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Farkas Ádám 

Gondolatok a honvédelmi jog és igazgatás aktuális kérdéseit 

tárgyaló konferencia kapcsán 

2019. november 19-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának Honvédelmi Jogi 

és Igazgatási Tanszéke a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi 

Társasággal közösen szervezett konferenciát „A honvédelmi 

jog és igazgatás aktuális kérdései” címmel a Zrínyi Miklós 

Laktanya és Egyetemi Campus Zrínyi termében. 

A rendezvény sikerét jól tükrözi, hogy arról az 

egyetemi híradások mellett a honvédelmi ágazat hírportálja is 

beszámolt 1 , ahogy az is, hogy az érdeklődők között a 

honvédelmi ágazat szakértői és kutatói mellett más ágazatok 

szakemberi is képviseltették magukat. 

Ez az érdeklődés nagyban köszönhető a Magyar 

Katonai Jogi és a Hadijogi Társaság elmúlt években egyre 

intenzívebbé váló kutatási tevékenységének a honvédelmi jog 

és a tágabb értelemben vett fegyveres védelem tekintetében, de 

legalább ennyire alapozható az NKE HHK Honvédelmi Jogi és 

Igazgatási Tanszékének korábbi kutatásaira és sikeres 

rendezvényeire. 

Mindezeket megnyitójában dr. Pohl Árpád PhD 

dandártábornok, az NKE HHK dékánja is kiemelte, egyúttal 

pedig reményének adott hangot, hogy hasonlóan a korábbi 

rendezvényekhez és kutatásokhoz, e konferencia előadásaiból 

                                                 
1 Egyre összetettebbek a hibrid konfliktusok, In. Honvedelem.hu, 

(https://honvedelem.hu/cikk/egyre-osszetettebbek-a-hibrid-konfliktusok/ 

Letöltve: 2019.11.29.) 

https://honvedelem.hu/cikk/egyre-osszetettebbek-a-hibrid-konfliktusok/
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is megjelennek majd gondolatok a jövőben a jogalkotás és a 

kormányzati döntéshozatal asztalán. 

Dékán úr köszöntőjéhez csatlakozva dr. Kádár Pál PhD 

dandártábornok, a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság 

elnöke is méltatta a korábbi eredményeket, illetve üdvözölte a 

konferencia témáinak aktualitását. Elnök úr emellett jelezte, 

adottak a feltételek az NKE HHK és a Társaság közti 

együttműködés mélyítésére, amihez a szükséges lépéseket 

tervei szerint meg is fogják tenni, hiszen egy egyértelműen 

gyümölcsöző és a tudomány világán túl a kormányzati 

munkában is hasznosítható eredményekkel kecsegtető 

együttműködésről van szó. 

A rendezvény első előadója dr. Farkas Ádám PhD 

főhadnagy volt, aki bevezető előadását „Hibrid konfliktusok, 

komplex biztonság, összetett válaszok… de hogyan?” címmel 

tartotta meg. Előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a 

biztonsági fenyegetések összetettsége nem újszerű jelenség a 

történelemben, hiszen az már az ókorban is jelen volt. Ami 

újszerű és ez által a hibrid konfliktusok, de a nemzetközi 

terrorizmus vagy a kibertérből érkező fenyegetések terén is 

kiemelkedően veszélyes, az a technológiai és a társadalmi 

környezet változásai miatt a nem katonai tényezők súlyának és 

hatóképességének drasztikus növekedése. Előadásában arra 

hívta fel a figyelmet, hogy komplex biztonság korában 

nincsenek csak katonai, csak rendészeti, csak nemzetbiztonsági 

vagy csak közigazgatási válaszokkal kezelhető fenyegetések, 

hanem összetett és összehangolt válaszokat kell adni. Ezekhez 

viszony újszerű, kompakt és koherens szabályozás kialakítását 

sürgette, mivel az elmúlt évek – meglátása szerint – azt is 

megmutatták, hogy a szabályozásban rejlő hibák is fegyverként 

használhatók korunk fenyegetéseinek realizálódásakor. 

Meglátása szerint ezért felül kell vizsgálni a védelemmel és 
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biztonság szavatolásával kapcsolatos nézeteinket, majd a teljes 

vonatkozó szabályozásunkat és mindezt úgy kell megtenni, 

hogy a társadalom azt mindvégig magáért valóként kezelje és 

megértse, hiszen ennek hiányában a társadalom maga nem lesz 

ellenálló képes a fenyegetésekkel szemben, illetve az állam 

védelmi reakcióinak sem lesz kellő legitimitása. 

Ezt követően dr. Hódos László őrnagy úr „A hibrid 

konfliktusok felívelési szakasza, avagy a fenyegetés 

észlelésének, megelőzésének és kezelésének nemzetbiztonsági 

aspektusai” című előadásában a bevezető gondolatokat a 

nemzetbiztonsági fellépés dimenziójába helyezte. Előadása 

során hangsúlyozta, hogy a megváltozott környezetben egyre 

jelentősebb a nemzetbiztonsági funkciók súlya és jelentősége a 

megelőzés terén, azonban ahogy a körülmények megváltoztak, 

úgy a nemzetbiztonsági reagálásnak és az ezzel kapcsolatos 

állami működésnek2 is fejlődnie kell. Ebben meglátása szerint 

kulcskérdés egy jogállami szemléletű állammodellben a 

szabályozás kérdése, amivel kapcsolatban több konstruktív 

felvetéssel is élt. Javaslatai a nemzetbiztonsági szolgálatokról 

szóló törvény szabályozási anyagának a fejlesztése mellett a 

büntető törvénykönyvre vonatkozó felvetésekre is kiterjedt. E 

körben hangsúlyozta, hogy a kémkedés klasszikus tényállása és 

jelensége mellett a jogtudománynak, majd a döntéshozónak 

ildomos lenne megvizsgálnia az idegen hatalmak/tényezők 

általi befolyásolás cselekményének büntetőjogi relevanciáját, 

akárcsak a kapcsolódó, közreműködő vagy támogató 

cselekményekét. 

A szünet után dr. Kelemen Roland „A kibertérből 

érkező fenyegetések jelentősége a hibrid konfliktusokban és 

                                                 
2  A téma egy másik aspektusa kapcsán az előadó munkásságából lásd: 

HÓDOS László: Gondolatok a nemzeti hírszerző képesség koordinációjáért 

felelős szerv közjogi helyzetéről, In. Szakmai Szemle, 2018/4. szám, 5-16. o. 
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azok várható fejlődése” címmel tartott előadást, melyben a 

témát rendkívül nagyívű elméleti alapvetésekkel járta körül. 

Gondolatai és kutatási eredményei ismertetése során komoly 

összefüggéseket világított meg a különleges jogrendi / 

kivételes hatalmi szabályozás szellemisége és ezek kortárs 

fenyegetésekre való alkalmazhatósága tekintetében. 

Visszahivatkozva korábbi kutatási eredményekre3 és az előtte 

szólókra, egyértelműen amellett tört lándzsát, hogy a 

szabályozásunkban nagyrészt ma is meghatározó 19-20. 

századi szemlélet nem tartható fenn, mivel a technológia és 

vele a biztonsági fenyegetések jellege messze meghaladta már 

azt. Meglátása szerint a biztonság szavatolását szolgáló gyors 

beavatkozások mellett komoly figyelmet kell fordítani a 

témával kapcsolatos alapkutatásokra is, hiszen hazánkban a 

szabályozás mögött álló elméleti konstrukciók terén is jelentős 

kihívások tapasztalhatók, melyeket az elmúlt évek fejlődése 

                                                 
3 Munkássága kapcsán lásd: KELEMEN Roland, NÉMETH Richárd: A kibertér 

fogalmának és jellemzőinek multidiszciplináris megközelítése, In. FARKAS 

Ádám(szerk.): Védelmi alkotmányosság az új típusú biztonsági kihívások 

erőterében, Budapest, Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, 2018, 

147-170. o.; KELEMEN Roland, PATAKI Márta: A kibertámadások 

nemzetközi jogi értékelése, In. Katonai Jogi és Hadijogi Szemle, 2015/1. 

szám, 53-90. o.; KELEMEN Roland, PATAKI Márta: Kiberterrorizmus.: A 

terrorizmus új arca, In. Magyar Rendészet, 2014/5. szám, 103-116. o.; 

KELEMEN Roland, PATAKI Márta: Terrorizmus 2.0, In. Diskurzus, 

2013/Különszám, 4-15. o.; Kelemen Roland: Cyber Attacks and Cyber 

Intelligence in the System of Cyber Warfare, In. SZABÓ Miklós(szerk.): 

Doktoranduszok Fóruma: Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa, 

Miskolc, Miskolci Egyetem, 2017, 117-122. o.; KELEMEN Roland, NÉMETH 

Richárd: Multidisciplinary Approach of the Concept and Characteristics of 

the Cyberspace, In GLAVANITS Judit, KIRÁLY Péter Bálint: Law 4.0 

Challenges of the Digital Age. Győr, Széchenyi István Egyetem Deák 

Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Köz- és Magánjogi 

Tanszék, 2019, 49-59. o.; KELEMEN Roland, NÉMETH Richárd: A kibertér 

alanyai és sebezhetősége, In. Szakmai Szemle, 2019/3. szám, 95-118. o. 
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csak tovább erősít. Előadásában egyértelműen rávilágított, 

hogy a kibertérből érkező fenyegetések kulcs szerepet töltenek 

be, illetve fognak betölteni a hibrid konfliktusok, de ezen 

túlmenően lényegében minden fenyegetés vonatkozásában az 

információs korszakban. Ennek megfelelően úgy véli, hogy a 

felkészülés komplex megközelítésében e témakörnek kiemelt 

figyelmet kell szentelni a védelemszakmai megközelítésen túl a 

jogi, szabályozási, igazgatási vonatkozásokban is. 

A délelőtti szekciót dr. Keszely László PhD ezredes 

előadása zárta. „A hibrid konfliktusokkal szembeni átfogó  

fellépés lehetséges kormányzati modelljei” című előadásában 

ezredes úr rávilágított arra, hogy a hibrid fenyegetésekre 

adandó válaszok témaköre messze nem tekinthető újdonságnak 

hazánkban, igaz az arra való nyitottság csak az utóbbi időben 

látszik erősödni. Álláspontja szerint az átfogó megközelítésre, 

a védelmi igazgatás fejlesztésére, vagy és a resilience 

témakörére vonatkozó kutatások4 mind-mind előfutárai voltak 

                                                 
4 Erre vonatkozó munkásságából lásd: KESZELY László(szerk.): Az átfogó 

megközelítés és a védelmi igazgatás, Budapest, Zrínyi Kiadó, 2013.; 

KESZELY László: Experiences in the application of NCRS compatible 

National Crisis Response Measures’ System in connection with the 

Ukrainian crisis, In. Hungarian Yearbook of international law and 

european law 2015., Hague, Eleven International Publishing, 2016, 257-

262. o.; KESZELY László: A védelmi igazgatás szerepe a nemzeti szintű 

átfogó megközelítés megvalósításában (doktori értekezés), Budapest, 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2017.; KESZELY László: A NATO-

kötelezettségekkel összefüggő honvédelmi igazgatási feladatok gyakorlati 

tapasztalatai, In. HORNYACSEK Júlia(szerk.): A védelmi igazgatás 

működésének gyakorlati tapasztalatai napjaink kihívásainak tükrében, 

Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2019, 25-36. o.; KESZELY László: A 

védelmi igazgatás fejlődési irányai 1989-től napjainkig és lehetséges 

fejlesztési irányai az átfogó megközelítés szempontjából, In. HORNYACSEK, 

Júlia(szerk.): A védelmi igazgatás rendszere és a honvédelmi igazgatással 
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azoknak a kérdéseknek, amelyekkel a konferencia délelőtti 

szekciója foglalkozott. Ezekre is építve ismertette a korábbi és 

a jelenlegi fenyegetések jellemzőit, illetve az ezek reagálására 

hivatott modellek alaptulajdonságait. Előadásának már ezen a 

pontján egyértelmű volt, hogy irányváltásra van szükség, amit 

aztán az előadás konkrét külföldi példák áttekintésével is 

alátámasztott. A hibrid konfliktusok kormányzati kezelése 

körül forgó gondolatok egyértelműen összekapcsolódtak az 

előző előadások megállapításaival és javaslataival. Ezekre is 

utalva az előadó a védelmi igazgatás fejlesztésében és annak az 

ágazatközi, tárcák feletti, kormányzati koordinációs jellegű 

fejlesztésében jelölte meg a jövő lehetséges irányát, hiszen ezt 

a nemzetközi minták, a NATO elvárásai és ajánlásai, valamint 

az a puszta tényi s alátámasztja, hogy a komplex biztonság 

számos eltérő szektorba tartozó tárcafelelősséget érint, 

amelyekkel összefüggésben azonban kormányzatilag 

összehangolt válaszokra van szükség, hogy az államok a 

védelem terén versenyképesek maradjanak korunk kihívóként 

fellépő állami és nem állami szereplőivel szemben. 

A délutáni szekciót dr. Szekendi Gyöngyvér előadása 

nyitotta meg, aki „A katonai jogállás aktuális szabályozási 

kérdései” című előadásában a hibrid fenyegetésektől a 

klasszikus katonai jogi, jogállási kérdések felé vitte el a 

konferencia fonalát. Előadásában szisztematikusan mutatta be a 

katonai jogállás szabályozásának, az úgynevezett szolgálati 

jognak a területét, továbbá annak sajátosságait. Ezt követően a 

szolgálati jogot a munkajog és a közszolgálati jogállás 

szabályozásának megvilágításába helyezte, amivel egyértelmű 

és karakteres álláspontot alakított ki a szolgálati jog 

sajátképűsége és specialitásai tekintetében. A rendszertani 

                                                                                                        
való kapcsolatának elméleti és gyakorlati összefüggései, Budapest, Dialóg 

Campus, 2019, 9-28. o. 
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megközelítést az előadó egyfajta kortárs szabályozástörténeti 

áttekintéssel is megerősített, amellyel bemutatta a katonai 

jogállás különválását az egységes hivatásos szolgálati 

jogviszonyszabályozástól. Mindezekhez aztán az aktuális 

jogállás-szabályozási kérdések megvilágítása mellett az 

előadás az „újabb” jogállások, azaz a tartalékosi és a 

honvédelmi alkalmazotti jogállások kérdéseit is felsorakoztatta. 

Ezzel tehát a közönség egy összetett, komplex megközelítést 

nyerhetett a katonai jogállás szabályozásának vonatkozásairól, 

amellyel kapcsolatban fontos és kihangsúlyozandó üzenete volt 

az előadónak, hogy a katonai jogállás szabályozásának 

sajátosságai megérdemelnék, hogy a jövőben azokkal 

szélesebb körű kutatások foglalkozzanak, hogy később akár ez 

a terület önálló jogterületként is polgárjogot szerezzen a 

jogtudományon belül. 

A jogállással kapcsolatos kérdések után a konferenciát 

dr. Fejes Erik százados előadása zárta. Százados úr „A hon- és 

rendvédelmi testületek állományába tartozó személyek 

véleménynyilvánításhoz való jogának korlátozhatósága az 

Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatában” 

című előadásában interaktív módon, jogeset ismertetésével és a 

hallgatóság ezek elemzésébe való bevonásával próbálta 

felvázolni a közönség előtt témája sajátosságait. Előadása 

egyértelműen rámutatott arra, hogy az Európai Bíróság 

gyakorlata meglehetősen hullámzó a téma kapcsán, de annak is 

hangsúlyt adott, hogy a védelmi szférával kapcsolatos döntések 

során az Európai Bíróság – hol jobban, hol rosszabbul – 

igyekezett valamiképp reagálni az állam és társadalom 

védelmével kapcsolatos funkciók sajátosságaira, illetve az 

azokkal kapcsolatos társadalmi képre. 

 

*** 
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Az ily módon lezajlott konferencia úgy vélem, értékes és előre 

mutató gondolatok sorát fogalmazta meg mind a hibrid 

fenyegetések fókuszáló délelőtti, mind pedig a 

klasszikusabbnak mondható katonai területeket elemző 

délutáni szekcióban. Bízom benne, hogy az előadások 

tanulmányként való megjelenése a jövőben még tovább 

fokozza majd a szóban elhangzottak inspiráló hatását. 

A személyes és élményszerű benyomásokon, illetve a 

rendezvényről való beszámoláson túl fontosnak tartom azonban 

kiemelni azt is, hogy az ilyen kutatások és rendezvények egy 

fontos alapként kezelendők, amelyre évről-évre építenünk 

kellene. Korunk kihívásai és fenyegetései ugyanis 

egyértelműen használják a szabályozás adta lehetőségeket, 

valamint a tudomány és a technológia vívmányait is 

támadásaik során. Ezekkel szemben pedig nem lehet 

hatékonyan és korszerűen fellépni akkor, amikor a válasz nem 

hasonló összetettséggel, előrelátással és a tudományok széles 

tárházára nyitott gondolkodással kerül kialakításra. 

A társadalom és az állam korszerű védelme, 

biztonságának szavatolása csak akkor lehet a 21. században 

sikeres, ha annak fejlesztése, tervezése, szervezés és 

kivitelezése mögött is ott húzódik a tudományos 

megalapozottság és a komplex megközelítés. Korunk technika-

fétisei ellenére azonban vakbuzgóság lenne a tudományos 

megalapozottság alatt csak a természettudományokra és az 

alkalmazott-tudományokra fókuszálni. Azok 

megkülönböztetett szerepe mellett jelentős és a nyugati 

mintákhoz igazodó képességeket kell kialakítanunk a 

kifejezetten védelmi kérdések vonatkozásában az állam- és 

jogtudományok, kormányzástan, a gazdaságtudományok, a 

szociológia, a pszichológia vagy épp a média és a 
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kommunikáció területein, illetve ezek kapcsolódási pontjain is. 

A 21. század biztonsági fenyegetései ugyanis mind-mind 

építenek az egyes cselekmények, támadások, előkészítő 

lépések társadalmi, szervezeti, egyéni és közösségi 

pszichológiai, vagy épp gazdasági hatásaira, illetve ezek jogi 

vonatkozásaira, vagy az ezeket segítő szabályozási hibákra és 

hiányosságokra. Ha ezt nem ismerjük fel és az ehhez szükséges 

fejlesztéseket a tudományos kutatások támogatása és szervezeti 

keretek között való realizálása terén nem tesszük meg a 

védelmi és biztonsági kérdések tág értelemben vett 

társadalomtudományi és bölcsészettudományi elemzése terén, 

akkor az egyéb fejlesztések nem érhetik el a kívánt hatásfokot, 

vagyis biztonságunk nem lesz kellő mértékben garantált és 

biztosított a jelentős – de elsődlegesen materiális és 

technokrata – képességfejlesztések ellenére sem. 



 

 

 


