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A határőrizeti célú ideiglenes határzár, mint kritikus
infrastruktúra
The temporary technical barriers as a critical infrastructure
Absztrakt
2015-ben a Hazánkat ért tömeges méretű migrációs nyomás eredményeként a
magyar-szerb, valamint a magyar-horvát határszakasz fizikai lezárására határőrizeti célú ideiglenes határzárat (továbbiakban: kerítést) hoztak létre. A mesterséges fizikai akadály célja, hogy áthatolhatatlan legyen, az országba való belépést
szabályozza, és szükség szerint megakadályozza.
A kerítést jelenleg is több „frontos” támadás éri, azonban a hivatalos nyilvántartások tájékoztatása szerint a határzár felállítását követően az államhatár jogellenes átlépésinek száma drasztikusan csökkent.
Releváns kérdésként merül fel, hogy a határőrizeti célú ideiglenes kerítés a
migráció kérdésének kezelése során milyen szerepet kap, és hogyan járul hozzá
az ország/nemzet biztonságához.
Kulcsszavak: határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár, kerítés, tömeges
méretű migráció, határvédelem, kritikus infrastruktúra, nemzetbiztonság
Abstract
In 2015, due to the mess migration flow, a temporary technical barriers (fence)
had set up at the Hungarian-Serbian and at the Hungarian–Croatian border. The
purpose of the physical berries is to be impermeable, to control//prevent the enter
the country.
The fence bears the brunt of the attack currently. But the results of the legal
registrations show that after the creation of the physical barrier, the illegal borders
crossings significantly decreased.
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It is a very important question that what/how is the roll of the temporary
technical barriers in the mess migration flow and how does it connect the country/nation security?
Keywords: temporary technical barriers at the borders, fence, mass migration
flow, border protection, critical infrastructure, security
BEVEZETÉS
Amikor Kr. e. 2016-ban Hannibal legyőzte a rómaiak seregét, mindenki úgy vélte, hogy a
pun hadvezér következő célpontja Róma lesz. Ekkor terjedt el pánikszerűen a „Hannibal
ante portas!” mondás, ami inkább vészkiáltásként hangzik. Ugyan Hannibál végül nem
mert a főváros ellen támadni, a szállóigét azonban a mai napig a közelgő baj szinonimájaként használjuk.
A magyar Országgyűlés 2015. július 6-án fogadta el az államhatárról szóló törvény módosítását tartalmazó 2015. évi CXXVII. törvényt, amely szerint Magyarország határvonalától számított 10 méteres sáv „az államhatár rendjének védelmét biztosító létesítmények”
építése, telepítése és üzemeltetése céljából igénybe vehető. Ezt követően az 1401/2015.
(VI. 17.) számú kormányhatározattal döntette el, hogy a magyar-szerb határ lezárására egy
négy méter magas kerítést épít 175 km hosszú határszakaszon.
Ez a quasi „szegregáló” politikai döntés nem egyedülálló a világon és a történelemben,
hiszen például a görög-török, a bolgár-török határon is volt kerítésépítés, és a spanyol
városok is így védik magukat Észak-Afrikában a bevándorlási nyomással szemben. Sőt,
ezzel a módszerrel, a Nagy Fal felépítésével biztosították magukat a kíniak is állítólag
ellenünk, a hunok ellen.
De nekünk ma, a 21. században valóban veszélyt kell kiáltanunk? „Hannibáli” riadalom
van Magyarországon, az Európa Unió egyik migrációs kapujában és a fizikai elszigetelődés, elzárás a legjobb módszer a felmerülő probléma kezelésére és megoldására?
A határzár felépítésének célja nem a jogellenes határátlépések felderítése és elfogása,
hanem egy olyan mesterséges fizikai akadály létrehozása volt, amely áthatolhatatlan. A
magyar határzár építését a Magyar Honvédség alakulatai végezték és a 2015. szeptember
15-i magyar-szerb szakaszon történt befejezését követően a magyar-horvát határszakaszon folytatódott a munka. A teljes déli határzár 2015. október 16-án befejeződött. 2016
novemberében elkészült a második védvonal – az úgynevezett okoskerítés – első 10 kilométeres szakasza is, amelyhez intelligens jelzőrendszer, hő- és hagyományos kamerák
kapcsolódnak. 2017 februárjában döntött úgy a Kormány, hogy a határzár teljes szakaszán
tovább építi az okoskerítést, ami május 11-én 155 kilométeres szakaszon el is készült. A
rendőrség napi nyilvántartása szerint az elfogott migránsok száma a határzár megépítése
óta a töredékére csökkent. (1-2. sz. kép)
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alakulása Magyarország schengeni külső2017.
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1. sz. kép: Tiltott határátlépések száma

2

2. sz. kép: Elfogott migránsok száma 2015. októberben3

2

Forrás: Dr. Vas Gizella r. ezredes rendőrségi főtanácsos határrendészeti főosztályvezető: Határvédelem és határbiztonság Magyarországon
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2015 szeptemberében az Amnesty International műholdas fényképeket készített a határzár
eredményességéről. (3. sz. kép)

3. sz. kép: Műholdfelvétel a határzár eredményéről4

A fizikai határzár hatékony működését megerősíti a jogi határzár, amit 2016. március 6-án
fogadott el az Országgyűlés. A válsághelyzetben menedékjogi kérelmet a menekültügyi
hatóság előtt személyesen, kizárólag a határon lévő tranzitzónában lehet benyújtani, a
menedékkérőnek pedig a kérelme jogerős elbírálásáig ott kell várakoznia. Ezt a helyet ez
alatt az idő alatt csak kifelé ‒ vagyis a most meglévő tranzitzónák esetében Szerbia felé ‒
hagyhatja el. Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben a rendőrök Magyarország
területén ‒ vagyis nem csak a határtól számított 8 kilométeres sávon belül ‒ feltartóztatják
az itt jogellenesen tartózkodó külföldieket, és a határkerítés kapuján átkísérik őket, kivéve,
ha bűncselekmény elkövetésének gyanúja merül fel. A tranzitzónában tartózkodó menedékkérőket akkor lehet beléptetni Magyarországra, ha a menekültügyi hatóság nemzetközi
védelmet biztosító döntést hoz, vagy ha fennállnak a menekültügyi eljárás általános szabályok szerinti lefolytatásának feltételei ‒ rögzíti az 1997. évi LXXXIX. törvény az államhatár5
ról.
A fizikai/jogi határzárt a mai napig számos politikai/társadalmi támadás éri. Az viszont
kétségtelen tény, hogy a migrációval jelentkező kihívást Magyarországnak és az Európai

3

Forrás: http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/elfogott-migransok-szamalekerdezes?honap%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2015&honap%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=10
utoljára felkeresve: 2017.05.30.
4
Forrás: http://24.p3k.hu/app/uploads/2015/09/amnesty-1024x431.jpg utoljára felkeresve: 2017.05.30.
5
Forrás: http://www.kormany.hu/hu/hirek/szigoritottak-a-jogi-hatarzarat utoljára felkeresve:
2017.05.30.
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Uniónak egyaránt kezelnie kell. A kérdés az, hogy a határőrizetű célú ideiglenes kerítés
vajon kritikus infrastruktúraként járul-e hozzá a probléma megoldásához?
Fentiek alapján jelen dolgozat célja, hogy a határzárat, mint lehetséges kritikus infrastruktúrát vizsgálja meg.
A KERÍTÉS, MINT VÉDELMI FELADATÚ INFRASTRUKTÚRA
Az elemzés kiindulópontja az általános feladatú infrastruktúra fogalmának központba állítása, miszerint olyan állandóhelyű vagy mobil építmények, eszközök, rendszerek, hálózatok,
az általuk nyújtotta szolgáltatások, és működési feltételek összességét kell érteni, amelyek
valamilyen társadalmi, gazdasági vagy akár katonai funkciók és rendszerek feladatorientált, zavartalan és hatékony működését teszik lehetővé. Általános feladatú infrastruktúrák
fajtái: közigazgatási; szállítási; ellátási; hírközlési; vezetési; védelmi: ország védelem,
6
rendvédelem, katasztrófavédelem, polgári védelem; oktatási; egészségügyi; tájékoztatási.
A határzár mintaszakaszát Mórahalomnál kezdte a Magyar Honvédség kiépíteni 4 féle
technológiával. 1. Négyméteres acél kerítésoszlop beton alapban ráfeszített dróthálóval, a
kerítés tetejére erősített NATO-dróttal. 2. Az 1. technika azzal a módosítással, hogy az acél
kerítésoszlopok gépi sajtolással kerültek a talajba. 3. Hántolt, a tövüknél 35, a csúcsuknál
25 centiméteres akácfaloszlopokra került a drótháló. 4. Keresztmetszetben három szinten,
gúla alakban egymásra erősített NATO-drót. Bár a 2. megoldás mellett született döntés,
egyes szakaszokon a terepviszonyok miatt a GYODA – gyorstelepítésű drótakadályok –
néven ismertté vált NATO dróthengerek kerültek telepítésre az alább található 4. számú
7
kép szerint.

4. sz. kép: Illegális határátlépők a GYODA-n átbújva8
6

Mellékletek a 2012. évi CLXVI. törvényhez
Bővebben a K16460. számú írásbeli válasz tartalmazza dr. Harangozó Tamás (MSZP) országgyűlési
képviselő „Honnan vásárolták a kerítés alapanyagát?” című kérdésére.
http://www.parlament.hu/irom40/06460/06460-0001.pdf Utoljára felkeresve: 2017.06.16.
8
Kép: Gémes Sándor, Szegedma.hu utoljára felkeresve: 2017.06.02.
7
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A szerb határszakaszon 21 féle műszaki megoldással, a horvát szakaszon 43 féle műszaki tartalommal történt meg a terepviszonyokhoz igazodva a határzár kiépítése. 2015
őszén a talajviszonyok a határzár mentén súlyosan romlottak és hiányoztak a megfelelő
teherbíró képességű átereszek a nyomvonalba eső különböző vízfolyások felett. Meg kellett kezdeni a csapadékvíz elvezetés, valamint megfelelő szilárdságú útburkolattal rendelkező hidak, átereszek, valamint manőverút kiépítését az elvárt mobilitás biztosítása érdekében. A határszakasz nagy részének ellenőrzése alatt tartására stabil és mobil
hőképfelderítő rendszerek rendelkezésre állnak az éjszakai időszakban is. Ezt erősíti meg
a nagy létszámú élőerő folyamatos jelenléte a rendszer mellett.
A második védvonal – okoskerítés – kiegészíti a rendszert érintésérzékeny kábelek,
mozgásérzékelők, nappal-éjjel látó kamerák felszerelésével. Az 5. képen a büntetés végrehajtás által épített gyorstelepítésű drótakadályokból és két kerítésből álló, közöttük árokkal és manőverúttal rendelkező megerősített határzár szerepel.

5. sz.kép: Okoskerítés Bácsszentgyörgy és Gara között a magyar-szerb határon9

A leírtak alapján állandó építményként összegezhető a határzár.
Funkcióját tekintve a határzár megítélésem szerint elsősorban védelmi feladatokat lát
el, azzal, hogy hozzájárul az országba belépő személyek megfelelő ellenőrzéséhez és
szabályozásához. A határzár élőerejét 2008. január 1. napjától, a Határőrség integrálódá9

http://bacsmegye.hu/megye/2016/11/okoskerites-epult-a-magyar-szerb-hataron utoljára felkeresve:
2017.05.30.
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sától a Magyar Rendőrség, azon belül a szervezetbe tartozó határrendészeti kirendeltségek látják el. 2017 májusában 514 őr-járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos
állományú határvadász rendőr állt szolgálatba, akik a Készenléti Rendőrség határvadász
bevetési osztályai állományában, járőrvezető irányítása mellett őrzési, járőrözési feladatokat hajtanak majd végre. A határon a rend fenntartásában a Magyar Honvédség is aktívan
részt vesz. Együttműködés keretében a polgárőrök segítik a hivatásosok munkáját, ami a
figyelőszolgálatra – így a migráns személyek hozzávetőleges létszáma, személyleírásuk,
mozgásuk iránya, gépjárművek azonosítása – majd észlelés után haladéktalan jelzés
adásárára fókuszál a Rendőrség felé.
Fentiek alapján a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár állandóhelyű építmény, amely védelmi funkciók és rendszerek feladatorientált, zavartalan és hatékony működését teszik lehetővé. Tehát védelmi feladatú infrastruktúraként állapítható meg.
A KERÍTÉS, MINT KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA
A határzárat a kritikus infrastruktúra fogalmának tükrében tovább vizsgálva, a Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programjáról szóló 2080/2008. (VI. 30.) kormányhatározat
részletesen meghatározta a kritikus infrastruktúra fogalmát hívjuk segítségül. Kritikus infrastruktúrának minősülnek azon hálózatok, erőforrások, szolgáltatások, termékek, fizikai
vagy információtechnológiai rendszerek, berendezések, eszközök és azok alkotó részei,
melyek működésének meghibásodása, megzavarása, kiesése vagy megsemmisítése,
közvetlenül vagy közvetetten, átmenetileg vagy hosszútávon súlyos hatást gyakorolhat az
állampolgárok gazdasági, szociális jólétére, a közegészségre, közbiztonságra, a nemzetbiztonságra, a nemzetgazdaság és a kormányzat működésére.
A 234/2011. (XI. 10.) kormányrendelet a 2008/114/EK. irányelvből átveszi a kritikus infrastruktúra fogalmát akként, hogy Magyarországon található azon eszközök, rendszerek
vagy ezek részeit sorolja ide, amelyek elengedhetetlenek a létfontosságú társadalmi feladatok ellátásához, az egészségügyhöz, a biztonsághoz, az emberek gazdasági és szociális jólétéhez, valamint amelyek megzavarása vagy megsemmisítése, e feladatok folyamatos ellátásának hiánya miatt jelentős következményekkel járna.
A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLCVI. törvény a létfontosságú rendszerelem kifejezést használja. A
definíció alatt a közlekedés, energia, agrárgazdaság, egészségügy, pénzügy, infokommunikációs technológiák, víz, jogrend-kormányzat, honvédelem, közbiztonság-védelem ágazatok valamelyikébe tartozó eszköz, létesítmény vagy rendszer olyan rendszerelemé értjük, amely elengedhetetlen a létfontosságú társadalmi feladatok ellátásához. Így különösen
az egészségügyhöz, a lakosság személy- és vagyonbiztonságához, a gazdasági és szociális közszolgáltatások biztosításához-, és amelynek kiesése e feladatok folyamatos ellátásának hiánya miatt jelentős következményekkel járna.
10

Magyarország Alaptörvénye, 46. cikk 1) bekezdés
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Amennyiben a kritikus infrastruktúrák három alapvető funkcióját – nélkülözhetetlen javak elérhetősége; összeköttetés és együttműködés képessége; közbiztonság védelme ‒
boncoljuk, egyértelmű, hogy a határzár, mint lehetséges kritikus infrastruktúra hozzájárul a
közbiztonság és az ország külső biztonságának megteremtéséhez.
A 2004. május 1-jén történt Uniós csatlakozásunk, valamint a 2007. december 21-én
történt teljes jogú schengeni csatlakozásunkat követően megszűnt a határforgalom ellenőrzése Ausztria, Szlovénia és Szlovákia irányába. A „szomszédainkat” tekintve Szlovákia,
Ausztria, Szlovénia teljes jogú schengeni tagországok, Románia és Horvátország tagja az
Uniónak, de nem teljes jogú Schengen tagok. Szerbia és Ukrajna nem uniós tagországok.
A 6. sz. kép kellően szemlélteti, hogy Magyarország teljes államhatárának hossza 2215,2
km, amely hét határt foglal magában. Ebből a schengeni külső határhossz 1103,7 km. A
migrációs folyamatok miatt a zöldhatárt kellett mesterséges fizikai akadállyal lezárni, hogy
Magyarország schengeni belső és
megakadályozzák az államhatár jogellenes átlépését.

külső határa

Ukrajna
Szlovákia

136,7 km

Ausztria
355 km

Szlovénia

Románia

102 km

447,8 km

Horvátország
344,8 km

belső határ:
1111,5 km

Szerbia

SCHENGENI KÜLSŐ HATÁR

654,5 km

174,4 km

2215,2 km

külső határ:
1103,7 km
10

6. sz. kép: Magyarország határai

11

A kritikusság mérésére született módszereteket alkalmazva a határzár hatóköre nemzetközi, hiszen az Európai Unió egyik migrációs kapujaként közös érdekünk, hogy a köz- és

11

Dr. Vas Gizella r. ezredes rendőrségi főtanácsos határrendészeti főosztályvezető: Határvédelem és
határbiztonság Magyarországon
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nemzetbiztonsági kockázatokat egyaránt magában rejlő migrációs folyamatokat együtt,
12
államok közötti szinten kezeljük .
Amennyiben a határzár nagyságrendjének elemeit vizsgáljuk, amely kiterjed a veszteségre és a behatás mértékére egyaránt, a magyar népességre gyakorolt hatásaként a
következőket állapíthatjuk meg. Álláspontom szerint senki sem mondhatja nyugodt lelkiismerettel, hogy a mindannyiunkat érintő népvándorlással neki nem kell foglalkoznia. Mindenkire vonatkozik a humanitárius és sokunkra vonatkozik a keresztyén küldetés betöltése,
mely szerint törődnünk kell a világ és embertársaink dolgaival. Tehát Magyarország közel
10 milliós lakosságát a migráció közvetetten érinti, és így a határzár kérdése/fogalma is.
Amennyiben a határ menti megyéket vizsgáljuk, és a migráció közvetlenül ott érvényesülő
hatásait vesszük figyelembe, akkor az alábbi, 7. számú kép segítségével a következőket
összegezhetjük. Öt megye, Északról Délre haladva esik a migrációs útvonalba: SzabolcsSzatmár-Bereg, lakosságszám: 563 075 fő; Hajdú-Bihar, lakosságszám: 534 974 fő; Békés, lakosságszám: 347 058 fő; Csongrád, lakosságszám: 404 459 fő; Bács-Kiskun, lakosságszám 511 419 fő. Összesen a migráció közvetlenül öt megyét, annak 2.360.985 fő
Illegális migrációs útvonalak
lakosságát érinti, ami az összlakosság cirka 23%-át foglalja magába. Tehát a népességre
Magyarországon
gyakorolt hatás szempontjából a határzár magas besorolású, mivel több mint 100 000 főt
érint.
Ukrajna

Szlovákia
Hegyeshalom

Sopron

Vámosszabadi
Debrecen

Ausztria
Bicske

Románia
Szlovénia
Röszke

Horvátország

Tompa
Kelebia
Kunbaja
Csikéria
Gara

Ásotthalom
Mórahalom

Szerbia

7. sz. kép: Illegális migrációs útvonalak13

12

1035/2012. (II. 21.) kormányhatározattal elfogadott Nemzeti Biztonsági Stratégia. A Stratégia III.
része foglalkozik a Magyarországot érintő biztonsági fenyegetésekkel, kihívásokkal és azok kezelésével.
13
Dr. Vas Gizella r. ezredes rendőrségi főtanácsos határrendészeti főosztályvezető: Határvédelem és
határbiztonság Magyarországon
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A 2015-2016-os esztendőt vizsgálja a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal statisztikája
az alábbiakban szereplő 1. táblázata szerint:
8. táblázat
A Magyarországra érkezett menedékkérők számának alakulása
2015-201614
2015

2016

Változás

Változás
%-ban

Regisztrált menedékkérők
száma összesen

177 135

29 432

-147 703

-83,38%

európai

25 170

635

-24 535

-97,48%

Európán kívüli

151 965

28 797

-123 168

-81,05%

Európaiak száma az összes
menedékkérő %-ában

14,21%

14,21%

Európán kívüliek száma az összes menedékkérő %-ában

85,79%

85,79%

1. sz. táblázat: A Magyarországra érkezett menedékkérők számának alakulása

Tehát 2015-ben 177 135 fő regisztrált menedékkérő érkezett, ami a magyar lakosság cirka
1,7%-a. 2016-ban csupán 29 432 fő vetette magát nyilvántartásba menedékkérőként.
A migrációval kapcsolatban sokan hoznak fel gazdasági érvelést, „csodafegyvernek”
nevezik egyes közgazdászok az Európai Unió gazdasági/demográfia problémáinak jövőbeli
megoldására. A bevándorlás eredményességének első számú feltétele, hogy az országba
érkezők sikeresen integrálódjanak az ország munkaerőpiacába. Ma már egyértelmű, hogy
a tömegesen érkező, más kultúrájú/vallású/alacsonyan képzett migránsok integrációja
súlyos, sőt aránytalanul magas állami kiadást jelent. Társadalmi feszültségekkel megterhelt
erőfeszítésekkel jár mind az befogadó ország, mind pedig az Európai Unió számára. Egyértelmű, hogy a migráció az adott ország, sőt tágabb aspektusban az Európai Unió gazdaságára egyaránt hatással van a következők szerint:

14

http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=177&Itemid=1232&lang=
hu Letöltve: 2017. 05.31.
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A migráció általánosságban növeli a jólét összesített szintjét, de a kibocsátó országokban jelentős negatív következményekkel jár;
— a hasznok és veszteségek nem egyenlően oszlanak meg;
— a migráció akkor kifizetődő a fogadó országnak, ha sikeres a munkaerő-piaci integráció;
— a teljes GDP nő, az egy főre jutó kibocsátás viszont általában csökken a fogadó
országban;
— a migráció intenzitásának fennmaradása, aránytalanul magas költségvetési terhet
róhat az egyes tagállamokra;
15
— a növekedési hatás várhatóan elmarad az optimista várakozásoktól.
A határzár determinálja az országba belépők számát, és így közvetve befolyásolja a gazdaság alakulását is.
KÖVETKEZTETÉSEK
Nem kérdéses, hogy a határzár nemzeti/nemzetközi politikai hatással egyaránt rendelkezik, amely befolyásolja az államba vetett bizalmat is. A migrációs kérdésének hatályos
hazai szabályozási alapja a 1035/2012. (II. 21.) kormányhatározattal elfogadott Nemzeti
Biztonsági Stratégia. A Stratégia III. része foglalkozik a Magyarországot érintő biztonsági
fenyegetésekkel, kihívásokkal és azok kezelésével. Ebben a szakaszban kapott helyet a
migráció kérdése is. A magyar Kormány álláspontja szerint az illegális migráció kezelésével jelentkező biztonsági kérdések orvoslásának eszköze a határzár, ami védelmet jelent
az országnak. Az Európai Bizottság ezzel ellentétesen kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen. Az eljárás a tranzitzónák megszüntetésére terjed ki. Az Európai
Parlament szintén támadja a magyar határőrizeti rendszert.
Amennyiben a határzár időbeli hatását vizsgáljuk az alábbiakat fontos figyelembe vennünk. Magyarországra a schengeni külső határszakaszon érkező illegális belépők száma,
a 2014-ben 44 709 fő, 2015. szeptember elejéig 159 968 fő volt. A határzár felépítését
követően az országba illegálisan belépők száma jelentősen csökkent és ez a tendencia
folytatódik a mai napig.
A határzár privilegizált helyzetét a hatályos jogszabályi környezet is biztosítja. Védelméhez a hatályos 2012. évi C. Büntető Törvénykönyv is hozzájárul a határzár megrongálása, valamint a határzárral kapcsolatos építési munkák akadályozása tényállásának bevezetésével. A határzár megrongálásának bűntettét valósítja meg, aki az államhatár rendjének
védelmét biztosító létesítményt, illetve eszközt megsemmisíti vagy megrongálja. Minősített
esete, amennyiben a bűncselekményt fegyveresen, felfegyverkezve, vagy tömegzavargás
résztvevőjeként, valamint, ha fegyveresen vagy felfegyverkezve tömegzavargás résztvevő16
jeként követi el, illetve ha a cselekmény halált okoz. Aki az államhatár rendjének védel15

https://www.migraciokutato.hu/hu/2016/11/07/az-aktualis-migracios-hullam-gazdasagi-hatasaieuropaban/ utoljára felkeresve 2017.05.31.
16
352/B. §
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mét biztosító létesítmény építésével vagy karbantartásával kapcsolatos munkavégzést
17
akadályozza, vétséget követ el.
Magyarország sajátos helyzetbe került a menekültválságban és sajátos volt a megoldás
iránti fellépése is a határőrizeti célú ideiglenes kerítés felépítésével. A kormány eredményes intézkedése volt a jogi/fizikai határzár létrehozása.
A migrációs nyomás a mai napig nem csökkent, a miniszterelnök belbiztonsági főta18
nácsadójának közlése szerint 70-80 ezer migráns ragad a balkáni útvonalon. A magyar
határt érintő illegális átlépési kísérletek számának hullámzása várható a jövőben is. Lesznek feladatot jelentő sokak, akik akár a kerítés alatt átbújva próbálnak tovább haladni, vagy
a svédországi álmokat feladva, megelégedve a magyar körülményekkel, nálunk letelepedni.
A leírtakat követve a határzár működésének meghibásodása, megzavarása, kiesése
vagy megsemmisítése közvetlenül súlyos hatást gyakorolna elsősorban az állampolgárok
közbiztonságra, a nemzetbiztonságra, továbbá a nemzetgazdaság és a kormányzat működésére. Az előadottak szerint a határőrizeti célú ideiglenes kerítés, mint kritikus infrastruktúra feltételeinek megfelel.
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