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Báthy Sándor 

A LÉTFONTOSSÁGÚ RENDSZERELEMEK VÉDELMÉNEK  
JELENTŐSÉGE  

A HONVÉDELEM RENDSZERÉBEN  

Absztrakt: 

Cikkem megírására a 65/2013. (III.8.) kormányrendelet sarkallt, amely a létfontossá-

gú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről rendelke-

zik, teljesítve ezzel a 2012. évi CLXVI. törvény előírását. 

Úgy gondolom ugyanis, hogy ez az átfogó szabályozás, amely harmonikusan illesz-

kedik az Európai Unió 2006-os és a NATO 2003-as kritikus infrastruktúra- védelem-

mel kapcsolatos koncepciójához, nem ad kellő hangsúlyt a honvédelmi érdeknek, azt 

egy külön területnek tekinti, és ezzel inkább elkülöníti, mint beemeli az ország vé-

delmének szempontjait.  

A honvédelmi érdek állandóan használt, de nem definiált fogalom, mert általában úgy 

értelmezzük, hogy evidencia, amire elég csak hivatkozni. 

Kulcsszavak: hadszíntér-előkészítés, létfontosságú rendszerelem, védelem 

 

Az 1948-49-es forradalom és szabadságharc idején kialakult gyönyörű és a maga 

nemében egyedülálló „honvédelem” szó pátoszos és pátosz nélküli használata egy-

aránt emelkedett, amely természetesen egyszerre jelent lelki és materiális viszonyu-

lást a hazához, a hon megóvásához, a család, az anyagi javak védelméhez, lelki és 

gondolati kapcsot teremtve a függetlenségét kivívni akaró ország, a demokratikus 

haza védelme és az értékrendünket határainkon kívül veszélyeztető, ártó erők elleni 

küzdelem között. 

A biztonság fogalmának kiszélesedése új dimenzióba helyezte a honvédelmet is, 

egyre több olyan fenyegetés jelent meg, amelyek a hon védelmének centralizált, ál-

lami szintű irányítását teszik szükségessé. 

Kiindulva a biztonság - és ennek megfelelően - a védelem tág értelmezéséből, 

nyugodtan felfoghatjuk úgy a honvédelmi érdeket, mint az ország materiális és szel-

lemi javai állapotának minél magasabb szintre emelését és annak őrzését. Ebbe a 

közel végtelen tengerbe (1. számú melléklet) tartoznak bele a hadszíntér- előkészítés 

és a létfontosságú rendszerelemek, amelyek tartalmuk és megóvásuk célja szerint 

jelentős különbözőségeket is mutatnak.  
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Cikkemben honvédelmi aspektusból szeretnék párhuzamot vonni, illetve azonos-

ságot és különbözőséget érzékeltetni a címben szereplő fogalmak között annak ér-

dekében, hogy igazoljam és kézzel fogható közelségbe hozzam kiemelt, egymást 

erősítő voltukat az ország védelmi célú előkészítésében. Teszem mindezt azért, 

hogy mindkettő esetében igazoljam a kiemelkedő honvédelmi érdeket, bizonyítva, 

hogy egymás melletti létezésük felerősíti jelentőségüket.  

Az összevetést céljuk, tartalmuk, történeti fejlődésük, szervezésük, vezetésük és 

felügyeletük kérdései alapján csak lényeges jegyeikre koncentrálva végzem el (2. 

számú melléklet). 
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A hadszíntér-előkészítés célja megteremteni a fegyveres erők sikeres alkalmazá-

sának feltételét. A cél elérése olyan aktív, a hadsereg várható alkalmazását és ter-

mészetesen a szövetségesi alkalmazást is figyelembe vevő rendszer létrehozását 

feltételezi, amely elősegíti a saját erők alkalmazási lehetőségeit és gátolja az ellen-

séget. 

A hadszíntér előkészítésének tartalma a hadviselés fejlődésével jelentősen válto-

zott. Az 1815-ben megjelent fogalom előtt is végeztek hadszíntér- előkészítő munká-

kat, amire számtalan történelmi példa van, ami várak építésében, benne jelentős víz-

tározók kialakításában (például Bizánc), nálunk IV. Béla tatárjárást követő várépíté-

sében jelentek meg.  

Az első világháborúra már határ-menti betonerődökkel, vasút- és műúthálózattal, 

haditengerészeti bázisokkal, valamint az új fegyvernem, a légierő alkalmazását biz-
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tosító infrastruktúrával készültek a szembenálló felek. A második világháború idejére 

- ezek tökéletesítésén túl - a harcálláspontok, a hírrendszer, a navigációs, vízrajzi, 

meteorológiai, topográfiai és geodéziai, valamint az egészségügyi rendszer hadszín-

téri előkészítése került előtérbe. 

A második világháborút követően, az atom- és egyáltalán a tömegpusztító fegy-

verrendszerek megjelenésével, amikor kiszélesedett a hadszíntér, a korábbi hátor-

szág kvázi- hadszíntérré válásával az előkészítés is ennek megfelelően tágabb ér-

telmet és tartalmat kapott, és átfogta az ország egész területét és valamennyi, a vé-

delem szempontjából fontos civil és katonai létesítményt.  

A védelem szempontjából elengedhetetlenné tette és igazolta a hadszíntér előké-

szítésének szükségességét az, amit a civil szféra és a hadsereg végzett, békében és 

háborúban egyaránt. 

Területei átfogták a nemzetgazdaság meghatározó területeit: 

- vezetési információs rendszer;  

- légierő, illetve légvédelem vezetési és irányítási rendszere; 

- közlekedési rendszer; 

- állami tartalékok, raktárbázisok, decentralizált készletek; 

- egészségügyi hálózat; 

- hadiipari gyártó és helyreállító bázis; 

- geodéziai, térképészeti és meteorológiai hálózat; 

- óvóhelyek és védelmi létesítmények, polgári védelmi előkészítés. 

A tartalom érezteti, hogy több vonatkozásban is a polgári előkészítés rendszerei 

és hálózatai kerültek túlsúlyba, és ezekhez kapcsolódott a közvetlen katonai előké-

szítés. Az előkészítés igényeit az úgynevezett vezérkari követelmények határozták 

meg, amelyek magyar és a szövetséges fegyveres erők felvonulási, szétbontakozási 

és háborús alkalmazási igényeit elégítették ki.  

A hadszíntér- előkészítés egyre inkább olyan átfogó rendszereket érintett, ame-

lyek egyaránt fontosak voltak a nemzetgazdaság és a hadsereg háborús működése 

szempontjából. Egyetlen példán keresztül szeretném érzékeltetni azt a folyamatot, 

ahogy a hadszíntér- előkészítés fontos rendszereleméből létfontosságú rendszer-

elem- védelem lett (még akkor is, ha kezdetben nem így neveztük).  

A TS uszályhidakat azzal a hadászati céllal hozták létre, hogy a dunai és a tiszai 

hidak (közúti és vasúti) rombolása esetén biztosított legyen a 36 vonatpár/nap meny-

nyiségű katonavonat kelet-nyugati átbocsátása az ország területén. 
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A Varsói Szerződés megszűnésével ez az igény megszűnt, de megmaradt az a 

veszély, hogy a budapesti Déli és Északi összekötő vasúti híd rombolása meghiúsít-

hatja az ország két része közötti vasúti összeköttetést. 

A probléma kezelésére a Közlekedési Minisztérium 2004-ben TS uszályhíd- gya-

korlatot és konferenciát tartott, ahol a fenti igényt igazolták, de hadászati jelentősége 

a NATO szempontjából már nem volt, mert Szlovákiának a NATO szövetségébe való 

belépésével a Duna megkerülhetővé vált.  

Ugyanakkor a vasúti közlekedés szempontjából kritikus elem lett a budapesti Déli 

összekötő vasúti híd, amit a dunaföldvári vasúti átkelés lehetőségének megszünteté-

se is fokozott.  

A közlekedési tárca korát megelőzve bizonyította – és itt a hazai törvényi szabá-

lyozásra utalok –egy létfontosságú rendszerelem védelmének jelentőségét.  

A hadsereg szempontjából a nagy folyami átkelés lehetőségének kritikussá válá-

sa, mint a hadászati felvonulás egyik eleme, megszűnt ugyan, de természetesen 

megmaradt az az érdek, hogy a csapatok kerülő nélkül ezen a jelentős közlekedési 

szakaszon zavartalanul áthaladhassanak. Ez az érdek természetesen simul bele az 

ország, a gazdaság működésének infrastrukturális biztonsági érdekébe. 

A hadszíntér- előkészítés feladatainak vezetését a szövetségesekkel egyeztetett 

rendszerben a kormány végzi, amelyet a Befogadó Nemzeti Támogatás1 2 és a 

NATO Biztonsági Beruházási Programon keresztül, valamennyi érintett tárca közre-

működésével valósít meg.  

Ezek után nézzük meg, hogyan viszonyulhatunk érdekeink alapján a létfontosságú 

rendszerelemekhez. 

A létfontosságú rendszerelem 3 meghatározott ágazatok valamelyikébe tartozó 

eszköz, létesítmény vagy rendszer olyan rendszereleme, amely elengedhetetlen a 

létfontosságú társadalmi feladatok ellátásához – így különösen az egészségügyhöz, 

a lakosság személyi- és vagyonbiztonságához, a gazdasági és szociális közszolgál-

tatások biztosításához -, és amely kiesése e feladatok folyamatos ellátásának hiánya 

miatt jelentős következményekkel járna. 

Ezek védelmének célja a folyamatos működés és sértetlenség biztosítása, a se-

bezhetőség enyhítése vagy semlegesítése. 

A kritikus rendszerelemek és védelmük szükségességét az a felismerés hozta lét-

re, hogy a civilizált és modern társadalmak jelentősen függenek a működésüket biz-

                                                           
1
 176/2003. (X.28.) kormányrendelet 

2
 55/2010. (III. 11.) kormányrendelet 

3
 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről 

és védelméről 1§ f) 
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tosító technikai, informatikai és egyéb rendszerektől (informatikai hálózatok, energia-

ellátás stb.). Ezeket egyre szaporodó és különböző indíttatású behatások érhetik, 

természeti katasztrófák, balesetek, terrorcselekmények stb. formájában. Korunk intő 

eseményei, a szökőár, földrengések nagykiterjedésű és hosszú idejű áramkimaradá-

sok, cyber támadások, az USA, Madrid és London helyszínekkel jelzett terrortáma-

dások arra sarkallták a fejlett világot, hogy összehangolt lépéseket tegyen ezen be-

hatások megelőzésére, illetve hatásuk enyhítésére.  

A NATO 2003-ban, míg az Európai Unió 2006-ban alakította ki a rendszerek (kriti-

kus infrastruktúra) védelmével kapcsolatos koncepcióját.  

Hazánkban a kormány 2008-ban hozott határozatot a Kritikus Infrastruktúra Véde-

lem Nemzeti Programjáról4, amely „Zöld könyv” néven került be a köztudatba. 

Az Európai Unió irányelveinek5 megfelelően a parlament 2012-ben törvényt6 ho-

zott a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és vé-

delméről. A törvény ágazatonként és alágazatonként azonosítja a rendszereket és 

alrendszereket, elrendelve az üzemeltető (tulajdonos) feladatait a védelemmel kap-

csolatban.  

A honvédelmi tárcát természetesen legközvetlenebbül a Közbiztonság-Védelem 

ágazaton belül a „honvédelmi rendszerek és létesítmények”7 alágazat érinti, ugyan-

akkor a honvédelem szempontjából kiemelkedő területekkel kapcsolatban sem lehe-

tünk közömbösek. Csak néhányat említek ezek közül és a laikus is beláthatja, hogy 

ezek a honvédelem szempontjából meghatározó jelentőségűek: a közlekedés va-

lamennyi alágazata, egészségügyi tartalékok, hadiipari termelés, információs rend-

szerek és hálózatok stb.  

A Kormány rendeletben8 intézkedett a törvény végrehajtásáról. 

A Kormány a rendszerelemek azonosításának, kijelölésének és a védelmi rend-

szabályok ellenőrzésének feladataival - a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek 

kivételével - a hivatásos katasztrófavédelmi szervet (központi és helyi) bízta meg9.  

A katasztrófavédelem által végzett szakhatósági eljárásokban együttműködőként10 

(véleménynyilvánítóként) a NAV-ot, a nemzetbiztonságot, a közrend, közbiztonságot, 

a terrorelhárítást nevesíti többek között, de nem szól a Honvédelmi tárcáról és a 

honvédelmi érdekről sem. 

                                                           
4
 2080/2008. (VI. 30.) kormányhatározat 1. számú melléklet 

5
 2008/114/EK irányelv 

6
 2012. évi CLXVI. törvény  

7
 2012. évi CLXVI. törvény 3. számú melléklet 

8
 65/2013. (III. 8.) kormányrendelet 

9
 65/2013. (III. 8.) kormányrendelet 8.§ 

10
 65/2013. (III. 8.) kormányrendelet 11§ (1) 
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Összefoglalás helyett 

Talán sikerült meggyőznöm az olvasót arról, hogy a nemzeti létfontosságú rend-

szerelem védelemhez jelentős honvédelmi érdek kötődik még akkor is, ha ennek 

nem a tárca a gazdája, és akkor is, ha ez nem a hadszíntér- előkészítés produktuma. 

A védelem - és itt a katonai védelem szempontjaira gondolok – ugyanúgy nem nélkü-

lözheti az ország (nemzeti) létfontosságú rendszereinek folyamatos működését, mint 

a társadalom és a gazdaság, sőt.  
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