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Válasz a K113447 . számú, „Hogyan reagál a Magya r
Honvédség egy küls ő támadás esetén, amennyiben nem
érkezne NATO segítség, avagy elegendő-e a Honvédség
fe verzete a határvédelemhez a jelenleg i
Magyarország területi-, földrajzi viszonyait figyelemb e
véve?” cím ű írásbeli kérdésre

Tisztelt Képviselő Úr!
A XXI . században, a felderítés és technikai elő rejelzés mai állása mellett elképzelhetetle n
egy váratlan, hagyományos er őkkel végrehajtott fegyveres támadás Európában, hiszen a
politikai környezet változása, a mozgósítás és csapatösszevonás nem maradhat észrevétlen, íg y
elegendő idő áll rendelkezésre egy esetleges konfliktus kezelésére illetve az arra történ ő
felkészülésre . Ezen túlmen ő en a kérdésében megfogalmazott „küls ő támadás” fogalma további
pontosításra szorul, hiszen a 2013-ban elfogadott Nemzeti Katonai Stratégia (továbbiakban :
NKS) is megfogalmazza, hogy a károkozás mértékét ő l függően egy nem fegyveres támadás —
megítélését tekintve — akár egy fegyveres támadással is egyenérték ű lehet. Ugyanakkor azt is
tisztázni érdemes, hogy egy Hazánkat ért esetleges támadásra nem kizárólag a Magya r
Honvédség, hanem Magyarország arra kijelölt intézményei reagálnak, hiszen az Alaptörvény a
különleges jogrend bevezetésével lehet őséget biztosít a Nemzeti Intézkedési Rendszer
aktiválására . A Rendszer működtetésében az MH, a KNBSZ, a központi államigazgatási, a
rendvédelmi, a honvédelemben közrem űködő szervek és a honvédelem területi és hely i
igazgatási szervei vesznek részt .
Ami a Magyar Honvédséget illeti, az NKS kimondja, hogy az MH-nak önállóan is me g
kell tudnia védeni Magyarország szuverenitását, míg az Ország Fegyveres Védelmi Terve több ,
különböz ő eshetőségi tervet tartalmaz egymástól jól elkülöníthető fenyegetési típus elhárítására ,
a Honvédség mozgósítási rendszere pedig a veszélyeztetettség mértékében aktiválja képességei t
— idő és feladat függvényében . A tervek és a készenlét fokozásának rendszabályai azonban
-„Szigorúan Titkos" minő sítésűek, így azok részleteir ől jelen válasz keretei között nem adhat ó
tájékozta Ás.
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