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A biztonságtudatosság nemzeti programban történő megjelenítésének 

fontossága 

 

Abstract 

This paper investigates how the new types of security challenges appear in 21st century Hungary, and 

intends to outline a possible solution so that the public and government agencies be trained to be able 

to adapt to the threats posed by the ever changing environment. The main goal of the paper is to 

develop the frameworks for a complex National Security Awareness Programme. 

 

Bevezetés 

A korábbi bipoláris világrend felbomlását követően, az 1990-es évektől rendkívül felgyorsult 

a társadalmi rendszerek átalakulása. A globalizáció további terjedése, az info-kommunikáció 

rohamos térnyerése, valamint ezzel összefüggésben az információs társadalom kialakulása 

alapjaiban formálta át az addig fennálló társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális, továbbá 

biztonsági kereteket. A globális rendszer megváltozásának egyik leglátványosabb példája az 

Iszlám Állam nevű terrorszervezet megjelenése és általános térnyerése. A nemzetközi 

terrorizmus, nyugati kultúra számára teljesen ismeretlen formája
2
 jelent meg a formáció 

révén, amelynek tevékenysége új típusú, világméretű kockázatot jelent, és alapjaiban 

változtatja meg a korábbi társadalmi kereteket. 

A 21. századra az élet gyakorlatilag az egész világon minden korábbinál biztonság 

hiányosabbá vált, ez a bizonytalanság pedig konkrétan a globális emberi szerveződés minden 

egyes szintjén jelentkezik. A megszokott szabályok megváltoztak a nemzetközi politikában, a 

                                                 

1
 A politikatudományok doktora, a Terrorelhárítási Központ Tudományos Tanácsának titkára. 

2
 A nyugati társadalom számára ismeretlennek minősülő terrorszervezeti forma, amelynek során az adott 

terrorcsoport a működését állami keretek közé próbálja emelni Nyugaton újdonságnak minősül, ugyanakkor a 

távol keleten, már évtizedek óta több terrorista közösség él ezzel a módszerrel. 
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gazdasági kapcsolatokban, a nemzetállamok belpolitikai tevékenységében ugyanúgy, mint a 

hétköznapi emberek mindennapjaiban. Vekerdi Zoltán, egy közelmúltban megjelent írásában 

rendkívül találóan megjegyezte: „korábban egyértelműen lehetett tudni a fenyegetés 

irányát.”
3
 Ma ezek az irányok sokszor nem, vagy csak kevéssé ismertek, illetve gyakran a 

legkiszámíthatatlanabb irányból érkeznek, amelyekkel szembeni védekezésre az emberiség 

nincs kellőképpen felkészülve. Ilyen új kihívásként jelenik meg például az Iszlám Állam is. 

Az új típusú kihívások során a korábbi biztonsági kihívások nem csak új formákkal egészültek 

ki, de sokszor a hagyományos kockázati tényezők is módosultak, amelynek hatására a 

korábban jól ismert formátumból, ismeretlenné konvertálódtak, ezáltal pedig a 

veszélyhelyzetek sorában új tagok jelentek meg. 

Ennek szellemében fogalmaz Magyarország 2012-ben életbe lépett új nemzeti biztonság 

stratégiája is,
4
 amelynek fogalmi meghatározásait jelen tanulmány általános érvényűnek 

tekint. A 1035/2012. (II. 21.) Kormányhatározat
5
 keretében elfogadott dokumentum 2. 

bekezdése szerint mára „a biztonság fogalma egyre átfogóbb értelmezést nyer. A folyamatosan 

változó biztonsági környezetben a kihívások, kockázati tényezők és fenyegetések ma már több 

síkon – az egyének, közösségek, államok és régiók szintjén, valamint globális szinten – 

jelennek meg, és az egyének, kormányzati és nem kormányzati szervezetek, valamint 

transznacionális szereplők széles körét érintik. Mára elengedhetetlenné vált a biztonság 

politikai, katonai, gazdasági és pénzügyi, társadalmi, ezen belül emberi és kisebbségi jogi, 

valamint környezeti dimenziójának együttes kezelése.”
6
 

Mint azt a határozat egyértelművé teszi, a kormányzati stratégia az új helyzetben, felismerve a 

változó környezet hatásait módosult alapokra kívánja helyezni a nemzetbiztonság főbb 

irányvonalait. 

Az új típusú fenyegetettségek terjedésével kapcsolatosan rendkívül lényeges megállapításokat 

tartalmaz a Kormányhatározat 3. bekezdése is: „a globalizáció és az egyenlőtlen fejlődés 

Magyarország biztonsági környezetében is mélyreható változásokat okoz. A globalizáció és 

                                                 

3
 Vekerdi Zoltán (2012): A biztonság értelmezésének változása. Hadtudomány 2012/1-2. 60. o. 

4
 A 2012-ben életbe léptetett Nemzeti Biztonsági Stratégiát megelőzően a korábban kibocsátott hasonló 

dokumentum 2004-ben került kidolgozásra, azonban ez az azóta eltelt közel tíz év során meglehetősen 

elavulttá vált. 
5
 A továbbiakban: Kormányhatározat. 

6
 Magyarország Nemzeti Biztonság Stratégiája. Forrás: http://www.kormany.hu/download/f/49/ 

70000/1035_2012_korm_hatarozat.pdf (letöltve: 2013. június 2.) 
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nemzetközi integráció folyamata nem csak a nyitottságot, a fejlődés vívmányaihoz való jobb 

hozzáférést erősíti, hanem a fenyegetések és veszélyek hatásaival szemben is sebezhetőbbé 

tesz. Új hatalmi központok jelentek meg vagy vannak felemelkedőben és továbbra is 

számolnunk kell gyenge és működésképtelen államokkal. Egyes szereplők részéről a 

tudományos és technológiai vívmányok nem békés célú felhasználásának lehetősége stratégiai 

veszélyt hordoz. Folytatódik a biztonságot veszélyeztető nem állami szereplők megjelenése és 

befolyásuk erősödése.”
7
 

A dokumentum idézet szakasza megerősíti, hogy jelenleg nem a hagyományos, hanem az új 

típusú, aszimmetrikus fenyegetések jelentik a legnagyobb veszélyt nemcsak hazánkra, hanem 

gyakorlatilag az egész világra. 

Az a biztonsági érzet, amely a hagyományos fenyegetettségek visszaszorulása miatt 

érzékelhető, azonban rendkívül csalóka. Túlmenően azon, hogy ezek a fenyegetettségek – és 

itt elsősorban a klasszikus fegyverekkel végrehajtott támadásokról szokás beszélni, holott 

ennél sokkal tágabb értelmezést érdemes adni a fogalomnak, és ide kell sorolni olyan 

tényezőket is, mint például a modern egészségügy által korábban kiszorított fertőző 

betegségek – nem megszűntek létezni, csak hátrébb sorolódtak, számos új biztonsági 

kockázatot jelentő tényezőnek helyet adva. 

Az új típusú biztonsági kihívásokkal szemben jelenleg a világ legtöbb országa felkészületlen. 

Elmondható, hogy egyelőre a társadalmak nehezen, vagy nem tudnak szembenézni a 21. 

század biztonsági kihívásaival. A problémák generálisan jelentkeznek, hiszen a lakosság 

ugyanúgy felkészületlennek mutatkozik, akárcsak az állami intézményrendszer. 

Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a félkészültség és az ezzel összefüggő védekezési képesség 

gyakorlatilag egyfajta tanulási folyamat eredményeként alakul ki. Ebből adódóan a 

társadalom előbb-utóbb rendelkezni fog az új típusú kihívásokkal való szembeszállás 

eszközeivel, azonban ezek kialakulásának folyamata nem mindegy, hogy milyen körülmények 

között megy végbe. A jelentős konfliktusok, és alapvető társadalmi töréseket okozó tanulási 

folyamat jelentősen enyhíthető, azonban ehhez határozott és összehangolt kormányzati 

fellépésre van szükség. 

                                                 

7
 u.o. 
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Jelen tanulmány azt kívánja vizsgálni, hogy az új típusú biztonsági kihívások miként jelennek 

meg a 21. század Magyarországán, valamint egyfajta megoldási lehetőséget kíván felvázolni 

annak érdekében, hogy a lakosság és az állami intézmények részesülhessenek abban a 

képzésben, amelynek birtokában képessé válnak alkalmazkodni a változó környezet jelentette 

fenyegetettségekhez. A dolgozat fő célja, hogy rögzítse egy komplex Nemzeti 

Biztonságtudatossági Program főbb kereteit. 

1. Az új típusú biztonsági kihívások 

Az új típusú biztonsági kihívások pontos meghatározása egy rendkívül összetett és bonyolult 

kérdéskör. Nehéz feladat ugyanis megállapítani, hogy mi is az alapvető különbség a 

hagyományos-, valamint az új típusú kihívások között. Az új fenyegetettségek közül ugyanis 

több korábban is jelen volt a társadalomban, azonban csak a globalizáció és kísérőjelenségei 

hatására aktivizálódtak, vagy váltak jelentős problémává. 

A korábbiakhoz hasonlóan, jelen dolgozat hagyományos fenyegetettség fogalmi 

meghatározásnál is a Magyarország Nemzeti Biztonsági stratégiájában foglaltakat kezeli 

zsinórmértékként. Ennek megfelelően a 26. bekezdés alapján „a hagyományos fenyegetések, 

az államok közötti nagyméretű katonai összecsapások.”
8
 A geopolitikai folyamatok 

ismeretében kijelenthető, hogy a hagyományos biztonsági kihívások nem, vagy csak 

kismértékben fenyegetik Magyarországot. Egyes hazai elemzők szerint a „hagyományos 

katonai fenyegetés már a hidegháború vége óta nem leselkedik ránk, nem képzelhető el egy 

olyan helyzet, hogy bármelyik ország katonai támadást indítana Magyarország ellen… 

Hazánk 1999-ben a NATO, 2004-ben pedig az EU tagja lett, így az euroatlanti régió 

intengráns részévé vált.”
9
  

Vagyis a szakértők a hagyományos biztonsági kihívásokkal szembeni védett elsődleges 

biztosítékának természetesen Magyarország NATO tagságát tekintik, amely gyakorlatilag 

általános védernyőt von az ország fölé. Annak ellenére azonban, hogy hazánk a világ jelenlegi 

legjelentősebb katonai védelmi tömbjének tagja, s ezáltal a vele szembeni katonai 

fenyegetettség minimális, mégsem zárható ki teljes valószínűséggel annak az esélye, hogy 

valamely a magyar határok közelében kialakuló konfliktus következtében Magyarországot 

hagyományos biztonsági fenyegetettség érje. 

                                                 

8
 u.o. 

9
 http://biztpol.corvinusembassy.com/?module=corvinak&module_id=4&cid=17 (letöltve: 2013. szeptember 4.) 
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Az új típusú biztonsági fenyegetettségek terén azonban a fentiektől gyökeresen különböző 

helyzet alakult ki az elmúlt évtizedek során. Az ebbe a körbe tartozó kockázatok 

felbukkanásának valószínűsége ugyanis hihetetlen gyorsasággal növekszik. A modern 

veszélyforrások rendkívüli változatosságot mutatnak a korábban megszokott fenyegetettség 

típusokhoz képest, változatosságuk és variálhatóságuk indokolttá teszi a velük szembeni 

fellépés flexibilitását, valamint a biztonsági kérdésekben való komplexebb, átfogóbb 

ismeretek tudatos és racionális felhasználását. 

A jelenleg Magyarországon érvényben lévő Nemzeti Biztonsági Stratégia összesen tizenkét 

olyan új típusú biztonsági fenyegetést sorol fel, amelyek a magyar államot érinthetik, illetve 

arra komoly veszélyt jelenthetnek. A nevesített kockázati tényezők egy része a hagyományos 

fenyegetettsége közé tartozik, másik részük azonban a modern, globalizálódó világ 

folyamatainak hatására kialakult új fenyegetettségnek tekinthető. A kép teljessége érdekében, 

jelen tanulmány mind a hagyományos, mind az új típusú fenyegetettségek rövid áttekintését 

tartalmazza. 

A 1035/2012 (II. 21.) Kormányhatározatban rögzített, Magyarországot fenyegető biztonsági 

kockázatok az alábbiak: 

 A regionális konfliktusok: 

A regionális konfliktusok fenyegetését Magyarország a délszláv háború során 

közvetlen közelről megtapasztalta. A viszonylagos nyugalom ellenére 

azonban nem szabad elfelejteni, hogy néhány száz kilométerre a magyar 

határtól – példaként lehet sorolni Koszovót, vagy az Ukrajna keleti felét – ma 

is a végletekig kiélezett etnikai konfliktusok zajlanak. Meg kell említeni, 

hogy a magyar biztonsági helyzetre nem csak az ország közvetlen közelében 

kialakult, de a távolabb – akár más kontinensen zajló – regionális 

konfliktusok is jelentős hatással lehetnek, elsősorban a megnövekedett 

migrációs hajlandóság, valamint a migrációhoz köthető egyéb biztonsági 

kockázatok fokozódása révén. 

 A tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedése: 

Az 1990. előtt fennálló bipoláris világrendben, a kétoldalú szembenállás 

eredményeként mindkét ideológiai tábor hatalmas számú tömegpusztító 
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fegyvert halmozott fel.
10

 A készletek között nagy mennyiségben voltak 

biológiai eszközök, annak ellenére, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete 

Közgyűlésének XXVI. ülésszakán 1971. december 10-én elfogadott 

„Egyezmény a bakteriológiai (biológiai) és toxin-fegyverek fejlesztésének, 

gyártásának és tárolásának eltiltásáról és megsemmisítéséről”
11

 

egyezményt a világ majdnem minden országa aláírta,
12

 és attól mindössze 

néhány ország tartózkodott,
13

 amelyek jobbára harmadik világbeli 

államok.
14

 A Szovjetunió összeomlását követően, az esetlegesen korábban 

meglévő biológiai-fegyver kapacitás egy részének sorsa máig sem ismert, és 

nem zárható ki annak a lehetősége, hogy egy jelentős részük radikális-, 

illetve terrorista csoportok kezébe kerülhetett. A tömegpusztító fegyverek, és 

elsősorban a biológiai támadásra alkalmas eszközök világméretű elterjedése 

a XXI. század egyik legjelentősebb biztonsági kockázatát hordozza 

magában. 

 A terrorizmus: 

A terrorizmus nem rendelkezik általánosan elfogadott definícióval. A téma 

kutatói számtalan meghatározással próbálták pontosan egyértelműsíteni, mit 

is jelent a fogalom, azonban abszolút sikerrel egyikőjük sem járt. Charles 

Townshend, brit történészprofesszor szerint „a terrorizmus fogalmát körülírni 

igyekvő politikai és tudományos próbálkozások rendre fennakadnak magán a 

definíción, azon a próbálkozáson, hogy a terrorizmust megkülönböztessék a 

köztörvényes erőszaktól és a harci cselekedetektől.”
15

 A szakterület egyik 

legkiválóbb ismerője, a nemzetközi hírű Walter Laqueur szerint több mint 

                                                 

10
 http://www.edis.hu/?pageid=tudastar_abv (letöltve: 2013. augusztus 26.) 

11
 http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/C4048678A93B6934C1257188004848D0/$file/ BWC-text-

English.pdf (letöltve: 2013. augusztus 26.) 
12

 Az egyezménynek jelenleg 170 olyan állam a tagja, amely a dokumentumot aláírta, valamint törvénybe is 

iktatta, míg tíz ország csak aláírója, azonban annak ratifikációját még nem végezte el (Elefántcsontpart, 

Egyiptom, Haiti, Közép-afrikai Köztársaság, Libéria, Mianmar, Nepál, Szomália, Szíria, Tanzánia). 
13

 Jelenleg tizenhat állam nem csatlakozott: Andorra, Angola, Comore-szigetek, Csád, Dél-Szudán, Djibouti, 

Eritrea, Guinea, Izrael, Kiribati, Mauritánia, Mikronézia, Namíbia, Niue, Szamoa, Tuvalu. Az aláírástól 

tartózkodók között szerepel Izrael is, amely állam sajátos magatartása a komplex közel-keleti 

viszonyrendszer feltérképezését igényli. 
14

 http://www.unog.ch/__80256ee600585943.nsf/(httpPages)/7be6cbbea0477b52c12571860035fd5c?O 

penDocument&ExpandSection=3%2C2%2C1#_Section3 (letöltve: 2013. augusztus 26.) 
15

 Townshend, Charles: A terrorizmus. Magyar Világ Kiadó. 2003. 9. o. 
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száz féle terrorizmus definíció létezik,
16

 azonban ezek egyikéről sem 

jelenthető ki, hogy teljes mértékben sikerül leírnia a fogalmat. Laqueur 

szerint valószínű, hogy sosem sikerül korrekt definíciót felállítani, mivel a 

terrorizmus térben, időben, motivációjában, megjelenésében, valamint 

céljaiban annyira változatos képet fest, amely lehetetlenné teszi jelentésének 

pontos leírását.
17

 A 2001-es New York-i terrortámadás nyomán kibontakozott 

nemzetközi terrorellenes háború által teremtett politikai viszonyrendszer 

tovább nehezíti a terrorizmus definiálását. Számos kormány előszeretettel él 

azzal a módszerrel, hogy a számára kellemetlen erőszakos eszközöket 

alkalmazó csoportosulásokat terrorista közösségként aposztrofálja.
18

 A 

kormányzatok cselekedete nem csak legalizálja a terroristának nevezett 

csoportosulásokkal szembeni fellépésük módszereit, de megnehezíti a 

terrorizmus fogalmi meghatározásán fáradozó tudományos szakemberek 

feladatát is. A meghatározás nehézségének egyértelműségét bizonyítja többek 

között az is, hogy a 20-21. század egyik legnagyobb hatású szociológus-

filozófusa, Jürgen Habermas egy 2004-ben a nemzetközi terrorizmussal 

kapcsolatban adott interjúja során gyakorlatilag kitért a fogalmi 

meghatározást firtató kérdés elől.
19

 A definiálás problematikájának jellemző 

példájaként említhető az Egyesült Nemzetek Szervezete által 2006-ban 

kiadott, a nemzetközi terrorizmus-ellenes stratégiát rögzítő dokumentum, 

mely nem tartalmaz olyan részt, amelyben a terrorizmus megfogalmazásra 

kerülne.
20

 

 A pénzügyi biztonság: 

A pénzügyi stabilitás fontossága a pénzügyi piacok globálissá bővülése miatt, 

az államok számára is minden korábbinál égetőbb kérdéssé vált, a 

világgazdasági válság pedig kulcskérdéssé tette a pénzügyi biztonság 

kérdését. A pénzügyi stabilitás össznemzeti kérdés, amelynek számos 

                                                 

16
 http://www.laqueur.net/index2.php?r=2&id=71 (letöltve: 2012. október 1.). 

17
 u.o. 

18
 Azáltal, hogy a kormányzatok a legkülönbféle jogállású, összetételű, valamint ideológiai töltetű közösségeket 

nevezik terroristának, rendkívül kibővítik az terrorizmusra jellemző tulajdonságok tárházát. 
19

 http://www.monde-diplomatique.fr/2004/02/HABERMAS/11007 (letöltve: 2012. október. 10.). 
20

 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/288&referer=http://www.un.org 

/en/terrorism/ctitf/index.shtml&Lang=E (letöltve: 2012. október 10.). 
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aspektusa létezik. A legegyszerűbb, mindennapos pénzügyi biztonsági 

kérdésektől – mint például a bank automaták manipulálásával elkövetett 

bűncselekmények, egészen a nemzetgazdasági jelentőségűekig. Kiemelt 

problémakörként jelentkezhet a pénzügyi biztonság egy speciális területe, a 

terrorfinanszírozás kérdése, amely a korszak egyik legjelentősebb, egyben 

rendkívül nehezen kezelhető terrorelhárítási problémájaként általános, 

globális kockázatemelő tényezőként jelentkezik. 

 A kiberbiztonság: 

A kiberbiztonság okozta biztonsági kihívásokkal összefüggésben a Nemzeti 

Biztonsági Stratégia rendkívül alapos kifejtéssel él. „Az állam és a 

társadalom működése – a gazdaság, a közigazgatás, vagy a védelmi szféra 

mellett számos más területen is – mind meghatározóbb módon a 

számítástechnikára épül. Egyre sürgetőbb és összetettebb kihívásokkal kell 

számolnunk az informatikai- és telekommunikációs hálózatok, valamint a 

kapcsolódó kritikus infrastruktúra fizikai és virtuális terében. Fokozott 

veszélyt jelent, hogy a tudományos és technológiai fejlődés szinte mindenki 

számára elérhetővé vált eredményeit egyes államok, vagy nem-állami – akár 

terrorista – csoportok arra használhatják, hogy megzavarják az információs 

és kommunikációs rendszerek, kormányzati gerinchálózatok rendeltetésszerű 

működését.”
21

 A kiberbiztonság szerepe és fontossága nem hangsúlyozható 

eléggé az internet világában, hiszen a 21. században az ebben az egy 

biztonsági szegmensben jelentkező védekezési képességbeli hiányok 

önmagukban is végzetes következményekkel járhatnak akár egy egész állam 

életére. De példaként említhető az az új típusú stratégia, amelynek keretében 

az Iszlám Állam hackerei tevékenykednek, illetve azok az internet alapú 

eszközök, amelyek segítségével a szervezet a brutális kommunikációját 

végrehajtja. Az Iszlám Állam az általa használt internetes kommunikációs 

metódusokkal bizonyította, hogy a világháló bizonyos kezekben milyen 

hathatós fegyverként szolgálhat. 

                                                 

21
 Magyarország Nemzeti Biztonság Stratégiája. Forrás: http://www.kormany.hu/download/f/49/ 

70000/1035_2012_korm_hatarozat.pdf. 31. bekezdés (letöltve: 2013. június 2.)  
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 Az energiabiztonság: 

Az energiabiztonság a fosszilis energiahordozók piacának szűkülése miatt 

mind jelentősebb biztonsági kérdés, elsősorban az olyan, tüzelőanyagok terén 

gyakorlatilag teljes behozatalra szoruló országok esetében. 

 A globális éghajlat- és környezetváltozás: 

Többek között itt kell megemlíteni azt a tényt, hogy a globális felmelegedés 

hatására alapjaiban alakult át bizonyos organikus képződmények elterjedési 

lehetősége. 1999 nyarán, a New Yorkban kitört agyvelőgyulladás járvány 

vizsgálata nyomán kimutatták, hogy a városban megjelent az addig az ezen az 

éghajlati területen ismeretlen Nyugat-nílusi vírus.
22

 Az, hogy ezek a vírusok 

képesek voltak alkalmazkodni a „hidegebb éghajlathoz” csak úgy tűnik 

lehetségesnek, hogy a „hidegebb éghajlat” ma már jóval kevésbé hidegebb, 

ezáltal a trópusi kórokozók kisebb mutáció révén is alkalmassá válhatnak és 

válnak arra, hogy elterjedési területüket jelentős mértékben kitolják északra, 

valamint ezzel egyidejűleg délre is. 

 A természeti és ipari katasztrófák: 

Az egyes új típusú biztonsági kihívások nagymértékű összefüggést mutatnak 

egymással. A természeti katasztrófák, és a fentebb említésre került globális 

éghajlatváltozás az egyik legeklatánsabb példának tekinthető a tárgyban. A 

természeti katasztrófák száma folyamatosan növekszik, számos esetben olyan 

csapások érnek egy-egy földrajzi területet, amelyek korábban egyáltalán nem 

voltak rájuk jellemzők.
23

 Az ipari katasztrófák terjedése természetes 

összefüggést mutat az iparosodás terjedésével. Az ilyen jellegű katasztrófa 

                                                 

22
 http://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/fertozo_betegsegek/cikkek/afrikai_virus_pusztit_a_ 

fejlett_vilagban/20041221114701 (letöltve: 2013. augusztus 30.) 
23

 Jól példázza a kialakult helyzetet, hogy Magyarországon is mind gyakoribbak a szélsőséges viharjelenségek, 

amelyek egyre nagyobb károkat okoznak. 
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helyzetek társadalmi hatása rendkívül jelentős, példaként lehet említeni a 

kolontári vörösiszap katasztrófát.
24

 

 A szervezett bűnözés: 

A globálissá vált szervezett bűnözés mind nagyobb veszélyt jelent a világ 

államai számára. A szervezett bűnözői körök tevékenysége a világ számos 

országában az állam működését is veszélyeztetik. A szervezett bűnözői 

csoportokban rejlő biztonsági kockázat kiemelt jelentőséggel bír a 21. 

században, és ezt – a hagyományos kábítószer-kereskedelemben, valamint a 

migrációban és gazdasági bűncselekményekben való részvételen túlmenően – 

különösen indokolttá teszi a terrorizmussal való mind szorosabb 

összefonódás. 

 A kábítószer-kereskedelem: 

A kábítószer-kereskedelemhez, valamint a kábítószer-fogyasztáshoz köthető 

biztonsági kockázatok hosszú ideje generális problémaként jelentkeznek. Az 

utóbbi években a fogyasztói piacon végbement változások, a tranzitországból 

célországgá válás új kihívások elé állítják a kormányzatot. Figyelemre méltó, 

hogy a terrorfinanszírozás területén végbement változások – a kábítószer-

kereskedelem és a terrorizmus között kialakult szoros kapcsolat – tovább 

emeli a biztonsági kockázat szintjét. 

 A migráció: 

A migráció kérdése korábban is számos problémát vetett fel, amelyek közül a 

2015-ös évet megelőzően elsősorban a terrorizmushoz köthetőket, valamint a 

kulturális-vallási keveredésből eredeztethetőket emelték ki. A migrációs 

folyamatok szélesedése kapcsán pedig a nemzetközi szakértők általában 

kiemelték azt a tényt is, hogy a globalizmus szélesedésének eredményeként a 

korábbi jól lehatárolható mobilitási struktúrák megváltoztak. Nem csak az 

                                                 

24
 A Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi (Mal) Zrt. Kolontár község közelében lévő zagytározójának 

gátja 2010. október 4-én szakadt át. A Kolontárra, Devecserre és Somlóvásárhelyre zúduló egymillió 

köbméternyi vörös iszap tíz ember életét követelte, a sebesültek száma pedig meghaladta a kétszázat. A 

kolontári tragédia Magyarország történetének legnagyobb ipari katasztrófája volt. 
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egyes országok közötti határok átjárhatósága vált lényegesen könnyebbé – 

amelyre az Európai Unió tagállamainak, gyakorlatilag csak virtuálisan 

meglévő határkérdése a legeklatánsabb példa –, de az egyes kontinensek 

közötti utazási lehetőségek is gyökeresen megváltoztak az elmúlt 

évszázadokban megszokottakhoz képest.
25

 

A 2015-ben a migráció terén zajlott folyamatok alapjaiban rendezték át a 

korábbiakban a bevándorlással kapcsolatosan a nyugati országokban 

kialakított álláspontot. A menekültválság ugyanis nagyban felülírta mindazt, 

amit korábban a terrorizmusról gondoltak ezekben az államokban. A 2015-ös 

párizsi terrorcselekmények bebizonyították, hogy a beutazni szándékozó 

esetlegesen radikális irányultságú személyek szűrése, elsősorban a schengeni 

övezeten belüli szabad mozgás lehetősége miatt nem csak a határ országok, 

mint például Magyarország, hanem az Európai Unió összes tagállamának 

közös érdeke. Ugyanakkor a menekültügy területén érvényesülő liberális 

uniós jog nem ad lehetőséget a kellő mélységű ellenőrzés megtételére, az 

európai polgárok védelmére. 

A 2015-ös év további eseményei – elsősorban az Európa jelentős részére 

kiterjedő erőszakos szilveszteri migránstámadások – bebizonyították, hogy a 

multikulturális társadalom, illetve a különböző kultúrák egymás mellett élése 

a kontinens egyetlen országában sem megoldott kérdés. 

 A szélsőséges csoportok: 

A szélsőséges csoportok tevékenysége – legyenek azok szélső jobboldali, 

vagy szélső baloldali, vagy akár radikális környezet-, vagy állatvédők – 

jelentős problémát jelenthet a modern állam életében. A társadalmat érintő 

radikalizáció, valamint az erőszakos extrémizmus megjelenése rendkívül 

sokrétű és összetett szociológiai folyamatok eredménye, melyben egyaránt 

                                                 

25
 A közlekedési eszközök 20. században zajlott robbanásszerű fejlődésének eredményeként a személyi mozgás 

lehetőségei rendkívül dinamikussá váltak. A szárazföldi közlekedés felgyorsulásához képest pedig még 

radikálisabb hatásokkal járt a repüléstechnika fejlődése által a légiközlekedés milyenségében bekövetkezett 

forradalmi változások. A mobilitási képességek alapvető változásával párhuzamosan pedig a biztonsági 

kockázatok a jelentős mértékű növekedése volt tapasztalható, mivel az új lehetőségek új képességek 

kifejlődéséhez vezettek többek között a szervezett bűnözés, a terrorizmus és a migráció terén is. 
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jelentkeznek terrorelhárítási, nemzetbiztonsági, valamint rendvédelmi 

aspektusok. 

A dokumentumban megjelölt fenyegetettségek, mint láthatóak komplexen, és a joganyag 

jellegéből adódóan, viszonylag tág fogalom-meghatározás alkalmazása mellett fedik le a főbb 

kockázati tényezőket. A Kormányhatározat röviden, azonban éppen ebből adódóan a lényeget 

kiemelve részletezi az egyes fenyegetettségek sajátosságait. 

Érdemes azonban a Kormányrendeletben foglaltaknál tovább gondolni az új típusú 

fenyegetettségek meghatározásának lehetőségeit. A joganyag keretdokumentumnak 

tekinthető, így minden részterületet nem fedhet le, ezekre azonban a részletes elemzések során 

indokolt kitérni. 

A 21. században, a globalizáció hatására az emberiség élete alapjaiban megváltozott. A 

változás általánosan érzékelhető a világ minden pontján, a korábbi természeti népek élettere 

lassan – azonban egyre gyorsuló ütemben – megszűnik. A nyugati kultúra – köztük a 

magyarországi – mára alapvetően átalakult, és sok tekintetben egyáltalán nem hasonlítható a 

korábbi önmagához. A változó környezetben a Kormányhatározatban foglaltakon túlmenően 

számos egyéb, az új körülmények között kialakult, a társadalom biztonságérzetét alapvetően 

befolyásoló tényező került előtérbe. Ilyen problémakörként merül fel például: 

 az élelmiszerbiztonság, 

 a vízgazdálkodás, 

 az erdőgazdálkodás, 

 az urbanizációs kihívások, 

 az egészségügy egyes – elsősorban a fertőző betegségekkel összefüggő – pandémiás 

területei. 

A globalizált társadalomban élő polgárok sokkal inkább kiszolgáltatottak az egyes emberek 

közötti együttműködésnek, mint az ezt megelőző korok emberei. A különböző biztonsági 

kihívások tárházának bővülése miatt – elsősorban az urbanizált társadalmi rétegek esetében – 

nagymértékben megemelkedett a fenyegetettség szintje. 



13 

 

 1903 Budapest, Pf. 314.       (06 1)265 6200 BM:69 000      Fax: (06 1)265 6209 BM:69 009      E-mail: tek@tek.gov.hu 

2. Biztonság és biztonságérzet 

A modern társadalomban, amint azt Vekerdi Zoltán meghatározásában olvasható, a 

biztonságérzet egy rendkívül összetett és bonyolult képlet alapján előálló fogalom, amely 

„megköveteli a fenyegetettség és a kockázatok előrejelzésére, felismerésére, elemzésére, 

megelőzésére, kivédésére, illetve hatásaik mérséklésére, valamint következményeik kezelésére 

rendelkezésre álló egyéni (nemzeti) és kollektív (helyi, regionális, többnemzeti, szövetségi) 

lehetőségek figyelembe vételét.”
26

 Vagyis a biztonságérzet mára olyan összetett fogalommá 

vált, amely megköveteli a korábbinál kiterjedtebb kormányzati és állampolgári aktív 

részvételt annak biztosítása érdekében. Itt kiemelt szerepet kap az aktív részvétel szerepe, 

mind az államigazgatási intézményrendszer, mind pedig a lakosság részéről szükséges, a 

nyitottság és a prosperitás annak érdekében, hogy a biztonságérzet fennálljon a 21. századi 

biztonsági kihívások ellenére is. 

A biztonságérzet kialakulása és megléte azonban nem tekinthető elégségesnek. Amennyiben 

ugyanis a biztonságérzet kerül elsődlegesen elérendő célként megjelölésre, akkor fennáll a 

veszélye annak, hogy a biztonság valós szintjétől pozitívabb irányba eltérő, hamis 

biztonságérzet alakul ki, pontosabban kerül kialakításra.
27

 A fentebb leírtakból egyértelműen 

következik, hogy a tényleges cél csak és kizárólag a biztonság megközelítésére törekvő 

szándék lehet. 

Amint azt a hazai biztonságpolitika közismert alakja, Nógrádi György gyakran idézi, a 

nemzetközi biztonságpolitika atyja, a német Egon Bahr szerint, „a biztonság a múltban 

abszolút, a jelenben relatív és a jövőben kiszámíthatatlan.”
28

 Bahr örökérvényű gondolatának 

valóságtartalmával fölösleges vitába szállni, azonban elvitathatatlan az embernek az az 

ősidőktől fogva meglévő tulajdonsága, amelynek alapján a biztonság elérésére, vagy 

maximális megközelítésére törekszik. Elmondható tehát, hogy a biztonság a jövőben nem 

elérhető, a jelenben pedig csak viszonylagosan létező, jelen tanulmány fogalmi keretei között 

mindössze megközelíthető.  

                                                 

26
 Vekerdi Zoltán (2012): A biztonság értelmezésének változása. Hadtudomány 2012/1-2. 61. o. 

27
 A „kialakulás” és a „kialakítás” közötti különbséget ebben az esetben azért lényeges megkülönböztetni, mert 

míg a „kialakulás”, nagy eséllyel magában hordozza a természetes, külső beavatkozás nélkül végbemenő, 

természetes folyamat eredményezte fejlődést, addig a „kialakítás” eleve mesterséges és befolyásolt 

tevékenység, amelynek során nem zárható ki az érdekek vezérelte szándékos torzítás sem. 
28

 http://hvg.hu/itthon/20120405_terror_nogradi (letöltve: 2013. augusztus 2.) 
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A felelős kormányzattól a választópolgárok minden körülmények között, jogosan várják el, 

hogy az a rendelkezésére álló lehetőségek maximális kihasználása mellett törekedjen a 

biztonság jelenben történő abszolút megközelítésére, és a jövőben kialakuló kihívásokra való 

felkészülésre. 

A biztonsági kihívások komplexszé válása alapjaiban változtatja meg a kormányzat részéről 

szükséges feladatok körét. Az új kihívásokkal szembeni eredményes fellépéshez a 

hagyományos struktúrák reformja szükséges, amelynek megvalósításához azonban számos 

egyéb, előzetesen indukált változás is elengedhetetlen. 

Ahhoz, hogy a 21. század kihívásaira helyes, Magyarország, a régió, valamint az Európai 

Unió érdekeit és biztonságát szavatoló válaszok szülessenek, elsődleges követelmény a 

veszélyforrásokkal kapcsolatos hagyományos gondolkodási mód alapvető átértékelése. A 

helyes döntések meghozatalához nemcsak az elengedhetetlen ugyanis, hogy az új 

kihívásokkal kapcsolatos új típusú ismeretek azok birtokába kerüljenek, akik a szakterületi 

védekezést és elhárító munkát végzik – illetve ezeken az ágazati területeken a döntéshozói 

pozíciókat betöltik – hanem ezen túlmenően a felkészülést szükséges lehet nemzetre emelni. 

A fentiek alapján indokolt lehet egy összehangolt kormányzati irányítás alatt álló komplex 

Nemzeti Biztonságtudatossági Program beindítása, amelynek keretében megtörténhetne a 

társadalom széles rétegeinek, bizonyos veszélyhelyzetek esetén való optimális viselkedésre 

felkészítése. Indokolt továbbá a biztonságtudatossági program komplexitása, amely ezáltal 

megteremtheti a lehetőségét, hogy a lakosság racionális válaszokat tudjon adni a különböző 

természeti csapásokból, a környezetszennyezésből, az ipari katasztrófákból, a 

terrortámadásokból, a kiemelt bűnözői tevékenységekből, az információs társadalom 

sajátosságaiból, valamint a társadalmi katasztrófákból és számos egyéb kihívásból eredő 

konfliktushelyzetekre. 

3. Nemzeti Biztonságtudatossági Program 

Az alábbiakban, a magyar társadalmat – a lakosságot és a különböző intézményi szektorokat – 

a 21. századi, új típusú biztonsági kihívásokra felkészítő Nemzeti Biztonságtudatossági 

Program tervezete kerül röviden – a főbb szempontokra fókuszálva – bemutatásra. A Program 

további részleteinek kidolgozása – a rendkívül sokrétű feladatok okán – egy esetlegesen 

felállítandó szakmai csoport tevékenységének lehet eredménye. 
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3.1 A program célja 

A biztonságtudatossági program célja, hogy a különböző szakterületek avatott 

képviselőinek bevonásával olyan, a mindennapok során használható tudással 

vértezze fel a magyar társadalmat, amelynek segítségével az sikeresen 

szállhat szembe a modern, asszimetrikus kihívásokkal. A program speciális, 

szakirányi orientáltságú képzéseibe/tréningeibe a társadalom széles rétegei 

kerülnének bevonásra, amely lehetővé tenné, hogy Magyarországon 

intézményi, valamint állampolgári szinten is javuljon az általános 

biztonságérzet. 

3.2 A Nemzeti Biztonságtudatossági Program célközönsége 

A Nemzeti Biztonságtudatossági Programnak, mint az megnevezéséből is 

adódik, a teljes magyar társadalom lefedése a célja. A Program keretében 

szervezett tréningeknek olyan sokoldalú variánsait szükséges kifejleszteni, 

amelyekkel a Program trénerei a társadalom bármely színterén 

megjelenhetnek. A főbb színterek: 

 általános iskolák, 

 középiskolák, 

 felsőoktatási intézmények, 

 állami intézmények, 

 ipari létesítmények, 

 civilszféra, kiemelten is a különös biztonsági kockázatot jelentő 

létesítmények (pl.: kutatólaborok). 

Fontos hangsúlyozni, hogy a Program elsődleges célja a társadalom segítése, 

ezért gyakorlatilag mindenki számára, aki élni kíván a lehetőséggel 

biztosítani kell, hogy az adott szakirányban felkészítést kapjon. 

3.3 A Nemzeti Biztonságtudatossági Program jellegzetességei 

A Nemzeti Biztonságtudatossági Program fő sajátossága, hogy ismeretátadó 

tréningek során a 21. században jelentkező biztonsági kihívásokra, azok 

sajátosságaira, valamint az ezekkel a kihívásokkal kapcsolatos helyes 
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viselkedési normákra és követendő reakciókra kívánja felkészíteni a tréningen 

résztvevőket. A Program keretében a szakmai anyag összeállítását követően 

olyan oktatók képzése valósulhatna meg, akik a későbbiekben helyi szintű – 

például iskolák – képzéseket tarthatnának. A későbbiekben ezek a trénerek 

folyamatos továbbképzéseken vennének részt. Bizonyos felkészítő tréningek 

megtartása azonban a Nemzeti Biztonságtudatossági Programot végző 

szervezeti egység kizárólagos kompetenciáját képezné. 

A Program keretében különböző veszélyhelyzetek esetén követendő 

magatartásra készítenék fel a tréningen résztvevőket: 

 túszejtés, vagy terrortámadás során követendő magatartás, 

 járványok kitörése esetén szükséges teendők, járványgyanús helyzetek 

értékelése, 

 kibertámadás elleni tudatos védekezés, teendők a bekövetkezett 

támadás esetén, 

 ellenérdekelt hírszerző tevékenység detektálása esetén követendő 

viselkedési normák, 

 tudatos iparbiztonság, 

 környezettudatos élet, 

 élelmiszer biztonság, 

 a globális felmelegedés okozta élettani, és az életteret érintő 

változásokban rejlő veszélyek, 

 a városi élet biztonsági kihívásai, 

 egyes biztonsági kockázatot jelentő tényezők felismerése, 

 biztonságtudatos mindennapi élet. 

A Programban számos egyéb biztonsági kockázat elhárítására való felkészítés 

is megjeleníthető. Az új típusú biztonsági kihívások flexibilitásából adódik, 

hogy a Program elemeit folyamatosan frissíteni szükséges. 
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3.4 A Nemzeti Biztonságtudatossági Program által felölelendő szakterületek 

A Programban szükséges minden a 1035/2012. (II. 21.) Kormányhatározatban 

foglalt, új típusú biztonsági kockázatot megjeleníteni. Ennek eredményeként 

elsődleges az alábbi szakterületek kerülhetnének a Program keretébe: 

 a regionális konfliktusok, 

 a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedése, 

 a terrorizmus, 

 a pénzügyi biztonság, 

 a kiberbiztonság, 

 az energiabiztonság, 

 a globális éghajlat- és környezetváltozás, 

 a természeti és ipari katasztrófák, 

 a szervezett bűnözés, 

 a kábítószer-kereskedelem, 

 a migráció, 

 a szélsőséges csoportok. 

A megnevezett kockázatokkal kapcsolatosan alapos és rendkívül összehangolt 

tréningek kerülhetnek szervezése. 

3.5 A Nemzeti Biztonságtudatossági Program várható eredményei 

A Program rövid-, valamint hosszú távú nemzetbiztonsági és 

nemzetgazdasági haszonnal is járhat. Valószínűsíthető, hogy a kedvező 

folyamatok már a Program megkezdését követő rövid időn belül beindulnak, 

és a folyamatos, a változó környezethez igazodó trenírozás eredményeként 

állandóvá válnak. 

Rövidtávú hatások: az új típusú biztonsági kockázatokkal szembeni 

felkészültségi szint emelkedése, továbbá a rendvédelmi szervek, valamint az 

állam és a kormányzat irányába megnyilvánuló bizalom növekedése. 
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Hosszútávon: az új típusú kihívásokkal szembeni felkészültség nemzeti 

szinten való kialakulása, a rendvédelem és a polgári titkosszolgálatok 

felderítési hatékonyságának növekedése, a szélsőséges ideológiák és a 

bűnözés visszaszorulása, a radikalizációs folyamatok és a szervezett bűnözői 

körök tevékenységének térvesztése. Nagy valószínűséggel, hosszabb távon a 

Program konkrét gazdasági többletet is eredményezhet. 

3.6 A Nemzeti Biztonságtudatossági Program helye az államigazgatásban 

A program sajátosságaiból, a kiemelt rendvédelmi érintettségből, valamint az 

országos szervezet és a szükséges tudásbázis többségének meglétéből, 

adódik, hogy a Program irányításának ideális felügyelőszerve a 

Belügyminisztérium. A Nemzeti Biztonságtudatossági Program végrehajtása 

érdekében szükséges lehet létrehozni egy önálló szervezeti egységet, 

amelynek irányítását – a feladat jelentősége, szerteágazósága, valamint 

számos egyéb indok alapján – miniszteri biztos, vagy helyettes államtitkár 

felügyelné. 

3.7 A Program végrehajtását kivitelező szervezeti egység állományának 

kiválasztása 

A szakmai tudásbázis összeállításának feladata a számos, különböző 

szakterület ismeretanyagának összevetése révén érhető el. A Program 

szempontjából rendkívüli jelentőséggel bír a gyakorlatiasság, valamint a 

folyamatos alkalmazkodás a változó környezethez, a biztonsági kihívások 

alakulásához. Ebből adódóan célszerűnek mutatkozik az állományt az egyes 

szakterületi feladatokat ellátó intézmények és szolgálatok munkatársai közül 

– berendeléssel, vezényléssel, vagy más, szükséges munkajogi aktus révén – 

összeállítani. A Program összeállításában közvetlen szereppel bíró főbb 

intézmények: 

 Alkotmányvédelmi Hivatal, 

 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, 

 Nemzeti Drogmegelőzési Intézet, 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság, 
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 Országos Epidemiológiai Központ, 

 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 

 Országos Tisztifőorvosi Hivatal, 

 Országos Vízügyi Főigazgatóság, 

 Rendőrség, 

 Terrorelhárítási Központ. 

Hangsúlyozni szükséges, hogy az itt felsorolt intézmények nem fedik le a 

teljes szakmai területet – az egyes minisztériumok például nem kerültek 

benne nevesítésre, ugyanakkor azok közreműködése a siker érdekében 

elengedhetetlen –, mindössze a legfőbb résztvevők kiemelésére szolgál. 

3.8 Nemzetközi kitekintés 

Biztonságtudatossági programok a világ számos pontján zajlanak. A fejlett 

demokratikus államokban az ilyen tréningek mindennaposnak számítanak. 

Ezek némelyike állami, míg mások speciális biztonsági tréningek tartására 

specializálódott és magáncégek szervezésében kerülnek megrendezésre.
29

 

Elmondható ugyanakkor, hogy a biztonságtudatossági programok zömében az 

informatikai-, és a kiberbiztonság szakterületén zajlanak.
30

 A nyugati világban 

rendszeresen előfordul, hogy a titkosszolgálatok, illetve a rendőrség is, egy-

egy speciális téma vonatkozásában, tréningeket, felkészítőket tart. 

A nyugati társadalmakban a hasonló kezdeményezéseknek komoly 

hagyománya van. Az állampolgárok, a különböző vállalkozások és az állami 

intézmények is bizalommal fordulnak a biztonságtudatossági tréninget 

szervező intézmény felé. 

Azokban az államokban, ahol a hasonló kezdeményezések rendszeresen, és 

huzamosabb ideje zajlanak érezhetően javult a lakosság és az állami 

intézmények közötti együttműködés, valamint jelentősen nőtt a bizalom az 

állami, elsősorban a rendvédelmi szervek iránt. 

                                                 

29
 Az egyik kiemelkedő biztonságtudatossági felkészítő tréningek szervezésével foglalkozó vállalkozás a SANS. 

30
 http://www.dhs.gov/national-cyber-security-awareness-month (letöltve: 2013. szeptember 29.) 
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3.9 Hazai kezdeményezések 

Magyarországon a biztonságtudatosság irányában egészen az utóbbi évekig 

csekély érdeklődés mutatkozott, mára azonban már tapasztalható bizonyos 

pozitív irányú elmozdulás. Néhány, nyugati mintára szerveződő szakirányú 

feladatokat ellátó vállalkozás, piaci alapon szervez biztonságtudatossági 

tréningeket, amelyek, hasonlóan a nyugati példához, szintén elsősorban 

internet-, és információ biztonsági kérdések köré csoportosulnak.
31

 

Hiányoznak azonban azok az aspektusok, amelyek megléte hozzájárulhat a 

komplex biztonságérzet alakulásához. 

3.10 A Nemzeti Biztonságtudatossági Program kialakításába bevonandó 

intézmények 

A Nemzeti Biztonsági Program komplexitásából fakadó sajátosságok 

eredményeként, az oktatási anyagok összeállításához számos állami 

intézmény együttműködése válik szükségessé. Nagy valószínűséggel 

szükséges lehet némely szakterület tekintetében
32

 egyes piaci szereplők 

bevonására is. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a Program nem a már meglévő struktúrákat akarja 

kiiktatni, hanem azokkal együttműködve, azokat egy nagyobb rendszer 

keretébe kívánja integrálni. A Program sikerességének alapfeltétele, hogy 

olyan már meglévő kezdeményezésekkel, mint a nemzeti drogellenes 

stratégia, vagy a 2013 őszén indult iskolarendőr program, és az ehhez 

kapcsolódó bűnmegelőzési program megmaradjanak, és azok a Nemzeti 

Biztonságtudatossági Programban foglalt új tudásbázissal kerüljenek 

kiegészítésre. 

Összegzés 

A tanulmányban megjelenítésre kerültek azok a főbb új típusú biztonsági kihívások, amelyek 

a 1035/2012. (II. 21.) Kormányhatározat alapján Magyarországra különös veszélyt 

                                                 

31
 http://www.itbc.hu/ 

32
 Természetesen vannak olyan területek is, ahol nem kívánatos a nem állami szereplők megjelenése a tematikák 

összeállítása során. 
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jelenthetnek. Az egyes kihívások részletes ismertetése jelzi, hogy olyan összetett kockázati 

tényezők fenyegetik az országot, amelyekre a lakosság, valamint az állam intézményrendszere 

nincs megnyugtató módon felkészülve. Annak érdekében, hogy a kiemelt társadalmi 

jelentőséggel bíró biztonságérzetet általános szinten emelni lehessen, szükséges egy 

oktató/képző kormányzati program, a Nemzeti Biztonságtudatossági Program beindítása. 

 


