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A tudományos probléma  

A múlt század kilencvenes éveitől radikálisan megváltozott biztonsági környezet, és a korábbiaktól 

alapjában eltérő természetű konfliktusok ráébresztették a nagy nemzetközi szervezeteket és azok tagállamait, hogy 

korunk válságai pusztán katonai erővel, eszközökkel nem kezelhetők eredményesen. A megváltozott biztonsági 

környezet hatására átalakult biztonságfelfogásunk, a kihívások, fenyegetések kezelésének új módszerét tették 

szükségessé. A nemzetközi válságkezelés negatív tapasztalatai arra indították a nagy nemzetközi szervezeteket, 

valamint az egyes országokat, hogy az új, komplex típusú kihívásokra komplex választ keressenek. 

Elengedhetetlenné vált a civil szakértelem, általában a polgári oldal bevonása a válságkezelési erőfeszítésekbe, 

amely viszont jelentős mértékben kiszélesítette a beavatkozók körét. 

A válságok komplex kezelése érdekében, beleértve a civil és a katonai oldal intézményesített 

együttműködésének a követelményét, létrejött az átfogó megközelítés koncepciója, amely – elvi és strukturális 

síkon – nagyon rövid idő alatt átütő sikert aratott. A válságok kezelésében érintett nagy nemzetközi szervezetek, 

mint ENSZ, EU, NATO egyértelműen e koncepció mentén képzeli el a válságkezelési tevékenységét, ennek 

megfelelően mindhárom szervezet kialakította az átfogó megközelítés megvalósítására vonatkozó doktrínákat, 

megteremtette az ehhez szükséges szervezeti struktúrákat, létrehozta a működtetést szolgáló eljárási rendeket.  

Mindezek ellenére a tapasztalatok messze nem igazolják, hogy az elmélet az elvártaknak megfelelően 

működne a gyakorlatban. A koncepciókat kidolgozók csalódottan konstatálták, hogy azok az előfeltevések, 

amelyek az átfogó megközelítés megvalósulásához nélkülözhetetlenek, egyáltalán nem, vagy csak részben 

teljesülnek. A legjobb szándékok ellenére is még mindig túl nagy a szakadék a mandátumok, célkitűzések, 

törekvések, a gondolkodásmód, illetve a szervezeti kultúrák között. Sok tapasztalat arra mutat, hogy a papíron 

nagyon jól mutató átfogó megközelítés a valós életben nem úgy működik, ahogy azt megálmodói remélték. Ennek 

számos teljesen praktikus oka is van, a politikai nézetkülönbségektől a néha túl szigorú adminisztratív szabályokig. 

A kutatásaim során abból a feltevésből indultam ki, hogy amennyiben kizárólag a szakirodalomban megtalálható 

adminisztratív, illetve más praktikus akadályozó tényezők lennének az okai a sikertelenségnek, akkor ezeket az 

évek folyamán sorra ki lehetett volna küszöbölni. Erre azonban nem került sor, így arra a következtetésre jutottam, 

hogy kell lennie egy koncepcionális jellegű problémának is, amely miatt nem tud tért nyerni megfelelően az átfogó 

megközelítés a gyakorlatban.  

A koncepcionális probléma feltárásához megvizsgáltam, hogy a tradicionálisan nemzetközi missziókra 

alkalmazott átfogó megközelítés alkalmazható-e belső, nemzeti szintű válságokra is, mivel egy országon belül – 

normál működést feltételezve – egységes kormányzati irányvonal és szándék áll a politikai és stratégiai 

célkitűzések mögött, így eleve nagyobb az esély az ezek megvalósítását célzó tevékenységek közötti koherencia 

megteremtésére. E logika alapján vettem górcső alá a válságkezelés nemzeti szintjét, hogy az itt megvalósítandó 

átfogó megközelítés mennyiben segítené a koherenciát a nemzetközi válságkezelési dimenzióban.  

Az átfogó megközelítés alapvetően egy gondolkodásmód, ezért szükség van egy  metódusra, amely segít 

átültetni az átfogó megközelítés elméletét a válságkezelés gyakorlati feladataiba. E megfontolásból vizsgáltam 

meg az eredetileg katonai műveletek céljából kidolgozott hatás alapú megközelítés elméletét és gyakorlatát, és a 

nemzeti szintű, kormányzati válságkezelés dimenziójára történő adaptáció lehetőségét.  
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Harmadik tudományos problémaként vetődött fel az átfogó megközelítés nemzeti szintjét támogató 

struktúra jellege és működése.  Magyarországon a válságkezelési szisztéma ágazati szegmensek mentén 

megosztott, minden egyes ágazat létrehozott egy saját struktúrát az ágazati szakmai elveknek, szabályoknak illetve 

kultúráknak megfelelően. Ezek nem alkotnak egységes egészet, vagyis hazánkban jelenleg nem létezik általános 

hatáskörű nemzeti válságkezelési rendszer, hanem minden esetben a válság jellegének megfelelő ágazati logikán 

működő struktúrákat és eljárásokat aktivizálják. E megoldás nem alkalmas az átfogó megközelítés alapján működő 

nemzeti válságkezelési rendszer támogatására, ezért olyan struktúrát szükséges létrehozni, amely minden típusú 

válság esetén, egységes logika alapján, egységes eljárási rendben, stabil, ugyanakkor rugalmas struktúrában képes 

megoldani a válságkezelési feladatokat. Ezen követelményeket szem előtt tartva készítettem el az átfogó 

megközelítés és a hatás alapú megközelítés alapján működő nemzeti válságkezelési rendszer egy lehetséges 

elméleti modelljét, amelyet alapvetően a meglévő védelmi igazgatási szervezetekre alapoztam, kiegészítve azokat 

egy nemzeti válságkezelési központtal.   

A kutatás célkitűzései 

1. Kidolgozni az átfogó megközelítés egyes megvalósulási szintjeit, majd az átfogó megközelítés 

megvalósítására kialakított ENSZ, EU és NATO koncepciók és struktúrák, valamint egyes nemzetek e 

téren eddig elért eredményeinek az összehasonlító elemzése alapján feltárni az átfogó megközelítés 

elméleti, koncepcionális alapjai, illetve a gyakorlati megvalósítása közötti eltérések koncepcionális 

kiváltó okát; 

2. Az átfogó megközelítés hazai megvalósítása terén eddig elért eredmények és jövőbeli célkitűzések 

alapján igazolni, hogy az átfogó megközelítés alkalmazható és alkalmazandó komplex belső, nemzeti 

válságok esetén is; 

3. Megállapítani a védelmi igazgatás rendszerének fejlődése során az átfogó megközelítés irányába ható 

tendenciákat, szervezeti, működési változásokat, majd a védelmi igazgatás jelenlegi rendszerében 

beazonosítani az átfogó megközelítést megtestesítő, illetve azt támogató szervezeti elemeket, és 

mindezek alapján bizonyítani a védelmi igazgatás rendszerének alkalmasságát az átfogó megközelítés 

támogatására; 

4. Kialakítani a hatás alapú megközelítés nemzeti válságkezelési feladatokra történő adaptációjának a 

módját, valamint meghatározni a helyét és szerepét az átfogó megközelítés támogatásában; 

5. Kidolgozni az átfogó megközelítésen alapuló kormányzati válságkezelési rendszer elméleti modelljét 

(alapelvek, rendeltetés, funkciók, struktúra); 

 

Hipotézisek 

A kutatásom során az alábbi hipotéziseket állítottam fel, illetve alkalmaztam: 

1. Az átfogó megközelítés megvalósulását legalább három szinten kell vizsgálni: az egyén szintjén, továbbá 

nemzeti és nemzetközi szinteken. Az átfogó megközelítés eddig kialakított modelljei a gyakorlatban azért 
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nem hatékonyak, mivel azok a civil és katonai oldal közötti együttműködés legmagasabb (nemzetközi) 

szintjét célozzák meg anélkül, hogy az alatta lévő (egyéni és nemzeti) szinteken hatékonyan működő 

átfogó megközelítés létezne; 

2. Az átfogó megközelítést viszonylagosan könnyebb megvalósítani nemzeti szinten mint nemzetközi 

környezetben, mivel nemzeti kereteken belül a mindenkori kormány biztosítani képes azt a koherenciát, 

amely a mellérendelt, egyenrangú nemzetközi válságkezelő szervezetek között nehezebben érhető el;  

3. Az átfogó megközelítés alapelvei, gondolkodásmódja, kultúrája a nemzetközi válságkezelő missziókon 

kívül, megfelelő módon adaptálva alkalmazható belső, nemzeti szintű válságokra is; 

4. Az átfogó megközelítés hazai, nemzeti szintű alkalmazása szervezeti oldalról a védelmi igazgatás 

rendszerében valósulhat meg, amely jelen struktúrájában is ennek ideális közvetítő közege, katalizátora 

lehet, megfelelő átalakításokkal pedig még alkalmasabbá tehető;   

5. A védelmi igazgatási rendszer struktúrájának átalakítása vonatkozásában az átfogó megközelítést 

elősegítő megoldás lehet egy egységes nemzeti válságkezelési rendszer, ezen belül egy nemzeti 

válságkezelési központ létrehozása;  

 

Kutatási módszerek 

A kitűzött célok megvalósítása érdekében:  

- elemeztem és - többek között SWOT analízis alkalmazásával - összehasonlítottam az ENSZ, az EU és a 

NATO, valamint több ország átfogó megközelítésre vonatkozó koncepcióit, struktúráit, azokból 

következtetéseket vontam le az átfogó megközelítés elmélete és gyakorlata közötti eltérés koncepcionális 

okaira vonatkozóan;  

- A Honvédelmi Minisztérium Jogi Főosztályán, és a HM Védelmi Igazgatási Főosztályán (illetve 

jogelődjénél a HM Védelmi Hivatalban) betöltött különböző beosztásaim során részt vettem a 

honvédelemmel, a katasztrófavédelemmel, a válságkezeléssel és a védelmi igazgatással kapcsolatos 

koncepciók, illetve jogszabályok kidolgozásában, egyeztetésében, véleményezésében; 

- A beosztásomból eredő feladatok végrehajtása során, kétoldalú nemzetközi programok keretében 

konzultáltam több ország válságkezelési szakértőivel (Szlovákia, Lengyelország, Cseh Köztársaság, 

Georgia,), összehasonlítottuk országaink nemzeti válságkezelési rendszerét, e témakörben tapasztalatot 

cseréltünk;  

- interjút készítettem az afganisztáni magyar PRT tevékenységét felügyelő Északi Regionális 

Parancsnokságon, illetve az afganisztáni NATO parancsnokságon korábban szolgálatot teljesítető katonai 

vezetőkkel;   

- A NATO Nápolyi Egyesült Erők Parancsnokságának (Joint Force Command Naples) jogi irodájában 

eltöltött 4 év során (ebből is kiemelten a NATO NRF Deployed Joint Task Force parancsnokának jogi 

tanácsadójaként végzett mintegy másfél éves tevékenységem kapcsán) mind elméletben, mind 

gyakorlatban megismerhettem a NATO válságreagálási rendszerét, a hatás alapú megközelítés és az 

átfogó megközelítés NATO által alkalmazott elveit, metódusait, ezek jogi aspektusairól a JFC Naples 

mobil oktatócsoportjának tagjaként rendszeresen előadásokat tartottam PfP és Mediterrán Dialógus 

országok hadseregeinek tisztjei részére;  
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- 2010 és 2012 között a NATO szervek és a tagállamok képviselőiből álló NATO HQ Comprehensive 

Approach Community of Interest elnevezésű munkacsoportban képviseltem hazánkat, amelynek során 

megismerhettem a NATO átfogó megközelítés legújabb tendenciáit, törekvéseit, előadásomban, 

hozzászólásaimban ismertettem és képviseltem Magyarország álláspontját, amelyről személyes 

konzultációkat folytattam a téma elismert nemzetközi szakértőivel; 

- 2013-ban a NATO Válságkezelési és Katasztrófavédelmi Kiválósági Központjában tartott konferencián 

megismertem a Szövetség válságkezelési eljárásainak legújabb eredményeit, előadásomban ismertettem 

a NATO Válságreagálási Rendszere hazai adaptációjának eredményeit, illetve ezzel összefüggésben az 

átfogó megközelítés nemzeti koncepciójára vonatkozó hazai elképzeléseket, ezeket személyes 

konzultációk keretében megvitattam a tagállamok képviselőivel; 

- 2010 óta (féléves megszakítással) a HM Védelmi Igazgatási Főosztály jogelődje, a Védelmi Hivatal által 

indított átfogó megközelítés projekt vezetőjeként részt veszek az átfogó megközelítés nemzeti 

rendszerének elvi megalapozásában, a jogszabályi háttér kialakításában, valamint a gyakorlati 

megvalósítás tervezésében, szervezésében, a végrehajtás koordinálásában. Az e periódusra eső összes 

kutatásom primer jellegű kutatás;  

- A téma kutatása, kidolgozása során az általános kutatási módszerek közül több esetben az analízist és az 

összehasonlító elemzést alkalmaztam, azonban kutatási módszerem legfőbb irányvonala – az átfogó 

megközelítés jellegéből fakadóan – a rendszerszemlélet és a szintézisre törekvés volt, az egyes 

rendszerek, alrendszerek közötti összefüggések, és azokon keresztül, a köztük lévő együttműködési 

lehetőségek feltárása céljából. A kutatási eredményeim nagyobbik fele primer kutatásokon, saját 

tapasztalatok feldolgozásán, saját koncepciók, elképzelések kidolgozásán és egyeztetésén alapul, 

szorosan kapcsolódva a témához kapcsolódó szakirodalomhoz illetve jogszabályokhoz. 

Részeredményeimet konferenciákon és publikációk formájában tettem közzé. 

 

Összegzett következtetések 

Napjainkban a biztonság átfogó felfogása, ebből adódóan a kihívások, veszélyek, fenyegetések, valamint 

a válságok komplexitása megköveteli azt, hogy e helyzetek kezelésére komplex módszereket alkalmazzunk. Az 

erre vonatkozó koncepció átfogó megközelítés néven a nemzetközi válságkezelés berkeiben alakult ki, majd 

hamarosan alkalmazni kezdte az ENSZ, az EU és a NATO, valamint számos ország nemzeti szinten is. A nagy 

nemzetközi szervezetek, illetve a nemzetek kialakították az erre vonatkozó doktrínákat, struktúrákat, eljárásokat. 

A gyakorlati megvalósítás során azonban nem sikerült a megcélzott hatékonysági szintet elérni, és a kutatásom 

elsősorban arra irányult, hogy ennek koncepcionális okát feltárjam. Ehhez felállítottam az átfogó megközelítés 

egymásra épülő hármas szintrendszerét.  E rendszerben az első szint az egyén szintje, amelyen egy mentális 

irányultságot, gondolkodásmódot, tudati állapotot értek, és amelynek kialakítását már az általános oktatás, képzés 

fázisában meg kell kezdeni, illetve e kereteken belül kell megalapozni. Amennyiben a hallgatók már e szellemben 

sajátítják el a válságkezeléssel kapcsolatos ismereteket, ha ebben a gondolkodásmódban szocializálódnak, sokkal 

nagyobb eséllyel érhető el a mentális és emocionális azonosulásuk az átfogó megközelítéssel.  

Az átfogó megközelítés második szintjeként a nemzeti szintet azonosítottam be, amely a nemzet összes 

civil és katonai képességeinek együttes, koordinált alkalmazását jelenti egy komplex válság megoldása érdekében. 
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Ehhez meg kell teremteni a kohéziót és az intézményesített együttműködés rendszerét, valamint kultúráját a 

válságkezelésben résztvevő állami és nem állami szervek között, az egységes kormányzati szándéknak és 

összkormányzati érdekeknek megfelelően.  

Végül a harmadik szint az átfogó megközelítés nemzetközi szintje, ahol különböző államok, nemzetközi 

szervezetek, NGO-k, befogadó államok, donor országok civil és katonai szereplői közötti összhangot és 

együttműködést kell megteremteni, jellemzően egy többnemzeti misszió keretein belül. E harmadik, egyben 

legmagasabb szinten a működőképes átfogó megközelítés elérése – a kutatásaim eredménye alapján – nem 

lehetséges a két alatta lévő szint kihagyása nélkül. Az átfogó megközelítést alulról felfelé haladva kell 

megvalósítani először az egyéni, majd a nemzeti szinten, és csak ezek hatékony működése után következhet a 

nemzetközi szint. A gyakorlatban ezzel szemben a válságkezelő szervek a két alsóbb szint kihagyásával, rögtön a 

nemzetközi szinten próbálják megvalósítani az átfogó megközelítést, és ebben találtam meg azt a koncepcionális 

problémát, amely miatt az átfogó megközelítés a gyakorlatban nem működik az elvárásoknak megfelelő 

hatékonysággal.   

A koncepcionális probléma kiküszöbölése érdekében ki kell alakítani az átfogó megközelítést támogató 

oktatási, képzési, kiképzési programok rendszerét (egyéni szint), majd meg kell alkotni az átfogó megközelítés 

nemzeti szintű koncepcióját, struktúráját, gyakorlatát (nemzeti szint) úgy, hogy az nem csak nemzetközi, hanem 

saját, belső válsághelyzetekre is alkalmazható legyen. Végül a jól működő egyéni és nemzeti szintre alapozva, az 

átfogó megközelítés szellemében tevékenykedő egyének és nemzeti válságkezelő szervek kiküldhetők nemzetközi 

környezetben (nemzetközi szint) történő válságkezelési feladatok végrehajtására. Az átfogó megközelítés 2013-

16-ra szóló kormányzati akciótervének végrehajtása is azzal a tapasztalattal szolgált, hogy az átfogó megközelítés 

megvalósítása csak egy alulról felfelé, hosszabb időintervallumot igénylő szerves fejlődés eredménye lehet, azt 

nem lehet gyors és radikális változtatásokkal, főképpen nem teljes szintek kihagyásával véghezvinni.  

Az átfogó megközelítés három szintje közül a nemzetközi szint nyert el teljes támogatottságot mind a 

nemzetközi szervezetekben, mind az egyes országokban, az egyén szintjére pedig egyre nagyobb hangsúlyt 

fektetnek, bár a civil és a katonai jellegű képzések átjárhatósága még nem igazán kiforrott. Ami eddig nem kapott 

számottevő támogatottságot, az a nemzeti szint, azon belül is az átfogó megközelítés alkalmazása saját, nemzeti 

válságok kezelése terén. Az egyes országok válságkezelési rendszerinek elemzése rámutatott, hogy a kisebb 

méretű, szerényebb gazdasági és katonai potenciállal rendelkező országokra inkább jellemző, hogy törekednek a 

nemzeti szint megvalósítására, és ennek különböző stádiumait, illetve fejlettségi fokát érték el. Éppen ezért 

Magyarországon a nemzeti szint kiépítése és megerősítése példaként is szolgálhat más hasonló méretű országok 

részére.  

Az átfogó megközelítés nemzeti rendszerének kialakításához és működtetéséhez nem szükséges új 

struktúra kialakítása, mivel erre szolgáló rendszer létezik, amely a védelmi igazgatás rendszere. A védelmi 

igazgatás mind vertikálisan, mind horizontálisan lefedi az összes válságtípus kezeléséhez szükséges potenciális 

(civil és katonai) beavatkozót, valamint azok irányító szerveit, tartalmazza az együttműködéshez szükséges 

kapcsolatrendszert és mechanizmusokat. Ezért a védelmi igazgatás ideális közvetítő, illetve katalizátor szerepet 

tölthet be az átfogó megközelítés nemzeti rendszerének kialakításában, működtetésében, amelynek struktúrája 

jelenlegi állapotában is alkalmas minderre, illetve megfelelő változtatásokkal még alkalmasabbá tehető.  
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Az átfogó megközelítés koncepciójának megfelelő nemzeti szintű válságkezelési rendszernek célszerűen 

a jelenleg meglévő strukturális háttéren kell alapulnia, a minimálisan szükséges szervezeti, hatásköri 

változtatásokkal. Mindennek figyelembe vételével készítettem el a nemzeti válságkezelési rendszer egy lehetséges 

Modelljét. E Modellben az átfogó megközelítést két tényező testesíti meg: egyrészt a hatáskörébe tartozik 

egységesen minden típusú válság kezelése, másodszor a struktúra mind horizontálisan, mind vertikálisan magában 

foglalja a válságkezelés összes lehetséges szereplőjét, másként fogalmazva a nemzet összes civil és katonai 

válságkezelő képességét. Az átfogó megközelítést, mint koncepciót és személetmódot, hatékonyan tudja támogatni 

a hatás alapú megközelítés, mint végrehajtási módszer, amellyel biztosítható, hogy az összkormányzati végcél 

irányába konvergál az összes válságkezelési erőfeszítés, a kormányzati szinten kidolgozott, elérendő hatások 

rendszerén keresztül.  

Az átfogó megközelítés viszonylag könnyebben és hatékonyabban valósítható meg nemzeti szinten mint 

a nemzetközi dimenzióban, mivel az utóbbit a számos mellérendelt, egyenrangú, szuverén beavatkozó jellemzi, 

amelyek érdekeit és törekvéseit igen nehéz közös nevezőre hozni, míg a nemzeti szinten a mindenkori kormány 

határozott, összkormányzati célkitűzésekkel, nagyobb mértékű kohéziót és koherenciát képes teremteni a 

válságkezelő szervek között a hatás- és felelősségi köréből adódóan. A Modellemben ezért a nemzeti 

válságkezelési rendszer csúcsán a Kormány áll, alatta, általános hatáskörű (minden válságra kiterjedő) döntés-

előkészítő, javaslattevő, illetve végrehajtást koordináló szerepkörben a Nemzetbiztonsági Kabinet található, a 

jelenlegihez képest némi hatáskör módosítással. Célszerűnek tartom a kabinet munkáját támogató két különálló 

szerv (Nemzetbiztonsági Munkacsoport, Terrorellenes Koordinációs Bizottság), továbbá a HIKOM és a KKB 

összevonását egyetlen szervezetbe, amely a szakmai és állami vezetőkből álló tagok útján megfelelően támogatni 

képes a Nemzetbiztonsági Kabinetet. Az átfogó megközelítés szempontjából nélkülözhetetlennek tartom, hogy a 

számos, ágazati válságkezelő központ helyett (illetve mellett) létesüljön egy Nemzeti Válságkezelő Központ a 

Nemzetbiztonsági Kabinet irányítása alatt. E központnak legyen egy folyamatosan működő központi eleme, amely 

rugalmasan kiegészíthető az aktuális válság által megkívánt szakértőkkel. Alapvető követelmény, hogy a 

hatáskörébe tartozzon minden típusú válság kezelése, és a struktúrája ennek megfelelően kerüljön kialakításra. A 

Nemzeti Válságkezelő Központ hangolná össze a végrehajtó erők tevékenységét, amelyeket még a válságot 

megelőző időszakban „pool”-okba kell szervezni és rendezni katonai és civil képességek bontásban. Ezekből a 

„pool”-okból a válságkezelés időszakában rendkívül rugalmas módon le lehet hívni a válság megoldásához 

szükséges erőket, eszközöket a megfelelő összetételben.  

A nemzeti válságkezelési rendszerben az állami szervek mellett fontos szerepet játszanak az NGO-k, 

amelyek szakértelme, válságkezelésben, humanitárius segítségnyújtás során szerzett tapasztalata nélkülözhetetlen. 

A hatékony közreműködésük feltétele, hogy már a válságkezelés legkorábbi szakaszától kezdve, még a tervezés 

stádiumában bevonásra kerüljenek, ahol egyeztetni, majd lehetőség szerint közös nevezőre kell hozni a 

célkitűzéseiket a Kormány és az állami szervek elérendő céljaival, valamint össze kell hangolni a tevékenységüket 

a többi beavatkozóval. Mindezek figyelembe vételével, a Modellben lévő Nemzeti Válságkezelési Központhoz 

tartozó szakértői csoportok közé természetszerűleg beletartoznak az NGO-k szakértői, a végrehajtó erőket képező 

civil képességek közé pedig beleértem az NGO-k által nyújtott képességeket is. 
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Új tudományos eredmények 

Az értekezés témájában elvégzett kutatómunka alapján az alábbiakat tekintem új tudományos 

eredménynek:  

1. Kidolgoztam az átfogó megközelítés megvalósítási szintjeinek rendszerét, amely alapján 

megkülönböztethető az egyéni, nemzeti és nemzetközi szint. Elsőként mutattam rá, hogy az átfogó 

megközelítés gyakorlati megvalósítása során jelentkező negatív tendenciák koncepcionális kiváltó 

oka, hogy az átfogó megközelítést a legmagasabb, vagyis nemzetközi szinten kívánják 

megvalósítani anélkül, hogy a két alatta lévő szint sikeresen működne, illetve egyáltalán létrejött 

volna;  

2. Bebizonyítottam, hogy az átfogó megközelítés nemzetközi válságkezelési feladatokra alkalmazott 

koncepciójának alapelvei, gondolkodásmódja, egyes elemei megfelelő kiigazításokkal 

adaptálhatóak a nemzeti válságkezelés rendszerében is, ennek megfelelően az átfogó megközelítés 

alkalmazható belső, nemzeti válságokra is;  

3. Elemeztem a védelmi igazgatás rendszerét a civil-katonai együttműködés szempontjából, amely 

alapján igazoltam, hogy az átfogó megközelítés nemzeti rendszerének kialakításában ideális 

közvetítő közegként, valamint strukturális alapként szolgálhat a védelmi igazgatás rendszere. 

Javaslatot fogalmaztam meg a védelmi igazgatás, valamint a honvédelmi igazgatás fogalmának 

módosítására;  

4. Megalkottam az átfogó megközelítés nemzeti fogalmát, szakmai és etikai alapelveit, kidolgoztam 

az átfogó megközelítés 3 évre szóló kormányzati akciótervének szakmai tervezetét, amelyet a 

Kormány jóváhagyott; 

5. Elkészítettem a nemzeti válságkezelés átfogó megközelítésen és hatás alapú megközelítésen alapuló 

elméleti modelljét; 

 

Ajánlások 

1. Az átfogó megközelítést a Nemzeti Biztonsági Stratégián túl, az ágazati stratégiákban is 

megjeleníteni a kormányzati válságkezelés fő szakpolitikai irányvonalaként, a jelen értekezésben 

található átfogó megközelítés nemzeti fogalom alapján; 

2. Az érintett ágazatok, szakmai szervek, szervezetek bevonásával létrehozni az átfogó megközelítés 

iránt érdeklődök közösségét (Community of Interest), amelynek tagjai rendszeres konzultációk, 

eszmecserék útján továbbfejlesztik az átfogó megközelítés nemzeti koncepcióját. A munkába be kell 

vonni a nem-kormányzati szervek (NGO) képviselőit is;  

3. A védelmi igazgatás, valamint a honvédelmi igazgatás jogszabályi definícióját kiegészíteni az 

értekezésben javasolt elemekkel;  

4. Erre a célra létrehozott, vagy már meglévő tárcaközi szervezet (pl. HIKOM) keretében megvizsgálni 

az értekezésben bemutatott nemzeti válságkezelési Modell megvalósíthatóságának lehetőségeit, 

módjait, a vizsgálat eredményeképpen javaslatot tenni a Kormány részére;  
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5. Az átfogó megközelítés egyéni szintjének kialakítása érdekében a komplex válságok kezelésével, és 

ezzel összefüggésben az átfogó megközelítéssel kapcsolatos ismeretek, kutatási eredmények 

kerüljenek be az oktatásba és képzésbe az alábbi formákban: 

- katonai, rendvédelmi, közigazgatási vezetők rendszeres vezetői, szakmai továbbképzéseinek 

keretében; 

- a védelmi igazgatási szervek döntéshozóinak, illetve döntés-előkészítőinek rendszeres 

továbbképzése keretében; 

- nemzetközi válságkezelési missziókban résztvevő katonák, rendőrök és civil szakértők részére, a 

válságövezetbe történő utazást közvetlenül megelőző felkészítés keretében (pre-deployment 

training); 

- a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a felsőoktatási és a tanfolyami képzés keretében. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen létrejött integráció eredményeképpen egy felsőoktatási intézményen 

belül megtalálható a civil, a katonai és a rendvédelmi elem, amely ideális háttérként szolgálhat az átfogó 

megközelítés oktatásához, kutatásához. Ennek megfelelően javaslom, egységes védelmi igazgatási szak 

létrehozását, amely felöleli a honvédelmi, a katasztrófavédelmi, a közrendvédelmi, valamint a közigazgatási 

feladatrendszert, és ahol az oktatás tematikája az átfogó megközelítés jegyében, a különböző hivatásrendek szoros 

együttműködésén alapul. Ezzel összhangban a szak három szakirányból állna: honvédelmi igazgatási szakirány, 

katasztrófavédelmi szakirány, közrendvédelmi igazgatási szakirány, esetleg kiegészülve egy negyedik, általános 

védelmi igazgatási szakiránnyal elsősorban azok részére, akik kormánytisztviselőként, vagy köztisztviselőként 

védelmi kérdésekkel kívánnak foglalkozni a közigazgatás rendszerében (például a minisztériumokban, vagy más 

központi közigazgatási szervekben, a megyei kormányhivatalokban, a megyei kormányhivatalok járási 

hivatalaiban, polgármesteri hivatalokban stb). Javaslom, hogy az egységes védelmi igazgatási képzés kerüljön be 

az egyetemi közös tantárgyak körébe.  

Távlati célként javaslom egy általános válságmenedzser képzés megteremtését, amelynek célja olyan 

szakemberek képzése, akik értenek a válságkezelés alapelveihez, általános szakmai szabályaihoz, ismerik a 

kormányzati vezetés-irányítás, a közigazgatás, valamint a védelmi igazgatás rendszerét, megfelelő 

alapismeretekkel rendelkeznek a válságkezelés közigazgatási, honvédelmi, katasztrófavédelmi, közrendvédelmi 

feladatait illetően, melynek következtében képesek összehangolni a különböző civil és katonai képességek 

együttes alkalmazását, bármely típusú válság megoldása érdekében.  

Gyakorlati felhasználhatóság 

Az átfogó megközelítésnek a jelen értekezésben felvázolt értelmezése 2010-től már jelen van a 

gyakorlatban is. A HM Védelmi Igazgatási Főosztályon és jogelődjénél a HM Védelmi Hivatalnál végzett védelmi 

igazgatási jellegű munkaköröm lehetőséget adott az elmélet és a gyakorlat egyidejű fejlesztésre.  

Első ízben a Fejér 2012 komplex védelmi igazgatási gyakorlaton került tesztelésre az átfogó megközelítés 

elmélete, majd ezt követte évente a Honvéd Vezérkar törzsvezetési gyakorlataira rátelepülő védelmi igazgatási 

gyakorlatok sorozata. Az oktatás, képzés területén kiemelhető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi 

és Honvédtisztképző Kar felsőfokú vezetőképző tanfolyamának zárógyakorlata (amelynek első napján védelmi 

igazgatási gyakorlat került levezetésre), a honvédelmi igazgatási tanfolyamok rendszere, amely tematikájának 
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részét képezi az átfogó megközelítés, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen immár hagyományosan, 

évente megrendezésre kerülő hivatásrendek közötti gyakorlat.  

A gyakorlati megvalósítás jelentős állomását képezte a három évre szóló átfogó megközelítés akcióterv 

Kormány általi jóváhagyása, amellyel az elmélet a hivatalos kormányzati szakpolitika részévé vált, konkrét, 

gyakorlatias feladatokat megszabva. Szervezeti oldalról a Honvédelmi Igazgatási Tárcaközi Munkacsoport 

Kormány általi létrehozása nevezhető mérföldkőnek, mivel annak statútuma már kifejezetten az átfogó 

megközelítésen alapul, így elmondható, hogy a HIKOM az átfogó megközelítés kézzelfogható megvalósulási 

formája.  

A korunkat jellemző legfőbb kihívások, mint hibrid hadviselés, terrorizmus elleni küzdelem, tömeges 

migráció még a korábbi időszakhoz képest is erőteljesebben megkívánja a civil és katonai képességek összehangolt 

alkalmazását, ezért az átfogó megközelítés szerepe a jövőben várhatóan erősödni fog. A nemzeti és nemzetközi 

válságkezelésben újonnan megjelent „resilience” fogalma egy nemzet különböző típusú kihívások, fenyegetések 

elleni ellenálló képességét jelenti. Mindez az én értelmezésemben nem más, mint az átfogó megközelítés újabb, 

praktikusabb, gyakorlatiasabb megfogalmazása. Felfogható olyan összefüggésben is, hogy az átfogó megközelítést 

kell alkalmazni a különböző típusú válságok kezelése során, a „resilience” megteremtése és fenntartása érdekében. 

Az átfogó megközelítés tehát aktualitását egyáltalán nem vesztette el, sőt várhatóan még inkább előtérbe kerül 

majd, ezért az ezzel összefüggő kutatásokat célszerű folytatni, elsősorban a „resilience” fogalmával 

összefüggésben.  
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