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BIZTONSÁGPOLITIKA

SECURITPOLICY

Katona Magda:

A REGIONÁLIS DINAMIKÁK ÁTSTRUKTÚRÁLÓDÁSA

BIN LADEN KIIKTATÁSÁT KÖVETÕEN

REZÜMÉ:

Az Al-Káida vezetõjének likvidálása évtizedes korszakot zár le és elõkészíti az afganisztáni

hadszíntérrõl való távozást. A figyelem újabb, pakisztáni színtér felé fordul, vagy legalábbis rá-

mutat, hogy a probléma gyökereit elsõsorban Pakisztánban kellett volna és kell keresni. A

nemzetközi erõk kivonása, az afganisztáni és az Afganisztán körüli helyzet alakulása felgyor-

sítja a dél-ázsiai térség dinamikáit. Bin Laden kiiktatása új fejezetet nyitott az amerikai-pakisz-

táni kapcsolatokban és a regionális dinamikák átstrukturálódásnak katalizátora, amely a tér-

ség nukleáris proliferációjára is ráirányítja a figyelmet.

KULCSSZAVAK:

Al-Káida; terrorizmus elleni háború; amerikai–pakisztáni viszony; regionális dinamikák.

Magda Katona:

RESTRUCTURING OF REGIONAL DYNAMICS

AFTER THE REMOVAL OF BIN LADEN

ABSTRACT:

The removal of the Al Qaeda leader from the war theatre, closes a decade, and prepares the ground to an

exit strategy. The attention is drawn to a new, probably Pakistani war theatre, or shows that the roots of

the problem should be found in Pakistan. The withdrawal of international forces and the developments of

the situation in and around Afghanistan are accelerating the dynamics of the South Asian region. The

removal of Bin Laden has opened a new chapter in the U.S.-Pakistani relations and serves as catalyst of

restructuring regional dynamics, and draws attention to the questions of nuclear proliferation.

KEY WORDS:

Al Qaeda; war against terrorism; U.S.–Pakistan relations; regional dynamics.
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Katona Magda:

AZ AL-KÁIDA A VEZÉRE ELVESZTÉSE UTÁNI IDÕSZAKBAN

REZÜMÉ:

A megváltozott geostratégiai körülmények (az Arab Tavasz, az Iránhoz fûzõdõ kapcsolatok,

valamint a szíriai válság) hatására az Al-Káida stratégiájában, taktikájában, szerkezetében, irá-

nyításában és technikai, földrajzi determinánsaiban átalakult, helyi szervezetek központi irá-

nyítás nélküli haza szövetségévé vált. Helyileg újjászervezõdhet ott, ahol hatalmi vákuum ke-

letkezik. A szíriai helyzet és az Iránnal való viszony alakulásából új erõt meríthet.

KULCSSZAVAK:

terrorizmus; Arab Tavasz; helyi szervezetek.

Magda Katona:

AL QAEDA AFTER LOSING ITS LEADER

ABSTRACT:

Due to changed geo-strategic circumstances (the Arab Spring, connections with Iran and the Syrian crisis)

Al Qaeda’s strategy, tactic, structure, technical and a geographic determinants has been changed, it became

a loose alliance of local organizations with local agenda, without central leadership. But the organization

must not be drawn off. Its local affiliates are more dangerous and can regroup in remote areas with power

vacuum and from the Syrian crisis and new alliance with Iran can get a renewed strength.

KEY WORDS:

Terrorism; Arab Spring; local affiliates.

Márton Andrea:

AZ ÉSZAKI-SARK A SKANDINÁV ÁLLAMOK SZEMSZÖGÉBÕL

REZÜMÉ:

A szerzõ bemutatja az éghajlatváltozás hatására lezajló változásokat az Északi-sark övezeté-

ben. Bár az elemzés szubjektív, mégis képet ad a régió helyzetérõl a skandináv államok szem-

szögébõl. A téma jelentõségét az adja, hogy a világ legrégebbi és legkiterjedtebb együttmûkö-

dése létezik az északi országok között, amelyek mégis eltérõ célokat fogalmaztak meg a válto-

zások kezelésére. A Stoltenberg-jelentés, a régió áttekintése katonai szempontból és az északi

országok Arktisz-stratégiái lehetõséget teremtenek az együttmûködés továbbfejlesztésére.

KULCSSZAVAK:

Északi-sark; skandináv államok; Stoltenberg-jelentés.

Andrea Márton:

THE ARCTIC FROM THE PERSPECTIVE OF THE SKANDINAVIAN STATES

ABSTRACT:

In this article the author presents the changes in the Arctic region resulting from the climate change.

Although the analysis is a subjective view, still provides a picture about the situation of the region from

the perspective of the Scandinavian states. The importance of the topic is that the world’s the oldest and
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the most extensive cooperation is between the Nordic countries that they formulated different targets into

change management. The Stoltenberg report analyses of the region from military point of view and

Arctic’s strategy of the northern countries has given possibility for the further developments in

cooperation.

KEY WORDS:

Nordic Pole; Scandinavian states; Stoltenberg report.

Nagy Milada:

QUO VADIS, IZRAEL? I.

AZ ARAB TAVASZ MINT REGIONÁLIS BIZTONSÁGI KIHÍVÁS

REZÜMÉ:

Ahogy a világ többi része, úgy Izrael is arra vár, hogy az arab világban zajló változás és a politikai

kiszámíthatatlanság miként alakul Tunéziában és Líbiában, és mennyiben módosítja az arab

szomszédaival – elsõsorban Egyiptommal, Szíriával – való kapcsolatát. A térségben történõ vál-

tozások a nemzetközi kapcsolatok újrafogalmazásának lehetõségét jelenthetik a Közel-Keleten.

KULCSSZAVAK:

arab tavasz; Közel-Kelet; Izrael; Tunézia; Líbia; Egyiptom; nemzetközi kapcsolatok; biztonsági

kihívás.

Milada Nagy:

QUO VADIS, ISRAEL? I.

THE ARAB SPRING AS A CHALLENGE FOR REGIONAL SECURITY

ABSTRACT:

Like the rest of the world Israel is waiting to see how the transition in the Arab world is unfolding, what it

will mean in Tunisia and Lybia, and what impact it will have on its relations with its Arab neighbors

(mainly with Egypt and Syria). The changing face of the region could provide the opportunity to redefine

relations in the Middle East.

KEY WORDS:

Arab Spring; Middle East; Israel; Tunisia; Lybia; Egypt; international relations; security challenge.

Nagy Milada:

QUO VADIS IZRAEL? II.

AZ ARAB TAVASZ MINT REGIONÁLIS BIZTONSÁGI KIHÍVÁS

REZÜMÉ:

Az egész világ, de fõként az izraeliek fokozott figyelemmel kísérték az arab világban elinduló

változásokat, különös figyelmet szentelve az Egyiptommal (1979) és Jordániával (1994) kötött

békeszerzõdések jövõjének, valamint a biztonságuknak, amelyre a feltörekvõ iszlámista politi-

kai erõk jelenthetik a legnagyobb veszélyt. Ugyanakkor Izraelnek szembesülnie kell a megvál-

tozott palesztin prioritásokkal és taktikával. Aggodalomra ad okot, hogy amikor a régióban az

A folyóirat elektronikus lapszámában megjelent tanulmányok – 2012



iszlám mozgalmak mainstream politikába való beintegrálódásának lehetünk tanúi, a zsidó or-

szágot harcias nacionalisták és vallásos ideológiák irányítják. Izraelnek egy ilyen környezetben

kell a térségre vonatkozó új stratégiát kidolgoznia.

KULCSSZAVAK:

arab tavasz; Izrael; regionális biztonság; stratégia.

Milada Nagy:

QUO VADIS, ISRAEL? II.

THE ARAB SPRING AS A CHALLENGE FOR REGIONAL SECURITY

ABSTRACT:

The whole world especially the Israelis are following the transition in Middle East with a great interest,

especially as regards the impact on their peace treaties with Egypt (1979) and Jordan (1994). The main

concern is that Israel’s security depends on ambitious Islamist political forces. Israel also has to face the

change in Palestinian priorities and tactics. At a time when Islamist movements are integrating into

mainstream politics, Israel is governed by sometimes belligerent nationalists and religious ideologies. In

such environment Israel has to elaborate a new strategy for the region.

KEY WORDS:

Arab Spring; Israel; regional security; strategy.

Siposné dr. Kecskeméthy Klára:

GLOBÁLIS PARTNERSÉG. NATO-AUSZTRÁLIA EGYÜTTMÛKÖDÉS

REZÜMÉ:

A NATO 2010. évi stratégiai koncepciója a Szövetség fõ feladatának - a kollektív védelem és

válságkezelés mellett - a kooperatív biztonságot tekinti, amelyet a világ partnerországai és

szervezetei kiterjedt hálózata segítségével ér el. A Szövetség 2011 áprilisában új, hatékonyabb

és rugalmasabb partnerségi politikát fogadott el. A partnerségi politika olyan új eszköztárat

kínál a meglévõ és a potenciális partnereknek, amely lehetõvé teszi, hogy saját maguk alakít-

hassák a NATO-hoz fûzõdõ kapcsolatrendszerüket. Az elmúlt évtizedben a NATO és Ausztrá-

lia értékes gyakorlati együttmûködést alakított ki. Ausztrália a globális partnerek egyikeként

jelentõsen hozzájárul a NATO afganisztáni missziójához.

KULCSSZAVAK:

NATO; stratégiai koncepció; partnerségi politika; Egyéni Partnerségi és Együttmûködési

Program; Partnerség a Békéért; Euroatlanti Partnerségi Tanács; Mediterrán Párbeszéd; Isz-

tambuli Együttmûködési Kezdeményezés, globális partnerek.

Klára Siposné Kecskeméthy:

GLOBAL PARTNERSHIP. NATO-AUSTRALIA RELATIONS

ABSTRACT:

NATO’s 2010 Strategic Concept identifies cooperative security as one of three essential core tasks to be

achieved in part “through a wide network of partner relationships with countries and organizations

around the globe”. The Alliance adopted a new “more effective and flexible” partnership policy in April

180 HADTUDOMÁNY 2013/1–2.

A folyóirat elektronikus lapszámában megjelent tanulmányok – 2012



HADTUDOMÁNY 2013/1–2. 181

2011, which offers a number of new tools to foster the cooperative security efforts and it permits potential

and existing partners an opportunity to shape their own relationships with NATO. Over the past decade,

NATO and Australia have developed meaningful, practical cooperation. Australia as one of the global

partners is making a valuable and significant contribution to the NATO-led ISAF mission in

Afghanistan.

KEY WORDS:

NATO; strategic concept; partnership policy; Individual Partnership and Cooperation Programme;

Partnership for Peace; Euro-Atlantic Partnership Council; Mediterranean Dialogue; Istanbul

Cooperation Initiative; global partners.

Siposné Kecskeméthy Klára:

A NATO PARTNERSÉGI KAPCSOLATAINAK ÁTTEKINTÉSE

REZÜMÉ:

A cikk szerzõje áttekintést nyújt a NATO partnerségi kapcsolatairól a hidegháború befejezése

utáni idõszaktól napjainkig. A NATO 2011 áprilisában új, hatékonyabb és rugalmasabb part-

nerségi politikát (Berlin Partnerségi Csomag) fogadott el. A partnerségi politika olyan új esz-

köztárat kínál a meglévõ és a potenciális partnereknek, amely lehetõvé teszi, hogy saját maguk

alakíthassák a Szövetséghez fûzõdõ kapcsolatrendszerüket. A NATO a Föld bármely konti-

nensén és régiójában fekvõ állammal képes együttmûködni a nemzetközi biztonság és biza-

lom erõsítése érdekében. Az új partnerség több célt szolgál, így a NATO-mûveletek támogatá-

sát, a nemzetközi biztonság kiterjesztését, az egyes államok felkészülését a tagságra és a liberá-

lis demokratikus értékek védelmét.

KULCSSZAVAK:

Partnerség a Békéért; Euro-atlanti Partnerségi Tanács; Mediterrán Párbeszéd; Isztambuli

Együttmûködési Kezdeményezés; partnerek a világban; Berlini Partnerségi Csomag.

Klára Kecskeméthy Sipos:

NATO PARTNERSHIP RELATIONS REVIEW

ABSTRACT:

The article gives us an overview of different NATO partner relations from the end of the Cold War until

today. NATO adopted in April 2011 a new - Berlin Partnership Package - more efficient and flexible

partnership policy. The new partnership policy offers tools for existing and potential partners to enable

themselves to shape relations with the Alliance. The new partnership policy serve multiple functions,

including supporting NATO’s operations, enhancing international security, preparing states for

membership and defending liberal democratic values. The Alliance can work with any state located on any

continent or region of the world in order to strengthen international security and trust.

KEY WORDS:

Partnership for Peace; Euro-Atlantic Partnership Council; Mediterranean Dialogue; Istanbul

Cooperation Initiative; Partners across the Globe; Berlin Partnership Package.
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Tömösváry Zsigmond:

AZ EURÓPAI RAKÉTAVÉDELMI RENDSZER – KÉT NÉZÕPONTBÓL

REZÜMÉ:

Az európai rakétavédelmi rendszer kiépítésének 2010 novemberében elfogadott koncepciója.

Oroszország együttmûködési készsége. A rendszer megvalósítására irányuló szembenálló ál-

láspontok. A NATO aktuális ellenségképe, stratégiai partneri viszonyról kialakított felfogása.

Kölcsönös készség a párbeszéd folytatására.

KULCSSZAVAK:

a NATO és Oroszország; európai rakétavédelmi rendszer; orosz nukleáris potenciál.

Zsigmond Tömösváry:

EUROPEAN MISSILE DEFENSE SYSTEM – TWO PERSPECTIVE

ABSTRACT:

The concept of the European missile defence system adopted in November, 2010. The Russian readiness

for cooperation. The adverse points of view concerning the implementation of the system. The NATO’s

actual enemy image and approach to the strategic partnership. Mutual readiness to continue the

dialogue.

KEY WORDS:

NATO and Russia; European Missile Defence System; Russian nuclear potential.

VEZETÉS-FELKÉSZÍTÉS

C3 PREPARATION

Schmidt Imre:

A NEM HAGYOMÁNYOS MÓDON ELÕÁLLÍTOTT ÉS ALKALMAZOTT

ROBBANÓESZKÖZÖK ELLENI TEVÉKENYSÉG ÉS AZ ERÕK MEGÓVÁSA

ÖSSZEFÜGGÉSE

REZÜMÉ:

A szerzõ tanulmányában az IED-ellentevékenységek és az erõk megóvása közötti összefüggé-

seket vizsgálja a vonatkozó doktrinális háttér alapján. Bizonyítja, miért téves az a nézet, mely

alapján a C-IED a magyar katonai terminológiában az erõk megóvásának alapvetõen mûszaki

kérdésköreként terjedt el.

KULCSSZAVAK:

C-IED; harci támogatás; erõk megóvása; IED-hálózat.
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Imre Schmidt:

RELATIONSHIP BETWEEN C-IED AND FORCE PROTECTION

ABSTRACT:

The author examines the relationship and correlations between Counteractivities of Improvised Explosive

Devices and Force Protection based on the relevant doctrinal background. He denies the wide-spread

misbelief upon C-IED as it was only engineer

segment of force protection.

KEY WORDS:

C-IED; combat support; force protection; IED network.

KATONAI ÉS HADIJOG

MILITARY LAW AND LAW OF WAR

Farkas Ádám:

A KATONAI BÜNTETÕJOG ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS HELYE, SZEREPE ÉS

LÉTJOGOSULTSÁGA AZ ÁLLAM ÉS TÁRSADALOM RENDSZEREIBEN

REZÜMÉ:

A szerzõ jelen munkájában a katonai büntetõjog és igazságszolgáltatás hazai helyzetére, prob-

lémáira kívánja felhívni a figyelmet és szakmai-tudományos megalapozottsággal, történeti

távlatokba visszanyúló érvek megjelenítésével kívánja semlegesíteni a kérdést az elmúlt két

évtizedben meghatározó – álláspontja szerint sztereotip és téves – érveket, elgondolásokat. A

dolgozat rámutat a katonai karakterû fegyveres testületek és velük a katonai büntetõjog és

igazságszolgáltatás fontosságára és államon, társadalmon belüli, fundamentálisnak ítélt szere-

pére. Górcsõ alá veszi a katonai büntetõjog fogalmát, illetve annak és a katonai büntetõ igaz-

ságszolgáltatásnak a feladatát és szerepét, mindvégig rögzítve és tükrözve azt az álláspontot,

hogy a katonai büntetõjog és büntetõ igazságszolgáltatás szabályozásában szükségszerû a

részleges elkülönültség, illetve az említett területek specialitásainak transzformálása ezek sza-

bályozásába.

KULCSSZAVAK:

fegyveres testületek szerepe; katonai büntetõjog; katonai igazságszolgáltatás.

Ádám Farkas:

THE PLACE AND ROLE OF THE MILITARY CRIMINAL LAW AND JUSTICE

IN THE SYSTEM OF THE STATE AND SOCIETY

ABSTRACT:

The paper wishes to draw attention to the domestic situation and problems of the Hungarian military

criminal law and justice. The author is using scientific and historical arguments to neutralize the

counter-arguments generated in the recent decades of the subject of study. The paper points out the

importance of the role of armed forces, military criminal law and military justice in the state and in the

society. The paper examines the concept of military criminal law and the role of military criminal law and
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justice. The author considers that the regulation of the military criminal law and justice needs a partial

separation from the civil criminal law and justice.

KEY WORDS:

role of armed forces; military criminal law; military justice.

Varga Attila Ferenc:

A FEGYVERES ERÕ ALKALMAZÁSA AZ ENSZ BÉKEFENNTARTÓ

MÛVELETEK SORÁN

REZÜMÉ:

Jelen tanulmány célja a vonatkozó szakirodalom megállapításai és az egyes mûveletek végre-

hajtása során szerzett tapasztalatok bemutatása révén annak összefoglalása, hogyan változott

az elmúlt évtizedekben a fegyveres erõ alkalmazásának gyakorlata az ENSZ békefenntartó

mûveletek során. A tanulmány külön hangsúlyt fektet az önvédelem kérdésére, az ENSZ BT

határozatokban kapott mandátumoknak és a mûveletvégrehajtási szabályoknak (Rules of

Engagement) a küldetés végrehajtására gyakorolt hatására, és kísérletet tesz azon fontos kér-

dések összefoglalására, amelyek megnyugtató megválaszolása nélkül az ENSZ békemûveletei

csak korlátozott eredményeket érhetnek el.

KULCSSZAVAK:

ENSZ; Biztonsági Tanács; békefenntartás; küldetés; önvédelem; mûvelet-végrehajtási szabá-

lyok.

Attila Ferenc Varga:

THE PRACTICE OF THE USE OF FORCE DURING

UN PEACE-KEEPING OPERATIONS

ABSTRACT:

The aim of the present article is to sum up, through referring to several statements of the professional

literature, as well as illustrating with some experiences gained from execution of operations, how the

practice of the use of force during UN peace-keeping operations evolved during the last couple of decades.

This study lays particular emphasis on the question of self-defense, the effect of mandates specified in UN

Security Council resolutions and Rules of Engagement to mission accomplishment. The author attempts

to summarize those important questions connected to use of force that are to be answered in order to

improve the efficiency of UN peace operations.

KEY WORDS:

United Nations; Security Council; peace-keeping; mission; self-defense; Rules of Engagement.
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KULTÚRAKÖZI KOMMUKÁCIÓ

CROSS CULTURE COMMUNICATION

Panajotu Kosztasz:

KÉTNYELVÛ KATONAI SZÓTÁRAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

REZÜMÉ:

Jelen tanulmányban a Magyarországon rendelkezésre álló angol-magyar, illetve magyar-an-

gol katonai szótárakat kívánom bemutatni. Elõnyeik és hátrányaik ismertetésével, kiemelve a

vizsgált szótárak problémás részeit, segítséget szeretnék nyújtani mindazok számára, akik

akár nyelvtanárként, akár nyelvtanulóként az angol katonai terminológia oktatásával, vagy ta-

nulmányozásával foglalkoznak.

KULCSSZAVAK:

katonai angol; angol-magyar és magyar-angol katonai szótárak; a legproblematikusabb tényezõk.

Kosztasz Panajotu:

A COMPARATIVE STUDY OF BILINGUAL MILITARY DICTIONARIES

ABSTRACT:

The present study paper focuses on the English-Hungarian and Hungarian-English military dictionaries

available in Hungary, which can be efficiently used in teaching and learning military English. The author

analyses their strengths and weaknesses, highlighting the most problematic factors, in order to help

students and teachers involved in studying or teaching military English.

KEY WORDS:

military English; the English-Hungarian and Hungarian-English military dictionaries; the most

problematic factors.

Sztankai Krisztián:

A CIVIL-KATONAI EGYÜTTMÛKÖDÉS, A LÉLEKTANI MÛVELETEK ÉS

A KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA KAPCSOLATA

REZÜMÉ:

Napjainkban a béketámogató katonai feladatok tervezése és végrehajtása során már nem csak

a klasszikusnak számító katonai szempontokat veszik figyelembe. Növekvõ hangsúlyt kap a

mûveleti terület civil környezetének, ezen belül is a helyi lakosság kulturális sajátosságainak

ismerete. A civil-katonai együttmûködés (CIMIC) és a lélektani mûveletek (PSYOPS) közös jel-

lemzõje a katonai célok elérése érdekében a civil szereplõkre gyakorolt hatás képessége, amely

nélkülözhetetlen a béketámogató mûveletek sikeréhez.

KULCSSZAVAK:

kulturális antropológia; Human Terrain System; CIMIC; PSYOPS.
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Sztankai, Krisztián:

RELATIONSHIP OF THE CIVIL-MILITARY COOPERATION, PSYCHOLOGICAL

OPERATIONS AND THE CULTURAL ANTHROPOLOGY

ABSTRACT:

Nowadays in the course of planning and execution of peace supporting military tasks not only the classic

military aspects are taken into account but also the civilian environment of the operational area-within

also the knowledge of local cultural characteristics- has an increased emphasis. The common feature of the

civilian-military cooperation (CIMIC) and the psychological operation (PSYOPS) in order to achieve

military goals is the ability to impact on the civilian persons, which is indispensable for peace support

operations to succeed.

KEY WORDS:

cultural anthropology, Human Terrain System, CIMIC, PSYOPS.

RENDVÉDELEM

POLICING

Muhoray Árpád:

A KATASZTRÓFAVÉDELEM AKTUÁLIS FELADATAI

REZÜMÉ:

A szerzõ 2012. október 11-én tartotta meg elõadását a Magyar Honvédség Stefánia úti kultú-

rotthonában, a Magyar Hadtudományi Társaság tudományos, ismeretterjesztõ elõadássoroza-

tában A katasztrófavédelem aktuális feladatai címmel. A Hadtudományi Társaság Belügyi

Szekciójának tagjaként, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének ok-

tatójaként igyekezett áttekintést adni a magyar katasztrófavédelem elmúlt 2 évben történt vál-

tozásairól, szervezet-, feladat- és irányítási rendszerében való korszerûsítésének fontosabb

mozzanatairól, aktuális feladatairól. Elmondható, hogy a változtatások az elmúlt 12 év gyakor-

lati tapasztalatai alapján szükségesek voltak. Napjainkra a katasztrófavédelem megújult,

ehhez az Alaptörvénnyel összhangban kiadott, a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. számú törvény hozzárendelte a jog-

szabályi alapot. A katasztrófavédelem feladatrendszerének eredményes teljesítésével maga-

sabb szinten járul hozzá a közbiztonsághoz, Magyarország lakossága életének, anyagi javai-

nak védelméhez.

KULCSSZAVAK:

katasztrófavédelem; közbiztonság; változások szükségessége; korszerûsítés; tûzoltóság; ipar-

biztonság; polgári védelem.

Árpád Muhoray:

ACTUAL TASKS OF THE DISASTER MANAGEMENT

ABSTRACT:

The author presented his lecture in the Cultural House of Hungarian Defence Forces in the scientific,

educational lecture series of the Hungarian Society of Military Science and the University of Public Ser-
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vice with the title of “Actual tasks of the disaster management " on 11 October 2012. As a member of the

Internal Affairs Section of the Society of Military Science and a lecturer of the Disaster Management

Institute of National University of Public Service the author tried to give an overview about changes in

the last 2 years of the Hungarian disaster management, the most important moments of actual task of the

modernization of their organization, functions and management system. It can be said that in the basis of

the practical experience the changes of last 12 years were necessary and now disaster management

renewed, contributed to this the legal

basis in accordance with this Basic Law, disaster management act of the 2011. The effective performance

of disaster management system at a higher level contributes to public safety and the protection of the lives

and material goods of the Hungary’s population.

KEY WORDS:

disaster management; public safety; need of changes; development; fire protection; industrial safety; civil

protection.

Uri László:

A RENDÕRI TANÁCSADÓI MISSZIÓ ÉS A NYÍLT FORRÁSÚ

INFORMÁCIÓGYÛJTÉS

REZÜMÉ:

Habár a nyílt forrású információgyûjtés (Open-Source Intelligence - OSINT) nem új keletû

módszer a hírszerzés történetében, ugyanakkor annak kihasználtsága egyre jobban felértéke-

lõdik. Ez még akkor is igaz, ha ezzel nem lehet kiváltani a klasszikus

információszerzõ eljárásokat. Az OSINT alkalmazása a rendõri missziók vonatkozásában még

nem eldöntött kérdés. Épp ezért szükséges feltárni az ebben rejlõ lehetõségeket, és megvizs-

gálni, hogy a nemzetközi rendõri tanácsadói missziók miképpen tudják hasznosítani az

OSINT nyújtotta elõnyöket. A jelen tanulmány ezeket a sajátosságokat próbálja felvázolni.

KULCSSZAVAK:

nyílt forrású információgyûjtés; polgári válságkezelõ mûvelet; információs társadalom.

László Uri:

THE POLICE ADVISORY MISSION AND THE OSINT

ABSTRACT:

Although the OSINT (Open-Source Intelligence) is not a new method as far as the intelligence is

concerned at the same time its role is more and more important. On the one hand the OSINT cannot

replace the traditional intelligence gathering procedures in the other hand utilization of it should be more

justified within the police missions. That is why it is important to explore the connection between the

OSINT and the international police advisory missions. This sort essay tries to outline these features.

KEY WORDS:

Open-Source Intelligence; civilian crisis management operation; information society.
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Bányász Péter:

A TÁBORI POSTASZOLGÁLAT SZEREPE

A HARCTÉRI MORÁL FENNTARTÁSÁBAN.

A TÁBORI POSTASZOLGÁLATOK TÖRTÉNETE

A XX. SZÁZAD ELSÕ FELÉBEN

REZÜMÉ:

Háború idején felértékelõdik a katonák és családtagjaik közti kapcsolattartás, melynek megfe-

lelõ biztosításáról a tábori postaszolgálatok gondoskodtak. Tanulmányomban a tábori posta-

szolgálatok hadtörténeti áttekintésére teszek kísérletet, bemutatva a XX. század elsõ felében

történõ szervezõdésüket.

KULCSSZAVAK:

hadtörténet; tábori postaszolgálat; lélektani hadviselés; PSYOP; Osztrák-Magyar Monarchia,

elsõ világháború; második világháború; Magyar Királyság; Magyar Vöröshadsereg; proletár-

diktatúra; logisztika.

Péter Bányász:

THE MILITARY POSTAL SERVICE'S ROLE

IN MAINTAINING MORALE IN THE BATTLEFIELD.

THE MILITARY HISTORY OF POSTAL SERVICES

IN THE FIRST HALF OF THE TWENTIETH THE CENTURY

ABSTRACT:

During the war the connection between the soldiers and their family becomes more important, which was

provided by the military post office. In my study I overview the history of military post office services, as

well as presented their organization in the first half of twentieth century

KEY WORDS:

military history; military post office service; psychological warfare; PSYOP; the Austro-Hungarian

Monarchy; World War I; World War II; the Kingdom of Hungary; the Hungarian Red Army;

dictatorship of the proletariat; logistic.
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