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Köszöntő 

Tisztelettel köszöntjük Önt, Kedves Kolléga, Tisztelt Olvasó! 

2022. október 30-án a Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégium, a 

Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület 

Információbiztonsági Szakosztálya, valamint a Magyar 

Hadtudományi Társaság Kápolnai Pauer Ifjúsági Klubja által 

megrendezésre került a Kutatások a hadtudományban III. című 

szakmai tudományos konferencia. A konferencia alapvető célja egy 

tudományos szakmai fórum biztosítása a kutatási eredmények 

bemutatása, ismeretterjesztés, továbbá kapcsolatépítés céljából a 

téma iránt érdeklődök, a hadtudomány területén kutatást folytatók 

számára. A konferencián összesen 26 doktorandusz, mester- és 

alapszakos hallgató mutatta be kutatási eredményeit, melyek közül 

jelen kiadványban a szerzők hozzájárulásával 33 került 

megjelentetésre. 

Jelen kiadványban a szerkesztőbizottság az egyes előadásokhoz 

készített absztraktokat és előadásokat gyűjtötte össze, amelyeket 

nagyon nagy örömmel bocsájt rendelkezésre a Kedves Olvasóknak. 

Budapest, 2022. október 30. 

 

 Dr. habil. Kerti András 

 a Szerkesztőbizottság 
 elnöke 
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Hankó Viktória: Ipari rendszerek kiberbiztonsága, különös 

tekintettel a SCADA rendszerekre 

 

Absztrakt 
 

Jelen korunk egyik kiemelkedő problémájaként tartják számon a 

kibertámadások számosságának növekvő tendenciáját. Ez alól az 

ipari létesítmények, mint a kritikus infrastruktúra, avagy 

létfontosságú rendszerelemek tényezői sem kivételek. Az ipari 

rendszereket – közöttük is a SCADA rendszereket – kiemelt 

célpontnak tekinthetjük a kibertámadások tekintetében. A kutatás 

ezen rendszerekre helyezi a hangsúlyt, először feltáró jelleggel: a 

rendszerek általános bemutatása, működésük alappilléreinek 

felvázolása, valamint az ezekhez kapcsolódó szabványok, 

szabályozások, jó gyakorlatok és irányelvek szemléltetése. Ezt 

követően a kibertámadások mind általános, mind pedig SCADA 

rendszer specifikus esetei kerülnek a középpontba több szempont 

figyelembevételével – mint például a támadás metódusa. Emellett 

számos kockázatelemzési módszer megjelenik, amelyeket a kutatás 

tárgyát képző rendszerek esetében alkalmazhatnak a szakemberek. 

Végül pedig a nyílt forrású információgyűjtés, azaz az OSINT kerül 

a középpontba, amely egy esettanulmányon keresztül felvázolt 

szimulációt készít elő, majd az ehhez kapcsolódó kockázatelemzés 

elvégzését teszi lehetővé. 

A kutatás kiemelt kérdései között szerepel, hogy mely 

kibertámadások a legjellemzőbbek, illetve, hogy az OSINT 

segítségével milyen információk birtokába juthatunk egy-egy 
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rendszerelem tekintetében, és ezeket hogyan használhatják ki a 

támadók. 

Kulcsszavak: SCADA, kiberbiztonság, OSINT, kritikus infrastuktúra 
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Botan Renáta: Cyberchondria és egészségszorongás 

 
Absztrakt 

 
Napjainkban az internet jelentős szerepet tölt be az egészséggel 

kapcsolatos információgyűjtés folyamatában. Ezen információk 

nagyrésze olykor segíthet azokon, akik nem egészségügyi 

szakemberek, azonban gyakran aggodalmuk ahelyett, hogy 

csökkenne, csak felerősödik, mely egészségszorongás 

kialakulásához, valamint további problémákhoz vezethet. Ezt az 

újszerű jelenséget cyberchondriának nevezzük, melynek kialakulása 

elsősorban az internet elterjedésének köszönhető. Előadásomban 

áttekintésre kerülnek a releváns fogalmak, köztük a cyberchondria 

fogalma is, mely nem más, mint szorongás, amit az egészséggel 

kapcsolatos online keresés eszkalációja okoz. Kitérek az 

elterjedésére, aktualitásokra, valamint bemutatom a különböző 

tanulmányok által leggyakrabban említett cyberchondria tüneteket. 

Ezután ismertetem a tünet és az algoritmus kapcsolatát, amely a 

szorongás létrejöttéért lehet felelős, hiszen a keresési 

eredményeket kidobó algoritmusok sokszor helyezik a keresési lista 

elejére a legsúlyosabb betegségeket, melyekre az emberek 

hajlamosabbak kattintani. Nem mellesleg jelentős kiberbiztonsági 

kockázata is lehet az egészséggel kapcsolatos szorongásnak, 

például 2014-ben az ebolajárvány idején tapasztalt pánik közepette 

online csalók vírus letöltésére vettek rá sikeresen megannyi embert. 

Elkerülése érdekében fontos a tudatosítás azért, hogy az emberek 

megbízható, szakszerű orvosi információkkal ellátott weboldalakat 
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keressenek fel tájékozódás céljából és kerüljék a pánikkeltő 

felhívásokat. 

Kulcsszavak: cyberchondria, egészségszorongás, kiberbiztonság, 

algoritmus 
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Csernátony Döme Máté: Kritikus infrastruktúrák elleni 

kibertámadások az orosz-ukrán konfliktusban 

 

Absztrakt 
 

 

Már hónapok óta zajlik az orosz-ukrán háború, ami az elmúlt 

évtizedek legnagyobb hatású fegyveres konfliktusa. Ennek a 

háborúnak rengeteg kihatása van a mindennapi életünkre, 

gazdaságunkra, társadalmunkra és a világ politikai átrendeződésére. 

Természetesen, mint a legtöbb totális háborút, ezt is több évnyi 

feszültség és kisebb méretű katonai konfliktus előzte meg.  

Ami viszont újdonság, az a konfliktus modern léte. Nincsen olyan, a 

napjainkban zajló háború, amelyben egy nagyhatalom 

agresszorként lép fel egy vele szomszédos országgal, ráadásul ez a 

nagyhatalom Oroszország, akinek a kibertéri offenzív képessége az 

egyik legnagyobb és technológiailag legfejlettebb a világon, az 

amerikai és a kínai mellett.  

A kibertérnek, mint katonai műveletek színterének nincsen hosszú 

történelme. Az Egyesült Államok 2004-ben, a NATO és ezzel együtt 

a nemzetközi jog 2016-ban, Magyarország pedig 2021-ben ismerte 

el annak. Az új műveleti tér rengeteg új lehetőséget nyújt a hadban 

álló felek egymásra való nyomásgyakorlására és még a fiatalsága 

miatt rengeteg megválaszolatlan kérdéssel rendelkezik a védelme, 

támadási lehetőségei és azok által kifejtett lehetséges hatások 

tekintetében. 
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Az előadásom célja, hogy bemutassam az orosz-ukrán konfliktus 

során véghezvitt nagyobb kiberműveleteket amelyek célpontjai az 

ellenséges ország kritikus infrastruktúrái voltak. Lesz itt szó a 

többször is megismételt, viszont minden egyes alkalommal más 

technikákat, technológiákat alkalmazó villamosenergia hálózatot ért 

kibertámadásokról, minden idők egyik legnagyobb kárát okozó 

NotPetya kampányról, valamint azokról akik nagy valószínűséggel 

ezen támadások hátterében álltak. 

 

Kulcsszavak: orosz-ukrán konfliktus, kibertámadások, kritikus 

infrastruktúra 
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Henez Botond: Fél év háború: az orosz-ukrán konfliktus 

(főbb) eseményei februártól augusztusig 

 

Absztrakt 
 

 

A február 24.-én kirobbanó orosz-ukrán konfliktus szinte sokkolta 

az addig ismert a világot. Az elkövetkező napokban, hetekben, 

hónapokban rengeteg hír és incidens került a publikum elé a 

nemzetközi médiában. Ezzel párhuzamosan számos összecsapás 

zajlott le váltakozó sikerrel mindkét oldalon. Előadásomban az 

előbbieket idézném fel a két szemben álló félre gyakorolt hatásaikat 

vizsgálva elsősorban, illetve globális viszonylatban elemezni az első 

fél évét az összecsapásnak. 

Mindezt azért teszem, mert az újabb, jelenleg is kérdéses 

eseményekkel szemben, a relatíve régebbi történésekről több 

információ áll rendelkezésre, ami megkönnyíti a véleményalkotást a 

témáról és annak feldolgozását. Elsősorban a diplomáciára, illetve a 

nemzetközi kapcsolatrendszer átrendeződésére vonatkozó 

tényezőket ismertetem kronologikusan, háttérbe szorítva a 

tényleges kinetikus harcászati cselekményeket. A főbb ívét 

előadásomnak a nemzetközi tárgyalások, a meghatározó, 

hírértékkel bíró események és néhány statisztika fogja adni. 

Utóbbiakkal kívánom számszerűsítve is közelebb hozni a konfliktust. 

 Az előbb felsoroltak megtörténte után, a szakvélemények 

összehasonlítására kerül a sor előadásomban, a konfliktus 

lehetséges, jövőbe tekintő forgatókönyveit illetően. Ezt azért tartom 
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fontosnak, hogy következtetéseket vonhassunk le az elkövetkező 

időszakra vonatkozólag, illetve megismerjük a felek 

gondolkodásmódját és hosszabb távú stratégiáját. Remélem a 

kitűzött céljaimat sikeresen teljesítem és hasznos információkat 

nyújtok a közönségnek. 

 

Kulcsszavak: orosz-ukrán konfliktus, diplomácia, geopolitika, 

nemzetközi kapcsolatrendszer 
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Baranyi Eszter: Az Iszlám Állam és az al-Kaida viszonya 

Maliban 

 

Absztrakt 
 

 

Kutatásom témája az Al-Káida és az Iszlám Állam Maliban 

tevékenykedő csoportjai közötti viszony feltárása. Az Iszlám Állam 

helyi csoportja az Islamic state of the Greater Sahara (ISGS) 2015-

ben alakult az al-Mourabitoun dzsihádista csoport egy részéből és 

2019-ben tett esküt az Iszlám Államnak. Az al-Kaida Maliban 

tevékenykedő ernyőszervezete, a Jama'at Nusrat Al Islam Wal 

Muslimin (JNIM)  2017-ben állt össze négy, már 2017 előtt is 

működő, dzsiháditsta szervezetből. A JNIM és az ISGS közötti 

viszonyt először az együttműködés és a “békés egymás mellett élés” 

jellemezte, többek között a vezetők közötti személyes 

kapcsolatoknak és a közös ellenség elleni összehangolt 

támadásoknak köszönhetően. Azonban 2019 végétől ez 

megváltozott és a két csoport egymás ellen fordult.  

Előadásomban a két csoport közötti viszony megromlásának okait 

próbálom bemutatni a két csoport jellemzése mellett. A két csoport 

közötti rivalizálás kezdete az ISGS hirtelen növekedésének tudható 

be, hiszen a toborzási területei egyre inkább a JNIM műveleti 

területén történtek. A JNIM számára a végleges elfordulást az ISGS-

től a csoport Iszlám Államnak tett hűségesküje adta meg. A két 

csoport ettől kezdve egymás ellen harcolt, melynek legfőbb 

helyszíne Mali középső része és a Liptako-Gourma határvidék volt. 
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A civil áldozatok számának növekedése miatt a nemzetközi 

közösségnek is reagálni kellett, előadásom során bemutatom az 

általuk tett válaszlépéseket. Külön kiemelem a magyar részvétellel 

zajló missziókat, hiszen Magyarország katonákat adott az EUTM Mali 

kiképzőmissziónak és a Takuba Task Force műveletnek is. 

 

Kulcsszavak: Mali, Iszlám Állam, ISGS, JNIM, Al-Káida 
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Katona Dániel: Tajvan történelmének áttekintése 1945-ig - 

A hányattatott sziget története 

 

Absztrakt 
 

 

A 2022-ben is egyre csak fokozódó, Kína Tajvan szembenállás 

fényében fontosnak tartom a sziget történelmének ismeretét. Az 

1945 utáni  események viszonylag tágabb körben ismertek, 

azonban a sziget történelme ennél messzebbre nyúlik vissza és 

kifejezetten érdekes. A célom munkámmal, hogy bemutassam a 

sziget történelmének korszakait második világháború vége előtt.  

A szigeten már időszámításunk előtt éltek őslakosok, azonban a 

tajvani történelem 1624-től dokumentált, amikor megjelentek a 

szigeten holland tengerészek és ekkortól egészen 1662-ig Tajvan 

déli része a Holland Kelet-indiai Társaság uralma alatt volt. A 

következő fontos korszak 1662-től 1683-ig tartott, amikor a Ming-

dinasztiához hűséges Zheng Chenggong és utódai uralták a szigetet, 

míg el nem foglalták tőlük a Csingek. A Csing-dinasztia uralma 

1683-tól 1895-ig tartott, az ő kezükben volt legtovább Tajvan. Ez 

idő alatt a sziget rengeteget fejlődött gazdaságilag és fontos része 

volt a Kínai Császárságnak. 1895-ben az első japán- kínai háború 

és az azt követő diplomáciai tárgyalások során a Japán megszerezte 

Tajvant és a sziget egészen a 1945-ig, a második világháború végig 

Japánhoz tartozott. 

Munkámban ezen négy korszak alatt mutatom be a sziget 

gyarmatosításának menetét, gazdaságának fejlődését, illetve 
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kereskedelmi és stratégiai fontosságát a térségben. Kitérek arra is, 

hogy hogyan változott a sziget etnikuma a kínai betelepítéseknek és 

a későbbi bevándorlásnak köszönhetően és hogy melyik uralom 

hogyan is viszonyult a lakosság asszimilációjának kérdéskörével. 

 

Kulcsszavak: Tajvan, Kína, bevándorlás, kereskedelem, gazdaság 
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Bálint Áron: Európai védelmi együttműködések és közös 

fejlesztések 

 

Absztrakt 
 

 

Az európai országok számos nemzetközi együttműködésben 

vesznek részt évtizedek óta, nemcsak gazdasági, politikai és 

kulturális, hanem védelmi téren is. Az egyre romló nemzetközi 

biztonsági helyzetben ezek a kooperációk pedig még értékesebbek 

lehetnek, mint korábban voltak. Az Európai Unió tagállamai a közös 

kül- és biztonságpolitika (KKBP) keretében egységesen döntenek, 

reagálnak az őket érő fenyegetésekre. A KKBP fő eszköze a közös 

biztonság- és védelempolitika (KBVP), melynek alkalmazásával az 

EU számtalan békefenntartó műveletet indított már több térség 

stabilizálásának érdekében. Az Európai Védelmi Ügynökség segíti a 

tagállamokat a KKBP keretén belül történő együttműködésre, 

valamint célja a kutatások ösztönzése a védelem területén és az 

európai védelmi ipar megerősítése. A Finabel (mozaikszó 6 európai 

állam nevéből: Franciaország, Olaszország, Belgium, Hollandia, 

Luxemburg, Németország) az európai hadseregek közti 

interoperabilitást segíti elő a katonai műveletek teljes 

spektrumában különféle eljárások, doktrínák kidolgozásával. A 

Közös Fegyverkezési Együttműködési Szervezetet (OCCAR) az olyan 

különféle kutatás-fejlesztés és innovációs programok jellemzik, mint 

a Eurodrone pilóta nélküli légijármű, az Airbus A400M közepes 

szállító repülőgép, vagy a FREMM többcélú fregatt. Végül 
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megemlítendő, hogy vannak az EU-hoz semmiféle módon nem 

köthető együttműködések is, melyek azonban mégis szignifikáns 

hatást gyakorolhatnak az EU-ra, lévén, hogy tagállamai közt zajlik. 

Ilyen a Team Tempest konzorcium is, melynek keretében az angolok, 

olaszok, svédek és japánok egy hatodik generációs 

vadászrepülőgépet fejlesztenek. 

Előadásomban prezentálok valamennyit az imént említett 

kooperációkból, illetve az ezek segítségével megvalósuló különleges 

és ambiciózus kutatás-fejlesztés projektekből. 

 

Kulcsszavak: Európai Unió, közös kül- és biztonságpolitika, OCCAR, 

interoperabilitás, innováció 
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Gyöngyösi Boglárka: Az ukrajnai háború hibrid értelmezése- 

a háborús propaganda megjelenése 

 

Absztrakt 
 

 

A napjainkban zajló orosz-ukrán háborút fókuszáltan érinti az 

előadás, mivel mind időben, mind földrajzi értelemben rendkívül 

közelséggel van jelen. A hozzá kapcsolódó fogalmakkal nap mint 

nap találkozhatunk, ám sokszor nem tudományos értékkel 

használják az elnevezéseket a különböző sajtóorgánumokban. Az 

előadásban annak vizsgálata áll középpontban, miszerint a 

háborúban megjelennek-e a propagandának a korábbiaktól eltérő 

eszközei, illetve mik maradtak az állandó elemek. Az 

összefüggésekbe ágyazott bemutatása, illetve tisztázása a 

jelenségnek azért releváns, mivel a hadtudományi szakirodalom a 

következő elnevezéseket, mint propaganda, befolyásolás, 

információs műveletek, illetve kognitív hadviselés, koronként 

különbözőképp említette. A propaganda és befolyásolás témaköre 

történelmi összefüggésben is bemutatásra kerül, különös tekintettel 

a máig ható folyamatokra. Ezenkívül a hibrid fogalmának történeti 

fejlődése kiemelt figyelmet kap az előadás keretében. Ennek 

kontextusában a hazai és nemzetközi szakirodalom megközelítései 

által a korábbi koncepciók elemzésével a cél a terminológia 

rendszerbe állítása, illetve annak vizsgálata, miszerint található-e új 

elem az orosz-ukrán háborút kísérő propagandában a hibrid 

műveletek tekintetében. 
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Kulcsszavak: orosz-ukrán háború, hibrid hadviselés, propaganda 
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Prilenszky András László: Világűr-politika Magyarországon 

 
Absztrakt 

 
 

A világűr-politika napjaink egyik ritkábban tárgyalt, de annál 

jelentősebb területe, mellyel eddig nem vált szokássá széleskörűen 

foglalkozni Magyarországon. 2021-ben bejelentésre került 

„Magyarország űrstratégiája” című dokumentum, mely számot ad 

az elkövetkezendő időszak űrtevékenységének lehetőségeiről, 

célkitűzéseiről. Azonban, ezen dokumentum megjelenéséig hosszú 

volt az út Magyarország számára, és habár már 1946 óta 

beszélhetünk magyar űrtevékenységről, ezen terület fellendülését 

mégis a 2010-es évekre tehetjük, így napjainkban érzékelhetjük, a 

jövőtől pedig várhatjuk a további felfelé ívelést. A világűr-politika és 

az űrtevékenység nem csak államok, de nemzetközi szervezetek, 

kutatóintézetek és magánvállalatok tevékenységének összessége, 

mely hangsúlyozza a terület fontosságát. De miért is? 

A sikeres űrtevékenység pszichológiai, katonai és technológiai 

aspektusa is szignifikáns, hiszen a műszaki eredményeken túl 

presztízs szerzésre, és erődemonstrációra is alkalmas. Emiatt a 

társadalom minden részének kiemelten fontos a sztratoszférán 

kívüli tevékenységekhez való direkt vagy indirekt hozzájárulása 

attól függetlenül, hogy állami vagy privát szektor béli aktorról 

beszélünk. 

Előadásom során prezentálni szándékozom Magyarország helyzetét 

az nemzetközi űrpolitika rendszerében, kitérve az ország 
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potenciáljaira, ambícióira és legfontosabb tevékenységeire, melyek 

gazdaságilag, humánpolitikailag és infrastrukturálisan is 

hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország hasznos tagja legye a 

nemzetközi közösségnek egy mindenki számára biztonságos 

űrkörnyezet kialakítása érdekében. 

 

Kulcsszavak: Magyarország, világűr-politika, űrtevékenység, 

nemzetközi közösség, infrastruktúra 
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Baji Raik Martin: Az augmentált valóság technológiájának 

alkalmazása a modern harctéren 

 

Absztrakt 
 

 

A kiterjesztett valóság („Augmented reality”) technológiájának 

harctéri alkalmazása eddig nem ismert képességekkel, és 

előnyökkel ruházhatja fel napjaink harcoló egységeit. A 

legalacsonyabb, harcászati szinttől egészen a hadászati 

nagyságokig is alkalmazható technológia képes egyaránt a katona 

helyzetismeretét, valamint döntéshozatali-képességét is 

forradalmian fejleszteni valós idejű információk pontos, és időszerű 

továbbításával különböző „interfészeszközökön” keresztül. 

Előadásom ezen más-más célt szolgáló, azonban ugyanazon 

technológiát alkalmazó készülékek, és megjelenésük a hadviselés 

minden szintjére gyakorolt jelentős hatását hivatott bemutatni. 

Érintem az „augmentált valóság” működésének és alkalmazásának 

alapelveit, majd részletesen bemutatom annak lehetséges 

haditechnikai, harcászati, valamint hadvezetési alkalmazásait a 

legfőbb, már haderők által rendszerbe állított, vagy fejlesztés alatt 

álló eszközök segítségével. 

Ezen eszközök egészen a közel egy évtizede használatban lévő 

éjjellátó-készülékekkel kombinált korlátozott AR rendszerektől, a 

jelenleg még mérsékelten alkalmazott, főként járművekben jelen 

lévő sisakrögzített képernyőrendszereken át, a Microsoft Hololens 2 

platformra épített, gyalogsági használatra fejlesztett „IVAS” -
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rendszerekig terjednek. Ezen készülékeken túl kiemelem az 

Egyesült Államok „New Generation Squad Weapon” programjának 

keretein belül kifejlesztett Vortex XM157 „Fire Control” optikai 

rendszerét, és annak képességeit is; bemutatva forradalmi 

jelentőségét a jövő harcászati környezetében. 

Célom rámutatni azon képességekre, melyeket ezen eszközök 

alkalmazása nyújt, valamint azok bemutatása már létező példák 

segítségével. A kiterjesztett valóság technológiájának fejlődése 

minden bizonnyal a hadviselés evolúciójának egy új lépcsőfokát 

jelenti, azonban még kérdéses, hogy az új technika alkalmazásának 

milyen mértékben fog határokat szabni annak kiemelkedő költsége 

a kutatás-fejlesztés területén. 

 

Kulcsszavak: kiterjesztett valóság; forradalmi; harctéri alkalmazás; 

rendszer 
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Schiller Gábor: A harkovi és limani offenzíva 

 
Absztrakt 

 
 

Az Oroszországi Föderáció erőit meglepte szeptemberben az ukrán 

fegyveres erők koordinált támadása, mely célja a harkovi 

közigazgatási terület visszaszerzése volt és sikerrel is járt. Az orosz 

fél Herszon visszafoglalásának kísérletére számított, mely az első, 

sikertelen ukrán offenzíva helyszíne is volt. Az ukrán 

csapatmozgásokról szóló jelentéseket a felsővezetés nem vette 

figyelembe, a térségben főként alulfelszerelt donyecki milíciák 

védték a természetes akadályokban szegény területet. Az ukrán 14., 

92. és 93. gépesített dandár, valamint a 80. és 25. légiszállítású 

dandár az offenzíva előtti napokban érkezett közeli falvakba és az 

Andriivkától délre található erdőbe, ahol az orosz felderítés nehezen 

tudta követni a csapatmozgásokat. Az ukrán csapatok jól 

felszereltek voltak, a nyugati fegyverszállítmányok közül számos 

eszközt használtak, legyenek azok M113-as PSZH-k, lengyel T-72 

harckocsik vagy a háború korai szakaszában nemzetközi hírnévre 

szert tevő TB-2-es Bayraktar drónok. A területről kivonták az 

alulfelszerelt és alacsony képzettségű területvédelmi dandárokat, 

így az orosz felet arra a hitre vezették, hogy a térségben nem lesz 

komolyabb támadási kísérlet, csak a fronton lévő egységeit rotálja 

az ukrán fél. A támadás során az ukrán fél visszaszorította a 

donyecki milíciákat az Oszkol-víztározóig, majd az attól Keletre 

található területekre is betört. Az offenzíva szeptember 10-re az 
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iziumi kiszögellést is felemésztette majd szeptember 10-től október 

2-ig az utolsó limani védőket is keletre űzték. 

 

Kulcsszavak: Herszon, Liman, Oroszországi Föderáció, Ukrajna, 

Offenzíva 
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Lakatos Gergely Márk: A „sötét kontinens” sötét üzelmei 

 
Absztrakt 

 
 

A Tigréi háború 2020. november 3.-ai kitörése óta Etiópia lakossága 

szörnyű szenvedés és pusztítás áldozatául esett. A harcoló felek 

mindegyike követett el véres, borzalmas atrocitásokat, jellemzően 

az ellenoldal civil célpontjai ellen. Nemzetközi viszonylatban közel 

nem övezi akkora érdeklődés, vagy aggodalom az eseményeket, 

mint melyek Ukrajnában zajlanak, ugyanakkor egy 

(világviszonylatban) szintén kulcsfontosságú régióról van szó.  

Előadásomban a konfliktus hátteréből kiindulva szeretném 

bemutatni az elképzelésemet arról, hogy mi is lehet a célja és az 

oka a háborúnak valójában, és hogy ehhez hogyan kapcsolódnak az 

elkövetett rémtettek. Bár elsőre kézenfekvő magyarázatnak tűnhet 

az etnikai gyűlöletet okolni, úgy gondolom ennél sokkal árnyaltabb 

az események háttere. A múltbeli események nagyvonalakban való 

ismertetése után a háború eddigi, főbb állomásait vizsgálom meg, 

továbbá három különböző támadást, mint példákat atrocitásokra, is 

górcső alá veszek, melyek közelebb hozhatják az érdeklődő kutatót 

a helyzet megismeréséhez. 

Végezetül levonom következtetéseimet, melyeket reményeim 

szerint eddigre már az érdeklődőben is valamelyest 

megfogalmazódnak: hogy az egész háború nem más, mint az 

országot a háború előtt vezető elit harca az újonnan színre lépett 
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kihívókkal szemben. Ebben a harcban pedig a lakosság terrorizálása 

az ellenoldal gyengítésének mindenkori leghatékonyabb eszköze. 

 

Kulcsszavak: háborús bűncselekmények, politikai cél, hatalmi harc, 

terror 
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Szabó Bence: Lengyelország mai felfegyverkezése az orosz-

ukrán háború hatására 

 

Absztrakt 
 

 

2022. február 24-e ráébresztette Európa államait, milyen fontos 

szerepet is töltenek be a fegyveres testületek az országok 

szuverenitásában, még a 21 században is. Ismét előtérbe kerültek 

az újrafegyverkező hatalmak, ezekből emelném ki Lengyelországot, 

mely az egyik legambiciózusabb fegyverkezési programot hajtja 

végre. Célja Európa egyik legerősebb hadseregének létrehozása és 

nem mellesleg az Orosz Föderáció elrettentése egy következő 

katonai agressziótól. Kutatásom ezt a nagyszámú fegyverbeszerzést 

veszi górcső alá, ugyanakkor Lengyelország különleges helyzetéből 

adódóan ennyi nem elég. Szeretném ismertetni az orosz és a lengyel 

nép közötti történelmi kapcsolatot, valamint bemutatni az ukrán fél 

szerepét is.  

Lengyelország megkötötte története eddigi legnagyobb 

fegyverbeszerzéseit, új partnert talált magának Dél-Korea 

személyében. A Dél-Korea és Lengyelország közötti párhuzamot is 

fontosnak tartom megvilágítani, hisz ez az egész fegyverkezési 

program mögött ott húzódik. Mindezek mellett az Egyesült Államok 

továbbra is Lengyelország első számú szövetségese, biztonságának 

garantálója. E két állam védelmi együttműködésében is történtek 

fejlemények, kutatásom ezt is taglalja. 



Kutatások a hadtudományban III. 

2022 

 119 

Bemutatom az egyes fegyverrendszereket, és a mögöttük húzódó 

stratégiai célokat is ismertetem. A kutatás bemutatja, hogy a 

lengyel vezetés milyen következtetéseket vont le a háborúból, s 

hogy milyen további céljai vannak az ország fegyveres erőinek 

modernizálásban. 

 

Kulcsszavak: Fegyverkezési program, modernizáció, orosz-lengyel 

viszony, USA, Dél-Korea 
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Molnár Anna: A műveleti szerepvállalás kezdete – A NATO 

Nyugat-balkáni tevékenységének áttekintése 

 

Absztrakt 
 

 

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (North Atlantic Treaty 

Organization, NATO) az 1990-es évek során, a Szovjetunió 

összeomlását követően kezdte el kialakítani műveleti-missziós 

tevékenységi körét és szerepvállalását. Ennek akkori színterét a 

NATO területén kívül eső Nyugat-Balkán térsége adta, ahol a 

nemzetközi közösség kezdeti hezitáló részvételét hosszabb távon 

sikerült egy rendkívül proaktív szerepvállalássá alakítani. A délszláv 

háborúkba való beavatkozás során a Szövetségnek az új stratégiai 

irányából és tevékenységi köréből fakadóan számtalan kihívással 

kellett megküzdenie az elindított műveletei és missziós során. A 

megszerzett tapasztalatok viszont tökéletes alapot és mintát 

biztosítottak a NATO számára az ezredfordulót követő szélesedő 

műveleti spektrumban elindított harmadik-és negyedik generációs 

missziói során. 

A Nyugat-balkáni műveleti szerepvállalás áttekintése egy nagyobb 

kutatásom részegységét képezi, melynek célja a NATO több mint 

három évtizedes műveleti szerepvállalásának átfogó vizsgálata. 

Ennek pedig kiemelten fontos és hangsúlyos részét képezi a 

Szövetség Balkánon elindított műveleteinek és misszióinak 

áttekintése, illetve az ott folytatott tevékenység értékelése. 
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Kutatásomban elsőként azonosítottam a műveletek által érintett 

három országban (Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Észak-Macedónia) 

felmerülő különböző kihívásokat, majd a NATO által ezekre adott 

válaszlépéseket. Ezt követően azzal foglalkoztam, hogy a fennálló 

problémák kezelése során a Szövetség mely területeken tudott 

részleges vagy akár teljes sikereket elérni, ezzel kész megoldási 

mintát szolgáltatva, illetve mely kihívások kezelésének feladata 

maradt rá a későbbi, globális hatókörű műveletek vezetésére és 

irányítására. 

 

Kulcsszavak: NATO, Nyugat-Balkán, műveleti szerepvállalás 
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Burzán Anna: Liddell Hart vélekedései az ókori Hellász 

katonai stratégiájáról 

 

Absztrakt 
 

 

Előadásomban a kulcsszerep B. H. Liddell Hart legismertebb művéé, 

a Stratégia című kiadványé. Ennek bemutatásával célom, hogy a 

hallgatóság megismerhesse a teoretikus szemüvegén keresztül a 

közvetett stratégia alkalmazásának előnyeit az ókori Hellász 

csatáiban amellett, hogy rávilágítsak: a korszak kiválóan 

megalapozta a későbbi korok katonai stratégiai eszköztárát is. 

Választ kívánok adni továbbá arra is, hogy miért érvényes a 

következő közmondás: többet ésszel, mint erővel. Segítségünkre 

lesznek ebben a hellén hősök Miltiádész, Temisztoklész és 

természetesen Nagy Sándor személyében, akik nélkül mind a 

hadtörténelem, mind a stratégiai tanulmányok tárgy szegényebb 

lenne. Az ő manőverezéseik részletezésével szeretném kiemelni 

többek között, hogy miképp lehet okosan csatát nyerni, hogyan 

lehet az ellenséget hatékonyan összezavarni, illetve milyen 

eszközöket érdemes bevetni katonai célok elérésében. Az 

előadásom végén levonom majd a történtek fényében a 

következtetéseket, kiemelem, miket tanulhatunk az ókori 

stratégáktól, és mik azok az elemek, melyek a jövő háborúiban is 

tovább éltek a történelem folyamán. 

Mindent összevetvén Basil Henry Liddell Hart maradéktalanul 

összefoglalta, hogy mit tanulhatunk az antik görög harcosoktól, és 
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mindenkinek, aki hasonló témában tevékenykedik (így stratégiai 

tanulmányokat folytatók, politikusok, miniszterek, honvédek, 

honvéd tisztjelöltek és természetesen az érdeklődők), napjainkig 

kiváló útravalóul szolgál könyve és az antikvitás hőstettei a jövőben. 

 

Kulcsszavak: ókor, Hellász, közvetett megközelítés, stratégia 
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Válóczi Gyula Péter: Carl Schmitt Partizánelmélete 

 
Korreferátum 

 
 

Carl Schmitt partizánelméletével foglalkoztam a kutatásom során és 

annak gyakorlati megvalósulásával, amelyet elsősorban az orosz-

ukrán háború kitörése előtti időszak kelet-ukrajnai fegyveres 

konfliktus során tapasztalható partizántevékenységekkel 

összefüggésben vizsgáltam. Előadásomban a háború, partizán és a 

hozzájuk kapcsolódó fogalmak pontos meghatározását követően 

Carl Schmitt partizánelméletének egy áttekintését fogalmaztam 

meg, majd a partizántevékenység különböző formáit 

tanulmányoztam, valamint a technológiai fejlődésnek köszönhetően 

megpróbáltam Carl Schmitt partizánelméletét kiterjeszteni a 

modern hadviselés különböző formáira. Egy kizárólagosan leíró 

kutatásról van szó, amelynek során az orosz politikai célok mellett 

az ukrán különleges erők partizán vagy partizánszerű 

tevékenységét vizsgáltam, illetve a modern harcászat 

legmeghatározóbb eszközét a drónokkal való partizántevékenység 

lehetőségeit. 

 

Kulcsszavak: Carl Schmitt, Partizán, Partizánelmélet, Orosz 

Föderáció, Ukrajna 
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Dub Máté: A hálózattudomány és az álhírek terjedésének 

kapcsolata konfliktusokban 

 

Absztrakt 
 

 

Kutatásom középpontjában a különböző álhírek terjedésének, és a 

dezinformációs műveleteknek a vizsgálata áll. A pontos 

meghatározások feltételeként előadásomban szeretném bemutatni 

a különböző terminológiai interpretációkat, valamint a hozzájuk 

kapcsolódó különbségeket és ellentmondásokat. A keleti 

szomszédunkban zajló háború – és az azt megelőző időszakban 

tapasztalható kibertérben zajló műveletek – sajnos iskolapéldái az 

információs hadviselés XXI. századi megjelenésének. Ezen 

műveletek szélesebb összefüggésben történő vizsgálatával számos, 

akár a jövőre vonatkozó következtetést is levonhatunk, és azokat 

több, az adott sajátosságok mentén meghatározott csoportban is 

vizsgálhatjuk. Ezen elemzések egyik legadekvátabb módja pedig 

módszertani szempontból a hálózatkutatás. 

A hálózatelemzés segítségével összességében megállapítható az 

álhírek és dezinformációs műveletek kiindulópontja, célcsoportja, 

időbeli sajátossága, a terjedési korlátok, klaszterek kialakulása, 

illetve specializációs szempontból megállapítható, hogy a különböző 

kampányok elérnek-e az államok képviselőihez, s azoknak vannak-

e valós politikai következményei, hatásai. Az információs műveletek 

tekintetében az álhírek és propaganda társadalmi viszonylatban 

történő megjelenésének, terjedésének hálózatelemzéssel történő 
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vizsgálatával olyan következtetések vonhatunk le, melyek kapcsán 

növelhető akár kollektív, társadalmi szinten is az immunitás ezen 

típusú műveletekkel szemben. 

 

Kulcsszavak: kiberbiztonság, információs hadviselés, 

dezinformációs műveletek, álhírek, hálózatelemzés 
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Szerzőink figyelmébe 

 

Kiadványunk lehetőséget biztosít max. 40 ezer leütés (egy szerzői 

ív) terjedelemben – elsősorban: távközlés, híradás, informatika, 

információvédelem, illetőleg hadtudományi és természettudományi 

témakörökben – tanulmányok, szakcikkek magyar és idegen nyelvű 

megjelentetésére. 

A cikknek tartalmaznia kell egy 2-5 soros absztraktot magyar 

és/vagy idegen nyelven. 

A cikkek beküldése e-mailen a hhk_hirado_szakcsoport@uni-nke.hu 

címre lehetséges. A cikkek leadási határideje: folyamatos 

(megjelenés évente kétszer). 

A megjelentetésre szánt cikkek csak a szerző(k) eddig máshol még 

meg nem jelent, saját önálló (társszerzők esetében közös) 

írásműve(i) lehetnek. Az írásművekben lévő idézeteknek meg kell 

felelniük a szerzői jogról szóló hatályos jogszabályoknak. A 

megjelentetésre szánt írásművek csak nyílt (nem minősített) 

információkat és adatokat tartalmazhatnak. Ezek minősített voltát a 

szerkesztőbizottság nem vizsgálja, ennek felelőssége a cikk 

szerzőjét terheli.  

A szerkesztőbizottság a megjelentetésre szánt írásműveket 

lektoráltatja. A szerkesztőbizottság fenntartja a jogot, hogy a 

megjelentetésre szánt és megküldött írásművet – külön indoklás 
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nélkül - megjelenésre alkalmatlannak ítélje. Az ilyen cikkeket nem 

küldi vissza, és nem őrzi meg. 

A kiadványban lehetőség van idegen nyelvű cikkek 

megjelentetésére. Az idegen nyelven megjelentetésre szánt 

írásművek nyelvi lektorálása a szerzőt terheli. 

Minden kézirathoz elektronikusan is mellékelni kell egy kitöltött 

"Kéziratbeküldési űrlap"-ot, és egy "Copyright átruházási űrlap"-ot. 

Mindkét űrlapot ki kell nyomtatni és alá kell írni (többszerzős cikk 

esetében minden szerzőnek!), majd a kinyomtatott és aláírt 

űrlapokat faxon (fax szám: +36-1-432-9025), vagy postai úton 

levélben (levélcím: Hírvillám Szerkesztőség, 1581. Budapest Pf.: 

15.) is meg kell küldeni a szerkesztőségnek. Ezek hiányában a 

cikkeket a szerkesztőség nem lektoráltatja és nem jelenteti meg! 

Az űrlapok a szerkesztőségnél szerezhetők be. 

  

http://www.hadmernok.hu/Kezirat_bekuldesi_urlap.doc
http://www.hadmernok.hu/Copyright_atruhazasi_urlap.doc
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