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   Jelenlegi kutatási projektek: 

 a human információfeldolgozás hatékony-

ságának fokozását célul kitűző OxIPO-

projekt. Szakmai fórumot biztosító fo-

lyóirat: OxIPO – interdiszciplináris e-folyóirat, 

jellemzői röviden: Open Acces – nyílt 

hozzáféréű, lektorált lap, repozitórium: az 

MTA Könyvtárának REAL-J repozitó-

riuma, Matarka adatbázis, Doi-szám, 

ISSN 2676-8771, web: http://www. 

kpluszf.com/OxIPO_archivum.html 

 megújuló (privát és ipari felhasználást is 

szolgáló) energiaforrások lehetőségeinek 

feltárását célzó projekt: a REenergy-projekt. 

 

 

 

 mesterséges intelligencia (MI, angolul: ar-

tificial intelligence, AI) létrehozását, fel-

használását és az „MI VS. világ” köl-

csönhatást vizsgáló tevékenység: AI-pro-

jekt. Szakmai fórumot biztosító folyóirat: 

Mesterséges intelligencia – interdiszciplináris e-

folyóirat, jellemzői röviden: Open Acces – 

nyílt hozzáféréű, lektorált lap, repozi-

tórium: az MTA Könyvtárának REAL-J 

repozitóriuma, Matarka adatbázis, Doi-

szám, ISSN 2676-9611, web:  http:// 

www.kpluszf.com/MI_archivum.html 

 a lélektani hadviselés módszereinek, esz-

közeinek elsősorban hadtudományi, pszi-

chológiai, hadtörténeti és mediatudomá-

nyi orientáltságú kutatását (akár üzleti, 

sport vagy pedagógiai felhasználás szem-

pontjából is) célzó kutatás: a  PSYWAR-

Technology projekt. Szakmai fórumot biz-

tosító folyóirat: Lélektan és hadviselés – 

interdiszciplináris e-folyóirat, jellemzői rövi-
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den: Open Acces – nyílt hozzáféréű, lek-

torált lap, repozitórium: az MTA Könyv-

tárának REAL-J repozitóriuma, Matarka 

adatbázis, Doi-szám, ISSN, web: http:// 

www.kpluszf.com/LH_archivum.html 

 

 

   Lélektani hadviselés példatár 

   A lélektani hadviselés a hadviselés egy spe-

ciális, interdiszciplináris érdeklődésre szá-

mottaró területe. Hadtudománnyal, pszicho-

lógiával, történelem-, marketing-, média-, 

sport-, irodalom-, filozófia- vagy akár neve-

léstudománnyal foglalkozó kutatók, szakem-

berek számára egyaránt hasznos lehet egy fo-

lyamatosan bővíthető, s egyben kereshető 

online adatbázis, a lélektani hadviselés példa-

tár létrehozása. E példatár célrendszerét te-

kintve misszió, direkt és indirekt célok fo-

galmazhatók meg.  

   Misszió: a lélektani hadviselés példatárának 

missziója, hogy rendszerbe foglalja a pszicho-

lógiai hadviseléssel kapcsolatos elméleti és 

gyakorlati tudást. 

   Direkt cél: online adatkereső/-felvivő lehe-

tőséggel bíró, a lélektani hadviselést érintő 

szöveges, képi és hangzó információkat ösz-

szefoglaló enciklopédiaszerű adatbázis elér-

hetővé tétele. 

   Indirekt cél: a példatár a lélektani hadvi-

seléssel foglalkozó kutató, oktató, kiképző, 

tervező, elemző és tesztelő tevékenységet is 

támogathat.  

   Attól fügően, hogy hadtudományi, pszicho-

lógiai vagy éppen médiatudományi fókuszú 

kutatást végez egy felhasználó, az alábbi kere-

sési opciók mentén szűrhet adatokat az adat-

bázisban. Hadtudományi orientációjú fel-

használók szempontjából lényeges keresési 

opciók lehetnek:  

   - korszak (mely korban történt az eset?), 

   - háború (melyik háorúban történt az eset?) 

   - stratégiai/taktikai szint jellege (stratégiai 

vagy taktikai szintű beavatkozásról van-e 

szó?) 

   - propaganda színkód (milyen propaganda 

színkóddal jellemezhető az eset? Fehér 

propaganda: ismert és valódi a megadott 

forrás; szürke propaganda: a forrás isme-

retlen; fekete: az információforrással kap-

csolatban hamis adatot szolgáltatott az al-

kalmazó fél a célközönség számára); 

   - alkalmazó fél (a hadviselő felek közül ki 

alkalmazta az adott lélektani hadviselési 

tevékenységet?); 

   - célközönség (kiket célzott az adott lélek-

tani hadviselés?); 

 

 

 

 
   Pszichológiai orientációjú felhasználók 

szempontjából lényeges keresési opciók pél-

dául (tekintve, hogy a AJP 3.10.1. NATO 

PSYOPS doktrínában jellegzetesen az alábbi 

három pszichológiai témakör jelenik meg): 

   - szükséglet (milyen humán szükségletre 

épülő pszichológiai hadviselésre kíván a 

felhasználó eseteket találni?); 
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   - attitűd (mivel kapcsilatos attitűdök meg-

változtatására vagy konzerválására vonat-

kozó lélektani hadviselési példákra kíván-

csi a felhasználó?); 

   - csoport (milyen csoportokkal kapcsolatos 

lélektani műveletekre – például csoport-

kohézió növelés/csökkentése – kíváncsi a 

felhasználó?). 

    Médiatudomány felőli érdeklődésre tarthat 

számot a lélektani hadviselés során alkalma-

zott kommunikációs csatorna, eszköz. A lé-

lektani hadviselés példatárában lehetőség van 

szűrni például az alábbi médiumokra:  

   - Nyomtatványok (milyen újság, plakát, 

poszter, röplap stb. alkalmazása történt 

meg?);   

   - Auditív eszközök (milyen rádiós tartalom, 

vagy rádiócsatorna, hangszóró vagy nem 

elektronikus auditív hatáskelés stb. lett 

felhasználva a léketani hadviselés során?); 

   - Vizuális eszközök (milyen – nem nyom-

tatvány jellegű – film, televíziós csatorna, 

egyéb – nem elektronikus – képi hatáskel-

tés alklamazására került sor a lélektani 

hadviselés során?); 

   - Internet (milyen módon lett felhasználva 

lélektani hadviselési célokra egy-egy web-

lap,  vírus, süti stb.?); 

   - Egyéb szoftver (hogyan használható fel 

lélektani hadviselési célokra a hírterjesz-

tést, játékot, egyéb szórakozást, szakértői 

tevékenységet segítő szoftverek, SMS-ek 

stb.). 

   A lélektani hadviselés példatárának mű-

ködtetése a civil-katonai együttműködés 

(CIMIC) egy lehetséges, mindkét fél számára 

előnyös területe lehet. Egyrészt a lélektani 

hadviselés iránt érdeklődő civil kutatók (pszi-

chológusok, hadtörténészek, kulturális antro-

pológusok, szociológusok, hadtudományok 

művelői stb.) kutatásaikhoz inspirációt és 

esetbemutatásokat kaphatnak. Másrészt a ci-

vil kutatók saját vizsgálati eredményeikkel és  

szakértelmükkel, a hadviselés példatárát bőví-

tő tevékenységükkel segíthetik a katonai lé-

lektani műveletekre irányuló kiképzést, to-

vábbképzést. 

 

 

 

      A lélektani hadviselés példatárának alap- 

   elvei: 

 

   a) tudományos igényű objektivitásra törek- 

       vés; 

 

   b) politikai semlegességre törekvés;  

 

   c) vallási, világnézeti szempontból való  

       semlegességre törekvés. 

 

 

 

 

   A lélektani hadviselés példatár www. 

kpluszf.com odlalról majdan elérhető online 

felületének és induló adatbázisának előkészí-

tő munkálatai folynak, az adatbázis nyilvá-

nossá tétele 2019/2020 tanévben várható. 

   Az adatbázis aktualitásairól, az adatbázissal 

kapcsolatos tudományos fórumokról, konfe-

renciákról a Lélektan és hadviselés című folyó-

iraton keresztül adunk tájékoztatást.  

 

  


