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2021-től : „Haderő építés”

Katonai stratégia változása

 Prioritás: az ország szuverenitásának, területi egységének, állampolgárai 

védelmének és érdekei érvényesítésének biztosítása

 Regionális vezető szerep

 Védelmi ipar fejlesztése

 Hatékony hozzájárulás a regionális, az európai és a transzatlanti biztonsági 

erőfeszítésekhez

 Magasfokú mobilitás és reagálóképesség

 Katonai innováció fokozása (tudományos együttműködés)

 Új műveleti terek (Kibertér, Világűr)

 Költségvetés: 2% GDP cél elérése

 Új NATO stratégiai koncepció (Madridi csúcs)



Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program

Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program

7Forrás: honvedelem.hu



Cél: Műveletspecifikus NWP megoldások fejlesztése.

Feladatok:

 Fejlesztői környezet kialakítása

₋ WRF modell adaptációja

₋ Szerverkörnyezet kialakítása

₋ NATO IMETOC integráció

Hadszíntér-előrejelzés



Cél: A haderőfejlesztés eredményeként jelentkező speciális támogatási 
képességek fejlesztése, az ehhez kapcsolódó kutatások ösztönzése

Feladatok:

 Meteorológiai összekötői rendszer létrehozása

 Képességszükségletek feltérképezése

 Kutatási programok indítása

 Tesztkörnyezet kialakítása

 Szakmai eljárások, módszerek kidolgozása

 Verifikáció

 Alkalmazásba vétel

 NATO felajánlás

Kritikus paraméterek előrejelzése

Vaisala MW32 

tüzérmeteorológiai állomás

Airbus H-145 könnyűhelikopter



Mobil meteorológiai csoport létrehozása (ZHHP)

Cél: MH szintű gyakorlatok és rendezvények közvetlen meteorológiai támogatásának ideiglenes
telepítési környezetben történő, in-situ, végrehajtása.

Mobilitás, mozgékonyság

Terepjáró személygépkocsi

Mobil Meteorológiai 

Munkahely
TACMET

Meteorológiai Felderítő 

UAV

Feladatok:
 Gyakorlattámogatás;
 Rendezvénybiztosítás;
₋ Időjárásfelderítés;
₋ Expedíciós feladatok, 

verifikáció.



Cél: A katonai meteorológiai támogatás keretein belül az űrmeteorológiai 
szegmens kialakítása.

Űrmeteorológiai szegmens kialakítása

Három pillér: 

 NATO IMETOC támogatás igénybe vétele

 tudományos együttműködés (nemzeti és 

nemzetközi)

₋ támogató elemek létrehozása
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Összefoglalás

 A meteorológiai támogatás feltételeit a mindenkori katonai 
képességcélok mentén kell biztosítani.

 Az erőforrások előteremtésére fel kell használni a katonai képességcélok 
elérésre biztosított előirányzatokat.

 A katonai stratégiák változásakor gyors reagálásra van szükség a 
szakpolitikák váltása területén is.
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