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Szintjei Globális, regionális, szubregionális (nemzeti). 

Időszaka A XXI. század társadalma. 

Bevezető szakasza 
Átmeneti szakasza 1950-től körülbelül 2025-ig 

tart. 

Társadalmi 
rendszere 

Globális piac alapú, demokráciára épülő, 
ultrafejlett kapitalizmus. 

Alap jellemzői 
A tudomány intenzív alkalmazására alapozott, 

információtechnikán alapuló, számítógép-
hálózatilag integrált társadalom. 

Távtársadalom 
A köz- és magánügyek távolból történő 
intézésének társadalma (Telesociety). 

Rendkívül gyors 
társadalom 

A köz- és magánügyek intézésének terén, az 
eddigi ismert leggyorsabb társadalom. 

Nem államforma, hanem magasabb technikai- és tudásszínvonalú 
társadalmi életmód, életforma.  

Az információs társadalomban digitális (teljes körűen 
informatizált) államigazgatás, önkormányzatok, hivatali szervek 

stb. működnek. 

 



KRITIKUS INFORMÁCIÓS INFRASTRUKTÚRÁK 

• energiaellátó rendszerek rendszerirányító 
infokommunikációs hálózatai; 

• infokommunikációs hálózatok (vezetékes, 
mobil, műholdas); 

• közlekedés szervezés és irányítás 
infokommunikációs hálózatai; 

• vízellátást szabályzó infokommunikációs 
hálózatok; 

• élelmiszerellátást szabályzó 
infokommunikációs hálózatok; 

• egészségügyi rendszer infokommunikációs 
hálózatai; 

• pénzügyi-gazdasági rendszer 
infokommunikációs hálózatai; 

• ipari termelést irányító infokommunikációs 
hálózatok; 

• kormányzati és önkormányzati szféra 
infokommunikációs hálózatai; 

• védelmi szféra infokommunikációs 
hálózatai. 

INTERDEPENDENCIA: 

infrastruktúrák közötti 

kapcsolatok 

függőség a másik 

működésétől 



Az információs rendszer az információ (adat) 

szervezett gyűjtését, feldolgozását, 

továbbítását és szétosztását biztosító 

automatizált, vagy hagyományos 

 (manuális) rendszer.  



Command /vezetés/ 

Control /irányítás/ 

Communication /híradás/ 

Computer /informatika/  

Intelligence /hírszerzés/ 

C I 
4 

CIS 

Communication and 

Information System 

(Híradó és informatikai 

rendszerek) 



HUMÁN ÉS 

TECHNIKAI 

ÉRZÉKELŐK 

ADATBÁZISOK 

DÖNTÉSHOZÓK 
ADATFEL- 

DOLGOZÓ 

ELEMEK 

KOMMUNIKÁCIÓS 

(TÁVKÖZLÉSI) 

RENDSZER 



ELLENSÉG 

FELDERÍTÉS VÉDELEM 

ELOSZTÁS GYŰJTÉS 

VEZETÉST, IRÁNYÍTÁST 
TÁMOGATÓ RENDSZER 

FELDOLGOZÁS ÉS TOVÁBBÍTÁS 

GYŰJTÉS ELOSZTÁS 
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VEZETÉS, 
IRÁNYÍTÁS 

VISSZACSATOLÁS HADMŰVELETI 
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TÁMOGATÓK 
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GYŰJTÉS 

TEREP DOMBORZAT 

IDŐ IDŐJÁRÁS 

KÖRNYEZET 



Ember-gép 
kapcsolat 

(parancsnok) 

Kihallgatás 
jelentések 

FELDE- 
RÍTÉS 

Infor- 
máció 
mérle- 
gelés, 

súlyozás, 
feldol- 
gozás, 
 össze- 
állítás, 
kiérté- 
kelés 

Kézi  

adatbevitel 

Radar 

Időjárási 
helyzet 

jelentések 

Egyéb 
helyzet 

jelentések 

Alárendeltek 
vezetése 

Fegyverek, 
fegyver- 

rendszerek 

Személyi 
állomány 

Fenyege- 
tések 

és célok 
kiértéke- 

lése 
 

Rendelke- 
zésre 

álló erők, 
eszközök 
elosztása 

 
Elhatáro- 

zások, 
tervek 

elkészítése 

hadrafog- 
hatóság 

harci 
morál, 

stb. 

Harcjár- 
művek, 
ellátó 
ag.-ok 

stb. 

Utasítások a 
felderítő 

eszközöknek 

Csapás- 
mérési 
igények 

Parancs 

Utasítás HARCTÉRI KÖRNYEZET 

Felderítő 
jelentések 

Járőrözési 
jelentések 

Egyéb 
 szenzorok 

Adat- 
szerzés 
irányítás 

Együtt- 
működő 

erők 

Ellenőr- 
zések 

Harci 
technika 



• valós idejű felderítési adatok megszerzése harctéri 
érzékelők, földi, légi és műholdas adatszerző eszközök, 
rendszerek segítségével; 

• adatok adatfeldolgozó központokban való gyűjtése, 
fuzionálása, számítógépes kiértékelése; 

• nyílt és zárt távbeszélő, géptávíró, fax és adatátviteli 
összeköttetés béke elhelyezésben és tábori 
körülmények között;  

• adatátvitel a törzsön belüli és a törzsek, valamint a 
csapatok közötti számítástechnikai hálózatokon belül és 
azok között; 

• álló és mozgó fekete-fehér és színes képátvitel és 
videokonferencia lehetőség nyílt és zárt átviteli utakon 
keresztül; 

KÖVETELMÉNYEK 



• elektronikus megjelenítők (nagyméretű kivetítők) 
széleskörű alkalmazása a helyzet, térképek, tervek 
megjelenítésére; 

• digitális terepadatbázis és nagypontosságú navigációs 
(GPS) rendszerek segítségével helymeghatározás, 
útvonalképzés, távolság-, magasság meghatározás, 
láthatóság vizsgálat stb. Ezek alapján pontos 
célmegjelölés, harc és tűzvezetés megvalósítása; 

• a rendszer elemeinek nagy mozgékonyságú gyors 
konfigurálhatósága; 

• beépített együttműködési lehetőség a haderőnemek, 
fegyvernemek és szakcsapatok között; 

• számítógéppel támogatott harcászati-hadműveleti tervezés 
szakértői rendszerek segítségével. Automatikus döntés 
előkészítés, döntési változatok felkínálása a 
parancsnoknak. 

KÖVETELMÉNYEK 



Erőcsökkentő 
Hatásrontó 

Integráció romboló 
Képességcsökkentő 

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM DÖNTŐMÉRTÉKBEN 

TÁMASZKODIK A FEJLETT INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIÁRA!!! 

ELLENFÉL 

SAJÁT 

IT 

IT 

Erősokszorozó 
Hatásnövelő 

Integráló hatású 
Képességjavító 

Fokozott erőfeszítés az információ megszerzéséért, 

birtoklásáért, hatékonyabb felhasználásáért 



• kisvalószínűséggel    

  felderíthető, szoftveralapú  

  távközlési rendszerek; 

• földi, légi harctéri  

  azonosító rendszerek; 

• harcászati Internet  
  hálózatok; 

• földi, légi, tengeri,  

  műholdas adatszerző  

  rendszerek, harctéri  

  érzékelők; 
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• műholdas navigációs  

  rendszerek 

• saját erők követését  

  biztosító rendszerek; 

• térinformatikai alapú  

  döntéstámogató  

  rendszerek; 

C4I/CIS rendszerek 

• robotok 

http://www.grime.net/facets/models/hunter.htm


Az információs hadszíntéren, az 
információs műveleti terv szerint, 
digitális adatszerző, feldolgozó, 
továbbító, valamint támadó és 

védő információs műveleti 
eszközökkel (fegyverekkel), 

eljárásokkal harcolnak. 

INFORMÁCIÓS HARCOS 
INFORMATION WARRIORS 

Digitális harcmezőn, elektronizált 
és információs technológia 

alapú, digitális vezérlésű, nagy 
találati pontosságú precíziós, un. 

testfelületi hálózatba (BODY 
LAN) integrált fegyverzettel 

harcolnak. 

DIGITÁLIS KATONA 
DIGITAL SOLDIER 



 Nagy Britannia:  

Future Integrated Soldier 

(FIST)  
 

 Franciaország:  

FELIN 
 

 Németország:  

Infanterist der Zukunft (IdZ) 
 

 Hollandia:  

Katonai Modernizációs 

Program 
 

 Spanyolország:  

Combatiente Futuro 
 

 Svédország:  

Markus 
 

 USA: 

Land Warrior 

Digitális katona 









MIKRO 

(MICRO 

UAV) 

MINI 

(MINI UAV) 

KIS HATÓTÁVOLSÁGÚ 

(CLOSE RANGE UAV) 

RÖVID HATÓTÁVOLSÁGÚ 

(SHORT RANGE UAV) 

NAGY HATÓTÁVOLSÁGÚ, 

HOSSZÚ REPÜLÉSI IDEJŰ 

 (ENDURANCE UAV) 

0,1-3 km 10 km-ig 50 km-ig 200 km-ig 200 km felett 

HARCÁSZATI UAV HADMŰVELETI UAV HADÁSZATI UAV 

HELYBŐL FELSZÁLLÓ FORGÓ ROTOROS 

(VERTICAL TAKE-OFF AND LANDING UAV) 

KÖZEPES 

MAGASSÁGÚ 

(MEDIUM 

ALTITUDE 

ENDURANCE UAV) 

NAGY 

MAGASSÁGÚ 

(HIGH ALTITUDE 

ENDURANCE UAV) 

UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) 

KATEGÓRIÁK 

http://www.grime.net/facets/models/hunter.htm


SAR/MTI 

EO/IR 

RÁDIÓ-ÁTJÁSZÁS 

NUKLEÁRIS 

ROBBANÁS 

DETEKTÁLÁS 

SIGINT 

UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) 

ALKALMAZÁSOK 

VEGYI SZENNYEZÉS 

DETEKTÁLÁS 

EW 



PASSZÍV 

INFRA 

SZEIZMIKUS 

SZEIZMIKUS 

AKUSZTIKUS 

ÉS INFRA 

MÁGNESES 

ÁTJÁTSZÓ 

UAV 

ADATFELDOLGOZÓ 

ÁLLOMÁS 



Kapcsolat 

Olcsó, kis 

fogyasztású szenzor 

érzékeli a lehetséges 

célpontokat és értesíti 

rádiókapcsolattal a 

legközelebbi 

szenzorokat 

Riasztás 

További földi 

szenzorok más 

spektrumban (infra, 

akusztikus, 

mágneses, stb.) 

„felélednek” 

Adatgyűjtés 

Összegyűjti a 

hozzátartozó 

szenzorok adatait, és 

értesíti a háló más 

elemeit, ill. a 

központot 

Átjátszás 

Magasabb szintre 

történő adattovábbítás 

a hálózaton belül és 

kívülre, földi, légi és 

műholdas 

eszközökkel 



TÉRINFORMATIKAI ALAPÚ 

DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZEREK ALAPJA: 

DIGITÁLIS TÉRKÉP, DIGITÁLIS DOMBORZAT 

MODELL 



Joint Capability Release (JCR) 

 



MENU

ON

BRT
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7 8 9

WPT POS NAV
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LOCK
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FIX

N 42°01’

W   081°58’

EL 400882110

FOM   1

46.12’

84.39”

          PGPS 

POS/NAV 

EPLRS 

SZÁMÍTÓGÉP 

SINCGARS/JTRS 

KOMMUNIKÁCIÓ 

HARCTÉRI HARCI 

AZONOSÍTÓ 

BCIS 

T I 

  AZ ALRENDSZEREK EGY VEZETÉK 
NÉLKÜLI KOMMUNIKÁCIÓS 

RENDSZERBE VANNAK INTEGRÁLVA 



Az EPLRS - a TDMA és a frekvenciaugratásos technológiát 
felhasználva - magas fokú mobilitás mellett, nagy sebességű, 

automatizált, közel valós idejű adatkommunikációt, helyzet 
meghatározást, navigációt, azonosítást és helyzetjelentést biztosít.  

Az EPLRS elemei: 

EPLRS felhasználói egységek:  

• hordozható egység; 

• gépjármű fedélzeti egység; 

• légi fedélzeti egység. 

Hálózatirányító 

állomás (NCS) 

Az FBCB2 rendszerben az EPLRS 
információt biztosít az egységek 

azonosításához, helyzetük 
meghatározásához, illetve az egységek 
harcképességének megállapításához. 

ENHANCED POSITION LOCATION REPORTING SYSTEM (EPLRS) 



NCS OPERÁTOR KÉPERNYŐ 



BLUE FORCE TRACKING SYSTEM 



BATTLEFIELD COMBAT IDENTIFICATION SYSTEM (BCIS) 

• Milliméteres hullámú (38GHz) 
kérdező és válaszoló rendszer; 

• 150 m és  5500 m között a saját 
azonosítás valószínűsége nagyobb 
mint 95%; 

• Hatékony működés bonyolult terepen 
is (füst, homok, eső/köd stb); 

• NATO Interoperábilis. 

Adó antenna 

Adó-vevő 

Kérdező 
antenna 

Kommunikációs 
interfész 



1. A harci eszköz kezelője detektálja a célt. 

2. A kezelő megnyomja lézer távolságmérő, vagy a kérdező gombot. 

3. Kisugárzásra kerül egy kérdező jel a keskeny sávú irányított 

antennával. 

4. A céljármű veszi és a válaszadón keresztül visszaigazolja a 

kérdező jelet. 

5. A kérdező veszi és igazolja a választ. 

6. Eredmény: Saját azonosítás, vagy ismeretlen kijelzés hang/kép 

formájában, kevesebb mint egy másodpercen belül. 

BCIS AZONOSÍTÁS FOLYAMATA 

AZONOSÍTÓ LED  

KÉRDEZŐ 

LÉZERNYALÁB 

VÁLASZ  JEL 



KÉRDEZŐ 

KATONA 

BESUGÁRZOTT 

SAJÁT KATONA 
KÉRDEZŐ 

LÉZER ÉS RÁDIÓVEVŐ 

SISAKRA ÉPÍTETT 

LÉZERÉRZÉKELŐ ÉS 

RÁDIÓ VÁLASZADÓ 

KÓDOLT KÉRDEZŐ 

LÉZERNYALÁB 

AUTOMATIKUS KÓDOLT 

VÁLASZ  

AZONOSÍTÓ LED  

COMBAT IDENTIFICATION DISMOUNTED SOLDIER (CIDDS)  


