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AZ INTEGR]ILT vÉnnr,nnr urNrszrÉnruunÓL

Előszó

A társadalmi vdltoaís előrehalaúisq a hazli demokrartkus inűuúny-
rendszer alapjainak tovúbb fejtesaése, az euruutlaníi inlegfóció kijuli tehe-
tőségq a honvédség demokratikas és civit eltenőruéséneí megszilórdulása"
u onzág intézményrendslerébe tör-ténő "időltúIlón beillesúáe, a védelmi
minísztátium és a vezérkar nemutközi eglüttmííködésifeltetekillek javílósa,
valamint ruís fontos tényeók egúszt nqgkövetetik, ttuísreszl pedig id&
szerűvé teszik az integrdll védelrt minisztéíum tébehozá§áL

Ezen tanulmány elemzi az ezirányú nyugati gyakorlatot, aztán a tA-
pasztalatokra alapozva váuolja a megvalósíás vátkozatait, rámutatva a
lehetseges probJémáka és az ewes módozatok előnyeire js hátrányaira.
Hozzátehető még az is, hogy a két szervezet integrációja részletes törvényi
szabályozást követel, beleértve a Magyar Honvédség kormányzati irányí-
ásának és a szakmai vezetésnek kérdéskomplexumit is. ,e táruaat *áp-
csolatos ttugtíIlapílások ötíejezetben kefilnek kibonfuísra. Az etsőfejezet
a nyagati g)akoflatot, a ruisodik a mai helyzet megítélését, a harmadik
hogt mílyen űrcóta lenne szükség, a negedik az íiugrácö hivatalos ja-
vaslalait és az öliiük a hövetkezleté§ekel es javasluoia ntuhnazza.

I. IIYUGATI GYAKoRLAT

r.) BELGruM

A belga fegyveres erők fóparancsnoka a kiráIy. A Parlan;errt határoz-
za meg a katonai költségvetést és a létszimot, továbbá folyamatos felü-
ryeletet ryakorol a nemzetvédelemmel foglalkozó tesruletek felett, a vé-
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delmi miniszter felelős a védelmi politikai iranylevelek kidolgozásáért és

végrehajtasáért. A védelmi minisztérium közigazgaási szervezetekre és

veárkarra tagozódik. A közigazgaíási terület végez döntéselőkészítést a

személytigy, a haderő külft'ldi alkatm azása, a nemznlközi kapcsolatok és a

költségvetés tárgyában.

A minisztemek közvetlenül alárendelt vezérkari főnök a minisáer

katonai tanácsadója, aki felelős a haderö felkészítéséért , vezeíéséért és ígaz-

gatasáéit. A vezérkar részét képezik a haderőnemi vezérkarok,

2.) NAGY BRITANNIA

A brit védelmi minisztérium felelős a védelmi politika kialakíásáért,

formálásáért és megvalósításáért, egyben központi fóparancsnokság és köz-

igazgatási szervezst.

A védelmi miniszter vezeti a minisztériumo! aki eryúttal a Védelmi

Tanács elnöke és a három haderőnem felügyelője.

A védelmi minisáérium hórmas feladatot lőt el: (|) az állammi-

nisztériumit, (2) a fegyveres erők ióparancsnokságait és a (3) hadfelsze-

relés bevezetéseit.

3.) HOLLANDIA

A holland fegyveres erők filparancsnoka a királynő, aki ezen jogát a

védelmi miniszteren keresztiil gyakorolja.

A védelmi minisáérium feladata három területet ölel át, így (1) avé-

delmi politika kialakításá,hoz, fejlesztéséhez és a közigazgatáshoz kötódó

feladatoka! (2) a funkcionális (gazÁasági, pénzügyi, anyagi és személyü-

gyi) területeket (3) és a véderő vezérkari feladatait.

A védelmi miniszter a minisztériumot és a haderőnemi vezérkarokat

közvetlenül irányítja, munkáját a parlamenti és az állandó államtitkár segíti,

A funkcionális feladatokat főigazgatóságok végzik. A hosszú távú

katonai tervezést a vezérkar őnöke végzi, aki a haderónemi vezérkari bizott-

ságának elnöke.



4.)NEMEToRSZÁG

A német védelmi minisáérium kettős funkciójú, így (1) kormányzati
szerv és (2) katonai parancsnokság. A Bundeswehr nem rendelkezik ve-
zsrkarral, hanem vezetési törzzsel. Alapelvként alkalmrzzik az| hogy a
védelmi minisaérium nagybani felépítése megegyezik mrás minisáéri-
umok felépítésével, annak politikai és katonai vezetését egymástól elkü-
lönítsék. Továbbá az is alapvetó követelmény, hogy a haderőnemi szem-
lélők feleljenek a saját haderönemünk harckészültségéért, uryanakkor az
általános felelősség a védelmi miniszter kezeben összpontosul.

Uryanis a haderönemi szemlélők kettós funkciót látnak el, egyrésa
mint minisztérium csoportfőnök végzik minisáeriális f€ladataikat, más-
résá saját haderőnemük elöljárójának a parancsnoki szerepkörét töltik be.

A ftszemlélő jelentékeny jogkönel rendelkezik a haderőnemek
irányítása vonaktozásában, hiszen ó felelős a haderő fejlesáési terveinek
kidolgoásáért, javaslatot tesz a haderó felépítésére, nagyságrendjére és
felszerelésére, bár hozátehetjük, hogy nem elöljároja a csoportnak.

A közigazgaiisi államtitkrirok közvetlen alárendeltségébe tartoznak a
személyüryi, a költségvetési, a közigazgatási és jogi, az infrastrukturális,
valamint a szociális főosztílyok és a haditechnikai főcsoportfőnökség,
mint polgári őosáílyok.

A fiószemlélő és a haderőnemi szemléIők alárendeltsé gébe taítoznak a
belső vezetési, személyügyi és kiképzési, továbbá a katonai hírszerzési,
katonapolitikai, szervezési, logisztikai, tervezési, s végül a vezetésbiztos!
ási feladatokat végrehajtó csoportíiínökségek és osztrilyok. A katonai
szervezetek közül a fbszemlélő alárendeltségébe tartoznak a vezetési aka-
démia, a Bundeswehr hivatala és BW anyagi hivatal4 míg a haderőnemi
szemléIó alárendeltségébe a haderónemi csapatok, valamiant az azok ve-
zetését segíó haderőnemi bivatalok tártoznak.

5.) FlNNoRsZÁG

_ 
A finn honvédelmi erók legfelsőbb parancsnoka a köáársasági elnök,

tanácsadó testülete a Honvédelmi Tanáci. A finn fegyveres erők iiányítási
rendje megosáott.



A finn honvédelrni miniszter felelős a honvédelmi igazgaás (kölr
ségvetés, beszerzés stb.) működtetéséért, a védelmi politika tervezéséért, a
végrehajtáshoz szükséges feltételek megter€mtéséért és a hadigazdaság
irányításáért. A miniszter ehhez központi katonai, szervezési, pénzügyi,
építesi és ingatlan üryeket intéá osztályokkal, tervezési bizotttsággal és
központi sorozóbizottsággal rendelkezik.

A finn feglrveres srők haderőnemeinek vezetői (szírazftildi erők,
légieró és a haditengerészet) a köztársasági elnöknek vannak alr{rendelve,

A finn fővezérkar fönöke a kormány katonai tanácsadója, és az elnök-
nek van alárendelve. A fővezerkar fónöke felelős a csapatok vezetéséért, a
katonai és személyügyi feladatok eít.ánlsfua az alrá,rendeltségébe tartozik: a
vezérkar, a kiképzési csoportfőnökség, a hadápfónökség a hadigazdasági
csoportfőnökség, a személyüryi osztály, az egyhazügyi osztály és a had-
erőnemi vazérkari főnökök.

6.) FRANCIAoRSZÁG

Franciaorságban a nemzetvédelmet felosáják katonai, polgári- ós
gaÁasági védelemre.

A köztírsasági elnök által vezetett Védelmi Tanács dönt a védelem
általrfuros iní,rryairól, a fejlesztési és a kutatási pío$amokíól. Az Elnök a
védelem katonai kérdéseinek megvitaüísára egy szákebb, ún, "ad hoc"
bizottságot hív össze.

A francia minisaerelnöknek a nemzetvédelem feladatai ellátrisban a
Nemzefuédelmi Főtitkárság segít.

A katonai védelemért a hadügyminiszter, a polgári védelemért a bel-
ügyminisáer, a gazdasági védelemért pedig a gazdasági és pénzügymi-
nisáer a felelős.

A polgrá,ri Védelem fö ininyító szerve a BM szervezetébe tartozó Pol-
gári Védelem Nomzeti Szolgálata.

A demokratikus orságokban kiemelt kérdésként kezelik a haderő



polgári és demokatikus irányítrisának kérdéskörét. A haderó polgári és
demokratikus inányíása (avary civil kontrollja) megnyilvánul: a.) a védel-
mi potitika kialakításában, és a pénzügyi felügyeletében, b.) a haderó költ-
ségvetésével való gazdálkodásban és a pénzügyi felügyeletben, c.) a védel-
mi tervezésí rendszer kialakí!ísában és működésébln és d.) a főbb
feg;rverzet és harci technikai eszközök beszerzésében. Mindezekhez hoz-
zátehető az is, hogy a NATO tagállamaiban a civil kontrollnak nincsenek
egységes szabályai és standard strukturái, de a társadalmi alapok és né-
zetek azonosak.

Az általunk vizsgált orságban a kormrinyok, a védelmi minisáerek
vezetik a katonai védelemért felelős minisáériumot, ők viselik az alkot-
mányos, illewe politikai felelősséget a feglveres erők tevékenységéért. A
katonai alapvető védelem kérdéseiben a köztársasági elnök, a kormány, a
védelmi miniszter vagy magas szintíi tanács (gyűlés, bizottság) dönt.
Ezekben az országokban a legmagasabb rangú katona a vezerkari főnök,
vagy eg,esített vezérkar fónöke. Ez esetben a katonai rang és cím isjogi
kompetenciókat juttat kifejezésre. A vezerkari fönök fetelőssége általában
véve kiteíjed a hosszú ávú katonai tervezésre, a katonai költségvetéssel
kapcsolatos javaslatok előte{esáésére, a haderő harci képességének
megőrzésére, fejlesáésére, a nemzetközi katonadiplomáciai feladatok ve_
zptésére stb. azaz általábarr a védelempolitikai inányelvek katonai teruleten
történő végrehajtására. Ö felelős a nemzeti katonai stratégia kidolgo-
ásáért is. Valamennyi NATO tagországban érvényesülnek a következő
alapvelvek, így politikai vezetés dönt a katonai védelmet érintő kérdések-
ben, a törvényhozás a korrnányzaton keresáül biztosítja a katonai
védelemhez szükséges kiadásokat, érvényesül az előreláthatóságon ala-
puló bizalom, a nyitottság, az átláthatőság, mindezek olyan jogzsabá-
lyokon aIapulnak, amelyek megfelelnek a parlamentaris demokráciának, a
jogállamiságnak, a piacgazdaságnak és az adott ország katonai bizton-
ságának, beleértve a szövetséghez való tartozíst is.

Az előzőekból kifolyolag minden érintett fél reszére egyértelmű a
békében, válsághelyzetben és háboniban érvényes parancsadási liá,rrcolat.
Kellő tisáelet és anyagi megbecsü|és övezi a haderőkben szolgálóka! így
a tisáeket, tisahelyetteseket és polgári alkalmazottakat.



II. A MAGYARHONVÉD§ÉG MAI ÁLLAMI
FELSÓSZINTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK

MEGÍTÉLÉSE

1989 novembereben a minisztertanács határozattal leválasáotta a
Honvédelmi Minisaériumtól a Magyar Néphadsereg Parancsnokságát (a
Magyar Néphadsereg 1990 márciu§ától Magyar Honvédség). A két újnak
tekinthetö szervezet feladatait a Honvédelmi Törvény módosításával (a
l1lA § beiktatásával) szabályoáák. A módosított HTV szerint a hon-
védelmi minisáer szervezi az ország honvédelmi felkészítését irányítla az
ország külső támadás elleni védelmével kapcsolatos feladatok végrehaj-
tását, a honvédelmi igazgaás keretében kiadja a honvédség irányítá,sával
kapcsolatos jogszabályokat, összeállítja a honvédség költségvetését és
meghatározza a gazdálkodás rendjét, törvényességi felügyeletet gyakorol
a honvédség tevékenysége felett stb. A Magyar Honvédség parancsnoka
kidolgozza az ország fegrveres védelmének tervét, előkészíti a honvédség
felszerelésére, felkészítésére és alkalmaziására vonatkozó terveket, gon-
doskodik azok végrehajtásáról, irányítja a fegyveres erők kiegészítését és
mozgósíüísát, szervezi a haditechnikai eszközök beszeruését, megszervezi
a kiképzést, az anyagi technikai és más ellátási feladatok végrehajtását, a
személyügyi, a fudományos és más tevékenységeket. A magyar Honvéd_
ség parancsnoka a Honvédelmi Minisdérium egyes feladatok között sz€-
replő folyamatok teljesítésében a honvédelmi miniszter felkérésére köteles
együttínűködni.

A törvény haálybalépésével egyidejűleg mind a Honvédelmi Minisz_
tériumban, mind a Magyar Honvédség Parancsnokságáur új szervezeti ren-
det alakítottak ki. (Ennek részletezésétől eltekintünk.) Az új szervezeti
rend és a hozÁ tartozó iranyítási rend hiányosságai azonban hamarosan
napfényre derültek.

A legalapvetöbb problémát a fegyveres erök (elsósorban a Honvéd-
ség) alkotmányos irrányítási rendjének eltéíő értelmezése okozta, A főbb
problémá*, a követke7ők voltak:

a.),ki vagy kik irányítjtík legfelsó (állami) szinten a fegyveres eröket,



b.) ki a fegrveIes erók f6pararrosnoka és milyen jogokkal rendelkezik
a fe$rueres eók irányíÉ§a térén,

c.) adhat paíancsnot (mint korábban) a honvédelmi minisder a
Maryar Honvédség parancsnokának,

d,) milyen a viszony a Honvédelmi Miniszterium és a Maryar
Honvédseg Parancsnokságának szervei közöt| föképp az egyes feladatok
megoldá§it illetó€n.

Az akkori honvédelmi miniszter, Für Lajos ezeket a problémákat jogi
tisztóás céljából megküldte az Alkotnányblrósagnak. Az Alkot-mány-
bíóság a 48/l9l.(D(.26.)sámú határozatában a hatáskörleosztás tlj rend-

szeret állapította meg, azaz kimondta, hogr a rendelkezési hatalom teljes
terjedelrnében csak az Onágryűlést illeti meg (fegyveres eók lére-
hoása, fenntartása, naryságrendjének, fejlesztési irányainak és esz-
közeinek meghatároása külföldi vagy belsó alkalmaása). Az alkalma-
ásól sóló döntés bekében kizírólag az Orsággnülést rcndkívüli állapot
idején a Honvédelmi Tanácsot, sztlségállapot kihírdeÉsekor pedig a köz-
társasígi elnököt illeti meg.

A köztársasági etnök irányítási jogköíét az Orságsóléssel és a kor-
mránnyal megosztrva ryakorolja. A fegyveres eóknqk nem katonai értel-
mében ftiparancsnoka, azok eg5likének sem szolgáleti eIöljárójq iná,nyítási
jogosítványait az Alkotnány és a Törvény eryértelműen meghatározz4
íry a védelmi terv jóváharyás4 személyi kinevezesek, nyugállományba
helyezesek, stb.

A fe5rueres erók működésének irányítása az Orsággylllés elött poli-
tikai felelósséget viseló kormány hatásköre. A működés irányítása minden
olyan haüáskört felölel, amely nem tartozik kifejezetten az Orsággyűlés
vary köztársasági elnök hatásköIében. A működés irányításának hatásköre
a kormány, illetve a fegyveres eíóket ininyító minisztereket illeti meg.

A fegrveres eók parancsnokai nem iná,nyítják, hanem vezetik az
alrárendelt katonai és határór szervezeteket. Az általuk kiadott paranosokat
az alárendelt szervek végehajtani kötelesek.



Az Alkotmánybíóság által hozott határozatban foglaltak alapján

kerültek szabályozásra azíj, ahorwédelemről szóló 1993. évi CX törvény-

ben a honvédelem és a fegyveres erők irányításával kapcsolatos ren-

delkezesek. A nevezett törvény IL fejezete pedig a Maryar Honvédség
parancsnokságrának vezetési jogkörá tartalmazza.

Az .|994-es válasáásokat követően a HM és az M}IP közötti t€vé-

kenység, pontosabban sólva a honvédelmi minisáer és a MHPK-i és HVKI-
i finkciót betöttött, illewe ellátott vezető között javult. Ebben az időszak-

ban került sor a HM és MHP-ság, illetve a ITVK és az MH strukturrijának

többszöri át (ki) igazítására, azaz átalakíásátra. Az áíszewezési eredmé-

nyek közi§mertek.

A ájképhez tartozik még az is, hogy a honvédelmi minisáer 1995

áprilisi felkérésére egy brit munkacsoport világította át a Honvédelmi

Minisáériumot. A brit szakértők megállapíüísaival és javaslataival teljes

mértekben egyet lehet érteni. Csak annyit tehetiink hozzti hogy sok tanul-

mányban és jelentésben mrá,r évekkel azelőtt megfogalmazott m egállapitÁ-

sok köszönnek vissza, leegyszeríisítve és egy más politikai dimenzió által

támogatva.

Az átszervezésekkel, a katonai humán erőfomís felhaszrrálásával való

egyetnemértésük miatt távozott a szánazfoldi frcsoportfönök és a 3.

gépesített hadoszüílyparancsnok. Majd a Lengyelországbarr végrehatott

kiképzesi feladatok kapcsán kirobbant botriiny kapcsán az akkori helyettes

államtitkár, akinek !ívozásával a beosáását megszűntették.

199ó. szeptember Ol-jével új vezérkari strukturát alakítottak ki, így a

honvéd vezérkart (Budapesten), szírazftlldi vezérkart (Szekesfehérváron)

és a légierő vezerkarát (Veszpremben). Ezek a sorozatos átszprvezésekte|,
jesen elkoptattiik a haderőreform kifejezesét és értelmét.

Elgondolkodtato, hogy a majdnem két kormányzati ciklúsban mennyi

felesleges lépésre kerillhetett sor.



III. MILYEN INTEGRrILT HONVÉDELMI
MIMSZTÉRIUMRÁ LENNE SZÜKSÉG

A honvédelrni minisztérium és a vezérkar integná,lását s ámos tényezÁ
teszi indokolttá. Azonban az is igaz, ho gy a |'Tanulnuiny a NATO bővíűs-
rő'I" nem teszi kötelezővé a tag|elölteknek az integnílt minisztérim létre-
hozását

Az alqvaő kérüs a7, hogl milyen leglen az inlegrdlt védetmi mi-
nisdériam?

Véleményem szerint egy jövőbeni integrált minisZérium: a mai hon-
vedelmi minisáériumból és a honvéd vezérkarból kerülhet kialakíüisr4
mégpedig olyképp , hogy az űj védelmi trárca legy el az a szakmai közigaz-
gaüísi szerveze| amely adminisztratívan és jogi szabályoka alapulva
inínyítja és egyúttal vezeti a Magyar Honvédséget, biztosítja a politikai és
a katonai szftra közötti átínenetet, felelős az ország katonai biaonságáért,
védelmért, akár szövetségben, akár szövetségen kívül és katonai teriiletei
kívül esnek a népszavazáskor váltoá politikai területeken.

A polgrári, ha úsi tetszik civil minisaer megtest€sítheti a politikai
köZisztviselő és katonai vezetést az elkülönülő haáskörökben és komplex
döntesi folyamatban. A civil minisáemek kell garantálni a demokratikus
politikai és civil ellenőrzés gyakorlását tárca szinten, ami a hierhikus
parancsnoklási láncba már nem okozhat zavarokat.

Az intsgráció azonban egy sor új kérdést vet fe|, ftként a vezetés és
irányítás területen.

Ezek a követhezóík:

a) A két szervezet integnílrásakor, miveI eltérő funkcióról, felada-
tokól és jogkörökről van sá, elengedhetetlen azok újMli meghaüírozása
és jogi normatívákba öntése. Tiszüázni kell az irinyítás, vezeks, szabályo-
zis, ellerrórzés funkcióit üáíca szinten, feltételeáeó, hogy minimális szin-
tű változásókkal és nem megnövekedett eró ráfordításokkal. Tudniillik a
civil közvélemény ezeket nem tudja követrri, csak olyanokban |átja kife-
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jeódni, mint új szervezetek, új épületek, új illetmények, {rj eryenruhák, új

beosáiisok stb.

b.) Az integrációt követően eryértelművé kell tenni mind békében,

mind ;áhíghellzetben és háboruban a parancsnoklási láncolatot, mely

élén áll (hat) kózÉrsasági elnök, minisáerelnök, vagy a honvédelmi mi-

nisáer. Áz ilyen típusú irányíüis a vezérkari fónök személyén keresztiil,

avagy kihagyisávai realiálódhat. Mindegyik esetre van nemzetközi példa,

Bzéii a kOvitelménytámasztó funkciót a felelősséggel és a parancskiadiisi

jogkönel is eryeztetni szükséges.

c.) Hierarchia fenntartása és a feladatok megosztása szerint egy leen-

dő honvédelmi minisztérium: politikai, katonai és adminisztratív -

közigazgalisi alaperységeke osáható fel, a jelenlegi "keltíhésQ e|kerü-

lésével,

d.) Az előző (c. pont) munkamegosztris egy új jogi szabályozíst igé-

nyol, alkotmrfuryi, törvényi, rendeleti, utasíüási és parancsi szinten, beépítve

a-magyar jogrurdszer útján az átlamhatalmi és közigazgatási funkciókba,

e.) Az összevonás nem zavarhatja meg a íÁrca, a,HVK és MH mú-

ködésí rendjét, varyis az új szabályzók kihírdetéséig a régieknek kell

funkcionálniuk. Látható, hogy ezemyi a megválaszolandó kérdés az integ-

rációt előkészítő idószakbarr.

Iv, Az INTEGn,Á,ctÓru MILYEN Ú.r rrrvlrelos
JAVASLATOK LÁTTAK EDDIG NAPVILÁGOT

A kutató szímtá,ra két javaslat vált ismertté. Az eryik amely a Had-

tudomátry |997 .3, szimábarl megjelent és készítette a HM munkacsoport-

j4 a második pedig a HM és a Honvéd Vezérkar integrálása (szetzővel,

vagy szerzökkil nem jelölt ) anyag, amely u5lancsak a HM-ben készült,

Az első tanulmrfury "A vtihozp,ta" a következő blokkokat preferálja:

a.) általános igazgaásí, tervezési és humrin, b.) gazdasági-logiszikai, c,)

NATO és nemzetközi, és a d.) honvéd vezérkari (katonai). A nB vúltozat

a honvéd vezérkanal kiegészült Honvédelmi Minisáérium szeívezotét



taglalja, ennél fogva alapvetően a helyettes államtitkrárok iranyíási
területeihez sorolja az es/es szervezeteke| azlltin sáWálasztással, beé-
pítessel oldana meg akkut kérdések et Y égezeln| az új1 strukturában a Hon-
véd Vezérkar Fönöknek államtitkrá,ri beosztást javasol.

, A másik tanulmány a Honvedelmi Minisztérium és Honvéd Vezerkar
integrálása 1997. okóber végén érkezett a SVKI-ba,

A nevezett anyagban foglaltak szerint meg kell fogalmazrri az integ-

nícióval kapcsolatos követelrnények, irányítrisi és haásköri strukturákat,

az új sátusáelyzeteket, a honvédség vezetésének lehetséges váltoásait,
az integráció megvalósínísának módját és jogi feltételeit.

Ezen tanulmány szsrint (mivel ez az eryik alapkérdés, ezért csak a ter-
jedelem miatt ezt üá,rryaljuk) a Magur Honvédseg vezetésének hdrom
vtíllozata képzelhető el, úgl mint:

. vezérkari fiónöki vezetés (a minisáer irányít a rrvkF vezet, a

HVT szerinti jelenlegi haúskörmegosztás),

' miniszteri vezetés (a minisáer irányit és vezet),

o a megosáott vezetés (a miniszter irányít és vgzet, katonai ügyek-

ben a HVKF vezet /hatáskör delegáltís/),

A hrirom váItozatíal jriró kihanísok megfogalmazrisra kerültek, de a
változatok a konkrét személyi sziikségleteket, pénzügyi kihatásokat nem
tartalmaznak.

v. KöVETKEZTETÉ,SEK És AJ,{NLÁ§oK

A nemzetközi gyakorlat áttekintése és a hazai javaslatok megismerése
(ami tulajdonképpen a honvédelmi minisdériumtól szírmazó javaslatokat

foglalja magába) utrin kutató a két hazai javaslat előny és hátrány vizsgálat
elvégzését helyezné előtérbe. Néhány szempont összeha§onlítrisa után úgy
tűn! hory a vizsgálat eredménye még a véglrezvitel esetén is a HM va-
lamelyik javaslatfurak preferálrását segítené és tolná elötérbe. EzáltAl a
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kutató a |'hívatal" olyan labirintusába tévedne, amelyből nincs kiút, Szer-

vezéselméletileg tehát es/ szervezet m agáú. szeFlezi át. Hozzátehetó, hogy

ez a régi szokásjogot követi.

Ezért a kutató egy olyan arculaüíban és tartalmában is vadonatuj

megoldási módot kínál, amely elvezethet az érdek€lt szervek, testiiletek és

intéznények konszenzusához és a jogi harmóniához.

E szerint a Maglar Köztórsaság Minbzterelnöke hozzon létre egl
olyan rulnkabizot&ógot, amellben eg,enő atdnlban (2-3 ía kapn kepví-

selve:

. a Honvédelmi Minisztérium,

. a Honvéd Vezerkaí,

' a Magyar Tudományos Akadémia IX, oszlÁlyu

' a zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem stratégiai és védelmi

kutatóintézete,

. a Hadtudomliny i |ntézn|

. az MH Szírazíiildi Vezérkar,

. a tatai, debreceni és a hódmezővásárhelyi ddpságok,

. az MH Légierő Vezórkar,

. a harcászati és sállító repülö ezredek,

. a Miniszterelnökségi Hivatal,

. a különbözö minisáériumok és országos ióhatóságok,

. a nem kormányzati szewezetek, és

. a parlamenti pártok delegáltjai.
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A végzendő munkát a Minisáerelnökségi Hivatal - kijelölt vezetője -
fogja irányítani, koordinálni, és a javaslatokat egyenesben terjeszti a kor-
mány elé.

Mára azonban bizonyossá vált az, hogy a problémakört elodááák két
kormányzati ciklusban - bizonyrá,ra sajátos érdekek miatt - ezért a megol-
d.ís alapos előkészítést követel. A végrehajtásban pedig csak az ótszág
érdekei kerülhetnek előtérbe, mentesülve minden személyi és presztízs-
vesáeségtől. A probléma megoldIisában a nyíltság jó üímasá jelenthet.
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