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A tudományos probléma megfogalmazása 

A Magyar Köztársaság biztonságának folyamatos garantálása megkerülhetetlen nemzeti érdek, 

alkotmányos kötelezettség. Biztonságunk szavatolásához hazánknak megfelelő honvédelmi 

rendszerrel kell rendelkeznie. Magyarország honvédelme – a Közép-Európában elfoglalt sajá-

tos geopolitikai és geostratégiai helyzetéből adódóan, az ismert történelmi átrendeződések és 

folytatódó átalakulások miatt – napjainkban is a nemzet, az ország, és az állam biztonságának 

nélkülözhetetlen garanciája. Az Európában és hazánkban végbement történelmi léptékű változá-

sok, a Szövetség és az Unió közös biztonság- és védelempolitikai stratégiáinak változásai a be-

látható időben egyre javuló biztonsági környezetbe helyezik hazánkat.  A NATO- és EU- tagsá-

gunkból eredően a legnagyobb fenyegetések ellen „védettek” vagyunk ugyan, de ez nem jelenti 

azt, hogy csak az integrációs biztonság feladata lenne az államok sajátos nemzeti érdekeinek 

védelme. A demokratikus nemzetállamok védelmének továbbra is két pilléren kell nyugodni: 

a nemzeti önerőn, illetve a szövetségesek támogatásán. 

Ebből eredően a katonai védelem szervezése két – elveiben közel azonos, de a végrehajtás 

eszközrendszerében és vezetésében eltérő – rendszerre alapozódik. Döntő elvként ma is az ér-

vényesül, hogy az érintett államok felelőssége saját biztonságuk garantálása, amelyhez a nemze-

ti források elégtelensége esetén – meghatározott esetekben – támogatást, segítséget kapnak. 

A demokratikus államoknak a biztonságért érzett közös felelőssége ugyanakkor azt is szük-

ségelteti, hogy a szövetségesek hasonló felfogással közelítsék meg a saját érdekvédelem kérdéseit, 

a nemzeti szabályozások mutassanak egyfajta hasonlóságot, egyes fontos területeken pedig egy-

séges szabályozást a védelmi feladatokra való felkészülés és azok hatékony és eredményes végre-

hajtása érdekében. 

Az állam a társadalom hatalmi berendezkedésének központi intézményrendszere, amely 

a jogállam keretei között a legmeghatározóbb eleme, a Kormány által végzi a társadalom irá-

nyítását, igazgatási rendszerén keresztül szabályozza a működését. Az állam alapvető funkciói 

közé tartozik az ország védelme. 
Egy ország biztonsága ma már több tényezőtől függ, amelyek között fontos helyet foglal 

el a lakosságnak és az anyagi javaknak a védelme, szorosan kapcsolva ehhez a jogbiztonság 

követelményét. Ebben a kérdésben a jog különösen nem lehet elvont, az egyénektől elszakadt, 

annak ki kell terjedni az egyes állampolgárra, akinek bizonysága kell legyen, hogy személyét és 

„övéit” védik, biztonságukat garantálják. Csak ebben a felfogásban lehet elvárni és megkövetel-

ni az állampolgároktól a honvédelem nemzeti ügyében való részvételüket, vagy éppen támogató 

lojalitásukat, akár a szabadságjogaik korlátozásában minősített időszakokban. Kétségtelenül az 
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alkotmányos alapelvek érvényesülése tekintetében a rendszerváltás időszaka óta számos ered-

ményt tudunk felmutatni, azonban a változások a honvédelem működési környezetére kedvezőt-

len hatásokat is hoztak, többek között az értekezés témájával releváns területeken. 

 

A rendszerváltás óta eltelt közel két évtizedben Magyarország külső és belső biztonsági 

környezete jelentős változáson ment keresztül. Új típusú, a korábbinál összetettebb veszélyfor-

rások jelentek meg. 

Az új kihívásokra egy alapjaiban új honi, valamint szövetségi működési környezetben 

kellett válaszolni. A nemzeti válságkezelő képességeink kialakítása, valamint szövetségi rend-

szerben történő interoperábilis működtetése egyidejűleg vetette fel a lehetőségek bővülését és 

a követelmények fokozását. 

Az országban zajló társadalmi változások, a sorkatonai szolgálat eltörlése, a fegyveres erők 

összetételének megváltoztatása, napjainkig jelentős hatással bírnak honvédelmi képességeinkre. 

Változott a honvédelemnek – szorosan az értekezés témájához tartozó – jogi, irányítási, 

katonai igazgatási rendszere, és az átszervezés folyamatát éli a polgári közigazgatás. 

A változások bő listáján túl persze vannak a honvédelemhez kapcsolódó történelmileg ki-

érlelt, egyetemes állandó értékek és kötelességek – mint például a hazaszeretet –, amelyekkel 

megőrzésük miatt kell foglalkoznunk. 

Úgy gondolom, a fenti témakörök – köztük értekezésem témájának tudományos kutatá-

sa – külön-külön, valamint együttes hatásuknak a megalapozott feltárása a szakembereknek 

még hosszú időn keresztül aktuális feladatot fog jelenteni. 

 

 

Kutatói hipotézisek 
A kutató munkám céljait, valamint a kutatásom eredményeinek megfogalmazását az alábbi 

hipotézisek határozták meg:  

 

1.) A Magyar Köztársaságnak még az integrációs szervezetek tagjaként is kötelessége és 

érdeke, hogy megfelelő saját védelmi képességekkel is garantálja biztonságát. 

A Magyar Honvédség feladatrendszerének átstrukturálódása, képességeinek átrendező-

dése és az erőforrások csökkenése más kompenzáló megoldások nélkül felveti a „biztonsági 

képesség-hiányt”. 
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A Magyar Honvédség képességei és feladatai viszonylatában – különösen, ha realizá-

lódnak az expedíciós műveletekben való részvétel növelésének tervei – diszharmónia mutat-

kozik, amely veszélyeztetheti a honi biztonsági rendszert 

 

2.) A nemzeti válságkezelési rendszer hatékony működésének feltételeit, jogi szabályozott-

ságát törvényi szinten és a gyakorlatban is folyamatosan biztosítani kell. 

 

a) A hatályos törvények alapján a honvédelem rendszerének hatékony működése válság-

helyzetekben kétséges, ami egy esetleges veszély esetén lehetetlenné, vagy időben 

rendkívül elhúzódóvá tenné a potenciális hadkötelesek behívását és mozgósítását. 

b) A honvédelem kormányzati szintű irányítási rendszere szervezetileg nem képezi le  

a honvédelem integrált működtetésének feltételeit (kockázatok elemzése, döntéshoza-

tal, koordináció, ellenőrzés stb.). 

c) A védelmi igazgatás – ezen belül meghatározóan a katonai igazgatás helyi szerveinek 

– működési feltételei a 2004. évi CV. törvény által meghatározott feladatok tükrében 

nem kielégítőek, jogi szabályozottsága több ponton aggályos. 

 

3.) Az önkéntes haderő koncepcionális működési filozófiája feltételezi a társadalom aktív 

közreműködését a honvédelem rendszerében. 

a) A honvédelmi törvény elvi alapjaiban tévesen határozza meg a jogok és kötelezettsé-

gek viszonyát a honvédelem ügyében – csak formálisan igényli az önkéntességet; 

b) Elégtelen a társadalmi tudatformálás, különösen a honvédelmi nevelés területén. 

c) A szervezeti és intézményi feltételek hiánya békeidőszakban negatívan befolyásolja az 

önkéntesek honvédelmi szerepvállalásának kiterjesztését. 

 

 

Kutatási célkitűzések 
 

1.) Történelmi kitekintésben elemezni az országvédelem–honvédelem jogi szabályozásá-

nak fejlődését és a társadalmi viszonyrendszerét. 

 

2.) Széles körben vizsgálni a különböző berendezkedésű országok minősített időszakra 

vonatkozó szabályzóit a honi működési környezetben történő transzformációja érdekében. 



 5

3.) A honvédelem rendszertani meghatározása, a kapcsolatos fogalmak rendszerezése,  

a hiányosságok feltárása, és javaslatot tenni új fogalmi meghatározásra. 

 

4.) Vizsgálni a honvédelem rendszerében a védelmi igazgatás helyét, szerepét, irányítási, 

vezetési rendszerét és működési feltételeit, valamint a rendszer szabályozására megalko-

tott hatályos törvényeket. Feltárni a szabályozás ellentmondásait, illetve a törvény végre-

hajtásához rendelt képességek helyzetét és javaslatokat tenni a megoldásukra. 

 
Összességében egy olyan új rendszer elemeinek kidolgozására és – parlamenti munkám során 

– elfogadtatására törekszem, amely összhangban van a kor követelményeivel, a nemzetközi bizton-

sági környezet fejlődési tendenciáival és a hazai lehetőségekkel. 

 

 

A fejezetek rövid összefoglalása 
Az első fejezetben széles történelmi kitekintésben a kor kimagasló politikai gondolkodóinak – 

Niccolo Machiavelli, Hugo Grotius – műveit elemezve bemutatom a veszélyek elhárítására és 

szabályozására irányuló jogalkotás fejlődését, alapjainak lerakását. Elemzem az emberiség leg-

pusztítóbb háborúival sújtott XX. század minősített időszaki jogrendjét és annak társadalmi 

viszonyrendszerét. Kiemelt helyet szentelek a magyar történelem sorsdöntő időszakainak, mani-

fesztálva az országvédelem–honvédelem szerepét a nemzet és az államiság megmaradásában. 

 

A második fejezetben nemzetközi példákon keresztül – az adott ország alkotmányos be-

rendezkedése szerint kategorizálva – ismertetem a minősített időszakok alkotmányos szabá-

lyozását, feltárom a hasonlóságokat és a különbözőségeket hazai jogrendünkkel, továbbá ja-

vaslatokat fogalmazok meg a tapasztalatok hasznosítására.  

 

A harmadik fejezetben komplexen – elvi és gyakorlati alapokon – elemzem a honvéde-

lem rendszerének működését szabályozó hatályos 2004. évi CV. törvényt. Vizsgálom az elő-

írások alkalmazhatóságát a válsághelyzetekben, különös tekintettel a potenciális hadkötelesek 

behívása és mozgósítása, valamint az önkéntesek honvédelmi szerepvállalásának kérdésében. 

A honvédelem integrált működési követelményeinek tükrében elemzem–értékelem  

a honvédelem irányítási rendszerét, a polgári és katonai védelmi igazgatás működési feltételeit.  
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A negyedik fejezetben összegzett következtetéseket, megoldási javaslatokat fogalmaz-

tam meg a törvénymódosítás és a társadalmi tudatformálás feladataira, valamint a különböző 

vezetési szinteken szervezeti racionalizálásra és a védelmi igazgatási tevékenységek rendszer-

szintű gyakoroltathatóságának technikai, módszertani fejlesztési feladataira. 

 

Az értekezés új tudományos eredményei 

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen a doktori fokozatszerzés keretében folytatott 

tanulmányaim és a értekezés kidolgozásának céljából végzett kutató munkám termékeként az 

alábbiakat tartom új tudományos eredményeknek: 

 

1.) Világtörténelmi kitekintésben felkutattam, összegyűjtöttem és rendszereztem a ve-

szélyek elhárításának, a biztonság megteremtésének jogi szabályozása témakörében 

fellelhető autentikus szakirodalmat. 

Ennek során az ősi szokásoktól, törvényektől, a mai modern jogalkotás anyagának 

feltárásán keresztül bemutattam, hogyan változott a különböző korszakokban az embe-

rek, a társadalom, a hatalom viszonya az országvédelem, később a honvédelem foga-

lomkörébe tartozó nemzeti ügyhöz. 

 

2.) Elemeztem a különböző alkotmányos berendezkedésű országok jogrendjében  

a minősített időszakok szabályozási gyakorlatát, ennek keretében analógiákat állítot-

tam fel a honi szabályozás elemeivel, kimutattam a hiányosságokat, továbbá javasla-

tokat fogalmaztam meg a vizsgált országok szabályzóinak a honi működési környe-

zetben történő transzformációjára. 

 

3.) A hatályos honvédelmi törvény működési modellkörnyezeti elemzése eredményeként: 

Kimutattam a törvény elvi alapjaiban és konkrét előírásaiban meglévő ellenmon-

dásokat. Feltártam és bizonyítottam, hogy a szakmailag megalapozatlan konkrét, 

normatív előírások – a hadköteles kor leszállítása, a kiképzett hadkötelesek hiánya – 

veszélyeztetik a honvédelem működését. 

Ráirányítottam a figyelmet a törvényben meghatározott feladatok és a végrehajtó 

szervezetek képességeinek divergenciájára.  
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Kiemelten ezek közé tartozik a kormányzati irányítási rendszer és a helyi védelmi 

igazgatás szakmai kompetencia-zavarai, a területi katonai igazgatás szervezeti és funkcio-

nális leépítése, az expedíciós műveletekre koncentráló Magyar Honvédség és a honi vál-

ságkezelés védelmi kapacitáshiánya. 

A fenti pontokra vonatkozólag – a kutatási tapasztalataim hasznosításával – beha-

tároltam a hatályos törvény módosításra szoruló területeit, javaslatokat fogal-

maztam meg a módosításokra, illetve a törvényi szabályozás kiegészítésére. 

 

4.) A honvédelem korrekt rendszertani meghatározása, a közgondolkodásba és a tudomá-

nyos területeken való erőteljesebb megjelenítése céljából elemeztem, rendszereztem  

a kapcsolatos fogalmakat, feltártam a hiányosságokat, továbbá javaslatot tettem a hon-

védelem általános, valamint szaktudomány igényű új fogalmi meghatározására. 

 

5.) Az önkéntes haderő koncepcionális működési filozófiája feltételezi a társadalom aktív 

közreműködését a honvédelem rendszerében. Közvetlen tapasztalataim és a témával re-

leváns kutatási statisztikák másod-elemzésével vizsgáltam a honvédelem és a társada-

lom viszonyát, amelynek bázisán következtetéseket és javaslatokat fogalmaztam meg 

a társadalmi tudatformálás feladataira, kiemelten egy alapjaiban új szemléletű honvé-

delmi nevelés, valamint civilkontroll kimunkálására.  

 

6.) Vizsgáltam a polgári és katonai védelmi igazgatás szervezetei funkcionális feladataik-

nak rendszer szintű gyakorlási feltételeit. Javaslatokat fogalmaztam meg a technikai 

és a módszertani fejlesztési feladatokra. Ennek keretében leírtam a honvédelmi igazga-

tásban végzett tevékenységek modellezésére szolgáló szimulációs rendszer fejlesztési 

igényét, követelményeit és elvi funkcionális működését.  

 

 

Összegzett következtetések 
Úgy vélem, nem túlzás azt állítani, hogy az emberiség fejlődésének egyik legfontosabb motorja 

volt és marad az idők végezetéig, hogy a biztonságot megteremtse saját maga és a tágabb érte-

lemben vett övéi számára. A biztonság elvont kategória, nincs mérőszáma és mértékegysége, 

nehezen definiálható fogalom. Az emberek általában nem is gondolkodnak efelől azért, mert – 

egy hasonlattal élve – a biztonság olyan, mint a levegő: csak akkor érezzük hiányát, ha nincs.  
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 A biztonság legáltalánosabb értelemben kiterjed a lét-, a köz-, a jog- és a környezeti biztonság-

ra, de sorolhatnánk még hosszan – a teljesség igénye nélkül.  

 Jelen értekezésben a biztonságnak csak azokat a szegmenseit vizsgáltam, ami az ország egé-

szét vagy egy jelentősebb területen élő emberek sokaságát érinti, és ez a biztonságot veszélyeztető 

forrás valamilyen erőszakkal (katonai, fegyveres) vagy katasztrófával (természeti, ipari) függ össze.  

 Érzékelhettük, hogy a történelem folyamán bekövetkezett válságokat az adott kor lehe-

tőségei szerint több-kevesebb sikerrel kezelték, és már a távoli múltban a jog eszközét is fel-

használva tettek kísérletet a válság megelőzésére, illetve, hogy felkészüljenek annak hatékony 

megoldására. 

 A jogszabályi keretek egyre tágultak, míg mára bonyolult rendszert alkotva bástyázzák 

körül azt a biztonsági struktúrát, amelyik a lehetséges legnagyobb garanciát nyújtja a nemzet 

békés gyarapodásához.  

 Nem tagadhatjuk, hogy látszólag biztonságosabb világban élünk, mint elődeink. Fan-

tasztikus védelmi rendszereink vannak, csúcstechnika és csúcstechnológia vigyáz ránk az űr-

ből, amely eszközöket többemeletnyi mélységben lévő szupertitkos bunkerekből irányítanak. 

Olyan nemzetközi szervezeteket hoztunk létre, amelyek politikai, gazdasági és tudományos 

egyeztetések révén harmonikus egyensúlyt képesek fenntartani. Mindezek ellenére veszélyek 

közepette élünk, és illúzió azt hinni, hogy nincs már szükség azokra a védelmi intézkedésekre, 

amelyek az államszervezet számára cselekvési programot írnak elő.  

 A biztonságpolitika és a biztonsági struktúrák célja a valós biztonság megteremtése, 

ami az emberek biztonságérzetén keresztül igazolódik vissza. Nagy a felelőssége azoknak, 

akik döntenek az elégséges és szükséges biztonság mértékéről, mert bűnös felelőtlenség a biz-

tonságérzetet magas szinten tartani a társadalomban, ha az nincs kellően alátámasztva a be-

avatkozás eszközeivel. Ennek ellenkezője is rendkívül káros lehet, és felboríthatja a társada-

lom normális működését, ha a biztonsági kockázatokat meghaladó intézkedésekkel az embe-

reket hétköznapjaik során látványosan arra figyelmeztetik, hogy veszély leselkedik rájuk.  

 

 

Az értekezés gyakorlati felhasználhatósága – ajánlások 
Az értekezés kidolgozása eredményeképpen a honvédelmi felkészítés hatékonyságának növe-

lése érdekében az alábbi javaslatokat ajánlom hasznosításra.  
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1. Az értekezés több eleme részeiben vagy egészében felhasználható a Zrínyi Miklós 

Nemzetvédelmi Egyetemen a védelmi igazgatási, valamint biztonságpolitikai szakos 

hallgatók képzésében. 

 

2. Továbbá felhasználható azokban a polgári felsőoktatási intézményekben, ahol a kredit-

rendszerű képzésben jogtörténeti témák szerepelnek a kínálati listákon.  

 

3. Az OGY Honvédelmi Bizottságában a honvédelem működésének szabályozására vonat-

kozó törvények módosításának szakmai háttéranyagaként. 
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