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A tudományos probléma megfogalmazása 
 
        A természetes, és az ember alkotta földalatti speciális erıdítési létesítmények (to-
vábbiakban SEL) a katonai és a nemzetbiztonsági alkalmazásokban több mint 5000 éve 
játszanak szerepet. A földalatti tereket gyakran használták tartózkodó terek és menekü-
lési útvonalak céljára i.e. 3500-3000-ben Mezopotámiában és Egyiptomban, és szerepük 
jelenleg is létezik az afganisztáni konfliktusban. A SEL-ek fontos szerepet játszottak a 
XX. században is, amikor gyárak tucatjait rejtették a föld alá a II. világháború idején 
Németországban és a volt Szovjetunióban. Megemlíthetı ugyanakkor a Cheyenne hegy-
ségbeli NORAD, a koreai demarkációs vonal alatt létezı mintegy 1000 földalatti léte-
sítmény, vagy a megszámlálhatatlan mennyiségő mesterséges illetve természetes bar-
lang, melyeket az Al-Kaida erık ma is használnak Afganisztánban. 
        A II. világháború végén, 1945-ben a világ megismerhette a kor legpusztítóbb fegy-
verét az atombombát (Hiroshima, Nagaszaki). 
A háború után szinte majdnem azonnal a hidegháború korszakába lépett a világ. A fa-
sizmus ellen harcoló keleti és nyugati államok politikailag teljesen szembe kerültek 
egymással. 1949-ben megalakult a NATO, majd 1955-ben a Varsói Szerzıdés. Felerı-
södött egy lehetséges atomháború veszélye. 
        Magyarországon elıször 1939-ben aláírt honvédelmi miniszteri rendelet foglalko-
zott az óvóhelyek1 mőszaki elıírásaival. A tervezési és szilárdsági számítások csak 
1942-ben láttak napvilágot. Elıtérbe került a termelés fenntartása és a vezetés feltételei-
nek biztosítása. Megépültek a hadiipari létesítmények, amelyek egy háború esetén a 
hadiipari termelés irányítását is szolgálták volna. Ebben az idıben vetıdött fel az a gon-
dolat, hogy az ország folyamatos vezetése céljából megfelelı munkahelyek úgynevezett 
védett vezetési pontok épüljenek. Ezek az óvóhelyektıl már magasabb minıségi kategó-
riába tartoztak, mivel egyes létesítmények az atombomba hatásainak is ellenálltak. Mé-
retezésük alapvetıen a tömegpusztító fegyverek (atom, biológiai, vegyi), valamint a 
hagyományos fegyverek pusztító hatásai ellen történt.  
Az ország vezetésének védelme céljából épített védett vezetési pontok építése mellett az 
akkori Magyar Néphadsereg, majd más országos hatáskörő szervek is építettek vezetési 
pontokat. A létesítmények bekapcsolódtak a Magyar Posta vezetékes kábelhálózatába. 
        Összefoglalva az eddig leírtakat, a létesítmények az atom és a hagyományos esz-
közökkel megvívott háború hatásai kivédésének céljából épültek, egységes rendszert 
alkottak és az alábbi alapvetı funkciókkal rendelkeztek:  

— kormányzati (az ország folyamatos vezetésének biztosítása); 
— katonai (a hadsereg vezetése); 
— lakossági óvóhelyek (lakosság védelme); 
— hadiipari létesítmények (gyárak területén a termelés irányítása és a dolgozók 
védelme).  

A Magyar Honvédségben 1990 óta eltelt idı alatt végbemenı változások és átszervezé-
sek a létesítményeket sem kímélték, fenntartásuk a költségvetés folyamatos csökkenté-
sével egyre nehezebb, ezért békeidıszaki hasznosításuk lényeges kérdéssé vált. 
 
 
 
 

                                                 
1 Óvóhely: mőszaki követelményeknek megfelelıen kiépített mőszaki létesítmény, amely határoló szer-
kezetei, berendezései révén meghatározott védelmet nyújt támadó fegyverek és katasztrófák hatásai ellen. 
Építésügyi ágazati mőszaki irányelv MI-04-260-1. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium. 
Budapest, 1993. 
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A témaválasztás indoklása és aktualitása 
 
        A Varsói Szerzıdés megszőnésével szinte azonos idıben megszőnt a kétpólusú 
világrendszer is. A totális atomháború veszélye megszőnt, a világpolitikában elindult 
egy enyhülési folyamat. A SEL-ek szerepe kezdett átértékelıdni.  
A rendszerváltást követıen több létesítmény átkerült a Polgári Védelemhez, majd hi-
bernált állapotba2 helyezték ıket.  
        A Magyar Honvédségnél megmaradt néhány létesítmény üzemeltetésében, a 2003-
ban végrehajtott védelmi felülvizsgálat hozott jelentıs változást.  
A felülvizsgálat szerint: „a NATO és tagországai elleni hagyományos jellegő, a területi 
integritást veszélyeztetı stratégiai támadással nem kell számolni”3. Ezt követıen meg-
határozták a csökkenı képességeket, melyek között szerepeltek a fix telepítéső vezetési 
elemek (bunkerek, vezetékes híradás, stb.) Ezek csökkentésérıl a 2236/2003. (X. 1.) 
Kormányhatározat is rendelkezett. 
        Több alternatíva látott napvilágot a létesítmények sorsával kapcsolatban, amelyet 
egy felmérés követett a költségek meghatározására vonatkozóan.  
Az alternatívák közül szóba került a létesítmények teljes bezárása és a terület teljes 
rekultiválása. Ez több milliárd forintot jelentett volna az ország költségvetésében, arról 
nem is beszélve, hogy a SEL-ek jelentıs nemzeti értékeket képviselnek. Egy olyan SEL 
megépítésének költsége, amely teljes biztonságot és védelmet nyújt az atombomba hatá-
sai ellen 3-4 minisztériumi szerv egy éves költségvetését teszi ki a mai árakat tekintve. 
        Az 1990-es évek végén nemzetközi szinten is a figyelem középpontjába került a 
Kritikus Infrastruktúra (továbbiakban KI) és veszélyeztetı tényezık. 2005. november 
17-én az Európai Közösségek Bizottsága Brüsszelben kiadta az Európai Létfontosságú 
Infrastruktúrák Védelmérıl szóló Zöld Könyvet (COM (2005) 576 final). Magyarország 
csatlakozott a programhoz. 
Több jogszabály érinti a KI-t, de valójában a 2080/2008. Kormányhatározat4 tárgyalja a 
KI védelmének nemzeti programját. A Kormányhatározatban szereplı KI ágazatokon 
belüli elemek között több olyan található, melyet ― védelmük céljából ― SEL-ben 
elhelyezhetünk. 
        A téma feldolgozását, eddig megjelent irodalmát, publikációit tekintve teljesen 
„szőz”, feldolgozatlan területnek mondható, ezért választottam doktori értekezésem 
témájának „A Speciális Erıdítési Létesítmények (SEL) alkalmazása és szerepe az új 
biztonsági kihívások tükrében” címet.  
        A témaválasztás megítélésem szerint azért is aktuális, mert a kritikus infrastruktúra 
egyes elemeinek védelme, továbbá az állami és a gazdasági szféra érdekében ezek a 
létesítmények béke idıszakban is jól alkalmazhatók. Annak ellenére, hogy megszőnt a 
bipoláris világrend, más államokban továbbra is építenek, illetve felhasználják a koráb-
ban épült SEL-ket. 
 
        Az elvégzett kutatásaim alapján arra a következtetésre jutottam, hogy más államok 
által elıállított korszerő, nagy hatású, nagy pontosságú hagyományos- és atomfegyve-
rek, fegyverrendszerek megléte, fejlıdése, hatékonysága, alkalmazhatósága, valamint a 

                                                 
2 Megjegyzés: Célja a létesítmények állagromlásának megakadályozása. 
3 2236/2003. (X. 1.) Kormányhatározat a Magyar Honvédség 2004-2013 közötti idıszakra vonatkozó 
átalakításának és új szervezeti struktúrájának kialakításáról. CompLex Jogtár. Lezárva: 2006. 03. 31. 
4 2080/2008. (VI. 30.) Kormányhatározata a Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programjáról.  
Határozatok tára, 2008/31. szám. 
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globális fenyegetések, a jövıben jelentısen befolyásolhatják a lakossági- és anyagi ja-
vak védelmére szolgáló speciális erıdítési létesítmények alkalmazását.  
A téma kutatásának, vizsgálatának különösen nagy gyakorlati haszna az, hogy eredmé-
nyeit a beosztásommal összefüggı feladatok megoldása során is alkalmazhatom. 
         

Kutatási célkitőzések 
 
        A doktori disszertációig vezetı kutatói munkám, valamint a katonai beosztásom-
ban szerzett tapasztalatok alapján a SEL-ek szakmai területén az alábbi kutatói célokat 
fogalmaztam meg: 
— áttekinteni az új típusú biztonsági kihívások alapkérdéseit, választ keresni arra, hogy 
a biztonság tényezıi között létezik-e kölcsönhatás, valamint elhelyezhetı-e az infrast-
ruktúra a biztonság tényezıi között; 
— röviden áttekinteni más államok és a Magyar Köztársaság kritikus infrastruktúráját 
és vizsgálni, hogy a SEL-ek hogyan sorolhatók a kritikus infrastruktúra elemei közé; 
― vizsgálni külföldi példák alapján is az eredeti funkcióból kivont SEL-ek további 
hasznosítását, és ebbıl következtetéseket levonni a hazai hasznosításra vonatkozóan; 
― mőszaki elveket, valamint állami és gazdasági célú hasznosítási javaslatokat kidol-
gozni az eredeti funkcióból kivont SEL-ek további alkalmazására, hasznosítására; 
― igazolható-e, hogy a SEL-ek esetében a teljes illetve részleges bezárásának költsége 
sokkal magasabb összeget tesz ki, mint a csökkentett üzemvitelre (állagmegóvó üzemel-
tetés) történı áttérés az utólagos hasznosításig, valamint az utólagos hasznosítás kap-
csán hogyan lehet és kell korszerősíteni ezeket a speciális mérnöki alkotásokat. 

 
Kutatási hipotézisek megfogalmazása 

 
        Értekezésem tudományos eredményeinek megfogalmazásához az alábbi hipotézi-
sek szolgáltattak alapot: 
        1) A nemzetbiztonsági és a katonai stratégia megállapításai szerint Magyarország 
ellen nem számolunk hagyományos katonai támadással. 
        2) A hidegháború megszőnését, valamint a SALT megállapodásokat figyelembe 
véve Magyarországot nem fenyegeti nukleáris támadás veszélye. 
        3) A stabil belpolitikai helyzetre való tekintettel nem várható belsı konfliktus. 
        4) Nemzetgazdaságot veszélyeztetı mértékő természeti, ipari és gazdasági kataszt-
rófák bekövetkezésével középtávon nem számolunk. 
        5) Magyarország stabil demokráciával rendelkezik, amely biztosítja a politikai és 
az állami stabilitást. 
        6) Figyelembe véve az új típusú biztonsági kihívásokat kimondhatjuk, hogy egyes 
természeti, ipari katasztrófák bekövetkezése, vagy terrorista támadások esetén szükség 
van a kormányzat munkáját kiszolgáló, valamint a kritikus infrastruktúra egyes elemei 
befogadására alkalmas nagy biztonságú helyek létesítésére, fenntartására. 
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Kutatási módszerek 
 

        A kitőzött célok elérése érdekében fıbb kutatási módszerként alkalmaztam az 
alábbiakat: 
        — a témát hazai és külföldi szakirodalmakat érintıen tanulmányoztam;  
        — dokumentumelemzést, majd következtetések levonását, általánosítását végez-
tem; 
        — jogszabályokat tanulmányoztam;  
        — konzultációkat folytattam; 

— célzott keresést folytattam az internet számítógépes világhálózatán;         
— rendszereztem ismereteimet, tapasztalataimat; 

        — részt vettem hazai és nemzetközi konferenciákon, elıadásokon; 
        — adaptációt alkalmaztam. 
 

Az elvégzett vizsgálat tömör leírása fejezetenként 
 

        A kitőzött célokban leírtaknak megfelelıen értekezésem az alábbi fejezetekre tago-
zódik: 
        Az elsı fejezet 
        A fejezet elsı részében a biztonság tényezıivel, valamint a SEL-ek és a kritikus 
infrastruktúra összefüggésével foglalkoztam. Ezen belül azokat a területeket részletez-
tem, amelyek közvetlenül befolyásolják mindennapi életünket. Megvizsgáltam azokat a 
civilizációs- és természeti katasztrófákat, veszélyforrásokat, amelyek napjainkban Ma-
gyarországot is fenyegetik. 
A fejezet második részében a kritikus infrastruktúrát (továbbiakban KI) és védelmét 
ismertettem. Az egyes államok milyen KI ágazatokat és szektorokat térképeztek fel, és 
ezek védelme céljából milyen szervezeteket hoztak létre, illetve milyen szervezetek 
irányítása alatt mőködik a KI védelme. Tekintettel arra, hogy a speciális erıdítési léte-
sítmények egy része KI elemnek tekinthetı abban az esetben, ha KI elemet helyeznek el 
benne, feltártam az összefüggéseket a KI és a speciális erıdítési létesítmények között. 
 
        A második fejezet 
        A fejezetben ismertettem a SEL-ek történetét az óvóhelyektıl kiindulva.  
Kiemelt figyelmet fordítottam arra, hogy néhány államban milyen célokra alkalmazzák 
a SEL-ket, ezzel összefüggésben kitértem az építésük során alkalmazott követelmé-
nyekre. Bemutattam néhány külföldi és hazai példát az egyes létesítmények kialakításá-
ra. Magyarország vonatkozásában kitértem az óvóhelyek, valamint a SEL-ek tervezésé-
nél és építésénél alkalmazott mőszaki követelményekre. Nagy részük az 1960-as és 70-
es években épült, amelyet a berendezések mőszaki színvonala is hően tükröz. A XXI. 
század kihívásai ― amely már nemzetközi szinten is tapasztalható ― elıtérbe helyezik 
hasznosításukat, és ez magával vonzza kiszolgáló rendszereik, korunk technikai fejlett-
ségi szintjéhez történı minıségbeli alakítását. 
 
        A harmadik fejezet 
        A hasznosítási javaslatok elıtt szükségesnek ítéltem vizsgálni a létesítmények tel-
jes bezárásának5 költség kihatását és következményeit, amelyet egy konkrét példán ke-
resztül mutattam be, majd ezt követıen rátértem a konkrét javaslatok megadására. A 

                                                 
5 Megjegyzés: A „teljes bezárás” kifejezés alatt a létesítmény technikai eszközeinek kiszerelése és a hatá-
roló szerkezetek bontása utáni teljes eltömedékelést értem. 
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fejezet ezt követı része két részre tagozódik. Egyik része az állami feladatok számára 
fontos funkciók, a másik része a gazdasági élet által igényelt szolgáltatások biztosítása. 
Itt kapott helyet még további két olyan funkcionális elem, amelyek az emberi és növé-
nyi örökítı anyagok esetleges védelmét szolgálják. 
 
        A negyedik fejezet 
        Ismertettem az összegzett következtetéseket, a kidolgozás során elért tudományos 
eredményeket, javaslatokat, ajánlásokat, valamint a további kutatást igénylı területeket.  
 

Összegzett következtetések 
 

1) A veszélyeztetettség tényezıi országhatárokon átnyúlnak, ezért hazánkat is ― a 
többi nyugati országhoz hasonlóan ― fenyegetik az új típusú biztonsági kihívások, 
amelyek hagyományos eszközökkel nem háríthatók el. 
Ezek a kihívások veszélyeztetik az állam mőködése szempontjából létfontosságúnak 
minısülı infrastruktúrákat is. 
 
        2) A létfontosságú infrastruktúrák védelme céljából, a világ számos államában fel-
ismerték a speciális erıdítési létesítmények alkalmazásának jelentıségét. A védett léte-
sítményeket nemcsak a kritikus infrastruktúra védelmére, hanem a kormányzat folyama-
tos mőködésének biztosítására is alkalmazzák minısített idıszakban. A nemzetközi 
gyakorlattól eltérıen Magyarországon fontosságuk leértékelıdött, a használatból kivont 
létesítmények bezárását megkezdték.  
 
        3) A teljes vagy a részleges bezárásra ítélt speciális erıdítési létesítmények eseté-
ben a környezetvédelmi szabályok miatt bezárásuk olyan jelentıs költséget tesz ki, 
melybıl évekig üzemeltethetık, csökkentett üzemvitel mellett. Ezen idı alatt újra hasz-
nosításuk is megtervezhetı és megkezdhetı. Mindennek további eredménye, hogy meg-
tartható az a szakember állomány, amely képzése új személyek felvétele esetén legalább 
3 évet vesz igénybe.  
        
        4) A speciális erıdítési létesítmények fizikai képességeik alapján olyan védelmet 
biztosítanak, hogy bennük személyek és technikai eszközök hosszabb távon is elhelyez-
hetık. Alkalmazásukat tekintve funkciójuk kiterjeszthetı az állami és a gazdasági szfé-
rára egyaránt. Kisebb átalakítással alkalmasak a 3. fejezetben javasolt új funkciók befo-
gadására és biztonságos védelmére. A speciális erıdítési létesítmények új funkciójához, 
az eredeti kivitelezésük idıszakában beépített technikai rendszerek rekonstrukcióját, a 
kor mőszaki színvonalára kell felfejleszteni. 
 
        5) A speciális erıdítési létesítmények alkalmazása mellett számos elıny szól, de 
szükséges rámutatni azokra a létezı hátrányokra is, amelyek akadályát képezik a hasz-
nosításnak. A legutolsó létesítmények az 1980-as években épültek, de napjainkban már 
nincs szükség újak építésére, ezért a feladat hiányában nincs benne a mőszaki és gazda-
sági köztudatba. Az üzemeltetési és fenntartási feladatok végzése szempontjából mő-
szakilag nem szokványos ― a földalatti, zárt térben és mesterséges klímatikus viszo-
nyok közötti munkavégzés ―, amely miatt sok személyre pszichológiai terhelést (be-
zártság érzetet) jelent. Az ország fıváros centrikusságából adódóan az állami és kor-
mányzati szervek Budapest székhelyőek, így azok földrajzi elhelyezkedése távol van az 
igénybevevı szervezetek adminisztrációs központjától, megközelítése idıigényes (an-
nak ellenére, hogy a távolság az, ami az egyik biztonságot jelentheti).  
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Új tudományos eredmények 

 
        1) Mivel a biztonság kérdésében eddig megalkotott jogszabályok nem tartalmaz-
zák, így a biztonság fı tényezıi közé beemeltem az infrastruktúrát, mint alapvetı és új 
biztonsági tényezıt.  

 
        2) Megállapítottam, hogy azok a speciális erıdítési létesítmények, amelyek kritikus 
infrastruktúra elemeket fogadnak be, azok egyben a kritikus infrastruktúra elemeivé 
válnak, és meghatároztam a kritikus infrastruktúra veszélyeztetettségi szintjéhez tartozó 
speciális erıdítési létesítmények védettségi osztályba sorolását.  
         
        3) Külföldi tapasztalatok alapján bizonyítottam, hogy a speciális erıdítési létesít-
mények számos állami és gazdasági területen hasznosíthatóak. A magyarországi védett 
létesítmények bezárására irányuló intézkedések elhamarkodottak voltak. 
 
        4) Elvégeztem a speciális erıdítési létesítmények belsı mőszaki állapotának elem-
zését, és elsıként határoztam meg a rekonstrukciók mőszaki követelményeit és a lehet-
séges fejlesztési irányokat. A gazdaságossági számvetések alapján megállapítottam, 
hogy a csökkentett üzemvitellel mőködı speciális erıdítési létesítmények üzemeltetési 
költségei jelentısen alacsonyabbak, mint a bezárás és a rekultiváció költségei. 
Egyben rámutattam arra, hogy a bezárás visszafordíthatatlan folyamatokat generál, 
amennyiben az államnak bármely ok miatt ismételten szükséges ilyen rendszerek létre-
hozása, kialakítása, a felmerülı költségek sok tízszeres nagyságrendje, a megvalósítás 
idıigénye és a kiszolgáló infrastruktúra kialakítása miatt szinte megvalósíthatatlan. A 
meglévı létesítmények biztonsági objektumként való fenntartását javasoltam.  
 
        5)  A rendszerbıl kivont speciális erıdítési létesítmények tekintetében konkrét 
hasznosítási javaslatokat fogalmaztam meg. 
A speciális erıdítési létesítmények képességüknél, rendeltetésüknél fogva alkalmasak 
olyan állami és gazdasági feladatok ellátására, amelyek nagy biztonságot jelentenek 
személyeknek, informatikai eszközöknek és technikai berendezéseknek, egyben bizto-
sítják a titokvédelemmel összefüggı követelmények megtartását is.  
A meglévı speciális erıdítési létesítmények biztonsági tartalék objektumként való fenn-
tartását javasoltam. 
 

Ajánlások 
 

        1) Javaslom a kritikus infrastruktúra elemeket befogadó speciális erıdítési létesít-
mények osztályba sorolását elvégezni. Elvként azt kell választani, hogy a speciális erı-
dítési létesítmények megsemmisülésük esetén milyen mértékben veszélyeztetik a kriti-
kus infrastruktúra elemeket. 
 
        2) A speciális erıdítési létesítmények új funkcióval (állami és gazdasági) történı 
feltöltése esetén javaslom meglévı technológiai rendszereiket, a funkció feladatrendsze-
réhez illeszkedıen (utólagos hasznosításhoz) rekonstrukció alá vonni.  
 
        3) A gazdasági célú hasznosítás során javaslom azt a megoldást alkalmazni, 
amelynél a Honvédelmi Minisztérium mint vagyonkezelı, bérleti szerzıdés formájában 
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használatba adja a speciális erıdítési létesítményeket. Az üzemeltetés-fenntartás irányí-
tását továbbra is a Honvédelmi Minisztérium végezze. 
 
        4) Javaslom a speciális erıdítési létesítmények fölöslegessé nyilvánításáról hozott 
korábbi döntést felülvizsgálni, és a létesítményeket a kritikus infrastruktúra védelmének 
szolgálatába állítani. 
 
        5) Javaslom az egyetemi képzés során a létesítmények egyes méretezési eljárásai-
nak oktatását, valamint a létesítmények üzemeltetésével foglalkozó szakemberek képzé-
sét és továbbképzését az országos képzési jegyzékbe beemelni. 
 

Kutatási eredmények gyakorlati felhasználhatósága 
 

        Értekezésemben a kutatómunkám eredményeit foglaltam össze. A kutatás során fı 
hangsúlyt kapott a létesítmények újra hasznosításának vizsgálata nemzetközi és hazai 
területen. Magyarország esetében az új funkció megköveteli a korábbi technológiai 
rendszerek korszerősítését, amelyre javaslatot tettem. Ezzel a létesítmények életképes-
sége és a bennük elhelyezett berendezések biztonsága tovább szavatolható. Elkerülhetı 
a bezárásuk miatti óriási költség kihatás, valamint azok a környezetvédelemmel kapcso-
latos problémák, amelyek késıbbiekben a Honvédelmi Minisztériumot terhelnék. Nagy 
nemzeti értéket képviselnek, amelyet tovább fokoz az üzemeltetésüket végzı szakem-
berállomány.  
Kutatási eredményeim felhasználhatók az újra hasznosítással, valamint a rekonstrukció-
val foglalkozó szervezeteknél az állami és a gazdasági élet területén egyaránt.  
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