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Abstract 

This study tackles just a section of Hungarian critical infrastructure protection and wishes to 
contribute to increasing security against terrorist threats endangering infrastructures. These are 
prerequisites for the functioning of the key services, the economy, the government and public 
administration. The study concludes that the protection of critical infrastructure against terrorism 
requires specific criteria, procedures and means of action. 

 

Bevezetés 

A kritikus infrastruktúrák kielégítő működése alapfeltétele a jelenlegi társadalmi, gazdasági, 

állami, politikai berendezkedésünk és a lakosság jelenlegi életszínvonala fenntartásának, a 

kiegyensúlyozott fejlődés biztosításának. Ezen infrastruktúra-elemek, szolgáltatások 

egymással szoros kapcsolatban, kölcsönös függőségi viszonyban állnak, az egyes elemek 

működőképessége közvetve vagy közvetetten függ a többi infrastruktúra üzemelésétől. A 

fentiekre figyelemmel e kiemelt jelentőségű intézményeket célszerű minden veszélyeztető 

körülménytől megóvni. E körülmények lehetnek szándékos emberi magatartások, 

terrorcselekmények, szabotázsok, gondatlan emberi magatartásból, vagy technológiai 

hibákból eredő veszélyek, valamint környezeti katasztrófák okozta zavarok. Jelen cikk 

keretében ezen infrastruktúrák ellen tervezett, megkísérelt, vagy elkövetett 

terrorcselekmények megelőzése, illetve elhárítása szervezeti és jogi kérdéseit elemzem, azzal 

a céllal, hogy az segítséget nyújtson a kritikus infrastruktúra-védelemre vonatkozó 

szabályozás előkészítéséhez. 

A kritikus infrastruktúrák védelmének szükségességével először az Amerikai Egyesült 

Államokban kezdtek el foglalkozni a XX. század második felében. A program eleinte a 
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természeti, környezeti, és technológiai veszélyekre koncentrált, majd a terrorfenyegetettség 

erősödésével a biztonságpolitikai szempontok is előtérbe kerültek. A terrorizmusból eredő 

veszélyekkel szembeni védelem szükségessége a 2001. szeptember 11-ei terrortámadást 

követően hangsúlyosabbá vált az USA-ban.1 Európában a kritikus infrastuktúra-védelem a 

2004-es madridi, majd a 2005-ös londoni terrortámadások következtében vált kiemelt 

programmá. 

I. A kritikus infrastruktúra (KI) fogalma 

Ahhoz, hogy a kritikus infrastruktúra-védelemmel érdemben tudjak foglalkozni, feltétlenül 

szükségesnek tartom a terminológiai kérdések tisztázását. A szakirodalomban és a témára 

vonatkozó joganyagokban számos KI definíciót találhatunk, melyek más-más nézőpontból 

világítják meg ugyanazon jelenséget.  

Az Európai Unió Tanácsának az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és 

kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló 2008/114/EK 

irányelvének2 (a továbbiakban: Irányelv) fogalom-meghatározása szerint kritikus 

infrastruktúra: „a tagállamokban található azon eszközök, rendszerek vagy ezek részei, 

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 valamely tagállamban.”  3 

Az Irányelv meghatározza az európai kritikus infrastruktúra (ECI)4 fogalmát is: „a 

tagállamokban található olyan kritikus infrastruktúra, amelynek megzavarása vagy 

megsemmisítése jelentős hatással lenne legalább két tagállamra.”  

A Kritikus Infrastruktúra-védelem Nemzeti Programjáról szóló 2080/2008. (VI. 30.) Korm. 

határozat 1. melléklete,5 (a továbbiakban: Zöld Könyv) szerint „kritikus infrastruktúrák alatt 

                                                 

1 Potóczky György: Áttekintés a kritikus infrastruktúra-védelem jelen helyzetéről, a továbblépést nehezítő 
tényezők elemzése útján. Hadmérnök 2010. 2. sz. 203-204. o. 

2 Az irányelv az Európai Unió jogi aktusa, mely célját tekintve kötelező a tagállamokra, a megvalósítás módjai 
vonatkozásában a tagállamok széleskörű szabadsággal rendelkeznek. 

3 Az Európai Unió Tanácsának 114/2008. (12. 08.) EK irányelve az európai kritikus infrastruktúrák 
azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről 2. cikk b) pont 

4 European Critical Infrastructure, Az Európai Unió Tanácsának 114/2008. (12. 08.) EK irányelve az európai 
kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének 
értékeléséről 2. cikk a) pont. 



3 
 

� 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 

olyan, egymással összekapcsolódó, interaktív és egymástól kölcsönös függésben lévő 

infrastruktúra elemek, létesítmények, szolgáltatások, rendszerek és folyamatok hálózatát 

értjük, amelyek az ország (lakosság, gazdaság és kormányzat) működése szempontjából 

létfontosságúak és érdemi szerepük van egy társadalmilag elvárt minimális szintű 

jogbiztonság, közbiztonság, nemzetbiztonság, gazdasági működőképesség, közegészségügyi és 

környezeti állapot fenntartásában. 

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.” 6 

A német kormány azon szervezeteket és intézményeket tekinti kritikus infrastruktúráknak, 

amelyek létfontosságúak a népjólét számára, és amelyek leállása vagy kimaradása hosszú 

távon az ellátás zavarait eredményezheti, valamint más, drámai következménye lehet a 

jelentős számú lakos vonatkozásában.7 

A holland definíció szerint kritikusnak tekintendők azok az infrastruktúrák, amelyek leállása, 

vagy működésének sérülése nemzeti szintű károkhoz vezethet.8 

Figyelemmel arra, hogy e cikk célja a kritikus infrastruktúrák terrorizmussal szembeni 

védelme egyes aspektusainak bemutatása, szükségszerűnek tartom a téma specifikumainak 

megfelelő terminológia rögzítését. 

A fogalomnak szükséges eleme az infrastruktúra meghatározása. Témám szempontjából 

infrastruktúrának kell tekinteni azokat a létesítményeket, szolgáltatásokat, amelyek az érintett 

társadalomnak az általa elért fejlettségi szinten történő működését biztosítják, annak 

                                                                                                                                                         

5 Zöld könyv a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó nemzeti programról. A Zöld könyv a brit törvény-
előkészítési gyakorlat sajátos műfaja, melyet az Európai Unió döntés-előkészítési gyakorlata is átvett. A Zöld 
könyvek vitaindító dokumentumok, melyek célja rámutatni egy adott ágazat legfontosabb megoldatlan 
kérdéseire, és felhívni az ágazat szereplőit az állásfoglalásra. 

6 A Kritikus Infrastruktúra-védelem Nemzeti Programjáról szóló 2080/2008. (VI. 30.) Korm. határozat; 1. számú 

melléklet, Zöld könyv a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó nemzeti programról 3. 2. pont 
7 Potóczky György: Áttekintés a kritikus infrastruktúra-védelem jelen helyzetéről, a továbblépést nehezítő 

tényezők elemzése útján. Hadmérnök 2010. 2. sz. 208-209. o. 
8 Potóczky: i.m.(2. jegyzet) 208-209. o. 
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szükséges feltételei. Más szavakkal egy közösségnek a rá jellemző fejlettségi szinten történő 

működését biztosító intézmények rendszereként lehet egy adott ország infrastrukturális 

hálózatát meghatározni. Az európai társadalmak esetében többek között ide tartozik a 

közlekedés, az energiaszolgáltatás, a kormányzat, a rendvédelem, a hírközlés, az ivóvízellátás, 

az egészségügy, a művelődésügy stb. 

Ezek közül azon létesítmények, szolgáltatások kritikusak, amelyek kiesése, vagy 

működésének jelentős visszaesése következtében a társadalom által elvárt közszolgáltatások, 

jóléti szint átmenetileg jelentős kiesést, károkat okozva, vagy tartósan nem biztosítható. 

Ennek színvonala természetesen államonként, társadalmanként, régiónként eltérő lehet. A 

fenti meghatározásban szándékosan nem használtam a „létfontosságú” kifejezést, hiszen 

társadalmak több ezer év óta léteznek, tehát a jelenlegi infrastrukturális szint visszaesése a 

létüket nem fenyegetné, legfeljebb az életkörülményeik megváltozását eredményezné. 

Tekintettel arra, hogy e cikk keretében a kritikus infrastruktúráknak a terrorizmus okozta 

veszélyekkel szembeni védelmével foglalkozom, szükségesnek tartom rögzíteni, hogy a 

kritikusság szükséges elemének tartom az adott létesítmény terrorizmus általi potenciális 

veszélyeztetettségét is. 

Fentiekből következően kritikus infrastruktúrának tekintem azokat a létesítményeket, illetve 

szolgáltatásokat, amelyek az adott társadalomnak egy meghatározott fejlettségi szinten történő 

működését biztosítják, és amelyekkel szemben reális esélye van olyan terrortámadásnak, mely 

időleges, vagy tartós kiesésüket eredményezheti, és e működési zavar jelentős 

következményekkel járhat az adott társadalom gazdasági, jóléti berendezkedésére nézve. 

II. A kritikus infrastruktúra-védelem céljai, irány ai 

A kritikus infrastruktúrák terrorizmus elleni védelmére vonatkozó szempontrendszer 

kialakítását a konkrét tapasztalat hiánya nehezíti, hiszen eddig nem történtek olyan 

terrortámadások, amelyek kifejezetten egyes infrastrukturális elemek megbénítását célozták 

volna. Bár az al-Kaida vezető személyiségei többször olyan kijelentést tettek,  miszerint a 

nyugati világ gazdasági intézményeit, pénzügyi központjait, kulcsfontosságú létesítményeit 

fogják támadni, álláspontom szerint az eddig bekövetkezett támadások elsősorban az emberi 

áldozatok maximalizálására, félelem- és pánikkeltésre törekedtek, nem pedig a megtámadott 

létesítmények működésképtelenné tételére. 
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2011. szeptember 11-én, a Világkereskedelmi Központ elleni támadások9 során közel három 

ezer ember vesztette életét, jelentős mértékű anyagi kár keletkezett. A légiközlekedést a 

hatóságok a támadást követően leállították, ám egy nappal később már bizonyos 

repülőtereken újra indult a légiforgalom.10 A gazdasági növekedés üteme valamelyest 

lassult,11 a munkanélküliségi ráta pedig lényegében elhanyagolható mértékben, 0.11%-al 

nőtt.12 A fentiekre figyelemmel a támadást eltervező szervezet valószínűsíthetően nem a 

gazdasági károk okozását, hanem az áldozatok számának lehető legnagyobb mértékűre 

növelését tartotta elsődleges szempontjának. Meg kell jegyeznünk, hogy a társadalomban sem 

a gazdasági károk elszenvedése keltette a legnagyobb ellenérzést, hanem az emberi áldozatok 

nagy száma. A célpont meghatározásánál feltehetőleg nem a WTC nemzetközi 

kereskedelemben betöltött szerepe, hanem szimbolikus jelentősége volt a fő szempont.13 

A 2004. március 11-én, Madridban bekövetkezett merényletek során négy, utasokkal teli 

vonat robbant fel.14 Az áldozatok száma 119-re tehető. Az elkövetők lehetséges céljainak 

meghatározásához lényegesnek találom a helyszín és az időpont kiválasztását. A robbantások 

a reggeli csúcsforgalomban történtek, Madrid legforgalmasabb vasúti csomópontjaiban. A 

vasúti közlekedés átmenetileg megbénult,15 jelentős anyagi kár keletkezett. Az elkövetés 

körülményei mégis arra engednek következtetni, hogy a támadások eltervezésénél arra 

törekedtek, hogy minél több áldozata legyen a cselekménynek, hiszen a társadalom pszichikai 

állapotára ezzel jelentős hatást lehet gyakorolni. 

2005. július 7-én London metróhálózatában 3, egy emeletes buszon pedig 1 peroxid alapú 

robbanószerkezet robbant ugyancsak a reggeli csúcsforgalom idején.16 A merényletek 56 

halálos áldozatot követeltek, és jelentős mértékben korlátozták a londoni tömegközlekedést.17 

                                                 

9 http://kulfold.ma.hu/tart/cikk/b/0/77711/1/kulfold/Kepek_es_videok_911__kilenc_eve_tortent_a_maig_f 
eldolgozhatatlan_terrortamadas. 

10 http://americanhistory.about.com/od/terroris1/p/wtc_September11.htm. 
11 0.5%-al csökkent az előző évhez képest. 
12 Ma.hu: Kilenc éve történt a máig feldolgozhatatlan terrortámadás. 

http://kulfold.ma.hu/tart/cikk/b/0/77711/1/kulfold/Kepek_es_videok_911__kilenc_eve_tortent_a_maig_feldo
lgozhatatlan_terrortamadas (2012. 08. 27.). 

13 A WTC lerombolása egyébként nem befolyásolta jelentős mértékben a nemzetközi kereskedelem folyamatát, 
az amerikai jegybank a megfelelő intézkedések megtételével (tőzsdei kereskedelem időleges felfüggesztése, 
bankjegykibocsátás és kamatpolitika) elkerülte a pénzpiacok összeomlását. A WTC az arab világ szemében a 
nyugati típusú tőkés gazdaság-, társadalompolitika és világrend egyik jelképe volt. 

14 http://index.hu/kulfold/madrid6897/. 
15 Két nap múlva azonban szinte teljes egészében helyreállt. 
16 http://www.origo.hu/nagyvilag/20090122-londoni-metro-robbantas-2005-elfogtak-az-egyik-feltetelezett-

merenylot.html. 
17 http://indavideo.hu/video/Londoni_metrorobbantas_hattere. 
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A metrót csak egy hét leforgása alatt tudták teljes egészében működőképessé tenni, a 

személyszállítást egyéb közlekedési eszközökkel pótolták. Az elkövetők feltehető szándéka 

azonban ez esetben sem a közlekedés megbénítása volt, hiszen sokkal jelentősebb hatást 

tudtak elérni az áldozatok számának növelésével. 

A fentieken kívül számos olyan merényletet,18 vagy annak kísérletét19 lehet felsorolni, 

amelynek célpontjául infrastruktúra-elemeket választottak,20 azonban a merénylők eredeti 

célja nem a létesítmények, közszolgáltatók működésképtelenné tétele volt, hanem a 

nagyszámú áldozaton keresztül a lakosság jelentős részében félelem, pánik előidézése. 

Annak ellenére, hogy eddig nem váltak ismertté olyan terrorcselekmények, amelyek 

kifejezetten infrastrukturális intézmények működés képtelenné tételét célozták, álláspontom 

szerint a jövőben kiemelt figyelmet kell fordítani e létesítmények terrortámadásokkal 

szembeni védelmére, hiszen az ilyen infrastruktúrák működésképtelenné tétele kiváló eszköz 

a terrorizmus számára céljaik eléréséhez. E szolgáltatók ugyanis az emberek jelentős részének 

biztosítják a mindennapi életvitelükhöz szükséges feltételeket, egymással kölcsönös 

függésben állnak,21 kiesésük a jelenlegi gazdasági, társadalmi berendezkedést veszélyeztetné. 

III. Jogi háttér 

A témára vonatkozó jogi szabályozás bemutatása előtt fel kívánom hívni a figyelmet arra, 

hogy a tanulmány elkészítésének időpontjában mindenkire kötelező erejű szabályozás csak a 

KIV-ben részt vevő államigazgatási szervek feladatkörének elhatárolása, és a hatáskörök 

kijelölése vonatkozásában van hatályban. A védekezés tartalmi elemeire, módjára, 

metodikájára kiterjedő hatályos joganyag eddig nem került elfogadásra, folyamatban van 

                                                 

18 2001. február 5én egy házilag készített pokolgép robbant a moszkvai metróban, a Belorusz pályaudvarnál lévő 
állomáson, ami húsz sérültet eredményezett. 2003. július 5-én két öngyilkos merénylőnő Moszkvában, a 
tusinói repülőtéren zajló rock-fesztivál bejáratánál hozta működésbe a testére erősített pokolgépet. A 
robbanásban 16 ember meghalt, 60 megsebesült. 2004. február 6-án robbanás történt egy moszkvai 
metrószerelvényen, az öngyilkos merénylet áldozatainak száma megközelítette a harmincat. 2009 
novemberében felrobbantották a Nyevszkij Expresszt, ami 26 halálos áldozattal járt. 2010. március 29-én 
ismét robbantottak a moszkvai metróban, 43 ember veszítette életét. 

19 2005 július 25-én, Londonban a 7-ei merénylet mindem mozzanatát lemásoló támadást kísérel meg 
végrehajtani egy muszlim szélsőségesekből álló csoport, a bombákat azonban nem tudták működésbe hozni. 
2006 augusztus 10-én a reptéren robbantani szándékozó muszlim szélsőségesek terrorakcióját hiúsította meg 
a Scotland Yard. 2006 augusztus 21-én, Németországban vasúti szerelvényeken kísérelt meg robbantani két 
libanoni származású terrorista. 

20 http://index.hu/kulfold/ttl1299/ http://karpatinfo.net/kulfold/2010/03/29/terrorakciok-moszkvaban-az-elmult-
tiz-evben. 

21 A villamos-energia feltétele például számos más infrastruktúra működésének. 
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azonban egy jogszabály-előkészítő munka, amely a KIV átfogó szabályozását készül 

elvégezni. Ez a tanulmány e tevékenység eredményességét hivatott segíteni, a tárgykör egyes 

aspektusainak feldolgozásával. 

Az Irányelv kötelezővé tette a tagállamok számára a területükön lévő kritikus infrastruktúrák 

beazonosítását, annak vizsgálatát, hogy az adott létesítmény ECI-nek minősülhet-e, ezek 

kijelölését, védelmi tervének elkészítését és annak megvalósítását. A védelmi programnak 

összveszély-megközelítésen kell alapulnia, elsőbbséget adva a terrorizmusból eredő 

veszélyekkel szembeni küzdelemnek. E megközelítés értelmében a kritikus infrastruktúrák 

védelmével kapcsolatban figyelembe kell venni az ember által okozott technológiai 

veszélyeket és a természeti katasztrófákat is, azonban a terrorveszélynek kell elsőbbséget 

adni. A szabályozás fő rendező elvei a szubszidiaritás, az arányosság és a kiegészítő jelleg. 

A szubszidiaritás lényege, hogy az EU csak azon feladatok vonatkozásában vállal szerepet, 

amelyek a tagállami szinten túlmutatnak, több tagállamot, vagy az egész közösséget érintik. 

Az arányossági elv lényege, hogy a feladatok címzettjei teljesítőképességükkel arányos 

terheket viseljenek. A kiegészítő jelleg alapján a feladat végrehajtása során fel kell használni a 

meglévő szervezetrendszert, védelmi mechanizmusokat és eredményeket, ezeket kiegészítve 

kell a célt elérni. 

Az ECI-k védelmének elsődleges és végső felelőssége a tagállamokat és az infrastruktúrák 

tulajdonosait/üzemeltetőit terheli. 

Az Irányelv az energetikai szektor és a közlekedési ágazat vonatkozásában ró 

kötelezettségeket a tagállamokra, rögzíti azonban, hogy az általa megjelölt feladatokat más 

fontos ágazatok esetében is el kell végezni. 

A tagállamok számára kötelezően elérendő célok tehát az ECI-k beazonosítása, kijelölése és 

védelmük megszervezése. Ennek megvalósítására az Irányelv felvázol egy végrehajtási 

javaslatot, metodikát, amelynek értelmében a tagállamok ágazati felelősséggel rendelkező 

közigazgatási szervei22 az általuk megalkotott, speciálisan a saját területükre vonatkozó 

ágazati kritériumok alapján beazonosítják a potenciális kritikus infrastruktúrákat, 

kockázatelemzést készíttetnek, majd központilag meghatározott, ún. horizontális 

                                                 

22 A szakminisztériumok, illetve az országos illetékességű szakosított államigazgatási szervek. 
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kritériumokat23 alkalmazzák rájuk. Az Irányelv ajánlása szerint ide tartozik a veszteségek,24 a 

gazdasági hatás25 és a társadalmi hatás kritériuma.26 Itt hívom fel a figyelmet arra, hogy a 

szabályozás hatásalapú kritikusság-fogalmat alkalmaz, tehát kizárólag az adott létesítmény 

vagy szolgáltató működésének kiesése következtében beállt hatás alapján szelektál.27 

Az így beazonosított KI közül kell kiválasztani azokat, amelyek jelentős működési zavara más 

tagállamot is érinthet.  Az infrastruktúra üzemeltetője biztonsági tervet készít, melyben 

feltárja a biztonsági hiányosságokat, megfelelő tervet készít ezek kiküszöbölésére. A tagállami 

hatóság felügyeli a folyamatot, majd jóváhagyja az üzemeltetői biztonsági tervet, amelyet 

ezek után az üzemben tartó végrehajt, amit a hatóság ellenőriz. 

A hatóság és a KI üzemeltetője között egy kijelölt kapcsolattartó személy közvetít. 

A magyar szabályozási koncepciót a Kritikus Infrastruktúra-védelem Nemzeti Programjáról 

szóló 2080/2008. (VI. 30.) Korm. határozat 1. melléklete tartalmazza, melynek címe: „Zöld 

könyv a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó nemzeti programról.” A dokumentum 

az Irányelv által felvázolt koncepciót követve, azt a magyar sajátosságokra alkalmazva segíti 

a hazai létesítményvédelemre vonatkozó szabályok és rendszer kialakítását, a magyarországi, 

más elnevezéssel nemzeti KIV vonatkozásában. A joganyag tehát nem foglalkozik a 

határokon túlnyúló hatás elemzésével, így az európai kritikus infrastruktúrák védelmével. A 

Zöld Könyv legfontosabb iránymutatásait az alábbiakban foglalom össze. 

  

                                                 

23 Ez olyan feltételrendszer, amely minden KI-ra alkalmazandó, függetlenül attól, hogy mely ágazatba tartozik. 
Ld.: Az Európai Unió Tanácsának 114/2008. (12. 08.) EK irányelve az európai kritikus infrastruktúrák 
azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről 3. cikk (1). 

24 A halottak és sebesültek feltételezhető száma alapján. Ld.: Az Európai Unió Tanácsának 114/2008. (12. 08.) 
EK irányelve az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása 
szükségességének értékeléséről 3. cikk (2) bekezdés a) pont. 

25 A gazdasági veszteség valamint a termékek, illetve szolgáltatások romlásának mértéke alapján, ideértve a 
várható környezeti hatásokat is. Az Európai Unió Tanácsának 114/2008. (12. 08.) EK irányelve az európai 
kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének 
értékeléséről 3. cikk (2) bekezdés b) pont. 

26 A közbizalomra tett hatás, a fizikai szenvedés és a mindennapi élet rendjének felborulása alapján értékelve; 
beleértve az alapvető szolgáltatások veszteségeit is. Az Európai Unió Tanácsának 114/2008. (12. 08.) EK 
irányelve az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása 
szükségességének értékeléséről 3. cikk (2) bekezdés c) pont. 

27 Az Európai Unió Tanácsának 114/2008. (12. 08.)EK irányelve az európai kritikus infrastruktúrák 
azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről 3.-6. cikk. 
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1.) Az infrastruktúra-védelem szükségességének háttere 

A XXI. század első éveiben bekövetkezett terrortámadások (USA, Madrid, London), 

természeti katasztrófák (ázsiai szökőár, földrengések) és technikai kihívások (kétezredik évi 

dátumváltás, nagykiterjedésű áramkimaradások, cyber támadások) felhívták a figyelmet az 

infrastruktúráknak a modern társadalmak életében betöltött különös jelentőségére, azok 

sebezhetőségére, valamint az infrastruktúrák, a társadalom és kormányzati működés 

kölcsönös egymásrautaltságára.28 Ezen okok irányították rá a figyelmet a KIV 

szükségességére. 

2.) A Zöld Könyv célkitűzése29 

 A kritikus infrastruktúra védelmének nemzeti sajátosságokat tükröző szabályozása érdekében 

részletes elemzéssel fel kell tárni a modern társadalom számára nélkülözhetetlen 

infrastruktúrák esetében fennálló kockázati tényezőket és azok várható következményeit. A 

vizsgálatot megelőzően szükséges elvégezni a fogalmak tisztázását, egységes értelmezését, a 

veszélyforrások besorolását, valamint a megelőzés és védelem irányának, tartalmának, 

feladatainak megfogalmazását. 

A Zöld Könyv elsődleges célkitűzése, hogy biztosítsa a nemzeti kritikus infrastruktúrák 

védelméről szóló nemzeti program megvalósítását és egy jogszabály megalkotását, 

összegezze a kormányzati szereplők NKIV-vel kapcsolatos célokra, szempontokra, 

alapelvekre, fogalmakra és a megvalósítás alapvető formáira vonatkozó álláspontját. 

A védelmi program az alábbi fő célkitűzéseket határozza meg. 

a) A kritikus infrastruktúrák jelentős kihatású meghibásodásának vagy teljes leállásának 

hatékony megelőzése. Ennek érdekében el kell végezni a létesítmények és azok legnagyobb 

kockázatot képviselő elemeinek beazonosítását, kijelölését, a kockázatok elfogadott legkisebb 

                                                 

28 A Kritikus Infrastruktúra-védelem Nemzeti Programjáról szóló 2080/2008. (VI. 30.) Korm. határozat; 1. 

számú melléklet, Zöld könyv a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó nemzeti programról, 1. pont. 
29 A Kritikus Infrastruktúra-védelem Nemzeti Programjáról szóló 2080/2008. (VI. 30.) Korm. határozat; 1. 

számú melléklet, Zöld könyv a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó nemzeti programról, 2. és 3. 
pont. 
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mértékűre történő csökkentését biztosító elemzések lefolytatását és a szükséges védelmi 

intézkedések bevezetését. 

b) Az infrastruktúra tulajdonosok, üzemeltetők és az állami szervek megfelelő felkészítése a 

kritikus infrastruktúra meghibásodása vagy működésének megszakadása esetére. 

c) Jelentős kihatású meghibásodás vagy kiesés, teljes leállás esetén a működés lehető 

legrövidebb időn belül történő visszaállítására, illetve helyettesítő megoldások alkalmazására 

irányuló képességek, intézkedések megtervezése, kialakítása, végrehajtása és  folyamatos 

fejlesztése. 

A Zöld Könyv hangsúlyozza, hogy a védelmi program nem irányulhat a kritikus 

infrastruktúrák kis kihatású működési zavaraira kiterjedő, vagy az infrastruktúrákra veszélyt 

jelentő összes tényezőt kizáró teljes védelemre. Ehelyett a sebezhető pontok csökkentésével, 

valamint a kockázati tényezők tudatos felmérésével és beazonosításával biztosítja a kritikus 

infrastruktúrák számára a megfelelő védelmet. 

3.) A joganyag a következmény alapú kritikusság fogalmát alkalmazza a létesítmények 

beazonosítása módszereként. Az üzemzavarok következményeit hatásuk jelentőségét tekintve 

kis hatású, komoly zavarok és válsághelyzetek elkülönítésével három csoportba sorolja, 

amelyek az alábbi szempontok mentén különíthetőek el egymástól.30 

a) A hatás területi kiterjedése 

A kritikus infrastruktúra valamely elemével kapcsolatos veszteséget azon földrajzi terület 

nagysága alapján számítják ki és osztályozzák, amelyet a veszteség vagy az adott szolgáltatás 

megszűnése érinthet.31 Ennek megfelelően a hatás lehet helyi, regionális, nemzeti vagy 

nemzetközi szintű. 

b) Súlyossága 

A társadalom, a gazdaság és a kormányzat esetében az infrastruktúra meghibásodásából vagy 

kieséséből fakadó hatás mértékét jelenti. A hatás mértékét a következőképpen lehet értékelni: 

                                                 

30 A Kritikus Infrastruktúra-védelem Nemzeti Programjáról szóló 2080/2008. (VI. 30.) Korm. határozat; 1. 

számú melléklet, Zöld könyv a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó nemzeti programról 3.2. pont 
31 uo. 
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nincs hatás, minimális, mérsékelt vagy jelentős. A nagyságrend megállapításához az alábbi 

szempontok alkalmazhatók. 

A társadalmi, illetve a gazdasági életben bekövetkezett negatív hatás nagyságrendje, az épített 

és természeti környezetre gyakorolt hatás, a politikai hatás mértéke,32 a közegészségügyi hatás 

nagysága,33 a lakosságra gyakorolt tömeg-pszichológiai hatás mértéke, illetőleg a más 

infrastruktúrák működésére negatívan ható következmények. A hatás súlyosságát 

befolyásolja, hogy az adott szolgáltatás helyettesíthető-e valamilyen ideiglenes módszerrel, 

avagy van-e kifejezetten a funkciója betöltésének pótlására rendszeresített alternatív 

megoldás. 

c) A következmény időbeli elhúzódása 

E pont alatt két körülményt lehet vizsgálni. Az egyik, hogy az adott infrastrukturális elemmel 

kapcsolatos veszteség mennyi idő elteltével fejthet ki jelentős hatást, a másik pedig, hogy e 

negatív hatás mennyi ideig tarthat.34 

4.) A szabályozás kísérletet tesz a veszélyeztető tényezők összefoglalására, melynek keretében 

megkülönböztet ember által, szándékosan előidézett, vagy előidézni kívánt események,35 

környezeti eredetű veszélyek, technológiai vagy civilizációs eredetű veszélyek.36 

A Zöld Könyv rögzíti, hogy a KIV-nek összveszély-megközelítésen kell alapulnia, 

terrorizmus prioritással. 

5.) A szabályozás vázolja a KIV-ben részt vevő szereplők feladatait, hatásköreit.37 A kormány 

meghatározza a védelmi program és tevékenység fő irányait, kijelöli a KIV-met koordináló 

szervet, meghatározza feladatait, illetőleg a védelmi program végrehajtása során betartandó 

prioritásokat. Az infrastruktúra-védelmet koordináló szerv összehangolja a programban részt 

vevő szervek munkáját, felügyeli és ellenőrzi az alárendelt szervek ezirányú tevékenységét, 

                                                 

32 A közhatalmat gyakorló szervek iránti bizalom megváltozásának volumene, a kormányzat intézményeinek 
működőképessége. uo.  

33 A bekövetkezett eseménnyel összefüggésben elszenvedett sérülések, betegségek, halálesetek száma. Uo. 
34 A kiesés időtartamának növekedése a kritikusság mértékét értelemszerűen növeli. Uo. 
35 Terrorcselekmény, közérdekű üzem működésének megzavarása, számítástechnikai rendszer és adatok elleni 

bűncselekmény, egyéb bűncselekmények, fegyveres konfliktusok. 
36 A Kritikus Infrastruktúra-védelem Nemzeti Programjáról szóló 2080/2008. (VI. 30.) Korm. határozat; 1. 

számú melléklet, Zöld könyv a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó nemzeti programról 3.5. pont. 
37 A Kritikus Infrastruktúra-védelem Nemzeti Programjáról szóló 2080/2008. (VI. 30.) Korm. határozat; 1. 

számú melléklet, Zöld könyv a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó nemzeti programról, 4. pont. 
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kidolgozza a KIV nemzeti programját, nemzeti konzultációs fórumot működtet. Ellátja 

továbbá az Európai Unió intézményeivel történő kapcsolattartással járó teendőket. Az ágazati 

felelősséggel rendelkező központi államigazgatási szervek38 az ágazatuk tekintetében 

végrehajtják a kockázatelemzéseket, melyek alapján meghatározzák a KIV ágazati 

kritériumait, együttműködnek az infrastruktúra-tulajdonosokkal, felügyelik, ellenőrzik a 

feladataik végrehajtását, végzik a kijelöléssel járó feladatokat. 

Az infrastruktúrák védelméért való elsődleges felelősség az üzembentartókat terheli. Az 

üzembentartó felelős a létesítmény védelmének megszervezéséért, az elvárt szintű védelem 

biztosításáért és ezek finanszírozásáért. Részt vesz az ágazati szintű azonosítási és védelmi 

programokban, a rendelkezésére álló releváns információkat megosztja az érintett állami 

szervekkel és biztonsági összekötő személyt foglalkoztat. Kidolgozza, folyamatosan frissíti és 

végrehajtja az üzemeltetői biztonsági tervet, és információ-átadáson alapuló kapcsolatot tart a 

vészhelyzeti beavatkozó egységekkel. 

IV. A szabályozási koncepcióval kapcsolatos észrevételeim 

1.) A hatásalapú kritikusság-vizsgálatot egységes szempontrendszer alapján célszerű 

elvégezni. E célt szolgálják horizontális kritériumok, melyek küszöbértékeinek 

meghatározásához a vonatkozó joganyagok nem adnak támpontot. A feltételrendszer 

kialakításakor figyelemmel kell lenni az ország infrastrukturális sajátosságaira, illetve arra, 

hogy a kritériumok alapját képező gazdasági, társadalmi hatások szintjét úgy kell 

meghatározni, hogy ne eredményezzen kezelhetetlen számú infrastruktúrát. Minél több 

ugyanis a KI, a hatóságoknak annál nagyobb kihívást jelent azok felügyelete, ennek 

következtében növekszik a veszélye annak, hogy lényeges körülmények feltáratlanok 

maradnak. 

2.) A kritikus infrastruktúra-védelem lényegét tekintve arra koncentrál, hogy a társadalom 

számára nagy jelentőséggel bíró szolgáltatások kiesését megelőzze, vagy ha ez nem 

lehetséges, legalább elégséges mértékű helyettesítéséről gondoskodni lehessen. Álláspontom 

szerint ezért a feltételrendszert úgy kell kialakítani, hogy abban ne kapjanak helyet olyan 

feltételek, amelyek nem befolyásolják a kritikus üzemek működését. Ennek megfelelően 

célszerűtlennek tartom a horizontális kritériumok között szerepeltetni a halottak és sebesültek 

                                                 

38 Szakminisztériumok, országos illetékességű államigazgatási szervek. 
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meghatározott számát, tekintettel arra, hogy pusztán az a tény, hogy az infrastruktúra elemet 

ért esetleges terrortámadás, technológiai baleset vagy környezeti katasztrófa következtében 

nagyobb számú személy sérül meg, vagy veszti életét, az üzem működőképességét nem 

feltétlenül befolyásolja. Nem bénítja meg például a tömegközlekedést egy utasokkal teli 

autóbusz felrobbantása, annak ellenére sem, hogy akár 100 halálos áldozattal is járhat. 

Az üzemek működése szempontjából természetesen jelentősége lehet meghatározott 

személyek, vagy ezek bizonyos köre39 elvesztésének, ez azonban nem következménye, hanem 

oka lehet az üzem kiesésének, amit a gazdasági, társadalmi hatások között értékelünk. 

Az emberi veszteségek kritériumának akkor lehet jelentősége, ha az infrastruktúra leállása, 

vagy működésének jelentős mértékű visszaesése következtében meghatározott számú személy 

sérülése, vagy halála következik be. Ezt az esetet el kell határolni attól, amikor az 

infrastruktúra megtámadása során következik be az emberek halála, vagy sérülése, ez ugyanis 

nem feltétlenül hat ki az üzem működésére, funkciójának betöltésére. Megjegyzem, hogy igen 

alacsonyra tehető azon infrastruktúrák száma, melyek leállásának egyenes következménye 

lehet jelentős számú személy halála, vagy sérülése. 

3.) Egy infrastruktúra kritikusságát több szempontrendszer alapján is meg lehet ítélni melyek 

közül az Európai Unió a fent említett következmény-alapú értékelést ajánlja. Más módszer 

szerint azonosítják az infrastruktúrákat az USA-ban, ahol a sebezhetőséget és a 

veszélyeztetettséget tekintik a besorolás alapjának. Eszerint azok a létesítmények minősülnek 

kritikusnak, amelyeknek jelentős a veszélyeztetettsége és a veszélyeztető tényezőkkel 

szembeni védelme sem tökéletesen kielégítő. Figyelemmel arra, hogy az USA-ban komoly 

terrorveszéllyel kell számolni, kritikus infrastruktúra-védelmük is elsősorban e tényezőre 

koncentrál. A veszélyeztetettségre természetesen kihat egy adott létesítmény sebezhetősége, 

hiszen könnyebben válik terrortámadás célpontjává egy olyan objektum, amely rossz védelmi 

tulajdonságokkal rendelkezik. Emellett figyelembe veszik az infrastruktúra jelentőségét, 

illetve azt, hogy valamely terrorszervezet számára szimbolikus jelentőséggel bír-e.40 

                                                 

39 Döntéshozók, különleges szaktudással rendelkező alkalmazottak. 
40 Précsényi Zoltán – Sólymosi József: Kritikus Infrastruktúrák azonosítása: Körkép az EU-ban és az USA-ban 

tapasztalható nehézségekről. http://www.foodlawment.hu/downloads/kritikus_infrastrukturak_azonos 
itasa_usa_eu.pdf (2012. 08. 27.) 5-8. 
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A holland modell az adott infrastruktúra-elem rendszerben betöltött szerepére helyezi a 

hangsúlyt, azt vizsgálja, hogy az adott infrastruktúra kiesése mely más közszolgáltatások 

megszűnésével jár. Kritikusnak az a létesítmény minősül, amely kiesése az interdependencia 

hatását figyelembe véve több alrendszer működésképtelenségét eredményezi.41 

Az Európai Unió által preferált hatás-, vagy más szóval következmény-alapú vizsgálat nem 

vesz figyelembe fenyegetettségi kritériumokat, a beazonosítandó infrastruktúrák száma attól 

függ, hogy hol húzzuk meg a működés kiesésével okozott hatások határértékét. Ezen értékek 

meghatározásakor azonban körültekintően kell eljárnunk. Amennyiben túlságosan alacsonyan 

szabjuk meg a kritikusság szintjét, az eljárás olyan nagyszámú létesítményt fog eredményezni, 

amelyek felügyelete megoldhatatlan feladatot jelent a hatóságok számára, a hiba 

elkerülhetetlen, a potenciális célpontok védelme gyengülhet. Ha azonban úgy határozzuk meg 

a szintet, hogy abba csak kevés üzem férjen bele, fennáll a veszélye, hogy egy lehetséges 

támadási felület kikerül az eljáró szervek látóköréből. 

4.) A szabályozás jelentős feladatokat ró az infrastruktúrák üzemeltetőire mind a kijelölési 

eljárás, mind a védelem terén. Álláspontom szerint az üzemeltetők lehetőségein belül 

megvalósított védelmi intézkedések – akár jelentős mértékben is – növelhetik a létesítmények 

biztonsági színvonalát, önmagukban azonban nem alkalmasak egy jól megszervezett 

terrortámadás megelőzésére, megakadályozására, vagy következményei elhárítására. Az 

infrastruktúrák védelme nem korlátozódhat tehát az üzemeltetők által megtervezett, és 

megvalósított intézkedések megtételére, amiben a hatóságok pusztán felügyeleti, vagy 

ellenőrző szervként vesznek részt. 

A kritikus infrastruktúra-védelemmel kapcsolatos szabályozási koncepció megosztja ugyan a 

feladatokat a kormányzat, a hatóságok, és az üzemben tartók között, azonban nem egyenlő 

arányban. A hatóságok adminisztratív teendőivel szemben állnak az infrastruktúra 

tulajdonosok érdemi kötelezettségei. Ez utóbbiak közé tartozik, hogy a koncepció szerint az 

üzemeltetőnek kötelessége felmérni és értékelni saját létesítményének biztonsági színvonalát, 

az esetleges hiányosságokat feltárni, majd mindezek ismeretében egy üzemeltetői biztonsági 

tervet (ÜBT) készíteni, melyben megoldást kell találnia az önmaga által feltárt 

hiányosságokra. Hatósági jóváhagyás után pedig meg kell valósítania az ÜBT-ben foglaltakat. 

                                                 

41 Lujf, Eric A. M. Burger, Helen H. Klaver,Marieke H. A. (2003): Critical infrastructure protection in the 
Netherlands: A Quick-scan.The Netherlands; TNO Physics and Electronics Laboratory (TNO FEL)]. 16-34. o. 
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Biztonsági kapcsolattartó személyt kell foglalkoztatnia továbbá, aki a hatóságokkal, illetve az 

eljárásban részt vevő más szervekkel való együttműködés során képviseli az infrastruktúra 

üzemeltetőjét. A szabályozási elképzelés szerint mindezen feladatokat pedig saját költségen 

kell elvégeznie, a hatóság pedig ellenőrzi e kötelezettségek teljesítését. 

Véleményem szerint a megoldási módszer magában hordozza annak veszélyét, hogy a megtett 

erőfeszítések nem érik el a céljukat. Köztudott ugyanis, hogy Magyarország nem tartozik a 

terrorizmus által erősen fenyegetett országok közé, így a gazdasági élet szereplői nem érzik 

égető szükségét annak, hogy a létesítményeik biztonsági színvonalát jelentős mértékben 

növeljék, hiszen ez jelentős költségráfordítást igényel, ami tevékenységük jövedelmezőségét 

veszélyezteti. Hozzá kell tenni továbbá, hogy a szabályozás nem versenysemleges, hiszen a 

gazdasági élet kritikus infrastruktúrának minősített szereplői számára többlet-kötelezettséget 

jelent, mások viszont ilyen költségtöbblet hiányában gazdasági előnyre tehetnek szert a KI-kal 

szemben. Fennáll a veszélye tehát annak, hogy a kijelölt infrastruktúra-tulajdonosok hosszú 

távú biztonsági érdekeik háttérbe szorítása mellett a rövidtávú, nyereség-orientált megoldást 

részesítik előnyben. 

A jelenlegi szabályozási koncepció elfogadása esetén pedig meg is lesz erre a lehetőségük, 

hiszen maguk mérik fel a biztonsági hiányosságaikat, amelyekre ugyancsak maguknak kell 

megoldást találni, majd megvalósítani azt. Fennáll tehát a lehetősége annak, hogy az előírt 

gondolatmenetet megfordítva meghatározzák, hogy mekkora összeget kívánnak biztonság-

fejlesztésre fordítani, a hiányosságokat pedig ennek megfelelően jelölik meg. Amennyiben 

túlságosan nagyszámú infrastruktúrát jelölünk ki, a hatóságoknak nem lesz kapacitásuk a nem 

megfelelő ÜBT-ek kiszűrésére, ennek megfelelően előfordulhat, hogy a védelmi képességek a 

KIV-be fektetett munka és anyagi eszközök ellenére sem javulnak számottevően. 

Az eljáró hatóságoknak pedig meglehetősen szűkös eszközrendszer áll a rendelkezésére az 

üzemeltetői kötelezettségek kikényszerítése érdekében. A szabályozási koncepció szerint a 

felügyeleti szerv bírságolási jogosítványokkal rendelkezik a feladatait nem teljesítő 

infrastruktúrákkal szemben. Tekintettel arra, hogy a kritikus infrastruktúrák előreláthatóan 

igencsak nagy költségvetéssel dolgozó intézmények lesznek, illetve a biztonsági kiadások is 

jelentős összegeket fognak kitenni, a kötelezettségek kikényszerítésére csak nagy összegű 

bírságok lesznek alkalmasak. Így lehet csak elkerülni ugyanis azt, hogy a kötelezett a feladata 

teljesítése helyett a bírság megfizetését válassza. A súlyos büntetési tételek viszont magukban 

hordozzák annak veszélyét, hogy megszűnik az infrastruktúra-tulajdonosoknak a 
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hatóságokkal való együttműködési hajlandósága. Ezek után okszerűen következtethetünk arra, 

hogy igyekezni fognak minden jogi lehetőséget megragadni annak érdekében, hogy a rájuk 

rótt kötelezettségektől szabaduljanak, illetve azokat minél később kelljen teljesíteniük. A 

magyar jogrendszer pedig jelen állapotában a lehetőségek tárházát kínálja ilyen célok 

elérésére. A KIV-ben részt vevő szereplők feltétlen együttműködése nélkül pedig csekély az 

esély az infrastruktúrák védelmének megerősítésére. 

5.) A védelmi tervek kialakításánál meghatározó szempont, hogy a terv készítésekor milyen 

veszélyeztető tényezőkkel számolunk, milyen események bekövetkezését valószínűsítjük. 

Nyilvánvaló, hogy minden infrastruktúra esetében nem lehet felkészülni a legsúlyosabb 

veszélyekre, ezért meg kell határozni, hogy az adott létesítményeket milyen jellegű veszélyek 

fenyegethetik, és ezekre kell megfelelő védekezési mechanizmusokat kidolgozni. 

V. Következtetések, javaslatok 

A kritikus infrastruktúráknak a terrorizmusból fakadó veszélyekkel szembeni védelme eltérő 

megközelítést igényel, mint a technológiai, vagy környezeti hatásokkal szembeni védekezés, 

tekintettel arra, hogy az előbbi esetben egy ember által, szándékosan előidézett kockázati 

tényezőről van szó, melyekkel szemben más kockázatcsökkentő mechanizmusokat szükséges 

alkalmazni, mint a vétlen, vagy gondatlan magatartással, illetőleg emberi közrehatás nélkül 

bekövetkező veszélyek esetében. 

A fenti észrevételeknek megfelelően álláspontom szerint a terrorközpontú védelmet szem előtt 

tartva meg kell határozni az infrastruktúráknak egy kezelhető mértékű körét, amelynek 

kiesése jelentős következményekkel járhat az ország gazdasági, társadalmi berendezkedésére, 

illetve a lakosság életszínvonalára, és potenciális célpontja lehet egy esetleges 

terrortámadásnak. Ez a kritikus infrastruktúrák beazonosítási metodikájának átgondolását 

teszi szükségessé. Javaslatom szerint egy megfelelő küszöbértékek megválasztásával 

elvégzett hatásalapú szelekció eredményeképp számításba vehető infrastruktúrák közül a 

veszélyeztetettségi szempontból elvégzett vizsgálat alapján ki kell választani azokat az 

intézményeket, amelyeknek a terror-fenyegetettsége is jelentős. E módszer előreláthatóan 

jelentős mértékben fogja csökkenteni a beazonosított létesítmények számát, így átláthatóvá, 

megoldhatóvá válik a KIV az abban részt vevő szervek és intézmények számára. 
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A fenyegetettség-alapú elemzés elvégzéséhez pedig számba kell venni és súlyozni kell azokat 

a tényezőket, amelyek az infrastruktúrákat veszélyeztethetik. Ezt a legegyszerűbben úgy 

tehetjük meg, ha felderítjük azokat a csoportokat, szervezeteket, amelyek potenciális veszélyt 

jelentenek intézményeinkre, értékeljük ezek motivációit, céljait, várható cselekvési irányait, 

kapcsolatrendszerüket, anyagi és egyéb lehetőségeiket, személyi összetételüket, majd ezekből 

megállapítjuk, hogy az adott csoport mely infrastruktúrára jelent potenciális veszélyt, és mik 

lehetnek a támadás várható módszerei. 

A felderítés módszerei kiválóan alkalmasak annak meghatározására is, hogy egy adott 

intézmény, szolgáltató esetében milyen védelmi szintet célszerű, illetve szükséges elvárni, 

elkerülve azt, hogy felesleges védelmi intézkedések bevezetésének előírásával túlzottan nagy 

terhet rójunk az üzembentartókra. Amennyiben be tudtuk határolni az adott infrastruktúrát 

veszélyeztető személyek, csoportok, szervezetek körét, további felderítő munkával – 

legalábbis hozzávetőlegesen – meg tudjuk becsülni azok támadási képességeit. Ezek 

ismeretében következtetni lehet a biztonsági intézkedések azon színvonalára, amellyel nagy 

valószínűség szerint elhárítható, vagy rosszabb esetben legalább késleltethető az adott üzem 

leállása. 

A védelmi program kialakítása során pedig – amint azt az előzőekben már említettem - 

célszerűnek tartom figyelembe venni, hogy a terrorizmusból fakadó veszélyekkel szembeni 

védekezés a köz- és a magánszféra szoros együttműködését feltételezi, továbbá magában 

foglalja olyan módszerek és eljárások alkalmazását, amelyek csak bizonyos, különleges 

célokra létrehozott rendvédelmi szervek eszköztárában szerepelnek. 

Meggyőződésem, hogy egy összehangolt, alaposan előkészített és megszervezett 

terrortámadás megakadályozásához az üzemeltető által elérhető védelmi eszközök 

elégtelenek. Az ilyen támadásokkal szembeni védelem csak akkor lehet hatékony, ha az abban 

részt vevő erők folyamatos információkkal rendelkeznek a veszélyeztető tényezők céljairól, 

erejéről, eszköztáráról, személyi összetételéről. Meghatározó szerep jut tehát a felderítést 

végző szerveknek a védelmi program megvalósítása során. A felderítési munka 

együttműködést, jó személyes kapcsolatokat feltételez a titkosszolgálatok kapcsolattartói és a 

védendő intézmények képviselői között, annak érdekében, hogy a felderítő szervek mindig 

naprakész információkkal rendelkezzenek az infrastruktúrák gazdasági és egyéb 

érdekeltségei, kapcsolatrendszere, céljai alakulásáról. 
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Egy esetleges támadás elhárítását, megszakítását, felszámolását az üzemeltető védelmi 

egysége nagy valószínűséggel nem tudja elvégezni, ezért ilyen esetben különösen jelentős 

szerephez jutnak a vészhelyzeti beavatkozó egységek. E szervek munkájához ugyancsak 

elengedhetetlenül fontos a jó személyes kapcsolat és az együttműködési készség a védendő 

intézmény részéről, hiszen a műveleti feladatok eredményes kivitelezéséhez naprakész 

információkkal kell rendelkezniük az objektumok elhelyezkedéséről, fizikai jellemzőiről, 

ismerniük kell a helyszínt, a biztonsági rendszert, valamint birtokában kell lenniük számos 

egyéb olyan információnak is, amelyet legkönnyebben az üzembentartótól tudnak beszerezni. 

A fentiekből kitűnik, hogy a terrorizmusból eredő kockázatokkal szembeni kritikus 

infrastruktúra-védelem az egyéb veszélyek esetében alkalmazottól eltérő beazonosítási és 

védelmi gyakorlatot kíván, ezért célszerűnek tartom, hogy a potenciális 

terrorveszélyeztetettséggel bíró intézmények védelmének szabályozása és létrehozása az 

egyéb szempontú KIV-en belül, a jelzett sajátosságokra tekintettel, elkülönítve kerüljön 

megalkotásra. 

VI. Összegzés 

Következtetésként megállapítható, hogy a kritikus infrastruktúráknak a terrortámadásokkal 

szembeni hatékony védelmének eléréséhez kifejezetten erre a célra kialakított, speciális 

eljárások és különleges szakértelemmel rendelkező szervezeti egységek összehangolt munkája 

szükséges. E speciális veszélyeztető körülménnyel szembeni ellenálló-képesség eléréséhez 

nem alkalmasak azok az eljárások, amelyek a természeti, vagy technológiai eredetű 

kockázatokkal szemben megfelelnek. Ahhoz, hogy a védekezési képességeket megfelelő 

mértékben tudjuk növelni, és egy hatékony biztonsági szintet lehessen elérni, teljes körű és 

feltétlen együttműködést kell kialakítani az infrastruktúra üzemeltetője, a felderítő szervek és 

a veszélyhelyzeti beavatkozó egységek között. Az együttműködés középpontjában a 

naprakész információk áramlásának biztosítása áll. A felderítő egységeknek folyamatosan 

ismerniük kell az infrastruktúra, mint gazdasági szereplő célkitűzéseit és gazdasági 

kapcsolatrendszerét, kereskedelmi politikáját, a beavatkozó egységeknek pedig információval 

kell rendelkezniük a támadás elhárítása szempontjából különös jelentőséggel bíró 

körülményekről, amelyek legkönnyebben az üzemeltetőtől szerezhetőek be. Mindezen 

elvárásoknak meg kell jelenniük a KIV-re vonatkozó jogszabályokban is, hiszen hatékony 

védelem csak szilárd jogi alapokon képzelhető el. Figyelemmel arra, hogy - amint fent 

említettem - nem került még sor olyan eredményes terrortámadásra, amely kifejezetten a 
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kiemelt fontossággal bíró infrastruktúrák működésképtelenné tételét célozta, a társadalom 

nem érzi aktuális problémának a terrorközpontú infrastruktúra-védelmet. Ennek 

következtében félő, hogy a terrorizmussal szembeni kihívásokra megfelelőképpen reagálni 

képes védelmi rendszer, illetve erre vonatkozó szabályozás kialakítására nem kerül sor 

mindaddig, amíg egy ilyen támadás be nem következik. 

 


