel előttük még nem volt ilyen példa. 
Tovább árnyalja a dolgot, ha a lakóhely köz-
vetlen közelében nincs gyűjtősziget, csak a 
szokványos kommunális hulladék gyűjtésére 
alkalmas edényzet, a lakosság a könnyebb el-
lenállás irányába fog mozdulni.

A Honvédelmi Minisztérium 2009-ben 
elsők között az MH 86. Szolnok Helikopter 
Bázison vezette be a szelektív hulladékgyűj-
tés rendszerét. A helyes használatot, szakmai 
iránymutatás alapján, egy intézkedés sza-
bályozta.6 Az egyes épületekbe 3 x 70 l-es 
folyosói gyűjtőedények lettek kihelyezve, 
melyek közül az egyik PET palackoknak, a 
másik üvegeknek, a harmadik pedig papír 
hulladékoknak a gyűjtésére szolgál, valamint 
kijelölésre került a Bázis területén 9 db sze-
lektív hulladékgyűjtő sziget. Megkezdődött a 
rendszer üzemeltetése és a tapasztalatok fel-
dolgozása.

A kezdeti időszakban a személyi állo-
mányban bizonytalanságot keltett, hogy töb-
ben szemtanúi voltak amint a Bázis terüle-
tére érkező szemétszállító cég gépjárművei 
látszólag a három frakció gyűjtőedényeit 
egybe ürítették. Ezt konstatálva némiképp 
tapasztalható volt a szelektív gyűjtés hajlan-
dóságának csökkenése. Az ezzel kapcsolatos 
kételyek eloszlatása érdekében utánajártunk, 
hogy a kommunális hulladék szállításával 

6 34/2009. nytsz. Ittebei Kiss József hadnagy Helikop-
ter Bázis parancsnokának intézkedése a területén be-
vezetendő szelektív hulladékgyűjtés szabályozásáról. 

megbízott cég kétféle autóval dolgozik: Az 
egyik, három elkülönített rekeszbe „önti 
magába”, a másik fajta viszont ténylegesen 
egyben szállítja el a szelektív hulladékokat. 
Utóbbi esetben a telephelyre visszaérkezve a 
beszállított hulladékokat gépsorokkal és kézi 
erővel szelektálják. Ezen információkat meg-
felelő fórumokon - úgy mint az éves ismét-
lődő oktatások - a személyi állomány tudtára 
juttattuk, ezzel ismét megfelelő amplitúdóra 
jutott a szelektív gyűjtés.

A szelektív hulladékgyűjtők mellett Bázi-
sunkon a kihelyezett palackprések is hozzá-
járulnak a környezettudatos és gazdaságos 
hulladékgyűjtéshez. A személyi állomány 
környezettudatos gondolkodása köszönt visz-
sza a kihelyezett szárazelem gyűjtők megje-
lenésében, majd később azok számának nö-
vekedésében. 

4. kép. Épületeken belüli szelektív  
hulladékgyűjtés (a szerző felvétele)

Légszennyező pontforrások

A környezetvédelmi tevékenységek kap-
csán, említést kell tenni a levegőtisztaság 
védelméről is. Bázisunk ezzel kapcsolatos 
környezetvédelmi feladatai az un. légszeny-
nyező pontforrások körüli tevékenységekre 
korlátozódnak. Két különböző aspektusból 
kell megközelítsük ezt a kérdést. A koráb-
ban már említett üzemanyag tárolás és ki-
szolgálás katonai szervezetünknél szorosan 
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összekapcsolódik az üzemanyagok bevizs-
gálásával, valamint a technológiai folyamat-
ban előírt minőségellenőrzésekkel. Ezeket 
a tevékenységeket az üzemanyag vizsgáló 
laboratórium végzi. A vizsgálatok egy része 
zárt, izolált környezetben zajlik, elszívó fülke 
alatt. Mind a fülke, mind pedig a laborató-
rium levegőjének elszívásáról és cseréjéről 
nagyteljesítményű ventillátorok gondoskod-
nak. Az elszívott levegő, amely sok esetben 
vegyi anyagokkal keveredik – a környezetbe 
távozik. Levegőtisztaságvédelmi szempont-
ból ezeket a levegőterhelést okozó forrásokat 
nevezzük légszennyező pontforrásnak. Fon-
tos megemlíteni, hogy ezen szennyezések 
kibocsátási jellemzői minden esetben egyér-
telműen meghatározhatók. 

A másik nagy szelet a melegvíz előállításért, 
és fűtésért felelős kazánok sokasága, ame-
lyek kéményei szintén légszennyező pontfor-
rásnak minősülnek. A laboratóriumunk és a 
kémények esetében is az üzemeletetők szi-
gorú nyilvántartást vezetnek az üzemidőkről 
és a környezetbe juttatott anyagokról. Ezek 
a technológiák ugyanis környezetvédelmi 
engedélyhez kötött tevékenységek, amely 
kapcsán az engedélyeztetési eljárástól az 
üzemeltetés szabályosságának betartatásán 
keresztül a légszennyezés éves mértékének 
bejelentésén át mind-mind környezetvédelmi 
feladatokról beszélünk. 

Zajterhelés

Nem lenne teljes az összkép, ha a környezet-
védelmi tevékenységek sorából a zajvéde-
lem, mint alappillér kimaradna. Az MH 86. 
Szolnok Helikopter Bázis – tevékenységének 
jellegéből adódóan – zajforrás is. A helikop-
terek gyakorló repüléseit nemcsak nappali 
időszakban, hanem alkalmanként esti órák-
ban is folytatni kell. Ezen tevékenység a kör-
nyező települések lakosságának nyugalmát 
zavarhatja. Ennek érdekében a Bázis zajvé-
delmi program keretén belül zajmonitoring 

rendszert készül felállítani. Ezen monitoring 
rendszer is támogatni fogja azt az alapvető 
célt, hogy távlatilag ellenőrizni és csökken-
teni lehessen a repülés miatti környezeti zaj-
terhelést.

EU finanszírozott kármentesítés  
a Bázis területén

Laktanyánk az Alcsi-Holt Tisza környezeté-
ben helyezkedik el, ami Szolnok város tarta-
lék ivóvízbázisként funkcionál. A korábban 
már említett üzemanyag tartálypark területén 
a repülések kiszolgálásának érdekében 1961-
óta végzik gázolaj és kerozin tárolását. Ezen 
a helyszínen hátrahagyott környezetszeny-
nyezés nyomaira bukkantak a szakemberek, 
melynek okozója a szovjet hadsereg volt, 
szénhidrogén szennyezettséget okozva a fel-
szín alatti közegekben.

A területen több-kevesebb sikerrel 1997-
től folytak kármentesítési tevékenységek. A 
HM Infrastrukturális Ügynökség 2008-ban 
újabb pályázati támogatást nyert a kármen-
tesítéséhez. A támogatási szerződésben vál-
lalták, hogy 2011-ig megterveztetik, majd 
2015-ig kiviteleztetik a terület kármentesíté-
sét. A beavatkozás elsődleges célja volt, hogy 
a projekt zárásakor a területen valamennyi 
szennyező komponens koncentrációját a kár-
mentesítési célállapot határértékei alá csök-
kentsék. Ez biztosítja a környezeti elemekre 
gyakorolt hatások csökkentését, a szennye-
zett terület közvetlen közelében található 
Szolnok tartalék ivóvízbázisának biztonsá-
gát, valamint a szennyezésnek az egészség-
re gyakorolt hatásainak mérséklését, tűrhető 
mértékre való csökkentését.

A kivitelezési munkálatok során a tartá-
lyok körüli szennyezés továbbterjedését egy 
folyadék- és szennyeződészáró résfal kiala-
kításával állították meg. A vízzáró agyag-
rétegbe átlagosan 11-12 m mélységben be-
kötött a HDPE (nagysűrűségű polietilén) 
fóliával „megerősített” fal biztosítja, hogy 
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sem oldalirányban, sem pedig alul nem tud 
a szennyezés elmozdulni. A résfal kialakítási 
munkálatai során kitermelt szennyezett talaj 
a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő mó-
don ártalmatlanításra került. A résfallal körül-
vett tartálypark felülete vízzáró térburkolattal 
lett lefedve. Az ezen kívül eső szennyezett te-
rületre, mintegy 1200 darab, 8 m mélységű 
injektáló/elszívó lándzsa került telepítésre. A 
technológia lényege, hogy a felszín alatti kö-
zegben lévő döntően illékony szennyeződés 
a lándzsákon keresztül történő levegő besaj-
tolással és elszívással eltávolítható, illetve a 
mikrobiális tevékenységek stimulálásával a 
fennmaradó szennyeződés eliminálható. Az 
elszívott és valószínűsíthetően kis mértékben 
szennyezett talajlevegő speciális szűrőre jut-
tatással került megtisztításra. 7

Gazdálkodás

Azt mondják a környezetvédelem „drága mu-
latság”. Véleményem szerint a megelőzés in-
tézményére kell nagy hangsúlyt fektetni, hi-
szen megfelelő hozzáállással és technológia 
fegyelemmel sokat spórolhatunk. Tény, hogy 
az egyes hulladékok elszállíttatása, ártalmat-
lanítása, a különböző technológiák jogszabá-
lyoknak való megfeleltetése, engedélyezteté-
se és üzemeltetése nem olcsó dolog. Vannak 
elkerülhetetlen kiadások, amelyek szintén az 
egyes környezetvédelmi jogszabályok előírá-
sai miatt kötelező tételek. A környezetvédel-
mi szakfeladatok sorát gazdagítja a gazdálko-
dási évek költségvetésének megtervezése, a 
különböző környezetvédelmi szolgáltatások 
és anyagok szakágankénti elosztásának ko-
ordinációja. 

Bázisunk életében a környezetvédelmi tiszt 
tervezi és szervezi a különböző szakágak alá 
csoportosított, környezetvédelmi szolgáltatá-
sokra és szakanyagokra elkülönített költség-

7 Internetes hivatkozás : http://elgoscar.hu/

vetés felhasználását. A már korábban említett 
gépjárműmosó, a különböző javítási és kar-
bantartási munkák során ki- és beszerelt al-
katrészek mosói és a Bázis működése során 
keletkező veszélyes hulladékok elszállíttatá-
sa a környezetvédelmi szolgáltatások terhére 
történik. A megelőzéshez szükséges olajfel-
fogó kádak, műszaki törlőkendők, a kárese-
mények elhárításhoz szükséges mentesítő 
anyagok, abszorbensek, kármentő készletek 
a környezetvédelmi anyagokra elkülönített 
keretből kerülnek beszerzésre. 

Megfelelni minden jogszabálynak, kiszol-
gálni a veszélyes anyagok és hulladékok ke-
zelésében érintett kollégákat, figyelemmel 
kísérni a raktárak környezetvédelmi anya-
gokkal történő ellátottságát – időnként igen 
komoly kihívások ezek a katonai környezet-
védelem frontján. 

5. kép. A környezetvédelem pénzügyi vonatkozása 
(forrás: internet)

Katonai szervezetünkön túlmutató 
környezetvédelemmel kapcsolatos 

gondolatok

A Magyar Honvédség sajátossága, hogy 
egyes honvédségi anyagokat csak az ellátó 
központokban (MH Anyagraktár Bázis) se-
lejteznek le és ott válnak (veszélyes) hulla-
dékká. Egészen addig a pillanatig viszont az 
alakulatnak kell tárolni az anyagokat, mint 
használt, értékcsökkent anyagot és nem úgy, 
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mint ha az (veszélyes) hulladék lenne. Vi-
szont a tárolás feltételeit ezen anyagok (ak-
kumulátorok, autógumik, tonerek) esetében 
is úgy kell kialakítani, mintha azok veszélyes 
hulladékok lennének.

A központi ellátó szervezet alaptevékeny-
ségei közé tartozik a hozzá utalt HM szerve-
zetek és MH katonai szervezetek előírt szak-
anyagokkal történő ellátása, valamint a HM 
vagyonkezelésébe tartozó feleslegessé vált 
vagyonelemek hasznosításával kapcsolatos 
feladatok végzése. A selejtté vált anyagok te-
hát bár az egyes katonai szervezeteknél már 
hulladékok (adott esetben veszélyes hulladé-
kok is lehetnek), azok csak a központi tárin-
tézetbe történő visszaszállítást követően vál-
nak a hulladékról szóló törvény értelmében 
vett hulladékká. Érdemes lenne a honvédségi 
jogi szabályozásban – a civil környezetvédel-
mi hatóság félreértéseit elkerülendő – lesza-
bályozni ezt a kérdéskört.

A civil jogi szabályozásban nem jelenik 
meg, de korábbi civil környezetvédelmi ha-
tósági ellenőrzések során problémaként me-
rült fel (szankcionálták is) az utaltsági rend 
kérdésköre. Ez jelen esetben az Ittebei Kiss 
József hadnagy Helikopter Bázis területén 
megtalálható, ám ott önálló telephellyel nem 
rendelkező (logisztikai) utalsági rendbe tar-
tozó alakulatok hulladékgazdálkodásával 
kapcsolatosan vet fel kérdéseket. A hulladék-
kal kapcsolatos nyilvántartási és adatszol-
gáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. 
(XII. 11.) Kormányrendelet alapján a hul-
ladék termelője, tulajdonosa és kezelője te-
lephelyenként naprakész nyilvántartást vezet 
a tevékenysége során képződő, vagy egyéb 
módon birtokába jutott, valamint a mástól át-
vett és az általa kezelt, illetve másnak átadott 
hulladék mennyiségéről és összetételéről. 

A honvédelmi ágazatok hulladékgazdál-
kodásának szabályozásáról szóló 108/2011. 
(IX.30.) HM utasítás szerint azonban a te-
lephelyünkön települő katonai szervezetek 
utaltsági rend alapján hajtják végre ezen 

feladataikat. Az utaltsági rend értelmében – 
mivel ezen utalt alakulatok önálló telephely-
lyel nem rendelkeznek a Helikopter Bázis 
területén – részükre az ellátó alakulat (MH 
86. Szolnok Helikopter Bázis) biztosítja a 
feladatok végrehajtásához szükséges infra-
struktúrát, eszközöket, anyagokat, készle-
teket, valamint egyéb szolgáltatásokat. Az 
utalt szervezetek a nem használt, felesleges-
sé vált (szak)anyagokat az utaltsági rendnek 
megfelelően átadják az ellátó szervezetnek, 
mely dönt azok hulladékká nyilvánításáról, 
és a hulladék kezelését elvégzi, továbbá a 
hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségeknek is eleget 
tesz. Így az alakulatok önálló hulladékgaz-
dálkodási tevékenységet nem végeznek, a ke-
letkező hulladékok vagy az ellátó szervezet 
nyilvántartásában, vagy esetenként az alaku-
lat anyaszervezeténél jelennek meg. Szigorú-
an a kormányrendelet szemszögéből nézve a 
külső szemlélő számára úgy tűnhet, mintha 
az utalt alakulatnál hulladék nem keletkezne. 

A honvédségi környezetvédelmi jogi sza-
bályozásában érdemes lenne az utaltsági rend 
hulladékgazdálkodási aspektusával foglal-
kozni.

Bázisunkon több alakulat is tevékeny-
kedik, együtt, egymás mellett látjuk el napi 
feladatainkat. Ez minden szinten komoly 
együttműködést igényel, kezdve a szabályzók 
létrehozásától egészen a végrehajtási szintig. 
Természetesen a komplex feladatrendszer ré-
szét képzi a környezetvédelem is. A szelektív 
hulladék, az elemek, sőt a veszélyes hulladék 
gyűjtése is közös munkával valósul meg. 

Környezetvédelmi Tanács

A környezetvédelmi tanács a Bázisparancs-
nok véleményező, javaslattevő és koordiná-
ciós testülete a Bázis környezetvédelmi fel-
adatainak végrehajtása terén. A tanács évente 
rendszerint két alkalommal ülésezik, tagjai 
azon Alegység Parancsnokok és Főnökök, 
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amely alegységeknél veszélyes hulladékok 
keletkeznek. Az ülések célja a Bázis környe-
zetvédelmi helyzetének, aktuális feladatainak 
áttekintése, illetve a jövőbeli terveket megvi-
tatása. Értékelésre kerülnek az ellenőrzések 
tapasztalatai, valamint a veszélyes hulladék 
felelősök munkája. Az ülések minden alka-
lommal koordinációs egyeztetéssel zárulnak, 
amely során minden szervezeti egység lehe-
tőséget kap javaslatok tételére.

A környezetvédelmi tanács legfőbb fel-
adata a bázisparancsnok jogkörébe tartozó 
objektumok területén a környezetvédelmi 
előírások maradéktalan érvényesítése, a 
környezetvédelemmel kapcsolatos teendők 
sikeres végrehajtásának koordinálása és se-
gítése.8

Összegzés

Katonai szervezetként szigorú szabályok 
mentén kell a mindennapokban tevékeny-
kedni. Bízom benne, a cikkből kiderült, hogy 
nincs ez másként a környezetvédelem terü-
letén sem. A környezetvédelmi szakterület 
intézkedések, utasítások, rendeletek és kü-
lönböző jogszabályok összetett hálója, amely 
működtetése minden alakulat környezetvéde-
lemmel foglalkozó szakemberének közös fel-
adata. Úgy gondolom, hogy a cikkben érin-
tett feladatok és gondolatok nem egyediek, 
Bázisunkon messze túlmutatnak. 

Az elmúlt időszak világossá tette számom-
ra, hogy az egyes alakulatok között megfe-
lelő a kommunikáció és csapatmunka alakul 
ki, ha egy-egy közösen megoldandó feladat-
ról van szó. Ez a hozzáállás jól mutatja azt 
az utat, amivel a Magyar Honvédség környe-
zetvédelme továbbvihető, és ebben a nehéz 
gazdasági helyzetben is a jogszabályoknak 
teljes körű megfeleléssel fenntartható. A pa-
rancsnokok segítőkészségével, a környezet-

8 MH 86. Szolnok Helikopter Bázis Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzata

védelmi szakemberek felkészültségével és 
a veszélyes hulladék felelősök jó probléma-
megoldó készségével egy-egy alakulat teljes 
személyi állománya motiválttá tehető annak 
érdekében, hogy a mindennapi munka során 
természetes legyen az odafigyelés környeze-
tünk védelmére.
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Annotáció

A pilótanélküli repülőgépek elterjedésével 
azok meteorológiai mérésekben való használ-
hatósága is létjogosultságot kapott. Használa-
tuk a drágább, vagy a műszerek felépítéséből 
adódóan helyhez kötött mérési módszerek 
esetében nyújthat alternatívát. Segítségükkel 
a légkör olyan területeinek a részletes, nem 
távérzékelési módszerekkel történő vizsgála-
ta is lehetővé vált, amik korábban korlátokba 
ütköztek. A légkör szondázásnak e módsze-
re azonban a rövid múltjának köszönhetően 
még számos téren fejlesztésre szorul. Ugyan-
akkor, mivel közvetlen mérésről beszélünk, 
így olyan változók vagy jelenségek mérése 
is lehetővé vált, amik monitorozása koráb-
ban akadályokba ütközött. A gyűjtött adatok 
felhasználási lehetőségeit nehéz felsorolni. 
Ahogy a pilóta nélküli repülés szoftveres és 
hardveres háttere fejlődik, úgy egyre több 
alkalmazási területen kerül felhasználásra, 
legyen szó akár repülésbiztosításról, kataszt-
rófavédelmi feladatok ellátásáról vagy akár 
kutatási céllal történő felhasználásról.

Bevezetés

A repülőgépek meteorológiai mérésekre tör-
ténő felhasználása a repülés korai időszakára 
nyúlik vissza, és fejlődése szorosan kapcso-
lódik a meteorológia fejlődéséhez. Egészen 
az első világháborúig szinte kizárólag csak 
személyes tapasztalatokról, szubjektív meg-
figyelésekről beszélhetünk, melyek során a 
repülést végző pilóták leszállás után, illetve 
később, a rádiós kommunikáció megjelené-

sével akár repülés közben is jelentették az ál-
taluk észlelt meteorológiai jelenségeket, mint 
például az erős turbulenciát, szelet, vagy 
akár a géptesten tapasztalható jegesedést. 
Az elektronikus műszerek, továbbá a rádiós 
adattovábbítás megjelenése után a rendszeres 
repülőgépes mérések már nem ütköztek tech-
nikai korlátokba, így a mérések tér- és időbe-
li gyakorisága már csak a mérésekbe bevont 
repülőgépek számától függött. Napjainkban 
már az AMDAR (Aircraft Meteorological 
Data Relay – Repülőgépes Meteorológiai 
Adatközvetítés) rendszer keretében naponta 
több százezer szél, hőmérsékleti és egyéb 
adatot (pl. nyomás, magasság) regisztrálnak, 
melyek a numerikus időjárás előrejelző mo-
dellek számára legfontosabb, térbeli bemenő 
adatokat szolgáltatnak (Balogh, 2006). 

Túlzás nélkül elmondható tehát, hogy maga 
a repülés, és a meteorológia mint tudomány 
kölcsönösen egymásra vannak utalva. Tekin-
tettel arra, hogy a pilótanélküli repülőgépek 
(Unmanned Aerial Vehicle, továbbiakban 
UAV) napjainkban már mind katonai, mind 
polgári alkalmazásokban is elterjedtek, újabb 
lehetőség nyílt a közvetlen légköri mérések-
re, így az UAV-k meteorológiai célra történő 
felhasználására is. A korábban említett egy-
másra utaltság ez esetben még hangsúlyo-
sabb, hiszen az UAV-k – főként a méretükből 
adódóan – még érzékenyebbek a szélsőséges 
légköri viszonyokra, komplex meteorológiai 
támogatásuk elengedhetetlen (Gyöngyösi et 
al., 2013). Bár jelen cikk a vertikális áram-
lások és a turbulencia mérésére összpontosít, 
a jelenségek komplexitásából adódóan elen-
gedhetetlen hogy egyéb mérési adatokról ne 

SZABÓ ZOLTÁN ATTILA:  
TURBULENCIA ÉS TERMIK DETEKTÁLÁSI MÓDSZEREK 
MEREVSZÁRNYAS PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEKEN
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essen szó. A továbbiakban a teljesség igénye 
nélkül megvizsgálunk pár példát a lehetséges 
alkalmazásokra. 

Felhasználási területek, lehetőségek

Meteorológiai adatgyűjtés,  
modellverifikáció
Ha a meteorológiai alkalmazásokat említjük, 
kétség kívül a légkör szondázása jut elsőnek 
az emberek eszébe. Bár korábban már em-
lítve volt, hogy jelentős mértékű, az opera-
tív előrejelző modellek számára is bemeneti 
adatként szolgáló információ származik az 
AMDAR rendszerből, azonban ezen adatok 
túlnyomó része a magasabb, FL100 feletti 
tartományból származik. Az ez alatti légré-
teg, vagy szűkebb értelemben véve a plane-
táris határrétegnek (PHR) a szélviszonyai, 
hőmérsékleti rétegzettsége, hidrosztatikai 
stabilitása, nedvességtartalma, mind kihatnak 
a repülés biztonságára (látástávolság romlás, 
csapadék, jegesedés valamint a légköri turbu-
lencia révén), továbbá nagyban befolyásolják 
a légkörbe jutott szennyezőanyagok kevere-
dését, hígulását, és terjedését és nem utolsó 
sorban befolyással vannak a vertikális ener-
giaátvitelre is. Összegezve; az időjárás ala-
kulását és a periodikus napi menetet megha-
tározó tényezők és folyamatok jelentős része 
ebben az alsó tartományban található.

 Bár a határréteg folyamatainak numeri-
kus modellekkel történő leírása folyamato-
san fejlődik, ugyanakkor egyes lokálisan, 
illetve mikro skálán megjelenő jelenségek 
hatásainak figyelembevétele komplexitásuk 
következtében csupán parametrizációkon 
keresztül valósítható meg. A parametrizációk 
bizonytalansága, továbbá a légkörrel köz-
vetlen kapcsolatban lévő felszín viszonya-
inak részletes ismeretének hiányában ezek 
a célprognózisok jelentős hibával terheltek. 
Ennek fényében elmondhatjuk, hogy az alsó 
troposzféra részletes ismeretéhez elengedhe-
tetlenül fontosak a mérések, melyek adatait 

az előrejelzett produktumok verifikálásában 
is fel lehet használni. Ennek egyik eszköze 
lehet a drónok felhasználása, ami a hobbicélú 
felhasználás elterjedésének a következmé-
nyeként egy viszonylag olcsó és gazdaságos 
eszközzé vált, ami igaz magára a géptestre, 
a telepített szenzorokra és a fenntartásra is. 
A fedélzeten telepített szenzorrendszer segít-
ségével az előrejelző modell által numeriku-
san számolt és parametrizált értékek jelentős 
része verifikálható.

Repüléstámogatás/Katasztrófavédelem
A repülés során mért adatok nem csak az 
előrejelző modelleken keresztül lehetnek 
hasznosak a repülések biztosításánál. Ahogy 
korábban láthattuk, az időjárás előrejelző 
modellek a felszín közeli tartományban ál-
talában nagyobb hibával terheltek, mint a 
szabad légkörhöz közeledve. Ezek a hibák 
időjárás alakító hatásuk szempontjából sok-
szor elhanyagolhatóak, azonban a repülés-
biztonság szempontjából sokszor jelentősek 
lehetnek. Például a 0 °C-os izoterma felület 
magasságának az előre jelzetthez képesti, 
néhány száz méteres eltérése már döntően 
tudja befolyásolni az adott rétegbeli jege-
sedési viszonyokat, és így befolyásolhatja a 
repülés kivitelezését is. Hasonló a helyzet a 
lokális skálán jelentkező, helyi hatások által 
befolyásolt szél, és termikek esetében is, ahol 
kis eltérések szintén befolyásolhatnak bizo-
nyos feladatokat, mint például ejtőernyős 
dobást és célrarepülést, vitorlázó repülésnél 
a megtehető távolságot és útvonalat. Ilyen 
esetekben egy felderítő repülés segítségé-
vel minimalizálni lehet a feladat végrehajtás 
költségeit, és az időjárási viszonyok miatt 
fellépő veszélyhelyzetek számát is.

Mivel az UAV segítségével mérhető vál-
tozók és időjárási elemek számát gyakorlati-
lag csak a repülőgép hasznos terhelhetősége 
szabja meg, a felhasználási lehetőségek szá-
ma gyakorlatilag tetszés szerint bővíthető. 
Katasztrófavédelmi feladatok ellátásában 
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már rendszeresen alkalmaznak drónokat, 
jellemzően légi felvételek készítéséhez, de 
a lehetséges feladatok köre itt korántsem ért 
véget. Példaként említhető egy esetleges, 
balesetből származó, pontszerű, szennyező-
anyag kibocsátás is. A baleseti kibocsátások 
következtében a légkörbe került szennyező-
anyagok terjedésének és koncentrációválto-
zásának az előrejelzésére már most is szám-
talan modell létezik, azonban az ezekhez 
szükséges kezdeti- és határfeltételeket sok 
esetben nagytérségű regionális, vagy akár 
globális modellek adják, amik szintén a lég-
kör földfelszínhez közeli tartományban (je-
len esetben a leginkább releváns térrészben) 
a legkevésbé pontosak. Az ilyen és ehhez 
hasonló, kezdeti feltételek hibáiból származó 
pontatlanság jelentősen csökkenthető lenne, 
a kibocsátást követően végzett szondázó re-
püléssel, ami már a repülés alatt is értékes 
információt szolgáltathat, nem csak mete-
orológiai szempontból, de a légkörbe jutott 
szennyezőanyag koncentrációjára vonatko-
zóan is. 

Repülés automatizálás

Lassan de biztosan az UAV-k a hétköznap-
jaink részévé válnak. Nagy számuk miatt az 
üzemeltetésük biztonságát mind jogi szabá-
lyozással, mind technikai eszközök segítés-
égével kell. 

A normális, pilótával történő repülés 
esetében, számos tényező határozza meg a 
kiválasztott repülési útvonalat, és az adott 
táv leküzdéséhez szükséges időt. Elég meg-
említeni a vitorlázó repülőket, akik akár 
napokat is képesek a meghajtásra fordított 
energia nélkül a levegőben maradni. Ener-
getikai és gazdasági szempontból a termikus 
és orografikus feláramlások mind-mind po-
tenciális jelenségek arra nézve, hogy a repü-
lőgép saját energia befektetés nélkül tudjon 
haladni anélkül, hogy csökkenne a magas-
sága. Az erős szél a tervezett repülés szél-

irányhoz való viszonyától függően jelenthet 
előnyt és hátrányt is. Abban az esetben, ha a 
berepülni kívánt térrészben a teljes 3D-s se-
bességmező ismert, az optimális repülési út-
vonal tervezhető, csökkentve így a felhasz-
nált energiát, vagy éppen a repülési időt. 
Repülésbiztonsági szempontból két fő ve-
szélyforrást szükséges megemlíteni. Egyik a 
géptesten és a szárnyfelületen tapasztalható 
jegesedés, a másik az erős szélnyírás illetve 
a turbulencia. 

Normális, hétköznapi helyzetekben a pilóta 
észleli ezeket a jelenségeket, és legjobb tudá-
sa és tapasztalata szerint korrigál és módosít-
ja, szükséges esetben megszakítja a repülést.  
Pilóta nélküli repülőgépek esetében azonban 
az irányítás embertől való függetlensége mi-
att az empirikus információgyűjtés és döntés-
hozás nem megvalósítható. A felsorolt jelen-
ségek detektálásához összetett mérőrendszer 
szükséges, így a pilótanélküli repülések to-
vábbi terjedésével elengedhetetlenné válik 
egy olyan rendszer kiépítése, amely a lehető 
legkevesebb szenzor segítségével figyeli a 
felsorolt légköri jelenségeket, és a gyűjtött 
adatok ismeretében optimalizálja az útvonal-
tervet, minimalizálja az energiafelhasználást, 
vagy éppen elkerüli a repülésre veszélyes 
területeket. Mindezt emberi beavatkozás nél-
kül, repülés közben gyűjtött adatok segítsé-
gével.

Mérési módszerek

Vertikális áramlások mérése 
Repülés közben a vertikális áramlások vi-
szonylag könnyen észrevehetőek. A pilóta 
érzékeli a gyorsulásokat, a gép adott esetben 
növeli magasságát vagy sebességét. Speciá-
lis torlónyomás mérő szondákkal, ún. 5 lyu-
kú nyomásmérő szondákkal (továbbiakban 
5HP – fivel hole probe) ez könnyen detek-
tálható. Felmerül az igény azonban, hogy 
ilyen, speciális szenzor nélkül, a fedélzeten 
alapesetben is jelenlévő érzékelők adatainak 
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segítségével is megoldható legyen a vertiká-
lis áramlások megfigyelése. Ilyen eszközök a 
sebességmérésre használt Pitot vagy Prandtl-
cső, és a GPS. A módszer alapelve az, hogy 
repülés közben az UAV, mint minden mozgó 
szilárd test rendelkezik kinetikus (Ekin) és 
pontenciális (Epot) energiával (Szabó, 2014).

Epot = mgh (1)

Ekin = 1
2  m(IAS2) (2)

Esetünkben a kinetikus energiát a levegőhöz 
viszonyított koordináta-rendszerben, IAS-ből 
számoljuk, mivel az UAV robotpilóta ese-
tében általában egy adott tartományba eső 
IAS szerint repül. Az IAS felhasználásával a 
horizontális szélkomponensek hatása kiküsz-
öbölhető, ezzel szemben a GS használatánál 
a horizontális és a vertikális áramlások által 
hozzáadott energia nem lenne elkülöníthető. 
Az UAV teljes energiáját a kinetikus és a po-
tenciális energia összege mellett a fedélzeten 
„tárolt” elektromos energia is képezi. Ennek 
pontos becslésére nincs lehetőség, így a mo-
tor által időegység alatt hozzáadott energiát 
(Pengine) a motort tápláló akkumulátor fe-
szültségéből és a motor által felvett áramból 
számolhatjuk:

Pengine = U · I (3)

ahol U a feszültség és I a motor által felvett 
áram. A vertikális áramlás időegységre jutó 
teljes energiáját (Ptotal) az időegységre jutó 
potenciális és kinetikus energia, valamint a 
motorteljesítmény előjeles összege adja meg.

Ptotal = 
ΔEpot

Δt  + 
ΔEkin

Δt  – Pengine =

= Ppot + Pkin – Pengine (4)

A súrlódási veszteség (IAS · Cdarg) levonása 
és a motorteljesítmény hatásfok korrekciója 

(Pengine · CE) után a korrigált teljes teljesít-
mény (Pkorr) megadja a vertikális áramlások 
által hozzáadott energiát:

Pkorr =  Ppot + Pkin – Pengine · CE –  
– IAS · Cdarg (5)

ahol CE a motor által hozzáadott teljesít-
ményre vonatkozó korrekciós együttható, 
Cdarg a súrlódásból következő teljesítmény-
veszteségre vonatkozó együttható (a korrek-
ciós együtthatók mindkét esetben egy m di-
menziós, n-ed rendű polinomként állnak elő, 
ezek pontos bemutatására jelen munkában 
terjedelmük miatt nem térünk ki). Ez az érték 
csak akkor lehet pozitív, ha az UAV motor 
által hozzáadott energia nélkül tesz szert po-
tenciális vagy kinetikus energia növekedésre, 
azaz gyorsul vagy emelkedik. Ezt feláramlá-
sok segítségével érheti el.

Turbulencia mérése
A légköri turbulencia kvalitatív és kvantitatív 
meghatározása számos nehézségbe ütközik 
mind mérés mind előrejelzés tekintetében. 
Turbulens áramlás esetében egy olyan pont-
ról beszélünk, ahol az áramlás sebessége il-
letve iránya időben gyorsan változik. E de-
finíciót szükséges azonban kiterjeszteni egy 
adott pontról egy véges térrészre, illetve az 
áramlás változását szükséges térben is vizs-
gálni (Sándor és Wantuch, 2005). Egy rög-
zített földi mérőpont esetében a turbulencia 
az előbbi definíció alapján határozható meg 
(Euler-i szemlélet), míg egy repülőgépes 
mérés esetében az utóbbi (Lagrange-i szem-
lélet) definíció nyer értelmet. Szükséges 
azonban megjegyezni, hogy a két definíció 
nem különíthető el szigorú értelemben egy-
mástól, ugyanis stacioner nyírásos áramlások 
a természetben ritkán fordulnak elő, hiszen 
az erős nyírás nyírási örvényességet gene-
rál. A turbulencia definíciójának szubjektív 
meghatározásakor mindkét szemléletmód 
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esetén problémát jelent a változások „gyor-
saságának” és „sűrűségének” az a felső és 
alsó határának a meghatározása is, ahonnan 
az áramlást még/már turbulensnek lehet ne-
vezni. Az áramlásokat leíró modellekben (és 
így az előrejelzési modellekben is) a turbu-
lencia mértékének a megadására gyakran a 
turbulens áramlások sebességingadozásait, 
azaz a turbulens kinetikus energiát használ-
ják (Zdunkowski and Bott, 2003):

k = 1
2  (ū́ 2 +v́ 2 ẃ 2)  (6)

Repülőgépes mérés esetében a repülőgép 
földfelszínhez és légtömeghez képest vég-
zett mozgása miatt a Lagrange-i értelem-
ben vett turbulenciát mérjük, ugyanakkor a 
mérés itt is az áramlási sebesség mérésére 
korlátozódik. Ekkor az áramlás géptesthez 
vett sebességének és irányának a változásait 
vizsgáljuk az időben. Az áramlási sebesség 
mérése a repülőgépeken az ún. Prandtl-cső 
segítségével történik. A műszer áramlásra 
merőleges felületén tapasztalható dinamikus 
torlónyomás alapján a statikus nyomással 
történt korrekció után ad sebességadatokat. 
A valós áramlási sebesség általában külön-
bözik az IAS→ -től tekintettel arra, hogy a hid-
rosztatikus nyomás a magassággal csökken, 
így azonos torlónyomás eléréséhez nagyobb 
TAS→  (True Airspeed – Korrigált, valós leve
gőhöz viszonyított sebesség) sebességre van 
szükség, mint a földfelszínen. Méréseinknél 
a sebességfluktuáció megadásánál elegendő 
az  IAS→ -t használni, tekintettel arra, hogy ek-
kor a nyomással és a hőmérséklettel történő 
korrekciót nem szükséges elvégezni, azon-
ban az IAS→  használatánál a sebesség fluktuá-
ció alapáramláshoz viszonyított mértéke nem 
változik jelentősen a TAS→ -hez képest.

A légkörben a turbulens áramlást kialakí-
tó tényezők egy szűk, (néhány 10 m illetve 
100 m-es) térrészben általában csak kis mér-
tékben változnak, így a kialakult turbulens 

örvények karakterisztikája is hasonló (Sán
dor és Wantuch, 2005). Az ilyen turbulens 
közegen történő átrepüléskor a tapasztalha-
tó nyomás illetve sebesség értékek változé-
konysága valamilyen periodikusságot mu-
tathat (Dehghan et al., 2008). Ilyen diszkrét 
mért értékek esetében az adatsorban tapasz-
talható periodikusság vizsgálatára az időben 
ekvidisztáns mérés miatt alkalmas a gyors 
Fourier-transzformáció (továbbiakban FFT). 
Diszkrét mérési adatok esetében konstans Δt 
időközzel az egyes mért értékek egy N di-
menziós x→ vektort alkotnak. Ekkor x→ diszkrét 
Fourier transzformáltja a 

 
(7)

–2iπkn
NΣ

n=0

N–1

yk =     xne

elemekből álló N dimenziós y→ vektor, aminek 
értékei az adott k diszkrét frekvenciákhoz tarto-
zó amplitúdókat adja meg. A módszerrel meg-
határozhatjuk az adatsorban diszkrét frekvenci-
ákhoz tartozó kilengések magnitúdóját. Ha az 
adott frekvencián periodikusság nem figyelhető 
meg az adatsorban, akkor ahhoz a frekvenciá-
hoz tartozó amplitúdó érték nulla lesz. 

Repülés közben, állandó horizontális re-
pülési pálya és motorteljesítmény mellett 
sebességváltozást a turbulens örvénytesten 
történő átrepülés okozhat. Habár a turbulens 
örvénytestek főleg a kisebb karakterisztikus 
örvényméret felé haladva ritkán rendelkez-
nek szabályos sebességeloszlással, az álta-
luk okozott nyomás- és sebességfluktuáció 
periodikussága révén mégis információt 
szolgáltathat a közegben jelenlévő turbulens 
örvények karakterisztikájáról, mint például 
az átlagos örvényméretről. Ehhez szükség 
van a repülőgép közeghez viszonyított ha-
ladási sebességének az ismeretére is. Ismert 
IAS→  mellett a nyomás vagy a sebesség fluk-
tuációjának a frekvenciájából (k) szabályos 
örvénytesteket feltételezve az örvények át-
mérőjére a
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d =
 
IAS
k     

(8)

egyenlet adhat becslést, ahol IAS a közeghez 
viszonyított átlagos sebesség, k a sebesség-
fluktuáció frekvenciája.

Amennyiben nem csak, az adott térrész-
ben átlagosan jelenlévő örvénytestekről aka-
runk információt szerezni, hanem ezen tur-
bulens örvények térbeli eloszlásáról is tudni 
akarunk, akkor az ún. mozgó-ablakos gyors 
Fourier-transzformáció, illetve a mozgó-abla-
kos spektrális teljesítménysűrűség vizsgálata 
nyújthat megoldást. 

Az adatok Fourier-transzformációját nem 
a teljes adatsorra végeztük el, hanem a teljes 
repülés időtartamát egyenlő hosszúságú ré-
szekre osztva a spektrum időbeni menetét is 
vizsgáltuk. A módszer a mozgó, vagy mozgó-
ablakos Fourier-transzformáció (Kra kov sky, 
2006). Ez alapján vizsgálható, hogy az egyes 
légköri jelenségek, mint például a megfigyelt 
termikek környezetében hogyan módosul az 
áramlási mező és milyen mértékű a turbulen-
cia. A spektrális teljesítménysűrűség általá-
nosan az adatsorban megjelenő periodikus jel 
(hullám) amplitúdójának a négyzetes közepét 
adja meg diszkrét frekvenciánként:

PSD = | yk |2   (9)

melynek az idővel vett szorzataként megad-
ható a spektrális energiasűrűség:

ESD = PSD · idő (10)

Mindkét módszer esetében szükséges az 
adatok előzetes szűrése, mivel az adatsorban 
olyan periodikus jelek is megjelenhetnek, 
amit nem a légkör turbulens áramlása oko-
zott, valamint a diszkrét adatsor-szakaszok 
levágásánál is keletkezhet hiba. Ezek a kor-
rekciós eljárások jelen írásban terjedelmük 
miatt azonban nem kerülnek bemutatásra. 

Esettanulmány

2011-ben a TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KRM-0001  
Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások 
pályázat keretében kiemelt kutatási terület-
ként pilótanélküli repülőgépek komplex me-
teorológiai támogatási rendszerének a kiépí-
tése kezdődött meg (Bottyán et al., 2013). 
A projekt keretén belül 2013-től kezdve szá-
mos tesztrepülés is lebonyolításra került egy 
BHE BXAP15 típusú pilóta nélküli merev-
szárnyas repülőgéppel. A repülések során 
végzett mérések közül a következőekben 
egy összehasonlítás segítségével szemlél-
tetjük a vertikális áramlások és a turbulens 
áramlási területek mérésének lehetőségét és 
a két jelenség közti kapcsolatot. Az egyik 
mérőrepülés 2013. 05. 22-én a várpalotai lő-
tér légterében zajlott. A nap túlnyomó részé-
ben zavartalan besugárzás mellett délutánra 
megindult a gomolyképződés, így lehetőség 
nyílt a kialakuló kisebb méretű konvektív 
cellák mérésére. Ehhez viszonyítva össze-
hasonlításként a 2013. 11. 28-i szegedi re-
pülőtéren végrehajtott repülést mutatjuk be, 
ahol igen stabil, hőmérsékleti inverzióval 
társult, téli anticiklonális helyzet határozta 
meg az időjárást. Az inverzió, az egyenle-
tes alapáramlás és a homogén domborzati 
viszonyok hatására jelentős feláramlások és 
turbulens területek megjelenésére nem szá-
mítottunk. Az 1. ábrán a két repülés alkal-
mával mért adatokból számított, géptestre 
ható emelési teljesítmény (feláramlás) lát-
ható. A kisebb hibalehetőség miatt a süly-
lyedési szakaszok kerültek ábrázolásra. Az 
eredmény egyértelmű, májusi (bal oldal) 
repülés adatain több termik is jól elkülö-
níthető, szemben a novemberi (jobb oldal) 
repülés adataival, amikor csak a leszállást 
megelőző manőverek okozta kismértékű ki-
ugrás vehető csak észre. 
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Szintén a májusi és a novemberi repülésre 
megvizsgáltuk a repülés során tapasztalha-
tó turbulencia mértékét és karakterisztikáját 
is. Ehhez a mozgó ablakos FFT-ből számolt 
spektrális teljesítménysűrűség értékeket áb-
rázoltuk. A jobb áttekinthetőség és a telje-
sítménysűrűség-frekvencia nemlineáris kap-
csolata miatt a teljes frekvenciatartományt 
három szakaszra bontottuk: 0,1Hz – 0,4Hz, 
0,4Hz – 0,8Hz, 0,8Hz – 2.0Hz (2–4. ábrák). 
Az ábrákon a repülés időtartamára süllyedési 

szakaszára vonatkozólag láthatóak adatok, 
2D és 3D ábrázolásban. Az x tengelyen a fel-
szállástól számított idő, y tengelyen a frek-
vencia, míg a színezés illetve a z tengely az 
adott frekvenciához, adott időpontban tarto-
zó teljesítménysűrűséget képviseli. Az ábrá-
kon egyértelműen elkülöníthetőek az 1.ábrán 
is megtalálható turbulens területek. Érdekes-
ségként említhető még, hogy az alacsonyabb 
frekvenciákon a süllyedés korai szakaszában, 
még nagy magasságokban jelenik meg turbu-

1. ábra. A lesiklási szakaszokon vett emelési teljesítmény értékek a májusi (bal) és novemberi (jobb) 
méréseknél.

2. ábra. Spektrális teljesítménysűrűség idősor a 0,1 Hz – 0,4 Hz frekvenciatartományra a májusi (bal) 
és a novemberi (jobb) repülésnél.
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3. ábra. Spektrális teljesítménysűrűség idősor a 0,4 Hz – 0,8 Hz frekvenciatartományra a májusi (bal) 
és a novemberi (jobb) repülésnél.

4. ábra. Spektrális teljesítménysűrűség idősor a 0,8 Hz – 2,0 Hz frekvenciatartományra a májusi (bal) 
és a novemberi (jobb) repülésnél. A novemberi idősor esetében ennél a tartományban feltehetőleg 

további rezgések jelentek meg a fedélzeten elhelyezett műszerek áramlásmódosító hatásának következ
tében. Az érintett tartomány és azok harmonikusai sávzáró szűrésre kerültek.
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lencia, azonban a felszínhez közeledve, az 
örvénytestek átlagos méretének a csökkenése 
miatt ez a frekvencia nő. Szintén észrevehe-
tő, hogy a frekvencia növelésével a jel-zaj 
arány is romlik. A novemberi repülés eseté-
ben jelentős csúcsok nem figyelhetőek meg.

Összefoglalás

A pilótanélküli repülőgépek elterjedésével 
azok meteorológiai mérésekben való használ-
hatósága is létjogosultságot kapott. Használa-
tuk a drágább, vagy a műszerek felépítéséből 
adódóan helyhez kötött mérési módszerek 
esetében nyújthat alternatívát. Segítségükkel 
a légkör olyan területeinek a részletes, nem 
távérzékelési módszerekkel történő vizsgála-
ta is lehetővé vált, amik korábban korlátokba 
ütköztek. A légkör szondázásnak e módsze-
re azonban a rövid múltjának köszönhetően 
még számos téren fejlesztésre szorul. Ugyan-
akkor, mivel közvetlen mérésről beszélünk, 
így olyan változók vagy jelenségek mérése 
is lehetővé vált, amik monitorozása koráb-
ban akadályokba ütközött. A gyűjtött adatok 
felhasználási lehetőségeit nehéz felsorolni. 
Ahogy a pilóta nélküli repülés szoftveres és 
hardveres háttere fejlődik, úgy egyre több 
alkalmazási területen kerül felhasználásra, 
legyen szó akár repülésbiztosításról, kataszt-
rófavédelmi feladatok ellátásáról vagy akár 
kutatási céllal történő felhasználásról.
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JÁSZ NAGYKUN SZOLNOK MEGYEI 
VÉDELMI BIZOTTSÁG RÖVID  

BEMUTATÁSA  
ÉS FELADATRENDSZERE

Felépítése:
A Jász Nagykun Szolnok Megyei Védelmi 
Bizottság (Továbbiakban: JNSZ MVB) a 
Kormány irányítása alatt működő közigazga-
tási szerv, illetékességi területén (Jász-Nagy-
kun-Szolnok megye) ellátja a jogszabályok-
ban megállapított honvédelmi felkészítéssel 
és katasztrófavédelemmel kapcsolatos fel-
adatokat. A JNSZ MVB a védelmi igazgatás 
területi szerve. A védelmi igazgatás, a köz-
igazgatás része, és három nagy területből áll: 
a katasztrófavédelmi igazgatásból, a honvé-
delmi igazgatásból és a gazdaságmozgósí-

tásból. Mindhárom feladat más-más minisz-
térium irányítása alatt lévő terület, amelyek 
között nagy átfedés van. 

Jász- Nagykun-Szolnok Megyében  
a védelmi igazgatás szervezetei:
• JNSZ Megyei Védelmi Bizottság;

°  9 Helyi védelmi Bizottság (a 9 járási 
székhelyen):

°  Jászberény;
°  Jászapáti;
°  Karcag;
°  Kunhegyes;
°  Kunszentmárton;
°  Mezőtúr;
°  Szolnok;
°  Tiszafüred;
°  Törökszentmiklós.

• 78 település polgármestere.

A JNSZ MVB honvédelmi igazgatási 
feladatai
Igazgatási jogkörében:
• irányítja a helyi védelmi bizottságokat;
• irányítja a polgármesterek honvédelmi te-

vékenységét;
• ellátja a hatáskörébe utalt, a fegyveres ösz-

szeütközések időszakában végrehajtandó 
polgári védelmi feladatokat;

• biztosítja a védelmi igazgatási szervek mű-
ködésének feltételeit, és irányítja a rendkí-

CSIFFÁRY TAMÁS ALEZREDES –  
LUKÁCS RÓBERT ALEZREDES:  

A MAGYAR HONVÉDSÉG 86. SZOLNOK HELIKOPTER 
BÁZIS ÉS A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI 

VÉDELMI BIZOTTSÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSE A TERÜLETI 
VÉDELMI IGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREN 

KERESZTÜL

1. kép. A Védelmi igazgatás felépítése
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vüli intézkedésekkel hatáskörébe utalt fel-
adatok végrehajtását;

• meghagyásba bevont szervként a honvé-
delmi feladat ellátásában – jogszabály, 
hatósági határozat vagy szerződés alap-
ján – közreműködő szervet jelöl ki; dönt 
a meghagyásba történő bevonás megszün-
tetéséről.

A gazdaságianyagi szolgáltatások terén:
• kijelöli a Honvédség és a rendvédelmi 

szervek, valamint a honvédelemben közre-
működő egyéb szervek számára szükséges 
ingatlanokat és szolgáltatásokat és erről a 
polgármestert értesíti;

• megállapítja a területi gazdasági és anyagi 
szolgáltatási kötelezettségeket.

A honvédelmi felkészítés terén:
• egyedi határozattal megállapítja a honvé-

delemben közreműködő szervek részére a 
honvédelmi felkészítés követelményeit és 
feladatait, összehangolja azok végrehajtását;

• a honvédelmi felkészítés feladatainak gya-
korlása és ellenőrzése céljából a Kormány 
jóváhagyásával gyakorlatot vezethet a pol-
gármesterek, valamint a honvédelemben 
közreműködő szervek közreműködésével.

JNSZ MVB katasztrófavédelmi feladatai:
• az illetékességi területén összehangolja a 

katasztrófák elleni védekezésben közre-
működő szervek katasztrófavédelemmel 
kapcsolatos feladatainak ellátását és az 
arra való felkészülést.

• irányítja és összehangolja a helyi védelmi 
bizottságok, a főpolgármester, a megyei 
közgyűlési elnök, a polgármesterek ka-
tasztrófavédelmi feladatait.

• összehangolja a katasztrófavédelemben 
érintett szervek jogszabályokban és szak-
mai irányelvekben meghatározott felké-
szülési feladatait,

• irányítja a polgármester védelmi felkészü-
lési tevékenységét,

• irányítja a hatáskörébe tartozó katasztrófa-
védelmi tervező tevékenységet,

• szervezi a települések közötti kölcsönös 
segítségnyújtást, értesítést, riasztást és tá-
jékoztatást,

• gondoskodik más megyékkel és a fővá-
rossal történő együttműködés, kölcsönös 
segélynyújtás feltételeinek biztosításáról,

• szervezi a közigazgatási szervek, a Magyar 
Honvédség, a rendvédelmi szervek, a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal és a civil szerveze-
tekkel területi szintű együttműködését,

• szervezi a lakosság és a védekezésben érin-
tett szervezetek riasztásának és tájékozta-
tásának előkészítését és végrehajtását,

• felelős a polgári védelmi kötelezettségen 
alapuló területi polgári védelmi szerveze-
tek létrehozásáért,

• felelős a védekezéshez szükséges vezetési 
rendszer fenntartásáért, működőképessé-
gének biztosításáért.

• gondoskodik más megyékkel és a fővá-
rossal történő együttműködés, kölcsönös 
segélynyújtás feltételeinek biztosításáról.

A JNSZ MVB /elnök/ a felkészülés  
és a megelőzés időszakában
• biztosítja a katasztrófavédelemben érin-

tett és hatáskörébe tartozó megyei és helyi 
szervezetek felkészítését, alkalmazhatósá-
gát, részükre a felkészülés érdekében fel-
adatot határoz meg,

• biztosítja a társadalmi és a karitatív szer-
vezetek részvételét a felkészülés feladatai-
ban,

• irányítja a megyei, fővárosi védelmi bi-
zottság által szervezett, a katasztrófák el-
leni védekezésben érintett szervek, szerve-
zetek gyakorlatait, ellenőrzi a felkészülés 
hatékonyságát,

• felelős a riasztás, tájékoztatás előkészí-
téséért és végrehajtásáért, gondoskodik 
a lakosság és a gazdálkodó szervezetek 
riasztásához, tájékoztatásához szükséges 
eszközök működtetéséről,
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• a megyei, fővárosi védelmi bizottság ülé-
sének napirendjére tűzi a védekezésben 
részt vevő szervek felkészültségéről szóló 
beszámolót,

• az éves feladattervben meghatározza a pol-
gármesterek felkészítésével kapcsolatos 
feladatokat,

• kezdeményezheti kölcsönös segítségnyúj-
tási tervek kidolgozását más megyékkel és 
a fővárossal kötött megállapodások alap-
ján,

• egyetértési jogot gyakorol a területi pol-
gári védelmi szervezetek felépítésére, lét-
számára vonatkozó - a területileg illetékes 
hivatásos katasztrófavédelmi szerv által 
tett - javaslatokkal kapcsolatosan,

• a katasztrófák elleni védekezésért felelős 
miniszter részére felterjeszti az illetékes-
ségi területén lévő települések polgármes-
tereinek a települések katasztrófavédelmi 
besorolására vonatkozó javaslatait,

• szervezi a közigazgatási szervek, a Magyar 
Honvédség és a rendvédelmi szervek, a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal a civil szer-
vezetek, valamint a polgári védelmi szer-
vezetek együttműködését,

• felelős a polgári védelmi kötelezettségen 
alapuló területi polgári védelmi szerve-
zetek megalakításáért, valamint a megyei 
(fővárosi) veszély elhárítási terv elkészíté-
séért,

• felelős a vezetési rendszer fenntartásáért, 
működőképességének biztosításáért.

A JNSZ MVB /elnök/ a védekezés során:
• szervezi a Kormány által meghatározott te-

rületi védekezési feladatok végrehajtását,
• irányítja a védekezést, és kezdeményezi a 

Kormány hatáskörébe tartozó intézkedé-
sek megtételét,

• magához vonhatja a védekezés irányítását, 
ha a saját vagy az érintett polgármester 
helyzetértékelése szerint a katasztrófa el-
leni védekezés a helyi védelmi bizottság 
lehetőségét meghaladja, erről haladékta-

lanul értesíti a kormányzati koordinációs 
szervet,

• halasztást nem tűrő esetben, a helyben 
szokásos módon, átmeneti jelleggel elren-
deli az élet és az anyagi javak védelméhez 
szükséges mértékben a veszélyeztetett te-
rületekről az állampolgárok kimenekítését, 
és erről a hivatásos katasztrófavédelmi 
szerv központi szerve útján haladéktalanul 
értesíti a Kormányt,

• folyamatosan értékeli a kialakult helyzetet, 
a védekezés helyzetét, minderről jelentést 
tesz a miniszteri biztosnak és tájékoztatja a 
kormányzati koordinációs szervet,

• elrendeli a katasztrófák elleni védekezé-
sért felelős miniszter intézkedése alap-
ján – vagy halasztást nem tűrő esetben 
annak utólagos tájékoztatásával – a pol-
gári védelmi szervezetek alkalmazását, 
erről egyidejűleg tájékoztatja a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv központi szerve 
vezetőjét,

• összehangolja a lakosság és az anyagi ja-
vak kitelepítését, kimenekítését, befoga-
dását, ellátását, továbbá a helyi védekezés 
megszervezését.

Ha a területi, illetve a helyi szintű védekezés-
ben egyidejűleg több szerv együttműködése 
szükséges, a védekezés közvetlen irányítá-
sáért felelős vezetőt illetékességi területén 
a megyei, fővárosi vagy helyi védelmi bi-
zottság elnöke, illetve a polgármester, több 
megye területét illetően a Kormány vagy 
bizottsága jelöli; a kijelölésig az események 
következményeinek felszámolásában elsőd-
legesen érintett szerv vezetője végzi a véde-
kezés irányítását.

Amíg a Katasztrófavédelmi és honvédelmi 
igazgatási feladatok elkülönülnek országos 
szinten, addig területi és helyi szinten (HVB1 
és települések) ezeket a feladatokat ugyanaz 

1 HVB: Helyi Védelmi Bizottság
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a szervezeti elem látja el. Ennek megfelelő-
en rendelkezni kell a szükséges erőforrások, 
szervezetek, munkacsoportok adataival, az 
együttműködéshez és válságkezeléshez szük-
séges tervekkel, függetlenül a kialakult vál-
ság fajtájától.

TERÜLETI VÉDELMI IGAZGATÁSI 
INFORMÁCIÓS RENDSZER (TEVIR) 

BEMUTATÁSA

A Rendszer tartalma:
A Rendszer a megyei védelmi igazgatás szá-
mítógépes szakértői rendszere. Szakértői 
rendszerként a különböző típusú veszély-
helyzetek esetén szükséges intézkedéseket, 
az intézkedések megtételéért és végrehajtá-
sáért felelős szerveket, személyeket, a ren-
delkezésre álló erő-eszköz számvetéseket 
tartalmazza. 

A fejlesztés célja:
A megyei védelmi igazgatási rendszerben 
résztvevők védelmi igazgatási tevékenysé-
gének egységesítése, hatékony informatikai 
támogatásuk biztosítása a minősített helyze-
tek kezeléséhez. A megyei védelmi bizottság 
tagjai, állandó meghívott területi államigaz-
gatási és rendvédelmi szervei, a bizottság 
munkaszervezetei, a helyi védelmi bizottsá-
gok és a települések közötti kommunikációs 
rendszerek fenntartását szolgálja. 

A Rendszer biztonságos lehetőséget biz-
tosít a Megyei Védelmi Bizottság, a Helyi 
Védelmi Bizottságok és a Polgármesterek 
számára a jogszabályokban előírt védelmi 
igazgatási tevékenységük hatékonyabb vég-
zésére, az adatok, információk és jelentések 
gyors eljuttatására, a felkészülési tevékeny-
ség koordinációjának, a tervezési feladatok 
elvégzésének támogatására, az intézkedési és 
védelmi tervek egységes követelmények sze-
rinti elkészítésére, a tevékenységhez szüksé-
ges tervezési adatok egységes adatbázisban 
történő kezelésére, a felügyeleti és az ellenőr-

zési tevékenységek egyszerűsítésére, a tevé-
kenységet szabályozó jogszabályi változások 
gyors lekövetésére, a szükséges dokumentá-
ció előállítására.

A TEVIR2 felépítése, részei:
• Tartalomszolgáltatás,
• Tervezéstámogatás,
• Csoportmunka.

a) Tartalomszolgáltatás
A Rendszer regisztrált felhasználói ismerete-
ket szerezhetnek a megye védelmi igazgatási 
rendszeréről, a helyi védelmi igazgatási szer-
vek működésének alapjairól, feladatrend-
szeréről, a megyére jellemző legfontosabb 
adatokról, hozzájuthatnak a hálózati erőfor-
rásokhoz.

A tartalomszolgáltatás egy portál, ami any-
nyiban különbözik egy normál weboldaltól, 
hogy nem csak cikkeket, képeket, valamint 
linkeket és hivatkozásokat tartalmaz, hanem 
a felhasználó azonosítása után elérhető több 
önálló alkalmazás program pl.: csoportmun-
ka, tervezés támogató modul, vízállás figyelő 
rendszer stb. A jogosultsági szintnek megfe-
lelően betekintést nyer a látogató a település 
vagy települések, a HVB-k MVB terveibe és 

2  TEVIR: Területi Védelmi Igazgatási Információs 
Rendszer

2. kép. A TEVIR kezdőképernyője
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erőforrásait tartalmazó adatbázisba. Térin-
formatikai eszközökön keresztül a megyében 
bekövetkezett eseményekről pontos, hiteles 
információhoz juthat, valamint elérheti a tér-
képi felületen is az adatbázisban a kijelölt te-
lepülésről nyilvántartott adatokat. 

A Megyei Védelmi Bizottság honlapján az 
alábbi menüpontokból választhat a felhasz-
náló: 
Tartalomszolgáltatás:
• A JNSZ MVB adatvédelmi tájékoztatója;
• Térinformatikai felületek;
• A MVB elérhetősége;
• Helyi Védelmi Bizottságok;
• Helyi Védelmi Bizottságok elnökei;
• A HVB-k elérhetősége;
• MVB műveleti térkép.

b) Tervezéstámogatás
A Rendszer szakértői szolgáltatásai kiterjed-
nek:
• A védelmi igazgatási tevékenységhez 

szükséges tartalmak (információk) meg-
osztására;

• A védelmi igazgatási tevékenységek vég-
zéséhez szükséges kapcsolódó hivatkozá-
sok elérésének biztosítására;

• A regisztrált felhasználók részére munka-
könyvtárak biztosítására;

• A honvédelmi és katasztrófavédelmi típu-
sú helyzetek kezeléséhez szükséges terve-
zés támogatására;

• A megyei védelmi bizottság, a helyi védel-
mi bizottságok, a polgármesterek védelmi 
igazgatási feladatainak támogatására;

• A védelmi tevékenység területi szintű ko-
ordinálására (levelezés és csoportmunka);

• A tartalomszolgáltatás és a szerver admi-
nisztrációs feladatainak támogatására;

• Térinformatikai alkalmazás a bekövetke-
zett események megjelenítésére.

A Rendszer szolgáltatásként biztosítja az elő-
írt tervrendszer informatikai kezelését, az in-

tézkedési és feladattervek nyilvántartását és 
szerkesztését, a munkához szükséges doku-
mentumok nyilvántartását, a tevékenységben 
érintett személyek és szervezetek adatainak 
kezelését.

A Rendszer felépítése, működési elve: 
az adatok, információk objektum szemléletű 
kezelése. Az egyes információs entitásokat 
a Rendszer egyedi objektumként kezeli, a 
Rendszer szakértői szolgáltatásait az objek-
tumok tartalma és az objektumok közötti 
kapcsolódások együttesen határozzák meg.

Objektumként kezelt adatok és információk:
• Jogszabály hivatkozások;
• Szervezetek;
• Intézkedési tervek;
• Feladatok;
• Személyek;
• Adatbázisok;
• Dokumentumok;
• Jelentések;
• Fogalmak.

A Rendszer az objektumokat és az objek-
tumok mögöttes adattartalmát többszörözés 
nélkül tárolja, viszont az objektumkapcsola-
tokon keresztül lehetővé teszi, hogy csak az 
adott helyzet szempontjából releváns infor-
mációkkal kelljen a kezelőnek foglalkoznia. 

A védelmi tervekhez kapcsolódóan a 
Rendszer lehetőséget ad az egyes veszély-
helyzetek elhárítására vonatkozó előzetes 
feladattervek (forgatókönyvek) elkészítésé-
re, naprakész vezetésére. Az előzetes tervek 
alapján a Rendszer hatékony támogatásával 
az adott helyzet kezeléséhez igazodó konkrét 
intézkedési terv minimális idő alatt elkészít-
hető. 

A Rendszer tudásbázisában és kezeléstech-
nikai kialakításában a védelmi igazgatás in-
tézkedési terveire épül. Az intézkedési tervek 
elkészítéséhez, az intézkedések jogszerűsé-
gének megítéléséhez az esetfüggően kezelt 
jogi háttéranyagok segítséget nyújtanak.
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A Rendszer egyik alapvető szolgáltatása a 
tárolt információk, adatok összekapcsolható-
sága, csoportosítása, az információk helyzet-
függő elérhetősége. 

Az adatbázisok kezelése a korábbi fej-
lesztések, elsősorban az ún. TAM modul fej-
lesztése keretében kialakított adatbázisokra 
épül. Az adatbázisokban tárolt adatok meg-
jelenítése, karbantartása a kezelt tervrendszer 
struktúráját követi, az adatok kezelési helyét, 
információs kapcsolódását a kezelő határoz-
hatja meg a Rendszer biztosította kereteken 
belül. Alapvetően a települések az adatszol-
gáltatók, de van több olyan TAM modul, 
amit célszerűbb központilag pontosítani, így 
ezeket a központi állomány végzi. Az adato-
kat jogosultság alapján tudják a résztvevők 
módosítani, megtekinteni. A település a saját 
adatait, a HVB az illetékességi terültén lévő 
települések erőforrásait látja, az MVB a me-
gye összes adatát. Egy települési TAM mo-
dult csak a település módosíthatja, az MVB 
vagy HVB csak látja az adatot, de módosítani 
nincs joga. 

Fogalmak szolgáltatás tartalmazza a vé-
delmi igazgatásban érintett szakterületeket 
szabályozó jogszabályokban meghatározott 
fogalmakat témakörönként, illetve azon belül 
alfanumerikus sorrendben.

 
c) Csoportmunka
A TEVIR csoportmunka szolgáltatását a 
Microsoft SharePoint 2010 Foundation al-
kalmazása biztosítja. Ez a funkció hivatott 
megoldani a TEVIR rendszeren belül az 
olyan előre nem tervezhető feladatok ke-
zelését, amely előre nem programozható. A 
szakemberek egybehangzó véleménye az, 
hogy a legkörültekintőbb tervezéssel sem 
lehet a valós helyzetekre teljesen felkészül-
ni, az élet mindig produkál olyan kivétele-
ket, amelyeket nem lehet előre betervezni. 
Így az információs rendszernek is kell biz-
tosítania lehetőséget az ad hoc feladatok 
támogatására. A MS SharePoint alkalmazás 

ilyen szempontból ideális. Képes a rendszer 
a meglévő hierarchiának megfelelően előre 
kialakított szervezeti struktúrát lekövetve 
külön felületeket (weblapokat) létrehoz-
ni, de alkalmas arra is, hogy akár csak pár 
ember számára egy adott feladat elvégzésé-
re közös felületet biztosítson, amelyet egy 
felhasználó is könnyen létre tud hozni kis 
gyakorlással. A felület a Microsoft terméke, 
ezért kompatibilis a MS Office alkalmazá-
sokkal és a Windows operációs rendszerrel. 
Ezek a rendszerek széles körben elterjedtek, 
így a SharePoint rendszer kezelése sem je-
lent gondot egy átlagos felhasználó számára 
sem. Azaz gyorsan, viszonylag kis idő ráfor-
dítással a rendszer használata elsajátítható. 
A SharePoint csoportmunka szolgáltatásait 
a teljesség igénye nélkül az alábbi szolgál-
tatások adják:

Verziókövetés: A program alkalmas arra, 
hogy egy adott, mondjuk Word dokumentu-
mon több ember is dolgozzon akár egy idő-
ben. Ez azt jelenti, hogy a csoportba meghí-
vott személyek a rendszerben elérik az adott 
dokumentumot, amit letölthetnek, módosít-
hatnak. A rendszer kezeli és verziószámmal 
látja el az aktuális legfrissebb változatot. 
Így a rendszerben mindig a legfrissebb do-
kumentum érhető el. Arra is van mód, hogy 
a régebbi verziót visszaállítsuk, így bátran 
lehet dolgozni, módosítani adatvesztés nél-
kül. 

Változáskövetés: A hagyományos e-mail-
en történő interakció során valakinek manu-
álisan mindig összesíteni kell a változásokat 
és azokat újra és újra köröztetnie kell, azaz 
minden csoporttagnak meg kell küldenie. 
A SharePoint alkalmazás akár csak a többi 
portálszolgáltatás alkalmas arra, hogy a fel-
használó beállítsa, mely felület változása ese-
tén kér a rendszertől értesítést. Ez azt jelenti, 
hogy egy adott csoport munkájára kialakított 
felületen valamely tag befejezte a bedol-
gozását és azt felteszi a portálra, a rendszer 
az érintett felhasználóknak automatikusan 
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e-mailt küld. Erre a szolgáltatásra fel illetve 
leiratkozhat a csoporttag maga is. Egy hosz-
szan elnyúló projekt esetén hallatlan hasznos 
ez a szolgáltatás. Ugyanis ezen a felületen, 
listán, egy helyen található az összes a pro-
jekttel kapcsolatos anyag, feljegyzés, naptár, 
feladatkövetés és ütemezés. Így a figyel-
meztető e-mailben a hivatkozásra kattintva 
elérjük az adott tartalmat és ott megtalálunk 
minden eddig keletkezett információt egy 
helyen még akkor is, ha esetleg hónapok óta 
nem foglalkoztunk az adott projekttel, hamar 
ismét képbe kerülünk. A helyettesítés vagy a 
feladatok átvétele is egyszerűbb így, hiszen 
minden egy helyen van, ráadásul az új belé-
pő a feladat teljes addigi előéletét is látja, így 
nem kell mások vagy a saját levelezéséből 
előbányászni az előzményeket, ha ez még 
egyáltalán lehetséges. 

Munkafolyamatok: A csoportmunka talán 
az egyik legizgalmasabb szolgáltatása a por-
táloknak. Mód van arra, hogy a rendszerben 
bizonyos tevékenységeket automatizáljunk. 
Képes egy feladatot a teljes ciklusán keresz-
tül végigvinni, azaz a tervezéstől a jóváha-
gyáson keresztül a végrehajtásig. Mindezt 
úgy, hogy ütemezni lehet a részfeladatokat, 
a résztvevők körét és funkciójukat (kidolgo-
zó, javaslattevő, jóváhagyó, végrehajtó stb.). 
Nyomon lehet követni a végrehajtás helyze-
tét és a rendszer automatikusan figyelmeztet-
ni is tudja a szereplőket a határidőkre, de akár 
szüneteltetni is lehet egy éppen döntésre váró 
projektet.

Felmérés: Abban az esetben, ha a felmé-
rést végző adatokat, információt illetve ja-
vaslatokat vagy közvélemény kutatást akar 
begyűjteni és nem csak a kérdés, de vála-
szok is jól körülírhatóak, akkor mód van fel-
mérés készítésére. A felmérés készítésekor 
nem csak a kérdést kell megadni, hanem a 
válasz típusát. Azaz szöveget vagy számot 
várunk, listából kell kiválasztani a választ 
egy adott kérdésre stb.Be lehet állítani azt 
is, hogy minden felhasználó csak egy vá-

laszt adhat vagy többet. Módosíthatja a kér-
dőívet vagy nem, beállítható természetesen 
az is kiktől várunk választ, így csak azok-
nak a rendszerén, felületén jelenik meg a 
felmérés, akiket érint. Lehetőség van elága-
zásokat illeszteni egy felmérésben, azaz egy 
kérdésre, amire a válasz eldöntendő (igen 
vagy nem) a választól függően be lehet ten-
ni ahhoz kapcsolódó kérdéseket. Pl.: egy 
feladat elvégzésére kérdezek rá, ha a válasz 
igen, azaz a feladat kész, nincs további kér-
dés haladhatunk tovább, de ha a válasz nem, 
akkor rákérdezhetünk az okára és arra, mi-
korra sikerül pótolni a végrehajtást. A rend-
szer grafikusan is összesíti a felmérést, ahol 
megnézhetjük hányan adtak választ, ki nem 
és a válaszok százalékosan hogyan oszlanak 
meg.  Mindez akár egy paranccsal Excel 
táblává konvertálható. A rendszer gyakorla-
tilag az általunk kialakított kérdőíveket fo-
lyamatosan összesíti, és nem kell egy külön 
felelőst kijelölni, aki a válaszokat összesíti, 
értékeli stb. 

2014. évben kialakítatásra került az MVB 
műveleti térkép, amely a Google térképi al-
kalmazásra épül. A TEVIR rendszeren tárolt 
TAM modulok és a Google térkép szolgálta-
tásait ötvözi (útvonal tervezés, műholdkép 
stb.). 

3. kép. JNSZ MVB kezdőlapja a TEVIR  
SharePoint portálon
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Előnye ennek a megoldásnak: Az egyik 
legelterjedtebb térképi alkalmazás, így min-
denki számára ismert, egyszerű, felhasználó-
barát felületet jelent;

Könnyen, gyorsan, központilag frissíthe-
tő, menedzselhető. Az adatok csak egyszer 
kerülnek rögzítésre és a köztük kialakított 
logikai kapcsolat révén kerül leválogatás-
ra, felhasználásra. Így biztosított, hogy egy 
frissített, pontosított adat minden egyes 
előfordulása megváltozik, nem maradhat a 
tervrendszerben térképi felületen régi, rossz 
információ;

Gyors, jól áttekinthető felületet nyújt a 
döntéshozatalhoz. (A kevés információnál 
csak a túl sok információ jelent nagyobb gon-
dot.) Szükséges a rendelkezésre álló adatok 
rendszerbe foglalása és szemléletes megje-
lenítése ahhoz, hogy pontos képet lehessen 
alkotni a kialakult helyzetről;

Szelektív megjelenést biztosít, csak azok 
az információk jelennek meg, amelyekre 
szükség van az adott helyzetben;

Csak az arra jogosultak tekinthetnek be 
az adott tartalmakba. A rendszer a jogosult-
ságkezelésnek köszönhetően csak azoknak 
a felhasználóknak engedi az adatokhoz való 
hozzáférést, akiknek betekintési joguk van;

Számítások végezhetők a domborzati ele-
mekkel csatolt adatbázisokkal, így könnyebb 
az adott feladathoz szükséges térképi, műve-
letek elvégzése. Ilyen számítási feladat pl.: 

útvonaltervezés, távolságmérés, terjedési 
modellek készítése, stb.;

Modellezni lehet eseményeket, fel lehet 
mérni a döntések vagy bekövetkezett ese-
mények hatásait, következményeit, alkalmas 
továbbá oktatások, képzések, megtartására, 
valós helyzetek szimulálására;

A Magyar Honvédség 86. Szolnok He-
likopter Bázis és a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Védelmi Bizottság együttműködése.

Szolnok igazi katonaváros. A Magyar 
Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis 
(MH 86. SZHB) évtizedek óta jó kapcsolatot 
ápol a várossal. Ez az együttműködés szá-
mos területen példaértékű, aminek csak az 
egyik eleme a Megyei Védelmi Bizottsággal 
való együttműködés. A Magyar Honvédség 
alaptörvényben rögzített feladatai közül az 
egyik legfontosabb a kialakult katasztrófa-
helyzetekben történő együttműködés. Ennek 
érdekében kialakításra került Honvédelmi 
Katasztrófavédelmi Rendszer, amely rendel-
tetése az országos katasztrófavédelmi rend-
szeren belül a katasztrófavédelemre rendelt 
szervekkel együttműködve a felkészített 
honvédelmi erők, eszközök közreműködése 
a katasztrófák elleni védekezésben és a hely-
reállításban. 

A Magyar Honvédség a sajátos irányítási 
rendszerrel, speciális eszközökkel, erőforrá-
sokkal rendelkezik, amelyek a civil életben 
nem találhatóak meg. Így egy katasztrófa 
helyzetben a honvédség fontos szerepet ját-
szik a kialakult válságok kezelésében, felszá-
molásában és a helyrealítási munkálatokban. 
Ahhoz, hogy hatékonyan együttműködjön a 
védelmi igazgatás és a MH 86. Szolnok He-
likopter Bázis, szoros kommunikációra és 
információ cserére van szükség. A TEVIR 
program nagy szerepet játszik ebben. A MH 
86. SZHB a JNSZ MVB-től tavaly ősszel 
egy laptopot kapott internetes hozzáféréssel, 
amelyre a TEVIR program feltelepítésre ke-
rült. Az új számítógépes eszköz az alakulat 
Hadműveleti Központjába került, ahol azt a 

4. kép. Google alapú térképi alkalmazás a TEVIR 
programban
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célt szolgálja, hogy kapcsolatot tartson fenn 
a védelmi igazgatás területi és helyi szerve-
ivel és az együttműködésre kötelezett szer-
vezetekkel. A központ állományából 3 fő 
képzésére került sor, akik megbízható módon 
kezelik a rendszert. Gyakorlatok alkalmával 
és éles helyzetekben az elrendelt feladatok 
eredményes végrehajtásának érdekében a 
bázis Operatív Csoportja (OCS) használja a 
rendszert, első sorban információnyeréshez 
és adott esetben információszolgáltatásra. 
A rendszer használatával gyorsan, pontosan 
hozzá lehet jutni a megyében a megalakult 
24 órás szolgálatok elérhetőségi adatihoz, a 
JNSZ MVB határozataihoz, az együttműkö-
désre kötelezett szervezetek tájékoztató je-
lentéseihez, a Helyi Védelmi Bizottságok és 
a települések erőforrásaihoz (pl. a befogadó 
helyek, intézmények adati stb.). A rendszer 

alkalmas arra, hogy a Honvédelmi Kataszt-
rófavédelmi Rendszerben a megyébe vezé-
nyelt erők gyorsan, egyszerűen megismerjék 
a védelmi igazgatás területi helyi szerveit, 
elhelyezkedésüket és az együttműködő szer-
vezeteket. A térképi felületen hamar áttekint-
hetik a kialakult helyzetet és a védekezésben 
résztvevő szervezetek ügyeleteinek elérhe-
tőségeit, így a helyismeret hiányát hamar ki 
lehet küszöbölni. 

Ha a többi megye is csatlakozni fog eh-
hez a rendszerhez, akkor a megyei területi 
rendszerek összekapcsolásával egy országos 
szintű támogató információs rendszer kerül 
megalakításra, amely nagyban segítené a ki-
jelölt tervező-szervező részlegek munkáját a 
kialakult (honvédelmi, katasztrófavédelmi) 
válsághelyzetek kezelésében és a békeidő-
szaki felkészítés során.
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Bevezetés

A modern szoftvervezérelt rádió beren de-
zések végerősítő és antennaillesztő fokozatai 
szoftveresen alakítják ki a gyárilag tervezett 
szélessávú antennáik, antennarendszereik ál-
tal kisugárzott, optimálisan kialakított adási 
jelszintet. Mivel a katonai alkalmazásokban 
a harcászati-hadműveleti érdekből többnyi-
re jelentős távolságban telepítjük az anten-
nánkat a rádióberendezéstől, előfordulhat 
olyan körülmény, amely a gyári tervezésű, 
többnyire koaxiális és huzaltápvonalaknak a 
felhasználó, a rádióberendezés üzemeltetője 
általi fejlesztését, hosszabbítását, esetlege-
sen teljes kiváltását igényli [1].

Ebben az esetben indokolt, hogy a rádió-
berendezés kezelő állomány legalább alap-
szinten tisztában legyen az antennák és a táp-
vonalak elméletével, a távíró egyenle tekkel 
és indokolt esetben akár önálló táp vo nal-
tervezéssel, az alapvető számítások elvégzé-
sével képes legyen a gyári tervezésű tápvo-
nalak kiegészítésére, pótlására olyan műszaki 
megoldások alkalmazásával, amelyek támo-
gatják, fenntartják a vezetési és irányítási 
rendszerek folyamatos üzemét, biztosítják a 
hírrendszerek műszaki megbízhatóságának a 
meghatározott és elvárt szinten való megtar-
tását [2].

A tudományos közlemény ebben a részé-
ben áttekintem az elméleti tápvonalszámítási 
egyenleteket, valamint az első részben tár-
gyal összefüggések alapján bemutatom szá-
mításaimat a meghatározott frekvenciatarto-
mányban sugárzó félhullámú huzalantenna 
kialakítására.

Tápvonal elmélet

Ahogyan a bevezetőben tárgyaltam, a telepí-
tett, vagy ad-hoc antennánk nem közvetlenül 
kapcsolódik a rádióberendezés végerősítő-an-
tennaillesztő egységéhez, ezért fog lal koznunk 
kell az elektromágneses jel to vábbításáról 
a rádióberendezés és az anten na betáplálási 
pontja között. Az optimális energiakicsatolás 
érdekében törekedni kell a tápvonal illeszté-
sére annak érdekében, hogy azon ne alakul-
jon ki visszatérő (reflektált) hullám, azaz a 
rádióberendezés végerősítőjében előállított 
elektromágneses energia közel 100%-ban ki-
csatolásra kerüljön az elektromágneses térbe, 
ez által a vevőberendezés antennáján a lehet-
séges legmagasabb vételi jelszintet eredmé-
nyezze [3]. A kimenő (haladó) és a visszatérő 
(reflektált) elektromágneses hullámok legna-
gyobb és legkisebb értéken vett feszültségará-
nyát állóhullám-aránynak nevezzük (SWR1) 
és a 1. képlettel számíthatjuk [4].

SWR = 
Umax
Umin

 ≥ 1   (1)

Nyilvánvaló, hogy állóhullámok (a haladó-
hullám és az antenna illesztetlenség miatt 
reflektált, a tápvonalon megjelenő feszült-
ségértékek vektoriális összege) akkor jelent-
keznek, ha az antennánk nincs rezonanciában 
a rádióberendezés végerősítőjében kialakított 
elektromágneses jel (impulzussorozat) ösz-
szetevőivel. A haladó és a reflektált hullámok 
haladási sebességétől függő fázisviszonyok-

1 SWR – Standing Wave Ratio

DR. GULYÁS ATTILA ŐRNAGY (PHD):  
EGYCSATORNÁS ANTENNÁK TERVEZÉSE II. RÉSZ

S Z Á R A Z F Ö L D I  H A D E R Ő N E M
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nak megfelelően minden esetben egyedi, a 
tápvonalunk hosszára és minőségére (kábel-
típus, kábelanyag, stb.) jellemző áram- és 
feszültség eloszlás alakul ki [5]. Az elméleti 
cél az SWR értékét 1-en tartani a pontos il-
lesztés kialakításával. Az optimális illesz-
tés esetén tehát az SWR értéke pontosan 1, 
illesztetlenség esetén 1-nél nagyobb érték.

Az illesztetlenség kompenzálására koncent rált 
paraméterű, tekercsekből és kon den zá to rokból 
álló, vagy elosztott pa ra méterű, méretezett táp-
vonalból álló rend szert kell tervezni. A modern, 
szoft ver vezérelt rádióberendezések végerősítő 
és antenna illesztő egységei olyan antenna szim-
met ri zá ló hardverelemeket tar tal maznak, ame-
lyek képesek a gyárilag adott hosszú ságra elő-
tervezett félhullámú dipólus huzal antennákhoz 
a végerősítő kimenő feszültségszintjét illeszteni 
[6]. Mivel a szoft vervezérelt rádióberendezések 
üzemi frek ven ciatartománya, valamint az elő-
állított kimenőteljesítményük is szoftveresen 
hangolható, beállítható, – azonban az általában 
széles frekvenciaátfogási tartományhoz rög-
zített, gyári előtervezett és előre legyártott an-
tennakészletek [7, 8, 9, 10] tartoznak – belátható, 
hogy a rádióberendezések anten naszimmetrizáló 
egységeinek feladata igen komplex. Ezzel 
együtt a rádióforgalmi rendszerek tervezőinek, 
a rádióberendezéseket üzemeltető állománynak 
rendelkeznie kell az alapvető ismeretekkel az 
antennák és tápvonalak kialakítása tekintetében 
annak érdekében, hogy szükség esetén megold-
hassák a felmerülő, a gyári rendszerekkel kap-
csolatos kihívásokat. A következőkben mind 
a koncentrált, mind az elosztott paraméterű 
illesztőrendszerekre mutatok megoldásokat, 
műszaki megvalósítási lehetőségeket.

Koncentrált paraméterű hálózatok

A koncentrált paraméterű antenna szim met-
ri zálók meghatározott arányú impedancia 
transz formációra alkalmazhatóak, melyek 
arány  értéke (n) a feladat függvényében külön-
böző lehet (1:1, 1:4, 1:9, 1:12, stb.) [11]. A leg-

egyszerűbb megoldás az autotranszformátor, 
amely a 02. összefüggés alapján valósítja meg 
az impedancia-áttételt (1. ábra).

Z1
Z2

 =  
n1
n2  

2
    (2)

1. ábra. Antennaszimmetrizáló elvi kialakítása 
(szerkesztette a szerző) 

Ha az optimális illesztéshez további induk-
tivitás alkalmazására van szükség az anten-
nakapcsok között, autotranszformátorként a 
2. ábrán szereplő módon iktathatunk be aktív 
hálózati elemeket azzal a számvetéssel, hogy 
az ily módon kialakított, koncentrált elemek-
ből álló illesztésünkben a beiktatott teker-
csünk jósági tényezője befolyásolni fogja, 
mintegy „elhúzza” az antenna jósági ténye-
zőjét (Q) is [12].

2. ábra. Antennarezonancia beállítása tekercs  
és kondenzátor koncentrált alkalmazásával  

(szerkesztette a szerző) 

A 2. ábrán a – a tudományos közlemény 
terjedelmi korlátai figyelembe vételével – 
legegyszerűbb autotranszformátorok elvi 
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kialakítását mutatom be. A veszteségek csök-
kentése, elkerülése érdekében a terhelés-
mentes tekercsek jósági fokát – a 2. képlet 
alapján – a lehető legnagyobbra kell tervezni, 
az antennából és a koncentrált paraméterű 
elemekből álló hálózat, mint rezgőkör jósági 
szintjét a legalacsonyabban kell tartani [13]. 
Ennek magyarázata, hogy alaphelyzetben az 
antennából és a hangolótekercsből, azaz in-
duktivitásból álló soros rezgőkör kihangolt 
esetben sugárzási ellenállással (Rszé) terhelt.

Elosztott paraméterű, méretezett 
hálózatok

Az elosztott paraméterű rendszereket tápvo-
nalaknak nevezzük, méretezett hosszukkal 
és hullámimpedanciájukkal (hullámellenál-
lásukkal) ugyanazon funkciókat biztosítják, 
mint a koncentrált paraméterű elemek. A táp-
vonalak terjedési tulajdonságait a hullámtani 
kép alapján lehet pontosan levezetni (TEM2 
módusú terjedés), azonban hálózatelméleti 
megközelítés alapján is nagy pontossággal 
meghatározhatóak az alapvető összefüggések 
[14]. A tápvonalak helyes méretezéséhez át 
kell tekinteni azok működését és vizsgálni a 
helyettesítő kép alapján tervezhető fizikai pa-
ramétereket. A 3. ábrán egy ideális tápvonal 
áram- és feszültségviszonyait követhetjük fi-
gyelemmel [15].

3. ábra. Ideális tápvonal áram és  
feszültségviszonyai (szerkesztette a szerző)

2 TEM – Transzverzális Elektromos Mágneses

A generátor feszültsége Ug(t) = U0sinωt és 
Zb = 0. A generátortól tetszőleges x helyen 
a feszültség (U) és az áram (I) a hely és az 
idő függvénye: u(x,t) = U(x)e jωt. Ha a tápvo-
nal egy kicsi, elemi szeletét (dx) koncentrált 
paraméterekkel (ellenállás, tekercs, konden-
zátor) írnánk le, a következő ábrához jutnánk 
(4. ábra) [16].

4. ábra. Tápvonal elemi szeletének koncentrált 
elemei (szerkesztette a szerző)

A vonal teljes hosszán (x/dx) az induktivitás 
(L), a soros ellenállása (R), a kapacitás (C) 
és az átvezetés (G) egyenletesen oszlik el. 
A helyettesítő képben (04. ábra jobb oldala) 
szereplő értékeket az alábbiak szerint számít-
hatjuk (3. képlet) [17].

Zs = R1 + jX1   
ahol: X1 = ω · L1
Yp = G1 + jB1
ahol: B1 = ω · C1 (3)

Ha a kapott egyenleteket differenciáljuk és 
kölcsönösen behelyettesítjük egymásba, ak-
kor az ún. távíró egyenleteket kapjuk [18]. 
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A távíró egyenletek pontos matematikai le-
vezetését a vonatkozó szakirodalom rész-
leteiben taglalja, ezért – és a tudományos 
közlemény terjedelmi korlátai miatt – a 
hullámterjedés szempontjából kiemelkedő-
en fontos paraméterek, az ún. hullámpa-
raméterek meghatározásával fejezem be a 
tápvonalelméleti magyarázatot.

A tápvonal mentén a feszültség ampli-
túdó változását (U+dU) a távíró egyenlet 
feszültségre vonatkozó általános megoldá-
sa adja meg, amely figyelembe veszi a táp-
vonal hossztengelye mentén a generátortól 
a lezárás (antenna) felé haladó, valamint az 
onnan visszaverődő feszültségcsúcsokat egy-
aránt. Mellőzve a részletes magyarázatot, 
a lenti matematikai számításokkal kapjuk 
meg a tápvonal hullámimpedanciáját (Z0), a 
hullámadmittanciáját (Y0), valamint a komp-
lex terjedési tényezőt (γ), amelyeket együtte-
sen a tápvonal hullámparamétereinek nevez-
zük (4., 5. és 6. képletek) [19].

Zs
Yp√

 = 
1

Y0
 = Z0   (4)

γ
Zs

 = 
Zs · Yp

Zs√
 = 

Yp
Zs√

 = Y0   (5)

γ = √(R1 + jωL1) (G1 + jωC1) = α + jβ  (6)

Az általános tápvonalelmélet, a távíróegyen-
leteknek a terjedésre vonatkozó rövid össze-
foglalását követően – az optimális jelkicsato-
lás tervezése érdekében – a tápvonaltípusokat 
kell vizsgálni. A tápvonalak közül alapvetően 
két típust kell vizsgálat alá vonni, a szim-
metrikus és az aszimmetrikus tápvonalakat. 
A következőkben e típusokat mutatom be 
olyan mélységben, ami a téma feldolgozásá-
hoz, megértéséhez elengedhetetlen.

A szimmetrikus tápvonal a rádióforgalma-
zás korai szakaszaiban, az 1900-as évek első 
felétől alapvető tápvonalfajta volt, napjainkra 
felhasználása csupán a szimmetrikus anten-

nák táplálására korlátozódik. A kétvezetékes 
tápvonal tipikus példája a Lecher-vezeték, 
melynek egyszerűsített képét mutatja be a 
5. ábra [20].

5. ábra. Lechervezeték (szerkesztette a szerző)

A kör keresztmetszetű vezetékpárból kiala-
kított tápvonalak alapvető jellemzői, hogy az 
egymástól elszigetelt vezetőszálak között az 
elektromos és a mágneses tér transzverzális, 
más megközelítésben merőleges a terjedés 
irányára. Ezért – csupán elméletileg, ebből 
a szempontból vizsgálva – e tápvonalfajta 
alkalmas „bármilyen” frekvenciájú üzemi 
jelnek az átvitelére3. Mivel a szimmetrikus 
tápvonalat távtartó szigetelőkön kell vezetni, 
növekszik a kapacitásérték, valamint minden 
egyes szigetelési pont, mint potenciális ref-
lexiós hely jelenik meg, ahol dielektromos 
veszteség4 lép fel [21]. A kétvezetékes táp-
vonal egyszerűsített geometriai elrendezése a 
6. ábrán követhető figyelemmel [22].

3 0 ≤ fü ≥ ∞
4 Dielektromos veszteség – A dielektromos veszteség 

a polarizációs és az átvezetési veszteség eredője. 
A polarizáció során az adott anyag energiát vesz fel 
a térből, melegedik. Minden anyag rendelkezik sza-
bad töltéshordozóval (a szigetelők is), amelyek részt 
vesznek a vezetésben.
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6. ábra. Kétvezetékes tápvonal geometriai  
elrendezése (szerkesztette a szerző)

A kétvezetékes tápvonal hullámimpedanciája 
(Z0) függ a tápvonal huzalátmérőjétől (r), a 
vezetékek egymástól való távolságától, vala-
mint a telepítés geometriai viszonyaitól (h). 
Ha a szimmetrikus szálak egymástól való tá-
volsága sokkal nagyobb a huzalátmérőnél, a 
hullámimpedancia értéke az alábbi matema-
tikai összefüggés alapján számolható (7. kép-
let) [23]:

Z0 | a»r = 276 lg a
2h√

1+
2



1a
r       (7)

Ha a telepítés geometriai viszonyaira igaz, 
hogy h>>a, akkor a matematikai összefüggés 
az alábbiak szerint egyszerűsödik (8. képlet) 
[24]:

Z0 = 276 lg 
a
r  = 120 ln 

a
r     (8)

A kéthuzalos tápvonal illusztrálására példa-
ként vizsgálható a kereskedelmi forgalomban 
is kapható, műanyag szigetelésbe ágyazott, 
ún. televízió-szalagkábel, melynek névle-
ges hullámimpedanciája 120–300 Ω között 
van. Ezen szalagkábelek csillapítása csekély, 
veszteségük jelentősen kisebb, mint például 
az aszimmetrikus tápvonalak közül a koa-
xiális kábelnek [25]. Hátrányukra szolgál, 
hogy a napsugárzás hatására a szigetelőréteg 
„öregszik”, kirepedezik, megtörik, aminek 
következtében a csillapításérték megnő. To-
vábbi hátrányos tulajdonságként jelentkezik, 
hogy párás, ködös időszakokban a szalag-
kábel felületén filmréteg alakulhat ki, ami 

a hullámimpedancia aperiodikus változását 
okozza, továbbá a telepítés helyének meg-
választása, a szalagkábel távolsága (h) fal-
szakasztól, fémes tereptárgyaktól szintén a 
hullámimpedancia jelentős változását ered-
ményezheti (lásd a 7. és a 8. képlet geometria 
együtthatóit) [26].

Az aszimmetrikus tápvonalak közül a ko-
axiális tápvonalakat érdemes áttekinteni, lé-
vén a Magyar Honvédség rádióberendezései 
ezt a tápvonalfajtát alkalmazzák mind a 
monopólus, mind a dipólus antennák illesz-
tésére a rádióberendezések végerősítő ele-
meihez. A koaxiális kábelek koncentrikus 
felépítésűek, a földponthoz képest aszimmet-
rikusnak tekinthetőek. A 7. ábrán a koaxiális 
tápvonalat mutatom be [27].

7. ábra. Koaxiális tápvonal [28]

A belső ér általában vörösréz huzal, vagy 
többerű huzalköteg, a szigetelés kis vesz-
teségű, nagyfrekvenciás szigetelőanyagból 
(polietilén, polisztirol) kerül kialakításra. Az 
árnyékolás érdekében külső fémháló kerül a 
belső szigetelés köré, míg a nedvesség lezá-
rására, valamint a mechanikai szilárdság fo-
kozására, külső köpenyként polivinil-klorid 
(PVC5) burkolatot alkalmaznak. A koaxiális 
kábel a rövidhullámú tartománytól egészen 
a mikrohullámú tartomány alsó szegmenséig 
alkalmazható aszimmetrikus tápvonalfajta, 
melynek veszteségeit alapvetően a rézvesz-
teség6 (αr) és a dielektromos veszteség (αd) 

5 PVC: polivinil-klorid, hőre lágyuló, éghető, kémiai-
lag ellenálló, kemény, szintetikus polimer.

6 Rézveszteség: A tekercselési huzal ohmos összete-
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együttesen okozza [29]. Hullámimpedanci-
ájának értékét a következő matematikai ösz-
szefüggésekkel (9. és 10. képlet) számíthatjuk 
(εr – relatív permittivitás, D – külső szigetelő 
átmérő, d – belső szigetelő átmérő) [30]:

Z0 = 60
√εr

 · ln 
D
d     (9)

Z0 = 138
√εr

 · lg 
D
d     (10)

A koaxiális kábelek gyárilag méretezett 
hullámimpedancia értéke 50-75 Ω között van 
[31]. A hullámparaméterek beállítása, vala-
mint a tápvonal illesztése a rádióberendezés 
végerősítő egysége és az antennatalp között 
automatikusan, szoftveresen kerül megvaló-
sításra, így e fenti számítások elvégzése au-
tomatizáltan történik.

Az antennaparaméterek kiszámítása

A tudományos közlemény első részében 
részletesen bemutattam azokat a matematikai 
eljárásokat, amelyek alkalmazásával kiszá-
míthatjuk a megadott frekvencián leginkább 
rezonáns dipólusantenna műszaki paraméte-
reit. A következőekben a számítások eredmé-
nyeit mutatom be.

Kiindulási adataink szerint a 3,4 MHz frek-
venciatartományra kell tervezni az antennán-
kat, melynek anyaga vörösréz, 5 mm henger-
huzal (egyenértékű sugár 2,5 mm), szigetelés 
nélkül (mivel csak végszigetelés tervezett), 
hossza 2×20 méter (40 méter). Az antenna 
megközelítőleg a rezonáns hosszra (λ/2) kerül 
méretezésre, valamint figyelembe veszem a 
rádióberendezéseinkhez gyárilag rendelkezés-
re álló huzalantennakészleteket is.

vőjén figyelembe vett, az átfolyó áram által okozott 
hővé alakuló veszteség. A rézveszteség a frekvenci-
ával növekszik, mivel nagy frekvenciákon az áram-
vezetésben csak a vezeték felülete vesz részt (skin-
hatás).

A számításokkal kapott értékek:
a)  A meghatározott frekvenciaértékhez tarto-

zó hullámhossz értéke: λ = 88,15 méter.
b)  A 40 méteres vörösréz antennánk elektro-

mos hossza: H = 42 méter.
c)  Az elektromos hossz és a hullámhossz ará-

nya: H/λ = 0,476.
d)  Fázisállandó (hullámtényező) értéke: β = 

0,071 rad.
e)  A hullámimpedancia értéke, ha a sugárzó 

sugara 0,0025 méter: Z0 = 922 Ω.
f)  Az elektromos hossz radiánban: HRAD = 

2,982 rad.
g)  A fizikai hossz radiánban: HvRAD = 2,84 

rad.
h)  A hatásos hossz értéke: lh = 28,07 méter.
i)  A sugárzási ellenállás a betáplálási pont-

ban: Rbetáp = 81,1 Ω.
j)  A sugárzási ellenállás a szélsőérték helye-

ken: Rszé = 210 Ω.
k)  A bemeneti impedancia értékei (Rszé/Z0): 

0,227
• ohmos összetevő: 3903,9 Ω
• reaktáns összetevő: –855,5 Ω
•  Ezekből a komplex impedancia értéke: 

Zkomplex = 3904 – j855 Ω
l)  A jósági tényező értéke: Q = 3,28
m) A sávszélesség értéke: Δf = 1037 kHz, eb-

ből fmin = 2363 khz és fmax = 4437 kHz.

A kapott eredményekből látható, hogy a réz 
sugárzószál alkalmas az üzemmódnak meg-
felelően a (kb. 1 MHz) sávszélesség átfo-
gására, ami hangolási szabadságot jelent az 
üzemeltető állománynak a kritikus frekven-
cia ingadozása esetén.

Ha a tápvonal antennához illesztése műsza-
ki okokból nem valósítható meg szoftvere-
sen, egy verzió szerint az antennarezonancia 
beállítása koncentrált paraméterű áramköri 
elemekkel, az antenna betáplálási pontjában 
kialakított áramköri megoldással lehetséges. 
A betáplálási ponthoz kapcsolt induktivitást 
(tekercset) az alábbi matematikai összefüg-
géssel kell méretezni (11. képlet) [32].



ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA54

L = 
λ

1885 ctg (βH)  (11)

Ez alapján a betáplálási pontba illesztendő 
tekercs induktivitása 8,15 μH. A kihango-
láshoz használjunk fel d = 50 mm átmérőjű 
műanyag (PVC) tekercstestet és 2 mm át-
mérőjű vörösréz huzalt. A vörösréz huzalt 
tekercseljük fel a tekercstestre, a meneteket 
húzzuk szét oly módon, hogy a huzal átmérő-
jével egyenlő távolságra, 2 mm-re legyenek 
egymástól. Ebben az esetben a 10 mm-re eső 
menetszám (n) értéke 2,5. A menetek számát 
(X) a következő matematikai összefüggéssel 
kapjuk (12. képlet) [33]:

X = tekercsátmérő
n · d2    (12)

Ebből – a behelyettesítéseket és a matema-
tikai számítások elvégzését követően – a 
szükséges menetszám értéke 16. Az így ki-
alakított PVC-rézhuzal kombinációjából 
kialakított hangolóelemet az antenna betáp-
lálási pontjához illesztjük, az alkalmazott 
koaxiális (50 Ω) kábel belső (meleg) erét a 
tekercsünk ugyanekkora impedanciájú pont-
jához kell forrasztanunk. A csatlakoztatás he-
lyét az alábbi matematikai összefüggés alap-
ján kapjuk (13. képlet) [34]:

x = N
Ze
Z0√

    (13)

ahol Ze a komplex impedanciérték modulusa. 
A behelyettesítések és számítások elvégzése 
után a kapott érték 7,72 azaz a 16 menetszá-
mú hangolótekercsünk ezen menetrészéhez 
kell illesztenünk a koaxiális (aszimmetrikus) 
tápvonalunkat a legoptimálisabb kisugárzás 
érdekében.

A koaxiális tápvonal tekintetében javasolt 
előre gyártott kábelrendszerek választása. 
A gyakorlatban már alkalmazott és bevált 
tápvonaltípus, a H500PE koaxiális kábel 
gyári adatlapja [35] alapján a vizsgált frek-
venciasávra eső csillapítás decibelben meg-

határozott átlagos értéke 1,3 dB, 100 méteres 
kábelhosszra vonatkoztatva, ennek megfele-
lően e csillapításérték figyelmen kívül hagy-
ható a rádióberendezés és az antenna be-
táplálási pontja közötti távolság figyelembe 
vételével [36].

Összefoglalás, következtetések

Általánosságban megállapítható, hogy a pol-
gári infokommunikációs hálózatokban ered-
ményes kutatások és fejlesztések nemzeti és a 
nemzetközi szinten rövid időn belül alkalma-
zásra kerülnek a katonai híradó és informati-
kai rendszerekben is. Alkalmazási követelmé-
nyek szempontjából mindenképpen indokolt 
olyan műszaki eljárások felkutatása és pers-
pektivikus alkalmazása, amelyek a jelenlegi 
rádióeszköz-platformra építve képesek a mo-
dern hadszíntéren, a negyedik generációs és 
a hibrid fenyegetések, napjaink műveleteinek 
folyamán eredményesen támogatni a vezetési 
és irányítási rendszerek folyamatos üzemelte-
tését [37]. A Magyar Honvédség szempontjá-
ból a technikai eszközpark a rendelkezésre áll, 
a szoftverfejlesztések és az újszerű műveleti 
eljárások azonban igénylik a híradó-informa-
tikai fejlesztések gazdasági hátterének bizto-
sítását, a szakállomány adaptációs képességé-
nek fejlesztését, felgyorsítását [38].

A gyakorlatok és kiképzési rendezvények 
végrehajtásakor lehetséges olyan körülmény, 
amely indokolja és igényli a rádiókezelői 
állomány szaktudását nem csak a huzalan-
tennák tervezése és kialakítása, de a tápvo-
nalrendszer megvalósítása területén is. Eb-
ben az esetben létfontosságú az antenna és 
a tápvonalelméleti alapfogalmak ismerete, 
azok kialakításának gyakorlata, azaz a gya-
korlati kialakítás lépéseinek ismerete. Az 
I. részben ismertetett fizikai alapvetések és 
matematikai összefüggések, valamint e rész 
összefüggéseinek felismerése, megértése és 
alkalmazása lehetőséget biztosít a rádiófor-
galmi rendszertervezőknek és – differenciál-
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tan, a saját tudásszintjüknek megfelelően – a 
rádiókezelői állománynak a kísérletezésre, az 
antennaépítés elméletének a gyakorlatba tör-
ténő átültetésére, sikerélmény elérésére a si-
keres összeköttetésfelvétel folyamán, annak 
eredményeképpen.

Az NVIS üzemmódra bemutatott félhullá-
mú huzalantenna nem az egyedüli megoldás 
a lehetséges sugárzószál kialakítására, azon-
ban ez a jelenleg a Magyar Honvédség kézi 
és hátirádió eszközparkjának az ismeretében, 
a rendelkezésre álló, illetve a hadszíntéren és 
a kereskedelmi gyakorlatban is könnyen be-
szerezhető villamos elemekből álló rendszer, 
amely a téli időszakban az optimális szinten 
biztosítja az adott üzemmód alkalmazását 
stacioner település esetén, védelemben, rö-
vid megállások időszakában [39]. A kritikus 
frekvenciaérték folyamatos figyelemmel kö-
vetésével folyamatosan változtathatjuk a re-
zonáns antennahosszot a hazánkban mérhető 
3 MHz és 7 MHz tartományhoz való illeszke-
dés érdekében [40].

További vizsgálatot igényel a szoftver-
vezérelt rádiók rövidhullámú tartományára 
optimalizált kapcsolatfelvételi módok NVIS 
üzemmódban történő alkalmazása, elsősor-
ban az IP-alapú hálózatok [41][42] címzés- 
és adatfregmentációs eljárásainak tükrében, 
valamint az eltérő bitrátával üzemelő há-
lózati végpontokat (rádióberendezések és 
automatizált vezetési elemek) tartalmazó, a 
magasabbrendű modulációkat ebben a frek-
venciatartományban alkalmazó rendszerek 
gyakorlati megfelelőség-vizsgálata és annak 
eredményessége esetén az alkalmazása.
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1. BEVEZETÉS

Mielőtt hozzáfognánk a katonai döntéssel 
foglalkozni, tisztáznunk kell azt, hogy mi-
nek az érdekében kell a döntést meghozni? 
Látni kell melyek azok a faktorok, amelyek 
elengedhetetlenek a sikeres harc, vagy had-
művelet megvívásához szükséges időbeni és 
optimális döntés meghozatalához. Ezeket a 
szegmenseket elsősorban a folyamat és a pa-
rancsnok folyamatban betöltött szerepe sze-
rint szeretném megközelíteni.

2. A DÖNTÉSHOZATALI RENDSZER 
FELÉPÍTÉSE (MDMP)

Nézzük meg azokat a lehetőségeket, ame-
lyekkel a parancsnoki munka rendszerében 
a feladat vételétől eljuthatunk a kész tervig, 
a harcparancsig. Ezt úgy kívánom végre-
hajtani, hogy a döntéshozatali módszerek, 
folyamatának ismertetése mellet, megvizsgá-
lom, hogy hogyan felelnek meg, a témaként 
választott kritériumoknak, azaz a döntés he-
lyességét negatívan befolyásoló tényezők kö-
zül az idő,- és/vagy az információs hiányos 
környezetben való működésének, és hogy 
ezek a döntések mennyire védettek a csoport-
döntés negatív hatásaival szemben. A vizsgá-
latot a metodikai döntéshozatali eljáráson az 
MDMP-n kívánom végrehajtani. A modern 

1 Katonai Döntéshozatali Folyamat (Military Decision 
Making Process, továbbiakban: MDMP)

harcban alapvető fontosságú, hogy a harc 
dinamikájának megfelelően a parancsnok ke-
zében legyen az a terv, ami alapján a harcot 
meg kívánja vívni.
A döntéshozatal folyamata nem más, mint 
egy olyan cselekvési változat kialakítása, 
amely a feladat végrehajtásához a legjobb, 
vagy a megfelelő lehetőséget nyújtja. (A pa-
rancsnoki munka rendszerében az egyik vál-
tozat a legjobbra megoldásra törekszik, a má-
sik megelégszik azzal, amelyikkel a feladat 
végrehajtható. Ennek még külön lesz jelen-
tősége). A parancsnok katonai tevékenysége 
során nagyon nagy mennyiségű döntést kell, 
hogy meghozzon, annak érdekében, hogy 
mind békében, mind háborúban, eredménye-
sen láthassa el feladatát. A döntési helyzetek 
sokszínűségéből látszik, hogy a különböző 
döntések, különböző mélységű döntéshoza-
tali eljárásokat követelnek meg.

1.  Tervszerű (metodikai) elhatározás, lé-
nyege, hogy a részletesebb elemzés érde-
kében a feldolgozás folyamatát önálló ele-
mekre bontják. Részletesen elemzik azok 
összetevőit. Az ellenség lehetőségeinek 
tanulmányozásával nagyszámú megoldási 
változatot tesz lehetővé. Ez az elhatározás 
elsősorban az első harc, hadművelet meg-
tervezése során alkalmazzák.

2.  A harchelyzetben hozott – dinamikai – 
elhatározás, lényege, hogy amikor a harc-
ban az előzetesen tervezettől lényegesen 
eltérő helyzet alakul ki, vagy a kötelék a 

GACSAL JÁNOS ALEZREDES:  
A DÖNTÉS HELYESSÉGÉT NEGATÍVAN BEFOLYÁSOLÓ 

TÉNYEZŐK ÉS KIKÜSZÖBÖLÉSÜK LEHETŐSÉGEI  
AZ MILITARY DECISION MAKING PROCESS (MDMP)1 

FOLYAMATÁBAN
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tervezettől eltérő feladatot kap az előző 
tevékenység folytatása mellett (harc köz-
ben), a változáshoz igazodva módosítani 
kell az eredeti döntést, vagy új elhatáro-
zásra kell jutni. Ebben az esetben az el-
határozás meghozatalához szükséges idő 
korlátozott.

3.  A gyors elhatározást akkor célszerű alkal-
mazni, amikor az időhiány még nagyobb, 
mint a 2. esetben. Ez esetben a parancsnok 
felhasználja megszerzett tapasztalatait, és 
további metodikai elemet rövidít le az új 
döntés meghozatalához.2 

4.  Azonnali reagálás során a parancsnok in-
tuitív képességeire kell, hogy támaszkod-
jon.3 

Most pedig nézzük meg, hogy a döntéshoza-
tali módszernek, milyen kritériumoknak kell 
megfelelnie:4 
1.  Időbeliség, azt jelenti, hogy az elhatározás 

meghozatala során a törzsnek, meghatá-
rozott időre biztosítania az alternatívákat, 
lehetőségeket a parancsnok számára.

2.  Folyamatosság, a döntési ciklus metodi-
kailag, logikailag helyes, egymásra épülő, 
szünet nélküli tevékenységet jelent,

3.  Rugalmasság, azt jelenti, hogy a folya-
matnak biztosítania kell a változó harc-
helyzetnek megfelelő gyors reagáló képes-
séget,

4.  Megbízhatóság, a feldolgozott anyag hi-
telességét, a kidolgozott eljárások pontos-
ságát, szakmaiságát és végrehajthatóságát 
jelenti.

5.  Alternatív lehetőségek biztosítása, azt 
jelenti, hogy a parancsnok lehetőséget kap-

2 Gyors döntéshozatali és szinkronizációs folyamat 
(Rapid Decisionmaking and Synchronization Process 
– RDSP) FM 6-0

3 Hajdú István Törzsszolgálat Greger Média Kft. 
Bp.2000, 113–114p.

4 Hajdú István Törzsszolgálat Greger Média Kft. 
Bp.2000, 111–113p.

jon valamilyen szempontrendszer alapján 
a döntés meghozatalára, az elhatározásra.

6.  A racionális döntés lehetőségének bizto-
sítása azt jelenti, hogy a parancsnok szá-
mára meg kell teremteni az objektív dön-
téshozatal feltételeit.

Most, hogy kialakítottuk a vizsgálat szem-
pontrendszerét, nézzük meg, hogy az említett 
döntéshozatali eljárás, hogyan felel meg a 
vele szemben támasztott követelményeknek, 
és hogyan viszonyul a döntés helyességét ne-
gatívan befolyásoló tényezőkhöz, és hogyan 
biztosítja annak kiküszöbölési lehetőségeit.

Vizsgáljuk meg ezt a döntéshozatali folya-
matot közelebbről.

Az MDMP,5 hét lépésből áll, melynek vég-
terméke maga a harcparancs.

1. lépés Feladat vétele

1. Előzetes intézkedés kiadása

2. lépés Feladat tisztázása

2. Előzetes intézkedés kiadása

3. lépés Cselekvési változatok kidolgozása

4. lépés Cselekvési változatok elemzése
(Hadijáték végrehajtása)

5. lépés Cselekvési változatok összehasonlí-
tása

6. lépés Cselekvési változat kiválasztása

7. lépés Harcparancs elkészítése

Felkészülés

Végrehajtás

1. ábra. Az MDMP lépései.  
Készítette a szerző. Forrás6

5 FM 5-0 Army Planning and Orders Production 
Headquarters Department of the Army Washington 
DC. 2005

6 FM 5-0 Army Planning and Orders Production 
Headquarters Department of the Army Washington 
DC. 2005. 3-11p.
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Az általam készített táblázat az MDMP lé-
péseit mutatja, azzal a megjegyzéssel, hogy 
az előkészületek és a végrehajtás nem része 
a döntéshozatali folyamatnak, de rávilágít a 
folyamatos döntéshozatali körfolyamat foly-
tonosságára.

Nézzük meg most a folyamatot lépésen-
ként, és vizsgáljuk meg, hogy ez a lineáris 
metodikai folyamat sajátosságaiból kifolyó-
lag, hogyan felel meg annak a követelmény-
nek, amely lehetővé teszi a harcparancs ki-
dolgozását, és a harc folyamatos vezetését.

Feladat vétele

A döntéshozatali folyamatnak ez az első, és 
bemeneti lépése, amikor is az elöljáró pa-
rancsnokságtól megérkezik a harcparancs 
vagy egy előzetes intézkedés. Ekkor a pa-
rancsnokság mozgósítja a törzset, összesze-
dik a szükséges eszközöket, és megkezdik a 
szükséges rendelkezésre álló adatok ponto-
sítását, valamint elkészítik az előzetes idő-
számvetést.

Ennek a folyamatnak a végtermékei nem 
más célt szolgálnak, mint hogy a parancs-
nok meghatározza az előzetes időszámvetés 
függvényében, hogy hogyan lehet az MDMP 
folyamatot rövidíteni, illetve, hogy az 1 szá-
mú előzetes intézkedés kiadása az alárendel-
tek irányába.

Az előzetes intézkedésből látszik, hogy a 
benne megfogalmazott tételek az alárendel-
tek számára ugyan tartalmaznak információ-
kat, de a tervezési feladataik megkezdéséhez 
túlságosan általánosak. Ez azt jelenti, hogy 
az alárendelt parancsnokságok és törzsek, 
csak azt tudják, hogy majd valamit, vala-
hol, valamikor, fognak csinálni, de ez csak 
arra szolgál, hogy egy impulzust adjon, hogy 
valami következni fog.7 Ebben a fázisban az 

7 Ennek alapján az alárendelt törzs mozgósítása, vala-
mint a tervezési folyamat tárgyi és személyi feltétele-
inek megteremtése megkezdődhet.

alárendelt kötelékeknél a döntéshozatal fo-
lyamata még nem kezdhető el. A későbbiek-
ben, amikor rátérek konkrétan az időhiányos 
tervezésre, ennek még nagy jelentősége lesz.

Feladat tisztázása

A feladat tisztázása alapvető fontosságú a ter-
vezési folyamat szempontjából, célja, hogy 
az elöljáró parancsnokságról érkező terv 
vagy parancs, harcmező felderítő értékelés és 
a parancsnok útmutatója segítségével, szisz-
tematikus végrehajtásával elkészülhessenek 
a feladattisztázás végtermékei.

A folyamat egyik érdekessége, hogy mia-
latt a parancsnok elvégzi a feladattisztázást, 
addig a törzs is elkészíti a sajátját. Annak 
érdekében, hogy a feladattisztázás folyama-
ta megfelelhessen a vele szemben támasztott 
követelményeknek, van néhány előfeltétele. 
Ezek közül az egyik legfontosabb a törzsnek 
az összekovácsoltsága. Most ebben az eset-
ben nézzük meg részletesebben a parancsnok 
tevékenységét a feladattisztázás során.

A parancsnok előzetes szándéka a terve-
zésre fókuszál és egy indirekt kontrollt for-
mál a törzs részlegei fölött a tervezés folya-
mán.

A parancsnok tervezési útmutatója a cse-
lekvési változatok kialakítására, a cselekvési 
változatok elemzésére és ezek összehasonlí-
tására fókuszál.

A feladattisztázás során a parancsnok sze-
repe elsősorban a tervezési folyamat végre-
hajtásának részleteire, annak milyenségére 
koncentrál. Ugyan a parancsnok papíron fon-
tos szereplője a folyamatnak, de a valóság-
ban, az ő elgondolása a harc megvívására itt 
nem jelenik meg. Nem a parancsnok elgon-
dolása dominál.

A 2. számú előzetes intézkedés azért na-
gyon fontos, mert sok olyan információt tar-
talmaz, az alárendeltek részére, amely fontos 
lehet a sikeres harc megvívása szempontjából. 
Ez így még mindig csak általános dolgokat 
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tartalmaz – konkrétumok nélkül– az alárendelt 
törzs számára. Jóváhagyott cselekvési változat 
nélkül egyetlen alegység sem tudhatja még, 
hogy mit is fog valójában csinálni. Az alegy-
ségek ebből megismerhetik, hogy az elöljáró 
kötelékük hol fog harcolni, véd vagy támad, 
esetleg menetet hajt végre vagy nyugvást, de a 
konkrét feladatukat – az abban elfoglalt helyü-
ket, szerepüket – még nem ismerhetik. Vajon a 
főcsapás/főerőkifejtés irányában, vagy másik-
ban fognak-e tevékenykedni, alkalmazzák-e 
őket nyugvásbiztosításban vagy sem? Kap-e 
menetbiztosítási feladatot vagy a zömmel me-
netel? Ezt és az ehhez hasonló kérdéseket még 
nem tudhatják. 

Cselekvési változatok kidolgozása

A cselekvési változatok kialakításánál mind 
az ellenség részéről mind a saját kötelékekre 
vonatkozólag legalább három-három cselek-
vési változat kidolgozása a javasolt. Ez azt 
jelenti, hogy el kell készíteni a legvalószí-
nűbbet, a legveszélyesebbet, valamint a leg-
jobbat. Ez nem kevesebb, mint hat cselekvési 
változat, de az igazsághoz hozzá tartozik, 
hogy ekkorra az S/G2 vezetésével az ellen-
ség cselekvési változatait már elkészítették, 
hiszen csak ezeket figyelembe véve tudjuk a 
sajátjainkat elkészíteni.

Cselekvési változatok elemzése,  
azaz a hadijáték

A hadijáték érdekessége, hogy az időszám-
vetésben rászánt intervallumban, optimális 
esetben, minimálisan kilenc hadijátékot kel-
lene lefolytatni, mivel az ellenség minden 
egyes cselekvési változatával szembe kell 
állítani a három sajátot.

Most akkor számoljunk egy kicsit!
A feladat vételétől a készenlét eléréséig 

rendelkezésre álló idő 1/3 része áll csak a pa-
rancsnokság és a törzs rendelkezésére. Az idő 
2/3 része az alárendelteké. Ezt az 1/3 részt 

kell felhasználnia a törzsnek a döntés meg-
hozatalára, és a harcparancs elkészítésére. 
A törzs részére rendelkezésére álló idő száza-
lékosan, a végrehajtandó feladatok tükrében 
a következő:
• Feladat tisztázás  30%,
• Cselekvési változatok kidolgozása  20%,
• Cselekvési változatok  

összehasonlítása/ kiválasztása  30%,
• Harcparancs elkészítése  20%,

Ez a felsorolás jól szemlélteti, hogy az 1/3 
résznyi rendelkezésre álló időnek is csak ke-
vesebb, mint a 30% használható fel a cselek-
vési változatok elemzése, azaz kilenc hadijá-
ték végrehajtására. – A későbbiek folyamán 
ennek az elemzésnek a fontosságára a téma-
választásból kifolyólag vissza fogok térni!

A hadijáték végrehajtásának másik igen 
fontos problémája a csoportdöntés probléma-
körébe tartozik, amely igen sokszor és szig-
nifikánsan jelenik meg. Itt még csak említés 
szintjén- kívánok foglalkozni a döntési krité-
riumok és a hadijáték módjának kiválasztásá-
val, mely szintén negatívan befolyásolhatja a 
döntés helyességét.

A következő lépésben, megtörténik a cse-
lekvési változatok összehasonlítása, melynek 
előfeltétele a hadijáték eredménye és a törzs 
által készített értékelések, okmányok.

A cselekvési változatok összehasonlításá-
nak folyamata:
1.  Elemzik minden egyes saját cselekvési 

változat előnyös és hátrányos tulajdonsá-
gait,

2.  Összehasonlítják magukat a cselekvési 
változatokat,

3.  Javaslatot tesznek a parancsnok részére a 
támogatott cselekvési változattal kapcso-
latban.

Ebben az eljárási lépésben, mátrix rend-
szerben a törzsfőnök által összeállított kri-
tériumoknak és a parancsnok tervezési út-
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mutatójának megfelelően összevetik a saját 
cselekvési változatokat.

Láthatjuk, hogy ebben a lépésben is szig-
nifikánsan megmutatkozik a döntés he-
lyességét negatívan befolyásoló tényező 
a mátrix súlyozását kialakító szubjektum, 
mégpedig a különböző kritériumok meg-
határozásánál, mivel egy- egy szempont 
markáns érvényesítése szignifikánsan mó-
dosíthatja, hogy melyik legyen a választott 
cselekvési változat.

A parancsnok szerepe ebben a döntés-
hozatali rendszerben itt jelenik meg a leg-
markánsabban, mivel a parancsnoknak a 
cselekvési változat kiválasztásával három 
lehetősége is van.
1.  Kiválasztja azt a cselekvési változatot, 

amely megfelel az elgondolásának megfe-
lelően a sikeres harc megvívására,

2.  Ha a parancsnok elveti az összes cselekvé-
si változatot, akkor a törzs kezdheti előröl 
az egész tervezési folyamatot,

3.  A parancsnok módosításokkal fogadja el 
az egyik cselekvési változatot, vagy a pa-
rancsnok egy teljesen új változatot határoz 
meg, akkor a törzs ismételten a hadijáték-
tól megismétli a folyamatot, majd ismétel-
ten jelentik a parancsnoknak a javaslatuk-
kal együtt.

Hangsúlyoznom kell, hogy ebben a döntés-
hozatali rendszerben, most van az a pillanat, 
– ha a parancsnok elsőre elfogadja az egyik 
cselekvési változatot – amikor az alárendel-
tek részére rendelkezésre áll a szükséges in-
formáció, amelyből konkrétan kiderül mi is 
lesz a harci feladatuk.

A folyamat utolsó lépése a harcparancs 
elkészítése, mely során a törzs a sztenderd 
formátumnak megfelelően elkészíti azt, és 
sokszorosítás után eljuttatja az alárendeltek 
részére.

Láthatjuk, hogy az MDMP folyamata elég-
gé bonyolult és komplex tevékenység, hossza-
dalmas, aprólékos elemző munka, amelyben a 

parancsnoki döntés az erő konkrét alkalmazá-
sáról a döntéshozatal utolsó fázisára helyező-
dik, és amelyet az utóbbi évtizedekben megle-
hetősen sok bírálat ért, abból kifolyólag, hogy 
a legújabb kor kihívásainak a harcban nem, 
vagy csak korlátozottan felel meg. Ez meg-
mutatkozik a döntés gyorsaságában is Mert a 
döntésre mindig a megfelelő helyen és a meg-
felelő időben van szükség, a rendelkezésre 
álló információk alapján.

Most nézzük meg, hogy a gyakorlati és 
harci tapasztalatok alapján, milyen szakmai 
vélemények alakultak ki az eljárással kapcso-
latban.

„A tengerészgyalogság iskoláiban az ana-
litikus döntéshozatali eljárás oktatására fóku-
szálnak, ebből kifolyólag felkészületlenek a 
tengerészgyalogosok, hogy hogyan kell dön-
tést hozni a való életben.”8 

2.1. Az idő és az információhiány 
problematikája az MDMP 

folyamatában

1. Nagyon időigényes
Ezt a tényezőt korábban már említettem a 
cselekvési változatok elkészítése/ elemzése 
és összehasonlításával kapcsolatban, minél 
több változat, annál több idő.
Ezen modell alkalmazásával mindaddig nem 
lehet meghozni a döntést, amíg az összes cse-
lekvési változatot le nem hadijátékoztuk.

2. Ez a fajta döntéshozatali eljárás  
az információ nagyfokú pontosságát  
követeli meg
Ha ez a megfelelő információ nincs a ke-
zünkben, ismét időbe telik, amíg megszerez-
zük. Ha időnk még lenne is, hogy a szükséges 
információt megszerezzük, de az mégsem el-
érhető, vagy nem megfelelő, akkor a hozott 
döntés minősége lesz nem megfelelő. Az így 

8 Maj John F. Smith USMC: How we decide http:www.
nifc.gov/wfstar/archives/How we decide.pdf. 2013.11
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meghozott elhatározás csak annyira lesz jó, 
mint amennyire jó információn alapszik. Ha 
azt mondom, hogy 5+5 =10 az igaz. De, vala-
mennyi + valamennyi az mennyi? És mi van 
akkor, ha nem a mennyiség a döntő faktor, 
hanem a minőség, vagy a meglepés, amely 
nem számszerűsíthető?

Had mutassak erre a történelemből egy 
példát. A II. világháborús német hadsereg 
egyik parancsnoka Ervin Rommel tábornok 
folyamatosan technikai és anyagi hátrány-
ban volt a vele szemben lévő angol csapa-
tokkal és még ilyen körülmények között is 
képes volt a folyamatos győzelmek kivívá-
sára. Ezt analitikus döntéshozatali eljárással 
nem lehetett kiszámolni. Ebből a példából is 
látszik, hogy az anyagi lehetőségek számba-
vétele, és a szükséges erő –eszköz viszony 
megteremtése nem egyenes előfeltétele a 
sikernek. Itt is látszik, hogy a parancsnok 
személyisége lehet az a bizonyos döntő té-
nyező.

3. Az megindokolhatóság alapvető  
fontosságú az analitikus  
döntéshozatal folyamán, de a tapasztalat 
és az ítélőképesség nem.
Ez a döntéshozatali rendszer folyamat alapú. 
Ez azt jelenti, ha van elég idő, és rendelke-
zünk a megfelelő információval, akkor ugyan 
azt az eredményt fogjuk megkapni, mintha 
azt a legképzettebb parancsnok végezte volna 
el. Ismételten matematikai példával élve, az 
5x5=25 az nekem is és egy matematika pro-
fesszornak is csak ugyan az lehet. Más szó-
val mondva ez a folyamat, elméletileg kizár 
minden olyan megfoghatatlan faktort, mint a 
szakmai tapasztalat az intuíció és a kezdemé-
nyező készség.

Az igazán nagy problémája az MDMP–
nek az, hogy a háborúban az elhatározások 
meghozatalára soha sincs elegendő idő és 
mindig van olyan információ, ami hiányos 
és a döntés meghozatala szempontjából je-
lentőséggel bír. A számítógépes szakembe-

rek szavával élve „szemét be, szemét ki”. 
Ez azt jelenti, hogy ha a folyamat elején az 
ellenségről rossz felderítési információ van 
a birtokomban, és ebből alakítom ki a saját 
cselekvési változatomat, bármilyen remekül 
is megyek végig a folyamaton, az elkészült 
terv már az első puskalövés eldördülésekor 
bebizonyosodik, hogy hasztalan, mert az el-
lenség nem azt csinálja, amit én kiszámol-
tam.

2.2. Az MDMP rövidítésének 
lehetőségei

Az FM-5.0 szerint időhiányos környezet-
ről onnantól beszélünk, amikortól a kötelék 
belépett a műveleti területre és megkezdte a 
(harc) tevékenységét.

Azt már láthattuk, a felvázolt lépésekből, 
hogy az MDMP igen időigényes folyamat, s a 
háború szabályszerűségeit figyelembe véve, 
látnunk kell, hogy ott az idő az mindig szűk 
keresztmetszet, az információ pedig általá-
ban kevés, vagy túl sok, vagy nem is elérhe-
tő, vagy egyszerűen csak fals. Nézzük meg, 
hogy a szabályzat milyen lehetőségeket biz-
tosít a folyamat rövidítésére, annak érdeké-
ben, hogy megfelelhessen a harc dinamikája 
által támasztott követelményeknek.

Ahhoz hogy a törzs hatékonyan rövidít-
hesse a folyamatot, mesterien kell ismernie 
a teljes MDMP-t. A parancsnoknak köteles-
sége meghatároznia, hogy hogyan kívánja 
rövidíteni a folyamatot. De úgy nem lehet a 
rövidítést végrehajtani, hogy bármely lépést 
kihagynánk. A tevékenység során mindent 
úgy kell végrehajtani, mint ha nem lenne idő-
hiányos a környezet, csak nem kel az okmá-
nyokat olyan részletesen kidolgozni.
• Párhuzamos tervezés maximalizálása. 

Ez azt jelenti, hogy az előzetes intézke-
déseken keresztül minél hamarabb, minél 
több információt le kell juttatni az aláren-
deltek részére, először szóban, majd írás-
ban ráér később.
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• EMÜ9 tervezés lehetősége. Ez megterem-
ti a lehetőségét a valós idejű tervezésnek, 
oly módon, hogy a modern infokommu-
nikációs rendszereken keresztül mind az 
elöljáróval, mind pedig az alárendeltekkel 
egy időben vagyunk képesek az informá-
ciócserére.

• Összekötő tisztek alkalmazása az elöl-
járó parancsnokság irányába. Ebben az 
esetben a saját összekötő tiszten keresztül 
könnyebben értelmezhetően cserélhető az 
időérzékeny információ.

• A parancsnok nagyobb mértékű bevo-
nása. Amennyiben a parancsnok végig 
részt vesz a folyamatban, akkor megspó-
rolható a parancsnoki tájékoztatók időtar-
tama, ezzel rövidítve a döntéshozatalt.

• A kidolgozandó cselekvési változatok 
számának csökkentése. A cselekvé-
si változatok kidolgozásának számának 
csökkentésével, már valóban jelentősebb 
mennyiségű idő takarítható meg. Ha az idő 
valóban nagyon kevés, akkor a parancsnok 
parancsot adhat csak egyetlen cselekvési 
változat kialakítására is. Csak hogy ekkor 
ez már nem MDMP! Láthatjuk, ahhoz, 
hogy az időhiányos környezetben hatha-
tósan rövidíthessük a folyamatot, az csak 
úgy lehetséges, ha azt magát feladjuk, és 
eltérünk tőle. Mert, hogy ez ettől kezd-
ve, már egy más eljárás, nincsenek benne 
explicit módon megjeleníthető cselekvési 
változatok, nincs hadijáték és nincs cse-
lekvési változatok összehasonlítása sem. 
Láthatjuk tehát, hogy az MDMP alkalmaz-
hatósága időben korlátozott. 

Ha bármelyik lépését is kihagyjuk a folyamat 
értelmét veszti. Láthatjuk, mivel metodikai 
folyamatról van szó, az információ és/vagy 
az idő hiánya alapvetően befolyásolja az 
MDMP alkalmazhatóságát. Ha az informá-

9 Együttműködés, továbbiakban: (EMÜ).

ció problémás az félre viszi a folyamatot, ha 
nincs akkor azt kritikus tényekkel és kritikus 
feltételezésekkel kell pótolnom, mindaddig, 
amíg nem sikerül a pontos információt besze-
rezni. Ha nincs, marad a feltételezés. 

A szabályzat szerint a további rövidítésre 
csak az intuitív döntéshozatal alkalmazásával 
van lehetőség.

2.3. A csoportdöntés problematikája  
az MDMP-ben

Mint tudjuk, jó dolog, hogy a döntés előkészí-
tésbe alapvetően és döntően részt vesznek a 
törzs elemei, a cselekvési változatok kidolgo-
zásában, a cselekvési változatok elemzésében 
és a cselekvési változatok összehasonlításában 
is. új ötletek, megoldási módok merülnek fel, 
több nézőpontból történik a változatok értéke-
lése. A kutatások viszont azt mutatják, hogy a 
folyamatba bekapcsolódók kedvezőtlen irány-
ba is befolyásolhatják a döntést.

A folyamat bármennyire is arra fókuszál, 
hogy a csoportdöntés („groupthink”)10 nega-
tív hatásait kiszűrje, maga a hadijáték álta-
lában ez alól nem mentes. A fogalom meg-
alkotója, Irving Janis pályafutása során a 
döntéshozatal folyamatára koncentrált, a szo-
kások különböző területeit vizsgálta (dohány-
zás, diéta), de kutatta a csoportdinamikát is. 
Legismertebb elmélete a csoportgondolkodás 
jelensége. Kettő könyvet írt a csoportgondol-
kodás jelenségéről, az elsőt 1972-ben és egy 
másodikat 1982-ben.

A könyvekben az Amerikai Egyesült Álla-
mok néhány jellemző politikai, külpolitikai 
eseményét vizsgálta. Már a címben is áldoza-
tokról, hibákról beszél, ebből is kitűnik, hogy 
a csoportgondolkodás, mint jelenség negatív 
hatásként jelentkezik a döntéshozatali folya-
matban. Mindenesetre azt le kell szögeznünk, 
hogy ez nem jelenti azt, hogy a csoportok 

10 Groupthink http://en.wikipedia.org/wiki/Groupthink 
2014 03. 17.
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mindig hibás, rossz döntéseket hoznak, illet-
ve hogy a rossz csoportdöntések oka csak ez 
lehet.

Létezik egy jelenség, amelynél bizonyos 
feltételek esetén megjelenhet ez a fajta cso-
portgondolkodás, jellemző tünetekkel, ame-
lyek negatív hatással lehetnek a döntési 
folyamatokra, növelik a rossz döntés valószí-
nűségét.

Mi alapján állította fel Janis az elméletét? 
Politikai, külpolitikai esettanulmányok, tör-
ténelmi dokumentumok, jegyzőkönyvek, do-
kumentumok, megemlékezések alapján.

Térjünk rá a Janis által vizsgált esemé-
nyekre.

„Hogy lehettünk ennyire ostobák?” Kérdez-
te John F. Kennedy az USA elnökeként 1961-
ben, a Disznó-öböli invázió kudarca után. A 
terv célja Castro rendszerének megdöntése 
volt Kubában. A terv csúfos kudarcot vallott, 
óriási külpolitikai hiba volt, rányomta a bé-
lyegét Kennedy további tevékenységére. Janis 
több ilyen eseményt is vizsgált, a közös az volt 
bennük hogy egyértelműen beazonosíthatóan 
hibás politikai döntések voltak. Az keltette fel 
a figyelmét, hogy egyértelműen rossz döntése-
ket hoztak olyan csoportok, amelyek magasan 
kvalifikált egyénekből álltak. 

Janis a következőképpen fogalmazza meg 
a csoportgondolkodást: az a fajta gondolko-
dás, mikor egy erősen összetartó csoportban, 
a tagok elsősorban egyetértésre törekszenek 
és emiatt nem fordítanak energiát a probléma 
reális megoldására.

Ez az a szituáció, amikor annyira törek-
szik a csoport az egyöntetű véleményalko-
tásra, hogy az mindent meghatároz, és min-
den mást elnyom a döntéshozatali folyamat 
során. Kicsit másképpen fogalmazva, a cso-
port számára a közös vélemény fenntartása 
a legfontosabb. A szellemi energiáikat ennek 
a fenntartására fordítják, és nem a probléma 
megoldására.

Janis bevezetett egy vizuális leíró modellt, 
ami alapján a jelenség értelmezhető. Mint 

minden modell, ez is egyszerűsít, a valóság-
nak bizonyos szeletét ragadja meg. Lássuk, 
hogyan néz ki ez az "ideális" modell. A mo-
dellben elkülönülnek a csoportgondolkodás 
kialakulásának feltételei, és a következmé-
nyek. 

A feltételek 3 részből állnak. Hangsúlyo-
zom, hogy ezek együttállása sem okozza egy-
értelműen a csoportgondolkodás megjelené-
sét, de alapvetően, ezek azok a körülmények 
amik elősegítik a kialakulását. Ez a három 
feltétel a csoportkohézió, a strukturális hi-
bák a szervezetben és egy provokatív szi-
tuáció (a külső körülmények).

A feltételek fennállása esetén csoportban 
megjelenhet a “csoportgondolkodás" jelen-
sége, amelynek jellemzői a csoport tagjai-
nak gondolkodásában, kommunikációjában, 
konkrét megnyilvánulásokban jelennek meg. 
A tünetek több elemből állnak, melyek befo-
lyásolják a döntési folyamatot, így a jó dön-
tés esélye csökken. 

Nézzük meg ezeket a tüneteket!
• A sebezhetetlenség illúziójának egyik 

oka a túlzott optimizmus, ami azt jelen-
ti, hogy együtt erősebbek sebezhetetle-
nebbnek érezzük magunkat, mint egyedül. 
A másik forrása az önérvényesítés. Egy 
katona számára a bátorság fontos jellem-
vonás, ami a kockázatvállalásban is meg-
mutatkozik. A csoport tagjai akkor tudják 
igazolni kockázatvállaló készségüket, ha 
még bátrabb javaslatokkal álnak elő, ami 
tovább növeli az illúziót.

• A csoport moralitásába vetett hit azt je-
lenti, hogy ha egy csoporttal szemben áll 
egy másik csoport, akkor a csoport tagjai 
hajlanak a saját csoportjukat különbnek 
tartani, mint a másik csoportot. Erre példa 
lehet az, amikor zászlóalj napon futball-
mérkőzést szerveznek, és egy századon 
belül több csapatot kell szervezni. Egy szá-
zadon belülről vannak, rögtön megindul a 
versengés. Összetartanak, többre tartják 
magukat, mint a másik csapat.
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• A szembenálló felek sztereotip szemléle-
te. Az előző példánál arról volt szó, hogy 
a legjobb barát is érzelmi szinten átmene-
tileg leértékelődik, ha az ellenfél csapatába 
kerül. Amikor pedig nem ismerjük a szem-
benálló felet, akkor e mechanizmus nega-
tív sztereotípiák, előítéletek hívódnak elő. 
Megerősödik a szembenálló fél lebecsülé-
se, megítélése távolodik a realitásoktól.

• A racionalizálásra tett kollektív erőfeszí-
tés. A csoport tagjai – érezvén az előzőek-
ben bemutatott csoporthatásokat- mintegy 
belső kényszert éreznek észérvekkel meg-
erősíteni. Úgy strukturálják a helyzetet, 
úgy érvelnek, hogy önmaguk előtt is rejtve 
maradjanak a nem éppen ésszerű érzéseik, 
viszonyulásaik.

• Nyílt nyomásgyakorlás. Azokra a tagokra 
nyíltan gyakorolnak pressziót, akik nyo-
mós érveket hoznak fel a csoport néhány 
illúziója, sztereotípiája vagy elköteleződé-
se ellen, nyilvánvalóvá téve, hogy az el-
térő véleményeknek ez a típusa ellentétes 
azzal, ami minden lojális tagtól elvárható.

• Öncenzúra. Amikor a csoportvélemény 
már kiforróban van, kialakul a csoportkon-
szenzus, az attól eltérő véleményen lévők 
öncenzúrát gyakorolnak.

• A többségi vélemény elsődlegessége. 
Azon a hiten alapul, hogy ha többen ál-
lítanak valamit, akkor az nagyobb való-
színűséggel igaz, mint amit csak kevesen 
állítanak. A kisebbségi véleményen lévők 
elbizonytalanodnak, ha sokan úgy gondol-
ják, akkor biztosan nekik van igazuk.

• Önjelölt gondolatőrök felbukkanása. 
Ezek olyan tagok, akik a csoportot megvé-
dik azoktól, a kellemetlen információktól, 
amelyek szétzúzhatják a csoport döntései-
nek hatékonyságáról és moralitásáról elfo-
gadott önelégült viselkedéseket.

A csoportdöntés lehetőségeiből kiindulva, 
vizsgáljuk meg azok megjelenési formáit a 
döntéshozatali folyamatban.

A sebezhetetlenség illúziójának akkor je-
lenhetnek meg a tünetei, ha a parancsnok ter-
vezési útmutatója nem határozza meg, hogy 
a parancsnok mekkora kockázatot vállal a 
feladat végrehajtása során. Ennek a problé-
mának a kiküszöbölési módja lehet, hogy az 
alárendelt parancsnok lejelenti az elhatározá-
sát a harc megvívására az elöljáró parancs-
noknak, akinek lehetősége van az alárendelt 
elgondolásának módosítására, ha szükséges. 
Illetve a parancsnok tervezési útmutatójában 
pontosan meg kell adni, hogy a parancsnok 
még milyen kockázatot tart elfogathatónak a 
harc sikeres megvívásának érdekében, első-
sorban élőerőbe, másodsorban anyagi eszkö-
zök felhasználásával.

A csoport moralitásába vetett hit. Aho-
gyan azt már korábban említettem, a hadijá-
ték folyamata lehet kritikus a csoportdöntés 
szempontjából. Amikor a saját cselekvési 
változatot összevetjük az ellenségével, és azt 
látjuk, hogy nem hozza az elvárt eredménye-
ket, akkor megvádoljuk a másik felet, hogy 
ők most csalnak, ilyen lépés nincs is, és amit 
mi kitaláltunk, egyébként is sokkal jobb, hisz 
mi vagyunk a tapasztaltabbak és az okosab-
bak. Külső szakértő bevonása a folyamatba 
mindenképpen hasznos lehet, aki olyan szak-
tekintély, akinek a szavára mindkét fél ad.

A szembenálló felek sztereotip szemlé-
lete. Ennek nagyon nagy a veszélye akkor, 
amikor nemzetközi törzsről beszélünk, és a 
kidolgozott cselekvési változatokat különbö-
ző nemzetiségű csoportok alakították ki. Már 
ekkor szembesülhetünk azzal a hadikultúrák 
közötti különbségekkel, ami meghatározza a 
mozgás-és anyagcentrikus gondolkodás kö-
zött meglévő különbséget. Ilyenkor könnyen 
bélyegzik meg a csoportot szakmaiatlanság 
címszóval. Ennek a kiküszöbölésére alkal-
mas lehet a nemzetileg inhomogén csoportok 
kialakítása vagy csak egy cselekvési válto-
zat kidolgoztatása - de ez már nem MDMP-,  
hogy mindenki azt csinálja, vagy a külső 
szakértő személy, akit mindegyik fél elfogad.
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A racionalizálásra tett kollektív erőfe-
szítés. Ennek az igazi az igazi veszélye akkor 
alakulhat ki, amikor a cselekvési változat ki-
választásához kialakítják azt a mátrix rend-
szert, mely segítségével javaslatot tesznek 
a parancsnok részére a törzs által preferált 
cselekvési változattal kapcsolatban. Ha az 
én cselekvési változatomat ugyan olyan jó-
nak vélem, mint a másokét, de a kritérium 
rendszer kialakítása során az én változato-
mat a rendszer súlyozása hátrányosan érinti, 
akkor hajlamosak vagyunk meggyőzni má-
sokat, hogy például az egyik szempont nem 
is olyan hangsúlyos, nem is olyan fontos, a 
másikat,- amelyik az én változatomat kedve-
zőbben érinti - hangsúlyosabbá kellene tenni. 
Az ilyen problémák kiszűrésére lehet alkal-
mas mód a kritériumok előre történő közös 
meghatározása.

Nyílt nyomásgyakorlás. Ezzel a problé-
mával én is már többször találkoztam, még-
pedig a cselekvési változatok kidolgozása 
során, különösen időhiányos környezetben. 
Ilyenkor a legfontosabb szemponttá az vá-
lik, hogy idejében legyen meg a változat, a 
minőség ilyenkor másodlagos, vagy egyet jól 
elkészítenek a többi rovására. Ilyenkor annak 
érdekében, hogy az időszámvetésnek megfe-
lelően készüljék el, az elején kigondolt válto-
zatot késedelem nélkül elkezdik kidolgozni, 
s ha valaki menetközben, olyan dolgot vesz 
észre a változattal kapcsolatban, vagy olyan 
új információ jelenik meg, mely azt a cselek-
vési változatot a megkezdett formában alkal-
matlanná teszi a feladat végrehajtására, vagy 
teljes átdolgozását tenné szükségessé, akkor 
a kidolgozó csoport, vagy annak a vezetője 
a „rossz hír hozóját” leállítja. Néha az is fel-
merül, hogy talán okosabbnak hiszi magát, 
mint a csoport. Máskor, pedig, ezen vonal 
mentén továbbmenve, az illetőt még rosszin-
dulatúnak is titulálják. Ennek a folyamatnak 
a megelőzésére lenne szükséges egy olyan 
személy jelenléte, mely a csoport fölött áll, 
és a felmerült új információkat és eseménye-

ket képes szakmailag mérlegelni, és utasítani 
a csoportot, annak figyelembe vételére. Erre 
kiválóan alkalmas a törzs főnöke, ha csak, ő 
maga nem éppen a sietségnek a forrása.

Öncenzúra. Az előző pont egyenes kö-
vetkezménye ez a jelenség, amikor is már 
a csoport problémát felvető vagy felismerő 
tagja, nem akar a folyamat kerékkötőjeként 
megjelenni, így inkább már nem mondanak 
semmit. Ez a probléma megjelenhet bárhol a 
döntéshozatali folyamatban. Ennek a prob-
lémának az orvoslása, alapvető fontosságú a 
döntéshozatal sikere szempontjából, hiszen 
ez odavezethet, hogy látják a felmerülő prob-
lémákat, de senki sem meri jelenteni. Ennek 
a megoldása lehet az „ördög ügyvédje”, aki-
nek igen is az a dolga, hogy jelezze, ha va-
lami rendellenességet észlel, még ha minden 
más körülmény ez ellen is dolgozik.

A többségi vélemény elsődlegessége. Erre 
egy ilyen élő példa lehet, amikor a hadijáték 
során, – az ellenség harceljárása nem pon-
tosan ismert, például gerillák esetében – az 
akció-reakció-ellenreakció viszonyrendsze-
rében a többség azt mondja, hogy a feladatot 
így is végre lehet hajtani, mert szerintük ez 
így jó, s a kisebbség sokszor hiába mondja 
gyakorlati példákra alapozva, hogy az ellen-
ség úgy is szokott harcolni, a többségi véle-
mény elsöpri a kisebbségét. Ezt a problémát 
a törzsfőnök, vagy a parancsnok tudja felol-
dani, úgy hogy a megváltozott körülménye-
ket figyelembe véve utasítja a törzs tagjait, a 
szükséges módosítások végrehajtására.

Önjelölt gondolatőrök felbukkanása. 
Ennek a veszélye abból fakad, ha az egész 
hadseregben a megfelelő személyi értékelés- 
kiválasztás rendszere nem megfelelő, és így a 
döntéshozó állomány nem lehet abban biztos, 
hogy ami visszacsatolást kap a munkájával 
kapcsolatban az mennyire szakmai és meny-
nyire nem. Ilyen esetben, ha egy törzsön be-
lül kialakul az „úgy is mi tudjuk a legjobban” 
érzés, akkor a külső, bármennyire is szak-
mai véleményeket levetik magukról. Ennek 
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a problémának a megoldása igen egyszerű, 
de a kivitelezés sokszor nehézkes. A szemé-
lyi értékelés- kiválasztás rendszerét úgy kell 
megalkotni, hogy az elöljáróba vetett biza-
lom soha se csorbulhasson oly módon, hogy 
valakit érdemtelenül ültessünk magasabb be-
osztásba.

Látható hogy az MDMP magában hordoz-
za a csoport döntés problematikájának lehe-
tőségét különösen a cselekvési változatok fo-
lyamatrendszerével kapcsolatban. Az általam 
itt felvázolt megoldási lehetőségek valós al-
ternatívát jelenthetnek ezek kiküszöbölésére. 
Amit itt figyelembe kell venni, hogy a cso-
port döntés problémáinak kialakulásában na-
gyon jelentős faktor az időhiányos környezet, 
amikor is az okmányok elkészítése határidőre 
sokszor fontosabbá válik, mint annak minő-
sége. Ekkor meglátásom szerint a csoport ál-
talánosan előnyös tulajdonsága hátrányossá 
válhat, ahelyett, hogy több szempontból vizs-
gálnánk a probléma egészét, megelégszünk 
a csoport szempontjából kedvező probléma 
megközelítéssel.

3. ÖSSZEFOGLALÁS

Ahogyan az előzőekben szemléltettem az 
analitikus döntéshozatali folyamat használ-
hatóságának egyik előfeltétele, a folyamat 
végrehajtásához szükséges idő megléte. Ah-
hoz, hogy az információ hiányából fakadó 
bizonytalanságot csökkentsük a parancsnok-
nak és a törzsnek hatalmas mennyiségű in-
formációt kell analizálnia és szintetizálnia. 
Ezek után, ha elég idő áll rendelkezésre a 
törzs nagyszámú ellenséges és saját cselek-
vési változatot kell elkészíteni, elemezni és 
összehasonlítani, hogy kiválaszthassa a leg-
jobb cselekvési változatot. Mint látszik az 
egész folyamat alfája és omegája az idő és 
az információ megléte, ebben a környezetben 
a folyamat remekül működik, mert az ismert 
ellenséges cselekvési változattal szembe tu-
dunk állítani több saját cselekvési változatot, 

s ezeket összevetve képesek vagyunk kivá-
lasztani a legjobbat. A szabályzat szerint, 
ahhoz hogy a bizonytalanságot, kivehessük a 
folyamatból, nagyszámú cselekvési változa-
tot kell készítenünk mind az ellenség, mind a 
saját csapatok vonatkozásában. A szabályzat 
szerint, az összes olyan ellenséges cselekvé-
si változatot figyelembe kellene venni, mely 
befolyással lehet a parancsnok küldetésére. 
Mégis legoptimálisabb esetben is csak há-
rom ellenséges cselekvési változat kerül ki-
alakításra. Ahogyan azt már az előzőekben 
említettem ebben az esetben kilenc hadijá-
tékot kell végrehajtani, ami roppant időigé-
nyes, nem beszélve arról, hogy ez mentálisan 
mennyire igénybe veszi a törzs tagjait.

„A digitális működés hatalmas előnye – 
mint arra Neumann rámutatott – hogy igen 
nagy – elméletileg végtelen – precizitásra, 
pontosságra képes. Nagy hátránya azonban, 
hogy nem igazán megbízható. A számos lo
gikai lépést megvalósító műveletsorok kö
zött, ha csak egyetlen hiba is előfordul, az 
megdöbbentő végső hibákat eredményezhet. 
Vagyis a digitális működés – nagyfokú pon
tossága, precizitása mellett – gyakori és sú
lyos hibázások veszélyét hordozza.”11

A sivatagi vihar hadműveletben részt vett 
zászlóalj – és dandárparancsnokok döntésho-
zatali eljárásait vizsgálva John Fallesen arra 
a megállapításra jutott, hogy több cselekvési 
változat kialakítása akkor, amikor az idő kor-
látozott, nem járható út, lerontja a folyamat 
hatékonyságát. Ehelyett egyetlen cselekvési 
változat kialakítása és az jobban kidolgoz-
va hatékonyabb megoldás lehet.12 Azonban 
a háborúban semmi sem lehet bizonyos s a 

11 Englander Tibor Viaskodás a bizonytalannal Akadé-
miai Kiadó Budapest 1999 71p.

12 Reducing the Fog of War: Linking Tactical War 
Gaming to Crutical Thinking A Monograph by MAJ 
Samuel E.Whiehurst U.S. Army School of Advanced 
Military Studies United States Army Command and 
General Staff College Fort Leavenvorth, Kansas AZ 
01-028p.
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feszített tempó miatt az idő általában korláto-
zott, ebből kifolyólag a törzsek a cselekvési 
változatokat többnyire felületesen készítik 
el.13 Egy másik jellemző problémaforrás ab-
ból táplálkozok, hogy a hadijáték maga egy 
versengő folyamat az ellenség és a saját cse-
lekvési változatok között, mely melegágya 
lehet a csoportdöntés negatív hatásainak.

Egy változat szerint, hogy megfelelhes-
sen az MDMP az idő- és/vagy információ-
hiányos környezetnek, és kivehessük belőle 
a csoportdöntés negatív hatásait, át kellene 
dolgozni a következő formába:

1. Feladat vétele.

2. Feladat tisztázása.

3. Ellenség cselekvési változatának kialakítása.

4. Saját cselekvési változat kialakítása.

5. Eshetőségi (elágazásos) tervezés.

6. Harcparancs elkészítése.

2. ábra. Javaslat az MDMP módosítására.  
Készítette a szerző. Forrás14

13 Reducing the Fog of War: Linking Tactical War 
Gaming to Crutical Thinking A Monograph by MAJ 
Samuel E.Whiehurst U.S. Army School of Advanced 
Military Studies United States Army Command and 
General Staff College Fort Leavenvorth, Kansas AZ 
01-028p.

14 Reducing the Fog of War: Linking Tactical War 
Gaming to Crutical Thinking A Monograph by MAJ 
Samuel E.Whiehurst U.S. Army School of Advanced 
Military Studies United States Army Command and 
General Staff College Fort Leavenvorth, Kansas AZ 
01-02 42p.

Láthatjuk, hogy ebben az esetben a parancs-
nok szerepe kell, hogy a domináns legyen, 
hiszen neki kell megmondania, hogy mi az 
az egy cselekvési változat, amivel a harcot 
majd meg kell vívni. Ez nem működhet a 
parancsnok hatalmas szakmai tapasztala-
ta és tudása nélkül, ami megteremti a lehe-
tőségét a harc sikeres megvívásának.
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DÓRA LÁSZLÓ ALEZREDES:  
A HATÁSALAPÚ MŰVELETEK FŐNÖKSÉG MŰKÖDÉSE 

EGY EU MŰVELETI PARANCSNOKSÁGON

N E M Z E T K Ö Z I  E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S  
É S  M Ű V E L E T E K

Bevezetés

A Szub-Szaharai térségből – Líbián és a 
Földközi Tenger át – Európába áramló migrá-
ciós áradatra adott válaszként, az Európa Ta-
nács 2015. áprilisában döntést hozott az Unió 
rendelkezésére álló erőinek mozgósításáról, a 
politikai, katonai és rendészeti erőfeszítések 
összehangolásáról. Májusban a Tanács az Eu-
rópai Unió (EU) Válságkezelési Koncepciója 
részeként jóváhagyta az EU Rómában kiala-
kított Hadműveleti Parancsnoksága (OHQ) 
aktiválását, azzal a feladattal, hogy dolgozza 
ki az embercsempész-hálózatok felszámolá-
sának katonai tervét, alakítsa ki és telepítse 
az azt végrehajtó haditengerészeti flottát és 
vezesse a műveletet, amely az EUNAVFOR 
MED SOPHIA nevet kapta. A művelet célja 
az embercsempész-hálózatok beazonosítása, 
a migránsok szállítására használt eszközök 
elfogása és elsüllyesztése, a tengeri átkelésre 
várakozó migránstömeg elrejtésére és „ki-
szolgálására” használt infrastruktúra meg-
semmisítése, ezáltal az embercsempész “üz-
letág” ellehetetlenítése.

A néhány nap alatt aktivált OHQ állomá-
nya 20 tagország – köztük a hazánk által 
biztosított három főtiszt – szakembereiből 
állt fel, akik megfeszített munkával, alig egy 
hónap alatt dolgozták ki a Műveleti Tervet, 
amely négy fázisra bontotta a végrehajtást. 
Az első fázisban kell végrehajtani a helyzet 

elemzését és az erők telepítését, a második 
fázisban a nemzetközi vizekre merészkedő 
embercsempész-hajók feltartóztatása, elsüly-
lyesztése, az embercsempészek elfogása a 
fő feladat, a harmadik, tervezett fázis célja 
az embercsempész-hálózatok szétzúzása, 
negyedik fázisban pedig az erők visszate-
lepítésre, a feladatok átadásra kerülnek a 
nemzeti hatóságok és a térségben működő 
egyéb nemzetközi szervezetek részére. A fel-
adatokat egy repülőgép-anyahajó (amelyen a 
Hadszíntér Parancsnokság, FHQ is települt), 
fregatt és egyéb osztályú hadihajók, tenger-
alattjárók, felderítő repülőgépek, helikopte-
rek, pilóta nélküli repülőgépek hajtják végre, 
amelyeket 9 EU tagország ajánlott fel. 

Az OHQ struktúrájába már a tervezési idő-
szak elején kialakításra került egy Hatásalapú 
Műveletek Főnökség (Joint Effect Branch), 
amelybe az InfoOps részleg – és annak ve-
zetőjeként személyem is – beintegrálásra ke-
rült. E cikk célja, bemutatni a főnökség mű-
ködését, feladatrendszerét, a hat hónap alatt 
szerzett személyes tapasztalataimat.

Hatásalapú Műveletek Főnökség

Egy „klasszikus“ Hadműveleti Parancsnok-
ság alapvető rendeltetése a műveleti felada-
tokban résztvevő minden képesség – katonai 
és nem katonai – tervezési, vezetési feladati-
nak integrálása.
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• Az összahaderőnei tervezés, tanácsadás a 
parancsnok részére a haderő képességeit és 
azok alkalmazási lehetőségeit illetően.

• A képességek alkalmazásának tervezése és 
a műveletek koordinációja a parancsnok 
szándékának és elgondolásának támogatá-
sa érdekében.

• A műveletek koordinációja, úgymint a ki-
netikus és nem kinetikus 

• céltervezés, információs műveletek, az 
erők védelme, illetve a hatások értékelése, 
tervezése.

• A műveleti irányítása alá tartozó összes 
végrehajtó tevékenységének szin kro ni zá-
lása.

• A műveleti dizájn feladatainak végrehajtá-
sa, illetve azok koordinációja a haderőne-
mekkel, illetve a terv többi résztvevőivel 
és az együttműködőkkel.

• A végrehajtás eredményeinek elemzése, 
részvétel a hatásértékelés folymatában.

A Kinetikus Műveletek a fizikai és virtu-
ális eszközök összehangolt használata az el-
sődleges fizikai hatások kiváltása érdekében.

Az Információs Műveletek célja a célcso-
portok befolyásolása céljából „manipulálni” 
az információt, vagy azt, amit információnak 
tekintenek. 

A Stabilizációs Tevékenység a kormány 
támogatása az állami infrastruktúra fejleszté-
sében, valamint a regionális és a helyi ható-
ságok megerősítése. 

A Manőverek célja az előny megszerzése 
térben és időben. 

A fenti katonai képességek és tevékenysé-
gek körültekintő és összehangolt alkalmazása 
annak érdekében, hogy azok a kívánt hatást 
gyakorolják (befolyásolják) a szembenálló 
fél, vagy más jóváhagyott célcsoportok aka-
ratára, helyzetfelismerésére és képességére, 
pedig nem más, mint az Összhaderőnemi 
Művelet.

Az Összhaderőnemi művelet

1. ábra. (a szerző készítette az EUNAVFOR MED OHQ Hatályos Műveleti Eljárás felhasználásával)
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Stabilizációs
tevékenység Manőverek
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Az EUNAVFOR MED SOPHIA azonban 
nem tekinthető „klasszikus” műveletnek, 
hanem tipikus példája a katonai erő alkalma-
zásának irreguláris erőkkel szemben, amely-
re egyre gyakrabban kerül sor napjainkban. 
A tervezés és a végrehajtás során jelentkező 
kihívások szükségessé teszik a hatások integ-
rálását és harmonizációját a műveleti célok 
optimális elérése érdekében. Tehát a Műve-
leti Parancsnokságot képessé kellett tenni az 
átfogó megközelítés szerinti hatások és fel-
adatok hatékony végrehajtására, koordinálá-
sára. Ezt a célt szolgálta a tervezői, szervezői 
feladatok megkezdése után néhány nappal, 
a Hatásalapú Műveletek Főnökség (Joint 
Effect Branch) létrehozásra. 

A főnökség rendeltetése a hatás alapú gon-
dolkodás és feladatvégrehajtás kialakítása 
azért, hogy a katonai képességek koordinált 
alkalmazásával hatást tudjunk gyakorolni a 
szembenálló fél akaratára, szándékára [1]. 
A főnökség arra fókuszál, hogy a műveletek-
kel hogyan tudnánk befolyásolni a célcso-
portok gondolkodását, reakcióit.  Ennek ér-
dekében ellátja azt a tervezési, koordinációs 
funkciót a parancsnokságon belül, amely biz-
tosítja a célok elérése érdekében a megfelelő 
hatások kiválasztását és ezek kiváltása érde-

kében végzett műveletek és tevékenységek 
koordinálását, hozzájárulva ezzel a kívánt ha-
tások és a stratégiai célkitűzések eléréséhez. 
A főnökség feladata a kinetikus és a nem-ki-
netikus műveletek végrehajtása metódusának 
optimalizálása, annak érdekében, hogy azok 
koherensek legyenek a kívánt célokkal, to-
vábbá a műveletelemzés és a hatásértékelés, 
ami a siker mértékének, a hatásoknak és ma-
gának a műveletnek az értékelése. 

Összefoglalva: a főnökség rendeltetése egy 
világos összhang kialakítása a katonai straté-
giai célok, hatások, műveletek, és egyéb te-
vékenységek, illetve a mit, a mikor és a ho-
gyan között, amely hozzájárul ahhoz, hogy a 
kitűzött cél, a kívánt időre teljesüljön [2].

A Hatásalapú Műveletek Főnökségbe azok 
a szakterületek kerültek integrálásra az OHQ 
állományából, amelyek közvetett, vagy köz-
vetlen módon képesek hatást gyakorolni a mű-
velet helyzetére. Ennek megfelelően az alábbi 
területek kerültek a főnökség hatáskörébe: 

Műveletelemző (Op Analyst)

A munkafolyamat két fázisra oszlott: a műve-
let megkezdése előtt, a tervezés időszakában, 
a kívánt hatások meghatározása volt a feladat, 

Az EUNAVFOR MED OHQ Hatásalapú Műveletek Főnökség feladatai

2. ábra. (a szerző készítette a Hatásalapú Műveletek Főnökség Hatályos Műveleti  
Eljárás felhasználásával)
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melyeket a Műveleti Terv részeként a parancs-
nok fogadott el. A művelet közben a folyó és 
a befejezett műveletek hatásainak mérése, 
elemzése-értékelése volt a feladat. A hatások-
nak (kissé leegyszerűsítve) két kategóriája 
van: fizikai, amelyek a képességre hatnak, és 
lélektani (vagy kognitív), amelyek az akara-
tot befolyásolják.  Egy hatás lehet elsődleges 
vagy másodlagos (vagy akár-harmadlagos), a 
célcsoport, amit befolyásol, lehet baráti, sem-
leges, vagy maga a szembenálló fél. Nagyon 
fontos leszögezni, hogy a megvalósult szándé-
kolt hatások nagyon gyakran kiváltanak nem-
szándékolt – gyakran a kívánttól ellentétes – 
hatásokat is. Had hozzak itt fel példaként egy 
történetet! Az ISAF misszió Tartományi Újjá-
építési Csoportjainak (PRT) CIMIC részlegei 
jelentős projekttevékenységet folytattak, ami-
vel segítették a helyi hatóságokat és a lakos-
ságot, megszerezve ezzel a helyiek bizalmát. 
Ez számottevően hozzájárult küldetésük sike-
réhez és az adott PRT állományának bizton-
ságához. A központi kormányzat egy idő után 
mégis kérte a CIMIC projektek leállítását, mert 
azok hatása nemhogy támogatta a központi ha-
talmat, de kifejezetten gyengítette azt, azáltal, 
hogy éles kontrasztot mutatott a hiteles és kor-
rekt „idegen” katonák és a hiteltelen, korrupt, 
saját zsebre „dolgozó” helyi hatóságok között. 
A lakosság szemében a helyi és a központi 
hatalom egyre hiteltelenebbé vált és egyre in-
kább természetesnek vették, hogy ha valami 
gond van, jönnek a katonák és megoldják azt. 
Ezért aztán egyre kevésbé volt érdekük hogy a 
„megszállók” valaha is kivonuljanak. Ez pedig 
pontosan az ellentéte volt az ISAF műveletek 
szándékolt végállapotának. 

A műveletelemzés tehát a tervek megva-
lósulásának mérése és az eltérések okainak 
feltárása. A művelet parancsnoka a siker kri-
tériumait a Műveleti Tervben, annak aláírá-
sával meghatározta, mégpedig olyan módon, 
hogy azok mérhetőek legyenek. A mérés esz-
köze a hatásértékelés, melynek célja annak 
meghatározása, hogy az adott tevékenységek 

elérték-e a tervezett hatásokat, illetve azok 
létrehozták-e a műveleti dizájnban beterve-
zett kondíciókat. Ez a nyomonkövetés a gya-
korlatban sokkal szélesebb körű volt egy-egy 
akció hatásainak értékelésénél. A hatásérté-
kelés különösen hatékony olyan műveletek 
eredményeinek meghatározásában, mint az 
EUNAVFOR MED SOPHIA, ahol a szem-
benálló fél morálja, politikai, gazdasági, tár-
sadalmi támogatottsága a rombolásra kijelölt 
cél, és nem elsősorban a fizikai képessége. 
A hatásértékelés kiterjedt a saját erőkre és az 
egyéb résztvevőkre, valamint a szemben álló 
félre és a jóváhagyott célcsoportokra kifejtett 
hatásokra is. Három területet vizsgált:
• A tevékenység sikerének mérése, (telje-

sítménymutató, Measure of Performance, 
MoP), amely egy adott feladat végrehajtá-
sának mérése és azt vizsgálta, hogy a te-
vékenység a terveknek megfelelően lett-e 
végrehajtva. Az MoP egy számszerűsíthető 
(kvantitatív) érték, tehát az értékelésénél 
megszámolható adatokat, mutatókat kell 
keresnünk (pl.: hány darab fegyvert adott 
le a lakosság, vagy hány ellenálló csatlako-
zott a „Reintegrációs” programhoz).

• A tevékenység hatásosságának, vagy más-
képpen a hatás kivitelezésének a mérése 
(hatékonysági mutató, Measurement of 
Effect, MoE), melyben megállapítottuk, 
hogy a sikeresen végrehajtott tevékenység 
kiváltotta-e a tervekben megelőlegezett 
hatást. Az MoE sokkal inkább egy minő-
ségi (kvalitatív) mutató, de ennek értéke-
lésénél is törekedni kell a „mérhetőségre”.  

• Művelet sikeresség mérése (Op Analysis, 
a végrehajtás eredményeinek elemzése), 
a művelet előrehaladásának mértékét ál-
lapította meg a műveleti végcél felé, a 
műveleti dizájnban, objektív és szubjektív 
megítélések felhasználásával. Célja annak 
megválaszolása volt, hogy a sikeres te-
vékenységek által kiváltott hatások és az 
azok által kialakított kondíciók valóban a 
hadműveleti célok elérésére mutatnak-e. 
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Az értékelés megmutatta, hogy a különböző 
végrehajtók a meghatározott arányban ve-
szik-e ki a részüket a műveletből, a tervek-
nek megfelelően alakítják-e ki a nekik kisza-
bott kondíciókat. Megvizsgáltuk azt is, hogy 
van-e olyan kritikus eltérés a tervtől, amely 
szükségessé teszi vésztervek, illetve követő 
tervek elkészítését, aktiválását. 

Célkezelés (Targeting)

Az a folyamat, amely meghatározza a pa-
rancsnok célkitűzései eléréséhez szükséges 
célokat, valamint azon tevékenységeket, 
amelyek a rendelkezésre álló eszközökön 
alapulva, az elérhető legeredményesebb ha-
tást biztosítják. Fontosságuk alapján prio ri-
zálja a célokat, szinkronizálja a kinetikus te-

vékenységet a rendelkezésre álló más katonai 
képességekkel, majd az összegzett hatásokat 
értékelve meghatározza a további tevékeny-
ségeket a célkitűzések teljesítésére. A folya-
mat végigkíséri a tervezői törzsmunkát, a 
katonai döntéshozatali rendszert és a végre-
hajtást a művelet kezdeti szakaszától annak 
teljes lezárásáig stratégiai, hadműveleti és 
harcászati szinteken egyaránt. 

A politikai-katonai stratégiai szinttől (kissé 
megkésve) megkaptuk a stratégiai iránymu-
tatást. Az első lépésként létrehoztuk a Cél-
tervező Csoportot, majd a kezdeti elemzések 
után az InfoOps Munkacsoportot (IOWG). 
A második lépésben – mivel rendelkezésünk-
re állt, hogy mit kell elérni és melyek a poli-
tikai-katonai stratégiai célok – kidolgoztuk a 
tervezett véghelyzetünket (ami megegyezett 

Műveleti vázlat (Architektura)

3. ábra. (az EUNAVFOR MED OPERATION SOPHIA Műveleti Vázlata) 
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az elöljáróéval), kitűztük a célokat, amelyek-
kel támogatjuk az elérendő politikai-katonai 
stratégiai célokat. Meghatároztuk, hogy mi-
lyen mérhető hatások kiváltása jelentené a 
célok elérését. A következő lépésben tisztáz-
tuk, hogy mit kell végrehajtani ahhoz, hogy 
a kívánt hatásokat elérjük. A végrehajtáshoz 
hozzárendeltük azt kinetikus vagy nem ki-
netikus képességet, amely a legmegfelelőbb 
a kívánt hatás eléréséhez. A művelet beindí-
tását követően pedig azonnal elkezdődött az 
értékelési folyamat.

A nem-kinetikus Céltervezés a céltervezési 
eljárás része, a kitűzött cél elérése érdekében 
végrehajtásra kerülő nem kinetikus tevékeny-
ségek – melyeknek elsődleges szándéka nem 
a fizikai megsemmisítés – megtervezése, il-
letve a célok listájának összeállítása. Az arra 
legalkalmasabb és leghatékonyabb eszközök 
és a nem-kinetikus tevékenységek összehan-
golt hozzárendelése az adott hatás kiváltása 
érdekében végrehajtandó feladatokhoz. A ki-
tűzött műveleti és információs célok elérése 
érdekében az elérendő hatások erősítéséhez 
az összes nem kinetikus képesség integrált 
és összehangolt tevékenysége szükséges. A 
célok nemcsak a fizikai térben vannak jelen 
(egy kiválasztott földrajzi terület, szerkezet/
felépítmény, tárgy, személy, infrastruktúra), 
hanem a nem fizikai, „kognitív természetű” 
térben (ilyen például egy szervezet, egy ki-
alakított vélemény, szemléletmód, gondol-
kodásmód, magatartás, viselkedésmód) is 
léteznek. A fizikai térben a kiválasztott célok 
láthatók, hallhatók, megfoghatók, vagyis ér-
zékelhetjük őket, tehát fizikailag sérüléke-
nyek, ezért fizikai behatásokkal közvetlenül 
pusztíthatjuk őket. A nem a fizikai térben 
lévő céloknak sincs fizikai kiterjedése, ér-
zékszerveinkkel nem érzékelhetjük, fizikai 
behatásokkal közvetlenül nem pusztíthatjuk 
őket. Ezen célokon a kívánt hatás elérése ér-
dekében a célközpontú (minél több célt pusz-
títani), direkt módszer helyett, alapvetően 
más megközelítést kell alkalmazni, ugyanis a 

célt befolyásolhatjuk elektronikus eszközök, 
mentális eljárások használatával, azaz nem-
kinetikus tevékenységekkel is. E módszerek, 
tevékenységek tervezése volt valójában (töb-
bek között) az információs célokat azonosító 
InfoOps főtiszt (személyem) feladata. A ko-
ordinálás, szinkronizálás fóruma az InfoOps 
Munkacsoport volt, a folyamat produktuma 
egy – az információs célokat, elérendő hatá-
sokat, a feladatokat, valamint a hozzárendelt 
erőket, képességeket tartalmazó – javaslat a 
Céltervező Csoport felé. 

Információs Műveletek  
(InfoOps)

Egy olyan integráló funkció, melynek fó-
kuszában az információs környezet áll. Az 
információs célkitűzéseket magára az in-
formációra vagy információs rendszerekre 
hatást gyakorló katonai képességek, esz-
közök és technikák megtervezett koordiná-
ciójával és szinkronizálásával lehet elérni. 
A kinetikus képességek, tehát az erő alkal-
mazása vegyülhet ezekkel a nem kinetikus 
képességek, eszközök használatával [3]. Az 
EUNAVFOR MED OHQ Hatásalapú Műve-
letek Főnökségen belül a Lélektani Műve-
leteket, a Kibervédelmet és a Kulcsvezetők 
Kezelését (KLE), koordinálta, továbbá szo-
ros együttműködéssel szinkronizálta a Poli-
tikai Tanácsadó (POLAD), a CIMIC, vala-
mint a média és közösségi kommunikációs 
tevékenységet.

A politikai-stratégiai szinten igyekeztek 
a rendelkezésre álló erőket átfogó politikai 
keretben, szinkronizált módon alkalmazni. 
A politikai vezetés számba vette a katonai 
információs tevékenységre vonatkozó po-
litikai, jogi korlátozásokat és mérlegelte az 
információs tevékenységek alkalmazására 
vonatkozó, általa jóváhagyott Művelet-vég-
rehajtási Szabályok (ROE) hatását. Kidol-
gozta az átfogó információs célkitűzéseket és 
azokról (meglehetősen megkésve) tájékoztat-
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ta az OHQ-t. A stratégiai iránymutatás politi-
kai iránymutatást, stratégiai-kommunikációs 
célokat, irányelveket és korlátozásokat, a 
célcsoportokat, valamint a fő üzeneteket és 
témákat, továbbá a koordináció módját tartal-
mazta. Biztosítania kellett (volna) a stratégiai 
szintű célkijelölés – ideértve az információs 
tevékenységek – összehangolását, ami külö-
nösen igaz az érzékeny célpontokra, az egyes 
csoportokra és egyénekre, ez azonban az én 
szolgálati időm alatt nem valósult meg. 

A hadműveleti szint InfoOps részlege fe-
lelős az információs célkitűzések azonosí-
tásáért, az azok eléréséhez szükséges elsőd-
legességi lista összeállításáért, az alárendelt 
parancsnokok részére szükséges erőkre és 
erőforrásokra vonatkozó iránymutatás ki-
dolgozásáért, a stratégiai szintnek nyújtan-
dó InfoOps tanácsadásért és iránymutatás 
kidolgozásáért a harcászati szint részére. Az 
OHQ InfoOps részlegének megvan az a joga, 
hogy máshová helyezze át a műveleti szintű 
információs tevékenységek hangsúlyát azért, 
hogy az egész művelet során reagálni tudjon 
a fejleményekre. Ezzel a jogommal éltem is, 
konkrét javaslatot tettem a stratégiai szinten 
elvégzendő feladatokra, az eredményről az 
előző – az InfoOps tapasztalatokat leíró – 
cikkemben részletesen beszámoltam. 

A harcászati szinten a parancsnoknak el 
kell készítenie a Hadműveleti Terven alapu-
ló misszióelemzést, valamint az információs 
tevékenységeket a terv szerves részévé kell 
tennie. Ezen a szinten az InfoOps tiszt arra 
fókuszált, hogy a fő helyi döntéshozókra és 
csoportokra hatást gyakoroljon. Az informá-
ciós tevékenységek összehangolásnak cél-
ja, ezen hatások kifejtése volt. Az InfoOps 
részleg hozzájárult az információs környe-
zet elemzéséhez illetve feldolgozta annak 
eredményét. Tanácsot adott az információs 
környezetben zajló műveletek tervezéséhez 
és végrehajtásához, összehangolta az infor-
mációs környezetben zajló tevékenységeket, 
részt vett az elért hatások értékelésében.

Lélektani Műveletek  
(PSYOPS)

A PSYOPS A lélektani művelet egy tervezett 
folyamat, amely üzeneteket közvetít a kivá-
lasztott célcsoportok részére, olyan kívánt 
viselkedési- és magatartásformák előidé-
zése érdekében, amelyek hatással vannak a 
parancsnok céljainak megvalósulására [4]. 
Bármely katonai erő alkalmazásának lélek-
tani hatása van. Fontos nem összekeverni a 
katonai műveletek lélektani hatását a terve-
zett lélektani műveletekével, noha ezek köl-
csönösen támogathatják egymást, ezért előre 
tervezettnek és koordináltnak kell lenniük. 
A PSYOPS az Információs Műveletek vég-
rehajtásának legfontosabb eszköze, szerepé-
ről és konkrét feladatairól a korábbi cikkben 
részletesen beszámoltam. 

Kibervédelem  
(Cyber Defense)

Az információs eszközök, a számítógépek, 
a számítógép-hálózatok az emberek napi te-
vékenységének – így a katonai vezetésnek 
is – szerves, nélkülözhetetlen részei. A kiber-
tér biztonságának veszélyeztetése súlyosan 
fenyegeti a politikai, gazdasági, és termé-
szetesen a katonai biztonságot is. A kibertér 
fenyegetés egyáltalán nem egy teoretikus fe-
nyegetés, az elmúlt években nem is egyszer al-
kalmazta Oroszország ezt az eszközt (a Grúzia 
elleni akció során aktívan, a Krím annektálása 
során pedig passzívan: a megtervezésnél és 
végrehajtásnál semmilyen elektronikus esz-
közt nem használtak, kézzel írott parancsokat 
személyesen, illetve futárok útján továbbí-
tottak). A valós veszély kezelése az állami, 
nemzetközi és a katonai szereplők koordinált 
fellépést és együttműködését igényli. Ezt az 
együttműködést az EUNAVFOR MED részé-
ről, az OHQ, Hatásalapú Műveletek Főnök-
ség, kibervédelmi tisztje végezi, az InfoOps 
részleg koordinálásával. 
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A művelet-végrehajtási Szabályok 
(ROE)

Azon körülmények és korlátok meghatározá-
sában nyújtanak segítséget, amelyben a fegy-
veres erők a céljaik eléréséhez felhasználha-
tók. A ROE megjelennek a műveleti területre 
történő telepítésre vonatkozó parancsokban, 
végrehajtásra vonatkozó parancsokban, a 
műveleti tervekben, vagy az állandó utasí-
tásokban. Bármilyen formájuk is legyen, 
felhatalmazást adnak és/vagy korlátozást 
jelentenek az erőalkalmazásra, a fegyveres 
erőtelepítésére, továbbá bizonyos speciális 
képességek felhasználására. Néhány nemzet 
esetében a ROE-nak a katonai erők vonatko-
zásában iránymutatás jellege van, más nem-
zeteknél ugyanakkor a ROE joghatással bíró 
parancsnak minősül. Az EUNAVFOR MED 
SOPHIA Művelete első fázisában a ROE 
tiszt a Hatásalapú Műveletek Főnökség állo-
mányában működött, de később a napi mun-
káját a LAGAD csoportban végezte.

Kukcsvezetők kezelése (KLE),  
Politikai Tanácsadó (POLAD)

A KLE leegyszerűsítve a parancsnoki tevé-
kenység tervezése és koordinálása a kulcsbe-
osztású vezetők és más döntéshozók befolyá-
solására a katonai célok elérése érdekében. 
A kulcsvezetők személyiségének, ambíció-
jának, motivációjának, állapotának, függősé-
geinek, pszichológiai profiljának ismerete, az 
InfoOps stratégia kialakítása és végrehajtása 
érdekében.

Az EUNAVFOR MED SOPHIA Művelet 
parancsnoka a térség állami szintű politikai 
vezetőivel, nemzetközi szervezetek vezető 
diplomatáival tárgyalt, hivatalos diplomáciai 
találkozók keretében. E tevékenységében a 
külön erre a célra kiválasztott, a térség kuta-
tásával foglalkozó kutatóintézet vezető mun-
katársa támogatta, aki a POLAD beosztásba 
lett „aktiválva”. Habár a POLAD közvetlenül 

a parancsnok alárendeltje volt, szakmai tevé-
kenysége az InfoOps tiszt által működtetett 
InfoOps Munkacsoportban került összehan-
golásra a többi, elsősorban a CIMIC és a mé-
dia szakterületekkel.

Civil-katonai Együttműködés  
(CIMIC)

Koordináció minden szinten a katonai erő 
és a civil szereplők között, beleértve a helyi 
lakosságot, azok önkormányzatait, a nemzet-
közi, nemzeti kormányzati és nem-kormány-
zati szervezeteket [5]. A CIMIC egyedülálló 
abban, hogy tartalmas kapcsolatot épített ki a 
katonai oldal, a nemzetközi szervezetek, a ci-
vil ügynökségek és a helyi hatóságok között, 
valójában összehangolást és együttműködést 
jelentett a katonai és civil szereplők között 
a misszió támogatása érdekében. Egyes pa-
rancsnokságokon – önálló főnökségként – a 
hatásokat kezelő szervezeti elembe integrál-
ták, az EUNAVFOR MED OHQ struktúrá-
jában közvetlenül a törzsfőnök alárendelt-
ségében maradt, de munkáját a Hatásalapú 
Főnökséggel szoros együttműködésben vé-
gezte. 

Tömegtájékoztatás (Media)

A tömegtájékoztatás célja, hogy megóvja a 
saját erők hitelességét, és előmozdítsa tevé-
kenységének széles körű megismerését, ami 
által támogatást szerez a katonai művelet 
részére anélkül, hogy engedne a saját biz-
tonság alapvető elemeiből. A tájékoztatás 
és az Információs Műveletek különálló, de 
egymáshoz kapcsolódó funkciók [6]. A fő 
témák és üzenetek kommunikálása érde-
kében elengedhetetlen, hogy a Média és az 
InfoOps szorosan együttműködjenek annak 
biztosításában, hogy az összehangolt üzene-
teket eljutassák a célcsoportokhoz. Mivel a 
Médiának és az InfoOps-nak eltérő hallga-
tósága és közvetítőcsatornája van, az üzene-
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tek és a közvetítés idejének összehangolása 
elengedhetetlen és minden szinten meg kell 
valósulnia. Ennek a koordinációnak is az 
InfoOps Munkacsoport volt a színtere, de a 
gyakorlatban nem volt elég a heti egy hivata-
los munkacsoportülés, napi munkakapcsolat 
alakult ki. Azonban annak érdekében, hogy 
elkerüljük egy olyan hamis kép kialakítását, 
mely szerint a Katonai Tájékoztatást bármi-
lyen módon manipuláljuk, éles határt kellett 
húzni közte és az InfoOps között, ezért az 
programok és üzenetek összehangolásán túl 
a Katonai Tájékoztatásnak nem volt szerepe 
az InfoOps funkció teljesítésében.

A Hatásalapú Műveletek Főnökség 
munkaeszközei

A koordinációban és a szinkronizációban a 
fő szerepet az úgynevezett összhaderőnemi 
funkciókat végző különböző munkacsopor-
tok játszák. A főnökségek és a közreműködők 
által delegált szakemberek ezekben történő 
képviseletükkel képesek a saját képességei-
ket integrálni a műveletbe illetve igényelni a 
többi résztvevő támogatását annak vezetése 
során. 

A már az alapállapotban meglévő szakér-
tők mellett (műveletvezető tisztek, felderítő, 
logisztikai tisztek, stb.) a munkacsoportok 
tartalmaznak haderőnemi összetevőket is, 
mint például légi koordináció, mely beosz-
tásokat a törzselemekből vezényelt tisztek 
és altisztek látnak el. Amennyiben az adott 
feladat megköveteli, a szakterületek a szük-
séges mértékben kiegészítésre kerülnek had-
erőnemi és fegyvernemi szakértőkkel, mint 
például műszaki, vagy vegyvédelmi műveleti 
tisztekkel is. A munkacsoportokba küldött 
képviselők nem csupán a szakértelmüket ad-
ják a tervek kidolgozásához, a végrehajtáshoz 
és a méréshez, hanem onnan a saját szerveze-
ti elemük felé áramoltatva az információt le-
hetővé teszik az együttműködő tervezést, és a 
szakterületek szoros koordinációját a feladat 

minden fázisában. A munkacsoportok nem 
szervezetszerű elemek. Céljuk, összetételük, 
vezetésük és munkarendjük műveletről mű-
veletre változhat. 

      A munkacsoportok rendszeres gyűlései a 
motorjai voltak a műveletben kialakított funk-
cionális területek működtetésének, a terve-
zésnek koordinációnak és szinkronizációnak. 
Az elért eredmények mérése és az eltérések 
elemzése, majd annak visszaforgatása a ve-
zetés irányítás másik három funkciójába (ter-
vezés, koordináció, vezetés), szintén munka-
csoportok alkalmazásával történt. Az OHQ 
működésében az Összhaderőnemi Hatásérté-
kelő Munkacsoport, az Összhaderőnemi Ha-
táskezelő Testület, az Információs Műveletek 
Munkacsoport, az Összhaderőnemi Koordi-
nációs Testület, valamint az Összhaderőnemi 
Koordinációs Testület voltak a meghatározó 
jelentőségűek. 

Összhaderőnemi Hatásértékelő 
Munkacsoport  

(Joint Effects Working Group, JEWG)

A Hatásalapú Műveletek Főnökség főnök 
helyettese vezette, kéthetes ciklusban. Ez 
volt az a „fórum”, ahol a törzs kijelölt tagjai 
értékelték a művelet végrehajtásának álla-
potát. Az értékelési eljárás során a munka-
csoportba kijelölt szakemberek egyenként 
megvizsgálták az összes Katonai Stratégiai 
Cél (Military Strategic Objectives, MSO), a 
Katonai Stratégiai Hatás (Military Strategic 
Effects, MSE), és a Katonai Stratégiai Fel-
adat (Military Strategic Actions, MSA) 
megvalósulásának helyzetét. A vizsgálat so-
rán feltárták az esetleges ellentmondásokat 
a feladatok sikere érdekében végrehajtott, 
illetve a kívánt hatások érdekében végrehaj-
tás alatt álló műveletek, továbbá az aktuális 
eredmények között.

A munkacsoport munkájának eredménye 
a Művelet Hatékonyság Elemzés (Campaign 
Effectiveness Analysis, CEA), amely egy 
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százalékos értéket rendel minden egyes előbb 
felsorolt értékelés mellé illetve meghatározza 
azok tendenciáit, gyengéit és a hiányosságo-
kat, valamint a kulcselemeket a kiküszöbölé-
si tervhez. 

Itt azonban meg kell jegyeznem, hogy 
bármennyire is követelmény a mérhetőség a 
hatások megtervezésénél, a gyakorlatban az 
értékelési folyamat meglehetősen sok szub-
jektív elemet tartalmaz. A magasabb rendfo-
kozatú, jobb előadó-meggyőző képességgel, 
szofisztikáltabb nyelvtudással rendelkező 
tisztek gyakran e képességeikkel, és nem 
mindig a szakmai érveikkel „győzték” meg a 
munkacsoport tagjait az igazukról. Ellenpél-
daként szolgált az a néhány alkalom, amikor 
az angol anyanyelvű, rendkívül tapasztalt és 
határozott fellépésű főnök vezette a munka-
csoportülést, aki a tekintélyét arra használta, 
hogy félbeszakítsa a vitákat, mielőtt azok 
parttalanná vagy személyeskedővé váltak 
volna.  

Információs Műveletek Munkacsoport 
(Info Ops Working Group, IOWG)

Biztosítja a Katonai Információs Műveletek 
egységességét, végrehajtásuk összehango-
lását más, az Információs Környezetet po-
tenciálisan befolyásoló tevékenységekkel 
[7]. Ahhoz, hogy minden tevékenység össz-
hangban legyen a politikai-stratégiai irány-
mutatással, és hogy sem a tervek kidolgozá-
sánál, sem a végrehajtás során ne tévesszük 
szem elől a lehetséges hatásokat, szükséges 
egy szervezett, struktúrába foglalt InfoOps 
koordinációs folyamat kialakítása, amely 
lehetővé teszi az InfoOps főtiszt részére az 
információs tevékenység összehangolását. 
Az InfoOps Munkacsoport a törzs ütemter-
vének (battle rhythm) szerves része volt és 
hetes ciklusban ülésezett, mely találkozó-
kon minden törzsi elem küldöttje részt vett. 
Ez volt az a „fórum”, ahol a törzs kijelölt 
tagjai tervezték, koordinálták, és szinkroni-

zálták az információs műveleteket. A tagok 
felhatalmazással rendelkeztek, hogy a saját 
szakterületük nevében felszólalhassanak és 
döntést hozhassanak. Mivel az InfoOps a 
napi tevékenységekben is fontos szerepet 
játszott, a munkacsoport a parancsnok szá-
mára tanácsot adott az egyéb katonai cse-
lekvések által előidézett, lehetséges hatások 
vonatkozásában. Már az információs célok 
megnevezésével foglalkozó kezdeti koordi-
nálás is e munkacsoport keretében zajlott, 
ami később megkönnyítette az azt követő, 
folyamatos harmonizációt. Majd itt zajlott a 
jóváhagyott információs terv és tevékenysé-
gek pontosítása, értékelése, felülvizsgálata, 
az InfoOps iránymutatás kialakítása az FHQ 
felé, az információs környezetet érintő tevé-
kenységek értékelése, a szükséges és a ren-
delkezésre álló erőforrások és igények azo-
nosítása, javaslattétel feladatokra és törzsi 
tevékenységre, nem-kinetikus célok megne-
vezése a Céltervező Csoport irányába. 

A munkacsoport tagjai az elmúlt hét, va-
lamennyi főnökség által tervezett és fel-
ügyelt, valamennyi tevékenységet részle-
tesen elemezték azzal a céllal, hogy azok 
végrehajtása harmonizáljon a jóváhagyott 
célokkal és, hogy azok hatásai egymást erő-
sítsék, és ne gyengítsék. A megbeszélésen 
nyert információk feltöltöltésre kerültek az 
Összhaderőnemi Szinkronizációs Mátrixba 
(Joint Action Syncronisation Matrix, JASM), 
abba a  dokumentumba, ami arra hivatott, 
hogy egy helyen szerepeljenek, és ezáltal át-
tekinthetők legyenek a különböző szintek és 
a különböző haderőnemek, különböző szak-
területinek legkülönbözőbb akciói. A munka-
csoportban a J2, a J3-5, a J9, a Katonai Tájé-
koztatás, és a politikai tanácsadó (POLAD) 
játszott kulcsszerepet. 

Beosztásomnál fogva e munkacsoport mű-
ködéséről szereztem a legtöbb tapasztalatot, 
ezért, és a munkacsoport jelentősége okán 
had mutassam be részletesebben a működését 
és osszam meg a tapasztalataimat. 
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A fő InfoOps hozzájáruló a saját jogán a 
parancsnok volt, figyelembe véve azon ké-
pességét, hogy a diplomáciai és egyéb tár-
gyalásokon való személyes jelenlétén (KLE) 
keresztül befolyásolta az eseményeket. 

Az InfoOps főtiszt vezette a koordinációs 
folyamatot, biztosítva az összes, a vezetésen 
belül végrehajtott katonai információs műve-
letek közötti sorrendet, a belső ellentmondás-
mentességet és az egységet. 

A PSYOPS az információs tevékenységek 
fő hozzájárulója. A PSYOPS főtiszt dolgozta 
ki a PSYOPS támogatásra vonatkozó javasla-
tot és a műveleti tervezési folyamat alatt ösz-
szehangolta a PSYOPS-ot a többi információs 
tevékenységgel. Ezen kívül jelentős mértékben 
hozzájárult a célmeghatározási folyamathoz is. 

A különleges műveleti erők (Special 
Operations Force / SOF) képviselője tanácsot 
adott az információs tevékenységek támoga-
tására alkalmazható SOF képességekről és 
azok alkalmazásáról.

Elektronikai Hadviselés (Electronic War-
fare, EW) tiszti beosztás nem került akti-
válásra az OHQ állományában, feladatát a 
Kibervédelem (Cyber Defense) főtiszt látta 

el. Ez egy olyan képesség, amely szoros ösz-
szehangolást kiván a baráti rendszerekre gya-
korolt, nem szándékolt hatások megelőzése 
érdekében. Képviselője tanácsot adott az EW 
támogatás témájában, valamint visszacsato-
lást biztosított annak hatékonyságáról.

A J3-5 Megtévesztési főtiszt tett javasla-
tot a megtévesztési célokra, ő alakította ki a 
megtévesztési célkitűzéseket, valamint ő dol-
gozta ki a szakterületére vonatkozó MOE-t. 

A Jogi Tanácsadó (LEGAD) „felügyelte” 
az információs tevékenységek jogi vonatko-
zásait, beleértve a ROE-t, valamint elvégezte 
a Munkacsoport által javasolt információs te-
vékenységek jogi értékelését. Szerepe nem-
csak az InfoOps szakmai döntések tekinteté-
ben volt meghatározó, hanem a többi művelet 
és gyakorlatilag minden parancsnoki döntés 
tekintetében. Valójában egyetlen parancsnoki 
döntés nem születhetett meg a LEGAD szak-
mai „hozzájárulása” nélkül és a különböző 
szintű parancsnokok elsőszámú tanácsadó-
ivá váltak a különböző szinteken működő 
LEGAD szakemberek. 

A POLAD speciális szerepéről korábban 
már szóltam, de annyit fontos rögzíteni, hogy 

Az InfoOps Munkacsoport összetétele (sematikus vázlat)

4. ábra. (az Ált/57 Információs  Műveletek Doktrína alapján)

PSYOPS
Összekötő tisztek

Különleges műveleti
Elektronikai hadviselés

Megtévesztési ti.
Műveleti bizt. ti.

Jogász
Politikai tanácsadó

Kulturális tanácsadó
Műveletek szgépes  

hálózatokkal

INFOOPS főnök

CIMIC PA

J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9

Célkijelölő ti.
Műveleti elemző

Információs Műveleti 
Koordinációs Tanács



ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA80

a számára a munkacsoportban elhangzó in-
formációk ugyanolyan fontosak voltak, mint 
az általa adott információ számunkra. Taná-
csot adott a javasolt információs tevékenysé-
gek politikai vonatkozásairól, összehangolta 
Brüsszellel az információs tevékenységek 
politikai célkitűzéseit, valamint a diplomáci-
ai tevékenységeket az InfoOps főtiszttel.

Kulturális Tanácsadó (CULAD) tanácsot 
adott az információs tevékenységek kultu-
rális vonatkozásairól, beleértve az etnikai, 
vallási és társadalmi vetületet. Ezenkívül el-
végezte az információs tevékenységek kultu-
rális szempontú értékelését. 

A Műveletelemző gondoskodott a művele-
ti értékeléshez való bedolgozásról, elemezte 
a siker mértékét és beszámolt a művelet ér-
tékeléséről. 

A J2 képviselője gondoskodott a kezdeti 
rendszerelemzésről (kommunikációs és infor-
mációs rendszerek (CIS), emberi tényezők, 
más entitások képességeinek elemzése), me-
lyek az információs környezetre hatást gyako-
rolnak. Segítséget nyújtott a tevékenységek és 
az abból következő hatások értékelésében.

A J3-5 képviselője gondoskodott a hadmű-
veleti szakirányú hozzáértésről az informáci-
ós tevékenységek tervezésének és végrehaj-
tásának támogatására, valamint integrálta az 
InfoOps tervezést a hosszú távú előtervezési 
folyamatba.

A J9 képviselője ismertette a CIMIC ké-
pességeket és értékeléseket, melyek támo-
gatták az információs műveleteket, valamint 
összehangolta, az InfoOps-szal a tevékenysé-
güket. Ezen kívül a CIMIC nyújtotta a leg-
hasznosabb visszacsatolást az információs 
tevékenységek hatásáról.

A Célkijelölési főtiszt biztosította, hogy 
az InfoOps Munkacsoport tervezési tevé-
kenysége szinkronban legyen a célkijelölési 
mátrixszal és az elsődlegességi céllistával. 
Ezen kívül segített a célkijelölés ellentmon-
dás-mentessé tételében, valamint a hatások 
értékelésében.

A Közkapcsolatok (Média) képviselője 
felelt a parancsnoknak minden médiakapcso-
latért, a belső kommunikációért, valamint a 
Közösségi Média tevékenységért. Segítette 
az InfoOps - ot, hogy a média és más kato-
nai információs tevékenységek kölcsönösen 
támogassák egymást. 

Az Összekötőtisztek (FHQ, FRONTEX) 
gondoskodtak az anyaszervezetük és az 
OHQ közötti elengedhetetlen kapcsolatról, 
biztosítva, hogy mindkettőjük tevékenysége 
kölcsönösen támogató legyen. 

Összhaderőnemi Hatáskezelő Testület 
(Joint Effects Management Board, 

JEMB)

A Hatásalapú Főnökség főnöke a Törzsfő-
nöki Koordinációs értekezlet keretében je-
lentette a Művelet Hatékonyság Elemzést 
(CEA), a kiküszöbölési tervet valamint az 
ezekkel kapcsolatos előrejelzéseket. A jelen-
tések és a javaslatok elfogadása után azok 
világos irányvonalat jelentettek a többi mun-
kacsoport számára.

Összhaderőnemi Koordinációs Testület 
(Joint Coordination Board, JCB)

Ez volt a legfontosabb parancsnoki értekez-
let, amelyen a parancsnok tájékoztatta a szű-
kebb törzsét a legfontosabb stratégiai fejle-
ményekről. Az értekezlet során a parancsnok 
meghallgatta a Művelet Hatékonyság Elem-
zést, a szűkebb törzs javaslatot tett a kívánt 
hatások elérésének módjára, majd a konzek-
venciák levonása után, azok felhasználásával 
parancsnoki feladatszabás következett a jö-
vőre vonatkozóan.

Összefoglalás

A művelet számos szállal kapcsolódik a mű-
veleti dizájnban szereplő más területekhez is, 
úgy, mint a politikai, társadalmi, gazdasági 
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vagy akár az információbiztonság területei. 
A végrehajtók cselekvési szabadságát folya-
matosan befolyásolják a műveleti térben mű-
ködő egyéb szereplők, amelyek közül a leg-
meghatározóbb a szintén EU mandátummal 
létrehozott FRONTEX, valamint a migrán-
sok fizikai biztonsága, a jogi, politikai és ide-
ológiai korlátozások, továbbá a kormányzati 
a nem kormányzati szervek és a nemzetkö-
zi szervezetek tevékenysége. A műveleteket 
irányító parancsnok csak akkor lehet sikeres, 
ha érti a műveleti környezetet, az azt befolyá-
soló tényezőket, illetve az abban zajló folya-
matokat, tervezi a negatív hatások kezelését 
illetve a pozitív hatások kihasználását. 

A hatás alapú megközelítés bizonyos ré-
szei nem újak, az egész inkább szemléletvál-
tozást jelent a tervezés-végrehajtás-értékelés 
folyamatában. Az eljárás a minél több célt 
elpusztítani elv helyett, az ok-okozati össze-
függésre, a hatások elemzésére koncentrál, és 
nagymértékben támaszkodik az információs 
műveletek, mint integrált katonai funkció 
lehetőségeire. Habár az EUNAVFOR MED 
SOPHIA egy katonai (haditengerészeti) mű-
velet, a tervezett végállapot és az elérendő cé-
lok eléréséhez szükséges erőfeszítések mesz-
sze túlmutatnak a katonai cselekményeken, a 
sikerhez változásokat, hatásokat kell elérni a 
térség politikai, gazdasági, és civil környeze-
tében is. Ez a kiszélesedett spektrum volt a fő 
oka a nem kinetikus tevékenységek jelentős 
előretörésének a művelet során. 

[1] EUNAVFOR MED OHQ JOINT EFFECT 
BRANCH SOP 2015.

[2] EUNAVFOR MED OHQ JOINT EFFECT 
BRANCH SOP 2015.

[3] Ált/57 MAGYAR HONVÉDSÉG INFOR-
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KIADÁS 2014. 08. 05
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Bevezetés

A Magyar Honvédség Helyszíni Atom, Bi-
ológiai és Vegyi Mintavevő és Azonosító 
Csoportja1 (továbbiakban: SIBCRA Team) a 
Magyar Honvédség egy merőben új és inter-
diszciplináris NATO felajánlható képessége.. 

Ez a csoport a hatályos és vonatkozó 
NATO előírásoknak megfelelően képes a 
meghatározott környezeti és időjárási körül-
mények között2 különböző halmazállapotú 
anyagokból mintát venni, radiológiai, vegyi, 
és korlátozottan biológiai (továbbiakban: 
ABV) felismerést, elsődleges helyszíni azo-
nosítást viszonylag rövid idő alatt végrehaj-
tani. Alkalmas a feltételezett ABV anyagokat 
tartalmazó környezeti mintákat összegyűjte-
ni és azokat a kijelölt háttér ABV laborató-
riumokba szállítani a későbbi „törvényszéki” 
szintű azonosítás érdekében. Saját technikai 
eszközeivel alkalmazható legalább 2 minta-
vételre naponta. Felszereléseivel végrehajt-
ja a vegyi-, biológiai- és radiológiai minták 
csomagolását, kezelését, szállításhoz előké-
szítését és szállítását. Képes a NATO Stan-
dard (STANAG) AEP-66 és egyéb vonatkozó 
szabályozók szerint mintavételi és mintaszál-
lítási eljárások végrehajtására. [1] Biztosítja 

1 NATO AEP-66 (SIBCRA) Kézikönyv: Sampling 
and Identification of Chemical, Biological and 
Radiological Agents [1].

2 Ez a meghatározott tartomány a SIBCRA Team Szer-
vezeti és Működési szabályzata szerint, a nemzeti 
korlátozásoknak megfelelően került kialakításra, pl. 
magashegyi és sarkköri feladatokban nem alkalmaz-
ható.

a minták „sértetlenségét” a minta élettörténe-
tének (mintavételtől a szállítás befejezéséig 
történő) megfelelő dokumentálásával. To-
vábbá részt vesz az országvédelmi, kataszt-
rófavédelmi és NATO szövetséges szerepvál-
lalásunk részeként önállóan vagy kötelékben, 
mintavételi és ABV anyag azonosítási felada-
tok végrehajtásának tekintetében.

A SIBCRA Team kialakítása

„A NATO 2002-es prágai csúcstalálkozóján 
döntés született a NATO Reagáló Erők fel-
állításáról (továbbiakban: NRF), amelyben 
váltásban komplett vegyivédelmi képesség 
és többnemzetiségű erők is kijelölésre kerül-
tek. A többnemzetű vegyivédelmi zászlóalj 
állományában ABV felderítő és mentesítő 
képesség, telepíthető ABV laboratóriumok 
(benne SIBCRA csoport, vegyi-, biológiai-, 
radiológiai laboratóriumok, vegyivédelmi 
tűzszerész csoport és parancsnoki csoport) 
és a parancsnoki döntéstámogatást bizto-
sító Hadműveleti Értékelő Csoport (Joint 
Assessment Team, JAT) is megtalálható. ” [2]

A Magyar Honvédség szervezetén belül 
a SIBCRA Team összeállításának gondola-
ta először 2012. évben fogalmazódott meg 
a honvédelmi felső vezetésében. Szüksé-
ges egy olyan SIBCRA csoport kialakítása, 
amely segítségével elérhetővé válik egy, a 
közép-európai régióban részben hiányzó 
képesség viszonylag alacsony anyagi ráfor-
dítással. 2013. évben a Honvéd Vezérkar 
Főnökének (továbbiakban: HVKF) parancsa 
alapján elkezdődött a SIBCRA Team érdemi 

HEGYES IMRE SZÁZADOS –  
MARTON ANDRÁS FŐHADNAGY:  

MH SIBCRA TEAM KÉPESSÉG FEJLESZTÉSI IRÁNYAI 
NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBEN
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kialakítása, mert ez a képesség nemzetközi 
szinten is kiemelten fontos az ABV fegyve-
rek terjedése és az ABV terrorizmus elleni 
küzdelemben.

Az említett HVKF parancs alapján a kö-
vetkező években (2013.-2014.) saját elgon-
dolás és külföldi példák alapján kidolgoztuk 
az ideiglenes, majd a megfelelő vezető szer-
vekkel egyeztetve a végleges állománytáblát 
és a felszerelési jegyzéket. Az MH Görgei 
Artúr Vegyivédelmi Információs Központ 
(továbbiakban: MH GVIK), MH HAVÁRIA 
Laboratórium Osztály Mintavevő Csoport 
bázisán megalkottuk a hazai kiképzési struk-
túrát, továbbá megvizsgáltuk és beterveztük 
a nemzetközi kiképzési lehetőségeket.

Így a 2015. évben a SIBCRA Team valós 
felajánlott képességgé vált 180 napos ala-
csony készenlétű, NATO Gyorsreagálású 
Erők (NATO Response Forces, NRF) által 
lehívható struktúrában. 2016-ban a csoport 
lengyel vezetésű Összhaderőnemi Harccso-
port ABV Telepíthető Laboratórium szerves 
részévé vált és az MH NRF 2016 váltásban 
12 hónapon keresztül, mint az MH NRF kon-
tingens egyik ABV eleme 10 napos készen-
léti idővel.

Az említett lengyel vezetésű nemzetközi 
telepíthető laboratóriumok (ABV) minta-
vevő csoportjai négy különböző nemzetből 
állt össze: magyar SIBCRA Team, lengyel 
SICA3 Team, cseh SIRA4 Team, és a szlovén 
EOD SIBCRA5 Team-ből, mely utóbbi egy 
merőben új kialakítású tűzszerész-mintavevő 
csoport.

Tehát a SIBCRA Team képesség fejlesz-
tési irányainak lehetőségeit nemzetközi kör-

3 NATO AEP-66 (SICA): Sampling and Identification 
of Chemical Agents;

4 Sampling and Identification of Radiological Agents; 
NATO Standard AEP-66

5 EOD SIBCRA: Explosive Ordenance Disposal, 
Sampling and Identification of Chemical, Biological 
and Radiological Agents

nyezetben a már kialakított hazai mintavevő 
csoport továbbfejlesztésével lehetséges volt 
elérni, amelyet a következő fejezetben tagla-
lunk. Ezért cikkünk a mintavevő csoportban 
alkalmazott mintavevő technikákat, illetve 
az élőerő bevetés közbeni megóvásával kap-
csolatos fejlesztési irányokat, lehetőségeket 
taglalja. Ennek megfelelően a SIBCRA Team 
felépítésével kapcsolatos adatokat, néhány 
mondatban szeretnénk megosztani az olva-
sóval, hogy megismerje, milyen nehézsége-
ket kell leküzdeni a szakembereknek egy új 
NATO felajánlás megalkotásával és fejlesz-
tésével kapcsolatban.

A SIBCRA Team felépítése, működése, 
eszközei

A SIBCRA Team állománytábla szerint ösz-
szesen 5 főből áll, akik az alábbi beosztáso-
kat illetve felelőségi köröket töltik be a cso-
porton belül:
• Csoportparancsnok (team leader): kapcso-

latot tart fenn a telepíthető, vagy a staci-
oner laboratórium parancsnokával, megte-
szi a jelentéseket, koordinálja a SIBCRA 
Team munkáját, kijelöli a mintavételek 
helyét, meghatározza a minta típusokat, a 
minták számát és mennyiségét,6 továbbá a 
mintavételhez szükséges eszközöket. El-
lenőrzi a felderítő műszerek és eszközök 
hadrafoghatóságát, és felelős a beosztott 
állomány kiképzettségéért.

• Csoportparancsnok-helyettes: szakmai ta-
nácsokkal látja el a parancsnokot, koordi-
nálja a mintavevők munkáját, feljegyzése-
ket készít (kitölti a mintavételi adatlapot), 
fényképez, dokumentál, az írnok szerepé-
ben tevékenykedik.

• Mikrobiológus szakértő (tiszt): a biológi-
ai eredetű anyagok esetén szakértői tevé-

6 AEP-66 STANAG szerint pl.: tiszta éles mérgező-
harcanyag esetén 10 ml, vagy sugárszennyezett fel-
színi víz esetén 1 l,



ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA84

kenységet végez, ezzel hozzájárul a sikeres 
mintavételhez. A többi típusú szennyezés 
esetén helyettesítheti a technikus és minta-
vevő beosztottakat, továbbá elvégzi a má-
sodlagos mintakonténer helyszíni, azonna-
li mentesítését.

• Technikus zászlós (clean man): az ún. 
„tiszta ember” szerepében tevékenyke-
dik, előkészíti a mintavevő eszközöket és 
a minta csomagolásához szükséges egyéb 
felszereléseket. Közvetlen kapcsolatban 
áll a mintavevő zászlóssal. Felelős a mű-
szerek és az eszközök hadrafoghatóságá-
ért.

• Mintavevő zászlós (dirty man): az ún. 
„piszkos ember” szerepét tölti be, alap 
esetben7 ő az egyedüli személy, aki köz-
vetlen kapcsolatba kerülhet a szennyezett 
mintákkal. Szerepe a minták begyűjtése és 
elsődleges csomagolása.

A SIBCRA Team folyamatos kapcsolatot tart 
fenn a telepíthető vagy stacioner laboratóri-
um munkatársaival, a mintavétel előtt, alatt 
és a laboratóriumi vizsgálatok során. A fo-
lyamatos kapcsolattartás elengedhetetlen a 
pontos laboratóriumi munka végrehajtásá-
hoz, mert a mintavétel minőségén áll vagy 
bukik a mérési eredmények hitelességének 
legnagyobb része. Kijelenthető tehát, hogy 
a megfelelően végrehajtott, és jól dokumen-
tált mintavételi munka, hozzájárul a lehető 
legpontosabb laboratóriumi eredményekhez. 
Egy ideális mintavétel végzésénél jelen van 
a laboratórium egy képviselője is, aki mint 
tanácsadó vesz részt a terepi munkában.

A csoport fel van szerelve különböző 
mintavevő, azonosító eszközökkel és fel-

7 Alap eset, mikor nem szükséges másnak besegítenie 
egy minta levételénél, például a dirty man egyedül 
is képes mintázni, de van olyan eljárásrend, ahol a 
parancsnok vagy a mikrobiológus is a dirty man sze-
repében tevékenykedik, pl.: nagyobb objektumok 
mintázása esetén.

szerelésekkel. Ezeket a felszereléseket több 
nagyobb csoportra oszthatjuk: mintavevő 
eszközök, felderítő, azonosító, vagy moni-
torozó eszközök. Minden egyes mintavétel 
előtt a szennyezett területeken – legyen az 
objektum, terület, jármű, vagy esetleg vala-
milyen kisebb tárgy (védőruha, szűrőbetét, 
fegyver, csomag) – felderítést kell végrehaj-
tani. Az ilyen felderítések alkalmával a leg-
főbb cél a szennyező anyagok meghatározá-
sa, elsődleges azonosítása, és a mintázandó 
felületek, objektumok kijelölése. Egy másik 
csoportosítási mód is alkalmazható, mégpe-
dig vegyi, biológiai és radiológiai kategóriák. 
Ezt a három területet csak három különböző 
műszercsaláddal lehet lefedni. 

Az első ilyen műszercsaládhoz tartoznak 
a vegyi felderítő eszközök, melyek között 
találhatunk vegyi azonosító, felderítő és 
monitorozó eszközöket. A terepi azonosító 
eszközök a leghatékonyabbak egy profesz-
szionális mintavevő csoport számára, mert 
nagy bizonyossággal képesek meghatároz-
ni a vegyi szennyezettség minőségét, még 
kevert (több típusú szennyezést tartalmazó) 
minták esetén is. A katonai célra fejlesztett 
vegyifelderítő eszközök általában egy elég 
szűk tartományban képesek meghatározni a 
szennyezések minőségét. Pl. képesek meg-
különböztetni, hogy milyen típusú a mérgező 
harcanyag (G idegméreg vagy H hólyaghú-
zó), de ezen belül nem képes meghatározni, 
hogy konkrétan milyen vegyületről van szó. 
A levegőmonitorozó eszközök, pedig csak az 
esetleges szennyezések megjelenéséről, vagy 
egyes gázok koncentrációjáról tájékoztatnak 
minket a saját környezetünkben, mely szin-
tén fontos, például az oxigénszint csökkenése 
esetén.

A második ilyen műszercsaládhoz tartoz-
nak a radiológiai felderítő eszközök, melyek 
között találhatunk sugárfelderítő és gamma-
sugárzást kibocsátó izotópokat azonosító 
eszközöket, illetve dózisteljesítmény mé-
rőket és egyéni sugáradag mérőket is. A te-
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repi sugárfelderítő és azonosító eszközök 
alapvető jelentőséggel bírnak a mintavevő 
csoport életében, melyekkel képesek meg-
határozni a radioaktív környezetben végzett 
munkához szükséges alapvető paramétere-
ket és az ebből számolható korlátozásokat. 
Fontos tudni, hogy mekkora a területen a 
háttérsugárzás (sugárszint), illetve milyen 
izotópokkal szennyezett a mintavételre ki-
jelölt terület, azok milyen típusú sugárzá-
sokat bocsátanak ki, és esetleg milyenek a 
leányelemeik. Ezekből az információkból 
meghatározható az izotópok felezési ideje, 
illetve mekkora védőtávolság megtartása 
szükséges és mennyi a szennyezett területen 
munkával eltölthető maximális idő. Kijel-
zésre alkalmasak még a dózisteljesítmény 
mérők, amelyek a kialakításuknál fogva dó-
zis/órában mérnek, mely elengedhetetlen a 
más alegységek feladatainak tervezésénél 
(pl.: előfordulhat az is, hogy egyáltalán nem 

lehet megközelíteni a területet, mert olyan 
magasak a sugárzási értékek).

A harmadik ilyen a biológiai felderítő esz-
köz a mikrobiológiai szimultán gyorstesztek, 
illetve a SIBCRA Team pontosan feljegyzett 
terepi megfigyelései. Ezeknél olyan, azon-
nali eredmény, mint a korábban felsorolt két 
műszercsaládnál, nem érhető el. Gyorstesz-
tekkel lehet alapvető vizsgálatokat végezni 
(kb. 15 perc alatt), de a pontos minőségi és 
esetleg mennyiségi meghatározást csak a te-
lepített és/vagy háttér mikrobiológiai labora-
tóriumok képesek végrehajtani a mintavevő 
csoport által minél gyorsabban beszállított, 
és pontosan dokumentált mintákból. 

A fentebb említett másik főcsoport a min-
tavevő eszközök csoportja, melyeket szintén 
három különböző területre lehet osztani, a 
levegő-, a szilárd- és a folyadék-mintavevő 
eszközökre. Mindhárom kategória más-más 
hadműveleti időpontban, vagy időtartamban 
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fontos, pl. előfordulhat olyan helyzet, hogy 
csak levegő mintákat tudunk venni, mert 
másra egyszerűen nincs idő, vagy lehetőség, 
előfordulhat olyan tevékenység, feladat, ami 
kizárja a teljes mintavétel végrehajtását. A 
SIBCRA Team talán legfontosabb feladata 
az elsődlegesen a levegő mintákból meghatá-
rozott szennyezett terület méreteinek a pon-
tosítása. Ehhez általában talajmintákra van 
szükség, melyeket a szilárd anyag mintavevő 
készlettel lehet begyűjteni. Ha a területen ta-
lálható felszíni víz, ahhoz folyadék mintave-
vő felszerelést használunk.

Nemzetközi kitekintés

Már a 2000-es évek elejétől megjelentek az 
első SIBCRA (ABV) mintavevő csoportok, 
hogy segítsék, vagy éppen pontosítsák a töb-
bi vegyivédelmi szakalegység munkáját. A 
francia, az osztrák vagy a belga mintavevő 
csoportok merőben más összeállítású erők, 
mint a magyar SIBCRA csoport. Általában 
ezek a csoportok 6-7 főből állnak. A hadsere-
gek mintavevő csoportjaiban a feladatkörök 
differenciáltabban kerültek meghatározásra, 
ezzel egyenes arányban az egy katonára ve-
tített munkaterhelés is kevesebb. Van olyan 

katona, aki csak dokumentál, van, aki csak 
fényképez, vagy csak a rádiót kezeli, illet-
ve van külön belső mentesítő katonájuk is. 
Technikai eszközeik színvonala nem sok-
kal haladja meg a hazai mintavevő csoport 
eszközeinek színvonalát. Összességében a 
mintavevő eszközök tekintetében elmondha-
tó, hogy a hazai csoport azonos gyártmányú 
(márkájú) és teljesen ugyanazon minőségű 
anyagokat és eszközöket használ. A mintave-
vő eljárásrendekben van minimális különbség 
országonként, hiszen a NATO AEP-66-ban 
megfogalmazottak csak egyfajta iránymuta-
tást adnak annak ellenére is, hogy tartalmaz-
nak ugyan kötelező elemeket (pl.: minimális 
mintaszám, kötelező minta típusok, kötelező 
védőruha fokozatok és hord módok), mégis 
csak egy ajánlás marad a megfelelő munka-
végzéshez. Ebből eredően az egyes nemze-
tek a dokumentumban megfogalmazottakhoz 
tudják, tudták formálni saját erőik struktú-
ráját, és erőiket úgy alkalmazzák, hogy az 
számukra a legmegfelelőbb legyen. Van egy 
vagy több jól kialakított mintavevő csoport-
juk, ahol mindenki tisztában van a saját sze-
repével és képességeivel, és ennek fényében 
alkalmazzák a különböző mintavételi techni-
kákat. 
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Kritikus kérdés még, hogy mennyi legyen a 
rendelkezésre álló csoportok száma, hiszen ha 
több feladat jut egy napra, akkor azt több cso-
port könnyebben tudja elvégezni. Egy minta-
vételi feladat végrehajtása nagyon megterhelő 
még a képzett mintavevőnek is (különösen 
meleg, napos időben, zárt szigetelő típusú vé-
dőruhában). Előfordulhat, hogy a következő 
aznapi mintavétel folyamán olyan hibát követ 
el, amely befolyásolhatja a minta minőségét 
vagy integritását. Így az nem lesz alkalmas la-
boratóriumi feldolgozásra, ezért a mintavételt 
meg kell ismételni (ezzel a késéssel értékes 
információk veszhetnek el). Ennek értelmé-
ben belátható, hogy valóban fontos több, jól 
kiképzett csoport létrehozása, amely jelenleg 
hazánkban nem megoldott. Ezt a tényt tekint-
hetnénk egyfajta hazai fejlesztési iránynak is, 
több csoport létrehozása szükséges a minőségi 
munkavégzéshez. Műveleti területen a minta-
vevő csoportok munkáját minden esetben egy 
szervezetszerű biztonsági alegység (lövész 
raj, szakasz) támogathatná, jelenleg ezen el-
járás rendek kidolgozása még várat magára. 
Nemzetközi viszonylatban már vannak kidol-
gozott személyvédelmi módszerek, pl. az 5 
fős mintavevő csoport védelmére egy 8 fős jól 
kiképzett különleges műveleti beavatkozó raj 
áll rendelkezésre. 

A hazai SIBCRA Team fejlesztési 
irányai 

Az előző részben olvashattuk, hogy egy min-
tavevő csoport nem elegendő, ezért szükség 
lenne minimum kettő meglévő, állomány-
táblás, feltöltött, és egy tartalék csoport, azaz 
legalább 3x5 fő kialakítására. Ezen csoportok 
vezetői szakirányú végzettséggel rendelkező 
vegyészek vagy vegyészmérnökök lennének, 
tanácsadójuk pedig mikrobiológus lenne. A 
mintavevő technikusok vegyésztechniku-
si képesítéssel rendelkeznének. A meglévő 
mintavételi feladatok végrehajtásához elen-
gedhetetlen ismerni az analízis célját, megva-

lósíthatóságát. Ennek fényében elmondható, 
hogy a legalapvetőbb szakmai ismeretekkel 
és az ehhez tartozó technikai eszközök keze-
lési és elméleti ismereteivel csak akkor ren-
delkeznének, ha elvégeznék a fent felsorolt 
iskolákat, szakképzéseket.

A fent említett alapkövetelmények megléte 
esetén is szükségesek a különböző mintave-
vő (pl.: Joint CBRN Defence School, Rieti) 
és helyszínelő (pl.: Nederlands Forensisch 
Instituut) tanfolyamok elvégzései, hogy 
„mintavevőspecifikusabb” csoportokkal ren-
delkezhessünk. 

Továbbá a kiképzéssel kapcsolatban el-
mondható, hogy a már megfelelő kvalifiká-
cióval rendelkező és kiképzett vegyivédelmi 
katonák esetén szükséges legalább egy 2 hetes 
szakalapozó kiképzés, melyet követhet egy 2 
hetes szakkiképzés, amelyet egy 1 hetes ösz-
szekovácsoló kiképzés zárhat komplex ABV 
szcenáriók gyakorlásával. Ezek után lehetőség 
lenne legalább kettő nemzetközi környezet-
ben, éles mérgező harcanyaggal végrehajtott 
gyakorlatra (pl.: Toxic Valley és/vagy Purple 
Field gyakorlatok), csoport vagy maximum 
„szakasz” szinten, majd ezek után lehet be-
tagozódni egy nemzetközi ABV zászlóalj 
munkájába, mint szakértő ABV blokk. Főleg 
a parancsnokok feladataiban lenne ez fontos, 
hiszen a reggeli és esti eligazítások és jelenté-
sek angol nyelven, más struktúra alapján tör-
ténnek. Itt látható, hogy szükséges fejlesztési 
irány lenne a csoport minden tagjának közép-
szintű angoltudás elérése, a parancsnokoknak 
szükséges a felsőfokú angol nyelv elsajátítása, 
hogy munkájukat minden NATO egységben el 
tudják látni.

Kijelenthető tehát, hogy a mintavevő 
csoportba tartozó személyek számos iskola 
(egyetem, vagy technikusi képzés), kikép-
zés és nemzetközi gyakorlat után érik el azt 
a szintet, hogy megfelelőn helyt álljanak egy 
ilyen csoport munkájában.

Talán ez a legösszetettebb fejlesztési irány, 
hiszen a mintavevő csoport felderítő eszkö-
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zei nagyban meghatározzák annak azonosító 
képességét. Minél összetettebb műszerpark-
kal rendelkezik, annál gyorsabban és egy-
szerűbben tudja végrehajtani a felderítést, 
majd a helyszíni azonosítást és képes erről 
jelentést tenni az elöljárónak. A képesség 
minőségét nagyban növelné egy, az amerikai 
hadseregben már használt és jól bevált, köny-
nyű vegyifelderítő eszköz, az LCD 3.3, hogy 
a legalapvetőbb adatokat a körülöttünk lévő 
levegőből azonnal, könnyen leolvashassuk. 
„Az LCD 3-as sorozat típusai könnyű kivi-
telű, kisméretű korona kisüléses ionmozgé-
konyság spektrometria elven működő, radio-
aktív forrást nem tartalmazó akkumulátorral 
üzemeltethető eszközök, melyek alkalmasak 
mérgező harcanyagok, illetve toxikus ipari 
vegyületek kimutatására levegőből. Kis hely-
igény és alacsony fogyasztás jellemző rájuk.” 
[3]. A fejlesztés során a szakmai igények és 
javaslatok figyelembevételével az elsődleges 
felderítés vagy beavatkozás alapvető eszköze 
lehetne a Smith Detection HGVI készüléke, 
amely ötvözi a dózisteljesítmény mérők, az 
elektrokémiai szenzorok8, ionmozgékonyság 
spektrometria9, és a lángfotometriás spek tro-
metria előnyeit10.

A csoportokat felszerelhetnénk a Thermo 
Scientific Gemini Analyzer eszközzel, amely 
tökéletesen ötvözi a RAMAN11 és az FT-IR12 
eljárásmódok előnyeit. Illetve a terepen lévő 

8 Elektrokémiai szenzor, mely valós időben mér egy-
szerre több általunk kiválasztott környezeti gázra is, 
pl.: oxigén, hidrogén, foszgén, ammónia, kén-hidro-
gén, klór, robbanásveszélyes gázok, stb.

9 IMS: szerves molekulaionok becsapódási idején ala-
puló azonosítási technika, pl.: G vagy H anyagokra.

10 Atomok színképén alapuló azonosítási technika, pl.: 
kén, arzén, foszfor

11 RAMAN: elektromágneses hullám (fény) Raman tar-
tományában végzett spektroszkópiája, pl.: nem sötét 
színű szerves anyagok csomagoláson keresztüli azo-
nosítására.

12 FTIR: Furier transzformációs infravörös fény spekt-
roszkópia, pl.: akár sötét színű szerves anyagok azo-
nosítására.

gázok, gőzök pontos minőségi elemzéséhez, 
akkor alkalmazhatnánk egy ún. terepi, mobil 
GC-MS13 rendszert (pl. HAPSITE, MM-2, 
vagy Torion T-9). [4]

A jelenleg legkorszerűbb terepi eszközök-
kel rendelkező SIBCRA csoportok kiala-
kítása nagyban hozzájárulhat a telepíthető 
vegyi-, radiológiai laboratóriumok teljesít-
ményéhez, a beavatkozás helyszínén min-
tavevő eszközeikkel, a hordozható készülé-
kekkel már megfelelő elsődleges információt 
lehet szolgáltatni a civil és katonai vezetés 
számára mind katasztrófahelyzetben mind 
katonai alkalmazás esetén is. A hadművele-
ti szintű azonosítást követően egy szakszerű 
mintavevő csoport, képes a minták csomago-
lására, tartósítására, a laboratóriumig történő 
szállításra egyaránt. [5]

A csoport képességét nagyban javítaná 
egy nátrium-jodid szcintillációs detektor14, 
amely alkalmas izotóp azonosításra és ne-
utron sugárzás detektálására is, amellyel az 
MH HAVÁRIA Laboratórium Osztály már  
2008-ban rendelkezett és ma is a készenléti 
szolgálatának alapvető készüléke. A legmo-
dernebb, de már kereskedelmi forgalomban 
kapható hordozható szcintillációs sokcsator-
nás gamma izotópazonosító készülékek okos 
telefonról, vagy bármilyen okos eszközről 
üzemeltethetőek és az általuk szolgáltatott 
információk megfelelő mobiladat-kommuni-
kációs háttérben továbbíthatóak a labor, illet-
ve az irányító szervek felé. Továbbá nagyban 
segítené a mintavevő csoport terepi munkáját 
egy kompakt, kis tömegű  dózisteljesítmény-
mérő is, (pl. Thermo RadEye), így szabadíta-
na föl némi súlyt az így is terhelt csoporton.  

13 GC-MS: gázkromatográf-tömegspekrométer kapcsolt 
analitikai technika, a mobil, hordozható kialakítású 
verziói főleg illanó szerves komponensek kvalitatív 
és kvantitatív meghatározására.

14 NaI szcintillációs detektor: gammasugárzást kibo-
csájtó izotópok azonnali helyszíni azonosítására.
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A biológiai felderítő eszközökben is le-
hetne egy új irányba indulni, mégpedig a 8 
ágenses szimultán gyorstesztek15 megvásár-
lásával (IMASS).

A mintavevő csoport felderítési és minta-
vételezési fejlesztési irányának tekinthetjük 
továbbá a törvényszéki mintavételi rendszer 
kialakítását, amellyel a hatósági laboratóri-
umok munkáját javíthatjuk. Az akkreditáció 
megszerzése csak az első lépcső a képesség 
további kialakításához, az évenkénti auditok, 
a négyévenkénti hatósági felülvizsgálatok a 
folyamatos fejlődést igénylik és vonhatják 
maguk után.

Előrelépésnek tekinthetnénk a logiszti-
kai beszerzés hatékonyságának növelését, a 
gyorsabb és hatékonyabb, illetve rugalma-
sabb fogyóanyag, és műszer alkatrész beszer-
zést, hiszen a technikai eszközök alkatrésze-
iben történő meghibásodás nem tervezhető. 
A felhasznált fogyóanyagok pótlása, a készü-
lékek szervízelése katasztrófa-, vagy háborús 
helyzetben, de még békében sem tarthat több 
hétig. A speciális és egyedi mérőműszerek, 
védőruházatok, légzésvédelmi berendezések 
javítása, karbantartása, egyedi igény szerinti 
tervezést igényelhet.

A mintavevő eszközök esetében a fejlesz-
tési irány meghatározása a lehető legegy-
szerűbb kérdések egyike, hiszen itt csak azt 
kell szem előtt tartani, hogy milyen eldob-
ható műanyag mintavevő eszközök jelentek 
meg a piacon. Főleg az Egyesült Államok 
piacain megjelenő eszközökről van szó, 
ezeket az anyagokat és eszközöket magyar 
labortechnikai cégek szállítják be hazánkba. 
Ezekkel a cégekkel kell szorosabbra fűzni a 
kapcsolatokat és naprakészen tartani a ter-
mékpalettával kapcsolatos adatbázisunkat. 
Lehet rendelni modern kialakítású, ZipLock 

15 Olyan mikrobiológiai gyorsteszt, mely alkalmas egy 
időben több mikrobiológiai ágens és/vagy toxin egy 
bizonyos spóraszám feletti azonnali kimutatására (15 
perc).

zárható, steril mintavevő zacskókat (pl. 
WhirlPaKTM), átlátszót a normál mintákhoz, 
feketét a fényérzékeny, légbuborékosat a tö-
rékeny mintákhoz. Léteznek még különböző 
edényzetek és göngyölegek, melyek kiala-
kítása mind a minták minőségétől és meny-
nyiségétől függ, nagyon széles spektrumból 
lehet választani, nem beszélve a különböző 
üvegeszközökről. A mintavételek alterna-
tív eszközeiként számba kell venni a szilárd 
fázisú mikroextrakciós, vagy szilárd fázisú 
extrakciós technikai eljárásokat, melyek a 
mintavételt követően a kialakításuknál fogva 
magukba megkötik a számunkra fontos kom-
ponenseket és már az azonosító készülékben, 
vagy a mintaelőkészítés végső lépésében 
adják le azokat. Az eszközök laboratóriumi 
körülmények között már tökéletesen működ-
nek, terepi körülmények közé is kivihetőek, 
de rendkívüli sérülékenységük miatt na-
gyobb odafigyelést és finomabb bánásmódot 
igényelnek.

A pilóta nélküli repülőgépek képesek dó-
zisteljesítmény mérő, mérgezőharcanyag 
detektáló készülékek szállítására és a megfi-
gyelt terület fölött megfelelő online informá-
ciókat szolgáltatnak, és a pontos helyzetük 
meghatározásával már az elsődleges beavat-
kozók számára értékes felderítési informáci-
ót szolgáltathatnak anélkül, hogy a felderí-
tésben érintett személyi állomány bármilyen 
kontaminációt szenvedne el. Ahogyan a tűz-
szerészek is használnak robotokat, azokra is 
felszerelhetőek modern vegyivédelmi felde-
rítő eszközök, sőt mintavevő felszerelések, 
és távirányítással monitoron követve a kezelő 
sok esetben a szakszerű mintavételt is végre 
tudná hajtani. Egyfajta fejlesztési iránynak 
tekinthető tehát a pilóta nélküli repülőgépek 
és az önjáró robotok felszerelése a mintavevő 
csoportok részére.

A mintavétel végrehajtása során a folyama-
tos szóbeli kapcsolat elsődleges fontosságú. 
A nehéz védőruhában végzett tevékenység 
során jelenleg problémás a kommunikáció, 
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mert a zárt védőruhákban nem értik egymást 
a katonák megfelelően. Ezért ezt könnyít-
heti meg, ha a felszerelés tartalmazna egy 
olyan beszédaktiválós egységet tartalmazó 
kommunikációs rendszert, amely alkalmas a 
nehéz gázvédőruha és a szigetelő típusú vé-
dőruha viselése közbeni kommunikáció vég-
rehajtására. Az állományt, de legalább egy 
főt (parancsnokot) el kell látni szélessávú in-
ternet hozzáférést biztosító mobil készülék-
kel, amely segíti a csoport munkáját. Illetve 
távolsági kommunikációban (pl. Harris RF 
5800) az elöljáró videokapcsolatban további 
információkat szerezhetne, vagy adhat a be-
avatkozás alkalmával. Az élő videokapcsolat 
nagyban segíti a hibák feltárását, azok ki-
küszöbölését a laboratórium részéről.

Minden mintavétel más és más jellegű a 
szennyezések mennyiségét és minőségét il-
letően, ezért a veszély mértékéhez képest 
kell megválasztanunk a védőruháink védelmi 
szintjeit. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 
ha kisebb szennyezéssel állunk szemben, ak-
kor nem szükséges teljes védelmi szintben16 
végrehajtani a mintavételt. Természetesen 
ez fordítva is igaz, ha nagy vagy ismeretlen 
a szennyezés mértéke, akkor nem választha-
tunk alacsonyabb védelmi fokozatot. Ehhez 
többféle, több típusú, más-más anyagú védő-
ruhákra van szükségünk. Ráadásul a szeny-
nyezés típusától (vegyi, biológiai, radiológi-
ai) is függ, hogy milyen védőruhát és egyéb 
védőeszközt (légzőkészülék, gázálarc) kell 
viselni. Ezért a csoportnak legalább 5 típusú 
védőöltözettel kellene rendelkeznie:
• Porvédőruha gázálarccal vagy porálarccal 

(alacsony védőképesség, csak radiológiai 
szennyezettség, porok esetén);

• Szűrő típusú, alap katonai (rendszeresített) 
ABV védőruha (közepes védőképesség);

16 „A” szint: gáztömör védőruha belső levegős légző-
készülékkel (300 bar-os palackkal, kb. 30 perc mun-
kavégzésre elegendő), pl.: TrellChem Super vagy 
Dräger CPS 7900

• A szűrő típusú ruhára felhúzható szigete-
lő típusú külső, szigetelő típusú védőruha 
(magas védőképesség);

• „A” szintű teljes gáztömör, nagylátómezős 
védőruha sűrített levegős légző rendszerrel 
(teljes védőképesség);

• Szigetelő típusú nagylátómezős védőruha 
gázálarccal, vagy légző rendszerrel (magas 
védőképesség, csak biológiai szennyezés 
esetén).

A mintavevő csoport mozgásához a terepen 
elengedhetetlen legalább 2 db nagy terepjáró 
képességű, a személyi állomány befogadásá-
ra alkalmas duplakabinos, pickup kialakítású 
terepjáró gépjármű, amely képes autópályán 
is a forgalom üteméhez alkalmazkodó sebes-
séggel haladni. Ugyanakkor lehetővé teszi a 
személyi állomány védelmét szolgáló, sérü-
lékeny felszerelések (védőruhák, műszerek) 
szállítását is. Egy csoport összes felszerelé-
sének málházása és szállítása tekintetében 
szükséges minimum 2 db gépjármű, hiszen 
ezt a mennyiségű felszerelést csak két gép-
jármű technikai eszközre lehetne felmál-
házni. A szállítótér lehetne rekeszes kialakí-
tású, vagy rögzítési pontos, illetve fedett és 
zárható. Az egyik autón ki lehetne alakítani 
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egy könnyű mentesítő berendezést, amivel 
az eszközeinket, dobozainkat, és mintaszál-
lító egységeinket azonnal mentesíthetnénk. 
Az autók utastereinek belső kialakításának 
is olyannak kell lennie, hogy könnyen men-
tesíthető legyen, tehát a legjobb, ha minden 
rozsdamentes acélból kerülne kialakításra. 
A fent említett átalakításokra alkalmas lehet 
a Magyar Honvédség Gépjármű Beszerzési 
Programjában már beszerzésre került Toyota 
Hilux gépjármű. 

A technikai eszközök szennyezett terep-
szakaszra juttatását is tekinthetjük fejlesztési 
iránynak, nem csak a terepjáró képesség, ha-
nem a nagyobb távolságokon való gyorsaság 
is nagyon fontos. A fentebb már kifejtett spe-
ciális járművek kialakítása mellett, feladat 
végrehajtás és kiképzés céljából a mintave-
vő csoportot célba lehet juttatni légi szállí-
tó járművel (helikopter) is, melyet a feladat 
ismeretében az elöljáró információ igénye 
és ebből eredő döntése értelmében a légierő 
biztosíthatna. 

Összefoglalás

A Magyar Honvédségben létrehozott SIBCRA 
Team jelenleg egy jól felszerelt kis szakalegy-
ségként megfelelően működik, de ahhoz, hogy 
a nemzetközi kihívásoknak is maximálisan 
eleget tegyen, a fentebb felsorolt fejlesztéseket 
részben vagy rövidtávon (maximum 3-5 év 
időtartamban) végre kellene hajtani. A minta-
vevő csoportok technikai fejlesztéseit előtérbe 
kell helyezni a telepíthető mobil laboratóriu-
mok kialakításánál, mert a pénzügyi források 
rendelkezésre állása esetén ezzel ki lehetne 
alakítani a nagymozgékonyságú, gyors reagá-
lású, pontos, precíz és robosztus módszereket 
alkalmazó mintavevő csoportokat. 

A fent leírtak alapján elmondhatjuk, hogy 
abban az esetben, ha ezek a fejlesztések idő-

ben folyamatosan, progresszív módon meg-
valósulnak, akkor a Magyar Honvédség egy 
modern és a XXI. századi kihívásokat telje-
sen kielégítő, NATO felajánlható, váltással 
és egyben tartalékkal is bíró ABV mintavevő 
szakalegységgel rendelkezne. A csoport ezál-
tal képes lenne relatív alacsony költségvetés-
ből egy merőben különleges szakterület vagy 
szakterületek (pl.: katonai és civil mintavétel, 
vegyivédelem, vegyészet, radiológia, labor-
analitika, mikrobiológia) teljes lefedésére.
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Az utóbbi években mind a verseny mind 
az állami szférában egyre nagyobb igény 
mutatkozik az információs rendszerek minél 
nagyobb fokú alkalmazására a vezetési, irá-
nyítási és döntéshozatali folyamatok során. 
Az informatikai rendszerek, hálózatok, esz-
közök és szoftverek fejlődése lehetővé teszi 
a szervezeteknek a felhalmozott információ 
hatékony elemzését, kiértékelését és megosz-
tását, ezzel segítve és felgyorsítva a döntés-
hozatali folyamatot. 

Az ebben rejlő lehetőségeket felismer-
ve a NATO1 és szövetségesei is elkezdték 
egy olyan információs rendszer fejlesztését, 
amely képes biztosítani az együttműködő 
felek közötti hatékony, biztonságos kommu-
nikációt és információ megosztást, ami nagy-
mértékben elősegíti a közös műveletek sike-
res végrehajtását. Ezt az elképzelést korábbi 
nevén Future Mission Network-nek, később 
Federated Mission Network-nek nevezték. 
Ezen koncepció alapján kialakított informa-
tikai rendszer a már meglévő eszközök és 
képességek közös rendszerbe integrálásával 
nagymértékben elősegíti a műveletben részt-
vevők közötti információáramlást, ezáltal a 
vezetési és irányítási feladatok ellátását. 

Az FMN kialakulása

2010-ben a NATO afganisztáni missziós 
műveleteiben részt vevő nemzetek egy-
mástól elszeparált informatikai rendszerei 
megnehezítették az egyes nemzetek közötti 
információáramlást, információcserét. Az 
informatikai rendszerek egymástól teljesen 

1 North Atlantic Treaty Organisation

elkülönülten, az egyes nemzetek saját kidol-
gozott szabályzói, követelményrendszerei és 
alkalmazott szabványai alapján működtek, 
ezáltal megnehezítve az információcserét, 
a döntéshozatalt és a közös munkavégzést. 
Az informatikai rendszerek közös hálózatba 
szervezése, központi felügyeletének és admi-
nisztrációjának megvalósítása a használt esz-
közök, szoftverek és protokollok nagyfokú 
inhomogenitása miatt nehézkes és bonyolult 
feladat volt. 

Az afganisztáni tapasztalatokra alapozva a 
NATO részéről felmerült az igény egy olyan 
közös információs hálózat kialakítására, 
amelyben az egymással együttműködő kü-
lönböző nemzetek képesek a hatékony, gyors 
és megbízható információ megosztásra a kö-
zös célok elérése érdekében. Az afganisztáni 
missziót követően elindult egy fejlesztési fo-
lyamat, amelynek eredményeképpen fokoza-
tosan - az egyes NATO tagállamok képessé-
geit figyelembe véve – az üzemeltetési rend, 
a biztosítandó szolgáltatások, és a szolgálta-
tások igénybevételének szabványosításával 
megalkotásra került egy általánosítható mo-
dell, ami a szövetségesi katonai műveletek 
híradó-informatikai kérdéseit szabályozza.

Az FMN koncepció kialakításában és teszte-
lésében jelentős szerepet játszott a 2011-2014 
között is évenként megrendezett Combined 
Endeavor nevű informatikai rendszergyakorlat 
NATO tagállamok (köztük Magyarország) és 
NATO PfP2 országok részvételével. A gyakor-
latokon a fő feladat egy olyan közös informa-
tikai hálózat kiépítése volt, amely a résztvevő 
nemzetek különböző informatikai rendszerei-

2 Partnership for Peace

HORVÁTH ISTVÁN SZÁZADOS:  
A NATO EGYSÉGESÍTETT MISSZIÓS HÁLÓZATA
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nek egy közös gerinchálózatra történő csatla-
koztatásával szabványos interfészek, portok 
és protokollok alkalmazásával biztosítja a 
különböző szolgáltatások igénybevételét. A 
közös gerinchálózathoz való csatlakozás előtt 
minden egyes nemzetnek rendelkeznie kellett 
a minimálisan biztosítandó szolgáltatások ki-
szolgálásának lehetőségével. Ezekről a nem-
zetek a gyakorlatot megelőző tervező konfe-
rencián állapodtak meg, mely megállapodást 
a Technikai Egyezményben rögzítették. A kö-
telezően biztosítandó szolgáltatásokról történő 
megállapodás és ennek megvalósítása garan-
tálta a gyakorlat ideje alatt az együttműködő 
nemzetek közötti hatékony információcserét. 
A Combined Endeavor gyakorlaton szerzett 
tapasztalatok nagymértékben hozzájárultak az 
FMN koncepció kialakításához és fejlesztésé-
hez.

Az FMN struktúrája

Az FMN egy szabályozott keretrendszer, 
melynek célja, hogy fejlett informatikai meg-
oldásokkal a lehető legköltséghatékonyabban 
támogassa a vezetési, irányítási és döntésho-
zatali folyamatokat többnemzetiségű mű-
veletek során a már meglévő képességek és 
szabványok széleskörű alkalmazásával. Az 
FMN különböző folyamatok és technológiák 
alkalmazásával biztosítja azt a skálázhatósá-
got és rugalmasságot, melyek szükségesek 
ahhoz, hogy a jövőbeni közös NATO műve-
letekben részt vevő nemzetek sikeresen meg 
tudjanak felelni az újonnan felmerülő kihívá-
soknak.

Az FMN koncepción belül megkülönböz-
tethetünk vezetési és végrehajtói - ezt misszi-
ós hálózatnak nevezi – szinteket. 

FMN vezetési szint

A feladatban részt vevő nemzetek által dele-
gált személyekből áll. Célokat tűz ki, meg-
határozza a szabályozási keretrendszert és 

környezetet (szabályokat, folyamatokat, 
szabványokat, stb.). Segít a kockázatkeze-
lésben és biztosítja az erőforrások felelős 
felhasználását. Az FMN vezetői szintje meg-
határozza a végrehajtó és támogató szervek 
feladatait továbbá vezeti és irányítja a fel-
adatban érintett NATO tagállamok résztve-
vőit és partnereit. A missziós feladatokban 
résztvevők végrehajtják a kapott feladatokat 
a meghatározott stratégiák és tervek alapján, 
majd a kiépített informatikai vagy híradó 
rendszeren jelentést küldenek a feladat vég-
rehajtás eredményességéről. A vezetés ezt 
követően a beérkezett jelentések alapján ki-
értékeli az eredményeket és szükség esetén 
változtatásokat hajt végre az elvárásoknak 
történő megfelelés érdekében. A vezetési 
és irányítási feladatok támogatása munka-
csoportok felállításával egészíthető ki, me-
lyek jogosultak közvetlenül együttműködni 
NATO és nemzeti szervezetekkel amennyi-
ben a feladat ellátása ezt szükségessé teszi.

A feladatokat támogató informatikai rend-
szer biztosítja a missziós hálózatokban lévő 
résztvevők és a vezetői szint közti információ-
cserét. A folyamatok, képességek és a hálózati 
architektúra folyamatos optimalizálása alap-
vetően szükségesek az informatikai rendszer 
előkészítéséhez, fejlesztéséhez, telepítéséhez 
és működtetéséhez. Fontos feladat a résztvevő 
nemzetek informatikai rendszereinek ellenőr-
zése és kiértékelése, amely alapján eldönthető, 
hogy az adott rendszer megfelel-e az előzete-
sen felállított követelményeknek. A vezetés a 
kialakított felügyeleti rendszer segítségével 
folyamatosan figyelemmel kísérheti a misz-
sziós hálózatokban zajló folyamatokat, az 
előírásoknak való megfelelést, és a biztonsági 
rendszabályok betartását.

FMN missziós hálózatok

Az FMN keretrendszerének alsó szintje, 
amely biztosítja az információ eljuttatását a 
végrehajtó állománynak. Magában foglalja 
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híradó-informatikai és felügyeleti rendszert, 
a folyamatokat és eljárásokat, melyek szük-
ségesek egy művelet vagy gyakorlat sikeres 
végrehajtásához. A missziós hálózatok meg-
határozott szabályzók alapján épülnek fel, 
melyek NATO tagállamok és NATO part-
nerek együttműködésével kerültek megál-
lapításra. A missziós hálózatok mindig egy 
konkrét művelet, vagy gyakorlat feladatai-
nak végrehajtása miatt kerülnek létrehozás-
ra, és a feladat végeztével megszüntetésre 
kerülnek.

AZ FMN gyakorlati megvalósítása

Az FMN informatikai rendszerének kialakí-
tása során több alapelv került meghatározás-
ra. Fő szempontok voltak az egyszerűség, a 
redundancia, a gyors kiépítés, a könnyű me-
nedzselhetőség, a rugalmasság és az infor-
máció hatékony megosztásának lehetősége. 
Ezen célok elérése érdekében az FMN há-
lózatokhoz való csatlakozás jól szabályozott 
keretek alapján valósul meg, a résztvevők-
nek – szabványos interfészek alkalmazá-
sával - több kapcsolódási lehetőséget kell 
biztosítani a gerinchálózat irányába. A háló-
zatok kiépítése nagymértékben előkészített 
konfigurációs beállításokkal történik egysé-
ges szolgáltatásmenedzsment és felügyeleti 
rendszer kialakításával. Az FMN keretein 
belül kialakításra került egy általános mo-
dell, amely tartalmazza a közös műveletek 
során biztosítandó alapvető szolgáltatásokat 
és e szolgáltatások igénybe vételének szab-
ványosítását. Az FMN hálózatához csatla-
kozó NATO szervezeteknek és partnereknek 
a következő szolgáltatások biztosítását kell 
kialakítani:
• Dokumentum menedzsment
• Elektronikus levelezés
• Chat szolgáltatás
• Videokonferenciás szolgálatatás
• Telefon és rádió összeköttetés
• Webes szolgálatatások

Annak érdekében, hogy a katonai műveletek 
minél magasabb szintű kiszolgálását végre 
lehessen hajtani szükséges a különböző nem-
zetek vezetési és irányítási szoftvereinek a 
használata. Tekintettel arra, hogy nem min-
den nemzet rendelkezik ezzel a képességgel, 
ezért a jelenlegi szabályozás kötelező elem-
ként nem írja elő ezen képesség meglétét.

Az FMN jövője 

Az elérhető kutatások és a nemzetközi gya-
korlatokon történő tesztelésekből kiindulva 
megállapítható, hogy a NATO elkötelezett az 
FMN rendszerének megtartása és alkalmazá-
sa mellett. A jövőben a rendszer fejlesztése 
várhatóan nem áll meg. Cél a jelenlegi infor-
matikai rendszerek fejlesztése és a szolgálta-
tások körének bővítése a katonai műveletek 
magasabb szintű kiszolgálása érdekében. 
Ezen célok elérése érdekében az FMN fej-
lesztése fejlesztési ciklusokban valósul meg. 
Jelenleg a különböző katonai műveleteket 
kiszolgáló rendszerek bevezetésének kidol-
gozása (pl.: Situational Awareness, JISR3 
Information Sharing, MEDEVAC4), a híradó 
rendszerek fejlesztése, illetve az informatikai 
biztonság szintjének növelése folyik. A tá-
volabbi jövőben a katonai támogató infor-
matikai rendszerek még szélesebb körének 
integrálása (pl. logisztikai, légi feladatokat 
támogató rendszerek), illetve egy privát felhő 
infrastruktúra kiépítése a NATO által megfo-
galmazott cél.
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Bevezetés

A rengeteg halasztás után végül Koch szá-
zados zászlóalja 1940. május 9-én 14:20-
kor megkapta a „Megsemmisítés”3 jelszót a 
német VIII. légi hadtesttől, ami a készenlét 
elérését rendelte el. Ezután a százados teljes 
harckészültséget rendelt el 15:00-kor, amit a 
„Románia”4 kódolt üzenettel jelzett a zász-
lóalja felé. Ezzel kezdetét vette a Gránit mű-
velet, amelyet széleskörű felderítés, minden-
re kiterjedő előkészület, és alapos kiképzés 
előzött meg. A német rajtaütés célja az volt, 
hogy Albert-csatorna mentén elfoglaljon há-
rom hidat és a belgák által bevehetetlennek 
tartott Eben Emael erődöt az Belgiumban. 
Cikkemben a német légideszant művelet 
részletes ismertetésével feltárom a kissé túl-
misztifikált német győzelem okait.

1 Harmadik Birodalom fegyveres ereje
2 George Forty: A krétai csata, Hajja és Fiai Könyvki-

adó Kft., Debrecen, 2002., 43. p.
3 Jens Oebser: Deutsche Luftlandungen am 10. Mai 

1940 – Fort Eben Emael und die Brücken am Albert-
Kanal, Historicus Verlag, Jena, 2009., 86. p.

4 u.a.

1935–39 között Németországban hatal-
mas fejlődésen ment keresztül az ejtőernyős 
fegyvernem. Bár elsőként nem ők kezdték el 
fejleszteni ezt az új fegyvernemet, hanem a 
szovjetek, mégis a németek voltak az elsők, 
akik éles harci körülmények között alkalmaz-
ták a II. világháborúban és ezzel letették az 
ejtőernyős deszant alkalmazásának az alapja-
it. Ez az első éles bevetés nem volt más, mint 
a Gránit művelet. 

1. A Gránit művelet szerepe  
és jelentősége a franciaországi hadjárat 

során 

Hitler már a nyugati hadjárat tervezése során, 
1939 őszén felismerte az Eben Emael erőd és 
a közelében lévő három híd – Vroenhoven, 
Veldwezelt és Canne – stratégiai jelentősé-
gét. Ez az erőd, amely a holland-belga ha-
tár közelében és az Albert-csatorna mentén 
feküdt, kis területéhez képest igen komoly 
akadály volt a németek villámháborús elgon-
dolása, és a csapataik gyors előrenyomulása 
szempontjából. Az erőd képes volt tüzével 
biztosítani, vagy veszély esetén akár rombol-
ni is a három hidat, illetve Maastricht város-

SZŰCS BENCE HADNAGY:  
NÉMET VITORLÁZÓ REPÜLŐGÉPEK  

AZ ALBERT-CSATORNA FELETT – EJTŐERNYŐSÖK 
TÁMADÁSA A BELGA ERŐDRENDSZER MENTÉN  

1. RÉSZ

H A D T Ö R T É N E L E M

„Önök a Wehrmacht1 kiválasztott egységét alkotják.  
Tökéletes kiképzésben részesülnek, hogy bármilyen nehézséggel megbirkózzanak. 

Felkészítésük csúcspontját azonban a harci tapasztalat jelenti majd…  
Sohase adják meg magukat! Inkább a halál, mint a szégyen!”2

Részlet a német ejtőernyősök különleges utasításaiból
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ának nyugati oldalát tűzzel fedezni. A belgák 
úgy tervezték az erődöt, hogy ellenálljon egy 
hagyományos gyalogsági és tüzérségi táma-
dásnak, valamint külső támogatás nélkül na-
pokig képes legyen ellátni védelmi feladatait. 
Ennek következtében a németeknek hatalmas 
emberveszteségekkel kellett számolniuk az 
erőd bevételénél. 

Hitler látva ezeket a tényezőket, elérke-
zettnek látta ejtőernyős csapatainak bevetését 
és ezért is rendelte magához október 27-én 
Kurt Student tábornokot – az „ejtőernyős 
fegyvernem atyját”5 –, hogy ismertesse vele 
az erőd és a három híd elfoglalására vonatko-
zó harcfeladatot. 

Novemberben fedezték fel a németek a 

5 Jens Oebser: Deutsche Luftlandungen am 10. Mai 
1940 – Fort Eben Emael und die Brücken am Albert-
Kanal, Historicus Verlag, Jena, 2009., 14. p.

légi felderítési információk alapján, hogy az 
erőd teteje akár a vitorlázó gépek leszálló te-
rületeként is szolgálhatna. A leszálló zónát a 
Cp 120 – Mi Sud – Visé 1 (erőd részei) há-
romszögben képzelték el, mivel úgy gondol-
ták, hogy ezen a területen nincsenek aknák 
telepítve, illetve jól lehetett látni, hogy a bel-
ga erőd gyenge légelhárítással rendelkezik.  
Ezek után Hitler is úgy látta, hogy az akciót 
ejtőernyős deszant helyett leszálló deszant 
alkalmazásával érdemes végrehajtani, így a 
kiképzést is ennek megfelelően kezdték meg 
a Koch zászlóaljnál.

Hadászati szempontból a német „B” had-
seregcsoport déli szárnyának előrenyomulá-
sában, azaz Észak-Belgium lerohanásában, 
hadműveleti szempontból a 6. hadsereg 
gyors előretörésében játszott fontos szere-
pet ez a rajtaütés. A harcászati jelentősége 
viszont a 6. hadsereg déli szárnyán lévő IV. 

1. ábra. Fall Gelb hadművelet 
Jens Oebser: Deutsche Luftlandungen am 10. Mai 1940 – Fort Eben Emael und die Brücken
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hadtest egységei és alegységei – 4. páncélos 
hadosztály, 151. gyalogos ezred, 51. gépe-
sített műszaki zászlóalj és a 100. különle-
ges rendeltetésű zászlóalj – felvonulásában 
játszott fontos szerepet. A német IV. hadtest 
alegységei a holland határtól indulva Maast-
richt városán keresztül és az Albert-csatorna 
hídjain átkelve Tirlemont irányába törtek 
előre. Terv szerint ezek a kötelékek kapták 
feladatul, hogy elérve a hídfőket, illetve az 
erődöt, leváltják az ejtőernyősöket.

Bár a németek az Ardenneken keresztül ve-
zető offenzívára koncentráltak, mégis az erőd 
ellen végrehajtott rajtaütés nagyobb prioritást 
kapott a műveleti tervek között. Sokakban 
felmerülhet a kérdés, hogy mégis miért volt 
ennek a kis erődnek ilyen nagy jelentősége? 
A válasz nagyon egyszerű: Hitler el akarta 
kerülni az első világháborúra emlékeztető 
állásháborút Belgiumban, illetve Hollandi-
ában. Ugyanakkor a IV. hadtest 4. páncélos 
hadosztályának a soraiban elöregedett Panzer 
I.-esek és, II.-esek voltak, amelyek egy erőd 
ellen indított támadásban igen keveset értek 
volna.  Ezen kívül a németek által preferált 
mozgáscentrikus hadikultúra nem tűrte meg 
a lassúságot és a késedelmet, hanem a gyor-
saságra és meglepetésre épített. Mivel Belgi-
um rengeteg csatornától és folyótól szegdelt, 
igen nagy harcászati jelentőséggel bírt az 
egyes hídfők a birtoklása, így a támadás meg-
őrizhette tempóját és képes volt a folyamatos 
hadműveleti ütemét megőrizni. 

Ezen tényezők mellett már csak Clause-
witz-et idézném, aki azt mondta több mint 
100 évvel korábban, hogy „minden ország
nak van egy kulcsa, egy stratégiai jelentő
ségű kapuja. Belgiumnak Eben Emael erőd 
volt a kulcsa és nemcsak Belgiumnak, hanem 
egész NyugatEurópának.”6 

6 Carl von Clausewitz: A háborúról, Zrínyi Kiadó, Bu-
dapest, 2013. 497. p.

2. Szemben álló erők

2.1. A belga erődrendszer és a 7. hadosztály
Belgiumban három stratégiailag fontos te-
rület volt: Liége, Antwerpen és Namur kör-
nyéke. Ezeknek a városoknak a környezeté-
ben számos erődöt építettek 1880–90 között 
Henri Alexis Brialmont tábornok javaslatára. 
Liége körül a XIX. század végére 12 db erőd 
épült ki, amelyek a város körül övszerűen 
6-8 km-re helyezkedtek el. Az első világhá-
borút követően a belgák ezeket a liége-i erő-
döket szám szerint nyolcat modernizáltak, 
négyet újból szolgálatba helyeztek és újabb 
négyet építettek a már meglévőkhöz. Az újak 
Eben Emael, Aubin-Neufchateau, Battice és 
Tancremont erődjei voltak. 

A Liége környékén található erődöket, 
bunkereket és állásokat négy védelmi vonal-
ba osztották fel: 
• 1. vonal: a legújabb erődök alkották a 

Maastól keletre, amibe Eben Emael is be-
letartozott. Ez az első védelmi rendszer 
60 km hosszú volt és 179 bunkerból és be-
tonozott állásból állt. 

• 2. vonal: az első védelmi vonaltól nyugat-
ra, a Maastól keletre helyezkedett el. Ez a 
vonal 6 db erődből és 61 bunkerből állt. El-
sődleges feladata a páncélosok támadásá-
nak megállítása volt, illetve tűztámogatást 
tudott nyújtani az első védelmi vonalnak.

• 3. vonal: a Liége közvetlen közelében el-
helyezkedő kis falvakat védte.

• 4. vonal: két erőd – Pontisse és Flémalle – 
között a Maas partján elhelyezkedő bunke-
reket és állásokat foglalta magába. Felada-
ta Liége közvetlen védelme volt.7 

7 Jens Oebser: Deutsche Luftlandungen am 10. Mai 
1940 – Fort Eben Emael und die Brücken am Albert-
Kanal, Historicus Verlag, Jena, 2009., 43-46. p.
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Látva a belga erődrendszer felépítését el-
mondhatjuk, hogy Eben Emael erődje nem 
egy egyedülálló „modern várként” állt a 
holland-belga határ mentén, hanem a belga 
védelmi rendszer egyik fontos eleme volt, 
illetve az Albert-csatorna mentén elhelyez-
kedő belga 7. gyalog hadosztály védelmének 
fontos részét képezte. 

A belga 7. gyaloghadosztály 1940 tavaszán 
váltotta fel a belga 5. hadosztályt a csatorna 
mentén. A hadosztály parancsnoka Eugene 
van Trooyen vezérőrnagy volt, aki a belga 
I. hadtest parancsnok alárendeltségébe tar-
tozott. Az egység létszáma 16.679 főt tett ki 

és felszerelését tekintve Browning géppus-
kákkal, Maxim géppuskákkal, aknavetőkkel, 
gyalogsági ágyúkkal, páncélelhárító ágyúk-
kal, valamint T-13 típusú páncélvadászokkal 
rendelkezett. Ennek a hadosztálynak a Lixhie 
és Brigden közötti 19 km-es szakaszt kellett 
védenie az Albert-csatorna mentén. Normál 
esetben egy hadosztálynak 6–10 km szélesen 
kellett volna védenie! Tehát a belga 7. had-
osztálynak nagyon széles szakaszt kellett 
tartania, így igen nagy rések tátongtak egyes 
támpontok között, és a védelem mélységét 
sem tudták megfelelően kiépíteni. A védelmi 
rendszerbe 22 bunker és Eben Emael erődje 

2. ábra. Liége mentén elhelyezkedő erődrendszer
 Jens Oebser: Deutsche Luftlandungen am 10. Mai 1940 – Fort Eben Emael und die Brücken am 

AlbertKanal, Historicus Verlag, Jena, 2009., 45. p.
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is beletartozott, ami az arcvonal jobbszár-
nyán helyezkedett el.8

A belga 7. gyaloghadosztály és védelmi 
rendszere számos hiányossággal küszködött. 
Egyöntetűen leszögezhetjük, hogy a hadosz-
tály 1940. május elején nem volt kész egy 
német támadás megállítására és esetleges 
visszaverésére. Mivel ekkor történt meg a 
váltás a két hadosztály között, így a hadosz-
tály katonáinak egy összekovácsolási fázison 
kellett még átesniük, valamint a terep is új 
volt számukra.

Emellett az állomány 10-15%-a – kb. 2000 
fő – szabadságon volt, átvezényelték másik 
kötelékhez, vagy haza kellett mennie az ott-
honi mezőgazdasági munkákat ellátnia. 

Haditechnikai eszközeik tekintetében is 
elég siralmas állapotok uralkodtak a had-
osztálynál. A gránátokból hiányzott a gyúj-
tó, így teljesen használhatatlanok voltak. A 
Browning-géppuskákhoz hevederenként 20 
db volt a lőszer javadalmazás. A Maxim-gép-
puskák nagyon elavultak voltak. A támadás 
során látni is fogjuk, hogy elég sok Mauser 
M1889 karabélynál akadály keletkezett, és 
csak 10%-uk volt teljesen hadrafogható. A 
tüzelőállások, amelyek a csatorna mentén 
feküdtek, a tavaszi olvadás miatt beáztak és 
az állások nagy része szántóföldeken helyez-
kedett el, ahol a fél méteres gabona eléggé 
megnehezítette a katonák figyelését és tűzve-
zetését. A hadosztály logisztikája is elég el-
avultnak volt. A lőszerutánpótlást a környező 
falvakban élő parasztok lovas kocsijainak a 
segítségével oldották meg.9 

8 Jens Oebser: Deutsche Luftlandungen am 10. Mai 
1940 – Fort Eben Emael und die Brücken am Albert-
Kanal, Historicus Verlag, Jena, 2009., 90-92. p.

9 Jens Oebser: Deutsche Luftlandungen am 10. Mai 
1940 – Fort Eben Emael und die Brücken am Albert-
Kanal, Historicus Verlag, Jena, 2009., 68-69. p

2.2. A rohamcélok bemutatása

a) A veldwezelti híd

A vasszerkezetű veldwezelt-i híd 30 méter 
magasan ívelt át az Albert-csatorna felett és 
200 méterre feküdt a holland-belga határtól. 
A híd 115 méter hosszú és 9 méter széles 
volt, valamint a Maastricht-Antwerpen út-
vonalon feküdt. A hidat a belgák már 1939 
szeptemberében lezárták és előkészítették 
egy esetleges robbantáshoz. Ehhez 2-3 tonna 
TNT-t használtak fel és a híd két tartó oszlo-
pára helyezték el a robbanóanyagokat. A híd 
közelbiztosításáért négy bunker felelt, amely-
ből kettő a híd közvetlen közelében feküdt: 
Bunker „N”: itt helyezték el a robbantásért 
felelős gyújtógépet, és a Bunker „C”. A két 
másik bunker a hídtól távolabb helyezkedett 
el: Bunker „D” és a Bunker „B1”.

b) A vroenhoveni híd
A három híd közül ez a híd az egyik legfon-
tosabbnak számított, mivel a Maastricht-
Brüsszel útvonalon feküdt és a Maastricht-
Tongeren vasútvonalat is összekötötte. A híd 
betonból készült. 117 méter hosszú, 9 méter 
széles volt és 25 méter magasan ívelt át a csa-
torna felett. A híd feljáróit már 1939 szept-
emberében lezárták a forgalom elől a belgák. 
A két hídfőpillér alatt helyezkedett el a híd 
megsemmisítésére kialakított két aknakamra, 
aminek a gyújtói a Bunker „M”-ben futottak 
össze. A közelbiztosításáért három bunker fe-
lelt: a Bunker „M” , a Bunker „B”  és a Bun-
ker „A”. 

c) A Kannei híd
A Kanne-i híd egybefüggő vasszerkezete 
4 méter magasan ívelt át a csatorna felett. 
A 80 méter hosszú és 9 méter széles híd a 
Maastricht-Namur útvonalat kötötte össze, 
valamint a hídon keresztül futott a Maastricht-
Glons vasútvonal is. A három híd közül még-
is ennek volt kulcsfontosságú szerepe, mivel 
a tervek szerint a német 151. gyalogezred és 
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az 51. műszaki zászlóalj ezen a hídon közelí-
tették volna meg az Eben Emael erődöt a ter-
vek szerint. Ez a két kötelék kapta feladatot a 
német ejtőernyősök váltásra.

Ez a híd teljesen más környezetben helyez-
kedett el a csatornán, mint az előző kettő. 

A nyugati partszakasz igen meredek volt és 
dombok szegélyezték a híd környezetét, így 
az itt elhelyezkedő belga állásokat csak kes-
keny meredek ösvényeken lehetett megköze-
líteni. A terep adottságait kihasználva a bel-
gák ezekre a magaslati pontokra építették ki a 
védelmi állásaikat. A híd biztosításáért három 
bunker felelt: a Bunker BL „O”, a Bunker BL 
„E” és a Bunker „F”.  

2.3. Eben Emael erőd

a) Az erőd elhelyezkedése és a feladata

Az erőd a két ótestamentumi eredetű névvel 
fémjelzett faluról kapta a nevét. Maga az Eben 
Emael szókapcsolat magyar fordítása legjob-
ban „Isten védelmi kövének”10 felel meg. Az 
erőd földrajzi elhelyezkedését illetően érde-
mes megjegyezni, hogy már a római korban 
is stratégiai jelentőséggel bírt ez a terület, mi-
vel a Szent Péter-hegyre épített erőd helyén az 
ókorban már egy római helyőrség állt.

Először 1928-ban merült fel egy új erőd 
létrehozása Liége előterében, amikor A. G. 
Galet tábornok egy I. világháborús esettanul-
mányában részletesen foglalkozott a belga 
védelmi rendszerrel. Ebben a tanulmány-
ban egy olyan erőd építését javasolta, ami 
Maastricht körzetének a területét védte vol-
na. Három évvel később a belga parlament a 
tanulmányt és „az első világháborús tapasz
talatokat figyelembe véve”11 megszavazta 

10 Jens Oebser: Deutsche Luftlandungen am 10. Mai 
1940 – Fort Eben Emael und die Brücken am Albert-
Kanal, Historicus Verlag, Jena, 2009., 47. p.

11 Az első világháború mozgó időszakának nyuga-
ti hadszínteréről kiváló összefoglalást nyújt Kaló 
József: Az első háborús év a nyugati hadszíntéren, 

az új erőd felépítését, amihez a hadseregnek 
35.000.000 belga frankot utaltak ki. Az erőd-
del szemben támasztott követelmények egyi-
ke az volt, hogy álljon ellen a nehéz tüzérség 
tűzének és a belga erődrendszerbe tagozód-
va biztosítsa a Liége előtti területet. Ennek 
megfelelően 1932-ben megkezdődtek az 
erőd építési munkálatai, amivel párhuzamo-
san elkezdték építeni az Albert-csatornát is, 
így a csatornaépítés kiválóan leplezte az erőd 
munkálatait. Az erőd megépítésének a pá-
lyázatát bár az óriás belga United Enterprise 
vállalat nyerte, de a sors iróniájaként két né-
met cég – a Hochtief A. G. és a Dyckerhoff & 
Widmann – is részt vettek az építkezésben.12

Az erődöt 1934-ben szerelték fel fegy-
verekkel és személyzettel, majd a végleges 
katonai átadása 1935-ben történt meg. A csa-
tornát 1939. július 30-án ünnepélyes keretek 
között III. Lipót és felesége Erzsébet adták 
át, de csak 1940-től tették szabaddá a vízi for-
galom számára.

Az erőd az Albert-csatorna nyugati partján 
feküdt 65 méter magasan, Maastrichttól 6 km-
re délre, illetve Liége-től 19 km-re északra. 
Eben Emael alaprajza egy gyémántszerű há-
romszög alakzatra hasonlított. Alapterülete 
0,75 km2 kiterjedésű volt, amely kelet-nyu-
gati irányban 700 méter széles és észak-déli 
irányban 900 méter hosszú volt. Az erőd te-
teje egy 50 focipályányi területnek felelt meg, 
ami teljesen alkalmas volt a vitorlázógépek 
landolására. A belga erődöt olyan helyre épí-
tették, ahol minden oldalról természetes vagy 
mesterséges akadály vette körül, így kívülről 
bevehetetlennek tűnt. Amíg a keleti oldalát 
az Albert-csatorna, illetve az észak-nyugati 
oldalát a Block II és a csatorna között kiala-
kított 500 méter hosszú betonozott vizes árok 

105-124. p. In: Püski Levente, Kerepeszki Róbert 
(szerk.): A „Nagy Háború” és emlékezete. 268 p. 
2015. (Speculum Historiae Debreceniense 22.) 

12 J. E. Mrazek: Lastensegler auf Eben Emael, Mo tor-
buch Verlag, Stuttgart, 1980., 23. p
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zárta le, amit a közelben fekvő Jeker-patak 
táplált. Eközben a déli oldalt 10 méter széles 
harckocsi árkokkal és 4 méter magas falakkal 
biztosították a belgák. Ezen kívül az erőd kül-
ső védelméhez 9 méter széles és 5 km hosszú 
duplasoros drótakadályt, valamint harckocsi-
akadályokat használtak még fel.13 

Az erőd a következő feladatokat kapta a 
liége-i erődrendszerben:
• Albert-csatorna figyelése és biztosítása,
• Vroenhoven, Veldwezelt, Kanne, Lanaye 

hídjainak a biztosítása, valamint a hátor-
szágba vezető fontosabb útvonalak bizto-
sítása,

• Lüttich-Maastricht-Aachen vasútvonal fel-
ügyelete,

• tüzérségi támogatás az erőd közelében har-
coló alegységek számára,

• az ellenség erőinek megállítása, amíg az 
erősítés beérkezik.14

b) Az erőd belső felépítése
Az erőd három szintre tagozódott: földszint-
re, középső részre és felső szintre. A föld-
szinten helyezték el a javítóműhelyeket és 
az áramellátó központot, ahol 6 darab diesel 
üzemű aggregátor üzemelt. Ezek a gépek az 
erőd fűtéséért és árammal való ellátásáért 
feleltek. Itt foglaltak helyet még a hálókör-
letek, a vizes blokkok, a konyha, valamint a 
fegyverszobák. Ezen a szinten kapott helyet 
az orvosi komplexum is, ahol a normál be-
tegellátás mellett fogorvosi rendelő és műtő, 
valamint gyengélkedő is volt.

Nagyon fontos eleme volt még ennek a 
szintnek a két légszűrő berendezés, amelyek 
a csatorna felőli oldalon található aknán ke-
resztül beáramló levegőt megtisztították, és 
ezáltal a felsőbb szinteket friss levegővel 
látták el. Az erőd levegőztető rendszerét úgy 

13 Jens Oebser: Deutsche Luftlandungen am 10. Mai 
1940 – Fort Eben Emael und die Brücken am Albert-
Kanal, Historicus Verlag, Jena, 2009., 47-49. p.

14 u.a.

tervezték meg, hogy egy esetleges gáztáma-
dás esetén, a középső szinten található szűrő-
berendezés elvezette a gázt és megtisztította 
volna a levegőt. Ezen kívül a legalsó szintet 
hermetikusan el tudták zárni a középső szint-
től, így itt gázmaszk használata nélkül is mo-
zoghattak a katonák.

A középső szint a földszint felett 20 méter-
rel helyezkedett el, és az erőd teljes 5,4 km-es 
alagútrendszeréből 4 km ezen a szinten húzó-
dott. Ezért a belgák a gyorsabb tájékozódás 
érdekében az alagútrendszerben található já-
ratokat utca nevekkel látták el, és a kereszte-
ződésekben is útjelző táblákat raktak ki. Ezen 
a szinten volt az erőd agya, a parancsnokság, 
ahova minden információ, jelentés és parancs 
összefutott. Innen adták ki a tűzparancsokat 
telefonon keresztül az erőd egyes elemei felé, 
emellett ez a parancsnokság híradó központ-
ként is üzemelt, megteremtve a kapcsolatot a 
Liége-ben található elöljáró törzs felé. A kö-
zépső szinten tárolták a tüzérségi lőszereket, 
amelyeket balesetvédelmi okok miatt külön 
helyeztek el a gyújtóktól. Ezeket a lőszereket 
felvonókon keresztül tudták eljuttatni az egyes 
tüzelőállásokhoz. Természetesen, ha a felvo-
nók elromlottak, akkor a lépcsőn keresztül 
gyalog kerültek a felszíni állásokba a lőszerek, 
úgy ahogy az 1940. május 10-én, az északi lö-
vegkupolánál meg is történt. Itt kaptak helyet 
az erőd bejáratai is, amit két páncélajtóval és 
a közte lévő üres termet géppuskafészkekkel, 
illetve drótakadályokkal biztosítottak. 

Az erőd tüzelőállásai a felső szinten vol-
tak. Az erőd falait a legjobb minőségű be-
tonból öntötték ki, amihez kiváló cementet 
alkalmaztak. A betonfal 2,2-3,5 m vastagsá-
gú volt, amit acélvasszerkezettel erősítettek 
meg. A falak vastagsága a lövegállásoknál 
még erősebb volt, a 4,5 méteres vastagságot 
is elérhette.15

15 Jens Oebser: Deutsche Luftlandungen am 10. Mai 
1940 – Fort Eben Emael und die Brücken am Albert-
Kanal, Historicus Verlag, Jena, 2009., 51-63. p.
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Az erőd tüzelőállásai a következőképpen 
helyezkedtek el:
• Az erőd 3 db lövegkupolával rendelkezett, 

amelyek a Cupola Nord, a Cupola Sud és 
a Cupola 120 elnevezést kapták. Ezeket a 
forgatható kupolákat 2 db 75 mm-es, il-
letve az erőd legnagyobb tűzerejével ren-
delkező Cp 120-t 2 db 120 mm-es tüzér-
ségi ágyúval szerelték fel. A lövegkupolák 
360o-ban képesek voltak biztosítani azál-
tal, hogy a forgatásukat, illetve a süllyedé-
süket és a kiemelkedésüket egy elektromos 

motorral oldották meg. A kupolák falának 
vastagsága kb. 30-35 cm volt. Érdekessége 
az erődnek, hogy rendelkezett még 3 db 
hamis kupolával is, amelyek úgy néztek ki, 
mint a Cupola 120. „Ezek a hamis kupo-
lák erősebbnek tüntették fel az erődöt, mint 
amilyen valójában volt.”16

• A tüzérségi kazamaták nagyon fontos 
tűzerejét képezték Eben Emael-nek, ami-

16 T. A. Tyler: A pokol hajnala, Kalandor Könyvkiadó, 
Budapest, 2003., 30.

3. ábra: Eben Emael erőd
Jens Oebser: Deutsche Luftlandungen am 10. Mai 1940 – Fort Eben Emael und die Brücken am 

AlbertKanal, Historicus Verlag, Jena, 2009., 56. p.



ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA104

ből összesen 4 db volt az erőd felszínén. 
Ezeket a kazamatákat annak a városnak a 
nevével látták el, amelyik felé biztosítot-
tak, ezek alapján Maastricht 1, 2 és Visé 
1,2 kazamatákról beszélhetünk. Ezek a 
kazamaták 3 db 75 mm-es ágyúval rendel-
keztek, valamint ezek a tüzelőállások két-
szintesek voltak. Az alsó szinten voltak a 
latrinák, a pihenő körletek és a lőszert itt 
tárolták. A felső szinten volt a telefonköz-
pont, illetve a három löveg egy-egy állás-
ban itt kapott helyet. A lövés után keletke-
ző lőporgázokat egy szellőztetőrendszeren 
keresztül távolították el a kazamatákból. 

• A gyalogság elleni állásokból csak 2 db 
volt az erőd tetején, amelyek a Mi Nord és 
Sud nevet kapták és főfegyverzetük 3-3 db 
géppuska volt. Ezek a géppuskák elég el-
avult vízhűtéses rendszerűek voltak.

• Ezen kívül az erőd csatorna menti bizto-
sítását 2 db csatornabunker oldotta meg, 
a Canal Nord és Sud, amelyek egy-egy 60 
mm-es ágyúval és 3 db nehéz Maxim gép-
puskával rendelkeztek. 

• Az erőd légvédelmi biztosítását 4 db lég-
védelmi géppuska látta el, amelyek régi 
elavult vízhűtéses rendszerrel működtek.17 

• Végül ejtsünk szót a bunkerekről, ame-
lyekből összesen 5 db volt az erőd sarkai-
ban és 2 db az erődön kívül. Az erőd sarka-
iban található szárnybunkerek elnevezése 
a következő volt Block I, II, IV, V és VI, 
amelyek 2 db 60 mm-es ágyúval és 3 db 
Maxim-géppuskával rendelkeztek. A külső 
bunkerek a Block O1 és O elnevezést kap-
ták, amiket 60, illetve 47 mm-es lövegek-
kel szereltek fel.

Az erőd rendelkezett három figyelő kupolá-
val is, amelyek legfőbb feladata a figyelés, a 
felderítés és a tűzvezetés volt. A figyelőnyí-

17 Jens Oebser: Deutsche Luftlandungen am 10. Mai 
1940 – Fort Eben Emael und die Brücken am Albert-
Kanal, Historicus Verlag, Jena, 2009., 58-61. p.

lásokat páncélozott üvegből készítették, így 
nagyobb robbanásoknak is ellenálltak. A há-
rom figyelőkupola, amelyek az Eben 1, 2 és 
3 nevet kapták a Block O1, a Mi Nord és a 
Ma 2 tetején helyezkedtek el. Ezeknek a ku-
poláknak az átmérője 1,9 m volt és a falak 
vastagsága 30-35 cm-t tett ki. 

Néhány szót az erőd kijáratairól is. Három 
gyalogsági kijárattal (Cp N, Mi N, és Block 
II) rendelkezett, illetve hat vészkijárattal 
(Block IV, V, VI, O1, Canal N és S), amelye-
ket páncélozott, valamint rácsózott ajtókkal 
és könnyű géppuskákkal biztosítottak. 

c) Az erőd személyi állománya
Az erőd parancsnokságát 1939 júniusában 
Jean Fritz Lucien Jottrand őrnagy vette át 
elődjétől, Decoux őrnagytól. Jottrand mun-
káját egy igen nagy 209 fős törzs és törzstá-
mogató elem segítette, amibe maga Jottrand, 
a helyettese Leon-Philippe van der Auwera 
százados, négy tiszt, három orvos, egy köz-
igazgatási tiszt, egy fegyverekért felelős tiszt, 
egy lelkész és 157 törzstiszti szolgálatra be-
osztott katona tartozott.

Jottrand őrnagy a parancsnoki váltás után 
nagyon szigorú rendszabályokat vezetett be, 
mivel az erőd személyzete nagyrészt tartalé-
kos vagy büntetett előéletű volt, akiket bün-
tetésből helyeztek át az erődbe. Emellett a 
katonák morális állapota és kötelességtudata 
nagyon gyenge volt. Nagyon sok tiszt, aki 
itt szolgált egy szégyenfoltként tekintett az 
erődben töltött szolgálati idejére. Ide általá-
ban büntetésből küldték az embereket, vagy 
alkalmatlan vezetők állomásoztak az erőd 
falai közt. Az állomány kiképzési szintje is 
nagyon alacsony volt, mivel még 1940-ben 
is folytak munkálatok az erőd belsejében. 
A belgák úgy gondolták, hogy Eben Emael 
a fegyverrendszeréből adódóan modern és 
bevehetetlen erődnek számít, de az apró dol-
gok felett teljesen elsiklottak. Így a katonák-
nak még a telefonösszeköttetés hiányosságait 
is pótolniuk kellett. Ezen kívül a tüzérségi 
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kazamatákban a WC kérdése sem volt meg-
oldott, mivel a bűzlő fekáliát 60 méter ma-
gasból engedték le a katonák a szomszédos 
patakba egy vödrön keresztül. A mellékhely-
ségek kérdése volt talán a legkisebb problé-
ma a belgák számára. Nagyon sok szűrőbe-
rendezés még hiányzott az erődből, illetve a 
folyamatos munkálatok során például a ven-
tilátorok nagy része csak kis teljesítményen 
tudott működni. A fegyverzetnél is voltak 
hiányosságok. Az erőd legnagyobb tűzerejű 
kupolájánál a célzó berendezés hiányzott, 
illetve a lövegkupoláknál a periszkópokból 
volt hiány, mivel ezeket a belgák Németor-
szágból rendelték! Emellett érdemes szót ej-
teni az erőd alapvető hiányosságairól is. Az 
erődöt úgy tervezték meg, hogy nagyon ke-
vés helyet alakítottak ki benne, így nem volt 
elegendő hely az ágyaknak, az egészségügyi 
berendezéseknek, illetve nagyon kevés pihe-
nő helyiséggel rendelkezett az erőd. A jára-
tokban nagyon rossz volt a világítás és Eben 
Emael falait elég dohos levegő járta át. 

 A rengeteg munkálatnak köszönhetően 
egyszerűen nem maradt semmi ideje az állo-
mánynak a kiképzésre, így például az erőd-
ben szolgálók még egy éles lövészetet sem 
tudtak végrehajtani.

Az erőd összlétszáma 1185 fő, amiből 24 
fő tiszt és 102 fő tiszthelyettes volt. Termé-
szetesen az erődben sohasem állomásozott 
ennyi katona egyszerre, mert az állomány 10-
15%-a általában szabadságon volt, így példá-
ul Jottrand őrnagy május 9-én a szabadságti-
lalom feloldása után 100 beosztottját küldte 
el szabadságra. Nagy volt a betegek száma is: 
az erődön belüli munkálatok során sokan a 
belélegzett por miatt légzőszervi betegségek-
ben szenvedtek. Ezeknek a távolléteknek és a 
betegeknek köszönhetően május 10-én a raj-
taütés napján csak 780 fő állomásozott Eben 
Emael falai közt.

Az erőd csak tüzérségi személyzettel ren-
delkezett és nem volt az erődnek semmilyen 
gyalogsági részlege. Az erőd egyedüli gya-

logsági támogatását a belga 7. gyaloghadosz-
tály alakulatai biztosították. Ennek a ténye-
zőnek meg is lettek a hátulütői a harc során, 
mivel az erőd védői nem voltak képesek sem-
milyen gyalogsági ellentámadás kivitelezésé-
re május 10-én. 

Az állományt két ütegbe sorolták be: az 
1. tüzér ütegbe a tüzérségi kazamaták és a 
lövegkupolák állománya tartozott. Ennek 
az ütegnek a parancsnoka Vamecq százados 
volt és összesen 270 fő tartozott a parancs-
noksága alá. A 2. tüzér ütegbe a bunkerek, a 
gyalogság elleni állások személyi állománya 
tartozott. A parancsnok Hotermans százados 
volt, aki összesen 506 fővel rendelkezett. Ezt 
a két üteget két részre bontották és 24 órás 
váltásonként szolgálatot adtak az erődben 
vagy pihenőjüket töltötték az 5 km-re fekvő 
wonck-i laktanyában.18 

Az erőd tűzvezetési rendszere eléggé bo-
nyolultnak számított. Jóllehet az erőd pa-
rancsnoka szabadon dönthetett a tűzvezetés-
ről és szabadon adhatott tűzparancsot az erőd 
egyes harcállásainak, de ezek az elemek a 
célmegjelölést kívülről kapták. Ezek alapján 
a Cp 120 az I. hadtest alá, a Cp Nord és Sud a 
7. gyaloghadosztály alá, a Ma 1 és 2 tüzérségi 
kazamata a 18. ezred alá, a Visé 1 a 2. gráná-
tos ezred alá és a Visé 2 a 20. tüzérségi ezred 
parancsnoksága alá tartozott.  

Eben Emael erődről elmondható, hogy 
nagy hiányosságok voltak a kiképzés és az 
erőd védelmi rendszerében: egy közelharc-
szerű támadás elhárítására nem is készítették 
fel az erődöt. Nem voltak aknák telepítve, 
nagyon kevés géppuska tüzelőállás volt az 
erőd felszínén, a tüzérségi kazamaták közel-
biztosítása sem volt megoldva. Az erőd állo-
mánya nem volt felkészítve sem mentálisan, 
sem fizikailag arra, hogy egy esetleges német 
támadást visszaverjen. A belgáknak eszükbe 

18 Jens Oebser: Deutsche Luftlandungen am 10. Mai 
1940 – Fort Eben Emael und die Brücken am Albert-
Kanal, Historicus Verlag, Jena, 2009., 59. p
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sem jutott, hogy ez a támadás a levegőből fog 
érkezni, így a négy darab légvédelmi géppus-
ka nem sokat ért a német vitorlázógépekkel 
szemben. 

3. A Koch-rohamosztag felállítása  
és az ejtőernyősök haditechnikai 

eszközei 

Student Hitlerrel való találkozása után Walter 
Koch századost bízta meg egy új rohamzász-
lóalj felállításával. A zászlóalj magját Witzig 
főhadnagy ejtőernyős utászai adták. Ezek az 
önkéntes katonák egyedülállóak voltak a né-
met hadseregben, mivel műszaki képessége-
ik mellett ejtőernyős kiképzést is kaptak. Bár 
az újonnan felállított alegység helyőrsége 
Hildesheimben volt és a Koch-rohamosztag 
nevet kapta, a felkészülési és kiképzési idő-
szakban a titoktartás miatt sokszor változtat-
ta a zászlóalj az elhelyezési körletét, illetve 
a nevét is.

Koch százados, a zászlóaljparancsnok tej-
hatalmat kapott a zászlóalj személyi állomá-
nyának összeállításában, amivel élt is. Például 
a vitorlázó és a szállítógépek pilótáit civilek, 
vitorlázó oktatók és világbajnokok közül to-
borozta, mivel ők megfelelő tapasztalatok-
kal rendelkeztek a vitorlázógépek – akár egy 
DFS-230-as – irányításához, vezetéséhez. 

Novembertől nagy ütemben kezdődött el 
az új alegység és a pilóták kiképzése. A ha-
józó állomány megismerkedett a repülő- és 
a vitorlázó gépekkel és folyamatosan a le-
vegőben voltak. Eleinte üres, majd teljesen 
bemálházott gépekkel repültek először nap-
pal, később éjszaka. Gyakorolták a startolást, 
a kötelékrepülést, a cél megközelítését és a 
landolást. 

Az ejtőernyősvadászok is megismerkedtek 
a gépekkel, megtanulták, hogyan kell bemál-
házni, felszállni, a fegyvereket viselni, a re-
pülőgépen utazni és azt gyorsan elhagyni. 

A műszaki katonák elméleti és gyakorlati 
kiképzést kaptak az új „csodafegyverre”, az 

üreges töltetre, amelyből a zászlóalj 50 kg-os 
és 12,5 kg-os típusokkal rendelkezett. 

A zászlóalj a harcfeladatát november 6-án 
kapta meg Friedrich von Paulus vezérőr-
nagytól.

A harcfeladatból kiderült, hogy a roham-
csapatnak két feladatrendszerre kellett felké-
szülnie. Az egyik egy erőd elfoglalása, a má-
sik pedig a hidak elfoglalása, illetve hídfők 
kialakítása és biztosítása. Ennek megfelelően 
szervezték újra az alegység felépítését és a 
két feladatrendszerből adódóan a két csoport 
két különböző kiképzést kezdett el. 

Witzig főhadnagy szakasza a bunkerhar-
cászatot gyakorolta, valamint a robbanó-
anyagokkal és a lángszóróval való bánás-
módot tökéletesítette, míg Koch százados 
rohamszakaszai a hídfők elleni rajtaütést 
gyakorolták.  

November 18-án Berlinben egy megbe-
szélés keretében döntötték el, hogy a német 
légierő vadászbombázói – a Stukák – nem 
hajtanak végre légi csapást a vitorlázógépek 
landolása előtt, mert akkor a rajtaütés teljesen 
elvesztené a meglepetés erejét. Ezen kívül a 
zászlóalj el kezdte elmélyíteni az együttmű-
ködést a légierővel. 

Érdemes néhány szót említeni az ejtőer-
nyősök fegyverzetéről és szállító eszközeiről. 
Az ernyősök legnagyobb tűzerejét a gyalog-
sági fegyverek területén az MG-34 géppus-
ka adta. A rohamcsoportok MP-38 géppisz-
tolyokat is vittek magukkal. Ez a géppisztoly 
teljesen alkalmas volt légideszant harceljá-
ráshoz, mivel könnyű fegyvernek számított 
a maga 4,1 kg súlyával, illetve a behajlított 
fém válltámasza a fegyvert röviddé és köny-
nyen hordozhatóvá tette. A gyalogsági fegy-
verek közül még a Gewehr-rel volt felfegy-
verezve a zászlóalj, de pontos forrás nem 
áll rendelkezésre, hogy melyik változatával, 
de az bizonyos ezeket a fegyvereket optikai 
irányzékkal látták el. Ezen kívül a klasszikus 
Karabiner 98k vagy más néven Kar98k-
val is rendelkezett az alegység. A fegyvert 
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a Mauser gyártotta, amely a német hadse-
reg alapvető lövészfegyverének számított. 
7,92x57 mm-es puskalőszert tüzelt, amelyre 
közelharc esetén egy bajonettet is fel lehetett 
szerelni.

A támogató fegyverek közül a Panzer-
büchse 38-t érdemes megemlíteni, amivel 
a rohamcsapatok rendelkeztek. A páncéltö-
rő puska átütő képessége 300 m-en egy 30 
fokban döntött páncéllemezen 20 mm volt. 
A fegyver egyes lövés leadására volt csak 
alkalmas, így tűzgyorsasága igen alacsony 
volt, 5-6 lövés/perc.

Természetesen aknavetőket is vittek ma-
gukkal az ejtőernyősök az erőd elfoglalása, 
illetve a hidak megszerzése során, de hite-
les források itt sem állnak rendelkezésre, 
csak annyit tudunk biztosan, hogy könnyű 
aknavetőről beszélhetünk. Valószínűleg az 
50 mm-es Granatwerfer-36 volt rendszere-
sítve az alegységnél, mivel a cső hossza igen 
rövid volt és tömege 12,5 kg-t tett ki, így az 
ejtőernyősök különösebb gond nélkül tudták 
szállítani a vitorlázó gépek kisméretű fedél-
zetén, illetve gyorsan tudták telepíteni a harc 
során.

Nagyon hatékony fegyverük volt az ejtő-
ernyősöknek a bunkerek felszámolásánál a 
Flammenwerfer-34. Ezt a lángszórót már 
egy ember gond nélkül tudta kezelni. Súlya 
36 kg és a tartálya 12 liter űrméretű volt. Ma-
gát a fegyvert „bőrlopónak”19 is csúfolták, 
mivel egyszerűen leégette az áldozatok bőrét. 

Gránátok közül a rohamcsapatok a klasszi-
kus Stielhandgranate 24 rövidített változa-
tát és az Eierhandgranate 39-t használták, 
amelyeket gyakran robbanóanyaggal egybe-
kötve alkalmaztak a bunkerek semlegesítése 
érdekében. Ezen kívül az alegység rendelke-
zett Nebelhandgranate 39 (ködgránát) vál-
tozatával is. 

19 http://hu.wikipedia.org/wiki/Flammenwerfer_35 
(2014. 04. 26. 22:18)

Maroklőfegyverek területén sem állnak 
rendelkezésre pontos források, de az bizo-
nyos, hogy az ejtőernyős alakulatoknál két 
gyakori pisztoly volt rendszeresítve a Pistol 
P 08 és a Walther PP pisztoly.20 

A felsorolásból kiderül, hogy a rohamosz-
tag nem rendelkezett nagy tűzerővel. Nem 
szállítottak magukkal sem tüzérségi eszkö-
zöket, sem páncélelhárító eszközöket a bun-
kerek semlegesítésére. Akkor mégis hogyan 
tudták az ejtőernyősök majd 15 perc után az 
erődöt teljesen vakká és némává tenni? A né-
metek ezt az erre a célra kifejlesztett üreges 
tölteteinek (Hohlladung) köszönhették, 
aminek a működési elvét és a műszaki ada-
tait később a siker okainál részletesen fogom 
elemezni. Az bizonyos, hogy ezekből a spe-
ciális robbanóanyagokból nagy mennyiséget 
szállított például Witzig rohamcsapata, aki-
nek a feladata az erőd semlegesítése volt. Ők 
például összesen 2401 kg robbanóanyaggal 
szálltak le az erőd tetejére. 

A feladat végrehajtásához a németek egy 
újonnan kifejlesztett vitorlázógépet használ-
tak, aminek a vontatásáért a Ju-52 típusú 
szállító repülőgép felelt. A németek a ’30-as 
években fejlesztették ki a DFS-230 hajtómű 
nélküli katonai vitorlázógép prototípusát. Az 
ejtőernyősök viszont a DFS-230 A-1 típust 
használták az erőd elfoglalása során, aminek 
a személyzete a pilótából és a 9 fős deszant-
ból állt. Ezen kívül 1 tonna teherszállítására 
is képes volt. Ezt a változatot még nem sze-
relték fel semmilyen támogató fegyverrel, 
mint a későbbi változatait. Maximális vitor-
lázó sebessége 210 km/h, maximális vontató 
sebessége pedig 290 km/h volt. Percenként 
70 métert süllyedt a gép, ezért is volt nagyon 
fontos ezeknél a gépeknél a megfelelő ma-
gasság elérése, nehogy jóval a célobjektum 
előtt landoljanak.

20 Bruce Quarrie: Fallschirmjäger – German paratrooper 
1935-45, Osprey Publishing, Oxford, 2001., 20-42. p.
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A későbbiekben látni fogjuk, hogy a raj-
taütés során a nem kellő magasság elérése, 
majdnem bajba sodorta az egész akció kivi-
telezhetőségét. 

A németeknek szükségük volt olyan szál-
lítógépre, amely alkalmas az ejtőernyősök 
szállítására. Ezt a Ju-52 típusú szállító re-
pülőgéppel valósították meg, amit a német 
pilóták csak „JuTante”21 (Ju nagynéni) 
néven becéztek. Ezt a gépet három darab 
kilenc hengeres BMW 132-T csillagmotor 
hajtotta.  Maximális sebessége akár a 286 
km/h-t is elérhette. Kezelőszemélyzete 2-3 
fő volt, ezen kívül 18 ejtőernyős szállítására 
volt alkalmas. Védő fegyverzetét 1 db MG-
131 géppuska; 2 db MG-15 géppuska tette 
ki. A gépek hatótávolsága 1500 km volt, ami 
csekélynek mondható, de így is képesek vol-
tak a rajtaütés végrehajtása során a szállítási 
feladatok ellátására, ahol nemcsak a vitorlá-
zógépek vontatásáért feleltek, hanem a levá-
lasztás után mélyen a belga vonalak mögött 
ejtőernyős babákat is ledobtak megtévesztés 
céljából. 

4. A kiképzés folytatása a 
rohamosztagnál 

A németek a kiképzést és a gyakorlatokat a 
téli időszakban is tovább folytatták és töké-
letesítették. Az ejtőernyősök fizikai erőnlétük 
megőrzése érdekében 50 km-es menetgya-
korlatokat hajtottak végre teljes menetfel-
szerelésben. A pilóták folytatták a repülést, 
gyakorolták a gépek irányítását és a leszállást 
a hajnali időszakban is. Kiemelném még a 
pilóták kiképzésénél azt, hogy a légi kikép-
zés mellett még műszaki képességekkel is 
felruházták őket, mivel a landolás után rájuk 
is, mint teljes értékű rohamutászokra tekin-
tettek. 

21 http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Waffen/Ju52.
htm (2014. 04. 26. 22:22)

Nagyon fontos eleme volt a kiképzésnek, 
hogy a felderítési információk és a légi fotók 
alapján a németek tudták a hidak felépítését, 
szerkezetét, a robbanóanyagok helyét. Az 
erődön a tüzérségi eszközök és a géppuska 
állások elhelyezkedését is ismerték, így el 
tudták készíteni Eben Emael másolatát és 
ezen a valósághű maketten, valóságot meg-
közelítő körülmények között tudták gyako-
rolni a rajtaütést. Emellett az utászok Witzig 
vezetésével a karlshorst-i műszaki iskolában 
elméleti foglalkozásokon vettek részt, ahol 
az üreges töltettel való ismereteiket tovább 
mélyítették. Természetesen képességeiket a 
gyakorlatban is továbbfejlesztették és szá-
mos robbantási feladatot hajtottak végre. 

A robbantás gyorsítása érdekében egyre 
rövidebb gyújtózsinórokkal robbantottak, 
valamint a lengyel erődrendszer mentén – 
Gleiwitz és Tarnowitz környékén – gyakorla-
toztak, amelyek nagy hasonlóságot mutattak 
a belga erőddel. 

Koch századosnak gondoskodnia kellett a 
tartalékról is, ezért a zászlóaljhoz rendelte az 
1. ejtőernyős ezred 4. századától Ringler had-
nagy szakaszát. Ennek a szakasznak az volt 
a feladata, hogy a vitorlázógépek leszállása 
után 30 perccel bármelyik hídnál helyzettől 
függően bevethetők legyenek. 

A kiképzés közben a katonai vezetőkben 
az idő kérdése vezetett nézeteltérésekhez. 
A legfőbb kérdés az volt, hogy maga a raj-
taütés mikor legyen: éjszaka vagy szürkület-
ben, amikor a nap felkel. A gyakorlatok során 
Koch százados és Student tábornok arra a 
következtetésre jutott, hogy éjszaka teljesen 
kivitelezhetetlen a vitorlázógépek irányítása, 
mivel a teljes sötétségben a pilóták képtele-
nek kiszámítani a landolás helyszínét és alig 
tudnak tájékozódni. 

1940 tavaszára a zászlóalj elérte a készen-
létet és teljesen bevethető állapotba került. 
A rohamosztagot március végére teljesen 
átszervezték. Négy rohamcsoportot és egy 
ejtőernyős csoportot hoztak létre, amelyek a 
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cél vagy az objektum jellegéből adódóan egy 
fedőnevet kaptak:
• „Gránit”22: Witzig hdgy. vezetésével Eben 

Emael erőd elfoglalása,
• „Vas”23: Schächter hdgy. vezetésével 

Kanne-i hídfő elfoglalása, biztosítása,
• „Beton”24: Schacht hdgy. vezetésével 

Vroenhoven híd elfoglalása, biztosítása,
• „Acél”25: Altmann fhdgy. vezetésével 

Veldwezelt híd elfoglalása, biztosítása,
• Ringler hadnagy tartaléka: hídfők elleni 

műveleteknél ejtőernyős tartalékként szol-
gált.

A zászlóalj megindulási pontjaként két rep-
teret – a kölni Butzweilerhof és Ostheim – 
jelölték ki, mivel egy reptérről nem lehetett 
volna megvalósítani, hogy mind a 42 gép 
egyszerre elstartoljon. A zászlóalj tűztámo-
gatásaként az Aldinger tüzérüteg szolgált. 
A gyorsabb tűzvezetés érdekében előre meg-
tervezték a tüzérséggel pusztítandó célokat és 
minden rohamcsapat rendelkezett egy tüzér-
ségi összekötő tiszttel vagy tiszthelyettessel, 
illetve egy tüzérségi megfigyelővel, akinek a 
tüzérségi tüzet kellett megfigyelnie és szük-
ség esetén helyesbítenie.

A híradó összeköttetés érdekében április-
ban egy közös hadgyakorlatot hajtott végre 
Koch százados alegysége az 51. műszaki 
zászlóaljjal, az Aldinger tüzérüteggel és a 
VIII. légi hadtesttel karöltve.

Meg kell említenünk Student tábornok 
nagyszerű ötletét, amit később majd a szövet-
ségesek is alkalmaztak Normandia partjainál 
1944 júniusában. Ez nem volt más, mint az 
ejtőernyős babák használata. A tábornok úgy 
gondolta, hogy ezekkel a babákkal kellő pá-

22 Jens Oebser: Deutsche Luftlandungen am 10. Mai 
1940 – Fort Eben Emael und die Brücken am Albert-
Kanal, Historicus Verlag, Jena, 2009., 34. p.

23 u.a.
24 u.a.
25 u.a.

nikot és zavart tudnának okozni az ellenség 
mélységében és a civilek körében, valamint 
fontos erőket vonhatnának el az erőd menti 
harcoktól. Április 30-ra megtörtént az egész 
zászlóalj átszállítása Hildesheimból Kölnbe 
és mindenki lázasan várta a támadás kezde-
tét. 

Május 2-án tartottak egy megbeszélést 
Hitler főhadiszállásán a nyugati hadjárattal 
kapcsolatban. A megbeszélés során a hadmű-
velet kezdetének kérdése volt a legfőbb téma. 
Student ragaszkodott a hajnali órákban vég-
rehajtott rajtaütéshez, mivel a pilóták éjsza-
ka, teljes sötétségben aligha tudták volna a 
vitorlázó gépeiket a célra vezetni. Ezek után 
Hitler a Fall Gelb hadművelet megindítására 
az 05:35 időpontot tűzte ki, ami 20 perccel 
a napfelkelte előtt volt, így a német ejtőer-
nyősöknek 05:15-05:20 között kellett a belga 
célpontokon landolni. Megfigyelhető tehát, 
hogy Koch százados zászlóalja, egy ilyen kis 
alegység milyen nagy hatással volt az egész 
Nyugat-Európa ellen indított offenzíva vég-
rehajtására.26

Május elejére a zászlóalj teljesen felkészült 
a rajtaütésre, amire már csak napokat kellett 
várniuk.
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A Nagy Háború centenáriuma fokozta a 
társadalmi érdeklődést a száz évvel ezelőtt 
történtek iránt. Az események ugyanúgy elő-
térbe kerültek, mint a háború szükségszerű 
járulékos velejárói, amibe – sajnos – beletar-
tozik az események természetéből következő 
mortalitás is. Az áldozatok számának, szemé-
lyének feltárására megjelent igény csak egyik 
szelete a friss kutatói figyelemnek, amit több, 
a közelmúltban kiírt pályázat is fokoz. Éppen 
a pályázat kapcsán terjedt szűkebb körben az 
adoma, miszerint egy település polgármeste-
re, miközben feladatokat egyeztet a jegyző-
vel, felveti:

– Jegyző úr! Nézzük meg, hogy tudunke 
pályázatot benyújtani HM HIMhez a hadisí
rokkal kapcsolatban!

– Polgármester úr! Nekünk itt a települé
sen nincsenek hadisírjaink! Sőt hősi halottak
ról sem nagyon van tudomásunk.

– Most még jegyző úr! Most még…
A magyaros történeten jót derültem, akár 

mások is. Aztán elgondolkodtam rajta. Nap-
jainkra szerencsére szakmai körök nem kis 
erőfeszítéseket tesznek a veszteséglisták ösz-
szeállítása érdekében. Kialakult a munkának 
egy erre hivatott grémiuma is, de vajon meg-
teszünk-e mindent a cél érdekében? Mire jó 
és mire elég ez az erőfeszítés? Száz év távo-
lából mit lehet egyáltalán kideríteni? Meny-
nyi szakmai hitellel lehet adatokat feltárni? 
Van-e értelme ennek az egésznek? Sikerünk 
esetén adataink mire jók? Ilyen és ehhez ha-
sonló kérdések merülnek fel egyre gyakrab-
ban. Egyre többször kérdés az is, hogy aki 
segíteni szeretne, mit és hogyan tud tenni 

legalább az adatfeltárás terén? Dolgozatom-
ban egy konkrét település kapcsán – szakmai 
folyóiratban talán nem szokatlan módon – ki-
csit didaktikus formában próbálok segítséget 
nyújtani a kérdés iránt érdeklődőknek. Néz-
zük meg, hogy az említett adoma jegyzőjé-
nek, vagy polgármesterének van-e igaza…

Jó tudnunk, hogy nem úttörők vagyunk 
ebben a tárgyban. A fontosabb állomásokat 
felsorolom a teljesség igénye nélkül. Koráb-
ban is voltak törekvések (sőt törvények) arra, 
hogy tisztábban lássunk a Nagy Háború vesz-
tesége ügyében. Még nem fejeződött be a há-
ború, amikor az 1917. évi VIII. törvénycikk-
ben intézkedés született: „Őrizze meg a késő 
utókor hálás kegyelettel azok áldott emléke-
zetét, akik életükkel adóztak a veszélyben 
forgó haza védelmében.” Még világosabban 
fogalmaz ugyanezen törvénycikk a 2. §-ban: 
„Minden község (város) anyagi erejének 
megfelelő, méltó emléken örökíti meg mind-
azoknak nevét, akik lakói közül a most dúló 
háborúban a hazáért életüket áldozták fel.” 
Vagyis valamilyen - lehetőleg maradandó! – 
emléken (Kiadványban? Emlékművön?) kell 
a hősi halottak nevét megörökíteni. Az 1924. 
évi XIV. törvénycikk is megmaradt ebben a 
keretben, vagyis a halottak emlékének érde-
kében rendelkezik a „Hősök Emlékünnepe” 
(Magyar Hősök Napja) évente való ünnep-
léséről. A különböző helyhatóságok és tele-
pülések közben csakugyan anyagi erejükhöz 
mérten (leginkább közadakozásból) kezd-
tek emléket állítani a háború áldozatainak. 
Ezeknek aztán nem egy példánya napjainkig 
emlékeztet a világégésre. Néhány kivétellel 

CSÁKVÁRI SÁNDOR:  
A NAGY HÁBORÚ EMLÉKEZETE KÁLOZ KÖZSÉGBEN 
Kísérlet egy dunántúli település I. világháborús veszteségének feltárására

„a hazáért küzdő hősök emlékének megörökítéséről”
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azonban itt is kell számolnunk. Voltak szé-
gyenletes példák ezeknek az emlékművek-
nek, regisztereknek, veszteségkartonoknak 
a szándékos megsemmisítésére a későbbiek 
során. Maradjunk még a rendelkezéseknél, 
törvényeknél, hiszen több is akad belőlük. 
A II. világháború időszakában a hősi halottak 
emlékének méltó megőrzéséről ismételten 
intézkedtek. Ezt a témakört a belügyminisz-
ter 1942. április 17- én, továbbá április 25-én 
a honvédelmi miniszter kiadott rendelete sza-
bályozta. Elrendelték az addig hősi halált 
haltak neveinek bevésését az első világhá-
borús emlékművekbe. Ezt a tényt nagyon 
fontos a kutatóknak szem előtt tartani. Sok 
bosszúságtól tudja megkímélni magát az, 
aki alapos ismeretekkel rendelkezik. Köz-
ben hősi halott fogalmunk (a II. világháború 
befejeztével) lényegesen megváltozott. Ide 
sorolták immár a háború civil áldozatait is. 
Számunkra a Nagy Háború kapcsán kieme-
lendő, hogy a törvényalkotó(k) szándéka a 
hősi halottak nevének megörökítése volt! 
Közelmúltunk is hozott hadisírokkal kapcso-
latos intézkedést. A temetőkről és a temetke-
zésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 2012. 
január 1-jétől a hősi temetőre, hősi temetési 
helyre vonatkozó különös szabályokkal egé-
szült ki. Az ilyen minősítést nyert sírokat a 
jövőben fenntartani, megőrizni kötelező. 
Sírhelyváltás kötelezettsége pedig a minő-
sítés időpontjától megszűnik! Amint azt az 
eddigiekben is láthattuk, a korábbiakban a 
hősi halottak adatfeltárása volt a cél, ami-
nek fogalma többször megváltozott, kitelje-
sedett. Magáról a fogalomról ma is szakmai 
vita folyik. Elég csak felvetni, hogy a hadi-
fogságot, rokkantságot elszenvedett, vagy a 
későbbiek során vitézi címet szerzett, esetleg 
más módon kitüntetett (a harcokból biztosan 
visszatért!) katona - elhaltát követően - nem 
hősi halott? Ezt butaság lenne vitatni. A ku-
tatásból kizárni meg ostobaság lenne. Kon-
szenzusra kellene jutni a kutatások tárgyában 
is, miszerint a hadműveletekben részt vett 

valamennyi katona méltó a megemlékezésre. 
A kutatási merítésnél egyébként is könnyebb 
lesz a dolgunk, ha „nagyobb hálót haszná-
lunk”. Mindemellett könnyű belátni, hogy a 
háború valamennyi résztvevője ilyen-olyan 
módon biztosan károsodott. 

A hadisírkutatás forrásai

Mire lesz a munkához feltétlenül szükségünk? 
Jó, ha ismerünk korábbi munkákat. Ismerjük 
az adott települést. Az utóbbi években egyre 
népszerűbbé vált családfakutatás módszerei 
sokban segíthetik munkánkat. A nagyobb te-
lepülések (városok), egyes összefüggő föld-
rajzi egységek helyzeti előnyben vannak. Sok 
településen tudományos igénnyel megírt te-
lepüléstörténetek állnak rendelkezésre. Azért 
akadnak nagyvárosaink, ahol a sok kötetes te-
lepüléstörténetek nagy nevű történészek tollá-
ból úgy születtek meg, mintha háború(k) nem 
is lett(ek) volna… Ennek jól körülírható okai 
vannak, voltak. Azonban az elfeledett emléke-
zettel sajnos nem sokat tudunk kezdeni. Sok-
kal inkább tekintsük feladatunknak azt, ami a 
fellelhető adatokból menthető! Ebben a tárgy-
ban a korábbiakban és napjainkban is több 
mértékadó munka született. Szabolcs várme-
gye névjegyzéke a nagyon tetten érhető pon-
tatlansága ellenére ezek közé tartozik.1 Pozitív 
példa még a már kettő háború között meggyö-
keresedett helyi hőskultusz, valamint hozzá 
kapcsolódó történeti hűséggel és alaposság-
gal előtárt hajdúböszörményi hősök adattára. 
Napjaink törekvését mutatja Lázár Tibor Zol-
tán százados úr Hajdúdorog hősi halottainak 
adatfeltárásával. A XX. század mindkét hábo-
rújának adattárát településtörténetbe foglaló 
füzetek települési bemutatóján a szerzőt kol-

1 Szabolcsvármegye s a közigazgatásilag ideiglenesen 
hozzácsatolt két Ung- és négy Beregvármegyei köz-
ség hadbavonult és az 1914–1918. világhábo rú ban 
elesett hős fiainak névjegyzéke. Kiadta: Sza bolcs-
vármegye közönsége. Én. 
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légái, parancsnoka, a város polgármestere és 
nagyon sok lakos tisztelte meg.2 Megérdemel-
ten. A hajdúdorogi Mészáros Károly Városi 
Könyvtár Olvasótermében két alkalommal 
volt teljesen telt ház, bizonyítva a helyiek ki-
emelkedő érdeklődését. Kistelepülések között 
mértékadó Diószegi Lajos: Fejezetek Hajdú-
szovát helytörténetéből és néprajzából című 
munkája.3 Szikla Gergő pedig a közelmúltban 
Kaba település hősi halottainak adatfeltárását 
végezte.4 Napjaink Hajdú-Bihar megyéjének 
digitális adatfeltárásán pedig Ilyés Imre kol-
legám dolgozik „éjt nappallá téve”. Részben 
az önmaga által írt algoritmus(ok) felhaszná-
lásával. Segítenek bennünket az említett mun-
kák abban is, hogy tervezett adatfeltárásunk 
milyen kívánalomnak felejen meg. Milyen 
formát adjunk kinyert adatainknak? Lehe-
tőleg digitálisan megjeleníthető, kereshető 
adatbázist alakítsunk ki. A személy azonosítá-
sához szükséges adatok mellett tüntessük fel 
a katonai adatokat a katonához kapcsolható 
életeseményekkel együtt. Mindenképpen je-
löljük meg a forrásokat. Forrásmegjelölés nél-
kül adattárunknak nem lesz történeti értéke. 
A katonai adatok és életesemények rögzítése 
nélkül pedig sajnálatosan csonka „névsort” fo-
gunk produkálni. Negatív példák is akadnak. 
Találkozhatunk gigászi munkával összeállított 
kereső nélkül megjelenített adattárral. Szem 
előtt kell tartanunk, hogy a munkánk nem ön-
célú. Legalábbis szerencsés esetben nem. El-
sődleges adatfeltárást végzünk! Forráskritiká-
tól őrizkedni érdemes! Legfeljebb a kirívóan 

2 Lázár Tibor Zoltán: Az I. világháború hajdúdorogi 
hősei és áldozatai. Hajdúdorogi Füzetek 14. Hajdú-
dorog, 2014.

 Lázár Tibor Zoltán: A II. világháború hajdúdorogi 
hősei és áldozatai. Hajdúdorogi Füzetek 15. Hajdú-
dorog, 2015.

3 Diószegi Lajos: Fejezetek Hajdúszovát helytörténeté-
ből és néprajzából. Hajdúszovát, 1994.

4 Szikla Gergő: Kaba I. világháborús hősi emlékműve 
és hősi halottai. Hajdú-Bihari Levéltári Füzetek 7. 
Debrecen, 2016.

kutatási területünkre nem illő személyekkel 
tehetünk kivételt. (Bár azoknak az adatait is 
érdemes rögzíteni, hogy a forráskritikát végző 
szakember helyzetét megkönnyítsük!) A kellő 
emberi- és szakmai alázattal végzett munka 
mindig eredményre vezet. Ne ijedjünk meg, ha 
forrásszegény az általunk választott település. 
A forrásbőség meg nem jogosít fel semmire 
(csak a munkánk lesz több!). Adatfeltárásunk 
során valamennyi fellelhető forrást tüntessük 
fel! Még akkor is, ha az csak egy személyre 
vonatkozik! Szerencsés, ha kinyert adatainkat 
képszerűen is rögzítjük. Szemléltető anyag-
ként is felhasználható.

A hadisírkutatás útvesztői

A továbbiakban a Fejér-megyei Káloz község 
Nagy Háborús veszteségének kutatási lehető-
ségeire térek ki. A helyismeret szükségességét 
már eddig is hangsúlyoztam. Választásom oka 
az, hogy az említett faluból származok. Jólle-
het huszonéves koromtól Debrecenben élek, 
születésem, családom, helyismeretem oda 
köt. A debreceni Elfeledett emlékezet háborús 
kegyeleti kutatócsoport tagjaként eddig több 
település adatainak feltárásában vettem részt. 
Eddigi munkáim egyik tanulsága, hogy az ál-
dozatok száma - csekély számú történeti ala-
possággal feldolgozott település kivételével 
– általában magasabb, mint azt az eddigiekben 
látták. Azt meg különösen megtanultam, hogy 
a helyismeret a legnagyobb szakmai erény. 
Hiányában az adott területet jól ismerő szak-
emberre lesz szükségünk! Biztos az is, hogy 
a veszteséglisták nagyon fontos források, 
azonban az adatfeltáráshoz – okkal és ala-
posan feltételezhetően – nem adnak kielé-
gítő alapot. Óvatos becslés szerint megkö-
zelítően 80 000 (nyolcvanezer!) főnek nincs 
feltüntetett illetékessége a veszteséglistákban. 
A háború kezdetén 1914. decemberig a veze-
tésük nem kellően körültekintő, bár jócskán 
találunk az 1918-ban kiadottakban is akár 
1914-es adatokat. Ez a feltehető hiányosság 
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azért szembeszökő, mert az első háborús év 
végére az Osztrák–Magyar Monarchia katonai 
vesztesége három hadseregben mérhető. 1915-
től pontosabbnak tűnik a nyilvántartó munka, 
aminek nem csak a kegyelet az oka. A szűkü-
lő erőforrások (élelmiszer, hadianyag, szállító 
kapacitás) miatt az élelmezési létszám minél 
pontosabb vezetésére sarkallják a csapatokat. 
A jelentések ezen oknál fogva is pontosabbak 
lesznek. A benne szereplő nevek jelentősen 
„elferdítettek”. Már-már lehetetlenné teszik a 
névszerinti keresést. Ez munkánk szempont-
jából nem okoz zavart, célszerű benne tele-
pülésnévre keresni, egyszerű kereséssel. Az 
összetett, vagy többszörösen összetett keresés 
sem hoz több eredményt. A lehetséges „kere-
sési zajt” próbáljuk a legkisebbre mérsékelni.

Buktatók elkerülése helyismerettel

1913-ban Káloz a sárbogárdi járás nagyközsé-
ge. 516 lakóházát 4532 lakos lakja a hozzá-
tartozó pusztákkal együtt. Lakosainak száma 
1920-ban 3612 fő. A népességszám apadásá-
ban nagy szerepe volt a háborúnak. Azonban 
ez a szám tartalmazza a természetes fogyást 
és a háború miatt meg nem születettek számát, 
valamint az esetleges népmozgást is. A meg 
nem születettek háborús veszteségként való 
felfogása régebb óta gyakorlat, arra különbö-
ző irányszámokat is felállítottak. Nagy bizton-
sággal meghatározható adat. Jelen munkánk 
szempontjából azonban csak annyi a jelentő-
sége, hogy a település veszteségének aránya 
már itt biztonsággal kalkulálható. A falu köz-
pontjában a Községházával szemben (Bajcsy-
Zsilinszky utcán) I. és II. világháborús emlék-
mű áll. Szabó József fafaragó munkája. Az 
emlékművet az 1989-et követő „első és má-
sodik képviselőtestület” emeltette a település 
honlapja szerint.5 Ahogy az az emlékművektől 
megszokott, nevek felsorolását látjuk, amiket 

5 http://www.agt.bme.hu/varga/foto/vh1/kaloz.html
 Letöltés időpontja: 2017.01.08. 09:55

egy-kettő helyen évszámmal is kiegészítet-
tek. Kínálkozó kérdés, honnan származnak 
az adatok? A községnek teljes történetét átfo-
gó helytörténete nincs. Mozaikszerű azonban 
igen. Kállay István megalapozott munkája 
még 1989-ből való.6 Abban háborús áldoza-
tok neve nem szerepel. Felsorolást találhatunk 
Kaszala Lajos munkáiban.7 Tisztelt volt isko-
laigazgatóm 103 nevet sorol fel, csaknem min-
den esetben a születés évével, rendfokozattal, 
csapattesttel és a halál (inkább feltételezett?) 
időpontjával, kettő munkájában is megegyező 
módon.8 Nemcsak a megadott adatsor egye-
zik meg, hanem az is, hogy forrásmegjelölés 
egyik munkában sincs. Az egyébként imponá-
ló adatsort látva akár hajlani is lehetne afelé, 
hogy az a település kollektív emlékezetéből 
származik. A kettő háború között még nagyon 
is élt és működött a XX. század elejére jel-
lemző faluközösség Kálozon is (ami gazda-
sági és szellemi formában is érvényesült!). A 
szellemi faluközösség kollektív tudatának ez a 
hőslista akár a lenyomata is lehet. Ha megha-
tározni nem is tudjuk a keletkezés időpontját, 
a datálásban segíthet bennünket, hogy Sajtos 
János 1925-ben vitézi címet kapott hősi halott 
igazgató úr listájában már vitézként szerepel, 
vagyis a neve előtt látjuk a „v.” jelzést. Az em-
lékművön a vitézi cím már előnévként szere-
pel ilyen formában: VITÉZ SAJTOS JÁNOS. 
Vagyis az ismert lista 1925 után született. Ap-
róbb különbségek fellelhetők. Kaszala Lajos 
103 fős adattárából egy fő nem került az em-
lékműre. Hat személlyel viszont bővebb lett a 

6 Kállay István: KÁLÓZ. Fejér Megyei Történeti Év-
könyv 20. Székesfehérvár, 1989.

7 Káloz község hivatalos honlapja. Kaszala Lajos 
(Ceg léd, 1911-1998, Káloz), kántortanító (1934-től), 
leventeoktató, általános iskola igazgatója (1953–73), 
helytörténész, kálozi mozi üzemvezetője. Letöltés 
időpontja: 2017. 02. 11. 14:37

8 Kaszala Lajos: Honismereti írások Kálozról. Fejér 
Megyei Levéltár közleményei 5. szám. Székesfehér-
vár, 1989. Kaszala Lajos: Káloz község története. 
kézirat. 1987. 
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márványlapokra vésett névsor. Az elsődleges 
adatfeltárás során kiderült, hogy a Kaszala lis-
tából 49 főnek, míg az abban nem szereplő, de 
emlékműre került 6 névből 4 főnek nem buk-
kantam a nyomára. A későbbi adatfeldolgozás, 
vagy a tudományos feldolgozás is igazolhatja 
adataikat. Ezzel az emlékmű vizsgálatának a 
végére is értünk.

Még mindig a településen maradva talá-
lunk adatot a hősi halottakkal kapcsolatban. 
Csak most a katolikus plébánia Historia Do-
musában. Ezt a háztörténetet a katolikus egy-
ház papjai vezették. Ahol plébánia működött 
– csaknem biztosan – Historia Domusnak is 
kellett lenni. A helyi papnak elszámoláso-
kat, beszámolókat kellett készíteni a püspöki 
hivatalnak és saját híveinek. Különösen az 
éves beszámolók érdekesek, amiket minden 
év december 31-én zártak le. Az esetek több-
ségében részletesen számolnak be az egyház-
község életéről, alkalmanként egyes szemé-
lyekre menően is, amint azt a későbbiekben 
is látni fogjuk.9 A plébánián, vagy az egyházi 
levéltárakban lelhető fel. Ezek református 
változatát püspöki jelentések formájában lel-
hetjük fel. Adatgazdagságuk az azt vezető, 
vagy megíró egyházi személytől függő. Az 
1927-es éves beszámolóban Káloz katolikus 
plébánosa írja: 105 katolikus halt hősi ha-
lált a hazáért!

9 A kálozi Római Katolikus Egyházközség Historia 
Domusa. Másolatban a szerző tulajdonában.

No meg mást is lejegyez. Személyes vé-
leményét a háborúról. Érdekesebbé válik 
mindez annak ismeretében, hogy a telepü-
lésen több felekezet is hívekkel, követőkkel 
rendelkezett az első világháború időszaká-
ban. Miért éppen 1927 Szilvesztere az alig-
hanem pontos szám (katolikus hívek ese-
tében) közlésének időpontja? Esetlegesen 
feltételezhető. A már említett Kállay István 
a következőről is ír munkájában: 1928-ban 
„Kálóz község történetére vonatkozó adatok 
előkeresésében segített a vármegyei alispán”, 
engedélyt adva a községmonográfiához szük-
séges levéltári kutatásra is. Nem ismert azon-
ban az akkor készített (?) monográfia. Sajnos 
a plébánián készült 105 fős (hősi halott) lista 
sincs meg. Iratokra nézve a község története 
baljóslatú. A második világháború is nagyon 
megviselte, de korábban is előfordult a helyi 
(hivatalos) levéltár tűzben való megsem-
misülése. Lehet igaza van Radics Kálmán 
nyugalmazott levéltárigazgató úrnak, aki 
nem ismerte a megsemmisült, elkallódott 
irat fogalmát? Mindig úgy nyilatkozott, hogy 
„megvan az valahol, csak nem találjuk”! Ter-
mészetesen lehet még akár több írásos emlék 
is a Nagy Háború kapcsán Kálozon. Postai 
levelezőlapok, értesítések katonák, hadifog-
lyok elhunytáról (személyes, alakulattól hi-
vatalosan küldött, Vörös Kereszt…), vagy 
más élethelyzetéről. Ebben nagyon számítok 
Weisengruber Imre polgármester úrra és a 
helyiekre. Bízom benne, hogy segítik mun-
kámat, ha lehetőségük van rá.
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Buktatók elkerülése keresési 
stratégiával

Elhagyhatjuk a falut, a további kutatás dön-
tően virtuális lesz. Közben kis magyarázatul 
szolgálhat, hogy miért nem tudtak a koráb-
biakban viszonylag gyorsan és hatékonyan 
utánajárni a háborús veszteségeknek. A ku-
tatómunka a cédulázás módszerét ismerte. 
Közgyűjteményeket kellett szorgalmasan lá-
togatni, a fellelt adatokat általában cédulákra 
(a pontos hely, hivatkozás feltüntetésével) ki-
írni. Emlékeimben van olyan munkám, ahol 
a cédulák mennyisége kilenc cipősdobozt 
töltött meg „púposan”. Azt a mennyiséget 
kellett átlátni, kezelni, rendszerezni. A fizikai 
helyigény is méretes volt a szétrakásukhoz. 
Nem tudom, hogy cédulázva egyáltalán hoz-
záfognék-e egy település első világháborús 
adatfeltárásához…

Kálozról a digitális térben meglehetősen 
sok információ van. A már emlegetett veszte-
séglisták, a település halotti anyakönyveinek 
másolatai, azoknak az ezredeknek gazdag 
ezredtörténetei, amelyekhez a hadfogadás 
szempontjából az adott időszakban tartozott. 
Későbbi kutatások a már jelzett alakulatok-
ról. Listák a település később vitézzé avatott 
Nagy Háborús katonáiról. Találhatunk adatot 
más digitális adattárban is (pl. hadisír.hu). Ed-
dig az emlékműről és írásos forrás(ok)ból 
103+6 fő említésével találkoztunk, no meg 
a 105 főnyi katolikus hősi halottról tudunk, 
ami az emlékműre felkerültekkel biztosan 
„fedésben van” valamennyire. A digitális 
kutatás előnyei, buktatói az azt művelők előtt 
ismertek. Adatbázisok több helyen is fellelhe-
tők. Mindenki arra esküszik, amit éppen al-
kalmaz, vagy megtanult benne keresni. Adat-

feltárásom során a Cseh Nemzeti Könyvtár 
adatbázisát használtam. Kis bonyodalommal 
kezdődött. Mindjárt a település neve - Káloz 
- meglepetést okozott. (Hozzáteszem, hogy 
emlékezetem óta mindig ez a név volt hiva-
talos elnevezése, Magyarország hivatalos te-
lepüléslistája mégis a „Kálóz” formát ismeri.) 
A már említett digitális hely a „Káloz” kere-
sőszóra egy (azaz egyetlen egy!) találattal 
válaszol, amihez aztán a végletekig követke-
zetesen ragaszkodik! Sokkal több eredmény 
született a Kálóz, Kálozd keresésre, előfor-
dul a Kalosz elnevezés is. Példa akad benne 
az illetékesség keresésére is, ami feltételezi a 
lista összeállítójának nagyfokú tájékozottsá-
gát.10 Az illetékességet jó esetben az ország, 
megye és település megadásával jelzik, de 
nem mindig ilyen formában. Ez keresési zajt 
okoz. Esetünkben a megye és a településnév 
is. Fejér-megye mellett alkalmanként Alsó-
Fejér megye is jelentkezik, míg a galíciai (ma 
ukrajnai) Kalusz település is értelemzavaró 
lehet. Összesen 252 főre vonatkozóan sike-
rült adatot kinyerni. Néhányra többszörösen. 
Húsz esetben kálozi kórházi kezelésre utalnak 
az adatok. A kk., Hilfsspital in Káloz, a kk. 
Aushilfsspitál in Káloz, kk. Vereinsspital in 
Káloz és a Gemeindehilfsspital in Káloz vé-
gezte a kezeléseket. A Nagy Háború idejéből 
és azt megelőzően is volt információ kálozi 
kórházról. Azonban négyről nem. Elképzel-
hető, hogy ezek közösségi épület(ek)ben el-
helyezett szükségkórházak voltak. Hat kálozi 
katonát is kezeltek Kálozon.

Legszélesebb információt (betegség, se-
besülés, kórházi kezelés, hadifogság, annak 
helye, halál megjelölt és nem megjelölt föld-
rajzi helyen, vagy település, temetés helye 
stb.) a veszteséglistából szerezhetünk. Szüle-

10 http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPageDoc.do?id=9844584
 Veszteséglista: 16.1.1917, Page: 68 (Letöltés időpontja: 2017. 01. 03. 10:14.)
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tés éve és helye, neve és illetékessége alapján 
azonosítja a személyeket. (Hibalehetőség-
ként értelmezhető a születési hely, hiszen a 
besorozásig, különösen képzettebb katona 
esetében akár több településváltás is történ-
hetett.) Célszerű mégis listánkban a születés 
helyét alapadatnak venni, hiszen más módon 
nyomon követni egyes személyeket részben 
nehéz, részben meg értelmetlennek látszik.) 
Az adatfeltárás eredménye a veszteséglisták 
kutatását befejezve, hogy Kálozon 13 hősi 
halott adata csak a listákból nyerhető ki. 
További számos esetben pedig megerősí-
tett más adatot, adatokat. További digitális 
pontosítás lehetőségét rejti a Magyar Nem-
zeti Leváltár jóvoltából a világhálón is elér-
hető katonaállítási adatbázis. Értelemszerűen 
kálozi sorozottakat is bőven találunk benne. 
Különböző okok miatt a legtöbb magyar te-
lepülés állami anyakönyveinek másolatait is 
fellelhetjük virtuális térben. Kutatásunk so-
rán fontos és erős forrást ad a kezünkbe. Az 
itt található információkat más kutatási terü-
leten is gyakran felhasználhatjuk. A tárgyalt 
időszakban – 1914–1919 között –, állami 
anyakönyvezés nem volt az Osztrák–Ma-
gyar Monarciába tartozó Magyarországon. 

Az anyakönyvezést az egyházak végezték! 
Elsődleges adatfeltáráshoz megfelelően hi-
telt érdemlő adatok a halotti anyakönyvi 
bejegyzések. Több szempontból is fontosak. 
Káloz halotti anyakönyveit vizsgálva korsza-
kunkból több figyelemre méltó bejegyzéssel 
is találkoztam. Egyik érdekesség, hogy 1915. 
augusztus 10.-én halt meg Kálozon az utolsó 
1848/49-es nyugdíjas kálozi honvéd:11

Más települések anyakönyveiben is talál-
koztam hasonló bejegyzésekkel. Helytörté-
neti értéke van annak is, hogy 1921 és 1923 
között biztosan működött a településen „Sze-
gényház”. Több halottat is innen jegyeztek be 
az anyakönyvekbe. Feltűnik, hogy a háborút 
követő spanyolnáthának a településen alig 
van áldozata. (Esetleg más halálokot jegyez-
tek be?) Az anyakönyvek 1914-től 98 kálozi 
háborús halottat említenek! Nagyrészt hősi 
halottak, holttá nyilvánítással együtt. A holttá 
nyilvánítást a Belügyminisztérium végezte. 
Az adott személyhez egyedi BM szám tar-
tozik, amit az anyakönyvbe is bevezettek. 
A BM adatok közlönyökben is megjelentek. 
A 98 bejegyzésből 3 orosz hadifogoly halá-
lának, míg másik 3 szerb internáltnak halálát 
rögzítik.12

11 Káloz község halotti anyakönyve 1915. (másolat)
 https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GT9M-K1G?i=149&wc=923L-T38%3A40680901%2C48534701

%2C40823601&cc=1452460
 Letöltés időpontja: 2017. 01. 03. 10:24.

12 Káloz község halotti anyakönyve 1915. (másolat)
 https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GT9M-K1G?i=149&wc=923L-T38%3A40680901%2C48534701

%2C40823601&cc=1452460
 Letöltés időpontja: 2017. 01. 03. 10:24.
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13 Káloz község halotti anyakönyve, 1948. (másolat)
 https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9T9M-P8W?mode=g&i=70&wc=923L-YWT%3A40680901%2C

48534701%2C48829301&cc=1452460
 Letöltés időpontja: 2017. 01. 03. 10:28.

14 http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPageDoc.do?id=9813818
 Veszteséglista: 20.9.1915.
 Letöltés időpontja: 2017. 01. 03. 10:22. 

Az 1915. július 27-én Káloz-Hatvanpusztán 
elhalt (Bobyr) Brabyr Iván Kaminski Brod-
ból származó hadifogoly halálának oka: ázsi-
ai kolera. Személyes gyanúm, hogy haláluk 
körülményei, helye nehezen felderíthető 
hazájukban. Gondoskodni fogok róla, hogy 
a forráskritika elvégzése és a pontos kálozi 
adattár összeállítása után anyakönyvi be-
jegyzéseik és adataik könnyebben kereshető 
helyre kerüljenek. Káloz-Hatvanpusztán ha-
difogolytábor működött. Ma önálló telepü-
lés. (Sárhatvan.) Egykori temetőjének mai 
létezése előttem nem ismert. A koleráról any-
nyit megjegyeznék, hogy még sehol sem ta-
lálkoztam olyan kolerával, amelyik csak egy 
áldozatot szedett.

Halotti anyakönyv tárgyában összesíthető 
adatok a következők: a 98 feltárt anyaköny-
vi bejegyzésből 92 kálozi katona haláláról 
ad hírt. Kálozi hősi halottakról 39 esetben 
csak az anyakönyv tudósít! Egy esetben 

mutat adategyezést a veszteséglistákkal! 
A fennmaradó többi esetben pedig más 
helyről származó adatokat erősít meg! 
Be kell vallanom, hogy eszembe sem jutott 
1930 után holttá nyilvánítások után kutakod-
ni. Néha kutatói szerencsére is számíthatunk. 
A település II. világháborús áldozatai után 
kutatva az 1948-as halotti anyakönyv követ-
kező bejegyzése került szemem elé:13

1948-ban ez nagyon figyelemre méltó be-
jegyzés. A halott katonákat már egészen más 
módon és formában tüntették fel az anya-
könyvek. A bejegyzésekben híre-hamva sincs 
– „A hazáért hősi halált halt.” – formulának. 
Itt azonban még igen.

Kálozi katonával Debrecenben is „talál-
koztam”. A debreceni Honvédtemető, Hő-
sök temetőjében temették a kálozi Ferenczi 
István (1890–1915) tizedest. A következő 
dokumentáció maradt utána. (Veszteséglista 
be jegyzése.)14    

10 
11 
12 
13 
14 
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Debreceni halotti anyakönyv bejegyzése:

A debreceni Honvédtemető, Hősök teme-
tőjének temetőkönyvében fellelhető bejegy-
zés. A 3. számú Ferenczi István, aki a temető 
III. táblájának 4. sorában (balról) a 3. sírban 
nyugszik. Kiderül még a kicsit rejtvényszerű 
bejegyzésből, hogy 1915. június 16. helyez-
ték sírba. Református vallású, 25 éves és a cs. 
és kir. 69. gyalogezred katonája volt. (Rend-
fokozatára csak a veszteséglista bejegyzése 
utal!) 

Közismert adattárral folytattam. A hadi-
sír.hu sokak előtt ismert, népszerű oldal.15 
Itt tíz találatot észleltem, amiből egyet ki 
kellett zárni a nyilvánvalóan más település 

15 http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejeg
yzesek=lista&*=0&kategoria=11&nev=&sz
ul_ido=EEEE-HH-NN&anyja_neve=&szul_
hely=K%C3%A1loz&temetve=&p*=5

 Letöltés: 2017. 01. 03. 09:16

(Szeredne, Kaloz) miatt. A megmaradt kilenc 
adat 5 eddig nem ismert hősi halottat ne-
vezett meg, a többi pedig megerősített más 
adatokat. Különös erénye az oldalnak Káloz 
szempontjából, hogy a település lakói előtt 
eddig nem ismert temetési helyeket is konk-
retizál! Takács János tüzér (1889 – 1914. 11. 
29.) a bécsi Rudolf laktanyában halt meg. 
Bécsben eltemették, de exhumálását követő-
en 1915. 12. 20-án Kálozon helyezték örök 
nyugalomra. A hadisír.hu bejegyzése: „Kálóz 
református temető - Kat. 290. III. (egyéni)”. 

A háború befejezését követően számos 
ezredtörténet született. Legtöbbjük digitáli-
san is elérhető. Az akkori hadfogadás rendje 
szerint a legtöbb Kálozról bevonult a m. kir. 
székesfehérvári 17-ik honvéd gyalog- és nép-
felkelő ezred és a cs. és kir. 69. „Hindenburg” 
vezértábornagy nevét viselő gyalogezred ka-
tonája lett. A két alakulat ezredtörténete ada-

A debreceni Honvédtemető, Hősök temetője kéziratos temetőkönyvének másolata a szerző tulajdonában van.

Debreczen város halotti anyakönyve 1916. (másolat)
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPV2-9XTM?mode=g&i=108&wc=92SJ-ZNP%3A40679401%2C4

1592001%2C44205101&cc=1452460
Letöltés időpontja: 2017. 01. 03. 11:23.
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tokban rendkívül gazdag. A m. kir. 17. hon-
véd gyalogezred 1938-ban kiadott története 
29 kálozi hősi halottról és 6 túlélőről számol 
be. (Közülük 5 főt ekkorra vitézzé avattak.)16 
A „Hindenburg” ezred történetét 1937-ben 
adták ki. Kálozról 36 hősi halott mellett 10 
túlélőt találunk a kötetben. (A túlélők között 
szintén 5 fő vitéz.)17 Kálozon 1929-re ösz-
szesen 19 főt avattak vitézzé. Ekkorra kö-
zülük öten nem a településen laktak. Sajtos 
János pedig hősi halottként nem tért vissza 
a háborúból. (Egyikük nevet is változtatott: 
Kálozdi (Kukorelli) József, Budapest., II. 
ker. Batthányi u. 53. sz. alatt lakik ekkorra.) 
A faluban lakó 13 vitéznek új utcát nyitottak 
Vitéz utca néven, a határban pedig dűlőnév-
ként jelent meg a „Vitézi telkek” elnevezés. 
(A nekik juttatott föld ugyan nem volt egy-
befüggő terület, de néhány azok közül csak-
ugyan dűlőt képezett.) A Vitéz utcát elvitte 
a történelem vihara. A II. világháborút kö-
vetően Temető utcára nevezték át. Az egész 
bizonyos fokú morbiditását csökkenti, hogy 
az utca csakugyan a községi temető egyik be-
járatához fut ki. Más háborúval kapcsolatos 
könyvek is segítenek adatokkal. Nyárády Ist-
ván és Nyárády Mihály gyalogosokról a cs. 
és kir. 69. gyalogezredből a Magyarország a 
világháborúban 1914-1918 c. könyvből kap-
tam információt.18 A magyar gyalogság c. 
munka is tudósít 6 kálozi katonáról.19 Több 

16 A m. kir. székesfehérvári 17-ik honvéd gyalog- és nép-
felkelő ezredek története. Szerkesztette: márkosfalvi 
Sipos Gyula (ny. tábornok, a honvéd gyalogezred 
utolsó parancsnoka). Székesfehérvár, 1938.

17 A volt csász. és kir. 69. „Hindenburg” vezértábornagy 
nevét viselő gyalogezred története (1910-18) és világ-
háborús emlékalbuma. Szerkesztette: Crettier Ferenc 
ny. áll. ezredes. Cegléd, 1937.

18 Magyarország a világháborúban 1914-1918. Szerk.: 
Kállay István. „Magyarország a világháborúban” Ki-
adóvállalat. 1927.

19 A magyar gyalogság. A magyar gyalogos katona tör-
ténete. Szerk: vitéz Doromby József ny. alezredes és 
Reé László. Reé László Könyvkiadó- és Terjesztővál-
lalat, Budapest, év nélkül

katonáról fotó is került a könyvekbe. Nap-
jainkban a két említett ezred történetének 
alaposabb megismerését segíti Rózsafi János 
és Stencinger Róbert is.20 Nagyrészt útmuta-
tásuk alapján sikerült Csőgör István (1892– 
1915. 04. 08.) nyughelyére bukkanni a Szlo-
vákiai Osadne (Telepóc) temetőjében.21

Érdemes az ezredtörténeteket forgatni, 
hiszen Káloz esetében 9 hősi halott csak 
segítségükkel volt azonosítható. Ez a ki-
lenc hősi halott katona a falu emlékművén 
sem szerepel. Hősi halottak és katonák sze-
mélye után kutatva megkerülhetetlennek lát-
szik a „Tetteikben élnek” sorozat kötetei. A 
múlt század 80-as éveiben majdnem minden 
megyében szerkesztettek kötetet Tetteikben 
élnek összefoglaló cím alatt. A munkásmoz-
galom különböző adott megyéhez köthető 
szereplőit gyűjtötték össze. Kincsesbányának 
látszik bennük a Tanácsköztársaság idősza-
ka. 1919 szereplőinek egy része az előző év 
végén leszerelt katona. (Vagy éppen ismét 
katona. Immár vöröskatona.) Az említett 
könyveknek függeléke is van, mely rendsze-
rint tartalmazza a nagy októberi szocialista 
forradalomban és a polgárháborúban részt 
vett „Harci Érdemekért Emlékérem”-mel ki-
tüntetett internacionalisták és vöröskatonák 
névsorát településenként. Különösen hadi-
sírgondozók forgathatják haszonnal. Ezek 
a katonák részben visszatértek és a községi 
temetőkben nyugszanak. (Kálozon a direk-
tórium egyik vezetője, egykori vöröskatona 
a községi temetőben nyugszik.) A vizsgált 
településen 7 fő rendelkezik ilyen múlt-

20 Rózsafi János - Stencinger Róbert: 17-es székesfehér-
vári honvédek a Doberdón. Honvédség és Társada-
lom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete kiadása. 
Székesfehérvár, 2008.

21 http://www.vets.estranky.cz/clanky/sr---presovsky-
kraj/osadne.html

 Bejegyzés a temető internetes oldalán:
 974 ppl. 69 … voj. Štépán Csögör … 1892, Karlocz, 

Sárbogar, Feher … 8.4.1915
 Letöltés: 2017. 01. 24. 15:41
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tal. Mindezt természetesen katonai előélet 
és orosz hadifogság előzte meg. Többen a 
„munkásmozgalom kiváló harcosa”, vagy a 
„munkásmozgalom harcosa” minősítést kap-
ták. Kettő kálozi pedig a „Harci Érdemekért 
Emlékérem” birtokosai is volt.22

Az adatfeltárásnak majdnem a végére érve 
(szembesülve csaknem négy és félszáz kálozi 
katona adataival) méltatlan dolog lenne nem 
megemlíteni a település földbirtokosát Gróf 
Széchenyi Györgyöt (Lábod, 1889. május 28. 
– Monok, 1938. augusztus 26./28.). 1914 és 
1916 között huszártisztként szolgált az orosz 
és az olasz fronton (cs. és kir. 12. huszárezred, 
tartalékos hadnagy, majd főhadnagy, később 
az 55. gyaloghadosztálynál parancsőrtiszt). 
Az I. és II. osztályú ezüst vitézségi érem tu-
lajdonosa. 1916-ban betegség miatt szerelt le. 
1917 nyarától 1918 őszéig Zemplén várme-
gye főispánja volt. Az 1915-ös orosz betörés 
pusztításait nagyrészt vezetésével állították 
helyre. 1918. október 31-én a főispánságról 
lemondott és kálozi birtokára vonult vissza. 
A tanácskormány idején letartóztatták. Olasz 
közbenjárásra szabadult.23 

Kálozon 1919 eseményei - más települé-
sekhez hasonlóan - nagyon kötődnek a hábo-
rúhoz. Már 1918 őszén 54 db katonapuskát 
kellett karhatalommal begyűjteni. A helyi 
történések egyik mozgatója az orosz hadifog-
ságot is megjárt katolikus kántortanító. 1919. 
augusztus 14-én a Nagyvendéglő udvarán a 
Szegedről érkezettek „alaposan kiporolták” a 
kommunista vezéreket, köztük a kántortaní-
tót is. Majd 1920. február 28-án kapott en-
gedélyt az iskolaszéktől, hogy a településről 
eltávozhasson.24 

22 Tetteikben élnek. A forradalmi munkásmozgalom 
Fejér-megyei harcosainak életrajzgyűjteménye. Ki-
adja a MSZMP Fejér-megyei Bizottságam Székesfe-
hérvár, 1984.

23 http://barankovics.hu/keresztenydemokracia-
adatbazis/ki-kicsoda/szechenyi-gyorgy-grof

 Letöltés: 2017. 02. 18. 16:41
24 A kálozi Római Katolikus Egyházközség Historia 

Az időrabló, aprólékos munka 
eredménye

Gyors számolás után kiderül, hogy a vizsgált 
település Nagy Háborús adattárába az elsőd-
leges adatfeltárás eredményeként 451 fő ada-
tai kerültek. Csaknem valamennyien katonák, 
de akad orosz hadifogoly, szerb internált, 
vagy a kórházak valamelyikében kezelt nem 
kálozi is közöttük. Nagyon látványos adat-
egybeesés kevés van. Adatainkat célszerű 
összesítő táblázatba foglalni, lehetőleg úgy, 
hogy abban a különböző forrásokat, vagy 
azok egybeesését is lássuk. Megkönnyítjük 
vele mind a forráskritikát végző, mind pedig 
az adatösszesítők dolgát. Nagyon jó statisz-
tikai lehetőségek csábítanak bennünket már 
most, bár a statisztikázással inkább várjuk 
meg, hogy adatainkat a forráskritika vissza-
igazolja. Más dologra is érdemes figyelmet 
fordítani. Minden adatunk legyen visszake-
reshető. Nagyon csábíthat bennünket, hogy 
a feltárt neveket az általunk ismert formára 
írjuk át. Ne tegyük! Minden adatunk az adott 
forrásban fellelhetően szerepeljen munkánk-
ban! Mielőtt tovább haladnánk, kérjünk meg 
valakit arra, hogy kinyert adatainkat forrása-
inkkal lehetőleg teljes egészében hasonlítsa 
össze, vagyis ellenőrizze azokat. 

Visszatérve a dolgozatom elején megfo-
galmazott kérdésekhez: 100 év elteltével is 
érdemes kutatómunkát végezni. Óvatos becs-
lés szerint a Nagy Háború áldozatainak szá-
ma az eddig ismertnél lényegesen magasabb. 
Széles merítésű kutatással egy kistelepülés 
esetében bő kettő hónap munkájával elvé-
gezhetjük az elsődleges adatfeltárást, ami na-
gyon sok új adatot hoz felszínre. (Akár újabb 
személyeket, katonák élethelyzeteit, halál 
pontosabb időpontját, helyét, temetés helyét, 
ami akár még ma is fellelhető…) Káloz ese-
tében már most látszik, hogy 208 hősi halott 
adatai visszaigazolhatók lesznek. Mire me-

Domusa. Másolatban a szerző tulajdonában.
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gyünk mindezzel? Pontosabban látjuk saját 
történelmünket. A helyi oktatásban felhasz-
nálható listát tudunk felállítani. Esetleg egy 
emlékmű hitelesebb adatait adhatjuk kézbe. 
Segíteni tudunk azoknak, akik még most is 
keresik egykori rokonukat. Amennyiben a 
kutatómunkát összehangoljuk, felismerve azt 
is, hogy a rendelkezésre álló források egyi-
kének sincs primátusa (bár a veszteséglisták 
és a halotti anyakönyvek nagyobb szerepe 
talán érzékelhető), akkor nem látom a kuta-
tómunka országos elvégzését sem lehetetlen-
nek. Kistelepülések esetében ezt a munkát 

nyugodtan rábízhatjuk akár a helyben lakó 
középiskolás korosztályra, ha kellő szakmai 
segítséget nyújtunk hozzá. Erre a legutóbbi 
példa Rozalex Beatrix munkája. Vámospércs 
első világháborús veszteségét tárta fel kicsi 
külső segítség mellett. Az elsődleges adatfel-
tárás Rozalex Beatrix a Debreceni Egyetem 
Balázsházy János Gyakorló Szakközépisko-
lája, Gimnáziuma és Kollégiuma végzős ta-
nulójának közösségi munkája.25  

Ha meg újra átgondoljuk a polgármester és 
a jegyző beszélgetését… Lehet a polgármes-
ternek van igaza?

25 Rozalex Beatrix – Martinkovits Katalin: Vámospércs 
első világháborús vesztesége

 http://www.bocskai-konyvtar.hu/web/bocskai-
dandar/vamospercs

 Letöltés: 2017.01.12.
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BEVEZETÉS

Napjaink konfliktusait elemezve sokakban 
felmerül, hogy az egyes műveleti területek 
több esetben új típusú fegyverek, fegyver-
rendszerek tesztelésére szolgálnak. Napja-
ink műveleteiben természetesen számos, az 
elektronikai hadviseléssel kapcsolatos újítás 
is megjelenik. Erre az egyik legmegfelelőbb 
példa Szíria, ahol valamennyi résztvevő fél 
alkalmazza az elérhető „state-of-the-art” 
technikáját elektronikai hadviselés vonatko-
zásban is. A legnagyobb államok éppen ak-
tuális elektronikai hadviselési vonatkozású 
helyzetét mutattam be a Defence Review 
2016/I. különszámában. [1]

Valamennyi haderőre jellemző az, hogy az 
anyagi és technikai szintjének megfelelően 
törekszik az új eljárásokat, technikai eszkö-
zöket alkalmazni, rendszeresíteni. Természe-
tesen ezt a tendenciát az MH vonatkozásában 
is követni kell. Fontos az is, hogy az elektro-
nikai hadviselés nemcsak önmagában, hanem 
más újítások alkalmazásával is fejleszthető. 
Egyik ilyen lehetőség lehet a számítási felhő 
elektronikai hadviselési vonatkozású alkal-
mazása.

Kovács Zoltán „Az infokommunikáci-
ós rendszerek nemzetbiztonsági kihívásai” 
című doktori (PhD) értekezésében a felhő-
rendszerek alkalmazásával kapcsolatban az 
alábbi kérdéseket tette fel: „Kell-e, lehet-e 
használni a rendvédelmi szférában ezt a tech-
nológiát? Vagy inkább úgy kell feltennünk 
ezt a kérdést, hogy meg lehet-e kerülni azok 
használatát a jövőben?”. [2] Ezekre a kérdé-
sekre lehet így is, úgy is válaszolni, azonban 

véleményem szerint mindenképpen lényeges 
érv az, hogy a felhő katonai alkalmazásának 
lehetőségét több nemzet és a NATO is vizs-
gálja. [3]

MIRE IS ALKALMAZHATÓ  
A SZÁMÍTÁSI FELHŐ?

A számítási felhő fogalmára számos doku-
mentumban található magyarázat, amelyek 
azonban nem teljesen egységesek. 

Kovács Zoltán a már említett doktori ér-
tekezésében azt írta, hogy a felhő alapú in-
fokommunikációs rendszerek lényege, hogy 
olyan adatokkal, szoftverekkel dolgozunk, 
amelyek egy része, vagy akár teljes egésze 
nem saját infokommunikációs eszközünkön, 
hálózatunkon található, hanem valahol az in-
terneten. Valahol, azaz a felhőben, mint az az 
1. ábrán bemutatásra került. [2]

1. ábra. A felhő alapú rendszer  
ábrázolása [2]

Rubóczki Edit tanulmányában azt írja, hogy 
a „felhő nem más, mint egy speciális módon 
kialakított szolgáltatás, amely szolgáltatásai 
meghatározott feltételekkel, megadott SLA-

HORVÁTH JÓZSEF ALEZREDES:  
ELEKTRONIKAI HADVISELÉS A FELHŐBEN

K I T E K I N T Ő
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jú1 rendelkezésre állás szerint, mérhető, el-
számoltatható és egyszerűen kalkulálható 
felhasználói költségmodell (árlista) szerint 
működik. A felhő felhasználói internetkap-
csolaton keresztül – jellemzően széles sávon 
– érik el azokat a szolgáltatáselemeket, amit 
a felhőszolgáltatójuk nyújt – és amikre ne-
kik ezek közül a kínált szolgáltatások közül 
szükségük van.” [4]

Az Európai Hálózat- és Információbiz-
tonsági Ügynökség2 szerint a felhő a számí-
tástechnikai források új megközelítése, nem 
pedig egy új technológia. [5]

Az Amerikai Nemzeti Szabványügyi és 
Technológiai Intézet (NIST) így definiálja: 
„A felhő alapú számítástechnika egy olyan 
modell, amelynek segítségével bárhonnan, 
kényelmesen és igény szerint hozzáférhetünk 
a testreszabott informatikai erőforrások meg-
osztott halmazához (pl. hálózat, szerver, tár-
hely, alkalmazás, szolgáltatás), miközben a 
rendelkezésre bocsátás minimális adminiszt-
rációs tevékenységet és szolgáltatói beavat-
kozást igényel.” [6]

A fenti NIST meghatározás azzal folytató-
dik, hogy a felhőszolgáltatásnak 5 alapvető 
tulajdonsága, három szolgáltatási modellje és 
négy telepítési modellje van.

Alapvető tulajdonságok [2] [7]:
• Igény szerinti önkiszolgálás (On-demand 

Self-service): A felhasználó a saját igénye 
szerint, a szolgáltató szakembereinek be-
avatkozása nélkül változtathatja az igény-
be vett felhasznált számítási kapacitásokat.

• Jó hálózati hozzáférés (Broad Network 
Access): Hálózaton, szabványos mecha-
nizmusokon keresztül, heterogén eszkö-
zökkel érhetőek el a szolgáltatások.

• Erőforrás készletek (Resource Pool): A fel-

1 Az SLA az angol Service Level Agreement kifejezés 
rövidítése, szolgáltatási szint szerződést jelent.

2 European Network and Information Security Agency, 
ENISA.

használó készletezett erőforrások közül a 
számára legoptimálisabbat veszi igénybe.

• - Teljes rugalmasság (Rapid Elasticity): Az 
igénybe vehető kapacitások a felhasználói 
igények alapján folyamatosan módosításra 
kerülnek.

• Mért szolgáltatások (Measured Service): 
A folyamatosan módosított erőforrás kapa-
citások igénybevétele pontosan mérhető, 
amely a számlázás szempontjából lénye-
ges szempont.

Szolgáltatási modellek [2] [7]:
• Szoftver, mint szolgáltatás (Cloud Soft-

ware as a Service (SaaS)): A képességeket 
a felhő infrastruktúrában futó szolgáltatói 
alkalmazások biztosítják, néhány felhasz-
náló-specifikus beállítási lehetőségen felül 
a felhasználónak semmilyen ráhatása nincs 
a szolgáltatói rendszer felépítésére.

• Platform, mint szolgáltatás (Cloud Plat-
form as a Service (PaaS)): A szolgáltató a 
felhő infrastruktúrát biztosítja a felhaszná-
ló által biztosított programok alkalmazá-
sához. A felhasználónak nincs ráhatása a 
szolgáltatói rendszer felépítésére, csak az 
általa telepített szolgáltatások működését, 
illetve ezen szolgáltatások működéséhez 
szükséges beállításokat menedzseli.

• Infrastruktúra, mint szolgáltatás (Cloud 
Infrastructure as a Service (IaaS)): A fel-
használó a számára biztosított informatikai 
erőforrásokon tetszőleges szoftvereket te-
lepíthet és futtathat. Ebben az esetben már 
kontrollálni tudja az operációs rendszere-
ket, tárhelyeket, telepített alkalmazásokat.

Telepítési modellek[2] [7]:
• Magán számítási felhő (Private Cloud): 

A felhő infrastruktúra egy szervezet szá-
mára működik.

• Közösségi számítási felhő (Community 
Cloud): A felhő infrastruktúrát több szer-
vezet közösen használja, úgy, hogy az a 
közös cél/érdek elérését támogassa.
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• Nyilvános számítási felhő (Public Cloud): 
A felhő nyitott bárki számára elérhető.
- Hibrid számítási felhő (Hybrid Cloud): 

A felhő infrastruktúra több felhőmodell ke-
veréke, melyben az egyes modellek egyedi 
jellegzetességeit megtartják, és azokat szab-
ványosított vagy szabadalmazott technológi-
ákkal kötik össze. 

A FELHŐ ALKALMAZÁSÁNAK 
SZEMPONTJAI AZ ELEKTRONIKAI 
HADVISELÉS VONATKOZÁSÁBAN

Elektronikai hadviselési adatok  
és folyamatok a felhőben

A számítási felhő alkalmazhatóságának vizs-
gálata során azt kell megállapítanunk, hogy 
az elektronikai hadviselés vonatkozásában 
milyen feladatokra alkalmazhatjuk a felhő 
által nyújtott szolgáltatásokat vagy milyen 
adatokat tölthetünk fel oda. Ezen kérdések 
megvizsgálása után a későbbiekben követel-
ményeket is képesek lehetünk meghatározni 
az alkalmazással kapcsolatban. A vizsgálat 
egyik része az ezen alfejezetben ismertetett 
EHV feladatok meghatározása, a másik ré-
sze pedig a következő alfejezetben végrehaj-
tott, a biztonsági szempontokkal kapcsolatos 
elemzés.

Az elektronikai hadviselés alkalmazása 
során több esetben támaszkodhatunk a felhő 
felhasználására, így például:
• a különböző helyszínekről (állomások, 

központok) történő munkavégzésre, így le-
hetővé téve ugyanazon adatbázishoz, mun-
kaanyaghoz, térképréteghez, stb. történő 
hozzáférést bárhonnan, több felhasználó 
részére;

• a különböző állomások, eszközök közötti 
adatátvitel biztosítására.

Az első eset véleményem szerint nem szorul 
különösebb magyarázatra, hiszen az ilyen 
típusú felhasználás a felhő alkalmazásának 
egyik alapvető szolgáltatása. A rendelkezés-

re álló erőforrások felhasználásának mértéke 
az igényeknek megfelelően kerülhet szinte-
zésre. Azt azonban nem szabad elfelejteni, 
hogy esetenként a különböző elektronikai 
hadviselési elemző, tervező feladatok során 
előfordulhat, hogy olyan szoftverekre van/
lenne szükségünk, amelyek beszerzése, an-
nak specifikussága miatt nem biztos, hogy 
megoldható a szolgáltató részéről, vagy gaz-
daságilag megéri számára/számunkra.

Az adatátviteli utakkal és a különböző esz-
közök és központok közötti adatforgalommal 
kapcsolatban a vizsgálathoz egy korábbi cik-
kemben leírt, a szoftverrádió3 technológián 
alapuló elektronikai hadviselési rendszer ele-
mei közötti kommunikációt idézem fel.

A szoftverrádió definíciója az SDR fóru-
mon található megfogalmazás szerint: „Rádió, 
melyben a fizikai réteg egy vagy több funkció-
ja szoftver által meghatározott.”4 A koncepció 
alapja, hogy egyazon eszköz, különböző rádió-
alkalmazásokra vehető igénybe, amennyiben 
képesek vagyunk a paramétereit szoftveresen 
módosítani. Ezen koncepció továbbfejlesztése 
a kognitív rádió, melyben az eszköz folyama-
tosan monitorozza a spektrumot, és zavartatás 
esetén képes a monitorozás során felfedett 
szabad vagy zavarmentes csatornára történő 
átváltásra. A kognitív rádió fogalma az ITU’s 
Radio Communication Study Group szerint: 
„Egy rádió vagy rendszer, amely érzékeli és 
figyelemmel követi a műveleti környezetét, 
és képes dinamikusan és automatikusan ezek 
szerint beállítani a saját működési paraméte-
reit.”5 Korábbi cikkemben kifejtettem, hogy 
az MH elektronikai hadviselési eszközeinek, 
rendszereinek fejlesztésére az SDR alapú 

3 Software Defined Radio, SDR
4 „Radio in which some or all of the physical layer 

functions are software defined".
5 „A radio or system that senses, and is aware of, its 

operational environment and can dynamically and 
autonomously adjust its radio operating parameters 
accordingly”.
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eszközök alkalmazása megfelelő alternatíva. 
Természetesen volt ilyen vonatkozású fejlesz-
tés is, egy négy tagból álló konzorcium által 
kialakított Integrált elektronikai felderítő és 
zavaró rendszer (Interjam-projekt) kialakítása, 
amely azonban nem került rendszeresítésre az 
MH-ban. [8] [9] [10] [11]

Mint a 2. ábrán is látható, a kis és nagy 
hatótávolságú összeköttetésekre egyaránt 
szükség van a szoftverrádió alapú elektro-
nikai hadviselési eszközök esetében. Ezen 
összeköttetés, és így az SDR alapú elektro-
nikai állomások működéséhez szükséges, az 
adott harcfeladathoz közvetlenül kapcsolódó 
adatok (rádiófelderítő és rádiózavaró üzem-
mód adatai, a távvezérlési parancsok, illetve 
a kezelő által történő üzemeltetés során fel-
használandó adatok), valamint az üzemelte-
téssel kapcsolatos adatok (az állomás üzemi 
paramétereinek, őrzés-védelemmel kapcso-

latos adatok, valamint a szoftverfrissítés) fo-
lyamatos rendelkezésre állásának biztosítása, 
valamint továbbítása biztosítható a felhő al-
kalmazásával. [12]

Fontos azonban azt megjegyezni, hogy az 
elektronikai hadviselési adatok, természetük-
nél fogva, mindig magasabb minősítésűek, 
mint az „átlag” katonai információk. Emiatt 
sokkal szigorúbb feltételeket kell meghatá-
rozni a szolgáltató felé, mint például az át-
lagos polgári vagy közigazgatási adatok vo-
natkozásában.

AZ EHV ADATOKKAL KAPCSOLA-
TOS BIZTONSÁGI KÉRDÉSEK

Véleményem szerint az alábbi öt – az infor-
matikai rendszerekkel szemben általában tá-
masztott – követelményt a felhő esetében is 
biztosítani kell:

2. ábra. A szoftverrádió technológiára épülő elektronikai hadviselési állomások közötti adatátvitel 
típusai [12]
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„1. bizalmasság – vagyis az információ 
csak az arra felhatalmazottak számára legyen 
elérhető;

2. sértetlenség – az információk és a fel-
dolgozási módszerek teljességének és pon-
tosságának megőrzése;

3. hitelesség - egy információ akkor tekint-
hető hitelesnek, ha mind tartalmának, mind 
létrehozójának (küldőjének) sértetlensége 
garantálható;

4. rendelkezésre állás – annak biztosítása, 
hogy a felhatalmazott felhasználók hozzáfér-
jenek az információkhoz, amikor szükséges;

5. funkcionalitás – a rendszernek és eleme-
inek az elvárt és igényelt üzemelési állapot-
ban való tartása.” [13]

A fenti öt elv biztosíthatóságának megköve-
telése során komoly biztonsági kockázatok-
kal találhatjuk szembe magunkat.

Az első három szempont vonatkozásában 
alapvető biztonsági probléma, hogy a fel-
hőszolgáltatók polgári cégek, amelyek adott 
esetben akár egy harmadik országban is tá-
rolhatják az alkalmazott technikai eszközö-
ket és így a feltöltött információt. Fontos és 
mindenképpen vizsgálandó kérdés, hogy ho-
gyan tudjuk ellenőrizni az adott szolgáltató 
saját adatainkkal kapcsolatos tevékenységét. 
Mindig fennáll a lehetősége annak is, hogy 
a tárolt információ kiszivárog, harmadik fél 
részére elérhetővé válik, kiemelten azért, 
mert adataink az interneten folyamatosan el-
érhetőek. Fontos kérdés lehet az is, hogy ho-
gyan lehetséges a szolgáltató váltás, hogyan 
tudjuk törölni/töröltetni a feltöltött adatokat, 
anyagokat.

A negyedik és ötödik szempont vonatkozá-
sában fontos annak biztosítása, hogy a szol-
gáltató rendszerei folyamatosan elérhetőek 
legyenek. Nem szabad azonban azt sem el-
felejteni, hogy a felhő elérésének egyik felté-
tele az internet kapcsolat megléte, amelynek 
biztosítása a saját rendszereink vonatkozásá-
ban a mi felelősségünk. 

Az Európai Hálózat- és Információbizton-
sági Ügynökség  korábban már említett kiad-
ványa ennél jóval több biztonsági kockáza-
tot is felsorol, azonban azok nagy része más 
rendszerek esetében is fennáll, így például a 
rejtjelkulcsok kompromittálódása, az adatát-
vitel során történő lehallgatás, vagy a rend-
szerek elosztott szolgáltatásmegtagadással 
járó támadásra  történő felhasználása, stb. [5]

Számos, a számítási felhőkkel kapcsolatos 
biztonsági kérdéseket elemző anyag elérhető 
még a fentieken kívül, amelyek nemcsak se-
gítséget nyújthatnak, hanem a lehetséges ka-
tonai alkalmazással kapcsolatos kétségeinket 
növelhetik.

A LEHETSÉGES MEGOLDÁS?

Ahhoz, hogy az elektronikai hadviselési fo-
lyamatok (például tervezés) anyagai vagy 
adatok a felhőben tárolhatóak legyenek, szá-
mos technikai és biztonsági kérdést kell meg-
oldani.

Technikai kérdés alatt a felhőbe felvihe-
tő folyamatok, illetve adatok körének meg-
határozását értem. Véleményem szerint itt 
többféle szempont alapján kell különbséget 
tenni. Az első ilyen kérdés, hogy gyakorlatra, 
vagy valós műveletre vonatkozó, éles harc-
feladat végrehajtásával kapcsolatos adatok-
ról van szó. Ilyen kritikus adatok például a 
rádiófelderítő és rádiózavaró üzemmód ada-
tai, a távvezérlési parancsok, illetve a kezelő 
által történő üzemeltetés során felhasználan-
dó adatok. Ezen fontos adatok alapján az ál-
lomások települési helye, várható üzemelési 
ideje megtudható, ezen adatok a szembenálló 
fél általi ellentevékenység kiinduló adatai le-
hetnek. Erre a kérdésre válaszként használ-
hatjuk az adatok vagy folyamatok minősítési 
szintjét, amely nagy valószínűséggel eltér 
egy gyakorlat vagy éles művelet esetében. 
Várhatóan alacsonyabb minősítési szinttel 
fog rendelkezni a szoftverfrissítéshez szük-
séges fájl is. Honi területen, vagy békeidő-
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szakban az állomás üzemi paramétereinek, 
őrzés-védelemmel kapcsolatos adatainak, 
valamint a szoftverfrissítés minősítése várha-
tóan szintén alacsonyabb lesz.

A felhő szolgáltatás egyik lényeges pontja, 
hogy minden felhasználónak ugyanazt a szol-
gáltatást biztosítja, nem vagy kevésbé veszi 
figyelembe az „egyéni” igényeket. Ez az 
esetleges specifikus szoftverigény esetében 
érdekes kérdés, amely várhatóan teljesíthető, 
azonban a gazdaságosság megkérdőjelező-
dik.

A vizsgálandó biztonsági kérdések körét 
már az előző alfejezetben bemutattam. Prob-
lémaként jelentkezik, hogy bár vannak már 
előírások, javaslatok a felhőszolgáltatókra 
[14], azonban ezek többsége az átlagos üz-
leti felhasználásra készült, a rendvédelmi 
szervekkel kapcsolatos szempontok bemuta-
tásával, elemzésével csak egy részük foglal-
kozik. A kiválasztott szolgáltatási vagy tele-
pítési modelltől függ a szolgáltatóra, illetve 
a felhasználóra háruló felelősség a biztonság 
vonatkozásában. Ezen biztonsági kérdések 
megválaszolásában sokat segíthetne vala-
milyen nemzetközi – a katonai alkalmazás 
vonatkozásában NATO – szervezet által ki-
dolgozott szabványrendszer, amely alapján 
a szolgáltatók osztályozni és az arra felha-
talmazott szervezetek minősíteni tudnák a 
különböző rendszereket. A szabványoknak 
megfelelő működés bizonyos mértékben 
garanciát is jelentene számunkra például a 
szolgáltató által biztosított szolgáltatás bár-
milyen okból történő elérhetetlenné válása 
esetén.

A biztonsági problémák egy részére – el-
sődlegesen a rövid érvényességi idővel ren-
delkező adatok esetében – a megfelelő szintű 
kódolás megoldást nyújthat. Fontos azonban 
az, hogy a katonai szervezetnek saját ma-
gának kell a feltöltendő adatokat titkosíta-
ni, annak érdekében, hogy az adatok már a 
feltöltés/letöltés során is védettek legyenek. 
Emiatt azonban ügyelni kell arra, hogy a jel-

szó minden érintettnél elérhető legyen, ami 
a kompromittálódás vonatkozásában jelent 
újabb biztonsági kockázatot.

Dr. Racskó Péter „A felhő alapú számí-
tástechnika biztonsági kérdései a közigaz-
gatásban” című kiadványban számos felté-
telt meghatározott nemcsak a kulcsolással, 
de a kulcsmenedzsmenttel kapcsolatban is. 
Ilyenek például a kulcs titkosítva tárolása, 
a kulcs biztonságos kezelése, vagy a fele-
lős személyek helyettesítésének biztosítása. 
Megállapítja, hogy az államigazgatási adatok 
tárolásánál a kulcsmenedzsment átadása egy 
külső szolgáltató partner számára nem kezel-
hető kockázatot jelent. [15] 

Fontos alapvetés az elektronikai hadvi-
selés esetében, hogy a kulcsmenedzsment 
nem adható át a felhőszolgáltató részére. 
Lényeges az is, hogy a kulcsolás csak akkor 
segíthet, amennyiben a felhőt adattárolásra 
használjuk, a munkafolyamatok különböző 
helyszínről és különböző személyek részé-
re történő elérhetőségének biztosítása során 
nem, hiszen ebben az esetben a kulcsolási 
metódust és a jelszót a szolgáltató rendszere-
iben is biztosítani kellene.

A rendszer telepítési vagy szolgáltatási 
modell szerinti kiválasztásának alapja a fent 
felsorolt szempontok teljes körű és részletes 
elemzése. A telepítési modell esetében bár 
több dokumentumban is a közösségi számí-
tási felhőt jelölték meg a rendvédelmi szer-
vek vonatkozásában, mint lehetséges verzió, 
azonban véleményem szerint az elektronikai 
hadviselési vonatkozású adatok általánosnál 
magasabb minősítési szintje miatt a Magán 
számítási felhő (Private Cloud) kiválasztása 
a célszerű. [12]  

A Magán számítási felhő egy személy vagy 
egy szervezet számára működik, előnye, 
hogy a „teljes rendszer kézben tartott, a biz-
tonság itt garantálható a legjobban, meglévő 
rendszerek, rendszerelemek felhasználható-
ak”, hátránya között szerepel „a korlátozott 
erőforrások, csúcsterhelésre kell tervezni, 
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kevésbé skálázható, a korábbi infokommu-
nikációs technológiára fordított költségek 
csökkentése itt érhető el a legkevésbé”. [2]

A szolgáltatási modell kiválasztása még 
bonyolultabb kérdés. A megfelelő válasz-
tás érdekében rengeteg biztonsági aspektust 
vizsgálni kell, ezekre a már jelenleg is elérhe-
tő és ezen cikkemben is említett dokumentu-
mokban jól alkalmazható példákat találunk. 
Vizsgálni kell azt is, hogy az MH vonatko-
zásában más szakterületek milyen mértékben 
alkalmaznák a felhő szolgáltatásait. Emiatt az 
MH vonatkozásában egy egyértelmű és egy-
séges elgondolás kialakítása lenne javasolt a 
számítási felhő alkalmazásával kapcsolatban, 
az érintett szakterületek bevonásával.

ÖSSZEGZÉS

A modern haderő egyik legfontosabb alapis-
mérve az, hogy a különböző fejlesztéseket, 
újításokat felhasználja annak érdekében, 
hogy a számára kitűzött feladatokat a lehe-
tő legmagasabb színvonalon hajthassa végre, 
így optimalizálva a szükséges erőforrásokat. 
Ahhoz, hogy ezt megtehessük, folyamatosan 
figyelni kell a tudományos élet eredményeit 
és a polgári életben megjelenő alkalmazáso-
kat.

Véleményem szerint az ilyen előremuta-
tó lehetőségek egyike a cikkben bemutatott 
számítási felhő alkalmazása, amelynek az 
MH-ban történő felhasználását a számos 
fennálló biztonsági kockázat miatt még sok-
féle elemzésnek, értékelésnek és tesztelésnek 
kell megelőznie. Az alkalmazás bevezetését 
nagyban elősegíthetné, amennyiben a katonai 
szempontok szerinti szabványokat a NATO 
valamelyik informatikai szervezete dolgozná 
ki. Ez mind a NATO tagállamok, mind a le-
hetséges felhőszolgáltatók részére egységes 
értelmezést tenne lehetővé.

Az MH technikai fejlődésében és az elekt-
ronikai hadviselés eljárásainak fejlesztésében 
is fontos állomás lehet a számítási felhő al-

kalmazása, amennyiben meg tudjuk találni 
az egyensúlyt az elvárások-lehetőségek vo-
natkozásában.
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Bevezetés

2015 nyara óta a Magyar Honvédség jelen-
tős mértékben vállal részt más rendvédelmi 
szervezetekkel együttműködésben a tömeges 
migráció okozta válsághelyzet kezelésében.1 
A korábbi alaprendeltetésből fakadó felada-
tok végrehajtása mellett2,3 ez fokozott és 
gyakran előre nem tervezhető jellegű igény-
bevételt jelent a határmenti feladatokban 
résztvevő állomány számára. A családtól 
való huzamosabb ideig történő távollét, az 
elhelyezési, élelmezési, munkakörülmények-
ben jelentkező nehézségek, az igénybevétel-
lel kapcsolatos folyamatos bizonytalanság, 
megnövekedett munkateher mind olyan jel-
lemző mely huzamosabb ideig történő fenn-

1  273/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet: A honvédelem-
ről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. 
évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehaj-
tásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet mó-
dosításáról. Honvédelmi Közlöny CXLII. Évfolyam 
9. szám 758.oldal

2 238/2015. (HK 9.) HVKF intézkedés: A Magyar 
Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághely-
zetben való közreműködése keretében végrehajtandó 
feladatokról. Honvédelmi Közlöny CXLII. Évfolyam 
9. szám 788. oldal

3 240/2015. (HK 9.) HVKF intézkedés: A tömeges 
bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében köz-
reműködő honvédségi erők erőalkalmazásának sza-
bályairól. Honvédelmi Közlöny CXLII. Évfolyam 9. 
szám 788. oldal

állása esetén jelentős kihívást, kockázati 
tényezőt jelenthet a vezetői és végrehajtó ál-
lomány mentálhigiénés állapota, és pszichés 
jólléte  tekintetében. A személyes, szubjektív 
benyomások mellett szükségesnek ítéljük  
ezen kockázati tényezők, illetve az állomány 
mentálhigiénés állapotának kvantitatív, azaz 
számszerűsíthető és összehasonlításra lehető-
séget teremtő kérdőíves felmérését, monito-
rozását. Jelen írásunkban egy ilyen vizsgálat 
eredményeit foglaljuk össze.

A vizsgálat célja és körülményei 

A pszichológiai állapotfelmérésre az adott 
katonai szervezet vezetésétől kaptuk a fel-
kérést. A vizsgált szervezetre jellemző, hogy 
személyi állománya részére a migrációs vál-
sággal kapcsolatos többletfeladatok jellem-
zően nem közvetlen határmenti feladatok 
formájában, hanem elsősorban előretolt ve-
zetési pontok törzsfeladataiban, különböző 
saját helyőrséghez kapcsolódó készenléti 
szolgálatok ellátásában, a migrációs válság-
gal kapcsolatos MH szintű tervezési-szerve-
zési feladatok végrehajtásában jelentkeznek. 
A kérdőívek felvételére és feldolgozására 
2016 februárjában került sor, a vizsgálatban 
ezt az időszakot megelőző féléves időszakra 
kérdeztünk rá. 

A kutatatás célja egyrészt a vizsgált ala-
kulat migrációs válsággal közvetlenül vagy 
ahhoz kapcsolódó feladatokban résztvevő 

MARKOLT NORBERT ŐRNAGY – SZŐKE BEÁTA HADNAGY 
– NEGREA JÁNOS HADNAGY – KOVÁCS TÍMEA KA.:  

PSZICHOLÓGIAI ÁLLAPOTFELMÉRÉS TAPASZTALATAI  
A MAGYAR HONVÉDSÉG EGY ALAKULATÁNÁL  

A MIGRÁCIÓS VÁLSÁG TÜKRÉBEN
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állománya által tapasztalt problémák feltér-
képezése, másrészt a személyi állomány ál-
talános mentálhigiénés állapotának kérdőíves 
felmérése. 

Kérdőív felépítése

A kérdőív az általános (nem, életkor, családi 
állapot) és szervezet-specifikus demográfiai 
adatok (állománykategória, szolgálati vi-
szony ideje) mellett tartalmazott a határmenti 
feladatok során jelentkező problémákat feltá-
ró nyílt, illetve az állomány mentálhigiénés 
állapotát felmérő, Likert skálákat alkalmazó 
– azaz előre megfogalmazott válaszlehetősé-
geket biztosító – zárt kérdéseket. A kérdőív 
kidolgozásánál legfontosabb szempont, hogy 
viszonylag rövid, könnyen és gyorsan kitölt-
hető mérőeszközt szerkesszünk. A vizsgálat 
jellegéből adódóan a kitöltőknél nem vizsgál-
tuk a megküzdési (coping) technikák minősé-
gét és adekvátságát.

A kitöltés önkéntes volt, melynek során 
igyekeztünk az anonimitás feltételeit a vá-
laszadás hitelességének biztosítása céljából 
megteremteni. A kitöltött válaszlapok döntő 
többsége feldolgozásra és kiértékelésre alkal-
masnak bizonyult.

Minta és statisztika

A vizsgálat során összesen 145 kérdőív ke-
rült feldolgozásra. A kitöltök között  több 
mint kétszer annyi férfit, mint nőt találha-
tunk, az állománykategóriák tekintetében, a 
válaszadók 70%-tiszt, 25%-a altiszt és 5%-a 
közalkalmazott volt.  A megkérdezettek két-
harmada számolt be missziós vagy egyéb 
külszolgálati tapasztalatról. A kitöltők több 
mint fele jelezte, hogy az elmúlt félév ese-
ményeihez kapcsolódó többletmunkát a saját 
helyőrségén belül látta el, míg negyedük a 
helyőrségükön kívül, illetve másik negyedük 
részben a helyőrségükön kívül, részben azon 
belül teljesített szolgálatot. 

A statisztikai vizsgálat során leíró statisz-
tikák mellett, nonparaméteres próbákat [1], 
illetve többváltozós statisztikai elemzéseket 
(faktoranalízist) [2] alkalmaztunk.

Eredmények

Tartalomelemzés eredményei
A határmenti feladatokkal kapcsolatos ta-
pasztalatokat nyitott kérdések formájában 
mértük fel. A feldolgozás megkönnyítése 
céljából a kitöltőknek maximum 5-5 említést 
tettünk lehetővé mind a pozitív, mind a nega-
tív tapasztalatok tekintetében.

Az állomány által adott válaszok tartalom-
elemzése az alábbi négy nagy problémakört 
tárta fel (zárójelben a válaszadók általi emlí-
tés százalékát tüntetjük fel): 
• vezetési, szervezési, koordinációs problé-

mák
–  szervezési koordinációs problémák 

(52,42%)
–  vezetéssel, feladatszabással kapcsolatos 

problémák (29,84%)
–  kommunikációs problémák (20,97%)
–  munkakörnek nem megfelelő feladatok 

(6,45%)
• munkavégzés feltételei és körülményei

–  elhelyezés (20,16%)
–  felszerelés és ruházat (15,32%)
–  eszközhiány és erőforráshiány (12,09%)
–  élelmezés (10,48%)
–  munkakörülmények (9,68%)

• megnövekedett munkaterhelés 
–  leterheltség, túlterheltség (43,55%)
–  humánerőforrás hiánya (28,23%)
–  időnyomás (14,51%)
–  munkarendből adódó leterheltség 

(8,06%)
–  egyenetlen munkaterhelés (7,26%)

• igénybevétellel kapcsolatos bizonytalan-
ság 
–  igénybevétel időtartamával kapcsolatos 

bizonytalanság (41,93%)
–  készenlét (11,29%)
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–  feladattal kapcsolatos bizonytalanság 
(4,03%)

• egyéb említett problémák:
– magánélet-család (21,77%)
–  jogszabályi háttér bizonytalansága 

(12,9%)
–  egyenlőtlenségek az elismerésben 

(16,93%)

A kérdőívben nemcsak a negatív, hanem a 
határmenti feladatokkal kapcsolatos pozitív 
tapasztalatok felmérésére is sor került. Az 
állomány által említett három legjelentősebb 
kategória (zárójelben a válaszadók általi em-
lítés százalékát tüntetjük fel):
• csapatmunka, kollegialitás, együttműkö-

dés (54,12%)
• vezetés, szervezés rugalmassága, operatív 

hozzáállás (48,24%)
• civil lakosság általi elismertség (44,71%)

További pozitív említések:
• anyagi ellentételezés (29,41%)
• új feladat és kihívás, tapasztalatszerzés 

(29,41%)
• kollegák pozitív hozzáállása, motiváltsága 

(29,41%)

• feladat tartalmával való azonosulás (24,71%)
• elhelyezés, illetve annak változása (15,29%)
• élelmezés, illetve annak változása 

(14,12%)
• munkafeltételek (12,94%)
• munkarend, pihentetés (10,59%)

Érdekes összehasonlítani a pozitív és nega-
tív említéseket annak tükrében, hogy a vá-
laszadók elsősorban helyőrségükben vagy 
azon kívül teljesítettek szolgálatot a me-
nekült válsággal kapcsolatban.  Az inkább 
helyőrségükben feladatot ellátóknál a szer-
vezési és koordinációs problémák, míg dön-
tően helyőrségen kívül tevékenykedőknél 
az igénybevétel végével, időtartamával kap-
csolatos bizonytalanság jelentette a legna-
gyobb stresszforrást.  Az inkább saját hely-
őrségen kívül szolgálatot teljesítők esetén a 
10 leggyakrabban említett problémából 3 a 
munkavégzés feltételeivel, 2 vezetési, szer-
vezési és koordinációs problémával, illetve 
2 az igénybevétellel kapcsolatos bizonyta-
lansághoz kapcsolódott. Az inkább helyőr-
ségen belül szolgálatot ellátok esetében a 
megnövekedett munkaterheléssel kapcsola-
tos említések (3), illetve vezetési, szervezési 

1. táblázat

Helyőrségen kívül Helyőrségen belül
1. Igénybevétel végével, időtartamával 

kapcsolatos bizonytalanság
Szervezési koordinációs problémák

2. Vezetési problémák Igénybevétel végével, időtartamával 
kapcsolatos bizonytalanság

3. Elhelyezés Leterheltség, túlterheltség
4. Élelmezés Emberi erőforrás hiánya
5. Munkarendből adódó leterheltség Időnyomás
6. Magánélet-család Elismerés hiánya, egyenlőtlensége
7. Szervezési koordinációs problémák Eszközhiány
8. Felszerelés, ruházat Kommunikációs problémák
9. Egyenetlen munkaterhelés Vezetési problémák

10. Feladattal kapcsolatos bizonytalanság Magánélet-család
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és koordinációs problémák (3) domináltak a 
leggyakrabban említett problémák között. 
(1. táblázat)
Az 1. táblázatban látható, hogy a két csoport 
által említett problémák közepes mértékben 
fedik át egymást: a 10 leggyakoribb említés 
közül négy esetben hasonló területet jelöltek 
meg. 

A pozitív tapasztalatok említése során mind-
két csoportnál a munkavégzés társas protektív  
jellemzői, azaz a csapatmunka, kollegialitás, 
illetve a lakosság elismerése emelkedett ki 
(2. táblázat)

Érdekes ténynek tekinthető, hogy a kérdő-
ívet kitöltők több mint kétszer annyi nega-
tív (506 említés), mint pozitív tapasztalatot 
(289 említés) jelenítettek meg válaszadásuk 
során.

Általános mentálhigiénés állapot 

A válaszadók több mint 89%-a szerint a 
határmenti feladatok kezdete óta a munka-
helyi leterheltség negatív irányban változott, 
azaz jelentősen nőtt. Örvendetes, hogy a 
munkatársakkal illetve munkahelyi vezető-
vel való kapcsolat minősége, és a saját mun-
kateljesítmény színvonala a válaszadók saját 
megítélése alapján alapvetően nem változott 
az elmúlt időszakban 3. táblázat). 

A kérdőív kitöltői ugyanakkor közepes mér-
tékű negatív irányú változásról számoltak be 
a szervezettel való elégedettséggel (51%-nál 
romlott), magánéleti kapcsolatok egyensúlyá-
val (46%-nál változott negatív irányban), álta-
lános egészségi állapottal (37%-nál romlott), 
általános közérzettel (55%-nál romlott), illet-
ve érzelmi kiegyensúlyozottsággal (40,7%-nál 
romlott) kapcsolatban (4. táblázat).

2. táblázat

Helyőrségen kívül Helyőrségen belül
1. Csapatmunka, kollegialitás Elismertség civil lakosság körében
2. Elismertség civil lakosság körében Csapatmunka, kollegialitás
3. Anyagi ellentételezés Vezetés, feladatkoordináció, szervezettség
4. Elhelyezés Új kihívás, feladat
5. Vezetés, feladatkoordináció, szervezettség Anyagi ellentételezés
6. Élelmezés Pozitív hozzáállás, motiváció
7. Munkafeltételek Feladat tartalmával való azonosulás
8. Új kihívás, feladat Munkafeltételek
9. Pozitív hozzáállás, motiváció Munkarend

10. Együttműködés társszervekkel Élelmezés

3. táblázat

Teljesen 
negatív

Kissé 
negatív

Nem  
változott

Kissé 
pozitív

Teljesen 
pozitív

Munkatársakkal való kapcsolat 0,6% 20,7% 54,5% 15,2% 9,0%
Munkahelyi vezetővel való kapcsolat 2,1% 14,5% 66,9% 9,0% 7,5%
Saját munkateljesítményével való  
elégedettség 2,8% 15,9% 54,4% 18,6% 8,3%
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A válaszadók szerint legnagyobb mértékben 
a munkahelyi leterheltség, magánélet és a 
munka kiszámíthatósága és tervezhetősé-
ge változott a vizsgált időszakban. Utóbbi 

két területen a válaszadók döntő többsége, 
több mint 80%-a tapasztalt negatív változást 
(5. táblázat).

A kimerüléssel, telítődéssel, az érzelmi és 
indulati élet kontroll-funkcióinak gyengülé-
sével kapcsolatos tünetek jól megfigyelhetők 
a kérdőívet kitöltőknél. A válaszadók 42,1%-
a néha, 29%-a gyakran érzi magát kimerült-
nek, 28,3%-a néha, míg 22,8%-a gyakran 
észleli magán a fásultság tüneteit, 34,5%-a 
néha, 26,2%-a gyakran türelmetlennek látja 
magát, 33,8%-a néha, míg 11,7%-a gyakran 
indulatosan reagál (6. táblázat).

A kitöltők a kollegákkal kapcsolatban ön-
magukhoz képest még gyakrabban és intenzí-
vebben észlelik a fásultság, kimerülés, türel-
metlenség és indulatosság jeleit (7. táblázat):
• kimerültség: 51% (gyakran vagy mindig)
• fásultság: 48,9% (gyakran vagy mindig)
• türelmetlenség: 35,8% (gyakran vagy min-

dig)
• indulatosság: 27,6% (gyakran vagy min-

dig).

4. táblázat

Teljesen 
negatív

Kissé 
negatív

Nem  
változott

Kissé 
pozitív

Teljesen 
pozitív

Szervezettel való elégedettség 8,3% 43,4% 40,7% 6,2% 1,4%
Magánéleti / családi kapcsolatok 6,9% 39,3% 47,6% 4,8% 1,4%
Általános egészségi állapot 3,4% 34,5% 58,6% 2,1% 1,4%
Általános közérzet 9,0% 46,2% 40,7% 2,7% 1,4%
Érzelmi kiegyensúlyozottság 3,4% 37,3% 55,2% 3,4% 0,7%

5. táblázat

Teljesen 
negatív

Kissé 
negatív

Nem  
változott

Kissé 
pozitív

Teljesen 
pozitív

Munkahelyi leterheltség 47,6% 41,4% 6,9% 0,7% 3,4%

Magánélet tervezhetősége 36,5% 44,1% 16,6% 1,4% 1,4%

Munka tervezhetősége 39,3% 44,1% 13,1% 2,1% 1,4%

6. táblázat

Tünet Szinte soha Ritkán Néha Gyakran Szinte mindig
Kimerültség 4,8% 20,7% 42,1% 29,0% 3,4%
Fásultság 13,8% 29,7% 28,3% 22,8% 5,5%
Türelmetlenség 7,6% 29,7% 34,5% 26,2% 2,1%
Indulatosság 20,0% 33,1% 33,8% 11,7% 1,4%
Kétségbeesettség 56,6% 27,6% 11,7% 3,4% 0,7%
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A kitöltők több mint fele  (57,7%) szerint 
a határral kapcsolatos többletmunka illesz-
kedik szakmai tapasztalatához és jelenlegi 
beosztásához. A határmenti feladatokkal kap-
csolatos többletmunka ellentételezésével kap-
csolatban megosztott az állomány: 57,5%-a 
az anyagi, míg 51,8%-a szabadidőben történő 
ellentételezéssel kapcsolatban fejezte ki az 
elégedettségét. A válaszadók több mint 4/5-e 
(81,8%) szerint szükség volt helyettesítésre 
vagy más munkatárs feladatainak átvételé-
re a határmenti feladatokkal kapcsolatban. 
A többletmunkából adódó terhelést inkább 
egyeletlennek élték meg: egy 1-10 fokú az 
egyenletestől az egyeletlenig terjedő skálán a 
kitöltők átlagosan 6,8-as értéket jelöltek meg. 
A kitöltők a határmenti feladatokkal kapcso-
latos többletmunkát elsősorban saját helyőrsé-
gükben végezték (54,9%), csak a válaszadók 
durván negyede (23,9%) jelezte azt, hogy sa-
ját helyőrségen kívül kellett feladatot ellátnia. 
Minden válaszadó szerint az elmúlt időszak-
ban jelentősen nőtt a munkaterhelés, átlagosan 
39,3%-os növekedésről számoltak be szubjek-
tív benyomásaik alapján.

Érdekes eredménynek tekinthető, hogy a 
többletmunkát inkább helyőrségükben vagy 
azon kívül teljesítő válaszadók között csak az 
alábbi két változó mentén találtunk statiszti-
kailag szignifikáns különbséget: 
• család/magánélet változása (sig=0,038)
• anyagi ellentételezéssel kapcsolatos elége-

dettség (sig=0,00)

A többletmunkát inkább helyőrségükben 
végző válaszadók kevésbé voltak megelé-

gedve a határmenti feladatokkal kapcsolatos 
munkavégzés anyagi ellentételezésével, el-
lenben kisebb mértékű változásról számoltak 
be a család/magánélettel kapcsolatban a vizs-
gált időszakban.

Kiégés

A burn out, vagy más néven kiégés szindró-
ma az egyén megküzdési kapacitását meg-
haladó, fokozott érzelmi- és munkaterhelés 
következtében alakulhat ki [3].  A munka-
helyi burn out tünet együtteséhez egyaránt 
hozzájárulhatnak belső, a személyiségből 
fakadó, valamint külső, a munkakörnye-
zetből, feladatból eredő okok, tapaszta-
latok. A kiégés jellegzetes tünetei között 
említhetjük az általános közérzet romlását, 
fáradtság, fásultság kialakulását, munkahe-
lyi elköteleződés csökkenését, érzelmi- és 
indulati labilitás növekedését, frusztrációs 
tolerancia csökkenését, munkahelyi tár-
sas kapcsolatok minőségének gyengülését, 
munkateljesítmény, érdeklődés, kezdemé-
nyezőképesség csökkenést, fizikai, pszicho-
szomatikus tünetek megjelenését [4].

A vizsgálat során a pszichés tüneteket (fá-
sultság, indulatosság, kimerültség, türelmet-
lenség, kétségbeesettség) alapul véve több-
változós statisztikai eljárással (faktoranalízis) 
minden kitöltőhöz burn out értéket rendel-
tünk, mely lehetőséget teremtett a magas és 
alacsony burn out szinttel rendelkező csoport 
összehasonlítására). A faktoranalízis során a 
teljes variancia több mint 56%-át lefedő egy 
faktoros megoldást kaptunk.(8.táblázat)

7. táblázat

Tünet Szinte soha Ritkán Néha Gyakran Szinte mindig
Kimerültség 3,4% 10,3% 35,2% 43,5% 7,6%
Fásultság 8,3% 16,6% 26,2% 43,4% 5,5%
Türelmetlenség 3,4% 17,9% 42,8% 30,3% 5,5%
Indulatosság 11,0% 24,1% 37,2% 26,2% 1,4%
Kétségbeesettség 37,9% 25,5% 28,3% 8,3% 0,0%
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A modellbe bevont változók magas faktor-
együtthatóval szerepelnek, mint azt a 9. táb-
lázat komponens mátrixa mutatja:

9. táblázat

Főkomponens súly
1

Saját kimerültsége ,699
Saját fásultsága ,817
Saját türelmetlensége ,829
Saját indulatossága ,777
Saját kétségbeesettsége ,630

A kérdőívet kitöltő azon katonák, akik a 
kiégés fokának magasabb szintjét érték el, 
szinte minden területen negatívabb tünetek-
ről számoltak be: általános közérzet és egész-
ségügyi állapot (1. ábra), érzelmi kiegyensú-
lyozottság (2. ábra).

1. ábra

2. ábra

A magas burn out-ot mutató csoport válasz-
adóinál munkatársaikkal (3. ábra) és vezető-
ikkel való kapcsolat minősége erősen válto-
zott negatív irányban (4. ábra), ezzel együtt 
szervezettel való elégedettség csökkenéséről 
75%-uk számolt be (5. ábra). 

3. ábra

8. táblázat

Főkom-
ponens

Eredeti együtthatók Kinyert főkomponens adatai

Teljes Variancia % Kumulatív % Teljes Variancia % Kumulatív %
1 2,842 56,850 56,850 2,842 56,850 56,850
2 ,753 15,050 71,900
3 ,656 13,115 85,015
4 ,459 9,177 94,192
5 ,290 5,808 100,000
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4. ábra

5. ábra

A kiégett katonák több mint fele tapasztalt 
negatív irányú elmozdulást a barátaival, is-
merőseivel vagy családtagjaival ápolt kap-
csolataiban (6. ábra).

6. ábra

A magas burn out-ot mutató személyek erőtel-
jesebben számoltak be a munkahelyi (7. ábra) 
és magánélet tervezhetőségének (8. ábra) 
csök kenéséről

7. ábra

8. ábra

A magas burn outtal rendelkező kitöltők 
kevésbé voltak elégedettek a többletmunka 
anyagi vagy szabadidőben történő ellenté-
telezésével, a határmenti feladatokat sokkal 
inkább érezték egyenetlennek, kiszámítha-
tatlannak. Az elmúlt időszak terhelését szub-
jektíve nagyobbnak érezték kevésbé kiégett 
társaikhoz képest.

A kérdőívet kitöltő állomány körében a 
burn out erősségének megítélésében a pszi-
chés tüneteknek a válaszadók által bevallott 
gyakoriságát vettük alapul, mely alapján a 
következő becslést tehetjük: a kitöltők csak-
nem fele enyhe fokú, ötöde közepesen súlyos 
kiégéses tüneteket mutat (10. táblázat).
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10. táblázat

Burn out szint százalék

Burn out mentes 28,3

Alacsony burn out 49,6

Közepes burn out 20

Magas burn out 2,1

A kitöltők esetében feltételezhető enyhe fokú 
disszimulációs tendencia, azaz a társadalmi 
és egyéni elvárásoknak történő megfele-
lés, mely a kiégéses tünetek kisebb mértékű 
megjelenítésével, elfedésével jár. Össze-
cseng ezzel, hogy a válaszadók a kiégéssel 
kapcsolatos pszichés tüneteket (fásultság, 
indulatosság, kétségbeesettség, kimerültség, 
türelmetlenség) kollegáiknál nagyobb gyako-
risággal észlelik saját magukhoz képest: saját 
maguk megítélésénél jelentkező igazodási, 
disszimulációs tendencia kevésbé érvényesül 
munkatársaik valós megítélésénél (9. ábra)

9. ábra

Feltételezhető, hogy a kiégés valós mértéke 
és gyakorisága a fent megadott százalékoknál 
nagyobb mértékű lehet a vizsgált állománynál.

A nem, életkor, szolgálati viszony időtarta-
ma, illetve a határmenti többletmunka hely-
őrségben vagy helyőrségen kívül végzett jel-
lege nem mutatott statisztikai összefüggést a 
burn out szintjével (sig≥0,05). Érdekes, hogy 
a gyerekek száma változó esetében szignifi-
káns (sig.≤0,05) különbséget jelentkezett a 
magas és alacsony burn outot mutató csopor-
tok között (11. táblázat)

11. táblázat

Életkor Nem
Állo-

mányka-
tegória

Családi 
állapot

Gyerekek 
száma

Hány éve 
dolgozik 
az MH-

nál

Missziós 
tapasz-

talat

Helyőr-
sén kívül 

belül

Mann-
Whitney U 789,500 979,000 978,000 1049,000 758,500 1030,500 916,500 1027,500

Wilcoxon W 1824,500 2060,000 2013,000 2274,000 1793,500 2111,500 2092,500 2252,500
Z -1,648 -,364 -1,011 -,360 -2,015 -,036 -1,527 -,226
Asymp. Sig. 
(2-tailed) ,099 ,716 ,312 ,719 ,044 ,971 ,127 ,821
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Összegzés, értelmezés

Az eredmények azt mutatják, hogy a feladat-
ban résztvevő állomány számára az igénybe-
vétellel kapcsolatos illetve a konkrét feladat-
végzéshez kapcsolódó tervezési, szervezési 
és koordinációs problémák eredményezte bi-
zonytalanság és kiszámíthatatlanság jelentet-
te a legnagyobb stresszforrást. A feladatvég-
zés körülményeivel, illetve többletterheléssel 
kapcsolatos problémák ehhez képest jelentős, 
de kisebb mértékű szubjektív terhelést jelen-
tettek az állomány egésze számára. 

A közvetlen határmenti munkában részt-
vevők esetében érthető módon az élelmezési, 
elhelyezési és felszerelési problémák, család-
tól való távollét, konkrét feladattal kapcso-
latos bizonytalanság; míg a saját helyőrség-
ben szolgálatot teljesítő kollegák számára a 
humánerőforrás hiánya, egyenetlen terhelés, 
illetve az anyagi és erkölcsi elismerés egyen-
lőtlensége jelentett stresszforrást.

Az állomány számára pozitív tapasztalatok 
leginkább a feladatvégzés társas dimenzió-
jához kapcsolódnak, mely magában foglalja 
a közvetlen kollegákkal való együttműkö-
dés, kollegialitás, bajtársiasság és társaknál 
észlelt erős feladatmotiváció illetve pozitív 
hozzáállás területeit. A feladat tartalmával 
való személyes azonosulás, a civil lakosság 
elismerésének és támogatásának megnyil-
vánulása a feladatvégzéssel való nagyfokú 
azonosulást eredményezett az állomány kö-
rében. A pozitív és negatív tapasztalatok em-
lítési gyakorisága közötti jelentős különbség 
azt mutatja, hogy az állomány a migrációs 
válsággal kapcsolatos többletterhelést, meg-
változott feladatrendszert elsősorban negatív 
kontextusban érzékeli.

A vizsgálatban résztvevő állomány döntő 
többsége enyhe fokú kiégés tüneteit mutatja: 
megjelennek náluk a kiégéssel kapcsolatba 
hozható pszichés tünetek, általános közérzet 
és egészségi állapot romlása, szervezeti elé-
gedettség csökkenése. Ugyanakkor a mun-

kateljesítmény, társas kapcsolatok minősége, 
mind a mellérendelt, mind fölérendelt kolle-
gák vonatkozásában megfelelőnek tekinthe-
tő. A válaszadók jelentős részénél érzékelhe-
tő a kiégésnek az érzelmi és indulati életre 
gyakorolt hatása (gyakrabban számolnak be 
fásultságról, türelmetlenségről, indulatosság-
ról saját maguk és társaik vonatkozásában az 
elmúlt időszakban.), frusztrációs tolerancia 
csökkenése. A kitöltő állomány nagy részé-
nél elmondható, hogy kiégés tünetei mellett 
a kontroll funkciók jelenleg még megfelelő-
en működnek mind az érzelmi- indulati élet 
regulációjával, mind a társas kapcsolatok 
szabályozásával, mind a munkateljesítmény 
koncentráltságával kapcsolatban.

A katona identitáshoz kapcsolódó foko-
zott személyi és szervezeti elvárás az indu-
lati- érzelmi kontroll megtartására, a feszes, 
irányított és fegyelmezett feladat végrehaj-
tásra, időszakosan megfelelő kompenzációt 
biztosíthat, de hosszútávon pszichoszomati-
kus tünetek és betegségek megjelenéséhez és 
fokozódásához vezethetnek.

A válaszadók között kimutatható a burn 
out kritikus szintjét mutató jelentős létszá-
mú csoport jelenléte, akik már rövidtávon is 
komoly pszichés és egészségügyi kockáza-
toknak vannak kitéve. Esetükben a megbe-
tegedések mellett az adott szervezet, vagy a 
Magyar Honvédség végleges elhagyásának 
valószínűsége is megjelenhet hosszabb tá-
von.

A kiégés, és az egyéni megküzdés színvo-
nalának szempontjából kockázati tényező-
nek tekinthető az egyéni és szervezeti kont-
rollt csökkentő olyan - a válaszadók által a 
határmenti feladatokkal kapcsolatos tapasz-
talatok között említett - tényezők, mint az 
igénybevétellel kapcsolatos bizonytalansá-
gok, szervezési koordinációs problémák, il-
letve munkaterhelés növekedése. A feladat és 
szervezet részéről protektív, azaz az egyéni 
megküzdést támogató tényezőknek tekinthe-
tők a munkafeladattal való azonosulás, annak 
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társadalmi megítélése, illetve társas kapcso-
latok minősége, bajtársiasság jelenléte.

A vizsgált állományából különösen ve-
szélyeztetetteknek tekinthetők azok a sze-
mélyek, akik nem rendelkeznek adekvát, a 
helyzethez illeszkedő egyéni megküzdési 
technikákkal, másrészt fokozottan ki vannak 
téve a munkavégzésből, szervezeti működés-
ből adódó korábban részletezett kockázati 
tényezőknek. 

A vizsgálat meglepő eredményének te-
kinthető, hogy a helyőrségen belül illetve 
inkább azon kívül feladatot ellátó csoport 
nem mutatott különbséget a burn out szint-
je tekintetében. Mindkét csoport a negatív 
tapasztalatok között számos a burn out koc-
kázati tényezőt felsorolt (feladatvégzéssel 
kapcsolatos bizonytalanság, vezetési és 

szervezési problémák, munkaterhelés stb.) 
A stresszorok különböző mintázatot mutat-
nak a két csoport között, ugyanakkor mind-
két csoport esetében a szituációs kontroll 
csökkenésével hozhatóak összefüggésbe, 
mint burn out rizikófaktorok. 
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