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A TARTALMI RÉSZ PONTJAI 

1. A TUDOMÁNYOS PROBLÉMA MEGFOGALMAZÁSA: 
 

A tömegpusztító fegyverek szerepének, jelentőségének általános megítélése (támogatottsága 

és/vagy elítélése) a legszélsőségesebb ingadozásokat mutatja már az I. világháború nagy 

gáztámadásai és a II. világháborúban Japánra ledobott két atombomba óta. Történelem és 

politikaformáló erejüket a non-proliferációs nemzetközi egyezmények sora (Atomsorompó, 

Vegyi /CWC/ valamint Biológiai és toxin fegyver tilalmi egyezmény /BTWC/) igyekszik 

több-kevesebb sikerrel korlátok közé szorítani. Mindazonáltal szomorú realitás, hogy a 

tömegpusztító fegyverek keltette fenyegetés évtizedek óta életünk állandó befolyásoló 

tényezőjévé vált és maradt is számos optimista várakozás ellenére.  

A területre irányuló érdeklődés hidegháborús rivaldafényét a szuperhatalmak kétpólusú 

világának felbomlása látszólag kioltotta, és rövid ideig úgy tűnt, hogy a világ talán 

megszabadulhat a „tömegpusztító fegyverekkel vívott összfegyvernemi hadviselés” 

rémképétől. Sajnos ez a vágyálom nem tudott teljesen megvalósulni, és saját munkám során 

ezzel az optimista világképpel sem tudtam azonosulni. Igaz, hogy az óriás tömeghadseregeket 

felváltó erősen karcsúsított professzionális hadseregek ma más doktrínák és koncepciók 

mentén tervezik műveleteiket, mégis, akár csak az elmúlt húsz esztendő eseményeinek 

elemzése alapján (Irak és Afganisztán) leszögezhető, hogy a hadseregek hatékony harcfeladat 

ellátása továbbra is elképzelhetetlen a tömegpusztító fegyverek elleni speciális védelmi 

képességek és képzettségek nélkül.  Az ABV védelmi képességeknek a letéteményesei a 

Magyar Honvédségen belül a komoly tradíciókkal rendelkező modern vegyivédelemi 

szolgálat és a korszerű katona-egészségügy. Utóbbi céljait az egészségügyi haderővédelmi 

koncepcióba (Health Force Protection) integrált NATO harmonizált elvek és eljárások 

alkalmazásával kívánja elérni.  

Kétségtelen, hogy napjainkra az emberiség bőségesen „válogathat” az olyan, más féle, de a 

létét súlyosan fenyegető újabb veszélytényezők között, mint amilyenek a természeti és 

társadalmi katasztrófák, az általános környezetpusztítás hatásai, a következményes globális 

klímaváltozás, vagy a Föld, a túlnépesedésének köszönhetően egyre markánsabban észlelhető 

problémái, amelyek szintén elodázhatatlan kihívásokat jelentenek az emberiség és egyben a 
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fenntartható fejlődés számára. A modern létünk gyarapodó veszélytényezőinek versengése 

látszólag elterelhetik a figyelmünket, a tömegpusztító fegyverek hordozta fenyegetésről, noha 

az eszközök egy része továbbra is fennmaradt, sőt jelentőségük bizonyos tekintetben még 

fokozódni is látszik.  

A sokrétű folyamatok eredőit jól szemléltethetik és igazolják a tények, mint például: a világ 

anti-proliferációs erőfeszítései ellenére, az atomfegyverrel rendelkező országok csoportja 

mégis kibővült India, Pakisztán nyílt belépésével, és a nukleáris fegyverek további terjedése 

még bizonyosan nem fejeződött be. A nemzetközi terrorizmus érdeklődése a téma iránt 

bizonyítottan tapasztalható, és világunk sérülékenységét fokozza a hatékony célba juttató 

technológiák fejlődése és elterjedése (Észak-Korea, Irán) is.  

Az elmondottak alapján a hadseregek számára egyáltalán nem valamiféle túlzás újra és újra 

megfogalmazni a tömegpusztító fegyverek elleni védelmi felkészülés fontosságát, tekintettel 

„a legrosszabb változat” forgatókönyvének eshetőségeire.  Személyes szilárd véleményem, 

hogy amíg a rakéta silók állnak, a tömegpusztító fegyverek ellen folytatott küzdelem egyetlen 

dimenziója sem hanyagolható el, és elkerülhetetlen az erőforrások tartós biztosítása, még 

pontosabban meg nem ítélhető ideig.  

 Ugyanakkor az is jól megítélhető, hogy az utóbbi években a tömegpusztító fegyverek elleni 

védelem kérdéseiben számos változás és jelentős hangsúly eltolódások voltak észlelhetőek. 

Egyrészt, mert a haza, a társadalom és a fegyveres erők védelme kérdéseiben érdekelt 

fegyveres testületek szerepe, feladatrendszere, és az államigazgatás más érintett résztvevői 

(nem fegyveres szervezeteinek) integráltsága és komplexitása alapvetően megváltozott, 

másrészt Magyarország (és a Magyar Honvédség) a NATO katonai szervezetébe felvételt 

nyert (1999), majd hazánk Európai Uniónak is tagja lett (2004). A felsorolt tényezők a 

kockázatbecslés szabályai szerint komolyan befolyásolják, módosítják a fenyegetettségünk 

mértékét, de a reagáló-képesség határait is kitágíthatják. Végül méltánytalan lenne kihagyni a 

felsorolásból azokat a mélyreható változásokat, amelyeket a  társ tudományok fejlődése 

eredményez, amelyek szerencsére nem csak a fegyverek előállítását segítik, de a védelmi 

oldal eszköztárát is korábban elképzelhetetlen módon gazdagították a nagy műszeres 

méréstechnikától egészen a genomikáig terjedően.  

A biológiai fegyver, mint a tömegpusztító fegyver fajták egyike, és az ellene való védelem 

egységes egészet alkot a hadműveleti célok elérésének és a harc megvívásának, valamint a 

hadseregek személyi állományának védelmében,  stratégiai kérdés, amely a NATO ABV 
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védelmi elveiben és legújabban az egészségügyi haderővédelem egy fejezeteként is 

megfogalmazódik.  

A biológiai fegyverek iránti figyelem és a védelem támogatottsági szándéka is időben 

hullámzik. A biológiai fegyver megítélésének változásait azért szükséges vizsgálni, mert:  

- A nemzetközi terrorizmus vitathatatlanul fokozódik az érdeklődése a tömegpusztító 

fegyverek, és a biológiai fegyver iránt is, 

- A biológiai fegyverrel kapcsolatos tudományok (háttér tudományok) ismeretanyaga 

robbanásszerűen bővül az offenzív lehetőségek terén, és 

- Hasonlóan bővült a biovédelmi ismeretek tárháza és módszertana. A fejlődés irányait 

értékelni kell a hadtudományok szempontjából is. 

- Hazánk nemzetközi szerepvállalásai, NATO és EU tagságunk lehetőséget nyújt és 

követelményeket támaszt hatékony és korszerű egészségügyi haderő- és ország-védelem 

megvalósításáért. 

2. KUTATÁSI CÉLOK 

 
Kutatási célkitűzésem volt munkám megírása során, hogy hozzájáruljak a Magyar Honvédség 

és Magyarország biovédelmi képességeinek kifejlesztéséhez, az erős biovédelmi képességek 

elveinek és módszereinek megfogalmazásával, eszközeinek megteremtésével. 

Ennek elérése érdekében: 

- Át kívántam tekinteni a biológiai fegyverek korábbi és aktuális helyzetét, 

- Meg kívántam vizsgálni a biovédelemhez használható eszközöket, eljárásokat és 

összefüggéseik rendszerét, 

- Ki kívántam dolgozni egy elképzelés-rendszert arra, hogyan lehet integrálni a biovédelmi 

elveket és módszereket a Magyar Honvédség előbb egészségügyi biztosítási rendszerébe, 

majd az új koncepció, az egészségügyi haderővédelem rendszerébe, 

- Kritikailag át kívántam tekinteni a biológiai fegyver ágensei kimutatásának eljárásait és a 

biovédelem eszközeit, 

- Fel kívántam használni a NATO és az EU forrásokat a mai védelmi elképzelések 

ismertetésére és alkalmazására, mind a WHO globális, mind az EU kétoldali védelmi 

elképzeléseinek vonatkozásában. 
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3. KUTATÁSI MÓDSZEREK 

 
Kutatási módszerim kiterjedtek: elméleti vonatkozású és gyakorlati területekre: 

Elméleti téren (szakirodalomkutatás, gyűjtés, elemzés, összegzés):  

A szakirodalmi elemzés területére: átfogóan és folyamatosan áttekintettem, elemeztem és 

kritikailag értékeltem a biológiai fegyverrel, a biovédelemmel kapcsolatos nemzetközi és 

hazai szakirodalomban megfogalmazódó elveket és eredményeket.  

A folyamatok értékeléshez felhasználtam a BTWC szakértői konferenciáin, NATO 

COMEDS, HM antiproliferációs Senior Defence Group (SDG), NSA munkabizottságaiban és 

az EU CBRN ülésein és más nemzetközi események résztvevőjeként gyűjtött tapasztalatokat, 

amelyeket az MH Főepidemiológusi, MH EVI parancsnoki és jelenleg az ÁNTSZ 

Gyorsreagálási főosztályvezetőjeként volt módomban összegyűjteni. 

Közleményeimmel (30) és előadásaimmal (~70) magam is hozzájárultam a terület jobb 

megismeréséhez és megismertetéshez. 

Feltártam, megerősítettem és közzétettem a korai magyar offenzív biológiai fegyver kutatás 

kevesek előtt ismert történetét. 

A járványügyi tevékenységem során felhalmozott tapasztalataimat integráltam a biovédelmi 

fejlesztések és kiképzés szakterületén. 

 

Gyakorlati munka terén (tervezés, fejlesztés, kivitelezés, szervezés és laboratóriumi 

tevékenység):  

Szervezési feladatok terén: Fejlesztettem, harmonizáltam és modelleztem a Magyar 

Honvédség egészségügyi doktrínáinak a preventív medicinával (közegészségügyi-járványügyi 

biztosítással) foglakozó területeit. A NATO ismertek meghonosítására törekedve javaslatokat, 

tervezeteket készítettem, és részt vettem a kiképzésben is. 

Technikai fejlesztési munkák terén: Alkotó munkával részt vettem a tervezéstől egészen 

megvalósításig a második (BSL) és harmadik generációs konténer laboratóriumok (TMLK) 

kifejlesztésében és megvalósításban.  

Laboratóriumi munka terén: irányítottam, illetve részt vettem a Hand Held Test Kit 

kísérleti kifejlesztésében és a hazai leggyakoribb vérzéses láz diagnosztikájának hazai 

megalapozásában. 

 

4. AZ ELVÉGZETT VIZSGÁLAT TÖMÖR LEÍRÁSA FEJEZETENKÉNT 

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2012.001



1. fejezet:  

Megvizsgáltam a biológiai fegyver megítélésének változásait, a helyzetét módosító általános 

tényezőket, viszonyulását a tömegpusztító fegyverek más válfajaihoz. 

2. fejezet 

Feltártam a biológiai fegyverek egészségügyi kapcsolatait az epidemiológia szempontjaiból, 

a járványok, és fertőző betegségek vonatkozásában, és összegeztem az egészségügy 

helyzetének módosulását, amely befolyás gyakorolhat a biztonságpolitikára az 

egészségbiztonság gondolatkörének létrejöttével. 

   3. fejezet 

Tanulmányoztam a biológiai fegyverek fejlődéstörténetét, vizsgáltam a hadtörténeti 

események máig kisugárzó hatásait, és bemutatom a biológiai fegyver fejlesztésre irányuló 

elképzelések alakulását. 

   4. fejezet 

Feltártam a biológiai fegyver szempontjából legfontosabb, meghatározó 

természettudományi ismeretek robbanásszerű fejlesztésének hatásait a védelem 

szempontjából. 

  5. fejezet 

Összegeztem a biológiai fegyverrel kapcsolatos alapfogalmakat, elemeztem az egyes 

definíciókkal kapcsolatos háttér ismereteket, és befolyásukat a védelem eszközrendszerére. 

6. fejezet 

A bioterrorizmus jelenségének törvényszerűségeit feltártam és három didaktikus példán 

keresztül szemléltettem. Az elsők között ismertettem a terrorizmus mélyreható hatásait, 

amely kihatással volt a hadtudomány az egészségtudományon túl a nemzetközi jog, 

államigazgatás és a mindennapi életünk egészére is. 

7. fejezet 

Tapasztalataim szerint a biovédelem ismerete erősen szakmai jellege miatt, legtöbbször 

szűkebb szakértői körök figyelmén kívül csak kevesek érdeklődésére tart számot.  

A fejezetben összegeztem a biológiai védelem (biovédelem), „ a rendszerek rendszere” 

különféle dimenzióit a stratégiai szinttől (diplomáciai, nemzetközi jog) kiindulva, a katonai 

dimenzión át (operatív biovédelem, katonai aspecifikus biovédelem (vegyivédelem)), a 

katonaorvosi feladatrendszer főbb elemeiig.  

A vizsgálataim során elemeztem a preventív medicina helyzetének változásait, a 

veszélyhelyzet kezelési és a biológiai fegyver elleni védelemi feladatok változásait. A fő 

feladatok ismertetésében kitértem a járványügyi felderítés, a járványügyi intézkedések 
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rendszerére, vizsgáltam az izoláció lehetőségeit a tábori és az épített biovédelem 

tekintetében. Elemeztem a karantén korszerű szerepének lehetőségét és hangsúlyozottan 

áttekintettem a mentesítés jelentőségét, különös tekintettel a civil lakosság védelmére. 

Javaslatokat fogalmaztam meg a lehetséges további teendők tekintetében. 

Röviden vázoltam az egészségügyi szolgálat egyéni és kollektív védelmi lehetőségeire, és a 

fejlesztési fő irányaira. Összefoglaltam a rovar-rágcsálóirtás biovédelmi jelentőségét. 

Vizsgáltam az orvosi kemoprofilaxisban rejlő aktuális és potenciális lehetőségeket, a 

gyógyszeres orvosi (antibiotikus, antivirális) profilaxist és az immunprofilaxis aktív és 

passzív lehetőségeit. 

A kórokozók kimutatásának diagnosztikai fegyvertárát összegezve bemutattam a főbb 

irányait és kritikus pontjait (mintavétel és szállítás) a biológiai ágens kimutatásának irámyait 

a klasszikus mikrobiológiai eljárásoktól a nagy műszeres méréstechnikai alkalmazásokig. 

 

5.   ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK 

 

1., A munkám során megállapítottam, hogy biológiai fegyver nem vesztett jelentőségéből, az 

általa képviselt fenyegetés továbbra is kihat az emberiség életére. A kockázatbecslés szabályai 

szerint a biológiai fegyverek esetleges gyakorlati alkalmazása becsülhető, és nem 

elhanyagolható a jövőben sem. 

2., A katonai haderővédelem mellett az ország lakosságvédelmének kérdéseit is folyamatosan 

elemezni kell, és jelentősen fejleszteni kell a hazai biológiai védelmi képességeket és 

kapacitásokat. 

3., A biológiai fegyverek elleni orvosi védelem megkülönböztetett figyelmet élvez 

nemzetközi téren a WHO-ban, NATO-ban az EU-ban is. Vizsgáltam és bemutattam a 

biovédelem egészségügyi eszköztárának lehetséges elemeit, és feltártam a fejlesztések egyes 

lehetséges irányait. 

A kialakult összkép alapján az a véleményem szilárdult meg, hogy a védelmi képességek 

minden területén (katonai és civil területen) komoly tervszerű fejlesztésekre van szükség, 

amelyek sajnos vitathatatlanul részben rendkívül forrásigényesek, de számos esetben már jobb 

szervezéssel, az interszektoriális együttműködés javításával is költséghatékonyan 

megoldhatóak. 
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6. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

1. Átfogóan összegeztem a biológiai fegyverekkel kapcsolatos általános ismereteket, amelyek 

alapján elsőként mutattam ki a reguláris hadseregek biológiai fegyverei és a bioterrorizmus 

közötti különbségeket. 

2. Feltártam a II. Világháború offenzív biológiai fegyver fejlesztési törekvéseinek korábban 

nem ismert magyar vonatkozásait és korábban nem hozzáférhető külföldi ismeretlen 

forrásokkal igazoltam a történtek valóságtartalmát, amely megerősítette a biológiai fegyverek 

iránti a határozott katonai érdeklődés létezését a történelem korábbi korszakában is, és 

árnyaltabbá tettem a biológiai fegyverek hadtörténetének összképét. 

3. A hazai helyzet mélyreható elemzésével elsőként jutottam arra a következtetésre, hogy a 

Magyar Honvédség lehet az egyik olyan szervezet, amely a nemzet biztonságáért érzett 

felelőssége és a sok éves tapasztalataival szerzett képességei alapján vegyivédelmi és speciális 

egészségügyi erői megerősítését követően, a biovédelmi műveletekben központi 

szerepvállalásra is alkalmas lehetne.  

4. Aktív alkotó tevékenységgel vettem részt a mobil tábori mikrobiológiai laboratóriumi 

konténerek két generációjának elméleti és gyakorlati kivitelezésében is, mind a Biológiai 

Szerológiai Laboratórium (BSL / 1979/80), mind a Tábori Mobil Laboratóriumi Konténer 

(TMLK - 2006.Golden Mask kitüntetett) laboratóriumi konténer együttes kifejlesztésében is. 

5. Összegeztem és folyamatosan elemeztem a nemzetközi terrorizmus szerepét, jelentőségét a 

biológiai fegyverek irányába mutató kapcsolódásainak lehetőségeit (nyílt források alapján), 

ezzel hozzájárultam, hogy a bioterrorizmus területe a hazai szaktudomány és közérdeklődés 

számára egyaránt elfogadást nyert. 

6., A rendelkezésemre álló NATO dokumentumok alapján, elemeztem a biológiai fegyverek 

elleni egészségügyi védelmi intézkedések lehetséges alkalmazását az egészségügyi 

haderővédelem rendszerébe illeszkedően, az egészségügyi védelmi intézkedések általános 

helyzetét, és mindezek alapján felvázoltam a hatékony védelem megoldásának néhány 

konkrét kiválasztott lehetőségét, beleértve az államigazgatás olyan eszközeit is, mint a 

jogalkotás (NER -2005). 
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7.   A KUTATÁSI EREDMÉNYEK GYAKORLATI FELHASZNÁLHATÓSÁGA 

 

A dolgozat elvei részterületek megnyitásával segítheti a további kutatási irányok 

megfogalmazását, téma ajánlatokat kínálhat az újabb kutatók számára a biovédelem területén. 

A harmadik generációs TMLK jelenleg is a Magyar Honvédség egészségbiztonságát 

szolgálja. 

Fontos irányok megerősítésére fogalmaz javaslatokat az egészségügyi haderő- és ország- 

védelem terén a mentesítésben és a biovédelem más területein is. 

Megfelelő megítélés esetén segíthet a kiképzés anyagok összeállításában. 

8. AJÁNLÁSOK 

 
Az aszimmetrikus fejlődés problémái megjelennek az egyes államok és haderőik között még 

egy közös védelmi (NATO) rendszeren, vagy ország-csoporton (EU) belül a biovédelem 

területén is. Fokozottan ki kell a nemzetközi integráció hasznosításából eredő lehetőségeket a 

számos területen hosszabb ideje halasztott fejlesztések pótlására. 

A hidegháborús védelmi infrastruktúra erkölcsi és gyakorlati amortizációja jelentősen 

szűkítette az ország lakosságának jelenleg hadra fogható biovédelmi eszközparkját és egyéb 

anyagi bázisát (antidotumok, antibiotikumok és antivirális szerek készletezése, mobil 

tömegmentesítési kapacitások), és következésképpen az összesített védelmi képességeit.  

Új megoldási lehetőséget kell találni a lakosság ismereteinek bővítésére, és fokozni kell a 

biológiai fegyverekkel kapcsolatos kiképzés és képzés szerepét az egészségügyi dolgozók 

posztgraduális képzésében, oktatásában. 

A hazai ABV fejlesztésekben jelentősen több teret kell biztosítani a nemzeti ipari kapacitások 

bevonására a hazai innovációs képességek felhasználásával.  

 Javítani kell a gazdaságban és a védelemben érdekelte államigazgatási szektorok között az 

interszektoriális együttműködést. Jelentős erőforrások biztosításával fel kell zárkóztatni a 

hazai polgári és katonai egészségügyet a nemzetközi elvárások szintjére. 
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