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1. Summary
Since Hungary’s NATO accession, the Hungarian Defence Forces have been actively
involved in international peacekeeping operations, such as the missions in Iraq or
Afghanistan.
Unfortunately, bombing attacks in the theatres of operations proved to be almost daily
events, with very frequent cases of fatalities or serious injuries. Organizations focusing on the
analysis of acts of terrorism have indicated that not only military but civilian targets
(buildings and persons) are also in the crosshairs of terrorism. In this sector, critical systems
and facilities for holding masses of people are the most prevalent with extremely high
numbers of cases. The most significant reason for this is that civilian facilities comprise an
easy target for attackers.
The protection of such amenities requires the establishment of a particularly complex
system which is extremely costly if the remaining risk level is to be minimized or to be
limited to an acceptable level. Unfortunately, in the vast majority of cases the persons
responsible for security are not in control even of the basic factors of the otherwise complex
system.
Critical systems contribute to creating public security and that of the country's external
security therefore if this infrastructure – which is otherwise indispensable for the functioning
of society – is damaged, it may have unforeseeable consequences at even national level.
A bomb attack, which may happen in a busy street of any city, may result in a great
number of human lives and large-scale material damage.
Also on the basis of the research history, the dissertation deals with the shortcomings of the
mentioned areas, their interconnections, and resolution of these issues.
2. New scientific findings
1. I established new definitions, a new categorisation, and a security approach to defending
the general, priority and critical objects of the domestic man-made environment, and the
protection opportunities of military compounds against (terrorist) attacks.
- object categorisation and definition: general, priority, critical / vital.
- traffic control device and other regulations;
- defence plan concept;
- guarded, unguarded conditions;
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- protection techniques.
2. I introduced both attack and defence axioms on the basis of the analysis of attack and
defence methods, and made suggestions both for attack and defence on the basis of
these axioms.
3. I compiled a partial design manual that may facilitate civilian, law-enforcement, and
defence organizations to plan defence and protection against vehicle-borne attacks.
4. I was the first to develop a complete decision-support mapping system, which may be used
for the damage assessment of bombing attacks, for determining the human resources
and technical assets of defence, law-enforcement, and civil-defence organizations, and
for coordinating their activities in connection with detection, prevention, remediation,
and damage elimination processes.
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3. A kutatás előzményei
Az elmúlt száz-százötven évben egyre több olyan személy és szervezet jelent meg,
amelyek radikális módszerekkel és eszközökkel igyekeztek kivívni saját „igazukat” nemzeti
és nemzetközi szinteken egyaránt.
A NATO-hoz való csatlakozás óta a Magyar Honvédség aktív szerepet vállal a nemzetközi
békefenntartó műveletekben, mint például az iraki vagy afganisztáni missziók. A
hadszíntereken sajnos a robbantásos merényletek szinte mindennaposnak bizonyultak, ahol
igen gyakori a halálos vagy a súlyos sérüléssel járó esetek száma. A terrorizmus eseteinek
elemzésével foglalkozó szervezetek kimutatták, hogy a célkeresztben nem csupán katonai,
hanem civil célpontok (épületek és személyek) is szerepelnek. Ebben a szektorban elsősorban
a létfontosságú rendszerek és a tömegtartózkodásra alkalmas létesítmények fordulnak elő
kiemelkedően magas esetszámokkal.
Ennek legfőbb oka, hogy a civil szféra létesítményei könnyű célpontot jelentek a támadók
számára. Védelmük rendkívül komplex rendszer felépítését igényli, ami rendkívül
költségesnek számít, ha a maradék kockázati szintet minimálisra – elfogadható szintre – kell
redukálni. Sajnos az esetek túlnyomó többségében az amúgy komplex rendszer alapfeltételei
közé sorolandó tényezőkkel sem rendelkeznek a biztonságért felelős személyek.
A létfontosságú rendszerek hozzájárulnak a közbiztonság és az ország külső biztonságának
megteremtéséhez, ha az adott infrastruktúra sérül – amely egyébként nélkülözhetetlen a
társadalom működéséhez–, akkor annak beláthatatlan következményei lehetnek akár országos
szinten.
Az értekezésemben feldolgozott téma jelentőségét bizonyítják az előzőekben felsorolt
tényezők,

valamint

aktualitását

alátámasztja

és

indokolttá

teszi,

hogy

jelenleg

Magyarországon nincs olyan szabályozás, amely előírná a létesítmények robbantásos
cselekményekkel szembeni minimális védelmére vonatkozó követelményeket. Éppen ezért,
egy robbantásos merénylet esetén, amely történhet akár bármely város forgalmas utcáján is,
nagyszámú emberi életet követelne, és anyagi kárt okozna.
Az alábbi kutatási előzményeket is alapul véve, az értekezés az említett területek
hiányosságaival, azok kapcsolódásával – összefonódásával, illetve ezek megoldásával
foglalkozik:
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- Az MSc diplomamunkámban ismertettem az épületek robbantásos cselekmények elleni
védelmének – ide értve a felderítő, védekező- elhárító technikai eszközöket – lehetőségeit,
 2012-2013-ban

részt

vettem

a

„TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0001

Kritikus

infrastruktúra védelmi kutatások” elnevezésű projekt, 4. alprojekt „Építmények védelme,
megerősítése robbantásos cselekmények ellen” című kiemelt kutatási terület munkájában.
 2013-ban

részt

vettem

TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0001

számú

„Kritikus

infrastruktúra védelmi kutatások” című pályázat keretében a „Munkahelyi ergonómiai
kockázatok csökkentésének lehetőségei” kiemelt kutatási terület munkájában. A kutatás
során az EOD 9 nehéz tűzszerészruha emberi szervezetre gyakorolt hatását vizsgáltam
egészségügyi és ergonómiai szempontból.
4. Célkitűzések
Képesítéseimnek megfelelően a kutatási területemet több szempontból vizsgálom, mint:
1) távközlés technikus,
2) had- és biztonságtechnikai mérnök (BSc.),
3) munkavédelmi szakmérnök,
4) okleveles biztonságtechnikai mérnök (MSc.).
A tudományos, tényekkel történő alátámasztás érdekében kutatási célként határoztam meg,
hogy:
- tanulmányozom

Magyarország

polgári

építésügyi

szabályozásait

az

objektumok

robbantásos cselekmények elleni védelmével kapcsolatban;
 megvizsgálom a robbanóanyagok otthoni előállításának és a Magyarországon tartózkodó
lehetséges elkövetők jelenlétének a veszélyét;
 tanulmányozom és meghatározom a hazai épített környezet általános, kiemelt és
létfontosságú objektumainak robbantással elkövetetett (terrorista) támadások elleni
védelmi lehetőségeit;
 felkutatom és összefoglalom azokat a főbb tervezési szempontokat és módszereket,
amelyek alkalmazásával a régi és az új objektumok a robbanás hatásaival szemben
ellenállóbbak lehetnek;
 megvizsgálom a régi és az újonnan megjelenő bűnös célú robbanószerkezetek ellen
folytatott tevékenységek lehetséges módszereit, valamint az ellenük történő felkészülés
hatékonyságát;
 a polgári, rend- és honvédelmi hatóságokkal egyeztetek a bűnös célú robbantásos
cselekmények felderítésére, megelőzésére, elhárítására, azok ellen történő védekezés, a
6

helyreállítás és a kárbecslés megállapítását elősegítő döntéstámogató rendszerek
alkalmazásával kapcsolatosan;
 kapcsolatot veszek fel a témához kapcsolódó szakemberekkel, oktatókkal és hallgatókkal.
Értekezésemben hivatkozok a következő témakörökre, illetve azok ismeretére, de ezen
felül nem elemzem mélységében, nem foglalkozok, a terrorizmus fejlődéstörténetével, az
infrastruktúrák teljes spektrumával (ide értve a létfontosságú rendszereket is)1a
tartószerkezetek

méretezésével,

kockázatértékelés

számításának

matematikai

összefüggéseivel, a különböző felderítő módszerekkel és eszközökkel, a katonai táborok
szerkezeti felépítésével és kialakításával.
5. Vizsgálati módszerek
A robbantásos cselekmények elleni védelem tanulmányozása összetettségéből adódóan
interdiszciplináris szemléletet követel meg, mert több tudományterületet érint.
Az aktuális (2016. szeptembertől) tudományági nómenklatúra [9] mindhárom
tudományos osztályán belül, az összesen 11 tudományos részterületből 8 szorosan
kapcsolódik a témához. A tudományos részterületek ágazataiktól függően eltérő hangsúllyal
szerepelnek jelen disszertációban, amelyek közül kiemelt jelentőséggel bír a műszaki-, a
fizika és csillagászati, az orvosi-, filozófia és történet-, valamint a gazdaság és jogtudomány.
A célkitűzéseimet és hipotéziseimet figyelembe és összhangba véve úgy gondolom,
hogy a következő kutatási módszerek alkalmazásával a megoldást találok a tudományos
problémára:
- általános, összehasonlító módszer,
- empirikus (tapasztalati) kutatási módszer,
- elméleti és logikai kutatások közül analízises, indukciós és dedukciós,
módszerek alkalmazása.
6. Új tudományos eredmények
1. Új definíciókat, új csoportosít és biztonsági szemléletmódot fogalmaztam meg a hazai
épített környezet általános, kiemelt és létfontosságú objektumainak, valamint a katonai
táborok robbantással elkövetetett (terrorista) támadások elleni védelmi lehetőségeire.
 objektumcsoportosítás és meghatározás: általános, kiemelt, kritikus/létfontosságú.
 forgalomirányító eszköz és egyéb szabályozások,
 védelmi terv koncepció,
A továbbiakban a kritikus infrastruktúra és a létfontosságú rendszer ugyanazt a fogalmat
takarják.
1
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 őrzött, őrizetlen állapot,
 a védelem technikái,
2. Bevezettem a támadási és védekezési axiómákat a támadási és védekezési módszerek
elemzése alapján, valamint az axiómákra építve a támadás és védekezés végrehajtására
javaslatokat tettem.
3. Részlegesen összeállítottam egy tervezési segédletet, amely segítségével- iránymutatásával
a polgári-, rend és honvédelmi szervezetek képesek a járműtámadások elleni védekezés
megtervezésére.
4. Elsőként dolgoztam ki egy komplett döntéstámogató térképes rendszert, amely alkalmas
lehet a bűnös célú robbantásos cselekmények kárbecslésére, a rend- és honvédelmi,
valamint a polgári védelmi szervezetek a humán és a technikai eszközök erőforrásának a
meghatározására, egymás tevékenységét szervezetten összehangolni a felderítési,
megelőzési, az elhárítási és kárfelszámolási folyamatokkal kapcsolatosan.
7. Az eredmények hasznosítási lehetősége (Ajánlások)
„Objektumok védelmének eszközei és lehetőségei a bűnös célú/terror jellegű robbantásokkal
szemben” című értekezésem eredményeit további hasznosításra javaslom az alábbi
területeken:
 A disszertációm fejezetei a robbantásos cselekménnyel összefüggő hazai szabályozás
hiányosságának a tényét, a terrorista szervezetek-, a támadási célpontok rövid
ismertetését

és

robbantásos

cselekménnyel

összefüggő

statisztikai

adatokat

szemlélteti. Elsősorban jogalkotók és biztonsági szakemberek részére ajánlom a
figyelmük felkeltésére, így a szakterület szabályozatlanságára és a mielőbbi
intézkedések megkezdésére.
 Kutatómunkám a robbantásos cselekmények eszközeit, azok alkalmazásának
módszereit

és

stratégiáit

tartalmazza,

ebből

adódóan

oktatási

segédletként

alkalmazható a szakterülettel foglalkozó szervezetek állományának kiképzési
feladataihoz (mint például a rendőrség – Készenléti rendőrség –, a terrorelhárítás és a
honvédség), továbbá a polgári életben biztonságtechnikával foglalkozó szakemberek
számára.
 Az értekezésben található tervezési segédlet, az adminisztratív szabályozás és a
feltüntetett fizikai védelmi eszközök, továbbá azok elemzése az általános-, a kiemelt
biztonsági fokozatú-, a létfontosságú objektumok biztonságáért felelős személyek
számára szakmai támogatást biztosíthat a védelem kiépítésében és felülvizsgálatában.
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 Alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a Magyar Honvédség külföldi katonai missziós
objektumainak

védelmének

megtervezéséhez,

kiépítéséhez,

felülvizsgálatához,

valamint felkészülési anyagként használható a műveleti területeken szolgálatteljesítést
vállaló vagy az arra kijelölt állomány részére.
 A kidolgozott „Látnok” döntéstámogató térképes rendszer alkalmazása segítheti a BM
Országos

Katasztrófavédelmi

Főigazgatóság

robbantásos

fenyegetésekkel

és

cselekményekkel összefüggő tevékenységeit, mint például
-

a veszélyeztetett terület felmérését,

-

a károk becslését,

-

a szükséges technikai és humánerőforrások felmérését,

-

a kárfelszámolásban együttműködő szervezetek (rendőrség, terrorelhárítás,
mentőszolgálat, honvédség, közüzemi szolgáltatók, stb.) munkafolyamatainak
összehangolása, vezetése és irányítása területén.

 A drónok bűnös célú alkalmazásukban rejlő lehetőségek és veszélyek elemzését, a
felderítési és az ellenük történő védekezés lehetőségeinek tanulmányozását és
elemzését javaslom:
-

a jogi szabályozásért felelős személyeknek,

-

a következő személyek és szervezetek részére:
 a rendőrség,
 a terrorelhárítás,
 a nemzetbiztonsági,
 a Magyar Honvédség,
 a kiemelt és létfontosságú objektumok védelméért felelős szervezetek,
 a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánynyomozói Szakmai Kamara
 a kutatási irányvonal és kutatási cél pontos meghatározására,

Egyetemi hallgatók, doktoranduszok számára nemcsak a kapcsolódó tantárgyak oktatásához
nyújthat segítséget, de ösztönözheti őket az értekezésben tárgyalt területek alaposabb
tanulmányozására, illetve továbbfejlesztésére.
Meggyőződésem, hogy kutatómunkám – amelynek eredménye ez az értekezés – megfelelő
alapot nyújt a robbantásos cselekményekkel összefüggő tevékenységekhez – felderítés,
megelőzés, védekezés, kárelhárítás – és a területen történő további kutatásokhoz.
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