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Keszely László – Kiss Álmos Péter 

A Magyar Honvédség lehetséges feladatai szükségállapot és 

terrorveszélyhelyzet idején 

Bevezetés 

A Magyar Honvédség felhasználása belbiztonságot érintő 

helyzetben a rendszerváltást megelőzően is kényes témakörnek 

számított, napjaink jogállami keretei között azonban még 

hangsúlyosabban előtérbe kerültek azok a jogi és szakmai 

jellegű garanciák, illetve szempontok, amelyek mentén döntés 

születhet a katonák bevetéséről. Nem kevesebbről van szó, 

minthogy adott esetben katonai erőt kell alkalmazni civilekkel 

szemben, amely mind politikai, mind szakmai oldalról alapos 

megfontolást igényel. Éppen ezen okból „az Országgyűlés az 

Alaptörvény hatodik módosításával fenntartotta azt a korábbi 

szemléletet, miszerint a Magyar Honvédség kiterjedt 

belbiztonsági feladatokra csak különleges jogrend idején 

hívható fel.”1 A külső, vagy katonai jellegű, illetve a belső, 

rendészeti típusú védelem elvi síkon alapvetően jól 

elhatárolható, „azonban az elmúlt években az elhatárolódás 

relativizálódása mutatható ki.”2 Ezért egyre fontosabbá válik a 

                                                 
1 FARKAS Ádám, KÁDÁR Pál: A különleges jogrendi szabályozás fejlődése 

és katonai védelmi vonatkozása, In. Farkas Ádám, Kádár Pál(szerk.): 

Magyarország katonai védelmének közjogi alapjai, Budapest, Zrínyi Kiadó, 

2016, 310. o. 
2  FARKAS Ádám, TILL Szabolcs: A honvédelmi alkotmány és 

alkotmányosság alapkérdései Magyarországon, In. Farkas Ádám, Kádár 

Pál(szerk.): Magyarország katonai védelmének közjogi alapjai, Budapest, 

Zrínyi Kiadó, 2016, 56. o.  
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katonák lehetséges helyének és szerepének a meghatározása a 

belbiztonságot fenyegető kihívások esetében is, elsősorban a 

különleges jogrenddel összefüggésben. 

E célkitűzéssel került megtartásra a közelmúltban a 

Honvédelmi Minisztériumban, a Honvéd Vezérkar 

Tudományos Kutatóhely által, a HM Védelmi Igazgatási 

Főosztály közreműködésével szervezett zártkörű workshop, 

amely a Magyar Honvédség lehetséges feladatait vizsgálta 

szükségállapot és terrorveszélyhelyzet idején. A rendezvényen 

a Magyar Honvédség harcoló, valamint területvédelmi 

tartalékos alakulatainak a parancsnokai vettek részt, vagyis a 

célközönséget az e feladatban elsődlegesen érintett katonai 

szervezetek vezetői alkották.  A jelen tanulmány a workshop-

on elhangzottak, illetve a témához kapcsolódó nemzetközi és 

hazai szakirodalom felhasználásával áttekinti és elemzi a 

katonai erő belbiztonsági célú alkalmazásának nemzetközi 

trendjeit, tapasztalatait, valamint a hazai jogi környezetet és a 

gyakorlati végrehajtás aspektusait. 

1. A katonai erő belbiztonsági célú alkalmazásának 

nemzetközi tapasztalatai 

A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a különleges 

jogrend kategóriájába sorolható belbiztonsági feladatok 

végrehajtása során a kormányerőknek két alapvető kihívásnak 

kell megfelelniük: 

‐ Egyrészt fenn kell tartaniuk az állami hatalom állandó 

jelenlétét, olyan területeken és körzetekben is ahol 

békeállapotban elegendő az időszakos, korlátozott 

jelenlét. Védeni kell a kritikus infrastruktúra elemeit, a 
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nagy értékű és a jelképes célpontokat. Fenn kell tartani 

a törvényes rendet és meg kell akadályozniuk az 

erőszakot. Olyan magatartást kell tanúsítaniuk, amely 

az állami hatalom ellenőrző, büntető és adószedő 

szerepe mellett hangsúlyozza a védelmező és 

szolgálatokat nyújtó szerepét is. 

‐ Másrészt nem alkalmazhatnak korlátlan erőt: kerülniük 

kell a járulékos pusztítást; csak a társadalomra valóban 

fenyegetést jelentő személyekkel és szervezetekkel 

szemben alkalmazhatnak erőt, és csak a minimálisan 

szükséges mértékben; kerülniük kell az olyan 

magatartást, műveleteket és eljárásokat, amelyek 

ellenséggé tehetik a konfliktusban eleddig semleges 

vagy kormánypárti lakosságot.   

Egy belbiztonsági kihívás során a kormányerők csak 

akkor tudnak megfelelni a fenti két kihívásnak, ha létszámuk 

elér egy kritikus tömeget. Ellenkező esetben valószínűleg 

kudarcot fognak vallani. A szükséges létszámot nem a 

potenciális ellenfél ereje, hanem elsősorban az érintett terület 

lakossága, másodsorban a kihívás jellege (intenzitása) 

határozza meg. Békeállapotban a modern, demokratikus 

államokban a rendészeti erők és a lakosság aránya 1:250-1:350 

körül van (tehát egy rendőr, csendőr, börtönőr, stb. jut 250-350 

polgárra). Ezzel az aránnyal fenn tudják tartani a törvényes 

rendet, szabályozni tudják a közlekedést, le tudják tartóztatni a 

bűnelkövetők jelentős részét. Egy súlyosabb konfliktus 

kezeléséhez ez az arány messze nem elegendő.3  

                                                 
3  KISS Álmos Péter: Háború a nép között: esettanulmányok a negyedik 

generációs hadviselés történetéből, Budapest, Zrínyi Kiadó, 2016, 140-143. 

o.  
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Az 1. Táblázat a létszámarányok és a konfliktus 

kimenetele közötti összefüggést mutatja néhány súlyos 

belbiztonsági konfliktus során. A táblázat alapján a biztonsági 

erők kudarcra vannak ítélve, ha létszámuk az 1:90 arány alatt 

marad. De a koszovói albán felkelés példája arra figyelmeztet, 

hogy még az 1:50 arány sem elegendő, ha az erő mögött nincs 

elég szilárd politikai akarat. A jugoszláv biztonsági erők 1:48 

arányt tudtak létrehozni, és 1999 tavaszán gyakorlatilag 

megsemmisítették az albán felkelő mozgalmat Jugoszlávia 

határain belül. Csak a NATO beavatkozása mentette meg az 

UCK-t a teljes megsemmisüléstől. A jugoszláv erők 

kivonulását követő NATO megszállás során a megszálló erők 

1:50 aránnyal sem voltak képesek megakadályozni a koszovói 

szerbek és más kisebbségek ellen indított etnikai tisztogatást. 

 

Konfliktus 

biztonsági erők 

& lakosság 

aránya 

kormányerők 

sikere/kudarca 

Algiers, 1957. jan-okt (algíri csata) 1:33 siker 

Rhodesia, 1972-78 (bózótháború) 1:300-1:200 kudarc 

Rhodesia, 1979 tavasz (választások) 1:92 kudarc 

Észak-Írország, 1972 1:50 siker 

Punjab, 1991-94 (Khalistan felkelés) 1:232-1:95 patthelyzet 

Punjab, 1991-94 (Khalistan felkelés) 1:69 siker 

Koszovó, 1998-1999 (albán felkelés) 1:48 siker 

Koszovó, 1999 júl. (NATO megszállás) 1:50 kudarc 

Basra, 2003-2007  1:300 kudarc 

Bagdad, 2007. (Baghdad Security Plan) 1:50 siker 

1. Táblázat. A létszámarány és a konfliktus kimenetele közötti összefüggés 

 

A létszám mellett a rendészeti szervek további 

problémája, hogy kiképzésük és felszerelésük is a 

békeállapothoz igazodik. E hiányosságokat új beszerzésekkel 
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és gyors kiképző programokkal kezelni lehet, de különös 

figyelmet kell fordítani arra, hogy a rendőrség valóban 

rendőrség maradjon – ne váljon a társadalomtól elkülönült, 

idegen megszálló erővé. 

A rendészeti szervek létszámhiányát a legtöbb esetben a 

fegyveres erők bevonásával pótolják. Ez többnyire ideiglenes, 

rövid időre tervezett eljárás, amelyből aztán gyakran hosszú 

időre szóló bevetés lesz. Egy – talán nem teljesen tipikus – 

példa a Lobogó hadművelet, a brit fegyveres erők alkalmazása 

Észak-Írországban: az 1969-ben nagyon rövid időre tervezett 

rendteremtő művelet csak 38 évvel később (2007-ben) ért 

véget.4  A fegyveres erők bevonása – különösen, ha annyira 

elhúzódik, mint a brit Lobogó hadművelet – negatív hatással 

van az ország védelmi képességeire, magukra a fegyveres 

erőkre és a társadalom és a fegyveres erők közötti 

kapcsolatokra.  

2. Belbiztonsági alkalmazás hatása a védelmi képességekre 

és a csapatokra 

Ha a fegyveres erők alkalmazása néhány hétnél hosszabb ideig 

tart, az elkerülhetetlenül az ország védelmi képességeinek 

csökkenéséhez vezet. Szükség lesz belbiztonsági feladatok 

végrehajtása során nélkülözhetetlen, de a harctéren 

hasznavehetetlen eszközökre (pl. nem halálos lőszer kilövésére 

alkalmas fegyverek, testpáncél). Ezek beszerzését elsősorban a 

védelmi költségvetésből kell finanszírozni. Az alkalmazott 

alakulatokat át kell szervezni a feladatnak és a kijelölt körzet 

természetének megfelelően, és állományukat fel kell készíteni 

rendészeti/csendőri feladatok végrehajtására.  

                                                 
4  Operation Banner: an Analysis of Military Operations in Northern 

Ireland. London, Ministry of Defence, 2006, i. o. 
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A belbiztonsági feladatokra vezényelt alakulatok nem 

állnak rendelkezésre a védelmi feladatokra. Az idő múlásával a 

csapatok kiképzésének színvonala fokozatosan (de 

meglehetősen gyorsan) visszaesik.  

Észak-Írország egy hadosztálynyi szárazföldi erőt, 

valamint kisebb tengerészeti és légierő egységeket kötött le a 

hidegháború során. 5  A brit fegyveres erők azt tapasztalták, 

hogy egy hat hónapra Észak-Írországba vezényelt zászlóalj 

ezután egy évig nem állt rendelkezésre védelmi feladatokra. A 

hat hónapos szolgálatot 1-2 hónapos felkészítés előzte meg, 

majd az állandó szolgálati helyre visszatérés után a 

szabadságolások, adminisztratív intézkedések és beiskolázások 

mellett intenzív egyéni és csapatkiképzésre volt szükség, hogy 

az alakulat ismét hadra fogható legyen. Különösen a 

csapatkiképzés színvonala esett vissza, mert az alegységek 

hosszú ideig nem vesznek részt nagy alakulat részeként 

végrehajtott gyakorlaton.6 

Izrael 1987 után közel két hadosztálynyi erőt tartott a 

megszállt területeken, amelyek a Sin Bet belbiztonsági 

szolgálatot támogatták, és nem voltak bevethetőek a határokon, 

az arab erőkkel szemben. 7  Mivel a megszállt területekre 

elsősorban tartalékosokat vezényeltek, a katonák éveken át 

nem szolgáltak eredeti szakterületükön, saját alakulatukban. A 

harckocsizók nem ültek harckocsiba, a tüzérek nem láttak 

löveget, a zászlóalj és századparancsnokok éveken át nem 

vezették csapataikat éleslövészeti gyakorlatokon, a hadsereg 

                                                 
5 Operation Banner, 1-3, 46 – 4-7, 7-1 – 7-3. o. 
6 Operation Banner,  7-2. o.  
7 MATTHEWS, Matt M.: We Were Caught Unprepared. The 2006 Hezbollah-

Israeli War. [The Long War Series Occasional Paper 26], Fort 

Leavenworth, U. S. Army Combined Arms Center Combat Studies Institute 

Press, 2008. iii, 11, 22, 27-28, 49-50, 64. o. 
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nem tartott hadosztály-szintű gyakorlatot. Nemcsak a 

csapatkiképzés, de az egyéni kiképzés színvonala is jelentősen 

visszaesett. Ez különösen a 2006. évi dél-libanoni háború során 

bosszulta meg magát: mind a legénységi állomány, mind a 

parancsnokok alapvető harcászati hibákat követtek el a 

műveletek során, ami viszont növelte a veszteségeket mind az 

élőerőben, mind az eszközökben.8  

Franciaországban 2015 óta 10,000 katona teljesít 

belbiztonsági szolgálatot – elsősorban járőröznek és kritikus 

pontokat őriznek (Őrszem művelet). A szolgálat két hónapig 

tart – e rövid idő valószínűleg nem befolyásolja a kiképzés 

színvonalát.  

Egyáltalán nem elhanyagolható kockázat, hogy lazulhat 

a csapatok erkölcsi tartása és fegyelme, ha hosszú időn át 

belbiztonsági feladatokat hajtanak végre. Különösen 

kockázatos ez, ha megfelelő felkészítés nélkül kerülnek 

bevetésre.  

3. A belbiztonsági alkalmazás hatása a fegyveres erők és a 

társadalom kapcsolatára 

Egy belbiztonsági kihívás elsősorban társadalmi, politikai, 

gazdasági, rendészeti probléma, és csak utolsó helyen van az 

erő alkalmazása. A sikeres megoldásához kétségtelenül 

nélkülözhetetlen a biztonság és a törvényes rend helyreállítása, 

amihez szükséges az erő alkalmazása is. De ez nem történhet a 

társadalmi, stb. kiváltó okok egyidejű súlyosbításával. A 

fegyveres erők belbiztonsági alkalmazásában pontosan ez a 

legnagyobb kockázat.  

                                                 
8 MATTHEWS: i. m. 44, 47-49, 55. o. 
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Megfelelő (nagyon alapos és hosszú ideig tartó) 

felkészítés nélkül a kapott feladatot mind a parancsnok, mind 

az altiszti és legénységi állomány hajlamos elsősorban katonai 

feladatként értelmezni. Ha biztosítani kell egy városi körzetet, 

a térkép alapján kiválasztják és megszállják azokat a pontokat 

ahonnan uralni tudják a felelősségi területet, gyanakvással 

kezelik a terület lakosságát. Saját állampolgárok fölött 

gyakorolnak ellenőrzést és szükség esetén erőt alkalmaznak 

velük szemben. De a rendészeti elveknek megfelelő 

minimálisan szükséges erő helyett a Clausewitz-i elvek szerint 

lehengerlő, ellenállhatatlan, válogatás nélküli erőt alkalmaznak, 

járulékos veszteségeket és károkat okoznak.  

Ezzel a magatartással nagyon rövid idő alatt 

megmérgezhetik a társadalom és a fegyveres erők közötti 

kapcsolatot, amit aztán évek, esetleg évtizedek munkájával kell 

helyreállítani. Erre ismét jó példát szolgáltatnak az Észak-

írországi események. A brit csapatok megjelenését a helyi 

lakosság politikai nézetektől függetlenül örömmel fogadta, 

mert a súlyos zavargások végét és a nyugalom helyreállítását 

várta tőlük. A járőröket mind a katolikusok, mind a 

protestánsok megteáztatták, szendvicseket vittek az ellenőrző 

pontokon szolgálóknak.  

Az IRA felismerte a veszélyt és hamar kiprovokálta a 

keménykezű eljárásokat, amelyek elsősorban a polgári 

lakosságot érintették. A provokációk (pl. orvlövészek) és az 

azokra adott válaszok (pl. súlyos rongálással járó házkutatások) 

következtében véget ért a szendvicsek közös majszolása és a 

kedélyes teázgatás, a helyi lakosság (elsősorban a katolikusok, 

de kisebb mértékben a protestánsok is) kezdték ellenségnek 

tekinteni a biztonsági erőket. A biztonsági erők tömeges 

letartóztatásokkal, internálással (Demetrius művelet, 1971. 

augusztus 9-10.) próbáltak úrrá lenni a helyzeten. Az internálás 
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(és az internálás során alkalmazott kényszervallatás) miatti 

tiltakozás során az ejtőernyősök a tüntetők közé lőttek, és 28 

civilt megöltek, akik közül egy sem volt az IRA tagja („Véres 

vasárnap” 1972. január 30.).  

A megromlott viszony következtében a lakosság 

fogékonnyá vált az IRA propagandájára.  Az IRA 

támogatottsága jelentősen nőtt, könnyen el tudott rejtőzni a nép 

között. Könnyen talált újoncokat is, akikkel éveken át pótolni 

tudta a veszteségeit. Ez a helyzet csak az 1980-as években 

kezdett pozitív irányba változni, amikor a katonai eljárások 

helyett ismét a rendészeti eljárásokat kezdtek alkalmazni. 

4. A belbiztonsági alkalmazás lehetőségei és korlátai 

A nemzetközi tapasztalatok fényében a katonákra nehezen illik 

a rendőri/csendőri szerep, de mint az állam fegyelmezett 

„szolgái”, szükség esetén az ilyen feladatokat is vállalják, és 

hozzá tudnak járulni a rend helyreállításához és a probléma 

sikeres kezeléséhez. De ennek számos feltétele van.  

Meg kell határozni azoknak a feladatoknak a körét, 

amelyek végrehajtására a fegyveres erők alkalmasak. Ezek 

között az első és leginkább kézenfekvő a rendészeti erők 

támogatása élőerővel és katonai képességekkel: a rendőri 

állományt valamennyire tehermentesíthetik a közös járőrök; a 

fegyveres erők terepjáró járművei, szállító kapacitása, tábori 

felszerelése – kiegészíti a rendőrök korlátozott műveleti 

képességeit ezeken a területeken. A fegyveres erők elektronikai 

és légi felderítési képességei is hasznosan kiegészíthetik a 

rendőrök információ forrásait.  

Bizonyos feladatokra a katonák jobban fel vannak 

készülve, mint a rendőrök. Éjjel és nappal magabiztosan tudnak 

mozogni mocsárban, hegyek között, erdőben és nehéz terepen. 
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Fegyvereik tűzereje messze meghaladja a rendőrökét (és a 

potenciális ellenfélét). Kiképzésükben első helyen szerepel az 

agresszív támadó szellem, a győzni akarás. Mint korábban szó 

esett róla, ezek nem minden esetben pozitív vonások. De 

vannak olyan helyzetek, amikor a visszafogott, az erőt szigorú 

korlátok között tartó rendőri magatartás helyett pontosan 

ezekre van szükség túszmentés, megelőző csapás, vagy 

visszatartó, elrettentő műveletek során. A célzott likvidálás 

erősen vitatott és ellentmondásos téma, de ha a politikai 

vezetés emellett dönt, a katonák alkalmasabbak a feladat 

végrehajtására, mint a rendőrök. A rendőrök és a milícia 

(nemzeti gárda) egyéni és csoportos harcászati kiképzése 

szintén katonai feladat lehet. 

A nemzetközi tapasztalatok arra is rávilágítanak, hogy 

milyen feltételek mellett lehet sikeresen alkalmazni a fegyveres 

erőket. Ez közül első és legfontosabb a világos és érthető 

stratégiai útmutatás – mit akar elérni a politikai akarat, ehhez 

milyen erőforrásokat rendel, és milyen kockázatokat hajlandó 

vállalni. Ennek alapján sziklaszilárd mandátumot és ésszerű 

erőalkalmazási szabályokat kell adni a fegyveres erőknek. 

Nélkülözhetetlen a megfelelő doktrína, és a doktrína alapján 

végrehajtott alapos kiképzés a bevetés előtt.  

5. A Magyar Honvédség belbiztonsági feladatokra történő 

alkalmazásának jogi környezete 

Amint a bevezető gondolatokban megemlítésre került, hazai 

viszonyainkat tekintve a Magyar Honvédség alkalmazására 

rendőri, rendészeti típusú feladatokban alapvetően a különleges 

jogrend időszakában kerülhet sor. A jogi környezet vizsgálatát 

ezért célszerű a különleges jogrend cél- eszközrendszerével, 
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valamint az ország fegyveres védelméhez történő a 

kapcsolatával kezdeni.  

A különleges jogrend mibenlétének, természetének, 

jogi-politikai, illetve társadalmi funkciójának meghatározására 

rendkívül nagyszámú elmélet, koncepció, fogalmi 

meghatározás született. Jakab András és Till Szabolcs 

alkotmányjogi szempontból az államot, illetve alkotmányt 

veszélyeztető helyzeteket tekinti olyan „különleges 

állapotoknak” amelyek alapjául szolgálhatnak a különleges 

jogrend kihirdetésének, míg különleges jogrenden azon 

szabályok megalkotását értik, „amelyek egyrészt a cselekvés 

alkotmányos kötöttségeit lazítják (hatékonyság), másrészt 

viszont védelmet is biztosítanak az e »lazításokkal« valós 

esetleges visszaélésekkel szemben.” 9  A szerzők szerint ezen 

két követelmény közötti egyensúly megtalálása jelenti egyben 

a különleges jogrend alapvető dilemmáját, ugyanis „[a 

különleges állapotok jogának célja], hogy visszataláljunk a 

»normális« alkotmányos helyzetbe.”10 Kádár Pál - egy inkább 

funkcionális szempontú megközelítést képviselve – a 

különleges jogrend lényegét abban látja, hogy a „normál 

békeidőszaki működéshez képest egyes állami szervek, vagy 

személyek kiegészítő jogosítványokat kapnak, míg más 

személyek vagy szervek jogai korlátozásra kerülnek a 

válsághelyzet megoldása érdekében.”11  

                                                 
9  JAKAB András, TILL Szabolcs: A különleges jogrend, In. TRÓCSÁNYI 

László, SCHANDA Balázs, CSINK Lóránt(szerk.): Bevezetés az 

alkotmányjogba, Budapest, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2014, 

466. o. 
10 JAKAB, TILL: i. m. 466. o. 
11  KÁDÁR Pál: A kivételes hatalomtól a különleges jogrend idején 

bevezethető intézkedésekig, In. Katonai Jogi és Hadijogi Szemle, 2014/1. 

szám, 6. o. 
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Farkas Ádám a különleges jogrendet a fegyveres 

védelemmel hozza szoros összefüggésbe, amely 

viszonyrendszerben „a különleges jogrend nem valamely 

teljesen önálló hatalomkoncentráló jogintézmény, hanem egy 

rendkívüli súlyú és jelentős részintézménye az állam fegyveres 

védelmi rendszerének. …Alapvető rendeltetése egybeesik az 

állam fegyveres védelmének céljával.”12 A különleges jogrend 

és a fegyveres védelem korrelációja e megállapításhoz képest 

akár fordított előjellel is értelmezhető, összhangban a 

különleges jogrend Jakab András és Till Szabolcs által 

megfogalmazott céljával, mely szerint az nem más, mint 

visszatérni a normális alkotmányos helyzetbe. E cél elérésének 

egyik legfontosabb – de korántsem kizárólagos – 

instrumentuma a fegyveres védelem, így az összefüggés úgy is 

felállítható, hogy a fegyveres védelem egyik részintézménye a 

különleges jogrendnek, viszonyuk pedig a „cél-eszköz” 

relációban írható le. A magunk részéről hajlunk ez utóbbi 

értelmezéssel azonosulni abból a megfontolásból, hogy a 

korunkat jellemző hibrid hadviselés viszonyai között, a 

védelem nem-fegyveres, nem-kinetikus eszköztára minden 

eddiginél nagyobb hangsúlyt kapott. A különböző értelmezési 

lehetőségektől eltekintve természetesen vitathatatlan a 

különleges jogrend és a fegyveres erő, azon belül a katonai 

képességek alkalmazása közötti szoros kapcsolat, így teljes 

mértékben indokolt a Magyar Honvédség erői, eszközei 

szerepének vizsgálata az egyes különleges jogrendi esetek 

kapcsán.  

Bár sem az Alaptörvény, sem más különleges jogrendi 

szabályokat taglaló jogszabály nem kategorizálja a különleges 

                                                 
12  FARKAS Ádám: A jogállamon túl, a jogállam megmentéséért – 

Gondolatok a különleges jogrend természetéről, jelentőségéről és helyéről a 

modern jogállamban, In. Iustum Aequum Salutare, 2017/4. szám, 25. o. 
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jogrend egyes eseteit, tartalmi szempontból, a fenyegetettség 

jellegét és irányát figyelembe véve, három alaptípus 

különböztethető meg úgymint: katonai, rendészeti, 

katasztrófavédelmi típusú különleges jogrendi esetek. A 

katonai típusúakhoz sorolható a rendkívüli állapot, a megelőző 

védelmi helyzet és a váratlan támadás, a rendészeti típusba 

tartozik a szükségállapot és a terrorveszélyhelyzet, míg a 

katasztrófavédelmi típust a veszélyhelyzet képviseli. E 

kategorizálás – többek között – arra is utal, hogyan alakul a 

támogató-támogatott viszonya a kialakult helyzet megoldása, a 

válságszituáció kezelése tekintetében. Ennek megfelelően a 

katonai típusú különleges jogrendekben a katonai erő 

tevékenykedik a támogatott szerepéből, a támogatás pedig a 

rendvédelmi, közigazgatási és más, nem-katonai szereplők 

oldaláról érkezik. A rendészeti és a katasztrófavédelmi típusú 

különleges jogrendi helyzetekben mindez megfordul, és a 

rendészeti, rendvédelmi szerveket, mint elsődleges 

beavatkozókat támogatja szükség esetén a katonai erő. Ezért 

kiemelten fontos a Magyar Honvédség helyének, szerepének 

meghatározása elsősorban a szükségállapot és a 

terrorveszélyhelyzet időszakában tekintettel arra is, hogy az 

ehhez kapcsolódó feladatokat a katonák fegyverhasználati 

joggal hajtják végre.  

A hatályos jogi szabályozás értelmében a Magyar 

Honvédséget szükségállapot idején akkor lehet felhasználni, ha 

a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok alkalmazása 

nem elegendő.    

Szükségállapot az alábbi esetekben hirdethető ki az 

Országgyűlés által: 

- a törvényes rend megdöntésére irányuló fegyveres 

cselekmények, 
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- a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló 

fegyveres cselekmények, 

- az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben 

veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve 

elkövetett súlyos, erőszakos cselekmények. 

A szükségállapot alkotmányos tényállása is jól tükrözi 

annak belbiztonsági jellegét, 13  melynek következtében az 

elsődleges beavatkozó rendvédelmi szervek mellett a Magyar 

Honvédség támogató funkciót tölt be, mégpedig ultima ratio 

jelleggel, vagyis kizárólag akkor kerülhet sor a katonai erő 

alkalmazására, ha minden más erre hivatott szerv ereje nem 

bizonyult elegendőnek. Ez alapján elvi szinten tisztán, 

egyértelműen megfogható követelményről beszélhetünk, sőt 

azt is meghatározza az Alaptörvény, hogy a Magyar 

Honvédség felhasználásáról az Országgyűlés dönt, illetve 

akadályoztatása esetén a köztársasági elnök. Tudjuk tehát, 

hogy mit lehet elrendelni és hogy ki rendelheti azt el. Az is 

egyértelmű, hogy végeredményben a döntést politikai szinten 

kell meghozni, hiszen vállalni kell a politikai felelősséget a 

katonai erő civilek, méghozzá a saját ország állampolgárai 

elleni bevetéséért.  

E rendkívüli horderejű döntés meghozatalához azonban 

a politika méltán várhat a „szakmától” egy professzionális 

döntés-előkészítési folyamat során kikristályosodott, 

                                                 
13  Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy az Alaptörvény 52. cikk (1) 

bekezdése alapján a Kormány külső fegyveres csoportoknak Magyarország 

területére történő váratlan betörése (váratlan támadás) esetén köteles 

megtenni a szükséges intézkedéseket a szükségállapot, vagy a rendkívüli 

állapot kihirdetésére vonatkozó döntés meghozataláig. A jogalkotó tehát a 

belső „zavargások” mellett nem tartja kizártnak a szükségállapot 

kihirdetését kívülről jövő fegyveres támadás esetén sem. 
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szakmailag megalapozott, döntési alternatívák formájában 

megfogalmazott döntési javaslatot vagy javaslatokat. 

Tekintettel a szükségállapotban várhatóan kialakult zűrzavaros 

helyzetre, esetlegesen az ország megosztottságára, a hatalmi 

viszonyok tisztázatlanságára, a hatékony kormányzást 

akadályozó tényezőkre, igen bonyolult vállalkozásnak tűnik 

ilyen jellegű szakmai javaslatok előkészítése, különösen előre, 

a konkrét szituáció jellemzőinek az ismerete nélkül.  

Terrorveszélyhelyzetet az Országgyűlés terrortámadás 

jelentős és közvetlen veszélye, vagy terrortámadás esetén 

hirdetheti ki, meghatározott időre, amely meghosszabbítható. A 

szükségállapothoz hasonlóan ebben az esetben is a Magyar 

Honvédség akkor használható fel, ha a rendőrség és a 

nemzetbiztonsági szolgálatok alkalmazása nem elegendő. 

Lényeges különbség ugyanakkor, hogy a katonai erő 

bevonására nem csak a már kihirdetett terrorveszélyhelyzet 

időszakában van lehetőség, hanem a kihirdetés Kormány általi 

kezdeményezését követően is, amíg meg nem születik az 

Országgyűlés döntése a kihirdetés vonatkozásában.  

6. A Magyar Honvédség alkalmazásának gyakorlati 

aspektusai  

Elmondható tehát, hogy e két különleges jogrendi esettel 

kapcsolatban rendelkezünk az alkotmányos szintű 

szabályozással és keret rendelkezésekkel a Magyar Honvédség 

felhasználására vonatkozóan. A részletes tervezés 

szempontjából viszont be kell látni, hogy a rendvédelmi 

szerveknek nyújtandó katonai támogatás előfeltételeire, az 

elrendelés időpontjára, a támogatás mértékére (létszám, 

fegyverzet, technika) és módjára (intenzitás, végrehajtandó 

feladatok, együttműködés) vonatkozó kérdéseket - mind 
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szükségállapotban, mind terrorveszélyhelyzetben - 

természetszerűleg csak az adott, konkrét szituációban kialakult 

belbiztonsági kihívás ismeretében lehet megválaszolni. Ennek 

következtében jelenleg nem rendelkezünk egzakt számokkal, 

de még koncepcionális elképzelésekkel sem arra vonatkozóan, 

mikor, milyen feltételek teljesülése mellett és hogyan vonhatók 

be a Magyar Honvédség képességei szükségállapotban és 

terrorveszélyhelyzetben. A kérdést azon körülmény is 

bonyolítja, hogy néhány képességgel a rendvédelmi szervek 

alapból sem rendelkeznek (pl. nehézfegyverzet, nehéz-

technika) vagy rendkívül korlátozott eszközparkot tudhatnak 

magukénak (pl. szállítási kapacitás, terepjáró képesség). Ezek 

tekintetében még nehezebb meghatározni, mikor nem 

elegendőek a rendvédelmi szervek képességei, azt nem is 

említve, hogy amennyiben például nehézfegyverzet bevonása 

szükséges, amivel nem rendelkeznek a rendvédelmi szervek, 

akkor sor kerülhet-e minden mást megelőzve a katonai erő 

alkalmazására, jelentős mértékben megkérdőjelezve a 

különleges jogrend egyik sarkalatos kritériumaként számon 

tartott szükségesség és arányosság alkotmányos követelményét.  

Kényszerűen elfogadva azon realitást, hogy a konkrét 

szituáció ismeretének hiányában nem tudunk kézzelfogható, 

számszerűsíthető választ adni a katonai erő bevonásának 

mikéntjére, mindazonáltal törekednünk kell legalább a 

döntéshez szükséges szakmai szempontrendszer kialakítására, 

illetve a döntés-előkészítési eljárás folyamatának a rögzítésére. 

Amennyiben mindezeket sikeresen képesek vagyunk 

megalkotni még a felkészülés időszakában, úgy amint 

szembesülünk a konkrét kihívással már rendelkezésünkre fog 

állni a döntéshez szükséges szempontrendszer, valamint azon 

eljárás, amely során azt érvényesíteni kell. Ha első látásra nem 

is tűnik mindez jelentős áttörésnek, a más rokon területeken 
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szerzett tapasztalatok 14  alapján azonban joggal 

reménykedhetünk hogy jelentős segítséget fog nyújtani a 

szükségállapot egyébként is zűrzavaros körülményei között.  

A workshop során sikerült beazonosítani néhány olyan 

igényt, amellyel már a felkészülés időszakában is tudunk 

számolni, illetve tervezni. Az szinte bizonyosnak mondható, 

hogy a rendőrség ereje a különleges jogrendi időszakban 

önállóan nem lesz elegendő már csak abból eredendően is, 

hogy a rendvédelmi szerveknek különleges jogrend idején is el 

kell látniuk a normál időszakban alaprendeltetésükből eredő, 

tőlük elvárt feladatokat. Ugyanígy figyelembe kell venni a 

Magyar Honvédség egyéb jellegű kötelezettségeit (a 

honvédelem katonai feladatai, NATO szövetségesi feladatok, 

az ezekhez szükséges kiképzés, felkészítés), amelyek 

csökkenthetők, áttervezhetők ugyan szükségállapotban és 

terrorrrveszélyhelyzetben, de teljes mértékben nem hagyhatók 

el, hiszen az ország kül- és belbiztonsága egyaránt és 

egyidőben fontos, különösen egy, a társadalmat erőteljesen 

megrázó belbiztonsági válsághelyzet közepette.  

A rendvédelmi szervek képviselői kifejtették, hogy a 

rendőrség elsősorban olyan támogatásra tart igényt a katonai 

oldaltól, amely a Magyar Honvédség profiljába vág, és a 

működését nem befolyásolja jelentősen. E körbe tartozhatnak 

például, vegyi felderítő és más CBRN támadások elleni 

védekezés eszközei, tábori kapacitás (ellátás-utánpótlás), 

szállítási kapacitás levegőben és szárazföldön, egészségügyi 

                                                 
14  Például a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban lévő 

Nemzeti Intézkedési Rendszer kialakítása során előre elkészültek a nemzeti 

válságreagálási intézkedések tervezetei, amelyeket a gyakorlatok és az éles 

helyzetben történő alkalmazás során a tárcák hatékonyan tudtak 

felhasználni, jelentősen lerövidítve és megkönnyítve a döntés-előkészítés 

folyamatát. 
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ellátó képesség, szolgálati kutyák. E felsorolás jól mutatja, 

hogy az igények elsősorban nem a rendőri erők rendfenntartói 

feladataiban történő részvételre irányulnak, hanem inkább az 

azt támogató, kiszolgáló, kisegítő logisztikai és más 

képességekre. Emellett természetesen nem zárható ki a 

rendészeti jellegű feladatokban történő tényleges és közvetlen 

részvétel sem, ahol az objektumok védelme, mint feladatkör, 

illetve a nehéz fegyverzet, mint képesség vonatkozásában 

számítanak a katonákra.  

A terrorveszélyhelyzetben elsődleges hatás- és 

felelősségi körrel rendelkező TEK szervezetében alapvetően 

biztosítottak a helyzet kezeléséhez szükséges képességek, erők, 

eszközök. Ez korántsem jelenti azonban azt, hogy a TEK adott 

esetben nem tartana igényt honvédségi erők bevonására olyan 

képességek tekintetében, amellyel nem rendelkezik. Ezek közül 

kiemelendő a páncélos technika és a páncélvédettség, valamint 

a nehézfegyverek köre. A katonai erők általi támogatás szóba 

jöhet még a kritikus infrastruktúrák védelmével 

összefüggésben, tekintettel a védendő objektumok nagy 

számára.  

Adott tényként kezelendő, hogy a katonai erők 

bevonása és a rendvédelmi szerveknek nyújtott támogatás 

feltételeire, módjára vonatkozóan a konkrétumok szintjén nem 

adható előre válasz, sőt általános érvényű iránymutatás sem, 

még kevésbé lehet megalapozottan kvantitatív jellegű 

követelményeket felállítani. Mindenesetre a workshop 

folyamán sikerült beazonosítani a potenciális katonai 

támogatás jellegét, feladattípusait, valamint néhány képességet, 

amelyekkel a rendőrség és a TEK egyáltalán nem rendelkezik, 
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így azok Magyar Honvédség általi biztosítása nagyobb 

valószínűséggel vetődhet fel.  

Ha a konkrét szituáció jellemzői ugyan nem 

predesztinálhatóak szükségállapotban és 

terrorveszélyhelyzetben, a jelen biztonsági kihívásainak 

tükrében azzal bizonyosan számolni kell, hogy a helyzet 

megoldása nagyfokú rugalmasságot fog megkívánni a 

szükséges képességek rendelkezésre állását, illetve 

felhasználási metódusát tekintve is. Ezen követelménynek 

történő megfelelés szempontjából érdemes ismételten felhívni a 

korábban már oly sokszor említett „átfogó megközelítés” 

teóriáját, amely a civil, katonai és rendvédelmi képességek 

együttes, koordinált alkalmazásában találja meg a korunkat 

jellemző komplex válságok kezelésének ideális módszerét. 

Ennek megfelelően a szükségállapot és a terrorveszélyhelyzet 

esetén is célszerű számba venni a rendelkezésre álló 

képességeket (rendőri, egyéb rendvédelmi, katonai, 

titkosszolgálai, civil közigazgatási, civil szakértői stb.) és 

azokat egy nemzeti szintű képesség készletbe (pool) szervezni. 

Ebből a készletből az adott, konkrét szituáció egyedi jellege 

alapján az egyes képességek lehívhatók tetszőleges 

összetételben. 15  „Mint a LEGO darabokat, a kormányzati 

képességeket kreatív módon lehet kombinálni úgy, hogy az 

megfeleljen az adott válságnak.” 16  Ezzel a rugalmas 

struktúrával részben kiküszöbölhető az a korábban már 

                                                 
15 E struktúra, illetve metódus a katonai válságkezelés berkein belül már 

megvalósult a „Task Force” koncepció formájában. 
16  STERN, Erik: Crisis Decisionmaking – A Cognitive Institutional 

Approach, (Doctoral Dissertation), Stockholm, University of Stockholm, 

Department of Political Science, 1999. 216. o. 
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többször említett alapprobléma, hogy a konkrét belbiztonsági 

kihívás ismerete nélkül előre nem tervezhető a különböző 

képességek (beleértve a Magyar Honvédség) felhasználásának 

ideje, mértéke, módja.  

Az ilyen típusú gondolkodásmód lehetőséget nyújt 

továbbá a sajnálatosan jellemző párhuzamos képességfejlesztés 

költséges, sokszor pazarló gyakorlatának az enyhítésére. A 

végrehajtás fázisán túl ugyanis e rugalmasan felhasználható 

modulokból álló struktúra megfelelő hátteret nyújt a 

képességek harmonizált fejlesztéséhez is, hiszen azok egyetlen, 

közös rendszer egymással szorosan összefüggő részeit képezik. 

Ennek megfelelően az átfogó megközelítés típusú 

gondolkodásmód már a felkészülés, és az ezzel szorosan 

összefüggő képességfejlesztés időszakában jelen kell hogy 

legyen. A költségvetési erőforrások koncentrált 

felhasználásával sokkal alkalmasabb, ütőképesebb, 

hatékonyabb képesség hozható létre és tartható fenn, valamint 

a képességek párhuzamos fejlesztésének luxusát kikerülve 

mindez jóval alacsonyabb költségszinten valósítható meg. A 

képességfejlesztés és megosztás tagállamok közötti 

harmonizálására van példa a NATO-ban is (smart defence)17, 

                                                 
17  A smart defence (okos védelem) egy együttműködési forma a 

Szövetségen belül modern védelmi képességek létrehozása érdekében 

hatékonyabb, költséghatékonyabb és koherensebb módon. Az 

együttműködésnek ebben a megújult kultúrájában a tagállamokat arra 

bátorítják, hogy működjenek együtt a katonai képességek fejlesztése, 

beszerzése, működtetése és fenntartása terén. Mindez a követelmények 

harmonizációját, a képességek készletezését és megosztását, a prioritások 

felállítását, valamint a koordinációs erőfeszítések növelését jelenti. Az okos 

védelem a NATO értelmezésében tehát azt jelenti, hogy igyekeznek 

elkerülni, hogy a tagállamok ugyanazokat a képességeket fejlesszék, 
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illetve az EU-ban is (pooling and sharing),18 amely - a nemzeti 

sajátosságok figyelembe vételével - megfelelően adaptálva 

nemzeti szinten is alkalmazható lehet, többek között 

szükségállapotban és terroveszélyhelyzetben is.  

A rugalmasan lehívható képességek készlete szükséges, 

de nem elégséges feltétele az eredményes válságkezelésnek. 

Ehhez elengedhetetlen a potenciális (katonai és nem-katonai) 

beavatkozó erők szoros és hatékony együttműködése, 

amelynek számos előzménye van a nemzetközi béketámogató 

műveletekkel összefüggésben, ahol nemegyszer került sor 

katonai és rendőri erők együttes, vagy egymást támogató 

tevékenységére.  Hazai viszonyok között kiemelten fontos, 

hogy a rendvédelmi szervek és a Magyar Honvédség közötti 

együttműködés ne szorítkozzon a végrehajtás időszakára, 

hanem már a felkészülés, előkészítés, tervezés időszakában is 

folyjék. E körön belül kiemelt jelentősége van a katonák 

rendvédelmi, rendészeti típusú felkészítésének, a várható 

feladatokhoz igazodóan szükséges mértékben és mélységben. 

Egészen bizonyos, hogy nem elegendő, az igénybevétel előtt 

kapott néhány napos „gyorstalpaló” kiképzés és felkészítés, 

hiszen adott esetben a katonáknak a rendőrökkel egyenértékű, 

                                                                                                        
ehelyett a képességek összehangolt fejlesztésére törekednek. Az adott 

képességgel rendelkező tagállam pedig – amennyiben arra igény mutatkozik 

– megosztja a képességet más tagállamokkal. 
18 Az EU „pooling and sharing” koncepciójának célja, hogy a tagállamok a 

képességeiket koherens módon fejlesszék. Ezzel összefüggésben az Európai 

Védelmi Ügynökség (EDA) bátorítja a nemzeteket a két- és többoldalú 

együttműködési formák erősítésére annak érdekében, hogy megszüntessék a 

képességhiányokat és kiküszöböljék a lehetséges duplikációkat, valamint 

osszák meg a legjobb gyakorlatokat. 
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azonos szakmai követelményszinten elvárt feladatokat kell 

végezniük, amelyre a rendvédelmi erőket több hónapon, illetve 

éven át képezik. Megfontolandó a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetemen Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán a 

katonák felsőszintű oktatásában biztosítani e célra 

meghatározott órakeretet, illetve alternatív megoldásképpen 

speciális tanfolyamokat szervezni, ahol viszonylag magasabb 

óraszámban rendvédelmi szakoktatók bevonásával kapnának a 

katonák általános felkészítést. Ezen alapképzést egészíthetné ki 

az adott feladat előtti konkrét és speciális felkészítés.  

Ahhoz, hogy a katonák minél hatékonyabban tudjanak 

részt venni a szükségállapotban és terrorvszélyhelyzetben 

végrehajtandó feladatokban, elengedhetetlen a folyamatos és 

intézményesített információcsere, valamint kapcsolattartás a 

rendvédelmi szervekkel. Ezáltal a Magyar Honvédség 

proaktívan tud majd bekapcsolódni a tervezési, szervezési 

feladatokba és zökkenő mentesebb lesz az együttműködés.  

Az együttműködés hatékonyságának növelése 

érdekében a workshop több résztvevője részéről is 

megfogalmazódott egyfajta közös rendvédelmi-katonai 

vezetési pont létrehozásának a szükségessége. Hasonló igény 

már korábban is megfogalmazódott a védelmi igazgatás 

szakmai berkeiben egy általánosabb formában, melynek célja 

az ágazati szegmensek mentén megosztott válságkezelési 

rendszerünk valamilyen logika mentén történő egységesítése, 

vagy bizonyos fokú integrációja egy nemzeti szintű, 

összkormányzati válságkezelési központ formájában.  

„Meg kell teremteni a minősített időszakok bevezetését 

nem igénylő, de a normál időszaktól eltérő válsághelyzetek 
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(lásd az 1995. augusztusi jugoszláv–horvát katonai konfliktus 

hazai hatásait, vagy a Jugoszlávia elleni 1999. március–júniusi 

NATO-műveleteket) kezelésének jogi alapjait és a kormányzati 

szintű válságkezelés szervezeti kereteit (Nemzeti Válságkezelési 

Központ működtetése).”19  

Bognár Balázs katasztrófavédelmi oldalról tartotta 

szükségesnek „…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.”20  

Részletes elemzést és struktúrát is tartalmazó konkrét 

javaslat született Dsupin Ottó és Kónya József tollából, amely 

szerint „a válságkezelő központok létrehozását a vezetési 

folyamatok hatékonyságának növelése indokolja, amely a 

válság jellegének megfelelő szakszerűségben, célirányosságban 

és operativitásban támaszt a közigazgatás alaphelyzetében 

gyakorolt vezetési módszerektől eltérő szervezeti, 

infrastrukturális és működési feltételeket a válságkezelést 

irányító vezető szervek számára.”21  

A nemzeti szintű válságkezelési központok számos 

országban (pl. Szlovénia, Lengyelország, Grúzia, Macedónia) 

                                                 
19 LAKATOS László: A védelmi igazgatás helye és szerepe a honvédelem 

rendszerében (Doktori értekezés), Budapest, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 

Egyetem, 2001, 111. o. 
20 BOGNÁR Balázs: A Magyar Köztársaság védelmi igazgatási rendszerének 

lehetséges korszerűsítése, (Doktori értekezés), Budapest, Zrínyi Miklós 

Nemzetvédelmi Egyetem, 2009, 96. o. 
21 DSUPIN Ottó, KÓNYA József : Válságkezelő központok tevékenysége, In. 

Dobák Imre(szerk.) A nemzetbiztonság általános elmélete, Budapest, 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014, 334. o. 
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létrejöttek sok tekintetben hasonló, sok tekintetben különböző 

funkciókkal, ám azon tulajdonsággal mindegyik rendelkezik, 

hogy egy ország szintjén képesek az összes ágazat horizontális 

koordinációjára, a védelem különböző fegyveres és nem-

fegyveres elemeinek együttes, harmonizált alkalmazására. 22 

Magyarországon hasonló törekvések nyomai jelenleg még nem 

láthatók, hazai viszonyinkat továbbra is a válságkezelés ágazati 

szegmensek mentén történő megosztottsága jellemzi. Ennek 

megfelelően az egyes válságtípusok kezelésére létrehozott, a 

kormányzati koordinációt biztosítani hivatott testületek, 

szervezetek működnek, mint Terrorellenes Koordinációs 

Bizottság, Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi 

Munkacsoport, Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi 

Bizottság, illetve az egyes ágazati képességek (ORFK, Magyar 

Honvédség, BM OKF) külön szituációs, vagy operatív 

központokkal rendelkeznek. Ezen ágazati koordinációs és 

operatív szervekre jellemző, hogy egy bizonyos típusú válságot 

képesek kezelni sajátos logika, gondolkodásmód, szervezeti 

kultúra, cselekvési rend alapján, speciális vezetési-irányítási 

struktúra keretei között. Így az ágazati szakértők (akik a szűkös 

létszámok miatt általában ugyanazon személyek) a különböző 

típusú válsághelyzetek kapcsán mindig más helyszínen, más 

eszközökkel, más alá-fölérendeltségi viszonyok között, eltérő 

struktúrában, eltérő munkamenetben és együttműködési 

formában végzik a feladataikat. Ehhez képest nyújtana 

hatékony alternatívát egy legalább részlegesen, de állandó 

                                                 
22  A nemzeti szintű válságkezelési központokról bővebben lásd Keszely 

László: A védelmi igazgatás szerepe a nemzeti szintű átfogó megközelítés 

megvalósításában (Doktori értekezés), Budapest, Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem, 2017, 188-211. o. 
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jelleggel működő, összkormányzati koordinációt biztosító 

nemzeti válságkezelő központ egységes 

követelménytámasztással, működési renddel a válságok lehető 

legszélesebb spektruma tekintetében.  

A külföldi, hasonló rendeltetésű központok esetében 

alapvető kérdésként vetődik fel, hogy hagyományos katonai 

műveletek irányíthatóak-e egy ilyen összkormányzati 

válságkezelési központból. A fentebb felsorolt nemzetek 

gyakorlata szerint a központokat jellemzően inkább 

terrorveszélyhelyzetekre, szervezett bűnözés elleni 

műveletekre, katasztrófahelyzetekre, vagy hasonló típusú 

kihívásokra alkalmazzák.  Egyöntetűnek tűnnek a nemzetközi 

példák a tekintetben, hogy nagy intenzitású, hagyományos 

háborús, katonai műveletekre nem alkalmazható a nemzeti 

válságkezelési központ, ugyanakkor kiválóan alkalmas a 

magyar szükségállapotnak, vagy terrorveszélyhelyzetnek 

megfelelő események kezelésére. Ideális strukturális és 

koordinációs hátteret adhat továbbá a hibrid fenyegetések 

elleni hadviselés keretében is, ahol a belső zavargások szítása, 

vagy terrorcselekmények elkövetése a hibrid hadviselés 

taktikájához tartozó tevékenységnek számít.  

A workshop-on elhangzottak megerősítették, hogy a 

korunkat jellemző biztonsági kihívásokra kizárólag rugalmas, a 

meglévő képességeket modulszerűen alkalmazni képes 

reagálás lehet adekvát válasz. E biztonsági környezetünkből 

adódó követelmény érvényesülését némiképp nehezíti a 

különleges jogrend bizonyos szempontból kissé merevebb 

jellege, hiszen annak kihirdetése szigorú közjogi szabályokhoz 

kötött, nemegyszer időben is elhúzódó eljárást vonva maga 
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után. Mind a NATO részéről megfogalmazott elvárások, mind 

a nemzeti szintű és érdekű országvédelemhez kapcsolódó 

elképzelések megkövetelik a rendkívül rapid, akár néhány órán 

belüli válaszreakcióra való képességet kormányzati szinten. 

Mindez megkívánja egy gyorsított kormányzati döntés-

előkészítési és döntéshozatali eljárás megalkotását, amely 

viszont nehezen összeegyeztethető a különleges jogrendi 

rendszerünk által determinált keretekkel.  

Az Alaptörvényben meghatározott különleges jogrendi 

esetek száma hat, amely nemzetközi összehasonlításban 

kirívóan soknak számít, ráadásul az egyes esetek kivétel nélkül 

több (2-3) tényállást tartalmaznak egy meglehetősen bonyolult 

és összetett rendszert alkotva. Mindennek következtében tíznél 

több különleges jogrendi szituációval kell számolnunk, 

amelyek többségénél eltérő kormányzati döntéshozatali, 

vezetési, irányítási valamint koordinációs mechanizmust 

szükséges alkalmazni. A szakirodalomban többek között emiatt 

is már korábban felmerült a különleges jogrendi esetek 

számának csökkentése,23 illetve általános jelleggel a rendszer 

egyszerűsítése, mint a válságkezelés hatékonyságát növelő 

megoldás. A jelen biztonsági kihívásaiból adódó 

követelmények azonban már túlmutatnak az egyszerű 

mennyiségi jellegű változtatásokon és minőségi, 

koncepcionális, sőt gondolkodásmódbeli paradigmaváltásért 

kiáltanak. „Az alapvetően megváltozott biztonságpolitikai 

környezethez képest a [különleges jogrendi] rendszer 

                                                 
23 A kérdéskör részletesebb elemzését lásd: TILL Szabolcs: A honvédelem 

alkotmányos kereteinek hangsúlyeltolódásai a rendszerváltástól az 

Alaptörvényig (Doktori értekezés), Budapest, ELTE ÁJK Politikatudományi 

Doktori Iskola és Alkotmányjogi Tanszék, 2015, 129-155. o. 
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adaptálhatóságának foka már meghaladja a rendszer 

elemeinek mennyiségi csökkentéséből önmagában nyerhető 

előnyöket.” 24  A workshop-on is elhangzott a rendszer teljes 

mélységű átgondolására vonatkozó javaslat, mégpedig oly 

radikális mértékben, amely a különleges jogrendet, mint 

intézményt marginális szerepkörre ítélné.  

A hibrid hadviselésből, illetve általában az állandóan és 

jelentősen változó biztonsági környezetből adódóan valóban 

átértékelendő a különleges jogrend jelenlegi viszonylagosan 

merev rendszerének az alkalmazhatósága.  Ha viszont azt 

tételezzük fel, hogy a közjogi döntések által determinált 

különleges jogrend nem más, illetve nem több, mint a gyorsan 

és rugalmasan reagálni képes válságkezelési képességünk 

egyik eszköze, akkor a különleges jogrend szervesen 

beilleszthető a modern válságkezelés rendszerébe. E felfogás 

mentén a jelenkor által megkívánt módon folyhatna a 

válságkezelés, amelynek során az eszkaláció egy bizonyos 

fokán szükség lehet a különleges jogrend speciális 

eszköztárához – jellemzően a hatáskörök koncentrációjához, 

illetve egyes állampolgári jogok korlátozásához – folyamodni a 

feltétlenül indokolt mértékben és ideig. Ezzel együtt vélhetően 

hosszú távon nem kerülhető meg a különleges jogrendi esetek 

mennyiségi csökkentése és egyszerűsítése, mivel ha az eddigi 

tendenciát folytatva, minden újonnan megjelenő biztonsági 

kihívásra újabb és újabb különleges jogrendi esetet alkotunk, 

akkor a folyamatosan és dinamikusan változó biztonsági 

                                                 
24  TILL Szabolcs: A különleges jogrendi kategóriarendszer 

egyszerűsítésének jövőbeli esélyei, In. Iustum Aequum Salutare, 2017/4. 

szám, 73. o. 



Keszely László – Kiss Álmos Péter 

A Magyar Honvédség lehetséges feladatai szükségállapot és… 

34 

környezetünk „végtelen számú” további különleges jogrendi 

esetet produkálhatna.  

A gyakorlat is azt mutatja, hogy a mindenkori 

kormányzat egyre nagyobb mozgásteret, egyre gyorsabb és 

rugalmasabb cselekvési lehetőséget és mozgásteret igényel, 

ugyanakkor óvakodik az „ultima ratio” jellegű különleges 

jogrend eszközéhez folyamodni. Ennek eredményeképpen van 

kialakulóban egy úgynevezett „szürke zóna”, amely olyan 

időszakot tarkar, amely során a normál viszonyok között 

alkalmazott hatásköri szabályok, intézkedési lehetőségek már 

nem elegendőek, de még nem olyan súlyos a helyzet, hogy 

indokolt lenne különleges jogrend bevezetése. E tendenciát 

jelzik az egyre sűrűbben megjelenő „válság” jogszabályok 

megjelenése25, amelyek kimondottan e szürke zóna lefedésére 

alkalmasak.  

7. Befejezés 

A workshop célja egy közös gondolkodás beindítása volt egy, a 

rendszerváltás óta szerencsére precedens nélküli feladat 

vonatkozásában. E tekintetben messzemenőkig hiánypótló 

                                                 
25 Egészségügyi válsághelyzet: ld. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 228.§ (2) bekezdés; földgázellátási válsághelyzet: ld. A 

földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 97.§ (1) bekezdés; kőolaj- és 

kőolajtermék-ellátási válsághelyzet: ld. A behozott kőolaj és kőolajtermékek 

biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény 1.§ 5. pont; 

villamosenergia-ellátási válsághelyzet: ld. A villamos energiáról szóló 2007. 

évi LXXXVI. törvény 139.§ (1) bekezdés d) pont; tömeges bevándorlás 

okozta válsághelyzet: ld. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 

80/A.§.  
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rendezvényről van szó, hiszen a katonai erő rendvédelmi 

helyzetben történő alkalmazása a múlt század eseményeiben 

gyökerező, rossz emlékeket idéző kérdéskör, amelyről az 

utóbbi három évtized során sem az elmélet, sem a gyakorlat 

nem szívesen tesz említést és a szakirodalom is szemérmesen 

hallgat. A Magyar Honvédség ilyen jellegű bevetése mind 

politikai, mind szakmai szempontból rendkívül kényes 

szituáció elé állítja a döntéshozókat és a végrehajtókat 

egyaránt. Ezzel együtt és a számos aggály mellett 

természetesen nem a feladatról történő hallgatás az üdvözlendő  

hozzáállás, hiszen alkotmányos szinten előírt kötelezettségről 

van szó, amelyet az ország törvényes rendjének a megtartása, 

az emberek életének és vagyonának a megmentése érdekében 

kell teljesíteni, bármennyire is nemkívánatos módon és 

eszközökkel.  

Ezért rendkívül előremutató volt a workshop 

célkitűzése, hogy a témáról beszélni kell, meg kell ismerni a 

katonai és a rendvédelmi oldal álláspontját és közösen meg kell 

találni a feladatnak a jogállamiság, illetve a szakmaiság 

követelményeivel messzemenőkig összhangban álló megoldási 

módját. Ebből a szempontból elmondható, hogy számos 

hasznos tapasztalattal gazdagodhattak a workshop szervezői és 

résztvevői. Természetesen a rendezvény csak egy kezdő 

impulzust adhatott a további közös munkához, akkor 

beszélhetünk valódi sikerről, ha az itt felvetett javaslatok 

alapján és mentén folytatódik a közös gondolkodás, amelynek 

kimeneti oldalán koncepcionális alapok rajzolódnak ki, majd 

ezek jogszabályi rendelkezésekben és végrehajtási tervekben 

öltenek testet. 



 

 


