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A Magyar Honvédségben jelenleg nincs érvényes hatókörû magyar híradó-informatikai ter-
minológia, amely támogatná a szakmai dokumentumok, szabályozók kidolgozását és elõsegí-
tené megfelelõ értelmezésüket. Jelen publikáció körvonalazza e terminológia jelenlegi helyze-
tét és javaslatot tesz megjelenési formáira, fejlesztési folyamatára és rendjére.

Jelen publikáció elõzõ része [1] már rögzítette azt az állítást, hogy a szaknyelv, szak-
terminológia és ezen belül a nemzeti szaknyelv szerepe minden szakterületen jelen-
tõs. Nincs ez máshogy a katonai szakterület esetében sem, ahol folyamatosan újabb
és újabb, vagy módosult tartalmú szakkifejezésekre van szükség a változó körülmé-
nyek, feladatok, technikák közötti információcseréhez. A haderõn belüli szerteágazó
szakterületek közötti, illetve egy szövetségen belül a többnemzeti együttmûködés
igényei a civil szakterületekhez képest szigorúbb, egységesebb terminológiai köve-
telményeket támasztanak. A híradó-informatikai szakterület a katonai szakterületek
közül is a gyorsabban változó, szélesebb körû (köztük polgári) kapcsolatokkal ren-
delkezõk közé tartozik, ami tovább növeli terminológiájának jelentõségét.

Megfogalmazásra került az is, hogy a Magyar Honvédségben (MH) jelenleg
nincs érvényes hatókörû magyar híradó-informatikai terminológia, de még adaptált
NATO sem (ami önmagában nem is lehet elegendõ). A híradó-informatikai termino-
lógiával kapcsolatos publikáció eddig nem jelent meg. Jelen publikáció és elõzménye
megírására – korábbi ez irányú szakmai érdeklõdésem mellett – a MH május végén
kiadott Informatikai Szabályzata kidolgozási folyamatának tapasztalatai ösztönöz-
tek, amelyben módom volt részt venni a terminológiai albizottság munkájában.
Mindezek alapján, az elõzõ publikációban foglaltakra szorosan építve jelen publiká-
ció célja, hogy bemutassa, elemezze a híradó-informatikai terminológia helyzetének
és fejlesztésének egyes kérdéseit a Magyar Honvédségben. Ezen belül:

– vázolja a híradó-informatikai terminológia fejlõdésének folyamatát, meghatá-
rozza lehetséges forrásait és bemutatja egyes kulcskérdéseit;

– javaslatot tesz a híradó-informatikai terminológia megjelenési formáira, fejlesz-
tésének folyamatára és rendjére, valamint szervezeti rendjére és szereplõire.
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A híradó-informatikai terminológia helyzete a Magyar Honvédségben

A híradó-informatikai terminológia, a szakterület szakkifejezés-használatának hely-
zete vizsgálható az alkalmazott szakkifejezések, valamint ezek tartalma, értelmezése
– az általuk megnevezett szakterületi fogalmak – szintjén. Az elõbbiek empirikus
úton, az utóbbiak fogalomjegyzékek, illetve a szakkifejezések használatának körül-
ményei alapján valószínûsítve vizsgálhatóak. Egy terminológia ezen felül mind a két
szinten idõben is fejlõdik, változik. Különösen így van ez a híradás és informatika
gyorsan változó és integrálódó világában.

A következõkben röviden vázoljuk a híradó-informatikai terminológia fejlõdé-
sének folyamatát, jellemzõit, meghatározzuk lehetséges forrásait, majd bemutatjuk
néhány kiválasztott kulcskérdését.

A híradó-informatikai terminológia fejlõdése

A híradó-informatikai terminológia tulajdonképpen még ma is csak kialakulóban
van a híradás és az informatika terminológiáinak harmonizációja révén. Fejlõdésé-
nek folyamatából szakmai pályámból következõen az informatikai terminológia fej-
lõdésérõl vannak megalapozottabb ismereteim, így a következõ rész alapvetõen erre
korlátozódik.

A katonai informatikai terminológia fejlõdését meghatározó tényezõk közül az
elmúlt két évtizedben két meghatározó emelhetõ ki: az egyik az informatika forra-
dalmi fejlõdésébõl, a másik az euroatlanti integrációból, illetve a biztonsági környe-
zet és a katonai alkalmazás jelentõs változásaiból következõ terminológiai változá-
sok. Az informatikai fejlõdés részeként az 1990-es évek elejétõl új technológiák, esz-
közök, valamint ezekre épülõ új szolgáltatások és alkalmazások jelentek meg. Az új
informatikai szolgáltatások megvalósítása és igénybevétele új eljárásokat, módszere-
ket, új funkciókat, szerepköröket, szervezeteket igényelt.

Magyarország 1999-es NATO- és 2004-es EU-csatlakozása többek között egy
szellemi átalakítási lépés is volt. Ennek részeként a Magyar Honvédségnek és szakte-
rületeinek új vezetési, alkalmazási elvekhez, eljárásokhoz kellett igazodnia. Ezt a
2000-es évek elejétõl új kihívások, új katonai feladatok és megoldások, majd 2010-ben
egy új NATO stratégiai koncepció követte.

A fentiek folyamatosan új fogalmak, szakkifejezések megjelenéséhez vezettek,
amelyek a NATO és EU tagság, illetve a katonai informatika és a polgári informatika
folyamatosan erõsödõ kapcsolatrendszere miatt a híradó-informatikai terminológia
esetében sem hagyhatók figyelmen kívül.

A katonai informatikai terminológia fejlesztése a Magyar Honvédségben az
1990-es évek elejétõl elszigetelt lépésekbõl állt. Elsõ lépésnek tekinthetõ, hogy a HVK
Euro-atlanti Integrációs Munkacsoport 1996-ban lefordította a NATO AAP-31 kifeje-
zés és szógyûjteményét. [2]

A ZMNE és a HVK Vezetési Csoportfõnökség Informatikai Osztálya által
2002-ben megrendezett Katonai informatikai terminológia tudományos konferencia
során már felmerült egy önálló fogalomjegyzék szükségessége. [3] Ezt követõen a
Honvédelmi Minisztérium 2004. évi tudományos munkatervébe bekerült a „Magyar
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katonai informatikai fogalom-, rövidítés- és jelölésjegyzék” kidolgozását célzó kuta-
tási téma, amelynek célja a szakterület magyar és NATO-terminológiájának harmo-
nizációja, a doktrinális és szabályozó dokumentumok kidolgozásának terminológiai
megalapozása volt. A kidolgozás eredménye nem került elfogadásra.

2009-ben a ZMNE Híradó és Informatikai Intézete oktatási célból tervezte egy
egységes, elsõsorban a több szakterületet1 érintõ intézeti szintû alapterminológia „kon-
centrikusan bõvülõ” körökben történõ kidolgozását és wiki-alapú rendszerben tör-
ténõ közreadását. A munka a résztvevõ állomány oktatói leterheltsége miatt végül
félbemaradt.

Szervezett formában történõ terminológiai fejlesztésre ezt követõen 2012-ben az
MH Összhaderõnemi Híradó és Informatikai Doktrína [4], majd 2013-ban a MH
Informatikai Szabályzata2 [5] kidolgozása során került sor. Az elõbbi 10 szakkifejezés
meghatározását tartalmazta, míg az utóbbiban egy terminológiai alcsoport munkájá-
nak eredményeként 62 fogalom, szakkifejezés definíciója szerepelt.

Híradó-informatikai terminológiai források a MH-ban

A híradó-informatikai terminológia forrásai között alapvetõ szerepet a híradó-infor-
matikai szakkifejezéseket tartalmazó dokumentumok játszanak. Ezek azok a szakki-
fejezések, amelyek pontos és egységes értelmezése a tartalmukat leíró (elõíró) termi-
nológiai támogatás nélkül nem garantálható. A források második, terminológiai
szempontból fontosabb körét a szakkifejezések formális meghatározásait tartalmazó
dokumentumok alkotják.

A szakmai dokumentumokban szereplõ híradó-informatikai szakkifejezések
köre a dokumentumok elemzésével tárható fel. A Magyar Honvédségben e témakör
szempontjából releváns dokumentumok közé a stratégiai, doktrinális és szabályozó
dokumentumok sorolhatóak, mivel elsõdlegesen ezek tartalmazzák a vezetõi célo-
kat, követelményeket, feladatokat és egyben az ezek megfogalmazásához használt
szakkifejezéseket. Ez a munka részleteiben eddig még nem került elvégzésre, de
szükségessége terminológiai szempontból nem vitatható. A nagyságrend szemlélte-
téséhez megemlítjük, hogy a MH Informatikai Stratégiája mintegy 200, a Híradó és
Informatikai Doktrína több mint 400, a MH Informatikai Szabályzat pedig még ennél
is több szakkifejezést tartalmaz. Ezek egy jó része közismert fogalmat takar, számot-
tevõ részük azonban értelmezésre szorul, illetve (feltételezhetõen) azonos, vagy
hasonló tartalmat hordoz. A fentiek alapján a MH híradó-informatikai terminológia
terjedelme 400–600 általános és további néhány száz részterületi szakkifejezésre
becsülhetõ.

A híradó-informatikai terminológia hivatalos forrásai közé csak a MH Mûveleti
és Szabványosítási Bizottság által elfogadott dokumentumokban szereplõ foga-
lom-meghatározások sorolhatóak. Ez azonban egy nagyon korlátozott kör, lényegé-
ben csak a Híradó és Informatikai Doktrína, illetve az Informatikai Szabályzat részét
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1 Informatikai, híradó, információs mûveletek és elektronikai hadviselés szakterületek.
2 Eredeti feladatszabás szerint MH Híradó-Informatikai Szabályzat.
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képezõ meghatározásokat foglalja magában és ezek sincsenek teljes összhangban
egymással. A szakkifejezések alkalmazására vonatkozó szabályozás jelenleg nem
érvényesül. A kialakítás alatt álló MH terminológiai adatbázisban 2014 elején mint-
egy 130 híradó és 37 informatikai címszó szerepelt. Ez utóbbiak közül egy sem hasz-
nálható, 34 elavult, vagy nem a szakterülethez tartozik, 3 meghatározása módosí-
tásra szorul. Az adatbázisban nem szerepel az AAP-31 NATO szójegyzék [6] mintegy
140 szakkifejezése. A fentiek mellett felsõ szintû szabályozókban (szakutasításokban)
is találhatóak fogalom-meghatározások,3 azonban ezek csak az adott szabályozóra
érvényesek („az utasítás alkalmazásában”) és ez a kör sincs az elõbbiekkel, illetve
egymással összehangolva.

A híradó-informatikai terminológia „félhivatalos” forrásai közé a MH szakmai
támogatásával kidolgozott katonai lexikonok, értelmezõ szótárak4 tartoznak. Ezek az
elõzõekben említetteknél lényegesen több szakkifejezést tartalmaznak, azonban sza-
bályozó erõvel nem rendelkeznek, tartalmuk nem fedi le a szakterület dokumentu-
maiban megjelenõ szakkifejezések körét.

A híradó-informatikai terminológia egyes kulcskérdései

A híradó-informatikai terminológia alapvetõ problémája, hogy a szakkifejezések és
egyeztetett (elõírt) értelmezéseik nincsenek rögzítve. E feladat nagy része szakszerû
terminológiai tevékenységgel és alkalmas terminológiai eszközökkel (adatbázisok-
kal) viszonylag könnyen megvalósítható, mivel a szakterület szakkifejezéseinek
nagy része kellõ mértékben egységesen értelmezett és alkalmazott. Vannak azonban
olyan kulcskérdések, amelyekben – különbözõ okok következtében – a szakembe-
rek, szakmai körök között jelentõs fogalmi (tartalmi), illetve megnevezésbeni (for-
mai) eltérések vannak. A következõkben a legfontosabbnak tartottak közül néhányat
vázolunk röviden, azonban a kulcskérdések részletes meghatározása önálló kutatás
feladata.

A híradó-informatikai terminológia fogalmi problémái közül legjelentõsebbnek,
egyben megoldatlannak a következõket tartjuk: az informatika és a számítástech-
nika, az információs és az informatikai jelzõ, a rendszer és a hálózat, valamint a hír-
adás és az informatika viszonya. Az informatika (angolul information technology, IT)
értelmezése a magyar (és a magyar katonai) szaknyelvben kettõs: a tágabb magában
foglal mindent, ami az információs tevékenységek technikai támogatásához kapcso-
lódik, a szûkebb pedig csak a számítógépekhez kapcsolódó kérdéseket. Ez utóbbit
képviselõk azonban számítógép alatt csak az asztali és hordozható számítógépeket
értik, ami elméletileg és gyakorlatilag is tarthatatlan.5 A problémát nehezíti, hogy a
MH szakanyagnem-rendszere a szakterület vonatkozásában elavult.
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3 Például az 55/2013. HM utasítás a KCEHH üzemeltetésérõl és szolgáltatásairól. [7]
4 Katonai Kislexikon [8], Katonai Kislexikon 4000 [9] és a kidolgozás alatt álló Katonai Értelmezõ Szótár.
5 Napjaink ‘okos’ telefonjai, szoftver rádiói, navigációs eszközei, médialejátszói, fényképezõgépei stb.
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Az információs és informatikai jelzõk (angolul information, vagy az utóbbi eseté-
ben IT) két lehetséges értelmezése gyakran keveredik. Az elõbbi célszerûen minden,
információhoz, információs tevékenységhez kapcsolódó fogalomra utal, míg az
utóbbi ezek közül azokra, amelyek technikai eszközök alkalmazásához kapcsolód-
nak. Ezek megkülönböztetését és megfelelõ alkalmazását alapvetõ terminológiai kö-
vetelménynek tartjuk.

A rendszer és hálózat kifejezések használata is gyakran keveredik, amit indokol,
hogy minden hálózat egyben rendszer is (annak egy sajátos fajtája), illetve napjaink-
ban számos híradó-informatikai rendszernek részét képezi annak hálózati alrend-
szere, infrastruktúrája. Megkülönböztetésük, elkülönítésük azon múlik, hogy hol
húzzuk meg a hálózat határait, mit tekintünk a hálózat részének és mit azon kívül
álló összetevõnek (részletesebben lásd [10]).

A híradás és informatika elhatárolása integrálódásuk következtében egyre nehe-
zebb, egyre bõvül „közös részük” terjedelme. Megkülönböztetésük alapvetõ rendel-
tetésük szerint lehet célszerû, elõbbinek az információtovábbításhoz, utóbbinak az
információfeldolgozáshoz, tároláshoz és rendelkezésre bocsátáshoz kapcsolódó ér-
telmezésével.6

A híradó-informatikai terminológia megnevezésbeni eltérései szakmai hagyo-
mányokból, illetve sok esetben az angol terminológia eltérõ fordításaiból származ-
nak. Ezek közül jelen publikációban hármat emelünk ki: a híradó és informatikai
szakterületek, a híradó rendszerek, valamint egy informatikai rendszer típus megne-
vezéseit.7 A szakmai anyagokban a két szakterület több kifejezéssel is megnevezésre
kerül: híradó, távközlési – hírközlési – kommunikációs, illetve informatikai – számí-
tástechnikai. A közös szakterület megnevezése esetében is több változattal találkoz-
hatunk: híradó-informatikai – híradó és informatikai – infokommunikációs.

A híradó rendszerek esetében a távközlési és kommunikációs mellett még elõ-
fordul a hírrendszer szakkifejezés is. Végül az informatikai rendszerek egy típusának
eltérõ megnevezései a következõek: célrendszer – szakági rendszer – funkcionális
rendszer – szakterületi rendszer. A bemutatott kifejezések tartalmi eltérés nélküli
használata terminológiai szempontból nem célszerû, indokolt esetben azonban (pél-
dául polgári szakterülettel történõ információcsere során), megfelelõ terminológiai
dokumentálás mellett használhatóak.

A híradó-informatikai terminológia fejlesztésének
feladatai, dokumentumai a Magyar Honvédségben

Az elõzõ pontokban foglaltak – reményeim szerint – kellõ mértékben indokolták a MH
híradó-informatikai terminológia szerepét, jelentõségét, folyamatos fejlesztésének
szükségességét, valamint kellõen meggyõzõen, a szakmai közösség által elfogadható
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6 Természetesen ma már nincs olyan híradó eszköz, rendszer, vagy feladat, amely ne foglalna magában infor-
mációfeldolgozást, tárolást, megjelenítést és nincs olyan informatikai eszköz, rendszer, vagy feladat, amely
ne foglalna magában információtovábbítást, cserét, azonban az alaprendeltetés eligazító lehet.

7 A tartalmi egyezés esetén ide sorolható az információs-informatikai, illetve az informatikai–számítás-
technikai szakkifejezések párhuzamos használata is.
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módon mutatták be meghatározó környezetét és jelenlegi helyzetét (még egyszer
hangsúlyozva, hogy a kérdéskör a jelenlegi publikációban foglaltaknál mélyebb,
részletesebb vizsgálatokat és terminológiai szaktevékenységet igényel).

A fentiekre alapozva a következõkben megpróbáljuk felvázolni a MH híradó-in-
formatikai terminológia és a kapcsolódó tevékenységek egy vízióját. Ennek része-
ként meghatározzuk a terminológia javasolt megjelenési formáját (formáit), körvo-
nalazzuk fejlesztésének rendjét, feladatait, végül meghatározzuk a fejlesztés szerve-
zeti rendjét, szereplõit. Ennek során alaptételünk, hogy szükség van egy hivatalos,
formális eljárás során kialakított és naprakészen tartott MH híradó-informatikai ter-
minológiára, mint „termékre”.

A híradó-informatikai terminológia megjelenési formái felhasználásuk célja és
felhasználóik köre szerint csoportosítható. Ez utóbbiak egy változatban két átfogó
csoportba sorolhatóak.8

Az elsõt a MH híradó-informatikai szakterület szabályozóit, hivatalos dokumentu-
mait készítõ szakemberek alkotják, amely számára a terminológia a használatra elõírt,
kijelölt, egységesen alkalmazandó szakkifejezések gyûjteménye. A másodikba a MH
szakember-állománya tartozik, amely számára a terminológia a híradó-informatikai
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A híradó-informatikai terminológia rendeltetése, szerepe
(a szerzõ saját alkotása)

8 Létezik egy harmadik csoport, a magyar katonai szakirodalmat olvasó szélesebb közönség is, amely
számára a terminológia szakkifejezések szélesebb (nem csak a központilag elfogadott, elõírt) körére
vonatkozóan segíti a megértést, értelmezést, azonban ezek „kiszolgálása” megítélésem szerint nem tar-
tozik a Magyar Honvédség elsõdleges feladatai közé, bár kialakításában (lásd Katonai Értelmezõ Szó-
tár) jelentõs szerepet vállalhat.



szakmai dokumentumok, dokumentumrészek megértését, értelmezését segítõ esz-
köz (lényegében az elsõ csoporttal megegyezõ, de korábbi idõszakokban érvényes
szakkifejezésekkel is kiegészített változata). Így a híradó-informatikai terminológia
legtágabb értelemben magában foglalja a szakterület hivatalos (egyezményes), aján-
lott és elfogadható, valamint elavult szakkifejezéseit is.

A híradó-informatikai terminológia formája lehet terminológiai adatbázis, vagy
szójegyzék. Napjainkban ezek közül az elõbbi jelentõsége alkalmazási szempontból
elsõdleges. Az utóbbi kis túlzással már „csak” speciális hozzáférési, megjelenítési for-
mának tekintendõ, azonban szerepe nem elhanyagolható. A Magyar Honvédség
esetében a hivatalos híradó-informatikai terminológiai adatbázis az érvényben lévõ
elõírások, valamint a terminológiai szaktevékenység elvei szerint is a MH terminoló-
giai adatbázisának integráns részét kell képezze, megjelölve benne az érintett szakki-
fejezések híradó-informatikai szakterülethez tartozását. Emellett megfelelõ technikai
feltételek biztosításával, szakterületi terminológiai fejlesztési célra célszerûnek lát-
szik egy – szakterületre szûkített és a hivatalos változatnál bõvebb tartalmú – belsõ
terminológiai adatbázis mûködtetése is.

A szaktevékenység támogatására, illetve oktatási célokra a hivatalos híradó-in-
formatikai terminológiai adatbázisra építve megítélésem szerint szükség van egy
szakutasítással kiadott, nyomtatott és elektronikus formában is rendelkezésre álló
Híradó-informatikai szakkifejezés és rövidítésjegyzék szolgálati könyvre. A dinami-
kusan változó híradó-informatikai terminológiai adatbázishoz igazodóan kell kiala-
kítani a fenti jegyzék frissítésének rendjét.

A híradó-informatikai terminológia fejlesztésének folyamata a MH terminológia-
fejlesztési folyamata kereteibe illeszkedõ, annak szakterületi szintû megvalósítása
kell legyen. A MH Terminológiai Harmonizációs Testület (MH THT) munkarendje
szerint jelenleg az állandó tagok (alapvetõen szakterületi képviselõk) tehetnek termi-
nológiai javaslatot, akik egyike a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi
Csoportfõnökség (HKV HIICSF) képviselõje. A testület a javaslat véleményezését kö-
vetõen, konszenzus esetén terjeszti azt az MH Mûveleti Szabványosítási és Dokt-
rínális Bizottság elé, amely dönt a szakkifejezés (módosítás) elfogadásáról és ezután
kerül sor az MH Központi Doktrínális Adatbázisban történõ rögzítésre.

A híradó-informatikai terminológiai fejlesztési folyamat célszerûen az MH folya-
mat analógiájára alakítandó ki. Ennek megfelelõen a folyamat elsõ lépéseként egy
meghatározott kör jogosult javaslatot tenni új híradó-informatikai szakkifejezés
bevezetésére, illetve létezõ szakkifejezés módosítására, esetleg törlésére. Ezt köve-
tõen kerül sor a szakmai és terminológiai véleményezésre, amely alapján a javaslat a
HVK HIICSF csoportfõnökének döntésétõl függõen elvetésre kerül, vagy azt a HVK
HIICSF képviselõje a szakterület javaslataként továbbítja a MH THT felé. A folyamat
során átvehetõ a magasabb szintû folyamat eljárásrendje, amely szerint egy javaslat
konszenzusos támogatás esetén, vagy háromszori eredménytelen (konszenzus nél-
küli) egyeztetés, véleményezés kerül döntésre a csoportfõnök elé.

A híradó-informatikai terminológiai fejlesztés szervezeti keretei, szereplõi az
elõbbiek alapján négy csoportba sorolhatóak. Az elsõ csoportot a terminológiai javas-
lattételre jogosult szervezetek, szereplõk képezik. A szakterületi felelõsség és irányí-
tás érvényesítésére ebbe a körbe kell tartozzon mindenekelõtt a HVK HIICSF híradó
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osztálya és informatikai osztálya.9 A szakterület egyes sajátos feladataiért (például
mûveletek informatikai támogatása, informatikai üzemeltetés) viselt felelõsség alap-
ján megítélésem szerint ide kell sorolni a MH Összhaderõnemi Parancsnokság Hír-
adó, Informatikai és Információvédelmi Fõnökségét, valamint a MH vitéz Szurmay
Sándor Budapest Helyõrség Dandár híradó és informatikai fõnökségét. Végül cél-
szerû biztosítani a NKE HHK szakterületi képviseletét.10

A javaslatok véleményezésére Híradó-Informatikai Terminológiai Testület létre-
hozása célszerû, amelynek állandó tagjait a javaslattételi joggal rendelkezõ szerep-
lõk, valamint a híradó-informatikai felsõszintû vezetés által kijelölt további szakmai
szereplõk alkotják. A testület munkájába, a terminológiai javaslatok véleményezé-
sébe bevonhatóak külsõ – például logisztikai vagy ellenõrzési – szakemberek is. A
továbbiakban vizsgálandó még, hogy a véleményezésbe, illetve a javaslattételbe
hogyan vonhatóak, vonandóak be a szakterület NATO-beosztást betöltõ képviselõi.

A híradó-informatikai terminológiai döntések a szakterület felsõszintû vezetõje,
a HVK HIICSF csoportfõnöke jogkörébe tartoznak. Emellett a csoportfõnök termé-
szetesen magasabb szintû feladatszabáshoz, felsõszintû híradó-informatikai doku-
mentumok, szabályozók kidolgozásához kapcsolódóan, vagy önállóan terminológiai
fejlesztési feladatokat is meghatározhat.

Végül a híradó-informatikai terminológiai fejlesztés szereplõi közé tartozik a ter-
minológiai szakfeladatokat végzõ, abba bevont szakállomány. Ez a nem egy önálló
szakmai kör (beosztási, munkaköri kategória), a híradó-informatikai szakállomány
részét képezi. A terminológiai feladatok eredményes végrehajtásához azonban fel-
tétlenül hangsúlyozni kell alapvetõ terminológiai felkészítésük, felkészülésük szük-
ségességét.

A híradó-informatikai terminológiai fejlesztés felvázolt rendjének kialakításá-
hoz kapcsolódóan elvégzendõek egyes terminológiai fejlesztési alapozó feladatok,
amelyek közül jelen publikációban kettõt emelünk ki. Az elsõ az alkalmazott hír-
adó-informatikai szakkifejezések részletes felmérése, elemzése és rendszerezése.
Ennek során számba kell venni a híradó-informatikai dokumentumok kiválasztott
körében szereplõ szakkifejezéseket. Ez a feladat szintekre (például felsõszintû doku-
mentumok, szabályozók; közép- és szervezeti szintû dokumentumok, szabályozók;
szakmai dokumentumok) tagolható, fokozatosan bõvülõ eredményû fázisokban is
megvalósítható.

A kigyûjtött szakkifejezések elemzése, értékelése, szûrése és rendszerezése
jelentõs szakmai-tudományos feladat, amely megítélésem szerint önálló, HVK
HIICSF feladatszabásra épülõ kutatást igényel. Erre a felmérésre épülhet aztán a hír-
adó-informatikai terminológia elsõ változata, mivel jelenleg csak konkrét dokumen-
tumokhoz kapcsolódó, azok terminológiai szükségleteit kielégítõ szójegyzékek
(fogalomjegyzékek) léteznek.
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A második jelentõs feladat a meglévõ MH dokumentumok, szabályozók termi-
nológiájának pontosítása az elfogadott híradó-informatikai terminológiának megfe-
lelõen. Jelenleg még egy dokumentumon belül is találkozhatunk egymástól eltérõ,
sõt helyenként egymásnak ellentmondó terminológiával. Több eltérés tapasztalható
a szakterületi (híradó, illetve informatikai) dokumentumok között és még több a két
integrálódó szakterületre közösen vonatkozó dokumentumok esetében.

A terminológiai pontosításnak ki kell terjednie a magasabb szintû (például
összhaderõnemi), illetve a más szakterületi (például információs mûveleti, gazdálko-
dási, stb.) dokumentumokra is. Ennek eredményességét és szakszerûségét biztosít-
hatja, hogy a híradó-informatikai terminológia döntései végsõ soron az MH Termi-
nológiai Harmonizációs Testületben dõlnek el, ahol az érintett szakterületek képvi-
seltetik magukat.

Összegzés

A publikációkban foglaltak alapján megállapítható, hogy a híradó-informatikai ter-
minológia vizsgálható empirikus úton, számba véve, elemezve a releváns szakmai
dokumentumokban szereplõ szakkifejezéseket és kezelhetõ, fejleszthetõ a szakkife-
jezések által hordozott tartalom (jelentés), a megnevezett szakterületi fogalmak
szintjén. A híradó-informatikai terminológia egy integrációs, harmonizációs folya-
mat révén még ma is csak kialakulóban van. Fejlõdését az elmúlt két évtizedben
meghatározóan befolyásolták az euroatlanti integrációból és biztonsági környezet,
a katonai alkalmazás jelentõs változásaiból, valamint az informatika fejlõdésébõl
következõ terminológiai változások, fejlesztése a Magyar Honvédségben az 1990-es
évek elejétõl elszigetelt lépésekbõl állt.

A híradó-informatikai terminológia forrásait alapvetõen a híradó-informatikai
szakkifejezéseket tartalmazó – mindenekelõtt a stratégiai, doktrinális és felsõ szintû
szabályozó – dokumentumok képezik. Mindezek alapján a terminológia terjedelme
400-600 általános és további néhány száz részterületi szakkifejezésre becsülhetõ,
melyek közül hivatalosan elfogadottnak csak mintegy 100 tekinthetõ, de ezek sincse-
nek egymással összehangolva. A szakterület szakkifejezéseinek nagy része kellõ
mértékben egységesen értelmezett és alkalmazott, azonban egyes kulcskérdésekben
is vannak jelentõs fogalmi (tartalmi), illetve megnevezésbeni (formai) eltérések is.

A híradó-informatikai terminológia javasolt megjelenési formája egy hivatalos
híradó-informatikai terminológiai adatbázis, amelyre építve szolgálati könyvként
nyomtatott és elektronikus formában kiadható a híradó-informatikai szakkifejezés és
rövidítésjegyzék. A terminológia fejlesztési folyamat célszerûen a MH terminológiai
fejlesztési folyamatába illeszkedik, folyamatrendje annak megfelelõ. Új szakkifejezé-
sek felvételére, meglévõk módosítására arra feljogosított szereplõk (szervek, szerve-
zetek) tesznek javaslatot, majd a szakmai-terminológiai véleményezést követõen a
HVK HIICSF csoportfõnöke dönt a javaslatról és engedélyezi továbbítását a MH ter-
minológia fejlesztés folyamatába. A javasolt terminológia fejlesztési rend kialakításá-
hoz kapcsolódóan két alapozó feladat (a jelenleg alkalmazott szakkifejezések felmé-
rése, elemzése, illetve a terminológia jóváhagyott változata alapján a szakmai doku-
mentumokban szereplõ szakkifejezések pontosítása) is megvalósítandó.
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