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DR. KIRÁLY LÁSZLÓ 

Hadszíntér-előkészítés, befogadó nemzeti támogatás, kritikus 
infrastruktúra védelem – védelemgazdasági nézőpontból 

Preparation of a theatre of war, host nation support, critical 
infrastructure protection – three phenomena from defence 

economy’s point of view 

Absztrakt 

A hadszíntér-előkészítés történelmileg kialakult fogalom, amely napjainkra olyan 

részterületeket foglal magába, mint a katonai védelmi beruházások, a befogadó 

nemzeti támogatás, a NATO biztonsági beruházások és a kritikus infrastruktúra 

védelem egyes elemei. A jogszabályalkotók és a katonai tervezők által megfo-

galmazott képességek mindig létesítményekben, szervezetekben és termékekben 

realizálódnak, amelyeket beruházási folyamatban hozunk létre. A védelmi célú 

beruházásokra fordítható erőforrások nagysága a nép/nemzetgazdaság teljesítő-

képességének függvénye. Konkrét mértéke a biztonságpolitikai helyzet/háborús 

fenyegetettség értékelése és a honvédelmi érdekérvényesítés kompromisszuma-

ként alakul ki. Jelen cikk az MHTT és az NKE HHK közös szervezésében 2014-

ben megtartott konferencia előadásának szerkesztett anyaga. 

Kulcsszavak: hadszíntér-előkészítés, katonai védelmi beruházások, kritikus infrastruktúra 

védelem 

Abstract 

The phenomenon of the preparation of a theatre of war has historically been 

elaborated and for now, this consists of elements such as the military defence 

investments, the host nation support, NATO’s security investments and certain 

components of critical infrastructure protection. The capabilities framed by the 

military planning and law making parties have always been materialised in 

facilities, organisations and products developed in projects. The size of resources 

available for defence investments is dependent on the capacity of the national 

economy. The specific size of the resources is always based on a compromise 

between the perception of security-political situation involving the estimate of war 

threat, as well as how capable the military cabinet is in asserting their interest. 
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This article has been compiled from the contents of the joint conference of the 

Hungarian Association of Military Sciences and the Faculty of Military Sciences 

and Officer Training of the National University of Public Service held in the related 

topic in 2014. 

Keywords: preparation of a theatre of war, military defence investments, critical 

infrastructure protection 

TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 

Az első világháború kitörésének történelmi évfordulója indokolja a visszapillantást a hadi-

szolgáltatásokról szóló 1912. évi LXVIII. törvénycikkre [1], amely szabályozta a háborús 

időszakban igénybe vehető közlekedési, szállítási, hírközlési eszközöket, ingatlanokat és 

mindezekért járó térítéseket. Az előremutató jogszabályból kiolvasható, hogy a hadszínté-

ren a fegyveres erő az igénybevétellel megsokszorozhatja erőforrásait, azonban annak 

gazdasági korlátja az igénybevételi díj és a kártérítési kötelezettség. 

A hadiszolgáltatásokról szóló 1912. évi LXVIII. törvénycikk máig érvényes alapelveket 

fogalmaz meg, így: 

— igénybe venni csak meglévő/rendelkezésre álló jószágokat lehet; 

— az igénybevételért térítés, kártérítés jár. 

A törvény szabályozta: 

— a személy- és teherszállításra alkalmas közúti, vízi és légi járműveket, valamint az 

állat által vontatott járművek térítés ellenében történő igénybevételét; 

—  a hírszolgálatra alkalmas állatokat (galambokat) szintén igénybe lehetett venni 

hadiszolgáltatásként; 

— az utak és a közlekedési célú műtárgyak, valamint a folyami átkelési eszközök 

fegyveres erők általi szabad használatát; 

— külön paragrafus szabályozta a vasutak igénybevételét, a forgalom korlátozását. 

Másik szakasz a vasúti távírdák és távbeszélővonalak használatának szabályait ír-

ta le; 

— köteles volt minden ingatlan tulajdonosa a birtokában lévő ingatlant a hadviselés 

érdekében történő katonai építkezés céljára vagy hadi műveletek támogatására 

használatba vételre rendelkezésre bocsátani, vagy épületek esetében szabad ren-

delkezésre átadni kártérítés ellenében, amelyet bizottság határozott meg;  

— amennyiben a tulajdonos a bizottság határozatával nem volt megelégedve, igényét 

a községi elöljáróságon írásban bejelenthette. [1] 

Mindezek esetenként más megfogalmazásban, de napjaink jogszabályaiban is megta-

lálhatók. 

A törvény hatályosulásáról viszonylag kevés ismeretünk van, mivel az I. világháború so-

rán a történelmi Magyarország területe csak kismértékben és rövid időre vált hadszíntérré. 

A trianoni békeszerződés után az utódállamokban az igénybevételi- és kártérítési igények 



H A D T U D O M Á N Y  S Z E M L E   

 

 

 

 

                                                                                     HADMŰVÉSZET  

2015. VIII. évfolyam 3. szám 

 
 

HADTUDOMÁNYI SZEMLE  

 

12 

érdemben nem voltak érvényesíthetők, illetve összegszerűségükben eltörpültek az értékte-

len „papírfecnivé” lett hadikölcsönök mellett. 

Nem kívánok foglalkozni a két világháború közötti és a II. világháború idején folytatott 

hadszíntér-előkészítéssel, csak jelzésszerűen említeném a haditermelés beindítására 

vonatkozó „győri programot” és a Kárpátok gerincén húzódó védelmi vonal erődítés építé-

seit. 

FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 

Hipotézisem, hogy címbéli fogalmainkra, azok elemeire védelemgazdasági szempontból a 

beruházási tevékenység a jellemző. Ezt három időszakban 1975-1990; 1991-1998; 1999- 

2012 közötti években vizsgálom. A korszakhatárok megvonása önkényes, a kezdő évre 

azonban meghatározó, hogy azóta dolgozom a védelmi szektor különböző területein, úgy-

mint a termelésben, az igazgatásban, az ellenőrzésben és az oktatásban. 

A címben szereplő fogalmak védelemgazdasági nézőpontból beruházást jelentenek, 

amit három időszak számadatai támasztanak alá. A hadszíntér-előkészítés, befogadó 

nemzeti támogatás, a NATO biztonsági beruházási program (NSIP
1
), a kritikus infrastruktú-

ra definícióiban közös elem a mozgatás feltételeinek a megteremtése, a vasút, közút, repü-

lőtéri hálózat, hírközlés, infokommunikációs infrastruktúra, csővezetékes szállítás, elszállá-

solás, egészségügyi biztosítás, védett vezetés stb. működési feltételeinek biztosítása.  

A cikk ezt vizsgálja a bipoláris világrend idején, a rendszerváltás után és NATO tagsá-

gunk idején is, a KSH népgazdasági, majd nemzetgazdasági beruházások statisztikáján 

keresztül. A Hadszíntér-előkészítés
2
, Befogadó Nemzeti Támogatás

3
 (BNT/HNS

4
), Kritikus 

infrastruktúra
5
, Létfontosságú rendszerek elemei

6
 fogalmakat meghatározó mértékadó 

dokumentumok definícióiban közös elemek a mozgatás feltételei, a vasút-, közút-, repülő-

téri hálózat, a hírközlés, infokommunikációs infrastruktúra, a csővezetékes szállítás (üzem-

anyag), az elszállásolás, étkeztetés, egészségügyi biztosítás, a védett vezetés stb. Itt 

azonnal felmerül vitakérdésként, hogy a kritikus infrastruktúra vagy a létfontosságú rend-

szerek elemei a helytálló terminológia. Véleményem szerint a kritikus infrastruktúra általá-

nosabb, a nemzetközi tudományos irodalomban is elfogadott, míg a létfontosságú rendsze-

rek elemei – bár tartalmilag sok az azonosság – egy adott ország területére érvényesen, 

jogszabályban definiált fogalom. 

Ezeket áttekintve meg kell állapítani, hogy a jogszabályalkotók, a stratégiai dokumen-

tumok (NBS
7
, NKS

8
) írói és a hadműveleti tervezők mindig képességekben gondolkodnak, 

                                                 
1
 NATO Security Investment Programme 

2
 Meghatározását lásd [19] 472. o. 

3 
Meghatározását, szabályozását lásd [20]; [4] 80. §; [7] 

4 Host Nation Support 
5 Meghatározását lásd Zöld könyv a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó nemzeti programról 
[11] Melléklet 
6
 Meghatározását lásd [6] 

7
 Nemzeti Biztonsági Stratégia [9], [10], [13] 
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azonban azok mindig létesítményekben és termékekben (eszköz, szolgáltatás) realizá-

lódnak, amit azután a katona (humán erőforrás) tud – kiképzettségétől és innovatív képes-

ségeitől függően – jobban vagy rosszabbul hasznosítani. 

A Beruházás/Investment definíciója
9
 szerint nem közvetlen fogyasztásra szánt javak, 

a fizikai és emberi tőke és/vagy készletek bővítéséhez végzett tőkebefektetés. A befekte-

tett tőke alaptermészetéből következően igényli a megtérülést, ezért a beruházás legfonto-

sabb jellemzője a megtérülési idő. A védelmi rendszerek létesítményei egy kis valószínű-

ségű, távoli jövőbeni használatra készülnek, ezért esetünkben a megtérülési idő nem ér-

telmezhető. Így ezek a beruházások közgazdaságilag olyan externáliák, amelyeket a véde-

lempolitika, kormányzati célkitűzés alapoz meg, és ennek megfelelően rendeli hozzá a 

megvalósításhoz szükséges forrásokat, jellemzően a költségvetési támogatást (investment 

grants), amit a képességorientált beruházás megvalósulása során lehet számon kérni.  

HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS A BIPOLÁRIS VILÁGREND IDEJÉN 

Elsőként vizsgáljuk, hogyan valósult meg a hadszíntér-előkészítés a bipoláris világrend 

idején az 1975-1990 közötti időszakban. A hadászati-hadműveleti koncepciót a Varsói 

Szerződésben (VSZ, 1955-1991) az Egyesített Fegyveres Erők törzsében dolgozták ki, 

amelyet azután a Technikai Testület bontott le létesítményekre és termékekre vonatkozó 

harcászati-műszaki követelménnyé. A szerződő országok gazdasági szervezete, a Köl-

csönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST, 1949-1991) játszott meghatározó szerepet 

abban, hogy a különböző (hadiipari, posta-távközlési, közlekedési stb.) bizottságokban 

kidolgozott szakosodási egyezményekre alapozó (kül)kereskedelmi szerződéseken keresz-

tül valósuljanak meg a koncepcionális elvek és elképzelések. A VSZ országaiban a tervh i-

vatalok (Magyarországon Országos Tervhivatal, OT), az ötéves és éves tervek beruházás 

fejezetében helyezték el azokat a célcsoportos és egyéb központi beruházásokat, amelyek 

már egyaránt tartalmazták a civil és a katonai feladatokat. 

Hazánkban ennek alapját és egyben a honvédelmi érdekérvényesítés eszközrendsze-

rét képezték azok a jogszabályok és jogi relevanciájú dokumentumok, mint amilyenek az 

1976. évi I. törvény a honvédelemről [2], az Ált/89 A gazdálkodó szervek feladatai a fegy-

veres erők, a fegyveres testületek és a rendészeti szervek mozgósításában [15], a HB 

7/368/1986. határozat A népgazdaság háborúra történő felkészítésének és mozgósításá-

nak alapelvei
 
[16] voltak. 

Ezek a dokumentumok, ideológiai alapról kiindulva – a két világrend elkerülhetetlen 

összecsapása, amely a végső soron nukleáris eszközökkel megvívott világháború után a 

szocializmus győzelmével végződik – szakmailag alaposan, részleteiben kidolgozva hatá-

rozták meg azokat a feladatokat, amelyeket a területen működő állami- és társadalmi szer-

                                                                                                                           
8
 Nemzeti Katonai Stratégia [12], [14] 

9
 lásd [19] 
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vezeteknek (például szövetkezetek, Munkásőrség), jogi- és természetes személyeknek kell 

elvégezni a megfogalmazott célok elérése érdekében. 

Ez hatásos eszközként működött a végrehajtás intézményrendszerében, a miniszté-

riumokban és a megyei tanácsoknál működő „katonai” (általános szervezési) főosztályok 

hálózatában. Ezek munkájával készültek azok a dokumentumok, amelyek a sokszoros 

horizontális egyeztetések, terv- és szabályozó alkuk eredményeként kerültek a jogszabály-

erejű népgazdasági tervbe (tervtörvény). Ezek során természetes korlátot jelentett a nép-

gazdaság teherbíró képessége (Kornai nyomán puha költségvetési korlát), amit a beruhá-

zási volumenindexek oszlop diagramja mutat [1. ábra]. 

 

 

1. ábra. Népgazdasági beruházások volumenindexe 1975-1990., 1960=100  

Forrás: [22] 

A nagyságrendek érzékeléséhez következzenek itt az 1988 – 89-es évekre jellemző fo-

lyóáras számadatok: A GDP 1600 Mrd Ft nagyságú volt, amiből 360 Mrd Ft-ot szántak 

beruházásra és 36 Mrd Ft-ot készletfelhalmozásra. A jellemzően katonai feladatokat is 

tartalmazó célcsoportos beruházások 30 Mrd Ft nagyságrendűek voltak, amiből 7 Mrd Ft-ot 

út-vasút, 8 Mrd Ft-ot a távközlés fejlesztésére fordítottak. A vizsgált időszakban ilyen forrá-

sokból valósultak meg a katonai és polgári célokat egyaránt szolgáló kettős rendeltetésű 

létesítmények: A Kelet – Nyugat irányú hadműveleti mozgást biztosító záhonyi átrakó kör-

zet; a Budapest – Miskolc - Nyíregyháza vasútvonalak villamosítása; a Győr – Budapest – 

Miskolc irányú 960 csatornás távközlési gerinchálózat; a budapesti metró óvóhelyi létesít-

ményei és a 400 ezer ágyas tábori kórház alapfelszerelése. 

A korszak jellegzetes dokumentuma a Számítási Év (SzÉ) terve, amely az ötéves alap-

terv háborús gazdálkodásra való átállításának terve volt. Ez a háborús rombolások miatt 
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377 381 

359 
341 333 323 314 307 314 

338 
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293 
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népgazdasági szinten 25 %-os teljesítmény csökkenés mellett próbálta fenntartani katonai 

és lakosság alapellátási prioritásokkal a termelés – fogyasztás egyensúlyát. A terv gyenge 

pontja a külkereskedelmi szállítások igen alacsony szintű, 6%-os visszaigazoltsága volt. 

A hosszú időszakok elemzése rámutat, hogy a védelmi célú beruházások tendenciá-

jukban szükségszerűen összhangban voltak/kell legyenek a nép/nemzetgazdaság teljesít-

ményével, békeidőszakban nem térhetnek el attól. 

TÁRSADALMI-, GAZDASÁGI RENDSZERVÁLTÁS HONVÉDELEM SZÖVETSÉGI 

RENDSZEREKEN KÍVÜL 

A rendszerváltozás után a tervgazdálkodás megszüntetésével, a piacgazdaságra való 

átállással a beruházási kérdések a tőketulajdonosokhoz, a költségvetési gazdálkodásban a 

tárcákhoz kerültek. Az 1993. évi honvédelmi törvény [3] a képességek fenntartásában 

alapvetően a saját erőre, a hazafias elkötelezettségre és áldozatkészségre épített. Ugyanitt 

deklarálta azt is, hogy békeidőben a védelmi felkészülés nem okozhat aránytalan terhelést 

az abban résztvevőknek. 

Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a HM tárca kezelésében lévő beruházási elői-

rányzatok, amelyek éves szinten a tárca kiadási főösszegének 5-9%-át tették ki, más priori-

tások szerint lettek elosztva (előtérbe került a személyi állomány élet- és munkakörülmé-

nyeinek javítása), és a korábbi elvek szerinti hadszíntér-előkészítés háttérbe szorult. Ezt jól 

példázza a védett vezetési pontok hálózatának megszűnése, a megyei vezetési pontok 

felszámolódása, a fő- és a tartalék vezetési pontok funkciótlanná válása, az abból adódó 

folyamatos fenntartási nehézségek és az állagromlás. 

A forrásfelhasználás anomáliáira és – ezen keresztül – a honvédelmi érdekérvényesí-

tés gyengülésére mutatott rá az a vizsgálat, amelyet az Állami Számvevőszék 2003-ban 

végzett. A vizsgálat szerint a problémák a beruházási költségtúllépésben, az eredeti célok-

tól való eltérésben, a funkcionális működéshez szükséges pótmunkák formájában jelent-

keztek.  

A katonai védelmi beruházásokról az Állami Számvevőszék 2003. évben kiadott vizsgá-

lati jelentése [24] a 90-es évek második felében előkészített, megkezdett és a 2000-es 

évek elejére befejezett beruházásokról szól, és egy sor hiányosságot állapít meg. A soro-

zatos átszervezéseken áteső beruházói szervezet rosszul működött. Nem alakult ki a ké-

pességorientált beruházási gyakorlat, hiányzott a teljesköltségelemzés. A megvalósult 

beruházások (központi lőtér; üzemanyag töltő állomások; Hajdúhadház, Hódmezővásár-

hely TK; Kecskeméten a Gripen fogadó helyek kialakítása) jelentősen túlárazottak, sok 

pótmunkát tartalmaznak. Mindezek az előkészítetlenségre, a zártkörű eljárások miatti kor-

látozott versenyre, esetenként hibás döntésekre vezethetők vissza (például Szabadszállás, 

Szentkirályszabadja üzemanyagtöltő állomásainak korszerűsítése, majd az alakulat, hely-

őrség felszámolása). 
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HADSZÍNTÉR-ELŐKÉSZÍTÉS A NATO SZÖVETSÉGI RENDSZERÉBEN 

NATO tagságunk a hadszíntér-előkészítésben is fordulatot hozott. Ennek két pillére a  

NATO Biztonsági Beruházási Programokban való részvétel és a Befogadó Nemzeti Támo-

gatás feltételeinek kialakítása. 

Az előbbi célja – pénzügyi fedezet biztosítása a stratégiai parancsnokságok működé-

séhez szükséges létesítményekhez, amelyek elismerten meghaladják az egyes tagország-

ok védelmi igényeit, tárgya – távközlési-informatikai rendszerek, rádiólokátor állomások, 

repterek, üzemanyag vezetékek, tárolók, vezetési pontok, közlekedési (kikötői, út, vasúti) 

létesítmények – a szövetség stratégiai céljainak megvalósítását biztosítja. 

 A nemzeti hozzájárulás a programokhoz a HM kiadási főösszegének 0,3-1,9 %-át teszi 

ki [2. ábra], és napjainkra jól látható eredményei a 3D radar rendszer, a stratégiai légi szál-

lítási képesség (Pápa), a vezetés IT feltételeinek megteremtése. 

 

 

2.ábra: NSIP hozzájárulás a HM kiadásaiban  

(készítette a szerző az éves költségvetések adatainak felhasználásával) 

A Befogadó Nemzeti Támogatás – a 2011. évi honvédelmi törvény [4] 80. § d) pontja 

szerint – „az ország, a Honvédség és a honvédelemben részt vevő más szervek által, 

külföldi fegyveres erőknek az ország területén tartózkodásuk vagy azon átvonulásuk során 

nyújtott egyoldalúan vállalt, vagy nemzetközi szerződéseken és azok végrehajtási megál-

lapodásain alapuló támogatás”. Ennek tervezése érdekében létrehozták a Képesség Kata-

0,42% 

0,59% 

0,78% 

0,47% 

1,88% 

1,35% 

0,28% 

1,05% 1,11% 

0,49% 0,51% 

0,91% 

0,71% 0,71% 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012



H A D T U D O M Á N Y  S Z E M L E   

 

 

 

 

                                                                                     HADMŰVÉSZET  

2015. VIII. évfolyam 3. szám 

 
 

HADTUDOMÁNYI SZEMLE  

 

17 

lógust
10

 (fogadó létesítmény, közlekedés-szállítás, ki- és berakodás, hírközlés, elszálláso-

lás, étkeztetés stb.), amely a műveleti tervezés egyik alap dokumentuma lett. 

Napjainkra a hadszíntér-előkészítésnek megfelelő tervezési keretet biztosít a HM 

TVTR
11

, a folyamatban előírt egyeztetésekkel és információs visszacsatolásokkal. Ez 

azonban nem befolyásolja, hogy a tervező munkában továbbra is nagyobb az ambíció 

szint, mint a költségvetési lehetőség. Az ilyen irányú érdekérvényesítésnek a stratégiai 

iránymutató dokumentumok (NBS, NKS) nem eléggé hatékony eszközei. 

A tervezés erőforrás korlátja ma határozottan megjelenik az NKS-ben
12

, ahol rögzítésre 

került, hogy 2015-ig a védelmi költségvetés nominálértékének változatlanságával kell szá-

molni, és célkitűzés, hogy a 2016-os költségvetési évtől kezdődően pedig a GDP részarány 

évi legalább 0,1 százalékpontos növelésével a támogatási főösszeg 2022-re – az európai 

NATO tagállamok átlagát közelítve – érje el a GDP 1,39%-át. A fenntarthatóság és a fej-

lesztés egyensúlyát a személyi juttatások, működési és fejlesztési kiadások 40-30-30%-os 

arányával kívánja a stratégia biztosítani. 

A katonai védelmi beruházások forrásainak alakulását a nemzetgazdasági beruházások 

volumenindexének oszlop diagramja mutatja [3. ábra]. A nagyságrendek érzékeltetéséhez: 

2012-ben a GDP 28.000 Mrd Ft, a nemzetgazdasági beruházás 4.200 Mrd Ft volt. Ezen 

belül a „Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás” osztályra 160 Mrd Ft jutott, 

ami kb. 3,5%-os részesedést jelent. A statisztikai rendszer osztályba sorolásának változá-

sa és az anonimitás nem teszi lehetővé, hogy a korábbihoz hasonlóan a kettős rendelteté-

sű hadszíntéri beruházásokat bemutassuk.  

 

 
2.ábra. Nemzetgazdasági beruházások volumenindexe 1999-2012, 1960=100 

Forrás: [22] 

                                                 
10

 Meghatározását lásd 55/2010. (III. 11.) Korm. rendelet 2. § 6. pont 
11

 HM Tárca Védelmi Tervező Rendszer 
12

 Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája III. 55. pont [14] 
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Az (érdek)egyeztetés sajnálatosan alacsony színvonalára utal az a példa, amit Szászi 

Gábor PhD értekezésében a honvédelmi szempontból általa, illetve civil szakértők által 

megőrzésre javasolt vasúti pályák elemzésével mutatott be [4. ábra]. 

 

 
 

3.ábra: Védelmi (honvédelmi) szempontból Szászi Gábor által megőrzésre javasolt, illetve kritikus 
infrastruktúra védelem szempontjából a Magyar Mérnöki Kamara által megőrzésre javasolt regionális 

és egyéb vasúti pályák. Forrás: [25] 

 

KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA VÉDELEM, EU TAGSÁG 

Amerikában (USA) a 9/11
13

 eseményei, Európában a 2000-es évek elején elkövetett ter-

rorcselekmények (London, Madrid) fókuszálták a katonai- és civil biztonságpolitikusok 

figyelmét a társadalom és a gazdaság folyamatos működése szempontjából kritikus infrast-

ruktúrák védelmére. Hazánk 2004-es EU tagsága után hosszú előkészítő munkával való-

sult meg a gazdasági közösség direktíváinak honosítása. Ez előbb kormányrendelet, majd 

törvény formájában határozta/határozza meg a jogi- és természetes személyek, tulajdono-

sok és üzemeltetők feladatait a kritikus infrastruktúrák (jogszabályi szóhasználattal: létfon-

tosságú rendszerek elemei) védelmével kapcsolatban. 

                                                 
13

 A 2001. szeptember 11-ei terrortámadások rövidítése 
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A hadszíntér-előkészítés szempontjából pozitív fejlemény és előre mutató feladat, amit a 

Lrtv. Vhr
14

. a honvédelmi rendszerek és létesítmények azonosítására és kijelölésére fo-

galmaz meg, és ezzel megalapozottá válik a létesítmény alapú képességek költségvetési 

tervezése. 

ZÁRÓ GONDOLATOK 

A hadszíntér előkészítés során a korlátos nemzetgazdasági forrásokat figyelembe véve kell 

megtalálni a helyes arányokat a reális ambícióknak megfelelő képességeket megvalósító 

létesítmények/termékek létrehozására. 

A felhasználható források hasznosulásában, a honvédelmi érdekek érvényesítésében 

nagy szerepet játszik az intézményrendszer, az azt működtető szakemberek felkészültsé-

ge, tárgyaló (kompromisszum) készsége. A stratégiai dokumentumok ezt a feladat végre-

hajtásban összkormányzati megközelítésnek fogalmazzák meg. 

A szövetségi kötelezettség a Befogadó Nemzeti Támogatás megvalósítására, a NATO 

Biztonsági Beruházási Programokban való részvételi lehetőségeink és a kritikus infrastruk-

túra védelme az a három nagy terület, amelyekben az arányos és aktív részvétel együtte-

sen adhat választ arra a kérdésfelvetésre, hogy mindent megteszünk-e/megtettünk-e a 

hadszíntér-előkészítés érdekében. 
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