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 „A tudomány legalapvetőbb gondolatai alapvetően egyszerűek, 
és szabályként bárki számára érthető nyelven megfogalmazhatóak.”  

  /Albert Einstein/ 
 
 

BEVEZETÉS 
 

A demokratikus jogállam intézményrendszerének kialakítása hazánkban a rendszerváltás 

kapcsán, a politikai intézményrendszer és a gazdasági struktúra alapvető megváltoztatását 

eredményezte, egyidejűleg megkövetelte az államszervezet hatalmi ágai jog- és hatásköreinek 

„újraelosztását”, a közigazgatás szervezet- és feladatrendszerének, igazgatási 

jogosítványainak, kötelezettségeinek kizárólag jogszabályokon alapuló újra-szabályozását is.1 

A védelmi igazgatás szervezet- és feladatrendszere a demokratikus államrend kialakulásától 

kezdődően folyamatosan épült fel, és mai aktuális helyzetében is folytonosan változó, 

sokszínű arculatot mutat. A védelmi igazgatási rendszert szabályozó jogszabályok és az 

állami irányítás egyéb jogi eszközei (a kilencvenes évek közepéig alapvetően a honvédelmi 

törvények és a 3000-es kormányhatározatok) 1993-tól sorra születtek meg, és kerültek 

módosításra az országunkra ható biztonsági kihívásokban végbement változások, döntően a 

NATO-hoz és az Európai Unióhoz való csatlakozásunk hatásaként. Az uniós csatlakozásunk 

következményeként a közigazgatási reform a települések, községek, városok autonómiájának 

megerősítését, a regionális önkormányzatok kialakítását, a kistérségi rendszer kiépítését 

tervezte. Az említett időszakban, az önkormányzati szakemberek egyöntetű véleménye volt, 

hogy a közigazgatási reform keretében, a decentralizációs folyamat legmeghatározóbb elemei 

a régiók, valamint az azokon belül kialakításra kerülő regionális szervezetek lesznek 

legyenek.  A Magyar Köztársaság területi közigazgatási beosztása azonban, a tradíciók 

megtartása mellett döntve, nem követte az Európai Unió regionális szervezési elveinek 

megfelelő ötfokozatú NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics)2 tagozódást. Az 

Európai Unió a Magyar Köztársaság csatlakozásakor3 nem követelte meg, hogy az újonnan 

belépő tagállamok az évszázadok (hazánk esetében egy évezred) alatt kialakított 

önkormányzati és államigazgatási rendszerüket regionális alapra helyezzék. Elvárásuk volt 

azonban, hogy a csatlakozó új országok olyan központi és regionális intézményeket hozzanak 

létre, melyek alkalmasak lesznek az uniós támogatások és fejlesztési programok 

kidolgozására, a pályázatokon való sikeres szereplésre. Az önkormányzati igazgatás 

                                           
1 Védelmi Igazgatás Egyetemi Jegyzet – ZMNE Budapest, 2001. p. 7.  
2 NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques)= Statisztikai Célú Területi Egységek 
Nómenklatúrája. (Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Nomenclature_of_Territorial_Units_for_Statistics, 
Letöltés: 2009.10.03.) 
3 2004. május 1. – Az Európai Unió bővülése 10 tagállammal: Magyarország, Lengyelország, Litvánia, 
Lettország, Észtország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Málta és Ciprus. 
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felülvizsgálatának egyik célja tehát az állam eltúlzott központosított hatalmának korlátozása, a 

regionális fejlesztéspolitika kimunkálása, valamint az egész állami intézményrendszer 

hatékonyságának növelése volt.  

 

„Általánosan elfogadott elv a szubszidiaritás4 gyakorlati megvalósítása, miszerint az állam a 

régiók irányába delegál feladatokat és eszközöket.”5 Ez a hatalom ésszerű lebontásával, és a 

decentralizálási folyamat következetes véghezvitelével járna. Ennek megfelelően a feladat- és 

hatáskörrendezés a decentralizáció elvét kívánja érvényesíteni, vagyis nagyon helyesen nem 

az önkormányzati rendszeren belüli funkciók átrendezésére, hanem a központi kormányzati 

feladatok egy részének (pontos kompetencia meghatározás utáni) regionális szintű telepítésére 

irányul.  Az állami elképzelés szerint tehát feladatainak és eszközeinek egy részét a régiók 

szintjére delegálta volna. A feladatok ilyen irányú és ilyen mértékű elosztása, újraszervezése 

igen mélyreható tervezési feladatokat igényel. Annak ellenére, hogy a régiók kialakításának 

folyamatai – bizonyos központi közigazgatási szervektől eltekintve pl.: regionális 

államigazgatási hivatalok, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat – nem mentek 

végbe és a tervezett hét régió elképzelése nem nyert kellő politikai és nemzeti támogatást a 

tradicionális megyerendszerrel szemben, a védelmi igazgatási rendszer, a megváltozott 

biztonsági kihívások következtében folyamatos változásokon ment keresztül.  E változások 

előidézését megítélésem szerint az határozta meg, és határozza meg napjainkban is, hogy 

nincs egy olyan dokumentum, egy olyan Védelmi Igazgatási Stratégia, amely a Nemzeti 

Biztonsági Stratégia aktív és szerves részeként, abba integrálódva és azzal egységesen – a 

szakágazatok egyetértésén alapulva – jelenik  meg a nemzeti stratégiák rendszerében. 

 

Véleményem szerint egy ilyen stratégia nélkül tovább gyűrűznek azok a rendszerben évek óta 

felbukkanó anomáliák (Pl.: a biztonság megítéléséből, annak értelmezéséből, a biztonsági 

környezetünk, a valós fenyegetettségünk megítélésében való különbözőségek értelmezéséből, 

a védelmi igazgatás központi szintjén működő szervezetek feladat-, hatásköri illetékességének 

interferenciáiból… stb.), melyek közös megoldása nélkül a védelmi igazgatás komplex 

rendszerének mindenki számára tiszta és egyértelmű áttekinthetősége vízió marad csupán. A 

különböző szakmai viták, a hazai védelmi igazgatással foglalkozó publikációk 

                                           
4 Vö. Schooyans, M. – Úvod do sociálneho uèenia Cirkvi, SPES, Bratislava 1993, p. 39. Szubszidiaritás fogalma 
a latin subsidum szóból ered, ami segítséget jelent. Olyan segítségről van szó, mely elősegíti a magánszemélyek 
kezdeményezőképességét a magasabb társadalmi szinten lévő szervezetekkel szemben, ill. – a fogalom eredeti 
jelentéséhez hűen – annak segítségét az adott közjó eléréséhez. Más megközelítés szerint, a döntés jogának oda 
történő delegálása, ahol a legoptimálisabb feltételek vannak a jó döntéshez. 
5 Körtvélyessy Zsolt: A védelmi igazgatási rendszer reformjának szükségessége, lehetséges iránya. Új 
Honvédségi Szemle, 2003/11., pp. 30-38. 
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tanulmányozása alapján, valamint a rendszerben területi, majd kormányzati szinten eltöltött 

éveim során szerzett tapasztalataim szerint, a védelmi igazgatás szervezési feladatainak 

végrehajtása csak pontosan meghatározott időrendben, egy jól konstruált forgatókönyv, 

összehangolt és egységesített tervrendszer, egy minden tekintetben átgondolt Védelmi 

Igazgatási Stratégia által válik kivitelezhetővé. PhD doktori disszertációmban e stratégia 

szükségességének bizonyítására, valamint a védelmi igazgatás rendszere 1939-től napjainkig 

tartó történeti fejlődésének, jogszabályi és szervezeti változásainak bemutatása mellett, az 

általam végrehajtott átfogó elemző-értékelő rendszervizsgálat (a védelmi igazgatás komplex 

vezetés-irányítási rendszerének helyzetelemzése) során kialakult javaslataimmal, a szükséges 

változtatások indoklására, a továbbfejlesztés lehetőségeinek bizonyítására, a Magyar 

Köztársaság Védelmi Igazgatási Stratégiájának megalkotásához szükséges alapok 

megteremtésére teszek kísérletet. 

 

A téma kutatásának célkitűzései  

⋅ Átfogóan megvizsgálni a Magyar Köztársaság komplex védelmi igazgatási rendszerének 

jelenlegi állapotát; 

⋅ Részletes helyzetelemzéssel bemutatni a védelmi igazgatás központi vezetés-

irányításának helyzetét, korszerűsítésükre javaslatokat megfogalmazni a védelmi 

igazgatási stratégia keretében; 

⋅ Feltárni a védelmi igazgatási rendszer működését szabályozó jogszabályi alapokat, az 

ágazati jogszabályok kapcsolódási pontjai anomáliáinak kiküszöbölésére egy új 

szabályozási koncepció keretében javaslatokat megfogalmazni; 

⋅ Bemutatni és elemezni a védelmi igazgatással foglalkozó hazai jogszabályokat, a 

prioritást élvező feladatokat, továbbá következtetések levonásával javaslatot tenni a 

jogszabályi háttér korszerűsítésére; 

⋅ Felkutatni más stratégiák, ágazati munkaanyagok (nemzeti biztonsági stratégia és ágazati 

stratégiák) hasznosítható módszereit, gyakorlati eredményeit; 

⋅ Javaslatot tenni a védelmi igazgatási stratégiában megfogalmazott elvek, célok, 

prioritások által, a rendszer fejlesztésének lehetséges irányaira; 

A téma kutatási hipotézisei 

A téma vizsgálatának megkezdésekor, az összefüggések áttekintését és a kutatási célok 

kitűzését követően az alábbi hipotéziseket állítottam fel:  
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⋅ Bizonyítani kívánom, hogy a védelmi igazgatási rendszer működését szabályozó 

jogszabályi alapok, valamint az ágazati szabályzók kapcsolódási pontjai közötti 

összefüggések vizsgálatával, egy új szabályozási koncepció – jogszabályi háttér 

korszerűsítésére irányuló projektum – keretében megfogalmazott javaslatokkal a védelmi 

igazgatás rendszerében jelenleg fennálló anomáliák kiküszöbölhetőek; 

⋅ A védelmi igazgatás komplex rendszerének kialakulásának és fejlődésének részletes 

vizsgálatával, bizonyítani kívánom, hogy szükségeses a szakterület tervezési 

alapdokumentumának – a Védelmi Igazgatási Stratégiának – megalkotása; 

⋅ A védelmi igazgatási rendszer időszerű korszerűsítése érdekében, más stratégiák és 

ágazati munkaanyagok felhasználásával, vizsgálatával, valamint egy átfogó – döntően a 

védelmi igazgatás rendszere központi szintjének széleskörű elemzésével – 

helyzetértékeléséből levonható következtetésekből, tapasztalatokból meg kívánom 

határozni a Védelmi Igazgatási Stratégia megalkotásához szükséges módszerek, elvek, 

irányok, célok és prioritások alapvetéseit. 

A téma kutatási módszerei 

A kutatási célkitűzések elérése érdekében a disszertáció elkészítése során az alábbi 

módszereket alkalmaztam: 

⋅ általános – benne összehasonlítás és általánosítás, valamint átfogó történeti 

(kronologikus) vizsgálati – módszer; 

⋅ elemzés – részletes és átfogó helyzetelemzés-helyzetértékelés, (analízisekre és 

szintézisekre épülő) következtetések levonásával, javaslatok megfogalmazásával; 

⋅ a vonatkozó szakirodalom és jogi szabályozás kutatása, tanulmányozása, értelmezése és 

feldolgozása; 

⋅ a részkutatási eredmények feldolgozása (jegyzetekben), publikálása (szakmai 

folyóiratokban), konferenciákon (felkészítéseken) történő előadása. 

A fent felsorolt kutatási módszerek mellett, munkámat a rendszeres interjúk, szakmai 

konzultáció jellemezték. Ennek megfelelően folyamatosan egyeztettem az Önkormányzati 

Minisztérium Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkársága és a Honvédelmi Minisztérium 

Védelmi Hivatal szakértőivel, az ágazatok védelmi igazgatással foglalkozó szaktekintélyeivel, 

a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem oktatóival, a megyei (fővárosi) védelmi bizottságok 

titkárságainak munkatársaival, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a megyei 
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katasztrófavédelmi igazgatóságok szakembereivel, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség, 

valamint a TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Közhasznú Egyesület tagjaival. 

Megítélésem szerint kutatási témám – a PhD értekezések rendszerében – ritkán kutatott 

terület, és mint ilyen, a keveset publikált témák közé tartozik.  Az 1989-1990. évi 

változásokat megelőző időszakban ugyanis a védelmi igazgatás komplex rendszere nem 

képezte tudományos tevékenység tárgyát, eszközrendszere szigorúan titkos, illetve titkos 

minősítésű volt, így a kutatók számára való hozzáférés sem volt biztosított. A demokratikus 

államrend kialakulásával, az önkormányzatiság elvének folyamatos előrehaladásával a 

védelmi igazgatás komplex rendszere de jure és de facto gyökeresen megváltozott. E 

változásokkal összefüggésben széleskörű szakirodalmi kutatást végeztem, mely során több 

mint ötven tanulmányt, jegyzetet, cikket és egyéb kapcsolódó publikációt találtam, amelyek 

tapasztalatait sokrétűen felhasználtam dolgozatom elkészítése során. A felkutatott 

szakirodalom felhasználásával, valamint a napjainkban bekövetkezett változások6 figyelembe 

vételével PhD értekezésemben aktualizálni kívánom a védelmi igazgatás rendszerével 

összefüggő változásokat, illetve egy lehetséges és korszerű Védelmi Igazgatási Stratégia 

megalkotásához javaslatokat fogalmazok meg. A védelmi igazgatás jelenlegi rendszerének 

vizsgálatához elengedhetetlenül szükséges volt feldolgozni a történelmi előzményeket, 

feltárni a honvédelemmel, a honvédelmi felkészítéssel, a katonai igazgatással, a 

katasztrófavédelemmel és a polgári védelemmel foglalkozó tanulmányokat. Szakirodalmi 

kutatásaim során a témához kapcsolódó jogszabályok vizsgálatával is foglalkoztam, melynek 

eredményeképpen a védelmi igazgatási rendszer történeti áttekintését is a jogszabályi 

változások értelmezésével együtt kívánom bemutatni. A törvényi és rendeleti szabályozás 

miatt szükséges volt feldolgozni a jogszabályi változásokat is, ugyanis a védelmi igazgatás 

szigorúan szabályozott, hierarchikus felépítésű, a közigazgatás fontos részét képező rendszer. 

Következésképp az alapvető jogi háttér sokoldalú elemzése meghatározó a téma kutatása 

szempontjából.  

A kutatás törvényi hátterét, a védelmi igazgatás jogi alapját, mint alaptörvény az 1949. évi 

XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya (a továbbiakban: Alkotmány), valamint a 

honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: 

Hvt.), a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ö. tv.), a 

polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Pv. tv.), és a 

katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal 

                                           
6 Változások alatt, itt elsősorban az elmúlt évek (döntően a 2006-2009-ig terjedő időszakot) kormányzati 
átalakításokkal kapcsolatos eseményeit értem (a Szerző). 
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kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény (a 

továbbiakban: Kat.) képezik.  

 

A védelmi igazgatás az államigazgatás szinte valamennyi spektrumában rendelkezik 

vonatkozó jogi szabályzókkal, ezek ismerete az összehangolt és egységes tervrendszer 

megalkotásának, a rendszer jövőbeni korszerűsítésének, valamint az ehhez szorosan 

kapcsolódó Védelmi Igazgatási Stratégiának is elengedhetetlen feltétele.  
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„A biztonság a túlélés és a fennmaradás lehetősége 
és képessége a létet fenyegető veszélyekkel szemben” 

/Prof. B. Buzan/ 
 

I. FEJEZET: A BIZTONSÁG IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 

 

A biztonság ősidők óta fontos minden ember, azok együtt élő csoportjai, törzsei, a különféle 

népcsoportok, nemzetek, államok és államcsoportok, szövetségi rendszerek számára. Nagyon 

sok tényező állandó kölcsönhatásban alakítja azt, ezért sem időben, sem térben nem 

képzelhető el az abszolút biztonság. Természetes törekvés egyének és csoportjaik részéről is a 

lehető legmagasabb szintű biztonság elérése, s ennek érdekében az élőlények általában 

minden tevékenységüknél maximálisan figyelembe veszik legalább egyéni biztonságuk 

fenntartásának feltételeit. Már az államszervezetek létrejötte előtti társadalmi formációkban a 

biztonság, a különféle veszélyeztető tényezők elleni védelem megszervezése volt a választott, 

kijelölt vezetők és vezetői csoportok egyik legfontosabb feladata, és az ezt szolgáló 

tevékenységekben a társadalom tagjai önkéntesen, vagy különféle kényszerítő eszközök 

alkalmazása folytán mindig részt vettek. A biztonságot szavatoló tevékenységek tervezésének, 

szervezésének, szükség esetén a „biztonságos állapot” visszaállításának folyamatát szolgálta 

és szolgálja – a közigazgatási rendszer fontos elemeként – a védelmi igazgatás komplex 

rendszere. Hazánk vonatkozásában a biztonság 1990-ig a két szembenálló katonai tömb 

oppozíciója miatt gyakorlatilag a Magyar Köztársaság valamennyi közigazgatási, védelmi 

igazgatási szereplője számára, de hangsúlyozottan a védelmi igazgatás rendszerébe tartozó 

szervezetek (akkori terminológia szerinti fegyveres erők, rendvédelmi szervek) számára szinte 

– a közbiztonsági és lakosságvédelmi elgondolások mellett – egyet jelentett a katonai 

értelemben vett biztonsággal. Az Alkotmány 1990-ig két tényállást ismert az Állam 

Biztonságát Súlyosan Fenyegető Veszélyhelyzetet (külső tényállás) és az Állam Biztonságát 

fenyegető helyzetet (belső tényállás). A bipoláris világrend, valamint a két nagy katonai tömb 

a NATO7 és a Varsói Szerződés8 erőinek szembenállása miatt kiélezett biztonságpolitikai 

környezet tenziója az évek során azonban fokozatosan tompult. A világ eseményeinek 

                                           
7 Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete – angolul North Atlantic Treaty Organisation, rövidítve NATO, 
franciául Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, OTAN – 28 észak-amerikai és európai ország szövetsége, 
amelyet a II. világháború után 1949. április 4-én alapítottak Washingtonban. A szövetség célkitűzéseit az Észak-
atlanti Szerződés foglalja magában, amelynek értelmében a tagállamok minden politikai és katonai eszközt 
igénybe vesznek a tagországok szabadságának és a biztonságának megőrzése érdekében. Hivatalos nyelvei az 
angol és a francia. 
8 A Varsói Szerződés megalakítása az NSZK újrafelfegyverzése és a Nyugat-európai Unió megalakulása 
ellenlépéseként jött létre. A Szovjetunió csapatainak a partnerország területén történő állomásoztatásával 
igyekezett ellensúlyozni a NATO-t, és szorosabban magához vonni a közép- és kelet-európai államokat. A 
Szovjetunió felmondta Nagy-Britanniával és Franciaországgal a háború idején kötött segítségnyújtási 
szerződését, és˙1955. május 14-én megalakította a Varsói Szerződést. 
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fősodrát lassan követő biztonságpolitika tudományterületére viszonylag lassan szivárogtak át 

a biztonság- és geopolitikai enyhülés tanulságai. Ennek egyik fő oka, hogy a biztonság 

katonai dimenziója egészen a Szovjetunió összeomlásáig hegemón szerepet játszott a 

diszciplína egyéb területeivel (gazdasági, társadalmi, stb.) szemben. A biztonság katonai 

oldalról történő megközelítése a háborús tevékenység, fegyveres cselekmények, helyi háborúk 

és katonai műveletek oldaláról vizsgálta és mérlegelte a relatív veszélyforrásokat. A 

komplexebb értelmezés csak a masszív katonai erő részvételével végrehajtott konvencionális 

háborús műveletek esélyének csökkenésével kezdett teret nyerni. Hazánkban a nemzetközi 

trendekhez képest kissé megkésve, az 1990-es évek elején kezdtek nagyobb figyelmet 

fordítani a biztonság civil aspektusaira, (1024/1992-es Korm. határozat is már a komplex 

védelem kérdéskörével foglalkozik) az igazgatásra és a gazdaságra. Az állami tulajdon 

egyeduralmának megszűnése miatt magának az államnak a civil szféra felé kellett fordulnia. 

Az állam korábban saját maga számára rendelte el a (különböző védelemhez kapcsolódó) 

szolgáltatást, most pedig meg kell vásárolnia azokat. Az 1993. évi CX. törvény a 

honvédelemről kimondja, hogy a gazdasági és anyagi szolgáltatásokat a piacgazdasági 

körülmények között kell érvényesíteni, és csak akkor lehet hatósági döntéssel igénybe venni, 

ha egyébként szerződéssel nem megszerezhető. Az állam ettől az időszaktól kezdődően más 

logikát kezdett el követni. Az említett időszakban a korábbi, egysíkú megközelítés gyökeresen 

és sikeresen átformálódott a biztonság komplex értelmezése irányába. A következőkben 

ezeket az eredményeket és szűkebb témámhoz, a védelmi igazgatáshoz vezető 

kapcsolatrendszert veszem górcső alá. 

 

1. 1. A biztonság összetevői 

 

A biztonság összetevői alatt – a tágabb, átfogó értelmezés szerint –a társadalmi (jogi, 

szociális), politikai (diplomáciai), gazdasági (védelemgazdasági), környezeti (ökológiai, 

katasztrófavédelmi), katonai (honvédelmi), informatikai, pénzügyi, egészségügyi 

(járványügyi), belügyi (rendészeti, katasztrófavédelmi) biztonságot értjük. A biztonság átfogó 

értelmezése azonban önmagában lehetetlen. A „secura” jelenségét csak a „cura” vagyis a 

fenyegetettségek és kockázatok szemszögén át lehet valóban tanulmányozni. Ezek a kihívások 

az úgynevezett biztonsági kockázatok.  Valamennyi felelős kormány által irányított, 

biztonsági és rendvédelmi közösség egyik kiemelt feladata – és felelőssége – az országokat 

érintő biztonsági kockázatok azonosítása, elemzése és értékelése. Ez a számvetés minden 

átfogó biztonságpolitikai koncepció alapja.  
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A magyar biztonságpolitikai alapdokumentumok hierarchiájának csúcsán áll és a további – 

származtatott – tervek alfája a Nemzeti Biztonsági Stratégia9, mely megfogalmazza azokat a 

fenyegetéseket, kockázatokat és kihívásokat, amelyekkel szemben a nemzet biztonságát 

szavatolni kell. Részletezi a védekezés módozatait, számba veszi a szükséges lépéseket, és 

javaslatokat fogalmaz meg a megvalósítható biztonság érdekében, különös tekintettel az 

„egyszerű” magyar állampolgár biztonság érzetére. Mivel meggyőződésem, hogy az állami 

szervek mindenkori fő feladata az állampolgárok kiszolgálása és támogatása, ezért a 

későbbiekben a felvázolt problémakörökhöz kapcsolódóan bővebben foglalkozom a biztonság 

és az állampolgári közös tudat (biztonságfelfogás) kapcsolatával. 

 

1. 1. 1. A biztonság elméleti mozgatórugói 

 

Megítélésem szerint a biztonsággal kapcsolatosan három alapfogalmat kell 

megkülönböztetnünk, a fenyegetéseket, a kockázatokat és a kihívásokat. Ezen fogalmak 

meghatározása az elméleti értelmezés szempontjából kiemelt fontosságú, jóllehet a 

gyakorlatban gyakran egymást átfedve, összemosódva jelennek meg. 

 

 
1. sz. ábra 

 

                                           
9 2073/2004.(IV.15.) Korm. hat. a Magyar Köztársaság Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról 
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1. 1. 2. A fenyegetések 

 

A fenyegetések az általánosan értelmezett biztonság egyes összetevőire ható olyan helyzetek 

és állapotok összessége a lehetséges veszélyek legmagasabb megnyilvánulási szintjén, amikor 

a nemzeti érdekek sérülhetnek és közvetve hatással lehetnek a nemzeti értékek megőrzésére. 

Az érdekek képviseletének módszerei és eszközei előnyben részesítik a kikényszerítést vagy 

az erőszakos úton történő megoldás lehetőségét. A Nemzeti Biztonsági Stratégia az alábbiak 

szerint jeleníti meg a globális fenyegetéseket: terrorizmus (2001. szeptember 11. óta korunk 

egyik legkiemeltebben kezelt fenyegetésévé lépett elő); tömegpusztító fegyverek elterjedése 

(A két katonai tömb felbomlása, a Szovjetunió szétesése, az utódállamokban maradt nukleáris 

eszközök, valamint a célba juttatásukhoz szükséges hordozó-rendszerek, a meglazuló 

rezsimek10 által, nagyon sok sugárzó anyag – adott esetben nukleáris fegyverként is 

használható eszköz  – kerülhetett illetéktelen kézbe, ezen túlmenően a regionális instabilitás 

és egyes államok gyengülő belső rendje, valamint más államok Irán, Észak-Korea offenzív 

fellépése is növeli az esélyét egy ilyen fegyverrendszer alkalmazásának); instabil régiók, 

működésképtelen államok (Magyarország környezete a történelem folyamán mindig abba a 

régióba volt sorolható, ahol  az instabilitás volt jellemző); illegális migráció (A „Schengeni 

Egyezményhez”11 való csatlakozás következtében a migrációs tevékenységre is nagyobb 

hangsúlyt kell fektetni) az információáramlás felgyorsulásával, az információ eljut 

mindenhová a világba és az információ hatására a különböző nemzetek, országok szegényebb 

és jobb megélhetésre vágyó tömegei mozognak a eltérő irányokba (ez a migrációs mozgás egy 

sor veszélyt – bűnözés, egészségügyi problémák – hordoz magában); gazdasági instabilitás (a 

jelenlegi gazdasági és pénzügyi világválság korában napi aktualitással bíró probléma); az 

információs társadalom fenyegetettségei (pl. a bankszektorban megjelenő informatikai 

rendszerzavarok felbukkanása, melyek gerjesztő hatással elindíthatnak további folyamatokat 

is); globális-, természeti-, civilizációs katasztrófák (pl. globális felmelegedéssel, 

klímaváltozással kapcsolatosan felmerülő rendkívüli időjárási helyzetek); egészségügyi 

veszélyforrások (pl. a H1N1 vírus okozta veszélyek, melyek jelenleg is egy világjárvánnyal 

fenyegetik az emberiséget). 

                                           
10 Rezsim alatt ebben a kontextusban a tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos tevékenységekhez kapcsolódó 
kiemelt biztonsági szabályok betartását értem (Szerző). 
11 A schengeni egyezmény az Európai Unió (EU) első és harmadik pillérének része, amely elsősorban a belső 
határőrizet megszüntetését és a külső határok közös ellenőrzését jelenti. Az egyezménynek nem minden unióbeli 
ország a tagja, és vannak nem EU-beli tagjai is. Az egyezményt nem minden aláíró tagország alkalmazza. 
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2. sz. ábra 

 

1. 1. 3. A kockázatok 

 

A kockázatokról a belső fenyegetések esetében beszélhetünk. A kockázatok az általánosan 

értelmezett biztonság egyes összetevőire ható olyan helyzetek és állapotok összessége a 

lehetséges veszélyek olyan megnyilvánulási szintjén, amikor a nemzeti érdekek sérülhetnek, 

ezáltal veszteségek keletkezhetnek. A Nemzeti Biztonsági Stratégia alapján belső 

fenyegetésről, belső kockázatokról beszélhetünk szervezett bűnözés; feketegazdaság és 

korrupció; kábítószerek terjedése; politikai és vallási szélsőségek; demográfiai kihívások 

esetében. Én magam ide sorolom még a (nagyobb kiterjedésű) katasztrófa-helyzeteket, 

valamint a kritikus infrastruktúra védelemmel kapcsolatos kockázati faktorokat (mint pl.: 

kisebb terrortámadás, ipari szerencsétlenség, súlyos üzemzavar stb.). Ugyanakkor nem 

feledkezhetünk meg azokról az aktualitással bíró kockázatokról sem, amit a gazdasági 

erőforrások hiánya, az energia hiánya okoz a biztonsági környezetünk számára. 

 

1. 1. 4. A kihívások 

 

A kihívások az általánosan értelmezett biztonság egyes összetevőire ható olyan helyzetek és 

állapotok összessége a lehetséges veszélyek legalacsonyabb megnyilvánulási szintjén, 

amelyek eredői általában hátrányosan befolyásolják a belső és külső stabilitást, valamint 

kihatással lehetnek egy adott régió hatalmi viszonyaira. A mindennapok tapasztalatai is azt 

mondatják velem, hogy a hazai viszonylatok között legrelevánsabb kihívásokat a katasztrófa-, 

illetve veszélyhelyzetekkel lehet beazonosítani.  
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A veszélyhelyzetek megfogalmazása elsőként az Alkotmányban jelenik meg rögzítetten, de 

szakmai jellegű törvényként a polgári védelemről szóló törvény12 – kibővített tartalommal – 

külön tartalmazza. A fenti megállapítások különösen érdekessé válnak annak fényében, hogy 

bár az Alkotmány rögzíti a minősített időszakokat, és – a jogszabályi hierarchia legmagasabb 

szintjén – megjeleníti a veszélyhelyzet fogalmát, az Alkotmány mellett a Pv. tv. is nevesíti és 

tartalmilag kategorizálja (kibővíti) a veszélyhelyzetet. A Pv. tv. a veszélyhelyzet fogalmát 

ugyan kitágítja, de a minősített időszaki kategóriákat nem.  

 

Az elmúlt időszakban a bekövetkezett események (környezeti veszélyek, árvízveszély, 

belvízveszély, hóhelyzet, közlekedéssel kapcsolatos problémák, energia ellátási zavarok…stb.) 

miatt  – amennyiben szakmai javaslatok alapján a Kormány intézkedést foganatosít – a 

veszélyhelyzet kihirdetése kapcsán a döntéshozók a Pv.tv. 2. §13-ban meghatározott 

veszélyhelyzetre hivatkoztak és nem az Alkotmányra. Az említett jogalkalmazás tekintetében 

megítélésem szerint egy szabályozási hiátus van. Az alkotmányos tényállások ilyen módon 

keverednek, olyannyira, hogy még törvényi szinten is az eligazodást nehezíti, hogy 

ugyanazon kifejezést használja a Pv. tv., mint az Alkotmány. Fontos különbség, hogy az 

Alkotmány szerinti veszélyhelyzet időszakában rendkívüli intézkedéseket lehet bevezetni, 

addig a Pv. tv.-ben nevesített veszélyhelyzet időszakában ilyen intézkedéseket nem 

alkalmazhatók. Itt kell rögzítenem, hogy a dolgozatom során éppen e kettős értelmezésből 

fakadó disszonanciák elkerülése végett a veszélyhelyzetek kifejezés helyett a továbbiakban 

„különleges helyzetek” (összkormányzati intézkedéseket igénylő kihívások) terminológiát 

használom. 

 

1. 2. Kockázatelemzés 

 

A biztonsági környezet, az azt befolyásoló körülmények, azok bekövetkezési esélyei és a 

jelentkező kockázatok valószínűségének felmérése után, a kapott információk 

csoportosításával kezdődik meg a tervező tevékenység. A tervezés nem más, mint felkészülés 

a megfogalmazott célok teljesítése és a felismert fenyegetések kezelése érdekében. A tervező 

tevékenység során tehát azonosításra kerülnek a fenyegetések, számvetik azok kockázati 

faktorát, bekövetkezésük valószínűségét és súlyosságuk alapján priorizálják őket, valamint 

                                           
12 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről. 
13 Tömeges megbetegedést előidéző kórokozó megjelenése; ivóvíz célú vizek szennyezése; légszennyezettség; 
veszélyes hulladékkal való szennyezés; sugárterhelést előidéző esemény; veszélyes anyag tárolása és szállítása 
közben bekövetkező baleset; árvízvédekezés; hóesés vagy hófúvás; régión belül egyidejűleg járhatatlan 
vasútvonal, főút, valamint legalább öt mellékút; belvízvédekezés. 
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felmérik a kezelésükhöz szükséges eszközrendszer milyenségét és alkalmazásuk mélységét. A 

csernobili tragédia történelmi és földrajzi közelsége, valamint súlyossága okán talán 

legfontosabb feladat a nukleárisbaleset-elhárításra való reagáló képesség megteremtése és 

fenntartása. Ezért tartanak rendszeresen nemzetközi szinten gyakorlatokat annak érdekében, 

hogy ne következzen be még egyszer egy nukleáris katasztrófa. 

 

1. 3. Biztonságpolitikai helyzetkép 

 

A normál időszakban elkészített és naprakészen tartott intézkedési tervek arra valók, hogy egy 

adott szituációban lévő dolgot rendszerbe foglaljanak, és adjanak egyfajta megoldási metódust 

a tipizált helyzetek kezeléséhez. A valós életben azonban általánosságban elmondható, hogy 

többnyire nem a különböző intézkedési tervek szerint történnek a dolgok. Véleményem 

szerint a különböző különleges helyzetek kezelésére készített intézkedési tervek nagyon 

fontosak, azok kidolgozása és kidolgozottsága biztosítja a megfelelő szintű szakmai 

felkészülést, felkészültséget. A tapasztalatok alapján a szakállomány szakmai hozzáállása, az 

adott helyzetben tanúsított egyéni magatartások, a készségek-képességek, a szakmai 

tapasztalat, valamint a különböző (védekezésben résztvevő) szervezetek összhangja fogja 

meghatározni, hogy mit és hogyan tudunk megtenni az adott helyzet optimális kezelése során.  

 

A gyakorlatokat, gyakorlásokat és felkészítéseket utólag elemezni kell, mint ahogy a valós 

események bekövetkezését követően az eseménysort a kialakulástól kezdődően folyamatosan, 

a helyreállításig célszerű végig lemodellezni, a megfelelő következtetéseket levonni, annak 

érdekében, hogy a következő alkalommal még eredményesebb legyen a tevékenység, illetve 

az egyszer bekövetkezett hibákkal kapcsolatosan milyen jellegű korrekcióra van szükség. A 

tapasztalatok ilyen módon történő hasznosítása (az angolszász szakmai zsargonban „lessons 

learned”) döntően hozzájárul a felkészítés, valamint a szakmai hatékonyság színvonalának 

növeléséhez. Az állam lehetőségei a résztvevők bevonására különbözőek a veszélyhelyzet 

kezelése során, vannak ösztönző és szankcionáló lehetőségek. Az előbbi csoportba tartoznak a 

diplomáciai, gazdasági és a katonai megoldások, míg az utóbbi eszközrendszert az ugyanezen 

kategóriákhoz tartozó lépések biztosítják.  
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1. 4. A biztonság értelmezése az állampolgárok szemében 

 

Napjainkra a biztonságot a korábbiaktól gyökeresen eltérő módon, sokkal inkább 

emberközpontúan közelítjük meg és értelmezzük. A nemzetközi szervezetekbe tömörült 

államok, – többek között – az Európai Uniós nemzetek biztonsága a polgári-, igazgatási-, 

rendészeti-, környezetvédelmi-, gazdasági- átfogó megközelítésből (komplex biztonság) 

adódóan nyert átfogóbb értelmezést. Ennek megfelelően a biztonságon legegyszerűbb 

megközelítésben a fenyegetettség nélküli állapotot, vagy bármiféle veszélyeztetettség hiányát 

értjük. A biztonságpolitika angolszász kutatóinak megközelítésében „a biztonság az, ami a 

Bizonytalan Ügyek Minisztériumának hatáskörébe tartozik”14, egy másik megfogalmazásban 

„a biztonság az, amivé tesszük”15, legjobban talán Prof. B. Buzan megfogalmazása időszerű, 

miszerint „a biztonság a túlélés és a fennmaradás lehetősége és képessége a létet fenyegető 

veszélyekkel szemben”. A biztonságot a kutatók megfogalmazásán túlmenően mi magunk is 

értelmezzük. Mást jelent számomra, mint egyén számára, (pld. Fiat gépkocsival vagy Saab-al 

közlekedem) mást jelent másnak, egyénnek, akár a lakása vonatkozásában (lakásbiztosítás, 

környezetbiztonság) és természetes módon mást jelent a társadalom egészére nézve. A 

társadalom biztonsági érzete mérhető jelenség. E mérés és a biztonsági érzetek 

meghatározására hívták segítségül a biztonságpolitikával foglalkozó szakemberek a 

szociológia eszköztárát. A TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Közhasznú Egyesület16 (a 

honvédelmi tárca megbízásából) a Szonda Ipsos-sal közösen két ízben is végzett 

közvélemény-kutatást e terület vonatkozásában. 1999-ben ezer, míg 2008-ban háromezer főt 

kérdeztek meg „az utca emberei közül”, hogy „Önnek mi jut eszébe arról a szóról, hogy 

biztonság? Mit jelent Önnek?”. Az ábrán látható statisztikai adatok jól tükrözik, hogy a 

védelmi igazgatási szférán kívül dolgozó emberek számára a biztonság szóról közel sem a 

katonai biztonság, illetőleg a fenyegetések, kockázatok, kihívások fogalmi kör kifejtésénél 

felsorolt biztonsági tényezők jelennek meg. Sokkal inkább a létbiztonság, a közbiztonság, az 

anyagi biztonság, a család, az otthon biztonsága és csak ezek után az értékek után 

következnek a jogbiztonság, a rendőrség, a hadsereg, a lakosság védelme, a haza, az ország 

biztonsága dimenziók. 

                                           
14 Prof. R. B. J. Walker a Keele Egyetem kutatója megfogalmazásában.  
15 Prof. Ken Booth a walesi egyetem kutatója megfogalmazásában. 
16 A TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Közhasznú Egyesületet (a továbbiakban: TIT HABE) szakmai 
életünk talán legfontosabb kérdéseivel, a biztonsággal és biztonságpolitikával foglalkozik. A TIT HABE 1996-os 
megalakulása óta aktívan részt vesz az ország kül- és biztonságpolitikájával, NATO- és EU-tagságával és a 
nemzetközi biztonság erősítése érdekében végzett egyéb tevékenységével összefüggő kérdések elemzésében és 
publikálásában, hazai és nemzetközi rendezvények szervezésében, a lakosság különböző célcsoportjainak a 
tájékoztatásában és felkészítésében. 
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3. sz. ábra 

 

A közel tíz évet felölelő közvélemény-kutatás végső eredményében rámutat arra a tényre, 

hogy a biztonsági dimenziók fontosságának összehasonlítása során összességében a Magyar 

Köztársaság lakosságnak, állampolgárainak biztonságérzete (a NATO és EU csatlakozásunk 

által indukált biztonságkörnyezeti változásoktól függetlenül) nem változott, azonban a katonai 

biztonság – mint értékpreferencia – az értékek sorában hátrébb került. (Ez az értékpreferencia 

természetes módon változhat, amint közvetlen fegyveres veszéllyel kell számolnia hazánknak, 

illetőleg amint változik a biztonsági környezetünk) Előtérbe kerültek viszont a természeti és 

ipari jellegű katasztrófa események, illetőleg mindazok a veszélyhelyzetek, melyeket a már 

idézett Pv. tv. vonatkozó bekezdése felsorol. A veszélyeket az előző felsorolástól eltérően, 

egy kicsit más szemüvegen át nézve csoportosíthatjuk az azokra való reagálások tükrében. Az 

ilyen szemléletű megközelítés alapjául két módozatot különítek el, a váratlan és a nem feltűnő 

katasztrófákat. 

 

Váratlan katasztrófák 

Egy részről vannak az ún. „BUMM”-szerűen, hirtelen, váratlanul bekövetkező 

katasztrófaesemények (tornádó, szélvihar, földrengés, ipari katasztrófák, vegyi-üzem 

robbanások, stb.). A lakosság reakciója ezekre – a veszélyek jellegétől és a bekövetkezés 

váratlanságából adódóan – az automatikus pánik. A média reakcióját jellemzően a szenzáció-

orientáltság és a különböző katasztrófafilmekben is látható hírhajhászás jellemzi.  
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A döntéshozók tekintetében elmondható, hogy a bekövetkezett katasztrófák után azok 

kezeléséből, a helyreállítási és újjáépítési munkák során leszűrt tapasztalatokból a hasonló 

jellegű eseményekre való felkészülés tekintetében a túlbecsülés és a túlreagálás jellemző. A 

túlbecsülés ilyen értelemben pozitív magatartás, mivel az esemény bekövetkezésekor mindig 

a legrosszabb17 lehetőségre kell készülni és erről tájékoztatni a döntéshozókat.  

 

Nem feltűnő katasztrófák 

A veszélyek egy másik csoportja az ún. „nem feltűnő katasztrófák”. Ezek azok a lappangó, 

„búvópatak” módon bekövetkező (később rendkívüli kihatású) események (ipari szennyezés, 

üvegházhatású gázok, ózonlyuk, globális felmelegedés, napkitörések mágneses 

rezonanciájának problémái stb.), melyek következményei az egyénekre és a társadalom 

egészére nézve is csak lassan érezhetőek. Éppen ezért a lakosság e kérdéskörrel kapcsolatos 

reakciója (érdeklődése) meglehetősen passzív. Napjainkban a döntést hozók – 

általánosságban – elutasítják a személyes felelősséget. A reakciókat tehát ebben az esetben 

leginkább az alábecsülés és a későn reagálás jellemzi. A döntést hozók szemléletmódjának 

változtatásában a védelmi igazgatás különböző területein dolgozó szakembereinek is nagy 

felelőssége van, itt elsősorban a megfelelő szintű felkészítés hiányára, szükségességére, 

javítására gondolok. 

 

1. 5. Összegzés, következtetések 

  

A rendszerváltás óta eltelt húsz év első felében, főleg a migrációs- és a délszláv válság miatt 

kialakult katonai kihívások, majd a második felében a természeti eredetű 

katasztrófahelyzetek, a terrorveszély, a szervezett bűnözés, a kritikus infrastruktúrák 

veszélyeztetése, a közrend erőszakos megzavarása, az energiaválság és a járványok miatt 

kialakult helyzetek kezelésére került sor. Az átfogó megközelítésből adódóan elmondható, 

hogy bár a közvetlen (hagyományos értelemben vett) katonai kihívások konfliktus veszélye 

csökkent, de maga az ország egységes védelmi rendszerében, a védelmi igazgatás egészén 

belül, a honvédelem rendszerében a katonai eszköztár megjelenik és ezeket jelenleg az 

aktuális kihívások felszámolására és az azokra adott válaszokra használjuk (pl.: honvédségi 

erők és eszközök alkalmazása az árvízi védekezésnél).  

 

                                           
17 Amennyiben a kialakult helyzet nem éri el ezt a mértéket, akkor sokkal könnyebb kevesebb erőt, eszközt 
igénybe venni, mint utólag kiegészíteni és magyarázkodni az elöljárónak, hogy miért nem mértük fel rendesen a 
kialakult helyzetet. 
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A kihívások változásaihoz – meggyőződésem szerint – a hazai, elméleti és gyakorlati 

szakemberek közössége sikeresen alkalmazkodott. Az elért eredmények azonban csak akkor 

maradnak valós sikerek, ha azokra alapozva tovább építjük és bővítjük a biztonságpolitika 

tudományát és tekintetbe vesszük, hogy a fenyegetések ezernyi arcot ölthetnek és nem állnak 

meg egy-egy tárca, vagy szakma hatáskörénél, hanem ágazati határokra való tekintet nélkül 

fejtik ki hatásukat. A komplex módon értelmezett biztonság szavatolása érdekében a védelmi 

igazgatás komplex rendszerében jelentkező feladatokra az érintett szervezeteknek 

folyamatosan felkészültnek kell lenniük. Nem mehetünk el szó nélkül a társadalom reakciói 

mellett sem. Továbbra is kötelességünk figyelni és értékelni azt, mert a biztonság dinamikája 

– hitem szerint – az emberek biztonságérzetének változásából mérhető reálisan.  

 

A biztonság komplex értelmezése mutatja, hogy nincsenek kizárólagosan sajátos nemzeti 

érdekeink a biztonság kérdésében. A globális, a regionális és helyi fenyegetések, kockázatok, 

kihívások együtt hatnak ránk, azokat együtt kell értelmeznünk. Olyan ez, mint egy képzeletbeli 

fal, amelynek egy-egy téglája, egy-egy veszélyforrást jelent, de az egész fal bármiféle 

különleges helyzettel szemben csak egységesen véd bennünket.  

 

A biztonság időszerű kérdései is alátámasztják a védelmi igazgatás létét, alkalmazását, 

továbbfejlesztésének szükségességét. Hivatásomra való tekintettel, a továbbiakban célom, 

hogy sikeresen megvilágítsam a védelmi igazgatás rendszerét és kiemelkedően fontos 

szerepét az ország és ami a legfőbb, embertársaink védelmében. 
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 „Kötelesség! Csodálatos gondolat, mely nem gyengéd sugalmazás,  
nem hízelgés, de nem is fenyegetés útján hatsz, hanem csupán azáltal, 

hogy magasra tartod a lélekben puszta törvényedet...” 
/Kant Immanuel/ 

 
II. FEJEZET: A JELENLEGI HELYZET ELEMZÉSE, ÉRTÉKELÉSE 

 

A védelmi igazgatás jelenlegi működési rendjéhez tartozó tevékenységek elemzésének-, 

értékelésének elvégzésénél a szabályozottságra, a feladatrendszer és a megvalósításához 

rendelkezésre álló szervezeti struktúrára, továbbá a tevékenységek irányítása területeire 

összpontosítottam. Helyzetelemzésem alapvető célját a központi (és területi) védelmi 

igazgatás valós állapotának, illetve működése reális folyamatainak különböző (tárca és egyéb) 

érdekektől mentes áttekintése képezte annak érdekében, hogy a központi védelmi igazgatás 

működésén keresztül feltáruljanak és dolgozatomban kiformálódjanak a védelmi igazgatás 

komplex rendszerére kiható tényezők motivációi. Ezen túlmenően a helyzetértékelés 

(megítélésem szerint szükségszerű) elvégzése az általam a hipotéziseknél meghatározott 

Védelmi Igazgatási Stratégia alapjainak összeállítását és az abban foglalt elvek, célok, 

prioritások, megítélések, következtetések, szakmai és tudományos javaslatok megalapozását 

szolgálta.  

 

A védelmi igazgatás komplex rendszere kialakítását és működését keretbe foglaló 

jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, illetve ágazati és más normatív 

rendelkezések, egymásra épülve és egymással összhangban, a szabályozási igényeket és 

követelményeket alapvetően kielégítve, biztosítják a rendszer működését. Az egyes fogalmi 

körök és (jog)értelmezési gondok esetében azonban további feladatok állnak a jogalkotók 

előtt. A központi védelmi igazgatási szervek tevékenységét meghatározó feladatok a 

helyzetértékelésem megállapításai szerint jogszabályi alapokon nyugszanak és azok a 

kormányzati koordináció és döntés-előkészítés, illetve az ágazati tevékenységek 

vonatkozásában elkülönülnek egymástól. Ezzel együtt a védelmi igazgatás komplex 

rendszerében megjelenő (a biztonsági kihívások által gerjesztett) új feladatok esetében a 

szervezeti hovatartozás, a jog- és hatásköri kérdések rendezése és mindezek jogszabályi 

keretekbe történő beillesztése jelenleg, az érintett ágazati szervek egyeztetésére szorul. Ezen 

jogalkotási folyamatokat megítélésem szerint a Védelmi Igazgatási Stratégiában 

meghatározott elveknek, céloknak megfelelően kell végrehajtani. A folyamatosan bővülő 

tartalmú (egyre szélesebb ismereteket megkövetelő) védelmi igazgatási tevékenységek 

szervezeti feltételeinek áttekintése kapcsán általános megállapításom, hogy ágazati szinten a 

szervezetek és létszámok vonatkozásában a 2006. évi kormányzati átalakítást követően 
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kedvezőtlen változások következtek be, melyek hatásai a jelenlegi rendszer arculatát is 

meghatározzák.  Napjainkban, bár különböző szervezeti keretek között, sikerült a nagy 

tapasztalatokkal rendelkező szakállomány egy részét megőrizni, a gyakorlati tevékenységek 

tapasztalatai szerint a rendszer működőképességének fenntartása, véleményem szerint a 

hatékony feladatellátás javítása végett szükséges a fiatalabb generáció (több nyelven beszélő, 

számítástechnikához, informatikához jól értő friss diplomások) szakmaiságának kialakítása, 

részükre a tapasztalatok átadása.  A védelmi igazgatási tevékenységek központi irányítása 

terén végzett helyzetértékelésem megerősítette bennem az ágazati védelmi igazgatási szervek 

létjogosultságának (és megfelelő szakmai önállóságuk biztosításának) szükségességét. 

 

Az ágazatokon belül működő védelmi igazgatási szervek minden esetben több kiemelt 

tevékenységi területen végzik napi feladataikat. Az ágazati feladatok ellátása mellett 

kormányzati koordinációs és döntés-előkészítési funkcióikat is betöltenek. A kormányzati 

koordinációs és az ágazatokon belüli szakirányítási tevékenységek ellátásának feltételei a 

kialakított decentralizált rendszerben csak részben biztosítottak.  

 

A védelmi igazgatási tevékenységek jelenlegi irányítási rendszerében alapvető változtatásokra 

van szükség. A védelmi igazgatás komplex rendszere korszerűsítésének alapgondolatait 

tartalmazó stratégiai dokumentumban javaslatként fogalmazódhat meg egy tanácsadó testület 

létrehozása közvetlenül a Kormány számára, illetve a központi irányítás védelmi 

tevékenységek szerint széttagolt rendszerének integrálása, aminek a vezetési hatékonyság és a 

költségtakarékosság (párhuzamosságok megszűntetése) szempontjából jelentkeznek előnyei.  

 

2. 1. A helyzetelemzés alapja 

 

Helyzetelemzésem alapjául szolgál a védelmi igazgatás komplex rendszerének központi 

koordinációjában lévő szervezetek (hivatali egységek) átfogó vizsgálata.  Ezen széleskörű 

rendszervizsgálat során, a tevékenység hatékony ellátásának jövőbeni feltételrendszerét, 

lehetséges szervezeti megoldásait, a védelmi igazgatás komplex rendszere működtetése 

szempontjából nélkülözhetetlen szaktárcák (azok szervezetei) helyét és szerepét kutatom, 

annak érdekében, hogy a legcélszerűbb szervezeti, irányítási megoldások kerüljenek 

feltárásra. 
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2. 1. 1. A helyzetelemzés célja 

 

Helyzetelemzésem alapvető célja, hogy a központi (és területi) védelmi igazgatás jelenlegi 

működéséről (a működés feltételrendszeréről) olyan megalapozott áttekintést nyújtsak, ami 

lehetővé teszi a Védelmi Igazgatási Stratégia megalapozását és a tárcák konszenzusán alapuló 

kormányzati döntésekhez szükséges alternatív javaslatok kidolgozását. 

 

2. 1. 2. A helyzetelemzés elvei 

 

Vizsgálatom során törekedtem az objektivitásra, az egyértelmű fogalmazásra, a tudományos 

igényességgel párosuló szakszerűségre. Kutatásom során, gondolatiságom interpretálásánál – 

szándékom szerint – ügyeltem a tényszerűségre, a következetességre, valamint a Védelmi 

Igazgatási Stratégia megalkotásához elengedhetetlenül szükséges konszenzusos megoldási 

metódusok (különböző alternatívák) felvázolására.  

 

2. 1. 3. A helyzetelemzés tartalma  

 

A helyzetelemzésemben az alábbi témakörök kerülnek feldolgozásra: a védelmi igazgatás 

rövid történeti áttekintése; a jelenleg működő védelmi igazgatási rendszer szabályozásának 

összetevői és jellemzői; a Kormány és az ágazati szervek védelmi igazgatási tevékenységének 

alapvető irányai és feladatrendszerük alkotóelemei; a kormányzati koordináció és az ágazati 

védelmi igazgatási feladatrendszer összevetése a megvalósításához rendelkezésre álló 

szervezeti oldallal; a központi vezetés-irányítás rendje és infrastrukturális (benne humán és 

pénzügyi) feltételei. 

 

2. 1. 4. A helyzetelemzés alapvető szempontjai 

 

A központi védelmi igazgatás tevékenységi rendje, szervezeti és irányítási rendszere 

tekintetében – a megváltozott biztonsági környezet kihívásai ismeretében – a reagáló és 

feladatmegoldó képességek, készségek feltétele vizsgálata szükséges. Ezzel összefüggésben 

áttekintésem tárgyát képezi a megfelelő szabályozottság, a feladatrendszer struktúrája és belső 

tartalma, a humán erőforrások biztosítottsága és felkészültsége színvonala, a feladatok és a 

hozzájuk rendelt feltételek összhangja, a gazdasági erőforrások adott védelmi feladatra való 

koncentrálhatósága, valamint a védelmi igazgatási szervek közötti együttműködés 

hatékonysága. 
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2. 2. A védelmi igazgatás történeti áttekintése 

 

2. 2. 1. Helyzetkép  

 

1989. október 23. Magyar Köztársaság. Az Alkotmány módosítása az élet minden területén 

változásokat hozott, megindult a demokratizálódási folyamat, új törvényeket alkotott az 

Országgyűlés. Ezek közül kiemelkedik a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény. A tanácsi rendszert felváltotta az önkormányzatok rendszere. A korábbi paternalista 

állam szerepe megszűnt, az önkormányzatok a normatív támogatások segítségével egyre több 

feladatot oldanak meg. Az állami szervek leépítésével, átalakításával a feladatok területi, helyi 

szintű együttműködést igénylő végrehajtása került előtérbe. Példa erre az ár-, belvíz elleni 

védekezés, a gázkitörés elhárítása vagy egyéb, a lakosság életére és anyagi javaira káros 

hatással bíró természeti, civilizációs katasztrófák kezeléséből eredő feladatok. Nagy 

jelentőségű volt a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény megalkotása. Az 1976. évi 

honvédelmi törvény azon alapelvét megtartva, hogy a honvédelem össztársadalmi ügy, többek 

között a védelmi igazgatás törvényi szabályozását is rendezte. Megalakultak a megyei 

(fővárosi) védelmi bizottságok (a rendszerváltás előtti jogelőd szervezetekről bővebben a 

2.2.2 alfejezetben foglalkozom), melyek vezetését 1995. január 1.-től a megyei közgyűlések 

elnökei (Budapesten a főpolgármester) vették át.  

 

Ezek a mérföldkövek a fejlődés útját, irányát, állomásait jelzik. Az utóbbi években egymás 

után születtek meg azok a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, melyek a 

védelmi igazgatás kormányzati koordinációjában résztvevő szervezetek részére, valamint a 

területi szintet koordináló védelmi bizottságoknak jogokat biztosítottak és kötelezettségeket 

írtak elő minősített, valamint nem minősített helyzetben a védelmi felkészítés, a különleges 

helyeztek kezeléséhez szükséges feladatok végrehajtása, az emberi élet védelme, az anyagi 

javak megóvása érdekében. A minősített időszaki működést az Alkotmány, valamint a Hvt. 

egyértelműen szabályozza. A felkészülés, védekezés egységes követelményeit a Kormány a 

katasztrófavédelemmel összefüggő döntéseinek előkészítése során az ágazatok 

közreműködésével érvényesíti.  Szükségesnek látszik néhány alapfogalom pontosítása, mert a 

köznyelvben másként hangzik a vészhelyzet, veszélyhelyzet, katasztrófa, rendkívüli esemény, 

mint ahogy azokat a törvény betűje írja. A disszertációban előforduló alapvető fogalmak 

leírását, magyarázatát a befejező rész (Mellékletek/fogalomtár) tartalmazza. 
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2. 2. 2. A védelmi igazgatás vezetésének, struktúrájának változása 1939-től napjainkig 

 

Más népekhez hasonlón a magyaroknál is régen – valószínűleg a hunoktól is átörökítve – 

kialakult a védelmi igazgatási ágazat, sok jellemzőjében más népekével egyezően, általában 

mindig hasznosítva mások ilyen irányú tapasztalatait is. A magyar védelmi igazgatás 

történelmünk során sokat változott, de az államalapítást megelőző és az azt követő időszakok 

egyes jellemző vonásait a mai napig megőrizte. Az igazgatási és védelmi tevékenységek 

átfogó jellege (gazdasági, katonai, közegészségügyi, természetvédelmi, katasztrófavédelmi, 

stb.), a tervező, szervező és a végrehajtást ellenőrző tevékenységek, valamint a felelősségi 

körök közigazgatási szintenkénti tagozódása, a tevékenységekre történő felkészülés és 

felkészítés rendje már első királyunk óta koherens képet mutat. A védelmi igazgatás fenti 

időszaki struktúráját alapvetően a honvédelmi feladatokra vonatkozó szabályozások, majd az 

azokhoz kapcsolódó ágazati törvények határozták meg, így – véleményem szerint – ezek 

változása jelenti a struktúra változását is. Ennek megfelelően a dolgozatban összeállított 

történeti áttekintés is ezekhez kötődik.  

 

1939. évi II. törvénycikk a honvédelemről (1939-1949). A honvédelmet érintő kérdésekről 

megszületett törvényt megelőzően, a honvédelmi kérdésekkel alapvetően a 36 tagú 

Honvédelmi Bizottság foglalkozott. A Kormány a védelmi igazgatással kapcsolatos ágazati 

feladatokat a minisztereken keresztül hajtatta végre. A Legfelsőbb Honvédelmi Tanács a 

kormányzó vezetésével kialakította az ország mozgósítási rendszerét, szervezetbe állította az 

országmozgósítási kormánybiztosokat, majd a hadba lépést követően rendelkezéseivel vezette 

a hadügyet. A jogalkotást ebben az időszakban a különböző kerettörvények jellemezték, e 

kerettörvényeket a feljogosított állami szervek töltötték meg tartalommal saját rendeleteikben. 

A kivételes hatalom bevezetésével a Kormány, sőt egyes minisztériumok is jogosultak voltak 

magánjogi és államigazgatási intézkedések kiadására. Az ország mozgósítási rendszere 

háborús és nem háborús helyzetekre honvédelmi munkakötelezettséget és dologi szolgáltatást 

is elrendelhetett. Történelmünk ezen időszakában a védelmi igazgatás rendszere egyértelműen 

hierarchikus felépítésű volt, felsőszintű vezetését az Országgyűlés és a kormányzó (a legfőbb 

hadúr), végrehajtó hatalmát a Kormány (a minisztériumok útján) testesítette meg, míg a 

tényleges irányítás a Legfelsőbb Honvédelmi Tanács kezében összpontosult. A területi 

szerveknél különül el a polgári és katonai igazgatási szervek feladata – mellérendelt 

szerepkörben. A helyi közigazgatás eredetileg a törvényhatóságokra (vármegyék és 

törvényhatósági jogú városok) és az alispán (polgármester) vezette hivatalokra épült, de a 

háború folyamán a főispánok, a megyék közellátási kormánybiztosaként, átvették az 
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irányítást. Munkájukat hadműveleti és kiürítési kormánybiztosok segítették, akik felügyeleti 

joggal rendelkeztek a vármegyei, városi, községi hatósági határozatok felülvizsgálata 

tekintetében, intézkedhettek azok megsemmisítésére. A II. világháború után Magyarország 

megszállt állam lévén, önálló védelmi igazgatással nem rendelkezhetett, egészen az 

Alkotmány hatályba lépéséig. A Népi Nemzeti Bizottságok, direktóriumok és falutanácsok 

látták el a helyi igazgatás feladatait, mely a háborús károk felszámolásában és a lakosság 

ellátásában valósult meg. 1946. február 1-től az államforma köztársaság lett, egyúttal az új 

közigazgatási rendszert is bevezették. Először lett törvény által szabályozva a hadijog és a 

fegyveres erők alkalmazása – a honvédelemmel összefüggő alapvető államhatalmi 

jogosítványok. A honvédelmi igazgatás alapvető feladata ebben az időszakban az volt, hogy 

megteremtsék egy új honvédség alapjait és koordinálják az ország helyreállítási folyamatát.  

 

1949. évi XX. törvény a Magyar Népköztársaság Alkotmányáról (1949-1960). Az Alkotmány 

alaptörvény hatályba lépésével az államszervezet átalakult. Az Alkotmány a védelmi 

igazgatással kapcsolatban hozott változásokat, de a honvédelemről, mint egységes egészről 

még nem született törvény. Az államfői jogokat az Elnöki Tanács gyakorolta, a Kormány 

szerepét a Minisztertanács látta el. A gazdasági irányítást a Gazdasági Főtanács, a politikait a 

Minisztertanács végezte. A Minisztertanács Tanácsi Hivatala közvetlenül irányította a helyi 

közigazgatást – a tanácsokat – és végrehajtó szerveiket, a végrehajtó bizottságokat. Minden 

minisztériumnak volt helyi szakigazgatási szerve, a honvédelmit kivéve, mely általános 

honvédelmi irányítási és ellenőrzési hatáskört gyakorolt minden ágazat felett. 1950-től a 

tanácsrendszer a község – járás18 – megye közigazgatási felosztást vezette be, míg a katonai 

kerületek az 1939. évi II. törvénycikk szerint működtek 1955-ig, a megyei hadkiegészítő 

parancsnokságok létrehozataláig, melyeknek járási (városi, fővárosi kerületi) kiegészítő 

parancsnokságai voltak, így kétszintű katonai közigazgatás alakult ki. A Honvédelmi 

Minisztérium a tanácselnök és a végrehajtó bizottsági titkára felé közvetlen irányítási 

jogkörrel rendelkezett. A gazdaságmozgósítás keretében Állami Tartalékot hoztak létre és 

minden minisztériumnál, főhatóságnál gazdaságmozgósítással és a fegyveres erők ellátásával 

foglalkozó belső szervezeti egység működött. 

 

                                           
18 A járás a megye részét alkotó, annak felosztásával kialakított, községeket – 1950-1954 között esetleg 
városokat is – magába foglaló közigazgatási területi egység volt Magyarországon. A járások sok évszázados 
múltra tekintenek vissza, és 1983 végéig léteztek, mivel a magyar közigazgatás jellegzetes intézményei voltak 
évszázadokon át. Sajátosságuk abban rejlett, hogy egy regionális önkormányzat – a vármegye – a közigazgatási 
feladatait általános hatáskörű, területi munkamegosztásban működő szervek – a (fő)szolgabírák, később a járási 
főjegyzők, majd a járási hivatalok – útján látta el. Ettől a modelltől csak a Tanácsköztársaság idején, valamint 
1950-1971 között volt eltérés, amikor a járásokban választott tanácsok működtek. Járások más országokban is 
voltak és vannak (pl. Oroszország, Lengyelország, Szlovákia). 
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1960. évi IV. törvény a honvédelemről (1960-1976). A védelmi igazgatással kapcsolatos 

szervezeti kereteket szintenként szabályozta a törvény: Országgyűlés, Elnöki Tanács, 

Minisztertanács, Minisztertanács Honvédelmi Bizottsága (háború idején Honvédelmi Tanács), 

miniszterek, országos hatáskörű szervek vezetői, fővárosi, megyei szervek – honvédelmi 

bizottságok – és helyi védelmi bizottságok feladatai, általános és különös hatáskörei. Először 

sorolja fel tételesen a háborúban és az állam biztonságát súlyosan fenyegető veszély esetén 

alkalmazható, a háborús jogszabályok tervezeteinek kidolgozását megalapozó rendkívüli 

intézkedések körét. A törvényi szabályozás alapján kerültek meghatározásra a honvédelmi 

felkészítéssel és tervezéssel szemben támasztott követelmények. A kijelölt minisztériumok és 

országos hatáskörű szervek dolgozták ki a rendkívüli állapottal összefüggő legfontosabb 

alapokmányokat19. Az intézkedési tervek kidolgozására egységes rendszerben került sor, 

minisztériumi és megyei szinten.  Háborús jogszabály-tervezet készült a Honvédelmi 

Bizottság jóváhagyásával, amely a fegyveres erők és testületek tevékenységével; az 

államigazgatással, a közrend és közbiztonság fenntartásával; az igazságszolgáltatással; a 

gazdaságmozgósítással kapcsolatos háborús jogszabályokat, rendkívüli intézkedéseket 

tartalmazta. A védelmi felkészítés a Honvédelmi Bizottsághoz, míg a gazdaságmozgósítás az 

Országos Tervhivatalhoz tartozott. 

 

1976. évi I. törvény a honvédelemről (1976-1989). A védelmi igazgatás rendszerében 

változást nem jelentett, de a rendkívüli helyzetekben működő államhatalmi szervek 

tevékenységét részletesen szabályozta. A hatásköri rendelkezések az alábbiak voltak: 

hadiállapotot az Országgyűlés nyilvánít ki. Az Elnöki Tanács az állam biztonságát súlyosan 

fenyegető veszély megállapítására, kihirdetésére jogosult és létrehozza a Honvédelmi 

Tanácsot. A Honvédelmi Tanács háborús időszakban gyakorolja az Elnöki Tanács, a 

Minisztertanács jogkörét, összetételét az Elnöki Tanács állapítja meg, elnöke a fegyveres erők 

és fegyveres testületek főparancsnoka. A miniszterek, országos hatáskörű szervek vezetői, 

ágazatuk honvédelemmel kapcsolatos tevékenységét irányítják. A megyei honvédelmi 

bizottságok – a Minisztertanács Honvédelmi Bizottságának területi szerveként – a védelmi 

felkészítés területi feladatait látják el, háborúban a Honvédelmi Tanács területi szerveként 

működnek. Megítélésem szerint ez volt az első olyan törvény, amely össztársadalmi ügyként 

kezelte a honvédelemmel kapcsolatos valamennyi tevékenységet.  

 

                                           
19 Népgazdaság „számítási év” terve; háborús időszakra vonatkozó intézkedési tervek; a feladatokhoz 
kapcsolódó számvetések és információs anyagok; a háborús jogszabály-tervezetek; a tervezéssel összefüggő 
módszertani előírások. 
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A Magyar Köztársaság Alkotmánya20 (1989-1994). Az Alkotmány alaptörvény 1989. október 

23-án változott, ezt követte az önkormányzati rendszer kialakítása, a pártirányítás 

megszüntetése, a honvédelmi bizottságok rendszerének megváltoztatása – mindez természetes 

módon magában hordozta a védelmi igazgatás rendszerének módosulását is. A honvédelmi 

igazgatásban államigazgatási szerv lett a Honvédelmi Minisztérium, katonai szervezete, a 

Magyar Honvédség Parancsnoksága kivált belőle. A Honvéd Vezérkar lett a területi katonai 

igazgatás koordináló szerve. A közigazgatás rendszere átalakult, két-három megyénként 

régiók alakultak, köztársasági megbízottal21 az élükön. Feladat- és hatáskörét 

kormányrendelet szabályozta, munkáját a Régió Védelmi Koordinációs Iroda segítette. A 

honvédelemről szóló törvény is módosításra került, a Minisztertanács Hivatala Védelmi Iroda 

helyett Honvédelmi Minisztérium Védelmi Koordinációs Iroda működött, a 

gazdaságmozgósítás kérdései pedig a pénzügyi tárca hatáskörébe kerültek. A honvédelmi 

feladatok mellett a polgári védelmi területén új kihívások jelentkeztek, a polgári védelem 

irányítása 1990-től (a honvédelmi tárca hátországvédelmétől) a belügyminiszter hatáskörébe 

került, ezt követte a nukleárisbaleset-elhárítás felső szintű vezetése feladatainak átadása az 

Országos Atomenergia Hivatalnak. A Belügyminisztérium vezető szerepének erősödése az 

ún. (akkori terminológia szerint) békekatasztrófák idején, egybeesett a Magyar Honvédség 

békelétszámának drasztikus csökkentésével. 

 

1993. évi CX. törvény a honvédelemről (1994-2004). A törvény elveti a „totális honvédelem” 

koncepcióját, a fegyveres erőket békében és háborúban egyaránt polgári irányítás alá helyezi. 

A Minisztertanács Honvédelmi Bizottsága helyett, az Országgyűlés hatáskörébe helyezte 

vissza a jogokat a védelmi igazgatás irányítása és a védelmi felkészítés területén. A 

szabályozás értelmében a fegyveres erők nem önállósodhatnak, nem kerülhetnek ki az 

államhatalmi intézmények felügyelete alól, vagyis a honvédelem visszaillesztésre került a 

társadalom szervezetébe. A törvénnyel egyidejűleg az Alkotmány alaptörvény is módosult, 

egy új, nem nevesített minősített időszakot deklarált az Alkotmány 19/E §-a (külső fegyveres 

csoport váratlan betörése), mely a Kormánnyal szemben sajátos feladatot és közjogi 

felelősséget támaszt. Az országot ért váratlan földi vagy légi támadás, amely az alkotmányos 

rendet, az állampolgárok életét, anyagi javait, a közbiztonságot, a közrendet veszélyezteti, 

                                           
20 Egységes szerkezetben megjelent a Magyar Közlöny 1990. évi 84. számában (1990. augusztus 24.) 
21 A rendszerváltáskor Magyarországon az addigi tanácsrendszert felváltotta a helyi önkormányzatok rendszere. 
A helyi önkormányzatok részére – jogszabályi rendelkezéseken kívül – a központi állami szervek utasításokat 
nem adhatnak. Mivel a helyi önkormányzatok önállóan gazdálkodnak és rendeletalkotási jogkörükben önállóan 
járnak el, olyan állami szerv létrehozására volt szükség, amely ezt a tevékenységet törvényességi szempontból, 
utólag ellenőrzi, anélkül, hogy az adott helyi önkormányzatot kötelező rendelkezéseket adhatna ki. 1990-ben a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi XLV. törvény ezt a szervet köztársasági megbízott néven hozta létre, 
majd a szerv nevét 1994-ben e törvény módosítása közigazgatási (jelenleg államigazgatási) hivatalra változtatta. 
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már jelentkezett a valóságban is, igény volt a Kormány általi azonnali reagálásra, melyre a 

jogi alapokat az Alkotmány módosítása és az 1993. évi CX. törvény a honvédelemről 

teremtették meg. A honvédelem, mint nemzeti ügy a központi akarat érvényesítésében jelenik 

meg – tiszteletben tartva az önkormányzati jogokat. Békeidőszakban az önkormányzati és 

államigazgatási szervek között jól elkülönülnek a jog- és hatáskörök, feladatrendszerek. Az 

önkormányzatoknál a polgármester a védelmi felkészítéssel kapcsolatos helyi szintű hatásköri 

jogosítványokat is gyakorolja normál, béke időszakban. Minősített időszakban a megyei 

közgyűlés elnöke (főpolgármester) gyakorolja a védelmi bizottság teljes hatáskörét. 1995. 

január 1.-vel a köztársasági megbízotti rendszer megszűnt, a védelmi igazgatással összefüggő 

jog- és hatáskört a megyei közgyűlés elnöke (főpolgármester), mint a megyei védelmi 

bizottság elnöke vette át, munkáját a továbbiakban, a szaktárcák által (katasztrófavédelmi és 

honvédelmi területeken felügyelttel) Területi Védelmi Irodák segítették. A területi védelmi 

igazgatási feladatok ellátására jogszabályi alapokon megalakultak a védelmi bizottságok, 

amelyek jelenleg is – szinte változatlan felállással – funkcionálnak. A HM Védelmi 

Koordinációs Iroda megszűnésével egyidejűleg, jogutód szervként – 1995. július 1-jei 

hatállyal – megalakult a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatala. Ebben az időszakban az 

ágazati szinten jelentkező védelmi igazgatási feladatokat – a honvédelmihez hasonlóan – a 

minisztériumok főosztály, illetve osztály szintű szervezeti elemei végezték. 1998 

szeptemberében a Miniszterelnöki Hivatal védelmi stratégiai és biztonságpolitikai ügyekért 

felelős politikai államtitkára feladatkörében megjelent a védelmi felkészítés tevékenységének 

összehangolásában való közreműködés, a védelmi igazgatás rendszerére, működésére, a 

Honvédelmi Tanács működési feltételei szabályozásának előkészítésére vonatkozó 

elgondolások kialakításában való részvétel joga. Az államtitkár hatáskörébe került a 

nemzetgazdaság védelmi felkészítésének és a gazdaságmozgósítás koordinálásának, a 

Gazdaságbiztonsági Tartalékolási Tárcaközi Bizottság vezetésének jogköre is. A honvédelmi 

törvény végrehajtási kormányrendeletének módosítása 1999 márciusától a védelmi igazgatást 

érintő koordinációs jog- és hatásköröket a Miniszterelnöki Hivatal szervezetében megalakított 

Biztonság- és Védelempolitikai Koordinációs Államtitkársághoz delegálta. 1999 őszén a 

központi koordinációs szervezet Miniszterelnöki Hivatalon belüli megszűnése után22 a 

védelmi felkészítéssel kapcsolatos kormányhatáskörök visszakerültek a szaktárcákhoz. A 

polgári védelmi tervezéssel, felkészítéssel és koordinációval kapcsolatos teendők a 

belügyminiszterhez, a honvédelmi igazgatás a honvédelmi tárcához került, míg a 

gazdaságmozgósítási tevékenység irányítása a gazdasági tárca feladatkörében jelent meg, míg 

                                           
22 A védelmi stratégiai és biztonságpolitikai hatáskörök gyakorlásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek 
módosításáról, illetőleg hatályon kívül helyezéséről szóló 167/1999. (XI.19.) Korm. rendelet szerint. 
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a Gazdaságbiztonsági Tartalékolási Tárcaközi Bizottság vezetésének joga a 

földművelésügyért és vidékfejlesztésért felelős tárca hatáskörébe került. 1999-ben a rendszer 

tovább bővült és integráns részévé vált a katasztrófák elleni védekezés közigazgatási szervekre 

háruló feladatrendszere is.23 Ezen időszakban – a Kat. hatályba lépését követően – alakult 

meg a BM Védelmi Koordinációs Hivatal (mai nevén Kormányzati Koordinációs Bizottság 

Titkársága). A védelmi igazgatás feladatrendszerét az előző szabályozásokon túlmenően 

jelentősen módosította a Magyar Köztársaság NATO és Európai Uniós csatlakozása, a 

terrorizmus elleni küzdelem, illetve a polgári veszélyhelyzeti tervezés előtérbe kerülése. 

 

2004. évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről (2004-től napjainkig). 

Ezen törvény a védelmi igazgatási rendszer tekintetében az egyik legmeghatározóbb 

szabályzóként jelenik meg, mivel a védelmi igazgatás rendszerére tekintettel alapvető 

meghatározásokat, jogi előírásokat tartalmaz, illetőleg szabályozza a védelmi igazgatás 

komplex rendszerének kérdésköreit, védelmi igazgatási szempontból alaptörvénynek 

tekinthető, mivel ebből eredeztetik a polgári védelmi és a gazdasági anyagi feladatokat is. 

Ebben a jogszabályban jelennek meg azok a rendkívüli intézkedések, amelyeket a különböző 

minősített időszakok esetén a Honvédelmi Tanács, a köztársasági elnök, illetve a Kormány 

bevezethet annak érdekében, hogy az állampolgárok, a rendkívüli helyzet kezelésében 

közreműködő állami szervek valóban eredményes tevékenységét biztosítsák. A 2004. évi CIV. 

törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 

érintette a minősített időszakokat. Ezen alkotmánymódosítás előtt létezett a rendkívüli állapot, 

a szükségállapot, a veszélyhelyzet, illetve az Alkotmány 19/E §-a szerinti minősített időszak 

fogalma. Az Alkotmánymódosítás, ahelyett hogy egyébként a szakemberek által 

kezdeményezett és várt válság fogalmát (mindenki számára közérthető módon) adaptálta 

volna a rendszerbe, behozott egy újabb minősített időszaki kategóriát, a megelőző védelmi 

helyzetet. Az elképzelés szerint a hazai jogrendszerben a NATO Válságreagálási 

Rendszerével összhangban álló intézkedéseket válságkezelési intézkedéseknek nevezték volna. 

Azonban, mivel nem tisztázódott le, hogy ez a válságkezelési rendszer a honvédelem teljes 

rendszerére, vagy csak szűken véve a katonai műveletekhez kapcsolódó honvédelmi 

feladatokra vonatkozott, így ellenállásba ütközött, és végül a válság kifejezést nem fogadták 

el. 

 

                                           
23 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről. 
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1993-tól a védelmi igazgatás komplex rendszere alapvetően a Hvt. és a Vhr. alapján működik. 

Ehhez kapcsolódóan az egyes ágazati szakterületeken jelentkező védelmi igazgatási 

feladatokat külön jogszabályok tartalmazzák. A 2006-ban – a Magyar Köztársaság 

minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény alapján – végrehajtott 

minisztériumi átalakítások során a BM Védelmi Hivatala megszűnt és feladatát az 

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: ÖTM) Védelmi Titkársága 

vette át. A majd 160 éves múlttal rendelkező tradicionális belügyi tárca regnálásának 

megszűntetéséhez hasonlóan, általános tendenciaként említhető, hogy a minisztériumokon 

belüli védelmi igazgatási szervek állományát különböző mértékű létszámcsökkentés sújtotta.  

 

2009-ben a védelmi igazgatás kormányzati koordinációja az adott tevékenység típusától függő 

és annak megfelelő ágazati felelősségi körben valósul meg. Ez alatt azt értem, hogy például 

ár- és belvízi védekezés esetén a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, ipari balesetek 

esetén a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, szövetségesi kötelezettségek 

teljesítése esetén a Honvédelmi Minisztérium, terrorcselekmények megelőzése, illetve a 

következményei elhárítása esetén az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, a katasztrófák 

elleni védekezés  esetén (a KKB tagjain keresztül a több ágazati felelősségével), valamint a 

polgári védelemmel kapcsolatos feladatok esetén az Önkormányzati Minisztérium 

szakirányításával és koordinációs felelősségével történik a kormányzati döntések előkészítése, 

megalapozása.  

 

2. 3. A jelenleg működő komplex védelmi igazgatási rendszer szabályozottsága 

 

A központi védelmi igazgatás részét képező tevékenységek szabályozása döntő jelentőségű a 

védelmi igazgatási rendszer hatékony működése szempontjából. A védelmi igazgatás szigorú 

értelemben véve jogszabályokon, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszközein alapuló 

rendszer. A helyzetértékelésem következő része áttekintő jelleggel összefoglalja a védelmi 

igazgatás alapvető területeihez kapcsolódó jogszabályokat24, azok legfontosabb tartalmi 

jegyeinek bemutatásával. A szabályozottság helyzetének áttekintése alapján lehetőség nyílik a 

különböző tendenciák feltárására és a következtetések levonására. 

 

  

                                           
24 Mint minden igazgatási tevékenység, így a védelmi igazgatás is jogszabályokon alapul. Ezek közül is a 
legfontosabbak: Alkotmány, Kat., Kat. Vhr., Pv. tv., Hvt., Hvt. Vhr. 
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2. 3. 1. Az Alkotmány védelmi igazgatási tartalma 

 

Az Alkotmány meghatározza a közigazgatás, így az annak részét képező védelmi igazgatás 

egyes szereplőinek alapvető feladat- és hatásköreit, nevesíti a minősített időszakokat és 

meghatározza az azokhoz kapcsolódó rendkívüli jogrendre vonatkozó alapvető szabályokat. 

Az Alkotmányban rögzített jogok és kötelezettségek mind az államigazgatás, mind az 

állampolgárok szempontjából számos védelmi igazgatáshoz kapcsolódó tartalmi jegyet 

hordoznak. A helyzetelemzésem ágazati kompetenciák szerinti vizsgálatát megelőzően 

fontosnak tartom áttekinteni az Alkotmány alaptörvényben meghatározott minősített 

időszakok rendszerét.  

 

2. 3. 2. A minősített időszakok szabályozásának rendszere 

 

Magyarország Alkotmánya (az 1949. évi XX. törvény és több módosítása) definiálja az egyes 

minősített időszakokat és meghatározza bevezetésük rendjét. Négy nevesített minősített 

időszakról, továbbá egy nem nevesített minősített időszakról rendelkezik:  

 

 
4. sz. ábra 

 

rendkívüli állapot (Alkotmány 19. § (3) bekezdés h. pont); szükségállapot (Alkotmány 19. § 

(3) bekezdés i. pont); megelőző védelmi helyzet (Alkotmány 19. § (3) bekezdés n. pont); 

veszélyhelyzet (Alkotmány 35. § (1) bekezdés i. pont); Alkotmány 19/E. § szerinti minősített 

időszak. A minősített időszakok közös jellemzője az, hogy az állam életének rendes 
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működését, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát, külső vagy belső társadalmi, illetve 

természeti veszély fenyegeti és e veszélyek elhárítása, illetve következményeinek 

felszámolása érdekében a rendkívüli jogrend eszközei vehetők igénybe. 

 

Rendkívüli állapot  

Az Alkotmány meghatározása alapján: „Az Országgyűlés hadiállapot vagy idegen hatalom 

fegyveres támadásának közvetlen veszélye (háborús veszély) esetén kihirdeti a rendkívüli 

állapotot és Honvédelmi Tanácsot hoz létre.” A meghatározás szerint a rendkívüli állapot 

kihirdetésének nem alapfeltétele a konkrét haditevékenységek (harctevékenységek) 

bekövetkezése, mivel már az államközi fegyveres konfliktus veszélye is jogalapot teremt. 

Fontos tisztázni ezzel kapcsolatban két alapvető fogalmat: a háborús veszély olyan 

nemzetközi helyzet, amely a Magyar Köztársaság szuverenitását, függetlenségét, területi 

integritását, alkotmányos rendjét idegen hatalom fegyveres támadása esetén közvetlenül 

veszélyezteti. A hadiállapot olyan nemzetközi helyzet, amely fegyveres támadás esetén vagy 

a támadást megelőző jognyilatkozat által következik be. 

 

Szükségállapot 

Az Országgyűlés, vagy annak akadályoztatása esetén a Köztársasági Elnök „Az alkotmányos 

rend megdöntésére, vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres 

cselekmények, továbbá az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát tömeges méretekben 

veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos erőszakos cselekmények, 

elemi csapás, vagy ipari szerencsétlenség esetén szükségállapotot hirdet ki.” A szükségállapot 

kihirdetésére belső fegyveres cselekmények (puccs, lázadás), terrorjellegű és egyéb 

fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett cselekmények, illetve súlyos elemi csapás, 

természeti vagy ipari katasztrófa bekövetkezése esetén kerül sor. A szükségállapot 

megállapításának feltétele, hogy az állampolgárok élet- és vagyonbiztonsága tömeges 

mértékben legyen veszélyeztetve. A szükségállapot erőszakos cselekményeinek kiváltó 

tényezői rendszerint folyamatjellegűek, a bekövetkezésükre utaló jelek általában már a 

veszély kifejlődésének időszakában észlelhetők, ezért az ellenük való felkészülés lehetősége 

nagyobb, mint a természeti vagy ipari szerencsétlenségek esetében. Az elemi csapás, ipari 

szerencsétlenség olyan váratlan események, amelyek jelentős károkat, pusztítást idéznek elő, 

ebből eredően az állam normális működését nem teszik lehetővé. Kiváltó tényezőik objektív 

eredetűek vagy emberi mulasztásból adódóak. Bekövetkezésük esetenként előre jelezhető, 

esetenként viszont nem prognosztizálható. 
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Megelőző védelmi helyzet  

A Országgyűlés a 2004. évi CIV. törvény alapján módosította az Alkotmány alaptörvényt. Az 

önkéntes haderő kialakítása és a honvédelmi intézményrendszer átalakítása indokolttá tette, 

hogy az Alkotmány 19. § (3) bekezdése a következő új, n) ponttal egészüljön ki (ez egy 

tipikusan válságkezelési tényállás): „az Országgyűlés n) az Országgyűlés külső fegyveres 

támadás veszélye esetén vagy szövetségi kötelezettség teljesítése érdekében meghatározott 

időre kihirdeti (meghosszabbítja) a megelőző védelmi helyzetet, és felhatalmazza a Kormányt 

a szükséges intézkedések megtételére.” Megelőző védelmi helyzetben, a Kormány az 

Országgyűlés felhatalmazása alapján, egyes törvények rendelkezéseitől eltérő rendeleteket és 

intézkedéseket hozhat. Az alkalmazható szabályokról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő 

országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. A Kormány a megelőző 

védelmi helyzet kihirdetésének kezdeményezését követően a közigazgatás, a Magyar 

Honvédség és a rendvédelmi szervek működését érintő törvényektől eltérő intézkedéseket 

vezethet be; az így bevezetett intézkedések hatálya az Országgyűlés döntéséig, de legfeljebb 

60 napig tart, azokról a Kormány a köztársasági elnököt és az Országgyűlés illetékes 

bizottságait folyamatosan tájékoztatja. 

 

Veszélyhelyzet 

 „A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg 

következményeinek az elhárítása (a továbbiakban: veszélyhelyzet), valamint a közrend és a 

közbiztonság védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket” Ez az alkotmányos 

rendelkezés csak elemi csapás esetén biztosítja a Kormány kivételes intézkedési lehetőségét, 

rendeleti kormányzás formájában. A veszélyhelyzet tényállásának megállapítása, a szükséges 

intézkedések meghozatala, a rendszabályok bevezetésének és végrehajtásának irányítása 

egyaránt a Kormány hatáskörébe tartozik. Veszélyhelyzetben a Kormány, az Alkotmány 

felhatalmazása alapján, egyes törvények rendelkezéseitől eltérő rendeleteket és intézkedéseket 

hozhat. A veszélyhelyzetben alkalmazott intézkedésekről a Kormány az Országgyűlést 

tájékoztatni köteles. A veszélyhelyzetben alkalmazható szabályokról szóló törvény 

elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. A 

veszélyhelyzetet előidéző okok bekövetkezése lehet folyamatjellegű is, amikor az előidéző 

esemény nem történt meg, de bekövetkezése várható. Figyelembe véve, hogy a veszélyhelyzet 

a szükséghelyzet elemi csapásra vonatkozó tényállásától csak mértékében és súlyosságában, 

korlátozott területi kihatásában tér el, a veszélyhelyzet kinyilvánítására csak területileg 

korlátozottan kerülhet sor.  
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Az Alkotmány 19/E. § szerinti helyzet 

A meghatározás szerint: „Külső fegyveres csoportoknak Magyarország területére történő 

váratlan betörése esetén, a támadás elhárítására, illetőleg az ország területének a Magyar 

Honvédség erőivel való oltalmazására, az alkotmányos rend, az állampolgárok élet- és 

vagyonbiztonsága, a közrend és közbiztonság védelme érdekében a Kormány a köztársasági 

elnök által jóváhagyott védelmi terv szerint a szükségállapot vagy a rendkívüli állapot 

kihirdetésére vonatkozó döntésig azonnal intézkedni köteles.” Az Alkotmány 19/E. §-ában 

meghatározott események bekövetkezése által előidézett külön nem nevesített minősített 

időszak szabályozását az 1991. évi délszláv válság által, a déli határkörzetben kialakult 

események indokolták. A rendkívüli állapot alkotmányos bevezetési eljárásrendje nem teszi 

lehetővé, hogy az azonnal foganatosítandó intézkedéseket bevezessék. Szükségessé vált olyan 

rendkívüli intézkedések foganatosítása, amelyek az események nem kívánt irányban történő 

terjedését megakadályozzák. A meghatározásból kitűnik, hogy a Kormánynak, az intézkedési 

jogkörén túlmenően, kötelezettsége is van. A Kormány a nevesített intézkedéseiről 

haladéktalanul tájékoztatni köteles az Országgyűlést, illetve a köztársasági elnököt, és 

javaslatot kell előterjesztenie a további intézkedések megtétele érdekében. Ezen nevesített 

minősített időszakban a Kormány a Hvt. XIV. Fejezetében25 meghatározott rendkívüli 

intézkedéseket vezetheti be: a honvédelmi igazgatással, a közigazgatással, a közbiztonsággal, 

az igazságszolgáltatással, valamint a gazdasággal kapcsolatos területeken. 

 

A minősített időszakok bevezetése és megszüntetése 

Rendkívüli jogrend vagy kivételes hatalom alkalmazása a hatályos jogi szabályozás alapján, 

kizárólag külön törvényekben meghatározott módon történhet. A rendkívüli jogrenden alapuló 

hatalom gyakorlása az állam általános, normál időszaki működésétől való eltérést jelent, ami 

az államigazgatási szervek szervezeti felépítésének, működésének átrendeződésében, 

bizonyos állampolgári jogok korlátozásával, valamint a gazdasági folyamatokba való fokozott 

állami beavatkozással jár. A rendkívüli jogrend mindezen sajátosságai megjelennek az egyes 

minősített időszakok kihirdetésének, bevezetésének módjában.  

 

A rendkívüli állapot, szükségállapot és megelőző védelmi helyzet kinyilvánításának joga az 

Országgyűlésé, a veszélyhelyzet a Kormány hatáskörébe tartozik. A minősített időszakok 

bevezetésének kezdeményezése a Kormány hatásköre, és amennyiben azt a Kormány hajtja 

végre (vezeti be), köteles haladéktalanul az Országgyűlést és a köztársasági elnököt 

tájékoztatni. Valamennyi minősített időszakot megelőző körülmény, veszély, válsághelyzet 

                                           
25 A Hvt. 149. § (3) bek. a) pontjában hivatkozott intézkedéseket. 
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észlelése és jelzése a védelmi igazgatás eseménykövető és jelzőrendszerének (monitoring 

rendszer) aktivizálását teszi szükségessé. A monitoring rendszer adatai alapján történik az 

adott helyzet értékelése, a javaslatok előkészítése és megtétele a szükséges intézkedések 

meghozatalához. A fenyegetettségi helyzetben észlelt eseményekről haladéktalanul 

tájékoztatást kap a Kormány, amely a bekövetkezett események, a várható következmények, 

valamint a bevezetett intézkedések értékelését követően, az Országgyűlés elé terjeszti a 

törvényhozás hatáskörébe tartozó minősített időszak bevezetésének javaslatát. Amennyiben az 

Országgyűlés azonnali összehívása nem lehetséges, vagy olyan időveszteséggel járna, amely 

késedelem miatt az államérdek súlyos veszélyeztetésnek lenne kitéve, a minősített időszak 

bevezetése a köztársasági elnök által kinyilvánított alkotmányjogi nyilatkozattal történik. A 

minősített időszakok megszűnését követően a békeidőszaki közigazgatásra kell visszatérni.26  

 

2. 3. 3. A honvédelmi törvény szabályozási területei     

 

A Hvt. a védelmi igazgatás meghatározó jelentőségű alapdokumentuma. A Hvt. komplex 

jelleggel szabályozza a honvédelmi kötelezettségek rendszerét, a honvédelem központi és 

területi irányítására, illetve igazgatására vonatkozó feladatokat. A Hvt. generális jelleggel 

meghatározza a Kormány honvédelmi felelősségi, illetve hatáskörét, továbbá minden 

minisztériumra vonatkozóan a honvédelmi igazgatáshoz kapcsolódó általános ágazati 

hatásköröket, feladatköröket, míg az ágazati specifikus szabályok rendszerint külön 

jogszabályokban kerülnek rögzítésre. A minősített időszakok idején alkalmazható általános 

szabályokat, valamint a bevezethető rendkívüli intézkedéseket, téma szerinti csoportosításban, 

a Hvt. XIV. fejezete állapítja meg, egyben felhatalmazza a Kormányt, hogy kihirdetésre 

alkalmas állapotra készítse elő a rendkívüli intézkedések tervezetét.  

A miniszterek ágazati hatáskörben készítik elő a felelősségi körükbe tartozó rendkívüli 

intézkedések jogszabálytervezeteit. A Hvt. rendelkezik a Honvédelmi Tanács és a Kormány 

speciális működésének feltételeiről, amelyekről a Kormány köteles gondoskodni.  

 

2. 3. 4. A honvédelmi törvény végrehajtási rendelete szabályrendszerének összetevői 

 

A Hvt. Vhr. szintén általános jelleggel, de már konkretizálva és részleteiben határozza meg a 

honvédelmi miniszter, a miniszterek és a kormányhivatalok vezetőinek honvédelmi igazgatási 

feladatait. A Hvt. Vhr. ezen kívül szabályozókat tartalmaz a gazdasági és anyagi szolgáltatási 

                                           
26 A minősített időszakot előidéző körülmények megszűnésével a rendkívüli jogrenden alapuló rendeletek 
hatályukat vesztik, és a közigazgatás visszaáll a normál jogrend szerinti működésre. 
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kötelezettségek teljesítése, az igénybevétel tervezése és az adatszolgáltatási rend 

vonatkozásában, valamint a Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés, valamint a NATO 

Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedések bevezetését illetően. Az 

ágazati szabályok egyrészt jelen vannak a kormányrendeletek szintjén, amelyek a védelmi 

igazgatás egyes szakterületeihez27 kapcsolódnak, másrészt az egyes miniszterek feladat- és 

hatáskörét állapítják meg, köztük a védelmi igazgatási feladat- és hatásköröket. Ezen 

túlmenően az ágazati szabályok megjelennek a miniszterek által a Hvt. vagy más törvények 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletek, illetve a végrehajtás rendjét szabályozó miniszteri 

utasítások formájában. Itt kell külön kitérni arra, hogy a katasztrófavédelem a védelmi 

igazgatás komplex rendszerének egyetlen olyan alrendszere, amely nem elsődlegesen a Hvt.-

ből eredeztethető, hanem a Kat. törvényből és a végrehajtásáról szóló kormányrendeletből. A 

honvédelem ágazati irányítása körében a honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozik a 

honvédelemben részt vevő szervek honvédelmi feladatokra való felkészítésének 

összehangolása, továbbá a centrális alárendeltségű közigazgatási és a helyi védelmi igazgatási 

szervek honvédelmi igazgatási feladatainak meghatározása. A területi és helyi védelmi 

igazgatási szervek honvédelmi igazgatási tevékenysége felett a honvédelmi miniszter 

általános és teljes körű felügyeleti jogot gyakorol.  

 

2. 3. 5. A közigazgatás fejlesztésének Miniszterelnöki Hivatal szintű szabályozása 

 

A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter a védelmi igazgatás területén a közigazgatás 

fejlesztéshez és a biztonságpolitikai stratégiaalkotáshoz kötődő szabályozási feladatokat lát 

el.28 Ezen kívül a közigazgatási informatikáért felelős kormánybiztos útján irányítja a 

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Hivatalát, valamint a Miniszterelnöki 

Hivatal Elektronikus Kormányzat Központját.29 

 

2. 3. 6. A nemzeti válságreagálási rendszer kialakításának szabályozása 

 

A szövetséges tagállamok, 2002 novemberében tartott prágai NATO csúcsértekezletén, az 

újonnan kialakításra kerülő NATO Válságreagálási Rendszer (NATO Crisis Response System 

                                           
27 Pl.: a befogadó nemzeti támogatás egyes kérdéseiről szóló 176/2003. (X.28.) Korm. rendelet, a 
nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. 
(VIII.22.) Korm. rendelet. 
28 A Miniszterelnöki Hivatalról, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről 
szóló 176/2007. (VII. 1.) Korm. rendelet alapján. 
29 A közigazgatási informatikáért felelős kormánybiztos szervezetirányítási jogköréről szóló 7/2006. (XII.20.) 
ME rendelet szerint. 
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– NCRS) hatékonyságának növelése érdekében felvállalták, hogy azzal saját nemzeti 

válságkezelő rendszereiket összhangba hozzák. A 3018/2003. Korm. határozat rendelte el a 

válságreagálással kapcsolatos kidolgozó munka megkezdését, a honvédelmi minisztert jelölve 

meg első helyi felelősként. A honvédelmi miniszter felhatalmazása alapján a HM Védelmi 

Hivatal folytatta le a kidolgozó munka koordinációját és a szakmai egyeztetéseket. A nemzeti 

válságreagálási rendszer szabályozóinak egyeztetése jelenleg is folyamatban van.  

 

2. 3. 7. A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés jogszabályi alapja  

 

A Kormány a Hvt. értelmében gondoskodik a szövetségi kötelezettségből eredő védelmi 

tervezési feladatok elvégzéséről, ezen belül a Hvt. Vhr. alapján irányítja a Polgári 

Veszélyhelyzeti Tervezéssel összefüggő nemzeti feladatok végrehajtását. A Polgári 

Veszélyhelyzeti Tervezés az átfogó megközelítés keretében magába foglalja a honvédelmi és a 

katasztrófavédelmi igazgatási feladatok összességét, ennek megfelelően, a teljes 

feladathalmazt kormányzati szinten célszerű koordinálni. Lényege a katonai műveletek 

polgári támogatása és a polgári hatóságok katonai eszközökkel-, erőkkel való segítése. Tisztán 

kell látni, hogy a Pv. tv.-ben nem a veszélyhelyzet polgári, hanem a tervezés polgári, tehát a 

Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés rendszere a védelmi igazgatási feladatok egészének polgári 

tervezési rendszere. Álláspontom szerint az lenne a célszerű, ha a mostani önkormányzati, 

külügyi és a honvédelmi triumvirátus helyett egy egységes, tárcák feletti koordináció lenne.  

 

2. 3. 8. A polgári védelem szabályozása  

 

Alaptörvényünk a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar 

állampolgárok számára polgári védelmi kötelezettséget ír elő. A polgári védelem a 

honvédelem rendszerében megvalósuló szervezet, feladat- és intézkedési rendszer, amelynek 

célja fegyveres összeütközés, katasztrófa és más veszélyhelyzet esetén a lakosság életének 

megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint az állampolgárok 

felkészítése a túlélés feltételeinek megteremtése érdekében.30 A polgári védelem 

megszervezése és irányítása államigazgatási feladat, amelyet az államigazgatási, az 

önkormányzati szervek és a hivatásos polgári védelmi szervek a vonatkozó törvényben foglalt 

feladatkörükben látnak el. A polgári védelmi kötelezettség a Pv. tv. által meghatározott 

körben terhelő állampolgári kötelezettség, ami egyben a honvédelmi kötelezettség része.  

 

                                           
30 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről; 2. § (1) a) pont. 
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A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárokat 

személyes honvédelmi kötelezettségként megelőző védelmi helyzet és rendkívüli állapot 

idején hadkötelezettség, rendkívüli állapot idején honvédelmi munkakötelezettség, valamint 

polgári védelmi kötelezettség teljesítése terheli. Fontos rögzíteni, hogy a polgári védelmi 

kötelezettség elrendeléséhez az Alkotmányban szabályozott minősített helyzetek kihirdetése 

nem szükséges. A Pv. tv. vonatkozó rendelkezései a Kormány, a katasztrófák elleni 

védekezésért felelős miniszter, valamint a területi és helyi védelmi igazgatási szervek 

feladatkörében végrehajtandó polgári védelmi feladatokat részletesen szabályozzák. 

 

2. 3. 9. A katasztrófavédelem jogszabályi alapja 

 

Napjaink globalizált világában a különböző típusú és kiterjedésű különleges helyzetek 

(természeti, technológiai, környezeti katasztrófák, rendkívüli események) a társadalomnak 

elkerülhetetlen velejárói. A vonatkozó jogszabályok figyelembevételével, a különleges 

helyzetek kezelésének központi szerve Magyarországon a Kormány. E munkáját elsősorban a 

Kat. – és a végrehajtására hozott Kormányrendelet – által létrehozott Kormányzati 

Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: KKB) segíti. A Kormány a katasztrófavédelem 

megszervezése és irányítása érdekében megszervezi a katasztrófák elleni védekezés 

irányítását és a végrehajtás összehangolását, a tervezés kormányszintű feladatainak 

végrehajtását, a katasztrófák következményeinek felszámolására való felkészülés, a 

megelőzés és a végrehajtás feladatainak tárcák közötti koordinációját. E koordináció 

szükségessége hozta létre a KKB-t. A KKB a védekezés irányítása területén: összehangolja a 

megyei (fővárosi) védelmi bizottság elnöke, valamint a védekezésben részt vevő szervek 

katasztrófák elleni védelmi, a minisztériumok és központi közigazgatási szervek védekezéssel 

kapcsolatos, valamint a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek védekezési tevékenységét. 

A KKB összetételében és kormányzati szerepkörében hozott változást a 95/2009. (IV.24.) 

Kormányrendelet31, amely a megváltozott kormányzati szerkezethez igazította a katasztrófák 

elleni védekezés irányításáról, szervezetéről szóló korábbi jogszabályt.  

 

A rendeletben meghatározott ágazati felelősségi rendszerben jobban behatárolhatóak a 

veszélyeztetési faktorok és pontosabban lehet meghatározni a védekezési szakterületeket és 

kompetenciákat. A módosítás megteremti a lehetőségét annak, hogy a kormányzati struktúra 

                                           
31 95/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról 
szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról. 
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változásai ne legyenek közvetlen hatással a védekezési struktúrára, a felkészítésre és a 

szabályozásra.  A szabályozás három időszakra osztja a KKB tevékenységét: meghatározza a 

megelőzés és felkészülés, a védekezés, valamint a következmények felszámolása és a 

helyreállítás időszakában végrehajtandó feladatait.   

 

A KKB elnöke a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter. A KKB tagjai: az 

agrárpolitikáért, az államháztartásért, a bányászati ügyekért, az egészségügyért, az 

elektronikus hírközlésért, az élelmiszerlánc-felügyeletért, az energiapolitikáért, a 

gazdaságpolitikáért, a határrendészetért, a honvédelemért, az idegenrendészetért és 

menekültügyért, az iparügyekért, a kereskedelemért, a kormányzati, közigazgatási 

informatikáért, a környezetvédelemért, a közlekedésért, a külpolitikáért, az oktatásért, a 

polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért, a rendészetért, valamint a 

vízgazdálkodásért felelős miniszterek, vagy az általaluk megbízott állami vezetők.  

 

A KKB ülésén állandó jelleggel, tanácskozási joggal részt vesz: a KKB Titkársága vezetője, a 

KKB Tudományos Tanács elnöke, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a 

továbbiakban: OKF) főigazgatója. A KKB ülésén a KKB elnökének meghívása alapján 

tanácskozási joggal vesz(nek) részt: a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal főigazgatója, 

a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, a Honvéd Vezérkar főnöke, a KKB Operatív 

Törzs vezetője, a Nemzeti Hírközlési Hatóság elnöke, a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke, 

az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) főigazgatója, az országos 

főállatorvos, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke, az Országos Mentőszolgálat 

főigazgatója, az országos rendőrfőkapitány, az országos tisztifőorvos, a vám- és pénzügyőrség 

országos parancsnoka, a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság főigazgatója, 

azon megyei (fővárosi) védelmi bizottság elnöke, akit a KKB napirendjén szereplő kérdés 

érint, továbbá a KKB elnöke által meghívott szakemberek. A KKB elnökét akadályoztatása 

esetén – általános helyettesítési jogkörrel – a rendészetért felelős miniszter helyettesíti. A 

rendészetért felelős miniszter az általános helyettesítési jogkörében végzett tevékenységéről a 

KKB elnökét tájékoztatja. A KKB tagjait akadályoztatásuk esetén a központi államigazgatási 

szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti 

állami vezető, a tanácskozási joggal rendelkező személyeket szervezetszerű helyettesük 

képviseli, akiket a KKB ülésén a helyettesített személlyel azonos jogok illetnek meg. 
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A KKB állandó jelleggel titkárságot, Veszélyhelyzeti Központot, valamint 

katasztrófahelyzetben Operatív Törzset működtet. A KKB Titkársága előkészíti a KKB 

üléseit, gondoskodik az érintettek tájékoztatásáról, nyilvántartja a KKB elnöke által 

meghatározott személyek munkaidő alatti vagy munkaidőn túli elérhetőségét, figyelemmel 

kíséri a jogszabályokban a KKB és annak elnöke számára meghatározott, a KKB éves 

feladattervében meghatározott feladatok végrehajtásának helyzetét, melyről havonta 

tájékoztatja a KKB elnökét és az üléseken a KKB-t, összeállítja a KKB elnökének a Kormány 

részére szóló éves beszámolóját. 

 
5. sz. ábra 

A KKB Veszélyhelyzeti Központ: az OKF szervezeti elemeként, állandó ügyeleti szolgálattal 

biztosítja a katasztrófákkal összefüggő hazai és külföldi információk gyűjtését, elemzését és 

az érintettek részére történő biztosítását. 

 

A KKB Operatív Törzs a védekezési munkabizottság megalakulásáig végzi a katasztrófa 

következményeinek elhárítására vonatkozó operatív döntések előkészítését és az alárendelt 

szervezetekre vonatkozóan javaslatot tesz a végrehajtásra, az érintett tárcák részére. Ezt 

követően a KKB elnökének intézkedése szerinti feladatokat hajtja végre. Az egyes tárcáknál, 

az említett helyzetek kezelésére alkalmas védekezési munkabizottságok kerültek kialakításra.  

 

A védekezési munkabizottságok a KKB ágazati felelősséget kiemelő, önálló munkaszervezetei. 

A veszélyhelyzetek kezelésének feladata területi szinten a fővárosi, megyei védelmi 
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bizottságokhoz, helyi szinten a helyi védelmi bizottságokhoz került telepítésre. A KKB, 

tevékenységének támogatására és a megalapozott döntés-előkészítés érdekében, Tudományos 

Tanácsot működtet. A miniszterelnök által felkért tudományos intézetek, szakértők vesznek 

részt a munkában. A KKB TT elnöke az MTA főtitkára, helyettese a főtitkár-helyettes. A 

KKB TT titkársági feladatait is a KKB Titkársága látja el. 

 

A KKB védekezési munkabizottságok: ágazati kompetencia alapján szakmai védekezési 

munkabizottságok kerültek kialakításra. Az ÖM felelős a nukleárisbaleset-elhárítási 

védekezési munkabizottság, a földrengés elleni és az ipari baleset elhárítási munkabizottság 

működtetéséért. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium felelős a migráció-elleni 

védekezési munkabizottság vezetéséért, az EüM a járványügyi védekezési munkabizottságért, 

az NFGM és a KHEM pedig egy általános, a két tárca kompetenciájába tartozó közös 

védekezési munkabizottságot (közúti, vasúti, folyami, légi közlekedéssel és postaügyekkel, 

illetve az energetikával és a bányászattal kapcsolatos, ill. az ipari üzemekben bekövetkezett 

esetleges katasztrófa események kezelésével kapcsolatos szakmai döntés-előkészítő blokkot) 

működtet. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ár-, belvíz elleni védekezés, illetve 

környezeti katasztrófával kapcsolatos tevékenység esetén működtet védekezési 

munkabizottságot. A fenti jogszabályok mellett a Kormány külön rendeletben határozza meg 

az önkormányzati miniszter katasztrófák elleni védekezéssel kapcsolatos további ágazati 

feladatait. Ennek keretében az önkormányzati miniszter felel a katasztrófák elleni védekezés 

egységes irányítási rendszerének kialakításáért és működtetéséért, továbbá a polgári védelem 

feladatairól, szervezetéről, működéséről, az állampolgárok és szervezetek polgári védelmi 

kötelezettségéről szóló jogszabályok előkészítéséért, illetve miniszteri rendeletek kiadásáért. 

Ezen túl irányítja az OKF-et és működteti az ONER-t, valamint az NHK-t. 

 

2. 3. 10. A Nemzeti Helyzetértékelő Központ jelentősége katasztrófák elleni védekezésben 

 

Az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló Korm. rendelet32 értelmében – a 

katasztrófák elleni védekezésért való felelőssége körében – működteti a Nemzeti 

Helyzetértékelő Központot. Az NHK az ország egészét, vagy annak – jelentősebb kiterjedésű 

és lélekszámú – részét érintő adatgyűjtést, elemző, értékelő tevékenységet végez a 

megalapozott kormányzati, miniszteri döntések előkészítése érdekében. A NHK egyik 

legfontosabb tevékenysége a Kormány, a Nemzetbiztonsági Kabinet, a KKB katasztrófa- és 

különleges helyzetek kezelésére hozott döntéseinek megfelelő színvonalon történő 

                                           
32 Az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet. 
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előkészítése. Az NHK – a Kormány polgári veszélyhelyzet tervezés NATO Miniszteri 

Irányelvekből származó nemzeti feladatokról szóló 2010/2002. (I. 25.) számú határozatával 

létrehozott BM Helyzetértékelő Központ (BM HÉK) jogutód szervezeteként – a 

minisztériumok, a központi közigazgatási szervek, a katasztrófavédelmi szervek és az 

Önkormányzati Minisztérium hivatali szervezetei állományának kijelölt tagjaiból veszély-, 

katasztrófa- és válsághelyzetek kezelésére létrehozott, az NHK Döntéshozó Csoportjának 

kivételével az ÖM közjogi és koordinációs szakállamtitkára által irányított szervezet. A már 

említett 2010/2002-es Korm. határozat „elrendeli, hogy az ágazatok lehetőségeit meghaladó 

méretű válsághelyzetek esetére a polgári veszélyhelyzet tervezésben érintett minisztériumok 

ez irányú elemző-értékelő képességének továbbfejlesztésével, a szükséges hírközlési, 

informatikai elemek rendszerszerű kialakításával és továbbfejlesztésével kell biztosítani a 

kormányzati döntés-előkészítést. Ennek érdekében a Belügyminisztériumban (a jelenlegi 

Önkormányzati Minisztériumban) a polgári válságok kezelésére az érintett minisztériumok 

részvételével központi értékelő és elemző részleget kell működtetni a Nemzetbiztonsági 

Kabinet információkkal történő ellátására”33. Az NHK különleges helyzetek kezelésére hozott 

döntések előkészítését segítő tevékenysége során biztosítja a nemzetközi és hazai különleges 

helyzetek kezelésével kapcsolatos gyakorlatokon részt vevő minisztériumi és más szervek 

tevékenysége koordinációs központjának elhelyezését, munkafeltételeit. A központ ellátja a 

terrorizmus elleni fellépés egységes végrehajtásáról szóló 29/2005. (BK. 15.) BM utasításban 

előírt feladatok végrehajtását, szakértői csoportok összevont működtetését, valamint az NHK 

eseti működtetésére kijelölt személyek és szakértők központi szervezésű, rendszeres 

továbbképzését és gyakoroltatását.  

 

2. 3. 11. A terrorizmus elleni harc jogszabályi alapja 

 

A terrorizmust a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveiről szóló 

94/1998. (XII.29.) OGY határozat, mint növekvő kockázatot említi és annak biztonságot 

veszélyeztető elemeit a Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiájáról szóló 

2073/2004. (IV.15.) Korm. határozat részletezi. A Kormány e felelőssége körében34 létrehozta 

a terrorizmus35 elleni harc uniós politikája és a kapcsolódó nemzetközi 

kötelezettségvállalások hazai végrehajtása céljából a Terrorizmus Elleni Tárcaközi 

                                           
33 A Kormány 2010/2002. (I. 25.) számú határozatának 6. pontja alapján. 
34 A terrorizmus elleni küzdelem aktuális feladatairól szóló 2112/2004. (V.7.) Korm. Határozattal. 
35 A terrorizmust a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveiről szóló 94/1998. (XII.29.) 
OGY határozat, mint növekvő kockázatot említi és annak biztonságot veszélyeztető elemeit a Magyar 
Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiájáról szóló 2073/2004. (IV.15.) Korm. határozat részletezi. 
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Munkacsoportot, valamint elfogadta a Terrorizmus Elleni Nemzeti Akciótervet. A 

terrorfelderítésben operatív együttműködést folytató nemzetbiztonsági és rendészeti szervek 

tevékenységének műveleti koordinációjára létrehozták a Terrorellenes Koordinációs 

Bizottságot.36 A megjelölt Korm. határozatokban rögzített feladatok végrehajtása érdekében a 

terrorizmus pénzügyi képességeinek felszámolására született törvények37 mellett, ágazati 

szabályozások kidolgozásával e terület teljesen lefedetté vált. A terrorizmus elleni fellépés 

egységes végrehajtására 9/2007. (IK. 8.) IRM-ÖTM együttes utasítás tartalmazza a különböző 

(A, B, C, D) fokozatok elrendelése esetén végrehajtandó feladatokat. 

 

2. 3. 12. A nemzetgazdaság védelmi felkészítésének szabályozása 

 

A Kormány meghatározza a nemzetgazdaság védelmi felkészítésével kapcsolatos 

követelményeket, az ország védelmi célú tartalékait, hadiipari kapacitását, az infrastruktúra 

honvédelmi célú felkészítésének és fejlesztésének állami feladatait, valamint dönt a gazdaság 

mozgósításáról. A Kormány a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása szabályait 

a 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendeletben állapította meg. A rendelet értelmében a Gazdasági 

és Közlekedési Minisztérium (ma Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium), mint a 

gazdaságfelkészítés központi tervező szerve koordinálja a védelemgazdasági alapterv 

elkészítésének és rendszeres felülvizsgálatának folyamatát.  

 

A tervezés folyamatában a minisztériumok ágazati, míg a megyei (fővárosi) védelmi 

bizottságok területi tervező szervekként működnek. A Kormány a gazdaságmozgósítási 

igények azonnali, biztonságosabb kielégítése érdekében védelmi célú állami tartalékokat tart 

fenn. Külön jogszabály alapján a Gazdaságbiztonsági Tartalék (a továbbiakban: GT) 

kezelésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 

Minisztérium (a továbbiakban: FVM), az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás 

feladataiért pedig az Egészségügyi Minisztérium (a továbbiakban: EüM) felel. Egyes 

miniszterek a gazdaságfelkészítési és mozgósítási feladataikban meghatározott fontosabb 

termelési, szolgáltatási, védekezési és helyreállítási tevékenységekhez nélkülözhetetlen 

anyagok, termékek, tárgyi eszközök stb. készletezésére ún. Állami Céltartalékot tartanak fenn. 

Ilyen pl. a közlekedési, hírközlési és vízügyi vagy a katasztrófavédelmi céltartalék.  

                                           
36 A terrorfelderítés műveleti koordinációjáról és a Terrorellenes Koordinációs Bizottság létrehozásáról szóló 
2239/2005. (X.28.) Korm. határozattal.  
37 Az 1997. évi XCIII. törvény a terrorizmus visszaszorításáról szóló, Strasbourgban, 1977. január 27-én kelt 
egyezmény kihirdetéséről, a 2001. évi CXX. törvény tőkepiacról, a 2003. évi XV. törvény a pénzmosás 
megelőzéséről és megakadályozásáról, a 2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységekről. 
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A nemzetgazdaság védelmi felkészítésével kapcsolatos rendelkezések megtalálhatók a 

honvédelmi törvény végrehajtási rendeletében is, amely szerint a Kormány a miniszterek 

feladatául szabja, hogy ágazati hatáskörben alakítsák ki a nemzetgazdasági erőforrások 

védelmi célú előkészítésének, tartalékolásának feltételeit és rendjét. Ágazati specifikus 

feladatként a honvédelmi miniszter adatot szolgáltat a nemzetgazdaság minősített időszaki 

tervezéséhez, a gazdaságfelkészítési rendszerbe bevont tervező szervek számára.  

 

2. 3. 13. A Befogadó Nemzeti Támogatással kapcsolatos szabályozás 

 

A Befogadó Nemzeti Támogatás (a továbbiakban: BNT) szabályrendszere a Hvt. azon 

rendelkezésén alapul, miszerint a Kormány köteles gondoskodni a szövetségi kötelezettségből 

eredő védelmi tervezési feladatok elvégzéséről. Mivel a BNT a Magyar Köztársaság területén 

átvonuló vagy alkalmazásra kerülő szövetséges fegyveres erők, vagy szervezetek számára 

nyújtott polgári és katonai támogatást takar, szintén a Hvt. alapján a BNT-vel kapcsolatos 

tevékenység összehangolásáért a Honvédelmi Minisztérium a felelős. A Kormány BNT-vel 

kapcsolatos kormányzati döntések előkészítésére és végrehajtásuk koordinálására hozta létre a 

Tárcaközi Tervező Bizottságot (TTB)38. A TTB elnöke a HM államtitkára, társelnöke az 

NFGM államtitkára, a titkársági teendőket pedig a HM Védelmi Hivatal látja el. A hivatkozott 

kormányrendelet meghatározza továbbá a BNT fogalomrendszerét, alapelveit, a kormányzati 

feladatokat, valamint a tervezés eljárási rendjét. A Hvt. Vhr. alapján a miniszterek felelősek a 

BNT ágazati feladataiért.39 E feladatokat a 176/2003. (X.28.) Korm. rendelet részletezi, amely 

szerint a miniszterek felelősek az ágazati BNT feladatok tervezéséért és a végrehajtásuk 

megszervezéséért, valamint az ágazati feladatokkal összefüggő adatszolgáltatási 

kötelezettségek meghatározásáért, továbbá a végrehajtó, illetve a szolgáltatásra kötelezett 

szervezetek kijelöléséért. A BNT hazai rendszerének szabályozása szorosan illeszkedik a 

NATO BNT doktrínájához, amely az „Allied Joint Publication 4.5 (A)” nevű szövetségi 

dokumentumban került kiadásra és hazánkban STANAG-el lett bevezetve. A BNT során a 

Magyar Köztársaság területén műveletet, gyakorlatot végrehajtó, vagy átvonuló NATO-

vezetésű erők jogállása a PfP SOFA és a NATO SOFA nemzetközi egyezményein alapul, 

amelyek az 1995. évi CII. törvénnyel, illetve az 1999. évi CXVII. törvénnyel lettek kihirdetve. 

E két dokumentumot, valamint a NATO BNT doktrínáját háttérszabályként alkalmazva, a 

                                           
38 Összetételéről, hatásköréről, valamint feladatairól a 176/2003. (X.28.) Korm. rendeletben rendelkezik. 
39 E feladatokat a 176/2003. (X.28.) Korm. rendelet részletezi, amely szerint a miniszterek felelősek az ágazati 
BNT feladatok tervezéséért és a végrehajtásuk megszervezéséért, valamint az ágazati feladatokkal összefüggő 
adatszolgáltatási kötelezettségek meghatározásáért, továbbá a végrehajtó, illetve a szolgáltatásra kötelezett 
szervezetek kijelöléséért. 
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NATO SHAPE kezdeményezte a Szövetség, illetve Magyarország között egy Állandó BNT 

Egyetértési Megállapodás megkötését, amely kidolgozását és tárgyalását a 3010/2005. Korm. 

határozat rendelkezése alapján a honvédelmi miniszter képviseletében a HM Védelmi Hivatal 

– együttműködve az érintett minisztériumok szakembereivel – jelenleg is folytatja.   

 

2. 3. 14. Összegzés, következtetések 

 

A központi védelmi igazgatási szervek a különböző különleges helyzetekben tanúsított 

helytállással továbbra is betöltik eddigi hagyományos szerepüket és egymással szoros 

együttműködésben elősegítik a területi védelmi igazgatási szervek irányítását, illetve azok 

(katasztrófavédelmi és honvédelmi) felügyeleti ellenőrzését. Ezen túlmenően koordinációs és 

döntés-előkészítési funkciójuk gyakorlása során ellátják jogszabály előkészítési, védelmi 

felkészítési, valamint a védelmi igazgatás komplex rendszere működését biztosító egyéb 

szakfeladataikat. 

 

A védelmi igazgatás szabályrendszere részben egymásra épülő, részben egymástól független 

normatív szabályokból áll, amelyek a jogszabályi hierarchia teljes spektrumát felölelik az 

Alkotmánytól kezdve törvényeken, kormány és miniszteri rendeleteken keresztül, kiegészülve 

a Kormány határozataival, illetőleg a miniszterek utasításaival és határozataival. 

Összességében elmondható, hogy e szabályozások nem alkotnak koherens rendszert, inkább 

az ágazati kompetenciákból adódó, funkcionális alapokon nyugvó széttagoltság jellemzi őket.  

Ez alatt azt értem, hogy a jelenlegi biztonsági kockázatok kezelése alapvetően ágazati szinten 

oldódnak meg. Az ágazati szabályozás elsősorban a miniszteri utasítások, valamint ágazati 

feladattervek formájában jelenik meg. Mivel a jogszabályi megfogalmazás több helyütt 

általános, számos esetben keret jellegű, ennek következtében tág tér nyílik a jogszabályi 

hatáskörök és feladatrendszerek sajátos értelmezésére, továbbá az abból adódó feladatok 

viszonylag szabad megfogalmazására. Ez adott esetben a hatáskörök, vagy a feladatok tárcák 

közötti ütközéséhez vezethet.  



 48

 

6. sz. ábra 

 

A minősített időszakok alkotmányos szabályainak általános jellemzője, hogy azok a politikai 

kompromisszumok jegyét viselik magukon és ebből adódóan nem alkotnak egységes, 

logikailag egymásra épülő rendszert. A legutóbbi ez irányú alkotmánymódosítás40 is egy 

újonnan felmerülő szituáció vagy külső igény megjelenéséhez kötődik, tovább mélyítve a 

minősített időszakok bonyolultságát, nehezen átláthatóságát. Ezért indokoltnak látszik, 

hosszabb távú feladatként megvalósítani – célszerűen a megalkotásra kerülő Védelmi 

Igazgatási Stratégia keretein belül, a védelmi igazgatás szereplőinek bevonásával – a 

minősített időszakok alkotmányos rendszerének áttekintését és megvizsgálni egy esetleges 

alkotmánymódosítás szükségességét, illetőleg egy önálló törvényi keretek közt történő 

szabályozás lehetőségét. Az átfogó megközelítés (comprehensive approach) szerint a 

szituációkat nem a gyúpontja szerint kell megítélni, hanem a megoldási lehetőségei szerint. A 

paradigmaváltás abban kell, hogy megmutatkozzon, hogy a katonai eszközrendszer csökken 

és csak az igazán speciális (hadszíntéri) feladatokat látja el katona és az össze többi védelmi 

feladatot a civil szféra veszi át, vagy arra terhelődik át. A civil rendszer jelentősége és 

felelőssége ennek megfelelően megnő minden minősített időszakban és minden válsághelyzet, 

különleges helyzet kezelésében. Megítélésem szerint egységesen kell kezelni a rendszert. A 

minősített időszakokra kialakított alkotmányos struktúrájának változtatására nem teszek 

konkrét javaslatot. A végrehajtó hatalom kezében lévő közigazgatási és ezen belül védelmi 

igazgatás rendszer struktúrájának változtatását azonban indokoltnak tartom.  

                                           
40 2004. évi CIV. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról. 
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A jogszabályok pontatlanul, bizonyos kérdésekben önmagukkal ellentmondóan szabályoznak 

kérdéseket, ez a jogalkalmazók számára feloldhatatlan probléma. Az átfogó megközelítés 

gondolatiságának megfelelően, a teljes védelmi igazgatási rendszer szabályozását át kell 

tekinteni, az abban fellelhető közös elemeket egységesen kell szabályozni. A külön 

szabályozást csak a különálló elemeknél lehet megengedni.  

 

A védelmi igazgatás alapjául szolgáló jogszabályok és egyéb normatív szabályozások 

kialakítása az egyes ágazatok saját kompetenciáiban elkülönítetten zajlik. Természetesen 

minden esetben végrehajtásra kerül a tervezetek tárcák közötti kidolgozásának sok esetben 

kizárólag formális koordinációja (véleményezése), azonban nincs olyan egységes rendező elv, 

vagy általános követelményrendszer, illetve az azt érvényesítő szerv, amely kiküszöbölné az 

ágazaton belüli sajátos nézőpontok, gondolkodásmódok, jogértelmezések uralkodó voltát. 

Mindez elmélyíti a védelmi igazgatás szabályrendszerének egyébként is szélesen tagolt, 

heterogén jellegét, tovább erősítve a rendszer konzisztencia hiányát. Ide tartozó példaként 

lehet felhozni a védelmi igazgatás egyes fogalmainál tapasztalható értelmezési különbségeket, 

melyek közül konkrétan kiemelhető a „védelmi igazgatás” átfogó jellegének vitatása, a 

„honvédelem” leszűkített felfogásának megjelenése, a „veszélyhelyzet” Alkotmánytól eltérő 

értelmezése… stb. 

 

A védelmi igazgatás rendszere központi (országos), területi (megyei), helyi szintekre 

tagolható.  Az alkotmányos rend minősített állapotaiban az Alkotmány rendelkezik a 

védelemigazgatás központi irányításának rendjéről. A Köztársasági Elnök, a Honvédelmi 

Tanács és az Országgyűlés Honvédelmi Bizottsága, valamint a Kormány számára adott 

felhatalmazás alapján lehetőség van az Alkotmány és más jogszabályok által meghatározott 

keretek között a rendeleti úton történő kormányzásra, a veszély elhárításához szükséges 

jogszabályok megalkotására.41 Ettől eltérően az alkotmányos jogrend alapállapotában, a 

rendkívüli jogrend bevezetését nem indokoló különleges helyzetek kezelésére azonban ez a 

lehetőség nem áll rendelkezésre.   

 

A központi közigazgatás védelmi koordinációjának szabályozási hátteréről egyrészt 

megállapítható, hogy a kormányzati és az ágazati szintű szabályozások teljes körűek és 

követik az egyes tevékenységi területeken bekövetkezett változásokat. Másrészt a 

szabályozottság lefedettsége az egyes alapvető jogszabályok tartalmi hiányosságai, 

                                           
41 1949. évi XX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmánya 19/A-19/E. § 
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értelmezésbeli problémái miatt nem párosul a jogszabály alkalmazás egyértelmű 

következetességével. A védelmi igazgatás komplex rendszere jogszabályi alapokon működik 

és a védelmi igazgatási tevékenységek szabályozottsága terén fellelhető hiányosságok 

jellegüket tekintve lényegesen nem befolyásolják a rendszer egészének működését. Ezzel 

együtt nem lehet elmenni a szabályozottság terén fennálló rendezetlenségek mellett, mivel az 

egyes fogalmak eltérő értelmezése, az irányítási vagy koordinációs hatáskörök általánossága, 

illetve a jogszabályalkotás elhúzódása károsan hathat a védelmi igazgatás komplex rendszere 

felkészültségére és reagáló képességére. 

 

A helyzetelemzésem végkövetkeztetése, hogy a központi védelmi igazgatási tevékenységek 

jogszabályokon alapuló rendszerében, az érintett ágazatok önálló felelősségi körében, 

valamint a központi irányítás feltételeinek biztosítottságában az előírt követelmények 

maradéktalanul érvényesülhetnek, javaslataimat e feltételek megteremtéséhez szükséges 

beavatkozásokra a negyedik fejezet tartalmazza. 
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„Rád is tartozik az, ha a szomszédod fala lángol.” 
/Horatius/ 

 

III. FEJEZET: A KÖZPONTI SZINT VÉDELMI IGAZGATÁSI FELADATAI 

 

3. 1. A védelmi igazgatás kormányzati szintű irányítása 

 

A Kormány kijelöli a védelmi igazgatás stratégiai céljait, meghatározza a védelmi felkészítés 

fő irányait és követelményeit, kialakítja a védelmi igazgatás feladatrendszerét és 

összehangolja a közreműködő szervek tevékenységét. A Kormány felelősségi körébe tartozik 

a védelmi igazgatási feladatot ellátó állami- és önkormányzati vezetők védelmi felkészítése, a 

védelmi igazgatási rendszergyakorlatok előkészítése és végrehajtása. A Kormány 

gondoskodik a kapcsolódó jogszabályalkotás feladatainak elvégzéséről, valamint az egyéb 

normatív rendelkezések kidolgozásáról, a kodifikációs tevékenység koordinációjáról. 

Mindezek érdekében a Kormány biztosítja a védelmi igazgatás költségvetési forrásait. 

 

3. 1. 1. Az Alkotmányban meghatározott minősített időszakokhoz kapcsolódó feladatok 

 

A Kormány felelős a minősített időszakokban bevezethető rendkívüli intézkedések 

tervezeteinek kihirdetésre alkalmas állapotba történő előkészítéséért, amely magába foglalja a 

tervezetek kidolgozásának, valamint bevezetésük előkészítésének koordinálását. A 

tervezeteket a Kormány köteles évente az Országgyűlés Honvédelmi Bizottsága részére 

bemutatni. Szorosan ide tartozik a minősített időszakok kihirdetésére, illetve az ahhoz tartozó 

intézkedések hatályba léptetésére vonatkozó kormánydöntések és javaslatok előkészítése, 

valamint a kapcsolódó védelmi igazgatási feladatok tervezése. A Kormány alakítja ki a 

minősített időszaki kormányzati vezetés-irányítási rendszert, meghatározza annak elemeit, a 

résztvevők feladatait és a rendszer működésének rendjét, továbbá felelős a rendszer 

működtetéséért. A Kormány köteles biztosítani a minősített időszakok alatt a Honvédelmi 

Tanács és a Kormány speciális működésének feltételeit, amely felöleli a minősített időszaki 

kormányzati vezetés-irányítási rendszer követelményeinek meghatározását, a vezetési 

rendszer kialakítását, illetőleg a működtetésével összefüggő feladatok koordinálását. Mindez 

kiegészül a kormányzati célú válságkezelési, helyzetértékelési központok kialakításával és 

működtetésével, valamint a kormányzati távközlési és informatikai rendszer (K-600) 

kialakításával és működtetésével kapcsolatos feladatokkal. 
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3. 1. 2. A NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban lévő nemzeti feladatok 

 

A Hvt. felhatalmazza a Kormányt az NCRS42-el összhangban lévő nemzeti intézkedési 

rendszer létrehozására, feladatul szabva a rendszer elemeinek és feladatainak, valamint a 

közreműködők kötelezettségeinek meghatározását. Az intézkedésrendszer kialakítását 

követően a Kormány gondoskodik a nemzeti és a NATO válságreagálási rendszer közötti 

koordinációról. 

 

3. 1. 3. A polgári veszélyhelyzeti tervezéssel kapcsolatos feladatok 

 

A Kormány az illetékes vagy a kijelölt miniszter útján biztosítja a kormányzati képviseletet a 

polgári veszélyhelyzeti tervezéssel foglalkozó nemzetközi bizottságokban és 

munkacsoportokban, kiemelten a NATO Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési 

Bizottság43 alá tartozó tervezési tanácsokban és bizottságokban. Nemzeti viszonylatban a 

Kormány határozza meg és irányítja a polgári veszélyhelyzeti tervezéssel kapcsolatos nemzeti 

feladatok végrehajtását. E feladatcsoporthoz tartoznak a lakosság és az anyagi javak védelmét 

szolgáló polgári védelmi, valamint a nemzetgazdaság működőképességének fenntartását 

biztosító kritikus infrastruktúra védelmével kapcsolatos nemzeti feladatok. 

 

3. 1. 4. A kritikus infrastruktúra védelmével kapcsolatos feladatok 

 

A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés rendszerében kiemelt feladat a kritikus infrastruktúra 

elemeinek vizsgálata. Az Európai Unió 2008/114/EK tanácsi irányelvében határozta meg az 

európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása 

szükségességéről szóló tagállami feladatokat. Ezzel összefüggésben elkészült az EU Zöld 

Könyvének mintájára a nemzeti sajátosságokat tükröző hazai Zöld Könyv, melynek 

célkitűzése, hogy megalapozza a kritikus infrastruktúrák védelmével összefüggő Nemzeti 

Program44 és jogszabály megalkotását. Jelenleg folynak a szektorális felmérések, ezzel 

kapcsolatban össze kell állítani a hazai infrastruktúra létfontosságú elemeinek védelméről 

szóló jelentést, valamint el kell készíteni az erre vonatkozó koncepciót, különös tekintettel az 

ágazati konzultációk eredményeire, a létfontosságú infrastruktúra elemek közötti 

összefüggésekre, a nemzeti intézkedések végrehajtását biztosító intézményrendszerre, az 

                                           
42 NCRS= [NATO Crisis Response System] NATO Válságreagálási Rendszer. 
43 SCEPC=[Senior Civil Emergency Planning Committee] Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési 
Bizottság. 
44 A Kritikus infrastruktúra Védelem Nemzeti Programjáról szóló 2080/2008.(VI.30.) Korm. határozat. 
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üzemeltetők és tulajdonosok alkotmányos kötelezettségeire, valamint az európai 

jogharmonizációs feladatok végrehajtására és a NATO szövetségi kötelezettségek 

érvényesülésére. Folyamatban van az Európai Unió létfontosságú infrastruktúrák 

figyelmeztető és információs hálózatához (Critical Infrastucture Warning Network, CIWIN) 

való kapcsolódás lehetőségének vizsgálatáról szóló jelentés összeállítása és Kormány részére 

történő benyújtása.  

 

Védelmi igazgatás és kritikus infrastruktúra védelem  

A XXI. század új típusú kihívásainak rendszerében a 2001. szeptember 11-i támadások 

következményeként Európában is fokozottabban megjelent a kritikus infrastruktúrák 

védelmének kérdésköre. Annak ellenére, hogy a világ több államában – az Amerikai Egyesült 

Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, vagy akár Németországban – már hosszú 

évek óta a védelmi felkészülés egyik alapeleme a létfontosságú infrastruktúrák megóvása, 

terrortámadások45 „sorozata” kellett ahhoz, hogy egységesen felismerjük, ma már nem 

feltétlenül a sok áldozatot követelő támadások végrehajtása a terrorszervezetek fő célja, 

hanem az, hogy minél nagyobb káoszt, általános pánikot, lehetőleg súlyos anyagi károkat, de 

mindenekelőtt a kormányokba vetett hitet rendítsék meg. A folyamat akár minősített helyzet 

kihirdetésére is okot adhat abban az esetben, ha a helyzet eszkalálódása a kormányzat 

működését akadályozza. Ebből fakadóan a védelmi szféra – akár európai uniós, akár állami 

szinten – olyan feladattal szembesült, melyet egységes megközelítés, közös érdekképviselet, 

szigorú elvárások és következetes végrehajtás útján, hosszú távú stratégiai célok 

meghatározásával valósíthat meg. Mindebből egyértelműen látszik, hogy a kritikus 

infrastruktúrák fogalma nehezen definiálható, mivel több aspektusból vizsgálható, eltérő 

értelmezéssel felruházható biztonsági összetevőként funkcionál az államok védelmi 

mechanizmusában. Általánosságban kijelenthető, hogy kritikus infrastruktúráknak azokat a 

létesítményeket és szolgáltatásokat tekintjük, melyek sérülése, esetleges megsemmisülése 

súlyos következményekkel jár mind az emberek életének zavartalansága, mind a környezet 

szempontjából. A kritikus infrastruktúra egyfajta definíciója: „létfontosságú 

infrastruktúrákhoz azok a fizikai és információs technológiai berendezések és hálózatok, 

szolgáltatások és eszközök tartoznak, amelyek összeomlása vagy megsemmisítése súlyos 

következményekkel járhat a polgárok egészsége, védelme, biztonsága és gazdasági jóléte, 

illetve a tagállamok kormányainak hatékony működése szempontjából46”.  

                                           
45 Latin-francia eredetű szó, általános megfogalmazásban félelemkeltést, pánikkeltést jelent, amelyet 
törvénytelen eszközök alkalmazásával idéznek elő. 
46 Botz László: „A NATO, az EU és a kritikus infrastruktúra védelme” című írása alapján, Katasztrófavédelem 
2005. évi 4. szám, p. 3.  
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Az ismertetett kockázatok és kihívások tükrében megállapítható, hogy a létfontosságú 

infrastruktúrákkal kapcsolatos védelmi tevékenység eleve több elemből álló ún. össznemzeti 

feladat. Végrehajtásához magas szinten koordinált, jó kommunikációs rendszerrel rendelkező, 

szakképzett struktúra kialakítása szükséges, amelynek normálidőszaki és válsághelyzetbeli 

működését is mindenre kiterjedő jogszabályi háttér és megfelelő eszközrendszer biztosítja. Az 

eredményesség kulcsfeltételei az érintett védelmi igazgatási szervek közötti hiteles és titkos 

adatok szigorú keretek közötti megosztása, a hozzáférések minimális szintre csökkentése, 

vagyis a titokvédelem és az informatikai védelem.  A kritikus infrastruktúra védelemmel 

kapcsolatban az olyan országok, mint hazánk, több megközelítést, nemzetközi példát, 

tapasztalatot használhatnak fel saját infrastruktúravédelmi programjuk elkészítése során. Az 

Európai Tanács 2004. december 16-17-ei ülésén fogadták el a Kritikus Infrastruktúrák 

Védelmével kapcsolatos Európai Program (European Programme for Critical Infrastructure 

Protection) kialakítására vonatkozó javaslatot. Az első dokumentum, amely ténylegesen a 

kritikus infrastruktúra védelemre vonatkozik, 2005. november 17-én a Bizottság által került 

kiadásra és Zöld Könyv47 elnevezéssel vált ismertté a védelmi szférában. Rendeltetése szerint 

a majdani egységes programmal kapcsolatos lényeges alapelveket, és követendő elméleteket 

tartalmazza. Az iránymutatásra szánt dokumentum alapján a tagállamok hosszas egyeztetési 

procedúra során, közel egy év alatt állították össze az Európai Bizottság által, 2006. december 

12-én nyilvánosság elé tárt javaslatcsomagot. A közlemény a leendő Kritikus Infrastruktúra 

Védelem Európai programjáról, illetve az európai létfontosságú infrastruktúrák azonosításáról 

és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről48 szóló 

irányelvtervezetet tartalmazta. A hivatalos irányelv pontosítása során a Zöld Könyvben 

található, az egységes európai program véglegesítését elméletben már meghatározó, 

iránymutató jellegű javaslatokat sorra utasították el, vagy könnyítés céljából módosították a 

tagállamok. Az eredmény több szempontból is elkeserítő. Az államok sajátos jogalkotási 

rendszereire, az infrastruktúra tulajdonosok és üzemeltetők széles körére, a magántulajdonban 

lévő rendszerek túlnyomó többségére hivatkozva az egyeztetéseken sikerült elérni, hogy a 

Bizottság fokozatosan engedjen az első verziók elhatározásaiból, a kötelező elemek 

foganatosításából. Végül a folyamat első fázisában megfogalmazott szigorú elvárások 

kötetlenebb, általánosan elfogadottabb, célszerűségi indokokkal alátámasztott, de nem 

kötelező érvényű iránymutatásokká enyhültek. 2008. 12. 8-án öt évvel az elhatározás 

megfogalmazását és szükségességének felismerését követően elfogadásra került a kritikus 

infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint ezek védelmi fejlesztéseinek 

                                           
47 COM(2005) 576 final. 
48 Az azonosítási és kijelölési eljárások, eszközök és elvek halmazát a kritikus infrastruktúrák ágazati 
sajátosságainak figyelembevételével, a Zöld Könyvvel összhangban határozták meg. 
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szükségességéről szóló 114/2008. EK Irányelv, melynek végrehajtására 2011. január 12.-ig 

kaptak határidőt a tagállamok. Amennyiben sikerül ezt az időpontot betartani, úgy 2012 

januárjában veszi majd kezdetét az irányelv felülvizsgálata a jogharmonizációs tapasztalatok 

és a tagállami alkalmazásokból származó visszajelzések alapján. Az Irányelv elfogadását 

követően megkezdődött a tagállami programok kidolgozásának folyamata. Hazánk a 

feladatok teljesítését illetően pozitív csalódást okozott, mivel viszonylag gyors ütemben tett 

eleget az elvárásoknak. A védelmi szféra képviselői szakértőinek vezetésével 2007 

februárjában kezdődött meg a hazai Zöld Könyv elkészítése az uniós minta alapján, az ország 

veszélyeztetettségének felmérését követően. A dokumentum az érintett területekkel történő 

egyeztetést követően 2007. június 20-án a KKB munkaértekezletén elfogadásra került, így az 

unióban is nyomon követhető folyamat szerint megkezdődött a nemzeti program kidolgozása. 

A Zöld Könyvben meghatározott módon a nemzeti programnak jogszabályi alapot kellett 

adni, így az elkövetkezendő egy évben a KIV munkacsoport a Nemzeti Programról szóló 

kormányhatározat előterjesztésével kapcsolatos egyeztetések sorozatát bonyolította le. A 

konszenzus nehezen született meg, többek között akadályt jelentett a szakmapolitikai 

egyeztetés is. A végleges verziót azonban még így is viszonylag gyorsan sikerült a Kormány 

elé terjeszteni és 2008. június 30-án elfogadtatni. A kormányhatározat49 tartalmi elemei: A 

Kormány a KKB javaslatára elfogadja és nyilvánosságra hozza a nemzeti infrastruktúra 

létfontosságú elemeinek védelméhez kapcsolódó, a nemzeti programról szóló Zöld Könyvet; 

elrendeli a Zöld Könyvben meghatározott ágazati konzultációk lefolytatását; elrendeli a hazai 

infrastruktúrák létfontosságú elemeinek védelméről szóló szabályozási koncepció 

kidolgozását, különös tekintettel az ágazati konzultációk eredményeire; a szabályozási 

koncepció kialakítása során figyelemmel kell lenni az infrastruktúra honvédelmi célú 

felkészítésére; elrendeli az Európai Unió figyelmeztető és információs hálózatához (CIWIN) 

történő kapcsolódás lehetőségeinek vizsgálatát és az erről történő jelentés elkészítését. Fontos 

megjegyezni, hogy az EU jelenleg csak a közlekedési és energetikai rendszerek tekintetében 

tett ajánlásokat. Nemzeti szinten célszerű lenne a teljes rendszerre vonatkozó szabályozást 

kialakítani.  

                                           
49 2080/2008. (VI. 30.) kormányhatározat a Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programjáról. 
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3. 1. 5. Katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

A Kormány irányítja a katasztrófavédelem rendszerét, amely elsősorban a megelőzés és 

védekezés feladatainak tárcák közötti koordinációjában, a végrehajtás összehangolásában 

valósul meg. A Kormány e célból hozta létre a Kormányzati Koordinációs Bizottságot 

(KKB), meghatározva annak feladat- és hatáskörét. A katasztrófák elleni védekezést érintő 

kormányzati munka összehangolása érdekében. A KKB – jogszabályi felhatalmazás alapján – 

védekezésre való felkészülésben és a megelőzésben kialakítja és érvényesíti a kormány 

katasztrófavédelemmel összefüggő döntései előkészítése során a felkészülés, valamint a 

védekezés egységes követelményeit. A KKB és szervei feladatait, működési rendje, valamint 

a védelmi igazgatás katasztrófák elleni védekezésben jelentkező feladatai, a katasztrófák 

elleni védekezésről szóló törvény végrehajtására vonatkozó jogszabályban50 került 

meghatározásra. A koordináció mellett a Kormány a Kormány tagjainak és a védekezésben 

érintett állami szerveknek katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatait is meghatározza. 

 

3. 1. 6. A terrorizmus elleni küzdelem nemzeti feladatai 

  

Kormányzati irányítás érvényesül a Terrorizmus Elleni Nemzeti Akcióterv feladatainak 

összeállítása és a megvalósítás bizottsági szintű koordinálása terén. A Kormány terrorveszély 

esetén önállóan, illetve szövetségi kezdeményezésekhez csatlakozva rendkívüli 

intézkedéseket vezet be, továbbá aktivizálja a Nemzeti Akciótervben foglalt feladatokat. 

 

3. 1. 7. A Befogadó Nemzeti Támogatással összefüggő feladatok  

  

A Kormány irányítja és koordinálja a BNT nemzeti feladatainak végrehajtását, amelynek 

keretében meghatározza a BNT feladat- és szervezetrendszerét, valamint gondoskodik a BNT 

Központi Adatbázis és a Képességtervező Katalógus kidolgozásáról, fenntartásáról, illetve 

időszakos pontosításáról. A Kormány a BNT kormányzati feladatainak döntés-előkészítő, 

javaslattevő szerveként létrehozta a Tárcaközi Tervező Bizottságot.   

 

 

  

                                           
50 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 
végrehajtásáról. 
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3. 1. 8. A nemzetgazdaság védelmi felkészítését érintő feladatok 

 

A Kormány kialakítja a nemzetgazdaság felkészítésével kapcsolatos követelményrendszert, 

továbbá meghatározza a minősített időszaki igények, valamint a védelemgazdasági tervezés 

kormányzati követelményeit. A Kormány hatáskörrel rendelkezik a nemzetgazdasági 

erőforrások védelmi célú igénybevételének elrendelésére, továbbá meghatározza az ország 

védelmi célú tartalékait és hadiipari kapacitásait, valamint elrendelheti azok igénybevételét. 

 

3. 2. Tárcaszintű általános védelmi igazgatási feladatok 

 

A miniszterek (vagy kormányhivatalok) vezetői irányítják az alárendelt (vagy felügyeletük alá 

tartozó) szervek és a feladatkörükbe tartozó szakágazatok védelmi igazgatással kapcsolatos 

tevékenységét. Ennek keretében meghatározzák a hatáskörükbe tartozó védelmi igazgatási 

feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit, kialakítják a felkészülés tárcaszintű 

irányítási, szervezeti, működési rendszerét és rendjét, gondoskodnak a technikai feltételekről, 

a tárca irányítási, vezetési feltételeinek előkészítéséről. Ágazati hatáskörben szabályozzák és 

irányítják a katasztrófavédelemmel összefüggő tevékenységek folytatását, a védelmi 

felkészítés tervezését, valamint a készenléti-ügyeleti feladatok ellátását. A minősített 

időszakokhoz kapcsolódó feladatokkal összefüggésben előkészítik a felelősségi körükbe 

tartozó rendkívüli intézkedések jogszabálytervezeteit. Kialakítják a nemzetgazdasági 

erőforrások védelmi célú előkészítésének, tartalékolásának feltételeit, rendjét. Ágazati tervező 

szervként közreműködnek a gazdaságfelkészítés rendszerében feladat- és hatáskörükbe 

tartozó feladatok koordinálásában. Az ágazatok védelmi-, védelmi igazgatási tevékenységeik 

ellátása során szabályozási, kormányzati döntés-előkészítési, koordinációs és ellenőrzési 

funkciókat töltenek be. 

 

3. 2. 1. Miniszterelnöki Hivatal 

 

A Miniszterelnöki Hivatal (a továbbiakban: MeH) szervezi a stratégia-alkotás koncepcionális 

összehangolását, közreműködik az összkormányzati szintű feladatok végrehajtásában a kül-, 

biztonság-, és nemzetpolitika területén. Ellátja a közigazgatás (korszerűsítésének) 

kormányzati feladatainak irányítását és összehangolását. Részt vesz a központi és a helyi 

közigazgatás továbbfejlesztését érintő kormányzati döntések előkészítésében, érvényesíti a 

döntés-előkészítő folyamatban a közigazgatás-korszerűsítési követelményeket. Irányítja a 

közigazgatási informatikával kapcsolatos feladatok ellátását, kidolgozza a közigazgatási 
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informatikai biztonsági politikát, annak ellenőrzési rendszerét, megvalósításához szükséges 

alapfeltételeket, valamint a szabályozását. Gondoskodik az elektronikus közigazgatással 

kapcsolatos kormányzati döntések előkészítéséről, a kormányzati távközlési rendszerrel, 

valamint az Egységes Digitális Rádió-távközlő Rendszerrel kapcsolatos feladatok 

koordinálásáról. Végrehajtja a közigazgatási informatikai alkalmazások fejlesztésével és 

működtetésével összefüggő feladatokat. Fejleszti a Központi Elektronikus Szolgáltató 

Rendszer, az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat (EKG), a Kormányzati Portál, az 

Ügyfélkapu, a Kormányzati Ügyfél-tájékoztató Központ szolgáltatásait. Meghatározza és 

koordinálja a közigazgatási informatikai és hírközlési rendszer minősített időszaki feladatait, 

valamint védelmi felkészítését. Szervezi a kormányügyeletet. A MeH Nemzetbiztonsági Iroda 

feladatrendszere kiterjed a speciális kormányzati védelmi igazgatási feladatok végzésére, a 

védelmi felkészítés nemzeti rendezvényein történő részvételre. A Miniszterelnöki Hivatal és 

az azt vezető miniszter feladatai között a fent részletezett (informatikai és a hírközlési 

szakágak), különleges helyzet kezelési feladatainak ellátása szerepel, azonban a védelmi 

igazgatás komplex rendszerével, az egyes ágazatok tevékenységének koordinálásával, a 

központi irányítás szervezetszintű megvalósításával kapcsolatos tennivalók nem kerültek 

rögzítésre. 

 

3. 2. 2. Egészségügyi Minisztérium 

 

Az Egészségügyi Minisztérium (a továbbiakban: EüM) országos szinten szervezi és irányítja a 

katasztrófa-egészségügyi ellátást, továbbá a kijelölt egészségügyi szolgáltató vagy egyéb, a 

katasztrófa-egészségügyi feladatokra igénybe vehető szervezetek részére a tervezési és 

felkészülési feladatok végrehajtását, valamint a katasztrófa-egészségügyi gyakorlatok 

végrehajtását. Az EüM kezdeményezi a Kormány döntését az Állami Egészségügyi Tartalék 

igénybevételéről. A tartalékkal való gazdálkodás feladatait az Egészségügyi Minisztérium 

közvetlen felügyelete alatt működő Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet látja el. A 

szaktárca védelmi igazgatással kapcsolatos feladatait az Egészségpolitikai Főosztály Védelmi 

Irodája51 látja el. 

 

  

                                           
51 5/2008. (HÉ 44.) EüM utasítás az Egészségügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 29.§ 
(11). 
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3. 2. 3. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 

 

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) felelős a 

Gazdaságbiztonsági Tartalék (GT) kezelésével kapcsolatos feladatok ellátásáért, valamint a 

GT kezelésére vonatkozó részletes szabályok kidolgozásáért. E mellett ellátja a 

Gazdaságbiztonsági Tartalékolási Tárcaközi Bizottság titkársági feladatait. Ezen kívül a tárca 

védelmi felkészülési feladatai biztonságos végrehajtása érdekében Állami Céltartalékot kezel. 

A minisztérium védelmi igazgatással kapcsolatos feladatai ellátását a Humánpolitikai és 

Igazgatási Főosztály52 végzi. 

 

3. 2. 4. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 

 

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (a továbbiakban: IRM) a minősített időszakok 

bevezetése esetén az irányítása alá tartozó rendőrség útján látja el a hatáskörébe utalt 

rendvédelmi feladatokat, közreműködik a rendkívüli intézkedések végrehajtásában. Az IRM 

Rendészeti Igazgatási Főosztály Védelmi Igazgatási és Ügyeleti Osztály53 végzi a rendészeti 

szakirányítással összefüggő minisztériumi (és a területi szervek tevékenységével kapcsolatos 

felügyeleti) feladatokat. A rendvédelmi szervek, ezen felül részt vesznek a büntetés 

végrehajtással, a migrációval, valamint a polgári védelemmel kapcsolatos feladatok 

ellátásában. Az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítja a Terrorizmus Elleni Tárcaközi 

Munkacsoportot, amely szoros összhangban működik az operatív együttműködést folytató 

nemzetbiztonsági és rendészeti szervekkel.  

 

3. 2. 5. A követelménytámasztó tárcák 

 

A Kormányon belül, a kormányzati feladatmegosztás szerint az egyes miniszterek irányítják a 

szakágazatba tartozó szervek védelemmel kapcsolatos felkészítését és minősített időszaki 

feladataik ellátását. Honvédelmi, katasztrófavédelmi, polgári védelmi, gazdaság-felkészítési 

szempontból szükséges bizonyos kormányzati követelményeket meghatározni. Ennek 

megfelelően kitüntetett szerepet játszik az ország védelmi igazgatási rendszerében az 

önkormányzati miniszter, a honvédelmi miniszter, a nemzeti fejlesztési és gazdasági 

                                           
52 14/2008. (HÉ 52.) FVM utasítás a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési 
Szabályzatának kiadásáról 57.2.17-57.2.35 bekezdések. 
53 9/2009. (VII. 10.) IRM utasítás az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról. 
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miniszter, valamint a pénzügyminiszter, mint az egyes minősített időszakok vonatkozásában 

ún. követelménytámasztó tárcák vezetői.  

 

3. 2. 6.  Önkormányzati Minisztérium 

 

Az Önkormányzati Minisztériumot (a továbbiakban: ÖM) vezető miniszter54 (a 132/2008 (V. 

14.) Korm. rendelet55 szerint) a Kormány katasztrófák elleni védekezésért felelős tagja. A 

miniszter a katasztrófák elleni védekezéssel kapcsolatos felelőssége körében irányítja a polgári 

védelemmel összefüggő hatósági tevékenységet, ellátja a polgári védelem szervezet- és 

tevékenységirányításával kapcsolatos feladatokat; előkészíti a tűz elleni védekezés állami és 

önkormányzati feladatával, szervezetével, működésével összefüggő jogi szabályozást, 

kialakítja a tűz elleni védekezés szakmai szabályait, és gondoskodik azok érvényesítéséről, 

ellátja a tűz elleni védekezés szervezet- és tevékenységirányításával kapcsolatos 

jogszabályban meghatározott feladatokat; szakirányítást és szakmai felügyeletet gyakorol az 

önkormányzatok és a gazdálkodó szervezetek tűzvédelmi tevékenysége felett; előkészíti – az 

OAH főigazgatójával együttműködve – a nukleárisbaleset –  elhárítási nemzeti politikát érintő 

kormányzati döntéseket, és koordinálja a kormányzati szervek nukleárisbaleset-elhárítással 

kapcsolatos felkészülésének feladatait; biztosítja a RODOS valósidejű nukleárisbaleset-

elhárítási döntéstámogató rendszer, valamint a Nemzetközi Radiológiai Adatcsere Központ 

működési feltételeit, kapcsolatot tart az európai adatcsere-központokkal; ellátja a NATO 

Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzet Tervezési Bizottságának (SCEPC) szerveivel való 

kapcsolattartást; ellátja a polgári veszélyhelyzeti tervezéssel összefüggő feladatokat; ellátja a 

KKB elnöki teendőit; irányítja az OKF-et, működteti az ONER-t és az NHK-t; közreműködik 

a polgármesterek, jegyzők katasztrófavédelmi felkészítésének szervezésében; koordinálja a 

kritikus infrastruktúrával kapcsolatos feladatok ellátását; irányítja és felügyeli a 

katasztrófavédelmi és tűzvédelmi szakmai képzés, továbbképzés rendszerét és szerveit; 

közreműködik a védelmi igazgatás rendszere továbbfejlesztésében; irányítja a védelmi 

igazgatás – feladat- és hatáskörébe tartozó – egyes feladatainak ellátásában részt vevő szervek 

értesítésével összefüggő tevékenységeket.  

  

                                           
54 A minisztert a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII törvény 31. § (2) 
bekezdésében szabályozott esetben az igazságügyi és rendészeti miniszter helyettesíti. 
55 2008. május 15-én lépett hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát vesztette az önkormányzati és területfejlesztési 
miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet. 
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3. 2. 6. 1.  Az ÖM KKB Titkársága feladatrendszerének jellemzői és főbb elemei 

 

Az ÖM KKB Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) fontosabb feladatait az alábbiak szerint 

lehet csoportosítani: részt vesz a védelmi igazgatás rendszerére és működtetésére vonatkozó 

elgondolások kialakításában, kezdeményezi és koordinálja a minősített időszaki rendkívüli 

intézkedéseket tartalmazó jogszabálytervezetek kidolgozását és naprakészen tartását, ellátja a 

Nemzeti Helyzetértékelő Központ működtetésével kapcsolatos feladatokat.  Ellátja a miniszter 

katasztrófavédelemmel összefüggő felügyeleti jogköréből adódó, megyei (fővárosi) védelmi 

bizottságokat érintő feladatokat. Részt vesz a polgári veszélyhelyzeti tervezéssel összefüggő 

tárca szintű feladatok ellátásában.  

A Titkárság a KKB működéséhez kapcsolódó feladatkörében előkészíti a KKB üléseit, 

gondoskodik az érintettek tájékoztatásáról, nyilvántartja a KKB elnöke által meghatározott 

személyek munkaidő alatti, illetve munkaidőn túli tartózkodási helyét és gondoskodik 

riasztásukról.56 Elkészíti a KKB éves feladattervének tervezetét, előkészíti a Magyar 

Köztársaság katasztrófaveszélyeztetettségével, a katasztrófák hatásai elleni védekezésre 

vonatkozó nemzeti stratégiával, valamint a megelőzés és a felkészülés éves nemzeti tervével, 

illetve annak költségvetésével kapcsolatos előterjesztéseket. Összeállítja a KKB feladatai 

végrehajtásáról szóló tájékoztatókat, beszámolókat, ellátja a kritikus infrastruktúra 

védelmével összefüggő, a KKB-ra háruló feladatok végrehajtásának koordinálását, részt vesz 

a KKB szervezetével és működésével összefüggő jogi szabályozás és kormányzati döntések 

előkészítésében. 

A KKB Titkársága a Nemzeti Helyzetértékelő Központ (NHK) működtetésével kapcsolatos 

feladatkörében közreműködik a tárca feladat- és hatáskörébe utalt, a védelmi igazgatással 

összefüggő értesítési, tájékoztatási, berendelési és készültségbe helyezési feladatok 

végrehajtásában. Ellátja a minősített információ telefonon, faxon és elektronikus levélben 

történő vételével és továbbításával kapcsolatos feladatokat NATO TITKOS szintig, működteti 

ezen információk elektronikus továbbítására, tárolására, kezelésére használt rendszert, 

koordinálja a hazai katasztrófa- és különleges helyzetek kezelésével kapcsolatos 

minisztériumi feladatokat, részt vesz – részleges vagy teljes alkalmazás esetén – a katasztrófa- 

és különleges helyzetek kezeléséhez szükséges információk elemzésében, értékelésében, 

javaslatokat, előterjesztéseket dolgoz ki a döntéshozók részére. Gondoskodik az NHK-ba 

kijelölt szakértők felkészítéséről. 

                                           
56 5/2008. (HÉ. 39.) ÖM utasítás az Önkormányzati Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának 
kiadásáról. 
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A KKB Titkársága védelmi igazgatással kapcsolatos feladatai ellátása során részt vesz a 

védelmi igazgatás rendszerére és működtetésére vonatkozó koncepciók kialakításában, 

közreműködik a katasztrófavédelmi és honvédelmi feladatok költségei elkülönített 

tervezésében. Gondoskodik a minisztérium vezetői állománya minősített időszaki feladatokra 

történő felkészítéséről, közreműködik a megyei (fővárosi) védelmi bizottságok elnökeinek 

felkészítésében, részt vesz a polgári védelem feladatával, szervezetével, működésével, az 

állampolgárok és szervezetek polgári védelmi kötelezettségével összefüggő jogi szabályozás 

és kormányzati döntések előkészítésében, kijelölés alapján ellátja a minisztérium képviseletét 

tárcaközi bizottságokban, közreműködik a hazai és nemzetközi védelmi igazgatási 

rendszergyakorlatok tervezésében, részt vesz azok végrehajtásában. Ellátja a miniszter 

katasztrófavédelemmel összefüggő felügyeleti jogköréből adódó, megyei (fővárosi) védelmi 

bizottságokat érintő feladatokat, részt vesz a polgári veszélyhelyzeti tervezéssel összefüggő 

tárcaszintű feladatok ellátásában, közreműködik a katasztrófavédelmi oktatás, képzés és 

továbbképzés minősített időszaki feladatokat is tartalmazó irányai kidolgozásában. 

Gondoskodik a NATO- és EU-minősített anyagok egységes kezelésére létrehozott irattár 

működtetéséről. Végzi a védelmi felkészítés kiadásai címen jóváhagyott költségvetési 

támogatás felhasználásának tervezését, az ezzel összefüggő szerződés-előkészítési 

feladatokat, nyilvántartást vezet a felhasználásról és beszámol a költségvetési támogatás 

felhasználásáról. 

 

3. 2. 7. Honvédelmi Minisztérium 

 

A honvédelemért felelős miniszter a Kormánynak az ország honvédelmi feladatai 

végrehajtásáért felelős szakminisztere. Felelős a honvédelemmel kapcsolatos kormányzati 

döntések előkészítéséért és központi közigazgatási feladatainak ellátásáért. Mindezek 

keretében kialakítja a honvédelmi felkészítés követelményrendszerét és megállapítja a 

honvédelmi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges állami feladatokat. Meghatározza a 

centrális alárendeltségű közigazgatási és helyi védelmi igazgatási szervek honvédelmi 

igazgatási feladatait, végzi szakterületi irányításukat és felügyeli tevékenységüket. 

Összehangolja a honvédelemben közreműködő szervek, valamint a Honvédelmi Tanács és a 

Kormány speciális működésével kapcsolatos honvédelmi ágazati tevékenységet. A polgári 

veszélyhelyzeti tervezés vonatkozásában összeállítja a katonai műveletek támogatásához 

szükséges igényeket, illetve a polgári hatóságok igényei szerint, előkészíti és végrehajtja a 

katonai segítségnyújtás feladatait. A honvédelmi célú gazdasági, anyagi szolgáltatási 

kötelezettségekkel összefüggésben adatot szolgáltat a gazdaságfelkészítési rendszerbe bevont 
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tervező szervek számára a nemzetgazdaság minősített időszaki tervezéséhez, továbbá 

koordinálja a védelemgazdasági alapterv ágazati feladatainak kidolgozását, valamint végzi a 

védelmi igazgatási szervek tervező tevékenységének szakmai irányítását. Ezen túl előkészíti, 

illetve irányítja a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségek elrendeléséhez szükséges 

feladatokat, továbbá koordinálja az igénybevételi hatóságok döntéseinek előkészítésével és 

végrehajtásával kapcsolatos védelmi igazgatási tevékenységet.  

 

3. 2. 7. 1. A HM Védelmi Hivatal feladatrendszerének jellemzői és főbb elemei 

 

A Hvt. (50-51§) és a Vhr. (40-41§) a honvédelmi igazgatás kormányzati szakmai feladatait 

ellátó központi hivatalként határozza meg a HM Védelmi Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal), 

amely (részben a Kormány, részben) a honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozó védelmi 

igazgatási feladatok szakmai döntés-előkészítését és koordinálását végzi. Ennek megfelelően 

a feladatok egy része a központi szinthez kötődik, míg a feladatok másik része a területi 

szinthez kapcsolódik, ahol a megyei (fővárosi) védelmi bizottságok irányában folytatott 

szakmai, honvédelmi igazgatási felügyelet áll a középpontban. A Hivatal különböző szintű 

feladatrendszerét alkotó feladatok között szoros kapcsolat áll fenn, azok meghatározott 

pontokon illeszkednek egymáshoz, amelyekkel egységben valósul meg tevékenységeinek 

végrehajtása. 

 

A HM Védelmi Hivatala sokrétű feladatait három területi igazgatóságán keresztül végzi, az 

alábbiak szerint: Az 1. sz. Területi Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) fő feladata a 

honvédelmi felkészítéssel és a válságkezeléssel kapcsolatos jogszabály-előkészítés; a 2. sz. 

Területi Igazgatóság fő feladata a honvédelmi felkészítés és a válságkezelés honvédelmi 

igazgatási műveleteinek operatív vitele; a 3. sz. Területi Igazgatóság fő feladata a honvédelmi 

felkészítéssel és a válságkezeléssel kapcsolatos elvi tervező munka végzése.  

 

Kormányzati koordinációt igénylő feladatok megoldása érdekében közreműködik a 

lakosságnak, az anyagi javaknak, a közigazgatásnak az ország külső támadás elleni fegyveres 

védelmére történő felkészítésében, a Kormány ez irányú döntéseinek szakmai előkészítésében 

és a végrehajtás koordinálásában; koordinálja a honvédelmi és a válságkezelési feladatokra 

való felkészülést, továbbá a szövetséges fegyveres erőkkel történő kollektív tervezéssel és a 

haderőfejlesztéssel kapcsolatos feladatokban résztvevő védelmi igazgatási szervek 

tevékenységét; végzi a centrális alárendeltségű közigazgatási szervek és a területi védelmi 

igazgatási szervek honvédelmi feladataihoz tartozó követelmények összeállítását, 
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felhatalmazás alapján ellátja a tevékenységük felügyeletét; kidolgozó és koordináló 

tevékenységet folytat a polgári veszélyhelyzeti tervezésen belüli területeket illetően; 

összehangolja a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek 

biztosítását szolgáló rendelkezések kidolgozását, döntésre történő előkészítését, továbbá 

ellátja a hatáskörébe utalt feladatokat; koordinálja a minősített időszakokra vonatkozó 

kormányzati intézkedések kidolgozását; összeállítja a honvédelmi felkészítés és a 

válságkezelés koncepcióját és feladatait; koordinálja a Befogadó Nemzeti Támogatás 

központi adatbázisának fenntartását és fejlesztését, valamint ellátja a BNT Tárcaközi Tervező 

Bizottság titkársági feladatait; végzi a KTIR feladataihoz kapcsolódó követelmények 

megfogalmazását és a rendszerek üzemeltetésének koordinációját; összeállítja a honvédelmi 

felkészítés és válságkezelés éves kormányzati feladattervét, elkészíti az előző év feladatairól 

szóló beszámolót a Kormány számára; végzi a Kormány minősített időszaki vezetés-irányítási 

rendszerének elgondolásával, a fejlesztési irányokkal és a működtetés feltételeivel kapcsolatos 

kidolgozó munka koordinálását; összehangolja a KTIR, EDR kormányzati szintű működését; 

koordinálja a minősített időszakban történő kormányzati működés feltételeinek 

megteremtésével kapcsolatos feladatok végrehajtását. 

 

Ágazati szintű védelmi igazgatási feladatok vonatkozásában részt vesz a tárca 

jogszabályalkotó tevékenységének támogatásában; részt vesz a NATO válságkezelési 

gyakorlatok (CMX) szervezésében, valamint a minősített időszaki rendkívüli intézkedések 

honvédelmi tárcát érintő kidolgozásának koordinálásában; közreműködik a tárca védelmi 

felkészítési feladatai előkészítésében és végrehajtásában. 

 

Területi szinthez kapcsolódó védelmi igazgatási feladatok tekintetében a legfontosabb 

elemként említhető, hogy a HM Védelmi Hivatal állományába tartoznak a megyei (fővárosi) 

védelmi bizottságok titkárai, akik a megyei közgyűlés elnökök, illetve a fővárosban a 

főpolgármester közvetlen segítői a védelmi bizottságok részére meghatározott feladatok 

végrehajtása, valamint a fennálló kötelezettségek teljesítése terén. A védelmi bizottságok 

titkárai egyben a védelmi bizottságok tagjai és feladatkörükbe tartozik többek között: a 

minősített időszaki tevékenységek előkészítését és végrehajtását szolgáló intézkedési tervek 

kidolgozása, illetve a kidolgozás koordinálása; a védelmi felkészítés területi- és helyi 

rendezvényeinek megtervezése, megszervezése, a levezetési tervek, programok szerinti 

feladatok végrehajtásának koordinálása; a védelmi célú adatbázisok kialakítása és az 

adatszolgáltatási igények teljesítése; a területi- és helyi védelmi igazgatási feladatok 

összehangolása; a védelmi bizottsági ülések előkészítése, a határozatok dokumentálása; 
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részvétel a védelmi igazgatás vezetés-irányítási infrastruktúrájának fejlesztésében. A felsorolt 

általános és az éves rendszeres tevékenységi rendet alkotó feladatok végrehajtása mellett a 

védelmi bizottságok titkárai meghatározó szerepet töltenek be a különböző 

veszélyhelyzetekben a jogszabályok szerinti eljárásrend, határozathozatal, intézkedések és 

rendszabályok bevezetése vonatkozásában, valamint a különböző minősített időszaki 

helyzetekre kidolgozott intézkedési tervek naprakészen tartásában és alkalmazásuk 

biztosításában. A HM Védelmi Hivatal a honvédelmi minisztertől kapott felhatalmazás 

alapján szakmai felügyeleti ellenőrzés lefolytatására jogosult a védelmi bizottságoknál. E 

szakmai felügyeleti ellenőrzések során a titkárok által elvégzett munka is megítélés tárgyát 

képezi. 

 

3. 2. 8. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 

 

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumot (a továbbiakban: NFGM) vezető 

miniszter57 a Kormány gazdaságpolitikáért, iparügyekért, kereskedelemért, külgazdaságért, 

területfejlesztésért és területrendezésért, településfejlesztésért és településrendezésért, 

építésügyért, fejlesztéspolitikáért, kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért, 

tudománypolitika koordinációjáért, valamint űrkutatásért felelős tagja. Az NFGM ágazati 

specifikus védelmi igazgatási feladatai elsősorban a gazdaságmozgósítás, illetve 

gazdaságfelkészítés tevékenységi körében jelennek meg. Ezen belül koordinálja a 

minisztériumok, valamint a megyei (fővárosi) védelmi bizottságok gazdaságmozgósítási 

tevékenységét, továbbá ellátja az ágazati rendeltetésű védelmi tartalékok képzésének és 

kezelésének feladatait. Az NFGM, mint a gazdaságfelkészítés központi tervező szerve, 

koordinálja a védelemgazdasági alapterv elkészítésének és folyamatos felülvizsgálatának 

folyamatát, valamint a lakosság ellátásával összefüggő minősített időszaki és rendkívüli 

helyzetekből adódó feladatokat, szervezi az ehhez kapcsolódó információs rendszert. Ágazati 

hatáskörben ellátja az ipari, az építőipari és a kereskedelmi ágazat működése 

folyamatosságának – rendkívüli helyzetben történő – biztosításával összefüggő állami 

feladatokat. 

  

                                           
57 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről. (A 
minisztert a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 
szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a közlekedési, hírközlési és 
energiaügyi miniszter helyettesíti.) 
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3. 2. 8. 1. Az NFGM Befektetési és Védelemkoordinációs Főosztály főbb feladatai 

 

A magyar gazdaság fejlődéséhez, egyensúlyának biztosításához hozzájáruló külföldi 

működőtőke beáramlásának elősegítése. A haditechnikai eszközök beszerzéséhez kapcsolódó 

ellentételezés felhasználása a kormányzat gazdaságpolitikai célkitűzéseinek 

megvalósításában, különös tekintettel a tudásalapú gazdaság kialakítására. A miniszternek a 

honvédelemről, a polgári védelemről, az atomenergiáról, valamint a katasztrófák elleni 

védekezés irányításáról szóló törvényekből eredő, a nemzetgazdaság biztonságos működése, 

védelmi felkészítése és mozgósítása tervezésével, a terrorizmus elleni védekezés és a kritikus 

infrastruktúra védelmével kapcsolatos kormányzati feladatok ellátása. A NATO- és az EU-

tagságból eredő védelemgazdasági és védelemkoordinációs feladatok ellátása. A Főosztály 

két osztályra tagolódik, a Befektetési és Ellentételezési Osztályra, valamint a Védelmi ipari és 

Védelemkoordinációs Osztályra. 

 

3. 2. 9. Összegzés, következtetések 

 

A védelmi igazgatási rendszer az elmúlt években folyamatosan biztosította, hogy a különféle 

jellegű és méretű különleges helyzetek esetén (pl. a 2006. év tavaszán kialakult árvíz, belvíz, 

madárinfluenza stb.) a Kormány, a minisztériumok, vagy a területileg illetékes védelmi 

igazgatási szervek hozzáértően tudják koordinálni a lakosság, a szakmai irányító és a 

végrehajtó szervek közötti együttműködést, a különböző különleges helyzetek megfelelő 

szintű kezelése és hathatós megoldása érdekében. 

 

Az ÖM-nek, a HM-nek, az NFGM-nek, valamint a PM-nek (és természetesen a 

„követelménytámasztó” tárcák felsorolásánál nem említett további szaktárcáknak – IRM, 

FVM, KvVM, EüM, OKM) és az önkormányzatoknak jelentős feladatai voltak és vannak az 

ország és állampolgárai biztonságának szavatolásában, a normál időszaki preventív 

tervezésben, az Alkotmányban rögzített minősített időszakokban, a veszélyhelyzetek 

kezelésében, a megfelelő dinamikával rendelkező reagáló képességek biztosításában. A 

központi védelmi igazgatás tevékenységein belül jogszabályok és más, normatív 

rendelkezések által rögzített feladatrendszer a kormányzati koordinációhoz, az ágazatok 

védelmi igazgatási kötelezettségeihez, valamint a területi szintű szervekhez kapcsolódik.  
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Az egyes szintek feladatrendszerén belül jelentkező feladatok58 döntő része egymással szoros 

kölcsönhatásban van. Természetesen a központi szintről elinduló és egymásra épülő feladatok 

mellett számos olyan védelmi igazgatási feladat létezik, amely kizárólag egy-egy védelmi 

igazgatási szinthez kötődik. Ilyen feladat a kormányzati koordináció szintjén például az 

állami és önkormányzati vezetők időszakos felkészítése, illetve valamennyi kormányzati 

döntés előkészítése. Ágazati szinten szükségesnek tartom megjegyezni, hogy az ágazat 

specifikus, egyedi feladatok sok esetben igénylik más tárcák együttes tevékenységét, amely 

együttműködés során a feladat végrehajtása és végrehajtásának felelőssége mindig az adott 

ágazathoz kötődik. A jogszabályok és normatív szabályok alapján a védelmi igazgatási 

tevékenységeken belüli feladatok tervekben és más dokumentumokban való szerepeltetése 

teljes körűnek ítélhető meg. A központi védelmi igazgatás feladatrendszerében jelen lévő 

feladatok aktualizálását, a napirenden lévő kihívásokkal való folyamatos szinkronizálását 

elengedhetetlenül szükségesnek tartom (kritikus infrastruktúra védelme, terrorizmus elleni 

küzdelem, informatikai rendszerek védelme). 

 

A biztonsági kihívások következményeként változtak a prioritások, a megnövekedett védelmi 

feladatok valós erőforrás biztosítottsága csökkent, a végrehajtás feltételeinek egy része 

kedvezőtlenebbé vált, amivel a védelmi igazgatás központi és területi szintjein megmaradt 

szakállomány naponta szembesül. A feladatok szinten tartása, illetve az új feladatok beépítése 

mellett a központi védelmi igazgatás szakállományának folyamatosan kellene foglalkoznia a 

már aktualitásukat vesztett, vagy időközben megváltozott tartalmú feladatok kiszűrésével, 

illetve kiváltásával. Az erőforrások „szerény” lehetőségei miatt azonban ez szinte 

kivitelezhetetlen. A jövő védelmi igazgatási rendszerének – amennyiben egy letisztult 

feladatrendszer kialakítása a cél – ezen a tendencián változtatnia kell. 

 

A kritikus infrastruktúrák védelme a vázolt folyamatok tükrében tehát olyan komplex, 

szakmailag koordinált, különleges felkészülést igénylő védelmi igazgatási feladat, amelynek 

keretében a lehető legkörültekintőbb mechanizmusok kialakítására és működtetésére kell 

törekedni annak érdekében, hogy mindennapi életünk folyamatosságát biztosító 

infrastruktúráink üzemeltetése garantált legyen. A védelmi mechanizmusok kiépítésének és 

fejlesztésének szükségességét illetően megfigyelhető azonban a szakma és a lakosság 

megosztottsága. Annak ellenére ugyanis, hogy biztonságpolitikai szakértők szerint hazánk 

                                           
58 Pl.: a befogadó nemzeti támogatás előkészítése, a minősített időszaki igények tervezése, a nemzetgazdasági 
erőforrások biztosítása, a polgári veszélyhelyzeti tervezés, a katasztrófavédelmi feladatok tervezése és 
végrehajtása, a vezetés-irányítás informatikai támogatása. 
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terrorfenyegetettsége nem változott a közelmúltbeli támadásokat követően, nem szabad 

megfeledkezni a felkészülési, illetve a védekezési óvintézkedések fontosságáról. Az uniós 

törekvések is felhívják az államok figyelmét arra, hogy a terror által képviselt veszélyeken 

túlmenően számos más esemény is okot ad infrastruktúráink szervezett védelmének 

kialakítására. Az infrastruktúrák hazai szinten 85%-ban magánkézben vannak (gázvezeték, 

áramszolgáltatók, utak, vasutak, repülés, stb.), éppen ezeken a területeken tartom 

szükségesnek a megelőző (új biztonsági rendszereket beállítása), felkészítő tevékenységet. 

Ennek megfelelően, az állami koordinátoroknak a magántulajdonosok meggyőzése elsődleges 

feladata. Mindezek alapján az ország mindennapos védelmi igazgatási tevékenysége kiegészül 

a megelőzés terén azokkal a jogi előkészületi, szervezési, szakhatósági, képzési 

feladatokkal59, melyeket kimondottan a kritikus infrastruktúrák védelmében szükséges 

végrehajtani. Nyilvánvaló, hogy e kötelezettségek integrálása a jelenlegi rendszerbe még 

hosszú ideig tartó folyamat során valósulhat meg. Fontos lenne azonban a kritikus 

infrastruktúra kezelését végrehajtó gazdálkodó szervezetek közül a gáz-, az áram-, az 

üzemanyag-, az ivóvíz-, az élelmiszertermelésben és ellátásban meghatározó szerepet játszó 

gazdálkodó és szolgáltató, valamint a hírközlési, tájékoztatási és informatikai szolgáltatást 

ellátó szervek bevonása a jogalkotási folyamatokba. „Divizionális szervezeti felépítésük 

folytán nemcsak a központi, hanem a regionális szervezetek szintjén is létre kellene hozni a 

koordinációt és a szervezett együttműködést. A kritikus infrastruktúra védelemmel 

összefüggő Európai Uniós követelmények sürgőssé teszik szervezett bevonásukat.”60  

Az ország védelme, a lakosság és az anyagi javak biztonsága, a minősített időszaki vezetés-

irányítás, a nemzetgazdaság működőképességének fenntartása érdekét szolgáló feladatok, 

mind részét képezik a jelenleg aktuális védelmi igazgatási tevékenységeknek és azok 

jogszabályi alapokon beépültek a védelmi igazgatási szervek alapdokumentumaiba. A 

kormányzati koordinációhoz, illetve az ágazati szinthez tartozó védelmi igazgatási feladatok 

egymással összhangban vannak ugyan és az egyes védelmi igazgatási tevékenységek 

feladatokkal történő lefedettsége teljes körűnek ítélhető meg, azonban a feladatokat illetően 

redundanciák, átfedések, párhuzamosságok még mindig jellemzőek a rendszerre, melyeket 

megítélésem szerint – egy konszenzuson alapuló alapdokumentumban – a Védelmi Igazgatási 

Stratégiában meghatározott elvi beavatkozásokkal, központi intézkedésekkel lehet 

kiküszöbölni. A védelmi igazgatás átfogó megközelítését akadályozzák ezek az 

interferenciák.  

                                           
59 Tervezés, érintett szervek és a lakosság felkészítése, ügyeleti rendszer átalakítása, monitoring fejlesztése és 
szélesítése, kölcsönös tájékoztatási lehetőségek fejlesztése, eszköz-ellátottság javítása, stb. 
60 Kónya József: Elgondolás a Magyar Köztársaság védelmi igazgatási rendszerének átalakítására, pp. 3. – 
Tervezet, ÖM KKB Titkársága Irattár, Budapest, 2009. 
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3. 3. A központi védelmi igazgatási tevékenységek megvalósításának szervezeti feltételei 

 

A disszertációm eddigi részeiben, számos helyen utaltam arra, hogy a 2006. évi kormányzati 

átalakításokat megelőzően a minisztériumok döntő többségénél önálló szervezeti elemek 

(főosztályok, osztályok) működtek. Napjainkra ez a helyzet az alábbiak szerint változott meg, 

illetve alakult át. 

 

3. 3. 1. A minisztériumok védelmi igazgatási szerveit érintő változások  

 

Az úgynevezett követelménytámasztó tárcákat illetően megszűnt a Gazdasági és Közlekedési 

Minisztérium Védelemkoordinációs Főosztálya, az Informatikai és Hírközlési 

Minisztériummal együtt az Önálló Védelemszervezési Osztály, a Belügyminisztérium 

Védelmi Hivatala, míg korábbi kondícióit megőrizve változatlan szervezettel megmaradt a 

Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatala, valamint a Pénzügyminisztérium Külügy- és 

Védelemfinanszírozási Osztálya. A többi tárca, a Külügyminisztérium, a Környezetvédelmi és 

Vízügyi Minisztérium, az Egészségügyi Minisztérium, a Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium, az Oktatási és Kulturális Minisztérium védelmi igazgatási szerveinél lényegi 

szervezeti módosulás nem következett be, így továbbra is megmaradtak a különböző típusú 

szervezeti elemeken belül tevékenykedő védelmi beosztások.  

 

A nem követelménytámasztó, de a védelmi igazgatás egy-egy szakterületén döntő fontosságú 

tárcák esetében a szervezeti feltételek lényegesen romlottak. Ennek kapcsán megszűnt a 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, az Igazságügyi Minisztérium közvetlen 

szakirányítása alá tartozó szervezet védelmi szakterülettel foglalkozó főosztálya, illetve 

főosztály szintű szakmai szerve. A fenti tárcák esetében 2-3 fő védelmi szakértő 

(szakreferens, főtanácsadó, stb.) maradt meg a különböző szervezeti elemekhez kapcsolt 

beosztásokban. 

 

A szervezeti változások sorában – meghatározó jelentőségéből adódóan – külön szükséges 

kitérni az Önkormányzati Minisztériumra, illetve a Miniszterelnöki Hivatalra. 

 

Az ÖM-ben, a megszűnt Belügyminisztérium Védelmi Hivatal bázisán az ÖTM Védelmi 

Titkársága elnevezésű szervezet jött létre, ami az ágazati védelmi-, védelmi igazgatási 

feladatok koordinálása, előkészítése mellett (jogutódként) továbbra is hivatott a 

katasztrófavédelem Kormányzati Koordinációs Bizottsága titkársági feladatainak ellátására. 
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A Védelmi Titkárság alapító dokumentumai átvették, illetve kisebb módosításokkal 

megőrizték a korábbi BM Védelmi Hivatal hatásköreit és jogosultságait. Változás történt a 

rendvédelmi szervekkel kapcsolatos feladatátadás területén, melyek ellátására az IRM-ben 

egy osztály szintű szervezet (Ügyeleti Osztály) alakult meg. Ezzel egyidejűleg a Büntetés-

végrehajtás Országos Parancsnokságán működő Védelmi Főosztály megszüntetésre került és a 

gyakorlatilag változatlan feladatok ellátására néhány beosztást rendszeresítettek. Ezzel az 

igazságügyi és rendészeti tárcánál is bekövetkezett a védelmi igazgatási szakállomány 

csökkentése, valamint az önálló szervezeti elem jog- és hatáskörének megszüntetése.  

 

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megszűnésével, valamint a Gazdasági és 

Közlekedési Minisztérium Védelemkoordinációs Főosztálya felszámolásával a 

Miniszterelnöki Hivatal felelősségi- és hatáskörébe kerültek a kormányzati távközlés, 

informatika szakirányításának és felügyeletének védelmi feladatai. Ezen feladatok 

felügyeletét kinevezett kormánybiztos látja el. A kormányzati távközlés és informatika 

területének szakirányítására önálló főosztály alakult, melynek hatáskörébe tartozik a 

távközlési és informatikai rendszer fenntartása és fejlesztése, az Elektronikus Kormányzati 

Központ (EKK) és az Elektronikus Kormányzati Gerinc (EKG) tervezési, kivitelezési és 

fenntartási tevékenységeinek irányítása.  A központi védelmi igazgatás tevékenységeiben 

fontos szerepet töltenek be a Miniszterelnöki Hivatalon belüli Nemzetbiztonsági Iroda 

szakértői, valamint a külön szervezetek állományán belüli jogi-, közgazdasági végzettségű 

munkatársak. 

 

3. 3. 2. A központi védelmi igazgatási szervek szakállománya felkészültségének megítélése  

 

Kiindulva a központi szervek védelmi igazgatási feladatrendszere összetettségéből, jogos 

elvárásként fogalmazódhat meg, a feladatok mind eredményesebb megvalósítása érdekében 

tevékenykedő szakállomány magas szintű felkészültségének igénye. A minisztériumok 

védelmi igazgatási szakállományának döntő része több éves, esetenként több évtizedes 

szakmai tapasztalattal rendelkezik, amely birtokában képes az új kihívásokkal összefüggő 

feladatok teljesítésére is. A 2006. évet követő kormányzati átalakítások (szám szerint három 

átszervezés) során a minisztériumok védelmi igazgatással foglalkozó szervezeti egységei 

törekedtek arra, hogy megőrizzék azokat a szakértőket, akik egymással a döntés-előkészítés 

során szoros együttműködést alakítottak ki, azonban ezek a törekvések a legtöbb helyen 

interferenciába kerültek a humánerőforrás menedzsment – politika által meghatározott – 

elképzeléseivel. A létszámában megfogyatkozott szakállománynak megnövekedett számú és 
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tartalmában bővülő kihívásokkal kell szembenéznie. A megkezdett védelmi igazgatási 

feladatok továbbvitele sok áldozatot követel a minisztériumok megmaradt szakállományától. 

Ebben a helyzetben, a központi védelmi igazgatási szervek megmaradt szakértői 

állományának felkészültségi és hozzáállási többletekkel kell hozzájárulnia a napirenden lévő 

feladatok eredményes végrehajtásához. 

 

A minisztériumi védelmi igazgatási szervek állományának kor szerinti összetételének 

vizsgálata során, arra a megállapításra jutottam, hogy az idősebb és a fiatalabb korosztály 

képviselői kb. 2/3:1/3 arányban vannak jelen. Az átlag életkor ennek megfelelően 40 év körüli 

számot mutat. A kiemelkedő szaktudás átadásának és a továbbfejlődésnek biztosítékát 

jómagam abban látom, hogy a pályakezdő – elméleti szinten felkészített, nyelvismerettel, 

számítás-technikai ismeretekkel felvértezett – fiataloknak (legalább) lehetőséget kell 

biztosítani a rendszerben való megmérettetésre, asszimilálódásra. A humán tényezők mellett, 

megítélésem szerint, a szakmai felkészültség szintje csak közelíthet az optimálishoz, amiből 

az következik, hogy a szervezett és az önálló felkészítésre folyamatosan nagy gondot kell 

fordítani. Ez annál is inkább kiemelten érinti a központi védelmi igazgatási szervek 

állományát, mivel ők készítik elő a kormányzati döntéseket, a jogszabályokat és jelentős 

mértékben rajtuk múlik a szakirányítás alá tartozók felkészítése, illetve felkészültsége. 

 

3. 3. 3. Összegzés, következtetések 

 

A központi védelmi igazgatás működésének hátterét alkotó szervezeti feltételek a 

legalapvetőbb szinten állnak rendelkezésre. A minisztériumok – létszámában lecsökkent – 

védelmi igazgatási szerveinek döntő többsége már nem kizárólagosan védelmi kérdésekkel 

foglalkozik, ennek megfelelően a gyakorlati megoldás, hogy az ágazati védelmi igazgatási 

alaptevékenységeket jellemzően külső szakértői körben látják el. A kialakult 

létszámviszonyok és a megnövekedett feladatok közötti egyensúly helyreállítása érdekében 

előtérbe kell helyezni a szakmai tevékenységet támogató vezetési infrastruktúra fejlesztését és 

a tárcák közötti együttműködés hatékonyságának fokozását. 

 

A védelmi igazgatás komplex rendszere hatékonyabb működése vonatkozásában a fent 

említett működési nehézségek kiküszöbölése egyik megoldásának látom a civil 

szervezetekkel, valamint az egyházakkal (elsősorban a történelmi egyházakkal) kialakított 

kapcsolatok további szélesítését. Átfogó módon meg kell vizsgálni, hogy a jelenlegi 

rendszerben milyen hatályos együttműködések vannak, azok kimutatható módon mennyiben 
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segítik a védelmi igazgatási szervek munkáját. Az NGO-k működésével kapcsolatosan 

helyzetelemzésem alapvető célja az NGO-k rendszerének jobb megismerése, a 

veszélyhelyzetek kezelése során betöltött helyük, szerepük pontosabb meghatározása, 

ugyanez vonatkozik az egyházak (elsősorban) karitatív tevékenységeire, a lehetőségek szerint 

a képességeikben és kapacitásaikban rejlő lehetőségek hasznosítására. 

 

3. 4. A nonprofit szektorral és az egyházakkal való együttműködés lehetőségei 

 

 „A biztonsági felfogásunk, biztonságkultúránk, biztonsági környezetünk változása 

következtében létrejöttek azok a társadalmi szervezetek, amelyek tagjai önkéntesen vállalják 

részvételüket a veszélyhelyzetekre való felkészülésben, a veszélyhelyzetek elleni 

védekezésben és a különböző – döntően a helyreállítási munkákat megelőző és végigkísérő – 

humanitárius tevékenységekben.”61 A Hvt. részletesen tartalmazza a honvédelemben 

résztvevő szervek fogalmát, a társadalmi szervezetek kategóriáját és leírja, hogyan lehet őket 

a honvédelmi feladatokba bevonni. Megítélésem szerint jobban ki kellene használni a 

jogszabály adta lehetőséget, partnerként, már a felkészülés időszakában be kellene vonni e 

szervezeteket. Ebben a fejezetrészben a védelmi igazgatás rendszerében, a veszélyhelyzetek 

kezelésében résztvevő szervezetek (döntően a kormányzati szféra résztvevői, valamint a 

megyei (fővárosi) védelmi bizottságok) számára igyekszem érveket szolgáltatni arra 

vonatkozóan, hogy a jövőben alapvető célnak kell tekinteni a nem kormányzati 

szervezetekkel és a történelmi egyházakkal való együttműködés elmélyítését, egyben a már 

meglévő együttműködések országos szintre emelését. 

 

3. 4. 1. A nonprofit szektor bemutatása 

 

A köznyelvben a különböző szervezetek jelentős része a szervezeti formája, vagy a 

tevékenységi területe szerint kategorizálja magát. Ezzel szemben a nonprofit szektornak több, 

különböző értelmezése használatos: a jogi értelmezés, a szakmai, a tudományos, illetve a 

statisztikai definíciók. A legismertebb és a legtágabb a jogi értelmezés, ennél szűkebb az a 

szakmai, tudományos definíció, amelynek alapján a kutatások definiálják, értelmezik a 

nonprofit szektort. A magyarországi fogalomhasználatban a legelterjedtebb a nonprofit 

szervezet, a nonprofit szektor kifejezés használata. „Az elnevezés nem a szektor 

összetettségét, szervezeteinek sokféleségét tükrözi, hanem arra az egyetlen jellemzőre utal, 

                                           
61 Kónya József: Elgondolás a Magyar Köztársaság védelmi igazgatási rendszerének átalakítására, p. 15. – 
Tervezet, ÖM KKB Titkársága Irattár, Budapest, 2009. 
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amellyel kapcsolatban az érintettek között nagyjából teljes az egyetértés.”62 Civil szervezet 

alatt legtöbbször az önkéntes alapon, általában fizetett munkaerő nélkül működő szervezeteket 

értik. A nonprofit szektor a civil társadalom része, de bizonyos értelemben szűkebb, bizonyos 

értelemben tágabb a jelentése, mint a civil társadalomé. Szűkebb abban az értelemben, hogy 

nem reprezentálja a civil társadalom egészét, ugyanakkor a nonprofit szektor fogalma tágabb 

is, mint a civil társadalomé, mert a magyar nonprofit szervezetek közé számos olyan szervezet 

(pl.: közalapítvány, köztestület, közhasznú társaság) tartozik, amely nem állampolgári 

kezdeményezésre jött létre, tehát kevéssé felel meg a civil társadalom működési 

kritériumának, az alulról szerveződésnek. „A harmadik szektornak nevezzük, az önkéntes 

szervezeteket, vagy másként megfogalmazva a nem kormányzati szervezeteket (NGO = Non 

Government Organizations).”63 Az önkéntes szervezet fogalma azokra a szervezetekre 

használatos, amelyek kizárólag önkéntesek munkájával valósítják meg célkitűzéseiket. A 

harmadik szektor kifejezést már egyre kevesebbet hallani, jelentését tekintve nem más, mint 

az állami és a piaci szektortól való megkülönböztetés. Az NGO szintén eléggé elterjedt 

fogalom, ennek oka az, hogy az NGO rövidítés, kifejezés olyan nemzetközi definíció, amely 

többé-kevésbé ugyanazt jelenti a világon mindenütt.  

 

Megítélésem szerint a védelmi igazgatás rendszerében működő szervezeteknek, érdeklődő 

sokszögként kellene arcukat az NGO-k felé fordítaniuk, keresve és biztosítva a 

szakterületükhöz tartozó (sokszor specializált) feladatok végzésébe való kapcsolódási 

lehetőségeket. „Szükség van a civil szervezetek bevonásának szélesítésére, bevonásuk 

szervezett feltételeinek megteremtésére.”64   

 

3. 4. 2. A történelmi egyházakkal való együttműködés lehetőségei 

 

1998. április 21-én Salgótarjánban a Nógrád Megyei Védelmi Bizottság (a továbbiakban: 

NMVB), valamint a Magyar Katolikus Egyház Váci Egyházmegye, a Magyarországi 

Református Egyház Dunamelléki Egyházkerülete és a Magyarországi Evangélikus Egyház 

Északi Egyházkerülete püspökei megállapodtak a különleges helyzetekben történő 

együttműködésről (a továbbiakban: Megállapodás). A lelkiismereti és vallásszabadságról, 

                                           
62 Kuti Éva: Hívjuk talán nonprofitnak... A civil kezdeményezések és az állami keretekből kiszoruló jóléti 
szolgáltatások szektorrá szerveződése. Nonprofit Kutatócsoport, p. 16. Budapest, 1998.  
63 EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület: Non-profit Szektor Analízis, 4.3. Az állami és 
önkormányzati szervekhez való viszony. Forrás: http://www.emla.hu/nosza/anyag/ch04s03.html#d0e4113 
(Letöltés ideje: 2008. 12. 15.) 
64 Kónya József: Elgondolás a Magyar Köztársaság védelmi igazgatási rendszerének átalakítására, p. 14. – 
Tervezet, ÖM KKB Titkársága Irattár, Budapest, 2009. 
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valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény az egyházak feladatait érintően rögzíti, 

hogy a hitélet körébe tartozó munkálkodásuk mellett kulturális, nevelési, oktatási, szociális, 

egészségügyi tevékenységükkel és a nemzeti tudat ápolásával is jelentős szerepet töltenek be 

az ország életében. E törvényi szabályozásokat is figyelembe véve kereste meg a Nógrád 

Megyei Védelmi Bizottság elnöke a történelmi egyházak képviselőit. Rendhagyó 

kezdeményezésével rávilágított arra, hogy mindenkinek lehet és van szerepe a biztonság 

megteremtésében, így az egyházaknak is. Alapvető cél volt, hogy az egyházi szervek és a 

megyei védelmi bizottság együttműködésének elősegítése, elmélyítése, az esetlegesen 

bekövetkező katasztrófahelyzetekben a polgári lakosság megsegítése, a keletkezett károk 

mérséklése, az egyházi képviselők bevonásával valósuljon meg. Ezen feladatok – egyházak 

részére történő – vállalásának jogszabályi hátterét a Hvt., valamint a Kat.  deklarálja. A Kat. is 

kimondja, hogy a katasztrófák elleni védekezés nemzeti ügy, a védekezés egységes irányítása 

állami feladat. Az elmúlt tíz év tapasztalatai és eredményei bebizonyították, hogy az 

egyházközösségek szerepvállalása a veszélyhelyzetek65 kezelésében olyan pozitív eredményt 

hozott, amely lényegesen elősegítette a krízishelyzetek hatékonyabb kezelését.   

 

Az egyházi szolgálat számtalan ponton találkozik a lakosságvédelem kérdéseivel. Az 

egyházak sok szállal kötődnek az emberekhez, képviselőiket ismerik és elfogadják. A 

veszélyhelyzet-kezelésben való részvételük szempontjából fontos, hogy kommunikációjuk a 

lakosság felé rendszeres és folyamatos. A szakmai alapismeretekkel rendelkező lelkész napi 

tevékenysége során szólni tud a megelőzés fontosságáról, a prevenciós feladatokról, a 

védekezés lehetőségeiről és helyreállítás körülményeiről. Bebizonyosodott, hogy ezek az 

egyházközösségek, kifinomult közösségi tájékoztatási rendszerrel rendelkeznek, amely 

lehetővé teszi az állampolgárok hatékony bevonását az egyes krízishelyzetek kezelésébe. 

Ennek oka elsősorban a hívő emberek lelki felkészültségében, stabilitásában, valamint az 

egyházközösségbe vetett bizalmában rejlik. A segélyezési feladatok során nélkülözhetetlenek 

az egyházi tapasztalatok, kapcsolatok az igényfelméréstől a fogadáson át, a szétosztásig. Az 

országban az elmúlt évtizedben lezajlott rendkívüli események a gyakorlatban is 

bebizonyították a megállapodás szükségességét. A Nógrád megyei lelki vezetők tájékoztatása 

a krízishelyzetek megoldásában tíz éve folyamatos. Az esetek megoldása során ezért 

kezdeményezték a település polgármestere felé, hogy a lakók meggyőzése érdekében kérje a 

helyi plébános segítségét, mellyel a problémák megoldást nyertek66. Ennek fejében a 

                                           
65 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről; 2. § (2). 
66 Pl. Lakitelek, Tiszakécske településeken az egyházi iskolák diákjai, tanáraik felhívásának eleget téve 
ugyancsak megjelentek az árvíz sújtotta területeknél a gátak kiépítésében. A tavalyi év során a rendkívüli 



 75

megelőzés folyamán az egyházak közreműködnek a lakosság tájékoztatásában, a magatartási 

szabályok ismertetésében, illetőleg katasztrófahelyzetekre vonatkozóan vállalták a 

segítségnyújtást az élelmiszerek, ruhaneműk elosztásában, adományok összegyűjtésében, 

egészségügyi ellátásban, sérültek ápolásában. Lehetőségeikhez képest vállalták a különleges 

helyzet bekövetkezésekor időskorúak, gyermekek, várandós anyák, egyházi épületekben 

történő elhelyezését.  A megállapodás alapgondolata, hogy közösen vagyunk érdekeltek a 

lakosság védelmében és biztonságának megteremtésében. Ennek tudatában – a hatékonyság 

fokozása érdekében – szükséges ennek az együttműködésnek az elmélyítése országos szinten. 

Az eddigi tapasztalatokra alapozva az együttműködést az alábbiak szerint lehetne 

továbbfejleszteni: az oktatást, képzés, felkészítés, tréning módszerének kialakítása; 

együttműködés erősítése a felek között; az információk, speciális adatbázisok kölcsönös és 

időben történő cseréje szükség esetén; az egyházi javak katasztrófakockázati felülvizsgálata; 

közreműködés a fokozottabb védelmi képesség kialakításában; a tábori püspökségek 

katasztrófahelyzetekben történő bevonásának újragondolása; a különböző típusú 

katasztrófánál67, veszélyhelyzetben legyen mindig jelen vallási vezető is; a különleges helyzet 

felszámolását követően további közreműködésre is szükség van, az áldozatok 

hozzátartozóinak megsegítése érdekében. Ebbe a körbe tartozik az áldozatokkal való 

foglalkozás kérdése is. Az áldozatok lehetnek: a közvetlen szenvedők; a hozzátartozók; az 

érintett település lakosai; a mentésben részvevők. Az egyházak részvétele továbbra is 

nélkülözhetetlen: az adományok gyűjtésében / szétosztásában; a károsultak, menekültek lelki 

támogatásában; a befogadó lakosság felkészítésében; a menekültek elhelyezésének, 

ellátásának biztosításában; az önkéntes véradók szervezésében; a bel- és külföldi 

kapcsolatoknak köszönhető információk megosztásában; betegápolásban, betegszállításban, 

segélyszállítmányok összeállításában.  

 

3. 4. 3. Összegzés, következtetések  

 

Annak érdekében, hogy a megállapodást egy magasabb szintre emeljük, szükségszerű annak 

országos kiterjesztése. Az önkormányzati miniszter, a KKB elnökeként országos szintre 

emelhetné az eleddig páratlan megyei kezdeményezést, amely a lakosság körében is nagy 

elismerést váltott ki. Az önkormányzati miniszter KKB elnöki megkeresésével felhívhatná a 

fővárosi és megyei védelmi bizottságok elnökeinek figyelmét a történelmi egyházakkal való 

                                                                                                                                    
időjárás miatt bevezetett hőségriadó kapcsán az egyházak készségesen vállalták, hogy kinyitják a templomokat, 
és ivóvizet biztosítanak a hozzájuk betérő állampolgárok részére. 
67 Döntően természeti jellegű katasztrófa események, árvízi, belvízi kitelepítések, olyan helyzetek, amikor a 
közösség egyházi vezetője közvetlenül kapcsolatot tart fenn a hívekkel.  
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együttműködés lehetőségeire. A Nógrád megyében szerzett tapasztalatok fényében egy olyan 

bevált rendszer alakult ki, amely kevés anyagi ráfordítással is alkalmazható lehet az ország 

többi megyéjében, ezen feladatok egyházak részére történő vállalásának jogszabályi háttere 

adott. A jövőt érintően az új típusú feladatok megoldására kell a hangsúlyt helyezni, többek 

között a kölcsönös tájékoztatás és információáramlás növelésére, a lelkészek felkészítésének, 

képzésének megoldására.  

 

Célszerűnek tartanám, hogy különböző szakmai fórumok keretében (konferenciák, 

munkaműhelyek, szimpóziumok) legyen biztosítva a lehetőség, a civil szervezetek 

szakemberei, valamint az egyház képviselői tapasztalatainak hasznosítására. Meg kell 

teremteni a költségvetési támogatási alapok felhasználásának, nyílt pályázatok keretében 

történő hasznosítását az NGO-k számára is. A védelmi igazgatási rendszer hatékonyságának 

és reagáló-képességének fenntartása, fokozása érdekében központi nyilvántartást kell vezetni 

a katasztrófahelyzetekben igénybe vehető NGO-k képességeiről, ehhez kapcsolódóan ki kell 

dolgozni és meg kell teremteni a riasztásuk, bevonásuk szervezett feltételeit. 

 

3. 5. A központi közigazgatás védelmi koordinációjával kapcsolatos tevékenységek 

 

A védelmi igazgatás fogalmából kiindulva az állam szerteágazó védelmi feladatai olyan 

tevékenységekben összegződnek, mint a honvédelmi, a katasztrófavédelmi, a polgári védelmi, 

a védelemgazdasági és a lakosság-ellátási feladatok tervezése, szervezése, valamint ezek 

végrehajtási feltételeinek folyamatos biztosítása. A védelmi igazgatás központi irányítási 

hatáskörei és feladatai az alkotmányos szabályok szerint megoszlanak a kormányzati szervek 

között. Ez a hatalommegosztás követi az alkotmányos berendezkedésnek megfelelő, 

békeidejű kormányzati struktúrát, de egyes minősített időszakok szerint a hatáskör elosztási 

szabályok lényegesen megváltoznak.68 A megjelölt és törvények által szabályozott 

tevékenységeken belül, illetve azokon túlmenően kormányzati szintű szabályok alapján 

további védelmi-, védelmi igazgatási tevékenységek vannak jelen a rendszerben. Ebben a 

fejezetrészben rendszerezetten kívánom bemutatni a központi irányítás megvalósítása 

(fontosabb) eseteit, konkrétan a vonatkozó törvényekben foglaltakra alapozva kerül 

áttekintésre a honvédelem, a katasztrófavédelem, valamint a területi- és helyi védelmi 

igazgatás irányítása. 

 

                                           
68 A békeidejű kormányzati rendszerhez képest új elemként, a rendkívüli állapot kihirdetésével egyidejűleg 
megalakítandó, különös hatáskörű Honvédelmi Tanács szerepel. 
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3. 5. 1. A honvédelemhez tartozó tevékenységek irányítása 

 

A honvédelem általános irányítási rendjét a Hvt. IV. fejezete szabályozza, amelynek 46-53. §-

aiban megtalálhatóak az Országgyűlésre, a köztársasági elnökre, a Kormányra, a honvédelmi 

miniszterre, valamint az egyes honvédelmi feladatok végrehajtása tekintetében illetékes 

miniszterre vonatkozó irányítási jogkörök. Ezek leglényegesebb tartalmi elemeiről az 

alábbiak nyújtanak áttekintést. 

 

3. 5. 2. Az Országgyűlés 

 

Az Országgyűlésnek a társadalom minden fontos kérdésében megmutatkozó központi szerepe 

a honvédelem területén is kimutatható. Megállapítja az ország biztonság- és 

védelempolitikájának alapelveit, az azokból eredő feladatok főbb irányait és feltételeit, 

továbbá a Honvédség hosszú távú fejlesztésének irányait. A Honvédelmi Tanáccsal 

gyakorolja az Országgyűlés által átruházott jogokat. Az Országgyűlés dönt a hadkötelezettség 

bevezetéséről, valamint a megelőző védelmi helyzet és a rendkívüli állapot kihirdetéséről. 

Amennyiben az Országgyűlés e fontos kérdések meghozatalában akadályoztatva van (például 

nem ülésezik és összehívása elháríthatatlan akadályba ütközik) a köztársasági elnök – az 

Országgyűlést helyettesítő jogkörében – dönt. A köztársasági elnök minősített időszak 

kihirdetését eredményező döntésének előfeltétele, hogy az Országgyűlés elnöke, az 

Alkotmánybíróság elnöke és a miniszterelnök együttesen állapítsa meg az Országgyűlés 

akadályoztatásának tényét és a minősített időszak kihirdetésének indokoltságát. Az 

Országgyűlés a Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága útján figyelemmel kíséri a honvédelmi 

feladatok megvalósulását. 

 

3. 5. 3. Az Országgyűlés honvédelmi ügyekért felelős bizottsága 

 

Az Országgyűlés honvédelmi ügyekért felelős bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) az 

ország védelmében betöltött szerepe miatt különleges alkotmányjogi helyzetet foglal el a 

magyar közigazgatás rendszerében. A Bizottság, a felkészülés időszakában, fontos szerepet 

tölt be a fegyveres erő feletti civil ellenőrzés megvalósításában azáltal, hogy a törvényben 

biztosított jogkörében figyelemmel kíséri a fegyveres erő feladatainak megvalósítását; 

felkészültségük és felszereltségük színvonalát; a rendelkezésre bocsátott anyagi eszközök 

felhasználását; a fegyveres erő létszámát vagy feladatát érintő jogszabályokat; a szervezeti 

intézkedéseket véleményezi; a rendkívüli intézkedések kidolgozásával kapcsolatban 
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kezdeményezheti a Kormánynak szóló feladat megállapítását az Országgyűlés részéről; a 

fegyveres erő vezetőinek, Honvéd Vezérkar főnökének jelölt személyt kinevezése előtt 

meghallgatja és alkalmasságáról véleményt nyilvánít. 

 

3. 5. 4. A Honvédelmi Tanács  

 

Rendkívüli állapot kihirdetésére, valamint a Honvédelmi Tanács létrehozására az 

Országgyűlés jogosult. Akadályoztatása esetén az Alkotmány, a köztársasági elnök kezébe 

adja ezt a jogot, azonban a kihirdetés indokoltságát az Országgyűlés elnöke, a Miniszterelnök 

és az Alkotmánybíróság elnöke együttesen állapítja meg. Rendkívüli állapot idején a 

legfelsőbb törvényhozó szerv a Honvédelmi Tanács, mely a köztársasági elnök és a Kormány 

jogait együttesen gyakorolja, mint a védelmi igazgatás szervezet-rendszerének rendkívüli jog- 

és hatáskörével felhatalmazott szerve, mivel egyesíti a törvényhozói, az államfői és a 

végrehajtó hatalmi ágak jogkörét. A Honvédelmi Tanács a védelmi igazgatási rendszer 

legsajátságosabb, rendkívüli hatáskörrel felruházott szerve.  

A Honvédelmi Tanács kivételes szerepét személyi összetétele is kifejezi. A Honvédelmi 

Tanács elnöke: a köztársasági elnök. Tagjai: az Országgyűlés elnöke, az Országgyűlésben 

képviselettel rendelkező pártok képviselőcsoportjainak vezetői, a miniszterelnök és a 

miniszterek. A Honvédelmi Tanács gyakorolja: az Országgyűlés által rá átruházott jogokat, a 

köztársasági elnök jogait és a Kormány jogait. A Honvédelmi Tanács irányítja: az ország 

fegyveres védelmében résztvevő szervek védelmi tevékenységét (fegyveres védelem), a 

közrend, a közbiztonság és a belső rend védelmét (rendvédelem), a védelmi igazgatás 

működését, a lakosság támadó fegyverek hatásai elleni védelmét (polgári védelem), az ország 

erőforrásainak védelmi célú felhasználását és a védelem anyagi szükségleteinek kielégítését 

(gazdasági védelem). A Hvt. Tételesen tartalmazza az Országgyűlés által már békeidőben 

átruházott jogkörök felsorolását, ennek megfelelően a Honvédelmi Tanács: meghatározza a 

kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit, dönt idegen fegyveres erők magyarországi 

állomásozásáról, átvonulásáról, tartózkodásáról, nemzetközi szerződéseket köt, meghatározza 

a közigazgatási területszervezés rendkívüli rendszerét. Az Országgyűlés rendkívüli 

felhatalmazása alapján a Honvédelmi Tanács hatáskörébe tartoznak mindazon országgyűlési 

jogok, amelyek gyakorlásában az Országgyűlés akadályoztatva van. Ennek alapján rendkívüli 

állapot idején sem keletkezhet hatalmi vákuum az Országgyűlés működési nehézségei miatt.  

Az Alkotmány tételes rendelkezései értelmében a Honvédelmi Tanács a rendkívüli jogrenden 

alapuló hatalom gyakorlása során, az ország védelme érdekében rendeletet alkothat, amelyben 

a törvények alkalmazását felfüggesztheti, azoktól eltérhet és egyéb különleges intézkedéseket 
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tehet. A Honvédelmi Tanács kivételes hatáskörének egyedüli korlátja maga az Alkotmány, 

mert az Alkotmány alkalmazása nem függeszthető fel, az Alkotmányban felsorolt alapvető 

alkotmányos jogok betartása kötelező, az Alkotmánybíróság működése nem korlátozható. 

 

3. 5. 5. A köztársasági elnök 

 

Általában az alkotmányosság megtestesítője. Dönt a szükségállapot kihirdetéséről és, mint a 

honvédség főparancsnoka, jóváhagyja az ország fegyveres védelmének tervét. Gyakorolja a 

minősített időszakok kihirdetésével kapcsolatos, Országgyűlést helyettesítő jogköröket. 

Szükségállapot idején dönt a rendkívüli intézkedések bevezetéséről és Magyar Honvédség 

alkalmazásáról.  

 

3. 5. 6. A Kormány 

 

Az ország védelmi felkészültségének biztosítása céljából feladatokat és követelményeket 

határoz meg a honvédség működésére, a védelmi tervezésre, a nemzetgazdaság felkészítésére 

és mozgósítására, a polgári védelmi felkészítésre, a létfontosságú infrastruktúra (honvédelmi 

célú infrastruktúra, védelmi célú infrastruktúra) védelmére, az ország területének hadműveleti 

célú előkészítésére. Meghatározza továbbá a megelőző védelmi helyzet, illetve az Alkotmány 

19/E. §-a szerinti váratlan támadás elhárítására vonatkozó intézkedéseket. A Kormány dönt a 

nemzetközi szerződéseken alapuló katonai kötelezettségek teljesítéséről, a honvédség 

készenléte fokozásáról, valamint az egyes minősített időszakokban a rendkívüli 

intézkedésekről (megelőző védelmi helyzet, veszélyhelyzet, 19/E).  

 

A Kormány irányítási hatáskörébe tartozik a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális 

működési feltételeinek biztosítása, a lakosság légi riasztása, a NATO válságreagálási 

rendszerével összhangban álló nemzeti válságreagálási intézkedési rendszer kialakítása és 

alkalmazásának szabályozása, a kormányzati távközlési és informatikai rendszer és az 

Egységes Digitális Rádiótáv-közlési Rendszer fenntartása, fejlesztése, valamint a védelmi 

igazgatási szervek tevékenységének felügyelete. A Kormány kijelöli az egyes feladatok 

ellátásáért, irányításáért felelős minisztert.  
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Az egyes funkcionális területeken jelentkező feladatok irányítását a Kormány az alábbiakban 

felsorolt minisztériumok koordinációs tevékenysége mellett valósítja meg: 

 

A honvédelemért felelős miniszter általános honvédelmi koordinációjával történik: 

az ágazatokat, a nemzetbiztonsági szerveket és más központi kormányzati szerveket érintő 

(Hvt. 51-52§) honvédelmi feladatok tervezése, a befogadó nemzeti támogatás tervezése, az 

országos védelmi tervező rendszer kialakítása, a lakosság légi riasztása, a Honvédelmi Tanács 

és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása, az ország területének hadműveleti 

előkészítése, a minősített időszaki vezetés-irányítási rendszerének kialakítása, a honvédelmi 

jogszabályalkotás előkészítése, a helyi és területi védelmi igazgatási szervek és a 

honvédelemben közreműködő szervek honvédelmi tevékenységének koordinációja, valamint 

a szakterületén a területi védelmi igazgatási szervek felügyeletének gyakorlása. 

 

A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter koordinációjával történik: 

a katasztrófavédelmi tevékenységek összefogása, a polgári védelmi feladatok előkészítése, 

(feladatkörét érintő mértékben) a kritikus infrastruktúra védelme, a polgári veszélyhelyzeti 

tervezés feladatainak kidolgozása, valamint a katasztrófavédelem területén a védelmi 

igazgatási szervek felügyeletének gyakorlása. 

 

A gazdaságpolitikáért felelős miniszter koordinálja: 

a nemzetgazdasági erőforrások védelmi célú igénybevételét, a minősített időszaki igények 

kielégítésének tervezését és a rögzített ipari kapacitások biztosítását, amelyek prioritásai az 

ország védelméhez, a lakosság ellátásához, valamint a nemzetgazdaság működőképességének 

fenntartásához kötődnek. E tárca koordinációs hatáskörébe tartozik a védelmi célú 

tartalékképzés elvi és gyakorlati feladatainak kimunkálása. 

 

A pénzügyekért felelős miniszter koordinálja: 

az ágazatok védelmi célú kiadásainak fejezeti szintű tervezését, összehangolja a védelmi 

felkészítés éves feladatai finanszírozását megalapozó igénytervezést, valamint a minősített 

időszaki szükségletek kielégítéséhez szükséges költségvetési átcsoportosítások tervezését. 

 

A rendészetért felelős miniszter tevékenységi körében koordinálja: 

a terrorizmus elleni küzdelem közvetlen feladatainak ellátását. 
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Az agrárpolitikáért felelős miniszter honvédelmi érdekű koordinációs feladata: a 

gazdaságbiztonsági tartalékolás területére terjed ki, mely keretében ellátja a 

Gazdaságbiztonsági Tartalékolási Tárcaközi Bizottság titkársági teendőit. 

 

A Miniszterelnöki Hivatal kormányzati távközlési és informatikai fejlesztésekhez és 

fenntartásokhoz kapcsolódó koordinációs felelősségi körében foglalkozik a K-600 KTIR, 

valamint az Egységes Digitális Rádió-távközlő Rendszer fejlesztésével és működtetésével. 

 

A nevesített minisztereken kívül, a miniszterek:  

A honvédelmi, katasztrófavédelmi, polgári védelmi feladatok kormányzati irányítása, a 

jelenleg hatályos jogszabályok szerint, az adott hatáskörrel felruházott minisztereken, illetve a 

miniszterek által vezetett, valamint szakirányításuk alá tartozó szervezeteken keresztül valósul 

meg. A jelenlegi gyakorlat szerint, a fenti tevékenységek kormányzati irányítására központi 

szervezet nem került létrehozásra, amelyből következően a kormányzati irányítás 

decentralizáltan, egyes honvédelmi tevékenységek ágazati felelősségében valósul meg. Ebben 

az irányítási rendszerben a Kormány döntése alapján: a katasztrófavédelmi és a polgári 

védelmi tevékenységek irányítása, valamint a polgári veszélyhelyzeti tervezés koordinálása (a 

honvédelmi miniszterrel és a külügyminiszterrel közösen) az önkormányzati miniszter 

hatáskörébe tartozik; a terrorizmus elleni küzdelmet az igazságügyi és rendészeti miniszter 

koordinálja; a nemzetgazdaság védelmi felkészítését a nemzeti fejlesztési és gazdasági 

miniszter irányítja; a kormányzati irányítás távközlési és informatikai rendszere a 

Miniszterelnöki Hivatal hatáskörébe tartozik; a honvédelemért felelős miniszter az általános 

honvédelmi koordinációs jogkörében összehangolja a honvédelmi tevékenység irányítását és 

koordinálását. 

 

3. 5. 7. A katasztrófavédelmi tevékenységek központi irányítása 

 

A védelmi igazgatás központi szintjén a katasztrófavédelmi tevékenységek kormányzati 

irányítása elsődlegesen az Önkormányzati Minisztérium, illetve a bázisán működő 

Kormányzati Koordinációs Bizottság útján valósul meg. E mellett a központi irányítás 

rendszerében meghatározó szerepet töltenek be az egyes természeti-, vagy ipari 

katasztrófatípusok szerint illetékes minisztériumok, amelyek a gyakorlati irányítás érdekében 

védekezési munkabizottságokat, szakértői operatív törzseket hoznak létre, ezzel biztosítják az 

adott megelőzési, felkészítési, beavatkozási, valamint következmény-felszámolási 

időszakokban az ágazati tevékenységek összehangolását. Katasztrófavédelem területén a 
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kormányzati irányítás az alábbi főbb területekre terjed ki: a felkészülés feladatainak 

folytatására; a kialakított katasztrófavédelmi rendszer működtetésére; a Kormány 

intézkedéseinek meghozatalára (döntés a veszélyhelyzet vagy a szükségállapot kihirdetéséről, 

a védekezéshez szükséges nemzetközi segítség igénybevételéről, a polgári védelmi 

szervezetek alkalmazásáról, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek bevonásáról, 

stb.); a tájékoztatási kötelezettségek teljesítésére; a szabályozási, felügyeleti, finanszírozási 

tevékenységek ellátására. 

 

A Kormányzati Koordinációs Bizottság előkészíti a kormányzati döntéseket, összehangolja a 

katasztrófavédelemben résztvevő ágazati-, illetve területi védelmi igazgatási szervek 

tevékenységét. Ezen túlmenően a Kat. 13-14. §-ai konkrétan tartalmazzák az egyes ágazatok 

vezetőinek katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatait. A Kat. végrehajtási rendelete 

részletesen foglalkozik a Kormányzati Koordinációs Bizottság működésével, tevékenységi 

rendjével, valamint a Kormány tagjai és a katasztrófavédelemben érintett állami szervek 

feladataival. E tevékenységi terület alapjogszabályaira építve, az ágazatok szintjén megtörtént 

a katasztrófavédelmi feladatok konkrét szabályozása és azok alapján az ágazati 

katasztrófavédelmi rendszerek kialakítása. Ezek az ágazati szabályozások pontosan 

illeszkednek a kormányzati szintű dokumentumokhoz. A katasztrófavédelemmel kapcsolatos 

feladatok összehangolását a katasztrófavédelmi, polgári védelmi felkészítések keretében 

folyamatosan, fókuszban megjelenítendő célfeladatként kell kezelni. Megítélésem szerint, 

nemzeti vonatkozásban a katasztrófavédelem a védelmi igazgatás komplex rendszerének – a 

honvédelmi elemhez hasonlóan, azt kiegészítve – egy önálló elemét alkotja, amelynek 

kiterjedése az átfogó megközelítés értelmében az országos, a központi beavatkozó szervektől, 

a lakosság részvételéig, az érintett szaktevékenységi kör egészét átfogja.  

 

A katasztrófavédelem feladatait minősített időszakokban a Kormány (veszélyhelyzet esetén), 

illetve a köztársasági elnök (szükségállapot esetén) irányítja. A jelenlegi védelmi igazgatási 

rendszerben a Kormányzati Koordinációs Bizottság koordinációs funkciója az adott 

katasztrófa típusa szerint koordináló, szakmai irányító törzsön keresztül, másrészt az 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság útján valósul meg. Fontos tényező, hogy 

valamennyi érintett központi szerv jog- és hatásköre pontosan és egymással teljesen 

összehangolva kerüljön rögzítésre, mert csak ebben az esetben valósítható meg a katasztrófák 

elleni védekezés folyamatában létfontosságú, gyors és hatékony irányítási képességek 

érvényesítése. Az elmúlt évek ár- és belvízi védekezései, a madárinfluenza pandémia 

terjedésének megakadályozása, a kiterjedt tűzesetek felszámolása megerősítették és tényekkel 
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támasztották alá a Kormányzati Koordinációs Bizottság létének jogosultságát. Mutatkozik egy 

olyan igény, hogy a KKB koordináló szerepén túlmenően irányítási jogosítványt kapjon, a 

Kormány döntéseinek végrehajtásának irányítására. A katasztrófavédelmi tevékenységek 

koordinációs gyakorlata ráirányította a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság és az adott katasztrófahelyzetben funkcionáló, szakmai irányító törzsek 

tevékenységei összehangolásának igényére.  

 

A védelmi igazgatás irányítási rendszerében, a kormányzati irányítási szint alatt szükségesnek 

ítélem az irányításban jog- és hatáskörökkel rendelkező szervezetek külön, önálló rendszerei 

(katasztrófavédelem önálló rendszere, vízügyi igazgatóságok rendszere, nukleárisbaleset-

elhárítás rendszere) tevékenységét folyamatosan áttekinteni és az elengedhetetlen 

változtatásokat az érintettek konszenzusával végigvinni. Megítélésem szerint – az átfogó 

megközelítésnek megfelelően – érdemes megvizsgálni az egységes katasztrófa-elhárítási 

törzs (primus inter pares) létrehozását, amely ezeket a szakmai feladatokat összefoglalja.  

 

3. 5. 8. A területi és helyi védelmi igazgatási szervek központi irányítása 

 

A védelmi igazgatás rendszerében működő területi és helyi védelmi igazgatási szervek a 

közigazgatás szerves részei, amelyek összefogják a területi és helyi szinten jelentkező 

honvédelmi feladatok végrehajtását, amelyek irányítására a megyei (fővárosi) és a helyi 

védelmi bizottságok hivatottak. A területi és helyi védelmi igazgatási szervek irányításának 

jogszabályi eszközei mellett, a katasztrófavédelmi és honvédelmi feladatok ágazati rendszere 

– az adott beosztásokat betöltő személyeken keresztül – kiterjed a megyei (fővárosi) védelmi 

bizottságokig. A területi szintű védelmi bizottságokban tagként résztvevő védelmi bizottsági 

titkár és katasztrófavédelmi igazgató közvetlen kapcsolatot jelent a központi irányító 

szervekkel.  
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7. sz. ábra 

 

A területi és helyi védelmi igazgatási szervek központi irányítása elsősorban a jogszabályok 

érvényesítésével történik, ugyanakkor a központi irányítás közvetlenül is megvalósul a 

védelmi bizottságok tevékenységét előkészítő szakállományon keresztül. Ezek mellett az 

önkormányzati miniszter és a honvédelmi miniszter saját szakterületén felügyeleti ellenőrzést 

gyakorol a védelmi bizottságok katasztrófavédelmi, illetve honvédelmi tevékenysége felett. A 

védelmi bizottságok előzőekben rögzített központi irányítási eszközei a gyakorlatban 

hivatottan funkcionálnak. 

 

3. 5. 9. A központi védelmi igazgatás vezetés-irányítási infrastruktúrája 

 

A központi védelmi igazgatás irányítási funkciójának gyakorlásához, kiépített távközlési és 

informatikai rendszerek állnak rendelkezésre. Ezek a távközlési és informatikai rendszerek az 

állandó vezetési struktúra igényeit és az ideiglenesen létrehozott vezetési, helyzetértékelő 

központok állományának, ügyeleti szolgálatának kommunikációs, információgyűjtési, 

feldolgozási igényeit egyaránt képesek kielégíteni. A központi védelmi igazgatás távközlési és 

informatikai rendszereinek fejlesztése folyamatos. Kiépítésük rendkívüli jelentőségű, hiszen 

ezzel biztosítottnak tekinthető a kapcsolati hálózatok, az információ továbbítás és feldolgozás 

alapvető feltételrendszere. Véleményem szerint a meglévő vezetési infrastruktúra távközlési 

és informatikai elemei a megbízható üzemeltetést biztosítják, ugyanakkor fejlesztésükre 

hosszabb távon és folyamatosan szükség van. 
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3. 5. 10. A MARATHON rendszer 

 

A kifejlesztett Marathon Terra alkalmazás mára, a széles körben értelmezett hazai különleges 

helyzetek kezelésében közvetlenül érintett szervezetek kommunikációs rendszerévé vált és 

számos új tartalomszolgáltatás került bevezetésre. Napjainkig több, mint 400 postafiók került 

kialakításra 120 intézménynél. A korábbi szervezeteken túl egyéb központi államigazgatási 

szervek bekapcsolására is sor került.69 A jelenlegi rendszer előnye a rugalmasság, melynek 

köszönhetően meglévő hálózat és számítógép esetén (mobil eszköz is) nagyon rövid idő alatt 

lehetőség van új postafiókok beállítására és távoli telepítésére is. 

 
8. sz. ábra 

 

A saját fejlesztésnek köszönhetően az alkalmazás rugalmasan és igény szerint alakítható az 

elvárásoknak megfelelően. A Marathon Terra kialakításakor fő szempont volt a felhasználók 

hatékony figyelmeztetése, a naplózási és nyugtázási rendszerek, valamint az üzenetek teljes 

életútjának nyomon követése, mely funkciók teljes mértékben megvalósultak. A rendszerben 

jelenleg az Országos Meteorológiai Szolgálat automatikus riasztásai és az RSOE 

eseménytérképei érhetőek el. Az OBEIT70 rendelkezéseinek megfelelően, a Marathon Terra 

alkalmazás került kijelölésre az ONER71 feladatok ellátására is.  

 

  

                                           
69 Büntetés-végrehajtási szervezet területi szervei, a Vám- és Pénzügyőrség, a Nemzeti Hírközlési Hatóság, az 
Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, a Magyar Tudományos 
Akadémia intézetei és újabban a helyi védelmi bizottságok (polgári védelmi kirendeltségek irodái). 
70 OBEIT= Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv. 
71 ONER= Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer. 
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3. 5. 11. A KTIR rendszer 

 

A KTIR távközlési és informatikai rendszer, amely zárt és több funkciós alkalmazást tesz 

lehetővé. A KTIR távközlési és informatikai rendszer biztosítja a védelmi igazgatási 

szerveknél a jelenleg elkülönült adatbázisokban található információ összegyűjtését, 

központosított kezelését és jogosultsági szintek szerinti elérhetőségét. A K600-KTIR rendszer 

hivatott a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feladatainak biztosítására. 

Ezen túlmenően lehetővé teszi az országos adatbázissal való összeköttetés megteremtését, az 

elektronikus csoportmunka megvalósítását. A tárcákon belül kialakított vezetési 

központokban az információ megjelenítés és továbbítás eszközei között mindenhol 

megtalálhatóak KTIR csatlakozási lehetőségek.  

 

 
9. sz. ábra 

 

A HM Védelmi Hivatal szakmai követelményei alapján fejlesztett KTIR rendszer 

szerverparkja lehetővé teszi az információvédelem rendszabályainak betartását. A központi- 

és területi védelmi igazgatási szervek között is kapcsolattal rendelkező KTIR rendszerben 

megbízhatóan működik a gazdasági tervezést támogató modul, a vezetés-irányítási modul, az 

irodai munkát támogató modul, míg fejlesztés alatt áll a védelmi tevékenység szakértői 

alrendszere, továbbá a minősített információ továbbításának vizsgálata.  
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3. 5. 12. Az Egységes Digitális Rádió-távközlő Rendszer 

 

A védelmi feladatok központi és területi védelmi igazgatás szintjén történő előkészítése és 

végrehajtása időszakában jelentkező kommunikációs lehetőségeket bővítette a 2007. év 

elejétől üzemszerűen működő Egységes Digitális Rádió-távközlő Rendszer (EDR). Az EDR 

különböző veszélyhelyzetekben, minősített időszakokban beavatkozó erők egységes forgalmi 

körökbe szervezett, azonnali kommunikációs lehetőségét biztosítja. 

 

3. 5. 13. Összegzés, következtetések  

 

Kormányzati jóváhagyásra két különböző típusú rendszerfejlesztés folyik (KTIR, Marathon), 

az egyik zárt célú, a másik internet alapú. A két rendszer egymás kiegészítője (nem 

konkurense) és adott esetben egymást kiegészítve biztosítják a vezetés folyamatosságát. A két 

rendszer immár számos rendszergyakorlaton és a napi használat során is bebizonyította 

létjogosultságát. A szoftverek és a hozzájuk tartozó technikai eszközök fejlesztése – a 

felhasználók által tapasztalt hibák, hiányosságok, igények figyelembevételével – folyamosan 

történik. Az átfogó megközelítésnek megfelelően javaslom, hogy a védelmi igazgatási rendszer 

teljes vertikumában kerüljenek kiépítésre, ennek egyik mérföldköve lenne, ha a jelenlegi 

MVB-éken túlmenően, az összes HVB rendelkezne egy-egy KTIR és Marathon végponttal.  

 

A Magyar Köztársaság komplex védelmi igazgatási rendszerének központi irányítása jogilag 

szabályozott keretek között és a kormányzat eszközeivel valósul meg. A Kormány irányítási 

tevékenységéhez szükséges megalapozott döntés-előkészítések elvégzését a minisztériumok 

szakapparátusa biztosítja. Jelenleg a Kormány védelmi igazgatási feladatainak ellátása, 

valamint irányítási felelősségének érvényesítése a tárcákra átruházott irányítási és 

koordinációs hatáskör gyakorlásával történik. A központi koordináció mellett az ágazatok 

szakmai felelősségét biztosítani kell. Amíg a különleges helyzetek kezelése során egy ágazat 

dolgozik, addig nem kell kormányzati koordináció. Amikor a helyzet kezelése túllép az ágazat 

teljesítő képességén, hatáskörein, akkor kell belépnie egy országos koordinációs szervezetnek. 

A védelmi igazgatás decentralizált irányítási rendszerében – mint azt a disszertációm 

helyzetelemzésében bemutattam – valamennyi minisztériumnak jogszabályokban rögzített 

irányítási és koordinációs feladatai vannak. Ezen feladatok pontos – stratégia szintű – 

behatárolása lehetővé tenné az adott védelmi szakterület tárcaközi összefogását.  

A több minisztériumra, illetve központi kormányzati szervre kiterjedő védelmi feladatok 

irányítását külön jogszabályok alapján létrehozott – sokszámú – szakbizottságok segítik.  
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Az átfogó megközelítésnek megfelelően a védelmi igazgatási rendszerben jelenleg regnáló 

szakbizottságok feladat- és hatásköreit – a hatékonyság fokozása, az átláthatóság végett egy 

átfogó empirikus felmérés végrehajtását követően – felül kellene vizsgálni, azon szemüvegen 

keresztül, hogy hogyan képesek feladataikat ellátni, más tárcaközi bizottságok 

(szakbizottságok) egyidejű működése mellett. A védelmi igazgatás decentralizált rendszerű 

központi irányításában az évek során kialakult gyakorlat szerint az ún. követelménytámasztó 

tárcák (honvédelmi, önkormányzati, gazdasági, és pénzügyi) együttesen modifikálják a 

védelmi felkészítés prioritásait, a stratégiai elgondolások alapjait, valamint a védelmi 

igazgatási rendszer egészét érintő kormánydöntésekhez szükséges szakmai előterjesztések 

lényegi pontjait. Ezzel együtt a decentralizált irányítás rendszerében általános módszerként 

említhető a tárcák kompetenciával rendelkező szakállományának összehívása a kiemelt 

védelmi igazgatási feladatok együttes és hatékony megoldása érdekében (brain storming). 

 

Kijelenthető, hogy a Kormány közvetlen, egységes védelmi koordinációs szervezet 

támogatása nélkül funkcionál. Habár a gyakorlat által életre hívott irányítási és koordinációs 

módszerek helyességét az eredményesen végrehajtott védelmi felkészítési feladatok 

együttesen igazolják, véleményem szerint a XXI. Században, állami szinten nem 

működtethetünk létfontosságú rendszereket (védelmi igazgatási rendszer) – átfedésekkel 

telítetten – tapasztalati alapokon. A központi akarat érvényesítése mögött két olyan tényező 

húzódik meg, amelyekre a kormányzati irányítást érintő javaslatok kidolgozásánál érdemes 

megkülönböztetett figyelmet szentelni. Egyik tényező, az ágazati önállóság fennmaradása. 

Ez, a szervezetében változó és létszámában lecsökkent minisztériumi szerveknél, a 

megmaradt szakértői állományra építés lehetőségét biztosítja. Az ágazatoknál megmaradt 

szakértők tapasztalata, az ágazatok szakirányítása alá tartozó szervezetek védelmi 

szakállományának kedvezőbb szervezeti feltételeivel (létszámstop feloldásával, pályakezdők 

betanítási lehetőségével) párosulva együttesen biztosíthatják az adott ágazati feladatok 

ellátásához szükséges készségeket és képességeket. A másik tényező, az ágazatok közötti 

koordinációs feladatok terén és a kormányzati irányítás elősegítése vonatkozásában 

meghatározó ÖM KKB Titkársága, valamint a HM Védelmi Hivatala funkcionálása. A 

védelmi igazgatásban egyedülálló tapasztalatokkal rendelkező két szervezet ma is biztosítékát 

jelenti a védelmi igazgatás szakszerű működtetésének. Az ÖM KKBT és HM VH 

vonatkozásában, disszertációm helyzetértékeléséből kiderül, hogy mindkét szervezet 

feladatrendszere rendkívül összetett.  
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A két szervezet meghatározó szerepet tölt be a kormányzati irányítás elősegítése területén, 

valamint a védelmi felkészítés minőségorientált koordinálásában. Megítélésem szerint a 

központi közigazgatás elemi érdeke mindkét szervezet megőrzése. 

Az ágazatok kiterjedt tartalmú védelmi, védelmi igazgatási feladatainak előkészítése és 

koordinálása érdekében szükség van a különböző szervezeteken belüli szakértői állományra. 

Az ágazatok védelmi igazgatási szakértői összefogják a minisztériumok szakirányítása alá 

tartozó szervezetek védelmi igazgatási tevékenységét, együttműködnek a kormányzati szintű 

feladatok előkészítésében az ágazatokkal és a területi védelmi igazgatási szervekkel. 

Véleményem szerint az ágazati önállóság biztosítása nem nélkülözheti a minisztériumokon 

belüli védelmi igazgatási szervek, szakértők rendszerben tartását. 

Abból kifolyólag, hogy a központi közigazgatás védelmi koordinációja egységes központi 

kormányzati szerv nélkül, decentralizált rendszerben működik, felvetődik egy közvetlen 

kormányzati tanácsadó testület létjogosultságának kérdése. A Kormány védelmi tanácsadó 

testületének szerepe a centralizált irányításhoz szükséges feltételek megteremtésében 

jelentkezne. A fenti központi koordinációs igényhez kapcsolódó jogi hátteret (törvényi és 

alkotmányos szabályozást) úgy kell kialakítani, hogy az Alkotmány 40.§-ban foglaltak ne 

zárják ki, hogy a Kormány által létrehozott bizottságok (testületek) koordinációs feladatot 

kaphatnak. Jelenleg a honvédelem rendszerébe nem lehet más módon „beavatkozni”. A 

fentieken túl azzal is számolni kell, hogy a különböző védelmi feladatok központi 

irányításának támogatására, esetenként megvalósítására, védelmi feladatonként külön-külön 

tárcaközi vagy más kormányzati szintű bizottságok működnek és ezeknek a testületeknek a 

legtöbb esetben ugyanazon személyek a tagjai. Az életben előfordulhat, hogy több védelmi 

feladat egyidejűleg jelentkezik, ami felveti az egyes testületek kiürülésének veszélyét, illetve 

negatívan befolyásolhatja az adott testület hatékony működtetését. Erre a helyzetre megoldási 

alternatívát szükséges felállítani. 

Végkövetkeztetésként levonható, hogy a védelmi igazgatás központi irányításának több éve 

funkcionáló rendszere, ma is rendelkezik mindazon képességekkel, amelyek lehetővé teszik a 

védelmi feladatok előkészítésének és végrehajtásának folyamatos irányítását. Mindazonáltal a 

központi védelmi igazgatásról alkotott helyzetelemzésem alapján javaslom, hogy a 

kialakítandó Védelmi Igazgatási Stratégiában érdemes és szükséges – a rendszer minden 

egyes szereplője számára egyértelműen – megfogalmazni azokat az elveket, javaslatokat, 

célokat, prioritásokat, amelyek révén a védelmi igazgatás irányítása a jövőben még inkább 

megfelelhet a vele szemben támasztott követelményeknek, az újonnan felbukkanó 

kihívásoknak.  
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 „Elkerülni a kezelhetetlent, és kezelni az elkerülhetetlent” 

/Prof. John Schellnhuber/ 

 

IV. FEJEZET: A KORSZERŰSÍTÉS LEHETSÉGES STRATÉGIAI ALAPJAI 

 

4. 1.  Előzmények, fellelhető nemzeti stratégiák 

 

A védelmi igazgatás rendszerében eltöltött éveim gyakorlati tapasztalatai, a doktori iskolai 

tanulmányaim során végzett kutatásaim, valamint a disszertációm szerves részét képező 

helyzetértékelésemből levonható következtetések alapján, az EU, a nemzeti biztonsági 

stratégia és az azokhoz kapcsolódó más stratégiákkal összhangban szükségesnek látom a 

védelmi igazgatás hosszabb és rövidebb időszakra szóló stratégiájának kidolgozását, mely 

alapját képezné, az évente feladatterv-szerűen elkészülő, az aktuális prioritásokat és 

feladatokat – a hozzájuk rendelt forrásokat – tartalmazó tervrendszer meghatározásának. A 

központi tervek alapján a területi és helyi szerveknél is éves munkaterv készülhetne. Az éves 

tervek mellékleteként elkészülnének az éves beszámoltatási és ellenőrzési tervek, igazodva a 

kormányzat által támasztott követelményekhez.  

 

A stratégia szó jelentése: cselekvések egy hosszabb távú terve, egy bizonyos cél elérése 

érdekében, ami gyakran az úgymond „győzelem” vagy probléma megoldása felé vezet. 

Megkülönböztetjük a taktikától és az azonnali akcióktól, mivel a stratégia a cselekvések és 

azok végrehajtásához szükséges erőforrások biztosítását, időben kiterjedten elemezve tervezi 

meg. A szót eredetileg a hadászatban használták, a háború megnyerésének művészetét, a 

seregek mozgatását és ellátását jelentette. Alakja a görög stratēgos szóból ered. Napjainkban 

ez a terminus már sokkal szerteágazóbb jelentéstartalommal rendelkezik.72 A védelmi 

igazgatás rendszerét érintő fontosabb jogszabályokon és állami irányítás egyéb eszközein 

túlmenően a Védelmi Igazgatási Stratégia meghatározása – előtt megítélésem szerint – 

mindenképpen át kell tekintetünk a különböző nemzeti, ágazati stratégiákat, tervezeteket, 

vitaanyagokat. Mintegy 10 évvel a rendszerváltás után 1998-ban parlamenti határozat rendelte 

el egy nemzeti biztonsági stratégia kidolgozását [94/1998. (XII. 29.) OGY határozat]. 

 

94/1998 OGY határozat a MK biztonság- és védelempolitikájának alapelveiről: „9. A magyar 

biztonságpolitikának és intézményrendszernek úgy kell működnie, hogy képes legyen időben 
                                           
72 A 20. században a stratégiának három szintjét különítették el: 1. totális, nemzeti, integrális stratégia 2. 
általános stratégia (diplomáciai, katonai, gazdasági) 3. operatív stratégia, azaz konkrét háborús célok kijelölése. 
A fenti szinteken belül a stratégia lehet offenzív vagy defenzív, illetve közvetlen vagy közvetett. Forrás: 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Strat%C3%A9gia. (Letöltés ideje: 2009-06-12). 
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felismerni, folyamatosan és megbízhatóan értékelni az ország biztonságát veszélyeztető 

tényezőket, ennek alapján időben meghozni a szükséges döntéseket, és végrehajtani az 

ezekből fakadó intézkedéseket.” Az elkészült anyagról általánosságban elmondható (és talán 

hibájaként felróható), hogy nem tükröz egységes nemzeti álláspontot és nem határoz meg 

hosszú távú jövőbeni célokat, ilyen értelemben (mivel nem felel meg a stratégiákkal szemben 

támasztott alapvető követelményeknek) nem nevezhető stratégiának. 

 

A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiájáról szóló 2144/2002. (V. 6.) 

Kormányhatározat. Ez a dokumentum a biztonsági kihívások változásai figyelembevételével, 

a nemzeti érdekek megfogalmazásával, a célok, feladatok és eszközök meghatározásával 

készült el. Az elkészült anyagról általánosságban elmondható, hogy elsősorban a NATO 

tagságból és az EU csatlakozásból adódó integrációs teendőket tartalmazza, egyes részeiben 

túl is mutatva ezen feladatokon.  Az ágazati biztonsági stratégiák megalkotásának egyik 

alapvető feltétele, hogy azok a megtárgyalt és a Kormány által elfogadott 

Kormányhatározattal kihirdetetett NBS-re épülve kerüljenek kialakításra.  

 

A következő stratégiai állomásokként a jelenleg is hatályban lévő két stratégiát kell 

nevesíteni: a Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiájáról szóló 2073/2004. Korm. 

határozatot, valamint a Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiájáról szóló 

1009/2009. Korm. határozatot. Az NBS a Magyar Köztársaság biztonság- és 

védelempolitikájának alapelveire épít, és összhangban van a NATO 1999. évi stratégiai 

koncepciójával és az EU által 2003-ban elfogadott Európai Biztonsági Stratégiával.” 

 

Az NBS-ben megfogalmazottak szerint a biztonság átfogó értelmezéséből következik, hogy a 

nemzeti biztonsági stratégia végrehajtásából adódó feladatok megoszlanak az ágazati 

politikák között. Az ágazati stratégiák feladata, hogy az OGY 94/1998. (XII. 29.) a Magyar 

Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveiről szóló határoztában rögzített 

kereteken belül, valamint a Magyar Köztársaság NBS-ében meghatározott értékek, érdekek és 

célok alapján a szakágazat sajátosságai és területei szerint dolgozzák ki a Magyar Köztársaság 

külső- és belső biztonsága fenntartásának gyakorlati módozatait. Az ágazati stratégiák akkor 

eredményesek, ha kidolgozásuk és alkalmazásuk összehangoltan valósul meg. Az NBS 

megvalósítását segítheti a társadalmi szervezetekkel való párbeszéd és gyakorlati 

együttműködés. 
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4. 1. 1. Meghatározó dokumentumok 1992-2009. 

 

Kutatásom, valamint a fellelhető nemzeti stratégiák vizsgálata során a megtalálható 

dokumentumok tekintetében három fő csoportot különítek el. Ezek: a koncepció típusú 

dokumentumok, a stratégia típusú dokumentumok, valamint a jogszabály típusú 

dokumentumok. A koncepció típusú dokumentumok alapvetéseikben az egyes ágazatokhoz, 

szakterületekhez kapcsolódó stratégiák alapelveit (biztonságpolitikai, honvédelmi, 

védelempolitikai, nemzetgazdasági… stb.) tartalmazzák. A stratégia típusú dokumentumok 

tekintetében Bardócz László tanulmánya73 szerint a Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági 

és nemzeti katonai stratégiáin kívül, egyetlen egy stratégia sem készült el végleges formában. 

A tanulmányt publikáló szerző ilyen irányú kutatásaira is hivatkozva, jelenleg a következő 

stratégiai koncepciók lelhetők fel a védelmi igazgatás rendszerében: 

⋅ A Magyar Köztársaság Kormányának Rendvédelmi Stratégiája (Tervezet, BM, 2000.); 

⋅ A Magyar Köztársaság Katasztrófavédelmi Stratégiája (Tervezet, ÖTM, 2006.); 

⋅ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Stratégiája 2007-2010 (2007. 04. 30. miniszteri 

ellenjegyzéssel kiadott dokumentum); 

⋅ A Magyar Köztársaság Kormányának Rendvédelmi Stratégiája (Szakpolitikai koncepció, 

IRM, 2007.); 

⋅ Magyar Logisztikai Stratégia (Tervezet, GKM, 2008. 01. 13.);  

⋅ A Környezetügy Középtávú Stratégiája (Vitaanyag, KvVM, 2008. 01. 18.); 

⋅ Magyarország Külkapcsolati Stratégiája (Tervezet, KÜM, 2008.); 

⋅ A Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiája (Megjelent a 1009/2009. (I. 30.) 

számú Korm. hat. Mellékleteként, Magyar Közlöny, 2009.).  

 

A jogszabály típusú dokumentumok tartalmazzák mindazon törvényeket, 

Kormányhatározatokat, Kormányrendeleteket, amelyek a koncepciókban meghatározott 

alapelvekre épülve, a stratégiákban meghatározott irányoknak és céloknak megfelelve 

szabályoznak egy adott szakterületet. 

                                           
73 Bardócz László: „Stratégia” című írása. pp. 5-6.  Szólád, 2009. március 12.  
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Koncepció típusú dokumentumok Stratégia típusú dokumentumok Jogszabály típusú dokumentumok

1992

A védelmi felkészítés és az 

országmozgósítás koncepciója 

(3194/1992. Korm. hat.)

3024/1992. 

A Magyar Köztársaság 

biztonságpolitikájának alapelvei 

(11/1993. OGY hat.)

1993. évi CX. törvény a honvédelemről

 A Magyar Köztársaság honvédelmének 

alapelvei (27/1993. OGY hat.)

3344/1993. Korm.hat. a nemzgazd. 

minősített időszaki teljesítő-

képességéről, a MH (fe+rendvéd. 

szervek) gm igényeinek kielégítéséről.

1994

1041/1994. (V. 31.)  Korm. hat. a 

nemzetgazdaság véd. felkészítése 

tervezéséről és a tart. tevékenység 

szabályozásáról

1996
1996. évi XXXVII. törvény a polgári 

védelemről

1998

A Magyar Köztársaság biztonság- és 

védelempolitikájának alapelvei (94/1998. 

OGY hat.)

1999

1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák 

elleni védekezés irányításáról, 

szervezetéről és a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos 

balesetek elleni védekezésről

2002

A Magyar Köztársaság nemzeti 

biztonsági stratégiája  (2144/2002. 

Korm. hat.)

2003

131/2003. (VIII. 22.) Korm. rend. a 

nemzetgazdaság véd. felkészítése és 

mozgósítása feladatai végrehajtásának 

szabályozásáról

2004

A Magyar Köztársaság nemzeti 

biztonsági stratégiája (2073/2004. Korm. 

hat.)

2004. évi CV. törvény a honvédelemről 

és a Magyar Honvédségről

2005
A Magyar Köztársaság gazdasági-

pénzügyi biztonsági stratégiája

2006
Nemzeti Válságreagálási Rendszer 

Koncepciója

2007
Zöld könyv a kritikus infrastruktúra 

védelméről

2008
A Magyar Köztársaság katonai 

biztonsági stratégiája

2080/2008. (VI. 30.) Korm. hat. a Kritikus 

Infrastruktúra Védelem Nemzeti 

Programjáról

1993

Meghatározó dokumentumok 1992-2009.

 
 

10. sz. ábra 
 

A fenti dokumentumok vizsgálata során, azok eseti hiányosságaiból tanulva, a stratégia-

alkotás terén fontosnak és alapvetően követendőnek tartom betartani az alábbiakat: 

⋅ Egy új (ágazati) stratégia megalkotásánál mindenképpen támaszkodni kell egy, a 
parlamentáris demokrácia eszközeivel elfogadott alapstratégiára vagy nemzeti stratégiára;  

⋅ A stratégiában megfogalmazott tervezési metodikának tartalmaznia kell legkevesebb 
három időtávra (rövid, közép, hosszú) tagozódó tervezési modellt; 

⋅ A NATO és EU tagságunkból fakadó szövetségi kritériumokat, helyenként elveket a 
Magyar Köztársaság nemzeti érdekei szem előtt tartása mellett, kellő racionalitással kell 
kezelni;  
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⋅ Hiába a jól megfogalmazott, áttekinthető, logikusan felépített stratégia, a politikai paletta 
(Kormány és ellenzék) egyetértése, támogatása és széles körű elfogadottsága nélkül; 

⋅ A folytonosságot és a különböző kormányzati ciklusokon átnyúló időtávi tagozódásokat 
„Kormány-függetlenül” kell megvalósítani;  

⋅ A stratégiának foglalkoznia kell azzal az eszközrendszerrel (humán és pénzügyi 
infrastrukturális feltételekkel), mellyel a távlati célok megvalósítása realizálható;  

⋅ Az NBS-hez kapcsolódó ágazati, szakmai stratégiák – ezek körében a Védelmi Igazgatási 
Stratégia – kidolgozásának menetrendjét, követelményeit a döntéshozóknak pontosan 
meg kell határozniuk. 

 

4. 2. A Védelmi Igazgatási Stratégia lehetséges tartalma 

 

A Magyar Köztársaság Védelmi Igazgatási Stratégiája (VIS) – a nemzeti biztonsági 

stratégiára épülve – korunk megváltozott biztonsági kihívásai tükrében a maga 

komplexitásában, átlátható módon bemutatja a jelenlegi védelmi igazgatási rendszert, 

meghatározza a szakterülethez kapcsolódó stratégiai célokat és eszközöket, valamint a 

fejlesztések (rendszertani, jogalkotási) jövőbeni irányait. A VIS, más nemzeti (és ágazati) 

stratégiákkal összhangban, különböző intervallumú (rövid, közép és hosszú időtávon) 

időszakokra tartalmazza a védelmi igazgatás komplex rendszere feladatait, ezzel alapját 

képezi, az ágazatok évente elkészülő feladatterveinek, meghatározva a védelmi igazgatási 

szervek számára az aktuális prioritásokat és feladatokat. A központi tervek alapján a területi 

és helyi szerveknél éves munkatervet kell készíteni. Az éves tervek mellékleteként 

készülnének el, az éves beszámoltatási és ellenőrzési tervek, igazodva a kormányzat által, a 

VIS-ben támasztott követelményekhez.  

 

A Védelmi Igazgatási Stratégia tartalmában támaszkodik az ágazatok jelenleg fellelhető 

stratégiáinak elemeire, szakstratégiákra, tanulmányokra, szakmapolitikai koncepciókra, 

tervezetekre és a különböző nemzeti, szakmai programokban megfogalmazottakra. A védelmi 

igazgatás komplex rendszere vonatkozásában végrehajtandó feladatok (a védelmi igazgatás 

fogalma részletesen taglalja ezeket a területeket) komplexitásából adódóan, a Védelmi 

Igazgatási Stratégiában megfogalmazott „helyzetek” elleni hatékony védelem, az azokra való 

preventív felkészülés nagymértékben meghatározza az ország stabilitását, gazdasági helyzetét, 

a lakosság biztonság-felfogását, az állampolgárok életfeltételeit. Így a Védelmi Igazgatási 

Stratégia az NBS aktív és szerves részeként kíván beintegrálódni az elfogadott – a 

szakágazatok egyetértésén alapuló – nemzeti stratégiák rendszerébe.  
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A Védelmi Igazgatási Stratégia (mivel a védelmi igazgatás területén több ágazat 

együttműködésén alapuló jogszabályok által meghatározott, szakmai kompetencia-rendszerre 

épülő feladatokról van szó) esetében, az abban megfogalmazott célok, feladatok eredményes 

megvalósulása csak akkor biztosítható, ha a különböző szakágazatok azokkal egyetértenek, 

illetőleg saját javaslataikkal kiegészítik. Éppen ebből kifolyólag javaslataim között – a 

teljesség igénye nélkül – döntően azokat az elképzeléseket fogalmaztam meg, melyek nagy 

részével a jelenlegi védelmi igazgatási rendszerben aktívan feladatokat ellátó szakemberek (a 

védelmi igazgatás rendszere teljes vertikumában) a különböző konferenciákon, szakmai 

egyeztetéseken, szimpóziumokon az elmúlt években már konszenzusra jutottak. Ezen 

gondolatiságnak megfelelően kerültek megfogalmazásra az alábbi alapelvek is.  

 

4. 3. A stratégiába integrálandó javaslatok 

 

Az alkotmányos jogrend szempontjából a rendkívüli jogrend bevezetését igénylő minősített 

időszakok és az azokat kiváltó helyzetek (rendkívüli-, szükségállapot, megelőző védelmi 

helyzet, az Alkotmány 19/E §.-a szerinti helyzetek, veszélyhelyzet) kezelésére bevezetett 

közigazgatási rendszer jelenleg az alábbi belső tagoltsággal rendelkezik74: honvédelmi 

igazgatás; polgári védelem; katasztrófák elleni védekezés; védelemgazdaság. A lakosságot 

ténylegesen veszélyeztető faktorok közül hiányoznak olyan, a lakosság élet- és 

vagyonbiztonságát veszélyeztető helyzetek kezelésére vonatkozó jogosultságok és 

képességek, mint a közrendvédelem, a környezetvédelem, a vagyonvédelem, amelyek az elmúlt 

időszakban komoly problémákat okoztak egyes régiókban, illetve a lakosság egyes rétegeinél, 

ebből kifolyólag szükséges és időszerű a védelmi igazgatás fogalmát – a megváltozott 

biztonsági kihívásoknak megfelelően – kibővíteni, a védelmi igazgatás feladatrendszerét 

meghatározó jogszabály(ok)ban megjeleníteni. Ennek jogtechnikai megoldásaként a fent 

felsoroltakat a védelmi igazgatás jelenlegi fogalmában (az előzőekben már javasolt új, tisztán 

a védelmi igazgatásról szóló jogszabályban) lehetne tovább taxálni.  

 

A központi védelmi igazgatás honvédelmi jogszabályi alapjain nem célszerű változtatni. A 

védelmi igazgatási rendszer felépítését, feladatrendszerét és működési rendjét meghatározó 

jogszabályok minősített parlamenti többséggel kerültek elfogadásra. A jelenlegi jogszabályi 

alapokon történő működés lehetővé teszi a védelmi igazgatás egész rendszerére vonatkozó 

stabilitás megőrzését. Ugyanakkor az ágazatokon belüli szabályozások tekintetében indokolt a 

                                           
74 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. 
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jogszabályokat érintő igazítás elvégzése és az azt elősegítő fogalmi tisztázások, értelmezések 

egyeztetése. A védelmi igazgatás gyakorlati működése napjainkban, főleg természeti és 

társadalmi okok által előidézett különleges helyzetek kezelésére irányul (árvízi 

veszélyeztetettség, belvíz veszélyeztetettség, váratlan időjárási helyzetek, hó helyzet, energia 

ellátás zavarai, egészségügyi veszélyforrások stb.). Véleményem szerint az általános és több 

területre kiterjedő szabályozásokat (összkormányzati feladatokat), a védelmi igazgatás 

rendszerét érintő feladatokat ki kellene emelni a Hvt.-ből, a Kat.-ból, valamint a Pv. tv.-ből és 

egy egységes átfogó értelmezésnek megfelelően, egy védelmi igazgatási törvényben 

kerülnének meghatározásra. 

 

A jogszabályok szerint, szintenként és felelősségi körönként pontosan behatárolt védelmi 

igazgatási feladatrendszer változása a jogszabályi változások automatikus velejárói. A 

feladatrendszert a stabilitás fenntartása miatt egységes rendszerbe foglalva kell kialakítani a 

szükséges változtatások megfelelő ütemezésével. 

 

A védelmi igazgatás rendszerében, az ágazati önállóság csorbítatlan fenntartása javasolt 

saját szakmai területükön, de a kormányzati koordinációban már, mint a védelmi igazgatás 

komplex rendszer alrendszereiként kell, hogy megjelenjenek.  

 

A védelmi igazgatási feladatok új elemekkel történő bővülése és a jelenlegi védelmi igazgatási 

tevékenységenként elkülönült és széttagolt központi irányítás között kialakult ellentmondások 

feloldása érdekében célszerű lenne egyetlen kormánybizottság hatáskörébe utalni az eseti 

irányítás, valamint a kormányzati döntés-előkészítés feladatait. Az egységes 

kormánybizottság, mint a miniszterelnök által vezetett és a miniszterekből álló testület képes 

lenne a döntések gyors meghozatalára és az egy időben jelentkező védelmi feladatok egységes 

irányítására.  Ezzel a megoldással túl lehetne lépni az ahány védelmi tevékenység, annyi 

különböző tárcaközi, vagy kormányzati szintű testület és annyi fajta irányítási rend 

gyakorlatán, aminek létjogosultsága az egy időben több védelmi tevékenység kezelése esetén 

rögtön megkérdőjeleződik. 

 

Az egy egységes kormánybizottság funkcionálása maga után vonná a minisztériumokban 

kialakított, kormányzati irányítás érdekű vezetési központok visszaszorítását és ágazati szintű 

felhasználásuk előtérbe helyezését. Ezzel a szakmai döntés-előkészítés egy integrált vezetési 

központban valósulhatna meg, ahol az érintett tárcáktól kijelölt állomány a korszerű vezetési 

infrastruktúra bázisán, a védelem típusától függő ágazati, szakmai irányítás mellett hajtaná 
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végre feladatait. Ez a javaslat lehetővé tenné a megmaradt központi védelmi igazgatási 

szakállomány koncentrált elosztását és célirányos csoportosítását. Ezen túlmenően egy 

integrált vezetési központtal és annak tartalékával számolva, megtakarítható lenne az 

ágazatokhoz kötődő kormányzati vezetési központok fejlesztési költsége.  

 

Erősítené a védelmi igazgatás rendszerének kormányzati irányítását az ágazatoktól független, 

közvetlenül a Kormány érdekében működő, megfelelő létszámú védelmi igazgatási 

szakértőkből álló testület, amelynek alapfeladata a döntés-előkészítés lenne. A központi 

testület létrehozásával egy objektív mérő-, illetve ellenőrző pont lépne be a rendszerbe, amely 

jelentős szerepet tölthetne be a közvetlen ágazati koordinációban és a közvetlen kormányzati 

döntés-előkészítésben. Ez a szerep kiterjedne a Kormány által kért véleményezésekre, a 

kormányzati akarat közvetítésére, valamint a döntések megvalósulásának nyomon követésére. 

A szakértői testület nem váltaná ki a tárcák hatáskörébe utalt kormányzati koordinációt 

igénylő feladatok ellátását, hiszen azok specialitása és átfogó jellege sokszorosan meghaladná 

a szakértői testület lehetőségeit, viszont egyszer és mindenkorra egyértelművé tenné a 

vezetés, irányítás problematikáját. A központi testület feladatai közé kellene csoportosítani a 

nemzetközi kapcsolatok kialakítását, a kétoldalú egyezmények előkészítését, a nemzetközi 

szervezetekkel kötelező jellegű együttműködési kérdések rendezését, valamint a képviseleti 

teendők megszervezését. 

 

A védelmi igazgatási rendszer finanszírozási rendszerén nem indokolt változtatni. A védelmi 

felkészítés Kormány által meghatározott feladatai finanszírozása az ország éves költségvetése 

tervezési folyamatában kidolgozott feladat-, és erőforrás terveken alapul, amelyekben a 

jogszabályi kapcsolatok is pontosan megjelennek. A biztosított költségvetési források 

felhasználása a tárcák adatszolgáltatása alapján és a HM Védelmi Hivatal felelősségével 

összeállított év végi kormánybeszámolóban tételesen szerepel.  

 

A védelmi igazgatás részére biztosítható költségvetési források jelenleg a szervezeti, 

működési és fejlesztési feltételek megőrzését biztosítják. A költségvetési források 

folytonossága megtartása mellett, a központi védelmi igazgatás ágazati és kormányzati 

koordinációs szervei önálló felelősségi és hatáskörükben, egymással együttműködésben 

továbbra is meg tudják oldani az eddigi képességeik megőrzését, illetve lehetőségek szerinti 

fejlesztését. 
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4. 4. A stratégia lehetséges alapelvei 

 

⋅ A megjelenő biztonsági kihívások által előidézett helyzetek kezelése, az azok elleni 

védekezés, a védekezési feladatokra történő egyéni és szervezetszerű felkészülés nemzeti 

ügy; 

⋅ A védelmi igazgatás rendszere komplex, mely az Alkotmányban deklarált alkotmányos 

alapjogokból és kötelezettségekből levezethető módon társadalmunk valamennyi 

állampolgárát és a közigazgatás valamennyi szereplőjét érinti;  

⋅ A biztonsági kihívások által előidézett helyzetek miatt bekövetkező katasztrófák méretei 

és hatásai csökkentésének leghatékonyabb eszköze a megelőzés; 

⋅ Az ágazatok által kiépített nemzeti monitoring rendszerek fokozatos integrálása, a 

NATO- és EU-követelményeknek megfelelő kompatibilitás és interoperabilitás 

biztosítása, az elemző-értékelő tevékenység folyamatos szélesítése, valamint a 

döntéstámogató rendszerek korszerűsítése a védelmi igazgatási szervek alapvető jövőbeni 

feladata;  

⋅ A biztonsági kihívások által okozott helyzetek megelőzésében és a védekezésben fontos a 

környező országokkal történő együttműködés megszilárdítása és folyamatossága;  

⋅ A hivatásos katasztrófavédelmi szervezetnek meghatározó szerepe van katasztrófa-, tűz- 

és polgári védelmi megelőzési és védekezési feladatok területén. Megelőzési 

feladatkörében hatósági, tervezési és szervezési feladatokat végez. A védekezés 

időszakában feladatokat határoz meg a tűzoltóságok és a polgári védelmi szervezetek 

részére. A helyreállítás, újjáépítés körében a szervezet koordinálja, szervezi az elemi 

életfeltételek visszaállítását; 

⋅ Az egyes tárcák védelmi igazgatási feladatait ágazati, alaki és anyagi jogi szabályozások 

rendezik, azok az ágazati felelősség alapján kidolgozott programokban, stratégiai 

koncepciókban jelennek meg részleteiben; 

⋅ A védelmi igazgatási célok megvalósításának költségigényei az ágazati éves és középtávú 

fejlesztési költségek keretében kerülnek tervezésre;  

⋅ A Védelmi Igazgatási Stratégiát az ágazatok részvételével meghatározott időszakonként 

felül kell vizsgálni, a szükségszerű változtatásokat konszenzusos módon pontosítani, a 

változásokat kötelező érvénnyel alkalmazni.  
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4. 5.  A stratégia megalkotásánál javasolt érvényesítendő elvek 

 

Jogszerűség elve, vagyis a meglévő és reálisan meghozható jogszabályok által felkínált 

lehetőségek felhasználására alapozott fejlesztési és működési javaslatok szülessenek; 

Átláthatóság elve, vagyis valamennyi szinten különüljenek el a szervezeti funkciók és 

irányítási jogosultságok, a finanszírozási rendszerek; 

A paritás elve értelmében, a veszélyhelyzetben a közigazgatási szerveknek ugyanúgy kell 

szerveződniük, mint normál időszakban; 

Hatékonyság elve, amely a szervezetek erőforrásainak legjobb hasznosulását célozza meg, 

A működőképesség folyamatos biztosításának elve, amely az átalakítás során biztosítja a 

kormányzat beavatkozási és cselekvési képességét; 

A szubszidiaritás elve szerint veszélyhelyzetre mindig azon a szinten kell reagálni, ahol a 

leghatározottabban lehet védekezni, a jelenséget kiváltó faktorokkal szemben;  

Az értékek megőrzése elve, amely biztosítja a jelenlegi rendszer értékeinek, 

infrastruktúrájának, működési tapasztalatainak felhasználását; 

Korszerűség elve, azaz a szervezeti-irányítási rendben, a műszaki-technikai innovációban a 

legújabb és legjobban hasznosítható módszereket, eszközöket szükséges alkalmazni; 

A felelősség elve, azaz, aki felelős valamely tevékenységért normál feltétek között, annak kell 

felelősséget vállalnia veszélyhelyzetben is. Meg kell határozni a területi, koordinatív és 

monitoring felelősséget;  

Átfogó megközelítés elve, amely közigazgatási elvekre épülő, nyílt, kommunikatív, az állami-, 

hivatásos- és civil szervekkel folytatott együttműködésre alapozott működési rend kialakítását 

eredményezi; 

A meglévő rendszer továbbfejlesztésének elve alapján a jelenlegi rendszert továbbfejlesztve 

kell kialakítani egy olyan jól működő rendszert, mely a demokratikus jogintézmények sérelme 

nélkül biztosítja a védelmi igazgatási feladatok hatékony ellátását; 
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A kormányzati szintű (központi) vezetési rendszer felépítésében és működtetésében az alábbi 

elvek érvényesítése a követelmény: 

 

Az összkormányzati felelősség elve 

A különleges helyzetek kezelésének központi és egyedüli felelős szerve a Kormány (és az 

általa felhatalmazott bizottság), amely kormányzati szinten biztosítja a különleges helyzetek 

kezeléséhez szükséges jogszabályi és költségvetési feltételeket, megteremti a nemzetközi 

együttműködés és elhárítás feltételeit; 

Az ágazati erőforrás-gazdálkodás elve 

A tárcák biztosítják és a veszély jellege szerint kezelik a rendelkezésükre álló, illetve a 

Kormány által a hatáskörükbe utalt erőforrásokat. A Kormány az erőforrás-gazdálkodás 

metódusa szerint (cél – feladat – erőforrás – költségvetési forrásigény – költségvetés) útján 

biztosítja az alárendelt beavatkozó szervek működésének gazdálkodási feltételeit; 

A közvetlen irányítás elve 

A megyei (fővárosi) védelmi bizottságok – mint a veszélyhelyzettel érintett területen 

tevékenykedő védelmi igazgatási szervek – közvetlenül koordinálják az adott területen 

tevékenykedő erőket és eszközöket, a végrehajtó szervektől küldött összekötők útján 

meghozzák a szükséges szakmai döntéseket, ezeket – a területi szervektől delegált összekötők 

útján – eljuttatják a végrehajtók számára; 

A szaktárcák együttműködésének elve 

A különleges helyzetek kezelésének stratégiai céljai a kormányzati politika részét képezik. 

Ágazati szintű tennivalóit a tárcák önálló, a kormányzati szerepüknek megfelelő stratégiákba 

foglalják. Ezen stratégiákból fakadó részletes feladatok a tárcák által irányított szervezetek 

szervezeti, működési szabályzataiban jelennek meg. Tárcaszinten történik a veszélyhelyzet 

jellegének megfelelő szakirányítási feladatok végrehajtása;  

Az egységes vezetési rendszer elve  

A jövőben meg kel erősíteni a veszélyhelyzet komplex kezelésének kormányzati szintű 

vezetési rendszerét; 

Az egységes megközelítés elve 

A védelmi igazgatás, a kormányzati közös feladatra kijelölt vagy arra tipikusan létrehozott 

rendszereket foglalja magába. Megítélésem szerint integrálni, összevonni kell a rendszer 

(amúgy is közös) elemeit. 
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11. sz. ábra 

 

A védelmi igazgatás komplex rendszere fejlesztése során az azonosságokat kell keresni, 

ezekre a hangsúlyt fektetni. A szervezeti elemek különállása jelenleg sem probléma, amíg a 

különböző különleges helyzetek professzionális szinten megoldhatóak, addig a teljes védelmi 

igazgatási rendszert nem szükséges aktivizálni. (Pl.: amíg a MH megoldja önmagában a 

szállítási feladatokat, addig nem veszi igénybe a MÁV-ot, vagyis ebben az esetben tisztán 

honvédelmi igazgatási feladatról beszélhetünk, illetőleg amíg a KVI saját apparátusával meg 

tudja oldani a katasztrófavédelmi feladatot, addig katasztrófavédelmi igazgatási – amint 

igénybe veszi a polgári védelmi kötelezettség keretében az állampolgárokat, vagy a gazdasági 

és anyagi szolgáltatásokat a népgazdaságból, akkor az már védelmi igazgatási feladat). 

 

4. 6. A stratégia által megoldandó hiátusok 

 

Hiátus 1. 

A védelmi igazgatás komplex rendszerének megítélésem szerint hiátusa az, hogy bár az 

Országgyűlés elvi törvényhozói döntése megvan – ott a Kormány, mint döntéshozó –, de 

valójában az ágazatok közötti együttműködés rá van bízva az ágazatokra és az ágazati 

együttműködési készségen múlik az, hogy a védelmi igazgatás egyes alrendszerei 

(katasztrófavédelem, polgári védelem, gazdaságvédelem stb.) hogyan működnek. Nincs egy 

koordinációs, tárcák feletti pont. Ennek a megoldására különböző lehetőségek vannak. 

Meglátásom szerint a honvédelem rendszere nem csak katonai – a rendkívüli állapot katonai 



 102

eszközökkel megoldható pontjaira vonatkozik – hanem a civil védelmi igazgatási és 

kormányzati rendszerre is. Újra kellene gondolni a Nemzetbiztonsági Kabinet feladatait vagy 

a sokszámú kormányzati bizottság helyett egy egységes – ahogy a biztonság is egységes és 

oszthatatlan – kormánybizottságot kellene létrehozni. Hiszen egy nemzetgazdasági 

erőforrásunk van, amelyet számtalan helyre kell szétosztanunk, adott esetben, egy időben. 

 

Hiátus 2.  

A védelmi igazgatás komplex rendszerében biztosítani kell a működőképességet, együtt kell 

működni a szövetségi rendszerekkel (NATO, EU) és a közigazgatáson belül – az új kihívások 

között szerepel az informatikai biztonság – egységes infokommunikációs rendszerrel kell 

rendelkezni. Ennek kialakításában egy egységes, átfogó megközelítésű, kormányzati 

informatikai és ehhez kapcsolódó speciális igényeket kielégítő, infokommunikációs rendszer 

lehet a közös platform. Jelenleg nincs ilyen. Minden ágazat a saját rendszereit fejlesztgeti. A 

pénzügyi erőforrások egy rendszerre való fordítása növelné a hatékonyságot. Véleményem 

szerint egységes irányítási elvre, saját szerverparkra van szükség. Az integrált rendszernek 

megfelelő minősítéssel kell rendelkeznie. A védelmi igazgatás rendszerében jelenleg meglévő 

adatbázisokat is célszerű e rendszerbe integrálni.  

 

Hiátus 3.  

Az országvédelem tervrendszerét, ezen belül az intézkedési tervek rendszerét át kell gondolni. 

A nemzeti és a szövetségi rendszereknek megfelelően a készenlét-fokozással arányos 

lépéseket tartalmazó és ehhez kapcsolódóan egy tudásalapú térinformatikai rendszer-

támogatással rendelkező tudásbázist célszerű létrehozni.  

 

Hiátus 4. 

A Hvt. Négy honvédelmi kötelezettséget és feladatot határoz meg (a katonai, a polgári, a 

polgári védelmi, a gazdasági anyagi). A hadkötelezettség megszűnésével a korábban tisztán 

katonai eszközökkel megvalósult védekezés napjainkban „átcsúszik” a polgári eszköztárra 

(pl.: a honvédelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi szervezetek kiképzése, felkészítése 

katasztrófa helyzetek kezelésére is), ami a társadalmi elfogadottságát is erősíti, és ezt 

bizonyítja az utóbbi két évben megkezdett felkészítések (állami támogatási rendszer).  
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12. sz. ábra 

 

Véleményem szerint a döntéshozóknak továbbra is biztosítaniuk kell a polgári védelmi 

szervezetek felkészítésére elkülönített támogatási forrásokat, lehetőség szerint azok 

növelésével. 

 

Hiátus 5. 

Nincs állandó védelmi kérdésekkel foglalkozó szervezete a Kormánynak. Ami van, az szét 

van tagolva a különböző ágazatok között. Arra az esetre, amikor több védelmi feladat 

egyidejűleg jelentkezik, megoldási alternatívát szükséges felállítani. 

 

Hiátus 6. 

A jelenlegi decentralizált helyzetben a minisztériumok a saját speciális felkészültségüknek 

megfelelően, a Kormány speciális működését támogató, segítő elemeket hoztak létre. Ebbe a 

körbe tartozik az akkori Belügyminisztérium bázisán létrehozott és jelenleg az 

Önkormányzati Minisztériumnál működő, katasztrófavédelem körében tevékenykedő Nemzeti 

Helyzetértékelő Központ, amely technikai bázisa a katasztrófák kezelésének, illetve a 

Honvédelmi Minisztériumnál létrehozott Helyzetértékelő Információs Központ, amely a 

honvédelmi típusú szituációk technikai bázisaként szolgál. Célszerű a kormányzati döntéshez 

szükséges szakembereket egy bázisra telepíteni. Az egyik verzió (a jelenlegi metodika), hogy 

a Kormány, a szakmailag legképzettebb minisztériumra telepíti azt a feladatkört (pl. HM – 

honvédelmi, ÖM – katasztrófa és polgári védelmi, KvVM – árvízvédelmi szituációk 

kezelése), amelynek ágazati felelőssége szerinti kezelésére is hivatott. Ugyanakkor, jogosan 
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merülhet fel a kérdés, hogy mi történik akkor (komplex biztonság – komplex fenyegetettség), 

amikor egyszerre több központ működése szükséges? A jelenlegi struktúrában (főleg a 

szakemberek kevés száma miatt) ez megoldásra váró feladat. 

 

Hiátus 7.  

A rendszer működőképes átalakítását egy módon tartom lehetségesnek, hogy a „primus inter 

pares” alapján a Miniszterelnöki Hivatalhoz kell a koordinációs feladatkört telepíteni. A MeH 

nem irányítaná a minisztereket, hanem egy ideiglenes koordinációs szerv (pl. kormány 

ügyelet és információértékelő elemző értékelő központ) állandó 12 fővel, négy váltásban 

végezhetné a Kormány által rá testált feladatokat (3-3 fő, megfelelő szakmai potenciállal 

rendelkező válságkezelő szakember, valamint egy kijelölt vezető). Ennek infrastrukturális 

háttereként ki kell alakítani egy kormányzati döntéseket előkészítő termet. Ide kell a 

tárcáknak szakembereket delegálni különleges helyzetek esetén. A központban lévő technikai 

eszközök (számítógépek) a szakemberek saját hivatali gépeinek pandanjai. A válságkezelő 

csoport a különleges helyzetek kezelése során hólavina szerűen fejlődik, először a szakértő 

jelenik meg, majd a tárcát képviselő vezető, majd az Államtitkári Értekezletet kell leképezni a 

döntések meghozatalára. Az átfogó megközelítés szerint a védelemben résztvevő 

minisztériumoknak és főhatóságoknak legyen egy közös (ágazati érdekektől független) 

információelemző, értékelő pontja, ehhez megfelelő technikai apparátusa, amelyik az adott 

ágazati vezetőhöz kapcsolódik és ez egy különleges helyzetben egészüljön ki a 

minisztériumoktól delegált szakértői bázissal.  

 

4. 7. A stratégiában megjelenítendő szervezeti követelmények 

 

A Kormány, mint a végrehajtó hatalom legfőbb szerve felelős minden, a lakosság életét és a 

vagyonbiztonságot fenyegető különleges helyzet felszámolásáért. Ennek érdekében 

szükségszerű az egységes szerv (kormánybizottság), valamint az egységes koordináló szerv 

(központi hivatal) létrehozása és működtetése, a Kormány megfelelő információkkal való 

ellátása és a feladatok központi koordinálása érdekében. Ennek az új szervezeti és irányítási 

rendnek jogszabályi megjelenítése is szükséges. 
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4. 7. 1. Az egységes kormánybizottság 

 

Kijelenthető, hogy a Kormány jelenleg közvetlen (állandó) védelmi koordinációs szervezet 

támogatása nélkül funkcionál. A különböző védelmi feladatok központi irányításának 

támogatására, esetenként megvalósítására, védelmi feladatonként külön-külön tárcaközi vagy 

más kormányzati szintű bizottságok működnek és ezeknek a testületeknek a legtöbb esetben 

ugyanazon személyek a tagjai. A sokszámú szakbizottságok egyidejű működésének 

problematikáját az előzőekben már kifejtettem.  

 

A védelmi igazgatás feladatainak irányítása központi szinten a Kormány hatáskörébe tartozik. 

A Kormány legfőbb döntés-előkészítő szerve a Miniszterelnöki Hivatalban ülésező egységes 

kormánybizottság. A kormánybizottság feladata országos szinten összehangolni a védelmi 

igazgatás rendszerében résztvevő szervek közötti együttműködést, a rendszer aktív működését 

indukáló helyzetekre történő felkészülés, továbbá a védekezés és a helyreállítás időszaki 

feladatainak koordinálása. E döntési jogosítványokkal felvértezett szakmai és stratégiai elvek 

mentén kialakított, megfelelő döntési kompetenciával és politikai támogatottsággal bíró 

szervezet, megfelelő alapot tud szolgáltatni a védelmi igazgatás rendszere egyértelmű és 

megkérdőjelezhetetlen koordinálásához. A kormánybizottság, mint a miniszterelnök által 

vezetett és a miniszterekből álló testület, képes a döntések gyors meghozatalára és az egy 

időben jelentkező védelmi feladatok egységes koordinálására.  A különleges helyzetek hatásai 

elleni védelem megelőzési és beavatkozási feladatai végrehajtásában a törvények, 

jogszabályok által meghatározott minisztériumok, központi közigazgatási szervek és 

szolgálatok bírnak felelősséggel. Közöttük a koordinációt a kormánybizottság végzi. 

 

4. 7. 2. A központi hivatal 

 

A Kormány védelmi igazgatás rendszerének kormányzati irányítását az ágazatoktól független 

védelmi igazgatási szakértőkből álló testület a központi hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látja 

el. A Hivatal, jelentős szerepet tölt be a közvetlen ágazati koordinációban és a közvetlen 

kormányzati döntés-előkészítésben. Ez a szerep kiterjedne a Kormány által kért 

véleményezésekre, a kormányzati akarat közvetítésére, valamint a döntések 

megvalósulásának nyomon követésére.  

 

A szűk létszámú szakértői testület nem váltja ki a tárcák hatáskörébe utalt kormányzati 

koordinációt igénylő feladatok ellátását, hiszen azok specialitása és átfogó jellege sokszorosan 
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meghaladja a szakértői testület lehetőségeit, viszont egyértelmű koordinációs (irányítás) 

jogkörrel bír felettük. A Hivatal felel a nemzetközi kapcsolatok kialakításáért, a kétoldalú 

egyezmények előkészítéséért, a nemzetközi szervezetekkel kötelező jellegű együttműködési 

kérdések rendezéséért, valamint a képviseleti teendők megszervezéséért.  

 

Nemzetközi kapcsolatrendszer 

Hazánk részt vesz a nemzetközi értesítési és segítségnyújtási rendszerek (ENSZ, EU, NATO, 

NAÜ) hatékony működésében, képviseli és szorgalmazza a gyakorlati eljárásrendek 

összehangolását.  Prioritásként jelentkezik a regionális együttműködés fejlesztése. Ennek 

érdekében a már kialakult kapcsolatrendszerben aktív szerepet kell vállalni, további 

erőfeszítéseket kell tenni a fejlesztés, bővítés érdekében. Az egyéb nemzetközi 

szervezetekben is fontos a kezdeményező magatartás és szakmai stratégia kialakítása, a nem 

kormányzati szervekkel a szakmai együttműködés létrehozása. 

 

A kritikus infrastruktúra védelem 

A lakosság ellátása, a gazdaság, a közigazgatás működése szempontjából létfontosságú 

közüzemek, a kritikus infrastruktúra elemek összetettsége, egymásra utaltsága miatt, bármely 

elem meghibásodása dominóhatást válthat ki, melyet a sérülékenység átfogó vizsgálatával, 

elemzésével, a védelem megszervezésével lehet megakadályozni, hatásait csökkenteni.  

 

4. 8. A stratégiában rögzítésre javasolt célok 

⋅ Térségünkben a fegyveres összeütközés veszélye lecsökkenésével előtérbe kerültek a 

biztonság más aspektusai. Ezen változásoknak a jogalkotási folyamatban és az irányítás 

rendjében is tükröződnie kell; 

⋅ A korszerű válságkezelési elveknek megfelelően, a védelmi igazgatás rendszerének is a 

statikus tervek helyett az együttműködés, az információ megosztás, a tudásmenedzsment 

mechanizmusait alkalmazó, kölcsönösen érdekelt, dinamikusan működő struktúrában 

(modulárisan) kialakított procedúrákkal kell működnie (best practise); 

⋅ A védelmi igazgatás komplex rendszerében jelentkező feladatok ellátása annál 

hatékonyabb, minél nagyobb mértékben kerülnek bevonásra a civil (professzionális) 

szervezetek és az állampolgárok. Ezen kör bővítése érdekében, meg kell teremteni az 

NGO-kkal és az egyházakkal történő együttműködés jogi és intézményi feltételeit, 

továbbá a polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott polgári védelmi szervezetek 
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eddigi működésének vizsgálatával, javaslatokat kell készíteni a továbbfejlesztésük 

irányaira; 

⋅ A védelmi igazgatás rendszerének korszerűsítése szorosan összefügg a közigazgatás 

reformjával. A védelmi igazgatási rendszert tovább kell fejleszteni annak érdekében, 

hogy a kistérségek (valamint az esetlegesen kialakításra kerülő régiók), feladataik 

ellátásához megfelelő hatáskörökkel, forrásokkal, beavatkozó-mentő erőkkel és 

eszközökkel rendelkezzenek;  

⋅ A különleges helyzetek kezeléséhez szükséges, hogy az egyes tárcák, az elsődlegesen 

beavatkozó szervek védelmi célú készletekkel rendelkezzenek. Ennek megfelelően a 

készletezés elveinek, a tervezés, a felhasználás és pótlás szabályainak, a nemzeti 

biztonsági stratégiához kapcsolódó ágazati stratégiáknak megfelelő fejlesztése fontos 

feladat; 

⋅ A működőképes közigazgatás elképzelhetetlen információk és hatékony kommunikáció 

nélkül. Ennek megfelelően az ágazati monitoring rendszerek egységes elvek és 

követelmények alapján történő fejlesztése, az általuk szolgáltatott információk egységes 

kezelési elveinek kialakítása, az információáramlás és felhasználás jogi garanciáinak 

kimunkálása fontos feladat; 

⋅ A kritikus infrastruktúra elemeinek vizsgálatával kapcsolatosan, jogszabályban meg kell 

határozni a feladatrendszert, és kijelölni a kormányzati koordinációs és nemzetközi 

kapcsolattartási feladatokat ellátó szervet; 

⋅ A védelmi igazgatás középtávú célkitűzéseit és azok megvalósításához szükséges 

költségvetését a Kormány határozza meg, az ország biztonsági helyzete, valamint a 

NATO és az EU biztonság- és védelempolitikai célkitűzései figyelembevételével. Új, 

országos tervező rendszert kell megalkotni, ezen belül ki kell alakítani a védelmi 

igazgatás különböző területeit (a honvédelmi, a katasztrófavédelmi, a rendvédelmi 

területet) érintően a feladatalapú költségvetési tervező rendszert; 

⋅ A civil szervezetekkel kialakított kapcsolatok további szélesítése céljából meg kell 

ismerni az NGO-k és az egyházak szándékait, pontosan meg kell határozni a 

veszélyhelyzetek kezelése során betöltött helyüket, szerepüket. A lehetőségek szerint 

hasznosítani kell a képességeikben és kapacitásaikban rejlő adottságokat. 
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4. 9. A stratégiában rögzítésre javasolt prioritások 

 

A stratégiai célok meghatározásánál „általánosságban” megfogalmazott irányelvszerű célokat 

jelöltem meg, a középtávú célkitűzések (2009-2011), valamint a hosszú távú célok (2011-

2020) autentikus meghatározása, megítélésem szerint, az ágazati felelősök bevonásával, 

egymás konszenzusos szakmai véleményének figyelembevételével történhet. A kockázati 

tényezők alapján meghatározható stratégiai prioritások a védelmi igazgatás területén az 

alábbiak: 

⋅ eredményes megelőzési tevékenység, hatékony és határozott reagálás az eseményekre, 

humánus és szakszerű helyreállítás; 

⋅ az irányítás, vezetés, koordinálás területén centralizált megközelítés; 

⋅ az állami és civil szervezetekkel korrekt, kölcsönös érdekeken nyugvó, hatékony 

együttműködés a feladatok végrehajtásának szélesebb társadalmi alapokra helyezése 

érdekében; 

⋅ a nemzetközi együttműködésben rejlő előnyök fokozott érvényesítése a nemzetközi 

kötelezettségvállalásaink teljesítésével együtt; 

⋅ költségtakarékosság, amely átgondolt és arányos költségráfordítást biztosít a megelőzési, 

hatósági és a beavatkozási területekre. 

4. 10. Összegzés 

 

A védelmi igazgatás szabályrendszere részben egymásra épülő, részben egymástól független 

normatív szabályokból áll, amelyek a jogszabályi hierarchia teljes spektrumát felölelik az 

Alkotmánytól kezdve törvényeken, kormány és miniszteri rendeleteken keresztül, kiegészülve 

a Kormány határozataival, a miniszterek utasításaival és határozataival, a koncepció / stratégia 

típusú dokumentumokkal. Összességében elmondható, hogy e szabályozások nem alkotnak 

koherens rendszert, inkább az ágazati kompetenciákból adódó, funkcionális alapokon nyugvó 

széttagoltság jellemzi őket. A komplex védelmi igazgatás rendszere jogszabályi alapokon 

működik és a védelmi igazgatási tevékenységek szabályozottsága terén fellelhető 

hiányosságok jellegüket tekintve, lényegesen nem befolyásolják a rendszer egészének 

működését. Ezzel együtt nem lehet elmenni a szabályozottság terén fennálló rendezetlenségek 

mellett, mivel az egyes fogalmak eltérő értelmezése, az irányítási vagy koordinációs 

hatáskörök általánossága, illetve a jogszabályalkotás elhúzódása károsan hathat a komplex 

védelmi igazgatási rendszer felkészültségére és reagáló képességére. A Védelmi Igazgatási 
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Stratégia – más stratégiákkal összhangban – különböző intervallumú időszakokra tartalmazza 

a védelmi igazgatás komplex rendszere feladatait, ezzel alapját képezi, az ágazatok évente 

elkészülő feladatterveinek, meghatározva a védelmi igazgatási szervek számára az aktuális 

prioritásokat és feladatokat.   

 

A jelenlegi védelmi igazgatás rendszerében, a több minisztériumra, illetve központi 

kormányzati szervre kiterjedő védelmi feladatok irányítását külön jogszabályok alapján 

létrehozott szakbizottságok segítik. A 2009-ben regnáló szakbizottságok feladat és hatásköreit 

felül kell vizsgálni. A védelmi igazgatás decentralizált irányítási rendszerében valamennyi 

minisztériumnak jogszabályokban rögzített irányítási és koordinációs feladatai vannak. Ezen 

feladatok pontos behatárolása lehetővé teszi az adott védelmi szakterület – egységes 

kormánybizottság és egy központi hivatal általi – tárcaközi összefogását. 

 

A Védelmi Igazgatási Stratégia, a kitűzött stratégiai célokat a védelmi igazgatásban érintett 

szervezetek hazai és nemzetközi együttműködésével, a hagyományokat, a működési 

tapasztalatokat is felhasználva, a rendelkezésre álló költségvetés racionális felhasználásával 

kívánja elérni. A megvalósítás jelentős mértékben függ az egyes területek lehetséges 

fejlesztési finanszírozásától és olyan nemzeti szintű és nemzetközi együttműködési 

tevékenységektől, amelyekkel meghatározott területeken integrálni lehet a rendelkezésre álló 

eszközöket és módszereket. A Védelmi Igazgatási Stratégia hatékony megvalósításának 

feltétele, hogy a megfogalmazott célkitűzések alapján részletes intézkedési terv kerüljön 

kidolgozásra, melynek szerves összhangban kell lennie a végrehajtásban érintett ágazatok, 

társszervek, hatóságok feladataival.  
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BEFEJEZÉS 

 

Disszertációmban a meglévő fogalmak magyarázatával – áttekintést adtam a biztonság 

megváltozott értelmezéséről, különös tekintettel a biztonság nem katonai aspektusai 

vizsgálatára és a biztonság komplex értelmezésére –, rámutattam a biztonságpolitika és a 

védelmi igazgatás közti elméleti és gyakorlati kapcsolatok struktúraváltozást indokoló 

összefüggéseire, valamint a lakosság biztonságfelfogásának változásaira. Dolgozatomban 

bemutattam, hogy a biztonsági kihívások következményeként miként változtak a prioritások, 

hogyan változott a megnövekedett védelmi feladatok valós erőforrás biztosítottsága. 

Helyzetelemzésem részeként, a jogszabályi változások követésén keresztül bemutattam a 

védelmi igazgatás komplex rendszere történeti fejlődését – kiemelten a központi szint 

változásai vonatkozásában – az 1939-től 2009-ig terjedő időszakban.  

 

A jelenleg regnáló kormányzati struktúrában bemutattam a központi vezetés-irányítás 

jogszabályi rendszerét, valamint a szaktárcák ágazati kompetenciáján belül a védelmi 

igazgatással foglalkozó szervezeti egységek architektúráját, azok védelmi igazgatással 

összefüggő feladatait. A nem kormányzati szervek helyzetének, valamint a történelmi 

(közülük a református, az evangélikus, és a katolikus) egyházakkal való együttműködés 

(döntően katasztrófa helyzetek kezelése során) lehetőségei bemutatásával rámutattam a 

védelmi igazgatás rendszerének bővítési lehetőségére, valamint a rendszermegújítás irányaira. 

A védelmi igazgatás komplex rendszerének a közigazgatás rendszerében történő 

bemutatásával, a jogszabályi változások követésével, a jelenlegi központi szint bemutatásával, 

valamint a jövőbeni változtatások szükségességének megindokolásával megoldásokat 

javasoltam a kormányzati szintű vezetési rendszer felépítésének változtatására, a vezetés-

irányítási rendszer korszerűsítésére. 

 

Rámutattam, hogy az ország védelme, a lakosság és az anyagi javak biztonsága, a minősített 

időszaki vezetés-irányítás, a nemzetgazdaság működőképességének fenntartása érdekét 

szolgáló feladatok mind részét képezik a jelenleg aktuális védelmi igazgatási 

tevékenységeknek (és azok jogszabályi alapokon beépülnek a védelmi igazgatási szervek 

alapdokumentumaiba). A kormányzati koordinációhoz, illetve az ágazati szinthez tartozó 

védelmi igazgatási feladatok egymással összhangban vannak ugyan, és az egyes védelmi 

igazgatási tevékenységek feladatokkal történő lefedettségét teljes körűnek ítéltem meg, 

azonban világossá tettem, hogy a feladatokat illetően redundanciák, átfedések, 

párhuzamosságok még mindig jellemzőek a rendszerre, melyeket megítélésem szerint – egy 
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konszenzuson alapuló alapdokumentumban – a Védelmi Igazgatási Stratégiában általam 

meghatározott elvi beavatkozásokkal, központi intézkedésekkel lehet kiküszöbölni.  

 

A helyzetértékelésemben bemutattam, hogy a központi védelmi igazgatási szervek a 

különböző veszélyhelyzetekben tanúsított helytállásukkal, továbbra is betöltik eddigi 

hagyományos szerepüket és egymással szoros együttműködésben elősegítik a területi védelmi 

igazgatási szervek irányítását, illetve azok (katasztrófavédelmi és honvédelmi) felügyeleti 

ellenőrzését. Ezen túlmenően koordinációs és döntés-előkészítési funkciójuk gyakorlása során 

ellátják jogszabály előkészítési, védelmi felkészítési, valamint a védelmi igazgatás komplex 

rendszere működését biztosító egyéb szakfeladataikat.  

 

Következtetéseimben rámutattam, hogy a védelmi igazgatás komplex rendszerének nyitottnak 

és fogékonynak kell lennie az új elvek, módszerek befogadása tekintetében és késznek kell 

lennie a humán oldalról, illetve a vezetés-irányítás infrastrukturális részéről a megjelenő 

kihívásokra történő gyors reagálásra. A rendszernek ezt a képességét kell fejleszteni ahhoz, 

hogy a Védelmi Igazgatási Stratégiában általam megfogalmazott céloknak és elveknek 

megfelelően, a modern közigazgatásnak továbbra is szerves részeként tudjon hatékonyan 

működni a jövőben. 

A disszertációmban szereplő javaslataimat az egyes fejezetek lezárásaként megfogalmazott 

összegzésekben, következtetésekben, a helyzetértékelés során kialakított javaslataimban, 

valamint a Védelmi Igazgatási Stratégiában megjelenített elvek, célok, prioritások, feladatok 

meghatározása és rögzítése során interpretáltam. 

 

Tudományos eredmények 

Tudományos eredményeimnek tekintem az alábbiakat:  

⋅ A védelmi igazgatás rendszere kialakulásának és fejlődésének, részletes vizsgálatával, 

valamint a megváltozott biztonsági környezet újszerű kihívásainak elemzésével 

bizonyítottam a Védelmi Igazgatási Stratégia meghatározása és megalkotása fontosságát, 

szükségességét; 

⋅ A központi védelmi igazgatásban működő szervezetek felépítésének vizsgálata, feladataik 

átfogó helyzetelemzése, értékelése, értelmezése alapján javaslatokat fogalmaztam meg a 

rendszer fejlesztésének lehetséges irányaira;  

⋅ A védelmi igazgatási rendszer működését szabályozó jogszabályi alapok, az ágazati 

jogszabályok kapcsolódási pontjai feltárásával, egy új szabályozási koncepció keretében 

javaslatokat fogalmaztam meg a rendszer anomáliáinak kiküszöbölésére; 
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⋅ A védelmi igazgatással foglalkozó jogszabályok vizsgálatával, a helyzetelemzésben 

megfogalmazott következtetéseimmel, javaslatokat fogalmaztam meg a jogszabályi háttér 

korszerűsítésére;  

⋅ Más nemzeti stratégiák és ágazati munkaanyagok felkutatásával, vizsgálatával 

meghatároztam a Védelmi Igazgatási Stratégia megalkotásához szükséges módszereket, 

elveket, irányokat, célokat és prioritásokat. 

 

A kutatás eredményeinek hasznosíthatósága 

⋅ Alapul szolgálhat a védelmi igazgatással (kiemelten a katasztrófavédelmi, a honvédelmi 

és a polgári védelmi kérdésköröket illetően), az államigazgatással, a területi és helyi 

önkormányzati igazgatással, ezek időszerű – és szükségszerű – változásaival foglalkozó 

szakembereknek a központi, területi és helyi védelmi igazgatási szervek 

szervezetfejlesztésében és a kapcsolódó kutatásban; 

⋅ Hozzájárulhat a központi (ez által a területi és helyi) védelmi igazgatási intézkedési 

rendszerek összehangolásához, az intézkedési tervekben megfogalmazottak egységes 

értelmezéséhez;  

⋅ Segítséget nyújthat a ZMNE védelmi igazgatási szak hallgatóinak, a tantárgy témakörei 

oktatásával foglalkozó szakembereknek, valamint mindazon központi, területi és helyi 

szerveknek, melyek munkájuk során védelmi igazgatási feladatokat látnak el; 

⋅ A vezetés és igazgatás sajátosságai, a védelem különböző szegmenseinél több tekintetben 

hasonlóak, ezért – megfelelő adaptáció után – jelen kutatásom eredményei kiterjeszthetők 

a katasztrófavédelem és más védelmi szakterületek vezetési területeire is; 

⋅ Élénkítheti a vizsgált témával kapcsolatos további kutatómunkát; 

⋅ Meggyorsíthatja a védelmi igazgatási rendszer hatékony átalakításának tervezési és 

kivitelezési folyamatát. 

 

A doktori PhD disszertáció lezárásának helye és ideje:  

 

Budapest, 2009. november 22. 

 
 
 
 
 

(Bognár Balázs pv. százados) 
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MELLÉKLETEK 

Fogalomtár 

Jogszabályi alapú fogalmak 

Befogadó Nemzeti Támogatás75: egy befogadó állam által a területén elhelyezkedő, átvonuló 
vagy alkalmazásra kerülő szövetséges fegyveres erők vagy szervezetek számára két- vagy 
többoldalú kötelezettségvállalás alapján nyújtott polgári és katonai logisztikai támogatás. 
 
Gazdaságmozgósítás76: a külön jogszabály alapján kormánydöntéssel elrendelhető intézkedés 
vagy intézkedések rendszere, amely a nemzetgazdasági erőforrásoknak a 
gazdaságmozgósítási helyzet hatékony kezelése érdekében történő szabályozott 
igénybevételét teszi lehetővé. 
 
Honvédelem77: nemzeti ügy. A Magyar Köztársaság a nemzeti és szövetségi védelmi 
képességeinek fenntartásában és fejlesztésében saját erejére; nemzetgazdaságának 
erőforrásaira, a Magyar Honvédség felkészültségére és elszántságára, a rendvédelmi és más 
szervek közreműködésére, illetőleg állampolgárainak a haza védelme iránti hazafias 
elkötelezettségére és áldozatkészségére, továbbá a szövetséges államok és fegyveres erőik 
együttműködésére és segítségnyújtására, valamint az Európai Unió tagállamainak és azok 
fegyveres erőinek együttműködésére épít. 
 
Katasztrófa78: a szükséghelyzet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetőleg a 
minősített helyzetek kihirdetését el nem érő mértékű olyan állapot vagy helyzet (pl. 
természeti, biológiai eredetű, tűz okozta), amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, 
a lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket olyan módon 
vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a 
következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt együttműködési 
rendben történő védekezési lehetőségeit és különleges intézkedések bevezetését, valamint az 
önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és szigorúan összehangolt együttműködését, 
illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli. 
 
Katasztrófahelyzet79: olyan mértékű katasztrófaveszély, illetőleg bekövetkezett katasztrófa, 
amikor az arra felhatalmazott állami szerv vezetője a katasztrófa veszélyének, 
bekövetkezésének tényét megállapította, és a szükséges intézkedéseket elrendelte. 
 
Katasztrófavédelem80: a különböző katasztrófák elleni védekezésben azon tervezési, 
szervezési, összehangolási, végrehajtási, irányítási, létesítési, működtetési, tájékoztatási, 
riasztási adatközlési és ellenőrzési tevékenységek összessége, amelyek a katasztrófa 
kialakulásának megelőzését, közvetlen veszélyek elhárítását, az előidéző okok 
megszüntetését, a károsító hatásuk csökkentését, a lakosság élet- és anyagi javainak védelmét, 
a katasztrófa sújtotta területen az alapvető életfeltételek biztosítását, valamint a mentés 
végrehajtását, továbbá a helyreállítás feltételeinek megteremtését szolgálják. 

                                           
75 A befogadó nemzeti támogatás egyes kérdéseiről szóló 176/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 2. § (1). 
76 a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásáról szóló 131/2003. Korm. 
rendelet 2. § f.  
77 2004. évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről; 1. § (1)-(2). 
78 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről; 3. § e.  
79 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről; 3. § f.  
80 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről; 3. § j.  



 121

Polgári védelem81: a honvédelem rendszerében megvalósuló szervezet, feladat- és intézkedési 
rendszer, amelynek célja a fegyveres összeütközés, a katasztrófa és más veszélyhelyzet esetén 
a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint az 
állampolgárok felkészítése azok hatásainak leküzdése és a túlélés feltételeinek megteremtése 
érdekében. 
 
Polgári védelmi szervezet82: az a szervezet, amely hivatásos személyi állománya és az 
állampolgárok polgári védelmi kötelezettségének teljesítése útján kizárólag e törvényben 
meghatározott polgári védelmi feladatokat lát el. 
 
Rendkívüli állapot83: hadiállapot vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen 
veszélye (háborús veszély) esetén az Országgyűlés által kihirdetett állapot (Honvédelmi 
Tanács létrehozása). 
 
Rendkívüli esemény84: a veszélyes ipari üzemben a rendeltetésszerű működés során, illetőleg a 
technológiai folyamatokban bekövetkező olyan nem várt esemény, amely azonnali 
beavatkozást igényel és magában hordozza a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset 
kialakulásának lehetőségét. 
 
Rendvédelmi szerv: A85) a rendőrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálat, a büntetés-
végrehajtási testület, a vám- és pénzügyőrség, a polgári védelmi szervek, valamint a hivatásos 
állami és önkormányzati tűzoltóság. B86) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendőrség, 
a polgári védelem állami szervei, a hivatásos tűzoltóság, a vám- és pénzügyőrség, valamint a 
büntetés-végrehajtási szervezet. C87) a rendőrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a 
büntetés-végrehajtási szervezet, a vám- és pénzügyőrség, a hivatásos polgári védelmi szerv, 
valamint a hivatásos állami és önkormányzati tűzoltóság.  
 
Szükségállapot v. szükséghelyzet88: az alkotmányos rend megdöntésére vagy a hatalom 
kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmény, továbbá az élet- és 
vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve 
elkövetett súlyos erőszakos cselekmény, elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség. 
 
Védelmi igazgatás89: a közigazgatás részét képező feladat- és szervezeti rendszer. Az állam 
komplex védelmi feladatainak megvalósítására létrehozott, valamint e feladatra kijelölt 
közigazgatási szervek által végzett végrehajtó, rendelkező tevékenység, amely magában 
foglalja az Alkotmányban szabályozott minősített időszakokra és az azokat kiváltható 
helyzetekre történő felkészülést, továbbá az említett időszakok és helyzetek honvédelmi, 
polgári védelmi, katasztrófavédelmi, védelemgazdasági, lakosság-ellátási feladatainak 
tervezésére, szervezésére, a feladatok végrehajtására irányuló állami tevékenységek 
összességét. 
 

                                           
81 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről; 2. § (1) a.  
82 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről; 2. § (1) c. 
83 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról; 19. § (3) h. 
84 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről; 3. § p.  
85 1995. évi LXV. törvény az államtitokról és a szolgálati titokról; 2. § (1) 11. 
86 1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról; 74. § c.  
87 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről 2. § (1) g.  
88 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról; 19. § (3) i. 
89 2004. évi CV. törvény (a honvédelemről és a Magyar Honvédségről) egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. § e. 
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Védelmi igazgatás területi szervei90: A honvédelem területi és helyi igazgatási szervei a 
közigazgatás részei, amelyek a honvédelem hatékonyságának érdekében összefogják a 
társadalom erőit, továbbá biztosítják a területi és helyi szinten felmerülő honvédelmi 
feladatok végrehajtását. A megyei (fővárosi) védelmi bizottság centrális alárendeltségben 
működő közigazgatási szerv, amely az illetékességi területén ellátja a törvényben, illetve 
kormányrendeletben számára megállapított honvédelmi felkészítéssel kapcsolatos feladatokat. 
 
Védelmi igazgatás helyi szervei (szintje)91: A honvédelem területi és helyi igazgatási szervei 
a közigazgatás részei, amelyek a honvédelem hatékonyságának érdekében összefogják a 
társadalom erőit, továbbá biztosítják a területi és helyi szinten felmerülő honvédelmi 
feladatok végrehajtását. A főváros kerületeiben, a megyei jogú városokban és a megyei 
védelmi bizottság által kijelölt városokban helyi védelmi bizottság működik. A helyi 
védelmi bizottság illetékességi területét a kistérségi igazgatás rendszerének, valamint az 
érintett polgármesterek véleményének figyelembevételével a megyei védelmi bizottság 
állapítja meg. 
 
Védelmi igazgatás települési szervei92: A polgármester az illetékességi területén ellátja a 
honvédelmi felkészítéssel kapcsolatos, törvényben vagy kormányrendeletben számára 
megállapított feladatokat, irányítja és összehangolja azok végrehajtását. 
 
Veszélyhelyzet93: a Kormány az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi 
csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása (a továbbiakban: veszélyhelyzet) érdekében 
megteszi a szükséges intézkedéseket. 
 
Veszélyhelyzet94: szükséghelyzetet [Alkotmány 19.§ (3) bek. I) pont] el nem érő mértékű, az 
állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát vagy a környezetet veszélyeztető természeti csapás, 
illetőleg ipari baleset okozta állapot, amelyet különösen a következő események váltanak ki: 

- súlyos, több embernél halálos lefolyású tömeges megbetegedést előidéző kórokozó 
megjelenése, amely kórokozót ürítő embertől, kórokozót tartalmazó holttesttől, 
kórokozóval szennyezett élelmiszerből, vízből, talajból, tárgyról, anyagról, 
levegőből, állatból vagy állati tetemből származik; 

- ivóvíz célú vízkivétellel érintett felszíni vizek haváriaszerű szennyezése; 
- kedvezőtlen meteorológiai viszonyok következtében fellépő légszennyezettségi 

állapot, amelynek során bármely légszennyező anyag koncentrációja a 30 perces 
levegőminőségi határértéket a megengedett esetszámon felül meghaladja; 

- a környezet veszélyes hulladékkal való közvetlen és súlyos szennyezése; 
- az atomenergia alkalmazását szolgáló létesítményben, berendezésben radioaktív 

anyaggal végzett tevékenység során vagy nukleáris űrobjektum becsapódását 
követően a biztonságot kedvezőtlenül befolyásoló és a lakosság nem tervezett 
sugárterhelését előidéző esemény;  

- ipari létesítményben, továbbá szénhidrogén-kitermelés során vagy veszélyes anyag 
tárolása és szállítása közben bekövetkező baleset, amikor a szabadba kerülő 
mérgező anyag az emberi életet vagy egészséget, továbbá a környezetet tömeges 
méretekben és súlyosan veszélyezteti; 

                                           
90 2004. évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről; 54. § (2) – 55. § (1). 
91 2004. évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről; 54. § (2) – 57. § (1) – (2). 
92 2004. évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről; 59. § (1). 
93 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról; 35. § i.  
94 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről; 2. § (2).  
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- árvízvédekezés során, ha az előrejelzések szerint az áradó víz az addig észlelt 
legmagasabb vízállást megközelíti és további jelentős áradás várható, vagy 
elháríthatatlan jégtorlasz keletkezett, illetőleg, ha töltésszakadás veszélye fenyeget; 

- több napon keresztül tartó kiterjedő, folyamatos, intenzív, megmaradó hóesés vagy 
hófúvás; 

- régión belül egyidejűleg járhatatlan vasútvonal, főút, valamint legalább öt mellékút; 
- belvízvédekezés során, ha a belvíz lakott területeket, ipartelepeket, fő közlekedési 

utakat, vasutakat veszélyeztet és további elöntések várhatók. 
 

Szakirodalom alapú fogalmak 

Biztonság95: A Német Szövetségi Köztársaságban kiadott Biztonságpolitikai Szótár három 
értelmezése szerint 

a.) A biztonság a veszély hiánya 
b.) A biztonság az egyes emberek vagy azok csoportjainak, az államoknak és az 

államcsoportoknak a bizonyossága arról, hogy a lehetséges veszélyektől védve vannak 
c.) A biztonság olyan állapot, amelyben az egyéneket, csoportokat és az államokat 

komoly veszélyek nem fenyegetik, illetve azoktól védettnek érzik magukat, vagy – 
pozitívan kifejezve – amelyben biztosak abban, hogy jövőjüket saját elképzeléseik 
szerint alakíthatják. A biztonság és a fenyegetettség foka jelentős mértékben függ tehát 
a szubjektív érzettől, a történelmi tapasztalatoktól, az önmegértéstől és a környezethez 
való viszonytól. 

 
Katonai igazgatás96: a honvédelmi igazgatás része, amelyet az arra jogosított szervezetek 
végeznek. Célja a fegyveres küzdelem sikeres megvívásához szükséges feltételek 
megteremtése, illetve biztosítása. 
 
Katonai közigazgatás97: a hadiállapot során, illetőleg a fegyveres küzdelem (háború) 
megvívásakor, az ország meghatározott (a fegyveres cselekményekkel érintett) területén, a 
közigazgatás katonai irányítás alá helyezését jelenti.  
 
Terrorizmus98: az erőszak szándékos alkalmazása, illetve az azzal történő fenyegetés a polgári 
lakossággal ill. civil célpontokkal szemben meghatározott politikai célok elérése végett. 
 
Válság99: olyan esemény, amely az emberek életét veszélyezteti, komoly anyagi károkat képes 
okozni, rendkívüli kormányzati lépéseket igényel, és nem tervezett erőforrások felhasználását 
teszi szükségessé. 

                                           
95 Farkasné Zádeczky Ibolya: A biztonságot veszélyeztető globális kihívások (Hadtudomány, a Magyar 
Hadtudományi Társaság folyóirata, XVI. évfolyam 3. szám, 2006. szeptember, p. 41.) 
96 Közigazgatási szakvizsga, Kül- és Biztonságpolitikai ágazat II.pps – 2006. szeptember, hatályosította Kladek 
András (letöltés ideje: 2009-10-10; www.kszk.gov.hu/data/.../Biztonsagpolitikai_agazat_diasor.ppt) 
97 Közigazgatási szakvizsga, Kül- és Biztonságpolitikai ágazat II.pps – 2006. szeptember, hatályosította Kladek 
András (letöltés ideje: 2009-10-10; www.kszk.gov.hu/data/.../Biztonsagpolitikai_agazat_diasor.ppt) 
98 Szternák György – Kiss Zoltán László: Vázlat a terrorizmus szociológiai aspektusainak vizsgálatához, 
Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények 3, pp. 98-127, Budapest, 2005. 
99 Szternák György: Adatok a nemzeti biztonsági stratégia és a nemzeti katonai stratégia elkészítéséhez II., 
Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények 1, pp. 5-29, Budapest, 2002.  
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Rövidítések jegyzéke  
 

Alk. 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 
ÁNTSZ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
BÁH Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
BM Belügyminisztérium 
BM HÉK Belügyminisztérium Helyzetértékelő Központ 
BNT Befogadó Nemzeti Támogatás 
CEP Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés 

[Civil Emergency Planning] 
CIWIN Létfontosságú Infrastruktúrák Figyelmeztető Információs 

Hálózata [Critical Infrastructure Warning Information System] 
CMX Válságkezelési Gyakorlat 

[Crisis Management Exercise  
CP Polgári Védelem 

[Civil Protection] 
CPC Polgári Védelmi Bizottság 

[Civil Protection Committe] 
ECI Európai Létfontosságú Infrastruktúra 

[European Critical Infrastructure] 
EDR Egységes Digitális Rádió-távközlő Rendszer 
EKG Elektronikus Kormányzati Gerinc 
EKK Elektronikus Kormányzati Központ 
ENSZ Egyesült Nemzetek Szervezete 

[United Nations Organization] 
ENSZ EGB Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága 

[United Nations Economic Commission for Europe] 
EPCIP Európai Program a Kritikus Infrastruktúrák Védelmére  

[European Programme for Critical Infrastructure Protection] 
EU Európai Unió 

[European Union] 
EU CME Európai Unió Válságkezelési Gyakorlata 

[European Union Crisis-management Exercise] 
EÜM Egészségügyi Minisztérium 
FVB Fővárosi Védelmi Bizottság 
FVM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
GKM Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
GT Gazdaságbiztonsági Tartalék 
HM Honvédelmi Minisztérium 
HM VH Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal 
HVB Helyi Védelmi Bizottság 
HVK Honvéd Vezérkar 
HVKF Honvéd Vezérkarfőnök 
Hvt. 2004. évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről 

Hvt.Vhr. 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet a honvédelemről és a Magyar 
Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról 

IC-NPO Nonprofit Szervezetek Nemzetközi Osztályozása 
[International Classification of Non-Profit Organisations] 

IRM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 
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Kat. 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés 
irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 

Kat.Vhr. 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni 
védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi 
LXXIV. törvény végrehajtásáról 

KHEM Közlekedési, Hírközlési és Energetikai Minisztérium 
KIV Kritikus Infrastruktúra Védelem 
KKB Kormányzati Koordinációs Bizottság 
KKBT Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkársága 
KKB TT Kormányzati Koordinációs Bizottság Tudományos Tanács 
KKB VK Kormányzati Koordinációs Bizottság Veszélyhelyzeti Központ 
KOK Katasztrófavédelmi Oktatási Központ 
KÖVIZIG Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
KTIR Kormányzati Távközlési és Informatikai Rendszer 
KVI Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
KVB Kormányzati Védelmi Bizottság 
KVH Központi Védelmi Hivatal 
KvVM Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
MeH Miniszterelnöki Hivatal 
MH Magyar Honvédség 
MK Magyar Köztársaság 
MKI Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
MTA Magyar Tudományos Akadémia 
MVB Megyei Védelmi Bizottság 
NATO Észak-atlanti Szerződés Szervezete  

[North-Atlantic Treaty Organization] 
NAÜ Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 
NBH Nemzetbiztonsági Hivatal 
NBS Nemzeti Biztonsági Stratégia 
NCI Nemzeti Kritikus Infrastruktúra 

[National Critical Infrastructure] 
NCRS NATO Válságreagálási Rendszer 

[NATO Crisis Response System] 
NFGM Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 
NGO Nem Kormányzati Szervezet 

[Non-governmental Organization] 
NHK Nemzeti Helyzetértékelő Központ 
NKVS Nemzeti Katasztrófavédelmi Stratégia 
NUTS Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája 

[Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques] 
OAH Országos Atomenergia Hivatal 
OBEIT Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv 
OGY Országgyűlés 
OKF Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
OKM Oktatási és Kulturális Minisztérium 
ONER Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer 
ÖM Önkormányzati Minisztérium 
OpT Operatív Törzs 
ÖTM Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 



 126

PB&Cs Tervezési Tanács és Bizottságok 
[Planning Board and Committees] 

PM Pénzügyminisztérium 
PV Polgári Védelem 
Pv.tv. 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről 
RODOS Valós idejű Döntés Támogató Rendszer 

[Real-time, On-line, Decision Support System] 
SCEPC Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottság 

[Senior Civil Emergency Planning Committee]  
TIT HABE Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Hadtudományi és 

Biztonságpolitikai Közhasznú Egyesület 
TTB Tárcaközi Tervező Bizottság 
VIS Védelmi Igazgatási Stratégia 
VMB Védekezési Munkabizottság 
ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
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PUBLIKÁCIÓK ÉS TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE 

 

Mértékadó folyóirat cikkek 

⋅ Bognár Balázs: A Magyar Köztársaság válságkezelési rendszere; Kard és Toll, 8. évf. 1. 
szám. pp. 5-15. 2007., Budapest; 

⋅ Dsupin Ottó – Bognár Balázs: A kormányzati koordináció megvalósulása a 
katasztrófavédelem rendszerében; Polgári Védelmi Szemle, 2008. évi 2. szám. pp. 10-19., 
Budapest; 

⋅ Bognár Balázs: A védelmi igazgatás, mint a biztonság nem katonai dimenziójának 
időszerű kérdései; Társadalom és Honvédelem, Budapest; (közlésre elfogadva, 
megjelenés alatt) 

⋅ Bognár Balázs: Változó Biztonság; Polgári Védelmi Szemle, Budapest. (közlésre 
elfogadva, megjelenés alatt) 

 

Nem lektorált folyóirat cikkek 

⋅ Bognár Balázs: Tájékoztató a Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkársága, az 
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Védelmi Titkársága, valamint a 
Nemzeti Helyzetértékelő Központ helyéről és szerepéről a megváltozott minisztériumi 
struktúrában és a védelmi igazgatás rendszerében; Önkormányzati Tájékoztató XVII. évf. 
3. szám. pp. 32-35. 2007., Budapest; 

⋅ Bognár Balázs: A Nógrád Megyei Védelmi Bizottság és a történelmi egyházak 
együttműködéséről; Önkormányzati Tájékoztató XVIII. évf. 6. szám. pp. 26-27. 2008., 
Budapest; 

⋅ Bognár Balázs: Az árvízi védekezés tapasztalatai; KAPU folyóirat, Budapest; (közlésre 
elfogadva, megjelenés alatt) 

⋅ Bognár Balázs: A megyei védelmi irodák felépítése, főbb feladataik; KAPU folyóirat, 
Budapest; (közlésre elfogadva, megjelenés alatt) 

⋅ Bognár Balázs: „A védelmi igazgatás működésének jogi fejlődése, az önkormányzati 
igazgatás felülvizsgálatának lehetséges  hatásai a területi és helyi védelmi igazgatásra” 
TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Közhasznú Egyesület – Biztonságpolitikai 
Füzetek, Budapest; (közlésre elfogadva, megjelenés alatt) 

 

Idegen nyelvű publikációk 

⋅ 1st. Lt. Balázs Bognár: Observations of the past ten years about the pact signed with the 
historic churches in Nograd county; Academic and Applied Research in Military Science, 
Vol. 7. issue 4. pp. 583-591. 2008., Budapest; 

⋅ Tünde Bonnyai – Capt. Balázs Bognár: The process of critical infrastructure protection; 
Academic and Applied Research in Military Science, 2009. Budapest. (közlésre 
elfogadva, megjelenés alatt) 
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Szerkesztett könyvben cikk, egyetemi jegyzet 

⋅ Bognár Balázs: A biztonság időszerű kérdései; Biztonság és védelempolitika a 
felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára (könyvben cikk); Zrínyi Miklós Nemzet-
védelmi Egyetem, ISBN: 978-963-7060-83-0, Budapest, 2009.; (közlésre elfogadva, 
megjelenés alatt) 

⋅ Bognár Balázs: A Kormányzati Koordinációs Bizottság helye, szerepe, feladatai a 
védelmi igazgatás rendszerében; Közigazgatás (egyetemi jegyzetben cikk) Zrínyi Miklós 
Nemzet-védelmi Egyetem, ISBN: 978-963-7060-79-3, Budapest, 2009.; (közlésre 
elfogadva, megjelenés alatt) 

⋅ Bognár Balázs – Bonnyai Tünde: Kritikus infrastruktúra védelem; Kézikönyv 
polgármesterek részére (könyvben cikk); Zrínyi Miklós Nemzet-védelmi Egyetem, ISBN: 
978-963-7060-76-2, Budapest, 2009.; (közlésre elfogadva, megjelenés alatt) 

⋅ Bognár Balázs: A Nemzeti Helyzetértékelő Központ helye, szerepe, feladatai a védelmi 
igazgatás rendszerében; Biztonság és védelempolitika a felsőoktatásban résztvevő 
hallgatók számára (könyvben cikk); Zrínyi Miklós Nemzet-védelmi Egyetem, ISBN: 
978-963-7060-83-0, Budapest, 2009.; (közlésre elfogadva, megjelenés alatt) 

⋅ Bognár Balázs: A történelmi egyházakkal való együttműködés lehetőségei; A katonai 
igazgatás története (egyetemi jegyzetben cikk); Zrínyi Miklós Nemzet-védelmi Egyetem, 
ISBN: 978-963-7060-71-7, Budapest, 2009.; (közlésre elfogadva, megjelenés alatt) 

⋅ Bognár Balázs: Szakmai jogtár – a katasztrófavédelemmel, a védelmi felkészítéssel, a 
polgári védelemmel, a tűzvédelemmel és a honvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, az 
állami irányítás egyéb jogi eszközei; Kézikönyv polgármesterek részére (könyvben cikk); 
Zrínyi Miklós Nemzet-védelmi Egyetem, ISBN: 978-963-7060-76-2, Budapest, 2009.; 
(közlésre elfogadva, megjelenés alatt) 

 

Konferencia kiadványban előadás 

⋅ Bognár Balázs: „A kormányzati koordináció megvalósulása, a biztonsági kihívások 
tükrében” TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Közhasznú Egyesület - konferencia 
kiadvány, Budapest; (közlésre elfogadva, megjelenés alatt) 

⋅ Bognár Balázs: „A védelmi felkészítés és válságkezelés rendszerében résztvevő szervek 
időszerű feladatai” TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Közhasznú Egyesület - 
konferencia kiadvány, Budapest. (közlésre elfogadva, megjelenés alatt) 

 

Tudományos munka 

⋅ 2004-től a TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Közhasznú Egyesület tagjaként, 
2005-től az Egyesület Ifjúsági Tagozatának vezetőjeként, majd 2008-tól az Egyesület 
alelnökeként aktívan részt veszek a különböző hadtudományi, biztonságpolitikai, védelmi 
igazgatási konferenciák, szimpóziumok, munkaműhelyek, előadások, felkészítések, vita 
estek, ifjúsági fórumok, országos vetélkedők tervezésében és lebonyolításában; 

⋅ A védelmi igazgatás tárgykörét érintő témákban (veszélyhelyzet-kezelés, biztonsági 
kihívások, kormányzati koordináció, területi és helyi védelmi igazgatás) folyamatosan 
előadásokat tartok a ZMNE doktoranduszainak, a ZMNE vezérkari tanfolyama és a 
katonai vezetői tancsoportja hallgatóinak, a ZMNE védelmi igazgatás szakon 
(katasztrófavédelem szakirányon) tanuló hallgatóknak (BsC és MsC képzéseken), a 
Rendőrtiszti Főiskola katasztrófavédelem szakirányon tanuló hallgatói, a Büntetés-
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végrehajtás Oktatási Központja,- a Katonai Felderítő Hivatal,- és a Katasztrófavédelmi 
Oktatási Központ szaktanfolyamai résztvevői részére. 

⋅ Az ÖM KKB Titkársága munkatársaként tevékenyen részt vállalok a tárcák, a megyék 
(főváros) védelmi igazgatási feladatai intézésével megbízott szakemberei felkészítésében, 
a megyei védelmi bizottságok munkájának szakmai- és felügyeleti ellenőrzésében. 

 

Köszönetnyilvánítás 

Ezúton mondok köszönetet tudományos témavezetőmnek, munkahelyi vezetőimnek, 
elöljáróimnak, egyetemi tanáraimnak, konzultációs partnereimnek, munkatársaimnak, 
kollégáimnak és mindazoknak, akik munkájukkal, érdemi szakmai javaslataikkal, emberi 
támogatásukkal folyamatosan segítették disszertációm elkészítését. 


