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BIZTONSÁGPOLITIKA

SECURITY POLICY

Hossein Zarkeri

A 2013-as iráni elnökválasztás

REZÜMÉ:
A szerzõ tanulmányában az Iráni Iszlám Köztársaság 2013-as elnökválasztásának körülmé-
nyeit elemzi, kiemeli az elõzményeket, a választás folyamatát, a jelöltek személyét és a várható
politikai következményeket.

KULCSSZAVAK:
Irán; választások; iráni elnökjelöltek.

Hossein, Zarkeri

THE ELECTION IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN IN 2013

ABSTRACT:
The author analyses the circumstances of the election in the Islamic Republic of Iran in 2013. He
highlights the history, the process, the candidates and the probable political consequences of the election.

KEY WORDS:
Iran; elections; candidates.

Ligetvári Krisztina

A hatékony vízgazdálkodás kialakításának gátjai Magyarországon

REZÜMÉ:
Az a legnagyobb gátja ma Magyarországon egy országos szintû hatékony vízgazdálkodási
politikának, hogy nincs egy egységes, szakmailag minden szempontból megalapozott, és min-
den érdekelt fél által elfogadott vízgazdálkodási stratégia. A probléma már ott kezdõdik, hogy
az intézményrendszeren, kormányzaton belül kompetenciaviták vannak a vízügy területén. A
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Belügyminisztérium, a Vidékfejlesztési Minisztérium, és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is
magának vélelmez azonos feladatokat. Nyilvánvaló, hogy, a vízügy egyes területein lévõ fele-
lõsségi körök ilyenmérvû szétszabdalása komoly akadálya egy hatékony kormányzati koordi-
nációnak. Hogyan válhat így a vízgazdálkodási politika valóban nemzeti jövõképünk megha-
tározó alkotóelemévé, ahogyan az a 2013 márciusában elkészült és vitára bocsátott „Nemzeti
vízstratégia” dokumentumban megfogalmazásra került. Hogyan lesz Magyarországon egy
„vízügyi brand”?

KULCSSZAVAK:
vízgazdálkodás; vízpolitika; stratégia; intézményrendszer.

Ligetvári, Krisztina:

THE OBSTACLES OF THE EFFICIENT WATER MANAGEMENT IN
HUNGARY

ABSTRACT:
The biggest obstacle to form a national level water politics in Hungary is the lack of existence of a uniform,
professionally based water strategy approved by all relevant parties. The problem is that there are
contradictions among the institutions, the government itself in the field of water management. The
Ministry of Defence, Ministry of Rural Development, Ministry of National Development presume
themselves the same responsibilities and on the other hand the dissociation of the responsibilities in the
field of the water management cannot result in an efficient governmental coordination. How can the
water politics become a dominant component of our national vision, as it was drawn in the “National
Water Strategy” that was formed in March 2013 and sent for discussion thereafter. How can a “water
brand” be set up in Hungary?!

KEY WORDS:
water management; water politics, strategy; institutional system.

Kõszegvári Tibor

A terrorizmus elleni háború

REZÜMÉ:
A 2001. szeptember 11-én végrehajtott támadás után George Bush, az USA elnökemeghirdette
a terrorizmus elleni háborút, amihez csatlakoztak a NATO-tagállamok is. A terroristákat befo-
gadó országként Afganisztánt jelölték meg. Irak ellen 2003 márciusában indult meg az USA és
a brit katonai erõk támadása. Az indok az volt, hogy Szaddam Husszein tömegpusztító fegy-
verekkel rendelkezik. A szerzõ négy jól ismert nyugati íróra alapozva kijelenti, hogy semAfga-
nisztánban, sem Irakban nem a terroristák ellen kezdõdött a háború, hanem a hatalmas olaj-
tartalékokért és az olaj világpiaci árának folyamatos emeléséért. A katonai mûveletek fokoza-
tosan felkelõk elleni harcba, gerilla hadviselésbe fejlõdtek át. A gerilla-hadviselés már harci
módszereket és eszközöket igényel, mint a reguláris erõkkel vívott háború

Kulcsszavak:
Terrorizmus elleni háború; felkelõk; felkelõk elleni harc; gerillahadviselés.
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Kõszegvári, Tibor

WAR AGAINST TERRORISM

ABSTRACT:
After the 11 September 2001 attack, the US president G. Bush declared war against terrorism, which was
accepted by the NATO-countries. Afghanistan was declared as the host-state of the terrorists. The Iraq
war started in March 2003 by the US and British military forces. The main reason of operations was that
Saddam Hussein owned weapons of mass destruction. The author of the essay based his opinion to four
well-known western writers that the war in Afghanistan and in Iraq started not against the terrorists,
but for the huge oil-reserves and to raise the oil-prices on the world market. The military forces were
increasingly drawn into fights against the insurgents, in the form of guerrilla warfare. The guerrilla
warfare demands other battle methods and equipments, than the war with regular military forces.

KEY WORDS:
War on terrorism; insurgents; counterinsurgency; guerrilla warfare.

HADITECHNIKA

MILITARY TECHNOLOGY

Varga Attila Ferenc

Gondolatok a robotok önálló döntéshozataláról és felelõsségre
vonhatóságáról

REZÜMÉ:
A technológia rohamos fejlõdésének köszönhetõen egyre több feladatot végeztetünk gépek-
kel, s egyre gyakrabban bízzuk magunkat a gépek „döntésére”. Ez különösen igaz a katonai
mûveletekre, amelyekben a technológia mindig fontos szerepet játszott. A harctéri robotok
önálló „döntéshozatalával” kapcsolatban azonban számos aggály felmerül, különösen olyan
esetekben, amikor élet vagy halál kérdésében kell dönteni. Hibáztatható-e a gép, ha nemmeg-
felelõ döntést hoz? Amennyiben nem, ki viseli a gépek döntéseiért a felelõsséget? Jelen cikk
ezen kérdésekre keresi a választ.

KULCSSZAVAK:
robot; katonai mûvelet; döntés; felelõsség; parancsnok.

Varga, Attila Ferenc

THOUGHTS ON AUTONOMOUS DECISION-MAKING AND
RESPONSIBILITIES OF ROBOTS

ABSTRACT:
Thanks to the rapid development of the technology, we have machines to execute more and more tasks;
moreover, we tend to rely more and more on the decision-making of machines. This is particularly valid to
military operations, in which technology has always played an important role. There are, however, many
concerns regarding the autonomous decision-making of robots used on the battlefield, especially in cases,
where life or death is at stake. Can a machine be blamed if it does not take the right decision? If not, who
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takes the responsibility for machines’ decisions? The present article is looking for answers to those
questions.

KEY WORDS:
robot; military operation; decision; responsibility; commander.

Szakácsi István

Optimális haditechnikai eszköz kiválasztása matematikai modell
segítségével

REZÜMÉ:
A cikk amatematikai eljárások, módszerek használata fontosságának bemutatását célozzameg
haditechnikai eszközök összehasonlítása során, rávilágítandó a reális és szakmailag kifogásta-
lan követelményrendszer meghatározásának alapvetõ fontosságára. A publikációban bemuta-
tott egyszerûsített eljárás, hasznos lehet azon szakértõállomány számára, amely a döntés-elõ-
készítési eljárásokban részt vesznek.

KULCSSZAVAK:
döntéselmélet; haditechnika; hadipisztolyok.

Szakácsi, István

APPLICATION OF MATHEMATICAL METHODS IN ANALYSIS OF
MILITARY EQUIPMENT

ABSTRACT:
This article intends to highlight the importance of application of mathematical methods to compare
military equipment through a simple example (combat pistols) in order to support decision making and
methodologies. The contribution could be useful for experts and decision makers that are actively involved
in these processes.

KEY WORDS:
decision theory; military technology; combat pistols.

HADÜGY

MILITARY AFFAIRS

Deák János

Háború és hadsereg a 21. században, különös tekintettel
a Magyar Honvédség jövõképére

REZÜMÉ:
A jelenleg érvényes nézetek a fegyveres összeütközések, háborúk fajtáiról, formáiról és megví-
vásuk módjairól lényegesen különböznek a hadviseléssel kapcsolatban korábban elfogadott-
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nak tekintett elvektõl Az utóbbi idõszakban bekövetkezett technológiai áttörések megváltoz-
tatják a hagyományos haditechnikai rendszereket és várhatóan a harcoló szervezeteket és
azok mûveleti eljárásmódjait is.

KULCSSZAVAK:
háború; fegyveres konfliktus; hadviselés; eljárásmód; harcoló szervezet.

Deák, János

WAR AND ARMY IN THE 21ST CENTURY, WITH A SPECIAL VIEW
ON THE VISION OF HUNGARIAN DEFENCE FORCES

ABSTRACT:
Nowadays the view concerning the types, forms and methods of war are very different from the
previously accepted ideas about warfare. The technological development of the past period is changing the
military technical systems and probably the fighting structures and their operational methods as well.

KEYWORDS:
war; armed conflict; warfare; operational method; fighting structure.

HUMÁNPOLITIKAI SZAKTEVÉKENYSÉGEK

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Tóth Zsolt

Kelet-Közép-Európa hadisírkutatással kapcsolatos kérdései

REZÜMÉ:
A hõsi sírok, vagy más néven hadisírok azok a temetési helyek, amelyekben a haza szolgálata
közben valamilyen harci cselekmény közben, vagy annak következményeként elhunyt kato-
nák nyugszanak. Az alábbi tanulmány megpróbál egy általános képet nyújtani a
Kelet-Közép-Európa1 hadisírgondozó múltjáról, jelenlegi szervezeteirõl, azok feladatairól. A
szerzõigyekszik megfogalmazni a régióra is jellemzõ, hadisírkutatással kapcsolatos problémá-
kat, majd annakmegoldására ajánl egy tudományos módszert. A cikk fõ célja, hogy amódszer
és a közelmúltban végrehajtott néhány eredményes szakszerûfeltárás bemutatásán keresztül
is felhívja a szakmabeliek és az érdeklõdõk figyelmét a hadisír-feltárás hadisír-kutatás helyes
eljárásra.

KULCSSZAVAK:
hadtörténelem; hadisír; hadisír-kutatás; hadisír-gondozás.
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Tóth, Zsolt

QUESTIONS OF THE WAR GRAVE RESEARCH
IN EAST-CENTRAL EUROPE

ABSTRACT
The hero’s graves, also known as war graves are burial sites for the soldiers that died during the service to
their nation, in any act of war or as a consequence of these wars. The present study attempts to provide a
general overview on the past of the war grave maintenance in East-Central Europe, as well as on the
current organizations of the maintenance, focusing on their most important tasks. The author tries to
summarize the specific regional problems of the war grave research and offers a scientific method to solve
these problems. The main purpose of the article is to draw the attention of professionals and of those who
are interested in war grave exploration to the proper methods of war grave researches.

KEYWORDS:
military history; war grave; war grave maintenance; war grave research.

RENDVÉDELEM ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM

POLICING AND PROTECTION AGAINST DISASTER

Gaál Gyula – Molnár Katalin

A média szerepe a biztonságos, élhetõ közösségek formálásában
REZÜMÉ:

Úgy gondoljuk, Pécsett ma semmivel sem rosszabb az élet és az azt markánsan meghatározó
biztonság, mint korábban volt. Láttuk, hogy az objektív tények is ezt mutatják. Hogy ez ne
csak papíron, hanem a valóságban is így legyen, s a helyiek is így érezzék, azon kell és érdemes
dolgozni. De csakis együtt – a civileknek, a rendõröknek és a sajtónak közösen.

KULCSSZAVAK:
Pécs; civilek; rendõrök; sajtó.

Gyula Gaál – Katalin Molnár:

THE ROLE OF THE MEDIA IN FORMING SAFE AND LIVEABLE
COMMUNITIES

ABSTRACT:
In Pécs life, and security that strongly determines life, is not worse today than it was earlier. This was
confirmed by objective facts. We have to work to make sure that this statement is not only a theory, but local
people feel it in reality. We have to work on that, but only together – citizens, police and the Media as well.

KEY WORDS:
Pécs; citizens; police; media.
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FÓRUM

FORUM

Ujházy László

Néhány gondolat
Szakály Sándor: Akik a Magyar Királyi Csendõrséget 1919 és 1945 között
vezették címû könyvérõl – vezetéstudományi szemmel

REZÜMÉ:
A recenzens vezetéstudományi szempontból mutatja be Szakály Sándor, egy sokat vitatott,
katonailag szervezett közbiztonsági õrtestületérõl szóló könyvét. A recenzió hangsúlyozza
azokat a momentumokat, amelyek napjainkra nézve is számos tanulsággal szolgálnak.

KULCSSZAVAK:
Csendõrség; archontológia; vezetéstudomány.

Ujházy, László

SOME THOUGHTS ON SÁNDOR SZAKÁLY’S BOOK THOSE WHO LED
THE ROYAL HUNGARIAN GENDARMERIE BETWEEN 1919 AND 1945
FROM A COMMAND AND CONTROL PERSPECTIVE

ABSTRACT:
The author presents a command and control perspective on Sándor Szakály’s book about a much -
discussed, militarily organized law enforcement body. The Review emphasizes the moments that can
serve many lessons for today.

KEY WORDS:
Gendarmerie; archontology; command and control.
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