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A  GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM  
VÉDELMI  (HONVÉDELMI)   

FELKÉSZÜLÉSÉNEK  FELADATAI,  
IRÁNYÍTÁSI  RENDJE 

Tóth Bálint – Helmeczi Gusztáv1 

Az a tény, hogy hazánk – a nemzetközi és a társadalmi követel-
ményeket figyelembe véve – áttért az önkéntes, professzionális had-
erőre, befolyásolja és megváltoztatja az ország védelmi (honvédelmi) 
feladatainak teljesítésében érintett, illetve szerepet vállaló szervezetek-
kel szembeni elvárásokat.  

Ehhez párosul az a gondolkodás és értelmezés, amelyek szerint a 
védelmi feladatok összetettek, és nemcsak a honvédelmi kötelezettsé-
geket jelentik, hanem minden más, a nemzet védelméhez kapcsolódó 
feladatokat is. Így ebbe a kategóriába tartoznak például: a katasztrófák 
következményeinek elhárítása, a természeti csapások elleni védekezés, 
a terrorista akciók elleni lakossági és gazdasági védekezés, a lakosság 
életének és javainak megvédése, a környezeti károk megelőzésének biz-
tosítása, az ország gazdasági és közigazgatási működőképességének 
fenntartása stb.  

Mindezek alapján úgy gondoljuk, hogy napjainkban a „védelem”, 
vagy az „ország védelem” kifejezések alatt egy összetett, széles körű, 
az ország lakosságának egy időben különböző irányú védekezési fela-
dat, illetve feladatsor elvégzését, a hozzájuk szükséges ellátási (logisz-
tikai) feltételek megteremtését, valamint a társadalom fenntartása és lét-
szükséglete érdekében meghatározó ágazatok folyamatos működését, 
egyes területeken annak korlátozását, vagy más módú megvalósulását 
kell érteni.  

Ezt a feladat rendszert csak összetetten, egységesen szabad vizs-
gálni, kezelni, megvalósítani, mert ha bármelyik elemét fontosabbnak 
tekintjük, akkor a teljes védelmi tevékenység hatékonyságát rontjuk.   

                                                      
1 Dr. Tóth Bálint nyá. mk. ezredes, a hadtudomány kandidátusa, GKM Véde-
lemkoordinációs Főosztály, főtanácsos. 

Helmeczi Gusztáv nyá. alezredes, GKM Védelemkoordinációs Főosztály, fő-
tanácsos. 
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Ugyanakkor látni kel azt is, hogy a fent említett rendszer váratlan 
idejű és folyamatos működése érdekében egyes feladatok végrehajtásá-
ra külön fel kell készülni az államigazgatás, illetve a társadalom minden 
szintjén. Ilyen külön feladatok a kijelölés, a felkészítés és a vezetés.    

A fenti gondolatmenet folytatásaként cikkünknek is az a célja, 
hogy az összetett (komplex) védelem egységes működése érdekében 
érzékeltesse e három terület fontosságát, bemutassa azokat a feladatokat 
melyek ismerete, gyakoroltatása és ellenőrzése nélkül nem mondhatjuk 
ki, hogy felkészültek, illetve képesek vagyunk az országot megvédeni. 

Alapgondolatunkhoz és célunkhoz kapcsolódva nem szabad elfe-
lejtenünk azt sem, hogy a védelem területén a cselekvést, a szinten tar-
tást, a készenlétet más tényezők is befolyásolják. Nevezetesen arról van 
szó, hogy: 

• A gazdálkodók részéről élesen merül fel a költség támogatás 
igénye a védelmi céllal fenntartott, a szerveztek viszonylatában 
nagyobb részt kihasználatlan és feleslegesen lekötött kapacitá-
sok támogatására; 

• A védelmi képességek rendelkezésre állását olyan feltételek kö-
zött kell biztosítani, amikor az ország jelentős részén nincs mi-
nősített helyzet, a mindennapi követelmények szerint kell élni és 
működni a különböző szerveknek; 

• A gazdaságnak képesnek és késznek kell lennie egyidejűleg biz-
tosítani a lakosság ellátását, a nemzetközi és szövetségi kötele-
zettségeinkből eredő béke teremtő, illetve fenntartó katonai fe-
ladatok biztosítását, a különböző katasztrófák következményei 
felszámolását; 

• A gazdálkodóknak elsősorban a gazdálkodásra előírt pénzügyi 
szabályozókat kell betartaniuk, mivel erre ösztönzi a gazdasá-
gosság, és nem mindig lép életbe a minősített időszaki jogi és 
pénzügyi szabályozás (azaz nincs lehetőség források átadására a 
védelmi kötelezettségek fedezete, kiegyenlítése érdekében).    

A továbbiakban – célunkkal összhangban – a fenti gondolatok, 
megállapítások helyét, szerepét vizsgáljuk a tárca védelmi felkészítési 
és irányítási rendszerében, amely magába foglalja a kijelölési, a felké-
szítési és az irányítási követelményeket, feladatokat. 
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Az új honvédelmi törvény – az önkéntes haderőre való áttéréssel 
egyidejűleg – számos új szabályozást vezetett be a honvédelmi kötele-
zettségek, a gazdasági és anyagi szolgáltatások, valamint az adatszol-
gáltatás területén. E változások részben egyszerűsítik, részben meg-
szűntetik a korábbi kötelezettségeket.  

Ennek megfelelően változni fog, illetve változtatni kell a tárcára 
és az irányítása alá tartozó szervezetek feladatai is. 

Ezt erősíti az is, hogy az új honvédelmi törvény – a honvédelmi 
kötelezettségek között – továbbra is megtartja a hadkötelezettséget, de 
azt csak rendkívüli állapotban (háborús veszély esetén) engedi bevezet-
ni. Hasonlóan „háborús kategóriának” tekinti a honvédelmi munkakö-
telezettséget, de békében (veszélyhelyzetekben) is megjelenő feladat a 
polgári védelmi kötelezettség, valamint a gazdasági szervezetek részére 
az adatszolgáltatási kötelezettség. 

Az új törvény – a Határőrség tisztán rendvédelmi szervvé történő 
átszervezésével – megszünteti a fegyveres erők fogalmát, és a fegyve-
res küzdelem egyedüli szerveként a Magyar Honvédséget nevezi meg.  

Lényegesen csökken a professzionális hadsereg nemzetgazdaság-
gal szembeni mozgósítási szükséglete, mind személyi állomány és 
technikai eszköz, mind pedig a szolgáltatási igények és anyagi tartalé-
kok vonatkozásában.  

Ebből eredően a védelmi feladatokra történő felkészülésben köny-
nyebbséget jelent a kisebb katonai igény és az ehhez kapcsolódó admi-
nisztrációs munka, ugyanakkor több figyelem fordítható a polgári vé-
delmi feladatokra és azzal együtt a katasztrófavédelmi tevékenységre. 

Mindezek mellett az is látható, leszögezhető, hogy a szervezetek 
az ország védelmi feladatai ellátására kerülnek kijelölésre.  

Tehát nincs, és nem is lehet szó külön-külön honvédelmi, polgári 
védelmi, katasztrófa-elhárítási, terrorcselekmények megelőzési stb. fe-
ladatokra való kijelölésről. Ez már azért sem célszerű mivel az elvég-
zendő feladatok zöme megegyezik egymással függetlenül attól, hogy 
milyen a védelem jellege.   

Így elengedhetetlen, hogy – a változások hatása mellett – a véde-
lem érdekében nélkülözhetetlen szervezetek kijelölése egységes, a kö-
vetkező követelmények (szempontok) szerinti legyen:  

• A kijelölés egyaránt vonatkozik a honvédelmi, a polgári védel-
mi és a katasztrófavédelmi feladatokra, az ezzel együtt járó 
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anyagi, technikai és gazdasági szolgáltatásokra, az adatszolgál-
tatási kötelezettségre; 

• A kijelölés különböző szinteken (központi, területi és helyi) tör-
ténjen meg. A minisztérium által kijelölt szervek központi ter-
vezésű feladatokat látnak el, a területi (megyei) Védelmi Bizott-
ságok által kijelölt szervezetek pedig a területi igényeket 
elégítik ki. A helyi védelmi bizottságok, illetve a polgármeste-
rek a területi Védelmi Bizottság jóváhagyásával jelölik ki a 
szolgáltató szervezeteket; 

• A centrális irányítású szervezetek kijelölésének joga a minisz-
tert illeti meg (például: a megyei közútkezelő szervezeteket, 
közlekedési felügyeleteket, a MÁV Rt és GySEV Rt. szerveze-
tei esetében); 

• Ugyancsak a miniszter jelölje ki a központi szállítási feladatokra 
igénybevételre tervezett szállító, szállítmányozó és logisztikai 
szervezeteket; 

• A központi feladatokra történő kijelölésről a minisztérium – 
éves pontosítás mellett – jogszabályban rendelkezik; 

• A területi és a helyi Védelmi Bizottságok által kijelölt szervek-
ről az illetékes területi szervek kötelesek az ágazati minisztéri-
umot értesíteni; 

• A kijelölés tényét tartalmazó jogszabályban a kijelölt szerveze-
tek általános feladatait is meg kell határozni. A kijelölt szerve-
zet részletes szakmai feladatait közvetlenül az irányító szerve-
zettől kapja, 

• A kijelölt szervezetek területi megoszlása (telephelyi és műkö-
dési elhelyezése), kapacitásai legyenek arányosak az igények 
keletkezési helyeivel és kielégíthetőségükkel,; 

• Minden szinten legyen a feladatokhoz és a kapacitásokhoz iga-
zodó tartalék, a tartalék alkalmazását, felhasználását a védelmi 
tevékenységet irányító vezető kérésére sürgős esetben a védelmi 
bizottság elnöke, illetve az ágazati miniszter engedélyezi, rende-
li el.    

Törekednünk kell arra, hogy egyetlen szabályozással kerüljön ki-
jelölésre az adott szervezet, és ezzel együtt kerüljön meghatározásra 
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valamennyi általános jellegű védelmi feladata is. A szakmai feladatok 
tekintetében azonban lehetnek eltérések, ezért azok meghatározása 
közvetlenül az érintettek részére történjen a felettes szerveik útján. 

Eddigi tapasztalataink és a védelmi feladatokra bevonásra kerülő 
szervezetek kijelölésére vonatkozó jogszabályi környezet tanulmányo-
zása alapján az a következtetésünk, hogy várhatóan a továbbiakban is 
szükség lesz ezen intézkedési rendszer fenntartására. Azaz, a védelmi 
kötelezettségek teljesítése érdekében – amely mind az állampolgárokat, 
mind az államigazgatási és önkormányzati szerveket és valamennyi, az 
ország területén működő gazdálkodó szervezetet terhelő alkotmányos 
kötelezettség – nem elegendő az általános kötelezettség törvényi ki-
hirdetése, hanem célszerű és szükséges is megnevezni azokat a szerve-
zeteket és intézményeket, amelyeknek feladatai vannak, illetve lesznek 
az ország védelmi felkészítésében, a nemzetgazdaság mozgósításában, 
a lakosság ellátásában. 

A védelmi feladatokra történő kijelölés egyik – alapvető – lehető-
ségét az Alkotmányban és a honvédelmi törvényben meghatározott, 
minden szervezetet és állampolgárt terhelő jogi kötelezés, a honvédelmi 
és az adatszolgáltatási kötelezettség adja. 

Másik lehetőségként – a korábbi években is alkalmazott, akkor 
még döntően állami tulajdonban lévő és központi irányítás alá tartozó – 
a szervezetekre vonatkozó „kijelölési” eljárás modernizált folytatása 
jöhet számításba.  

Az elmúlt évek gyakorlata alapján, a nélkülözhetetlen hadkötele-
sek meghagyására kijelölt szervezetek köre, várhatóan a továbbiakban 
is elegendő támpontot ad a védelmi feladatokra történő kijelöléshez. 
Ennek érdekében feltétlenül indokolt felülvizsgálni minden szervezetet, 
hogy a megváltozott körülmények mellett (pl. csökkenő mozgósítási 
igény) valóban indokolt-e szolgáltatásait továbbra is figyelembe venni.  

Számolnunk kell azzal is, hogy nagyobb hangsúlyt kapnak más – 
például a katasztrófavédelmi, a polgári védelmi, a terrorcselekmények 
elhárítási és következményei felszámolási, a környezetvédelmi – fela-
datok. Mindezek mellett számításba kell venni a szövetségesi kötele-
zettségből adódó – Befogadó Nemzeti Támogatással kapcsolatos – kö-
telezettségek teljesítését is, amelyek esetenként más (korábban nem 
jelölt) szervezetek kijelölését teszik, tehetik szükségessé. 

Napjainkban a védelmi tevékenységre kijelölt szervezetek mellett 
fokozódó jelentőséggel bír a NATO beszállítói szervezeti csoport, ami 
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tulajdonképpen egy állandóan változó csoportját adja a kijelölésre kerü-
lő szervezeteknek. Az ebbe a csoportba tartozó szervezetek – gazdasági 
szempontjaikra építve – „önként” vállalják, a katonai beszállításokhoz 
történő minősítés és adatszolgáltatás kötelezettségeit, így feltétlenül ér-
dekük, hogy a szükséges referenciák megszerzése érdekében vállalják a 
honvédelmi feladatokra történő kijelölés „terheit”. Jelenleg közel 600 
gazdálkodó szervezet rendelkezik NATO beszállítói minősítéssel, kö-
zülük sokan – tevékenységi körük, rendelkezésre álló kapacitásaik stb. 
alapján – alkalmasak az ország védelmi feladatainak ellátására is.  

A bevonható szervezetek kiválasztásának harmadik lehetősége a 
bejelentési kötelezettség alapján létező, illetve külön elrendelt adatszol-
gáltatással létrehozott (kialakított) adatbázisok, adathalmazok sziszte-
matikus vizsgálata. Ez a módszer alkalmas arra, hogy a vezetők számá-
ra gyors információkat adjon területi elhelyezkedés és szaktevékenységi 
körök szerinti bontásban mindazon szervezetekről, amelyek szüksége-
sek lehetnek a tárca védelmi feladatainak ellátásához. Viszont e mód-
szer hátránya, hogy az elrendelhető adatszolgáltatás (információvé-
delmi szempontok miatt) sajnos nem tud teljes képet adni az egyes 
szervezetek teljesítőképességeiről, ezért az adott régión belüli, azonos 
tevékenységi körrel rendelkező szervezetek közül célszerű többet is 
megkeresni, illetve kijelölésüket szorgalmazni. 

A követelmények és módszerek alapján látnunk kell azt, hogy csak 
azokat a szervezeteket nevezhetjük meg, amelyek alkalmasak lehetnek 
a védelmi feladatokra történő bevonásra, a kitűzött feladatok végrehaj-
tására, de konkrét kijelölésüket csak az ország védelmi feladatainak tel-
jes ismeretében szabad végrehajtani.  

Ez a megállapítás felveti azt a kérdést, hogy tulajdonképpen mi 
képezi a szakmai kijelölés alapját?   

Erre a kérdésre a választ az előző gondolatok összességéből kiin-
dulva határozhatjuk meg, mely szerint a védelmi feladatok ellátására 
történő kijelölés szakmai alapja nem más, mint – a központi védelmi 
követelmények, igények és feladatok ismeretében – az ágazati minisz-
ter szintektől független, általános érvényű és egységes követelménye. 
Ennek kialakításakor viszont nem szabad figyelmen kívül hagynia azt 
sem, hogy – a kormányzati munkamegosztásban – a miniszter, illetve a 
minisztérium részére meghatározott kutatási, fejlesztési, beruházási, 
üzemeltetési és fenntartási (idesorolva a javítást és a helyreállítást is) 
feladatok, valamint szolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez milyen 
szervezetekre és milyen szakképesítésekre van szükség. 
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Ezt az egységes követelményt erősítik az alaptörvények egyes 
meghatározásai is, melyekben egyértelműen megfogalmazott, vagy ab-
ból kiérezhető, hogy a kijelölés az országvédelem (a nemzetgazdaság 
mozgósítása) olyan előkészítő feladat része, amelyről az ország minden 
állampolgárának, a jogi személyeknek, a jogi személyiséggel nem ren-
delkező társaságoknak és gazdálkodó szervezeteknek, vállalkozóknak 
tudniuk kell.  A kijelölés követelményei alapot teremtenek a feladatok 
beépítésére a mindennapi tevékenységbe, ez egyben azt is jelenti, hogy 
kialakul és – folyamatosan éreztetve hatását – fennmarad a kapcsolat a 
felkészülés-felkészítés feladatai, valamint a vezetés, irányítás között.   

Ebből az is következik, hogy a védelmi feladatokra való kijelölés, 
a felkészülés (felkészítés), a vezetés megvalósulásának közös célja és 
alapvető feladata, hogy az ország mindennapos működéséhez, valamint 
védelméhez a szükséges feltételek folyamatosan rendelkezésre álljanak. 
(Ez alapot teremt a rendkívüli helyzetekben való működéshez is). 

Tulajdonképpen ez a meghatározás a védelmi felkészítés és az 
irányítás alapvetése, melynek mindenkor teljesülnie kell. Ennek érde-
kében akkor járunk el körültekintően, ha már kijelöléskor a kijelölési 
alapokmány(ok)ban meghatározzuk a létfenntartással, a mindennapi 
működéssel kapcsolatos fő követelményeket: 

• A működőképesség megőrzéséhez szükséges anyagi és személyi 
tartalékok biztosítása; 

• Minimális szolgáltatási és ellátási szintek, követelmények meg-
határozása és az ahhoz szükséges feltételek biztosítása; 

• A helyreállítási feladatok megszervezése, ehhez a feltételrend-
szer megteremtése; 

• A szükséghelyzetben lévő lakosság élelmiszerrel történő ellátá-
sának megszervezése és folyamatos fenntartása (biztosítása); 

• Az ország védelmét ellátó fegyveres szervek igényeinek kielégí-
tése; 

• A vezetés működőképességének biztosítása, a különböző szintű 
együttműködések megszervezése és fenntartása. 

Ezek a követelmények jelentik a szervezetek számára a kiinduló 
pontot a továbblépéshez, nevezetesen a felkészítési és vezetési követel-
mények kialakításához, az ezeket szolgáló feladatok végrehajtásához, 
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tágabb értelemben a mindennapi és a védelmi szükségletek kielégítési 
módjának kialakításához, teljesítéséhez.   

Ez a „fogódzó” abból a szempontból is fontos, hogy a minősített 
helyzetek gyorsan, váratlanul alakulnak ki. Ezért a minősített helyze-
tekre való felkészülést előre – béke, illetve veszélymentes időszakban – 
kell megkezdeni és végrehajtani a vonatkozó jogszabályok előírásai 
alapján. 

Cikkünk elején azt hangsúlyoztuk, hogy a védelmi feladatok ellá-
tásában nincs, és nem lehet különbség. Ha e véleményünk mellett a to-
vábbiakban is kitartunk, akkor most – az előző gondolatokat is tovább 
fejlesztve – leszögezzük, hogy a védelmi felkészülésnek, valamint ága-
zati feladatainak is egységesnek, azonos felépítésűnek kell lenni.  

E felfogás helyességét támassza alá az is, hogy az érvényben lévő 
szabályozások szerint a védelmi felkészítés és felkészülés igazodik a 
közigazgatási rendszerhez. Ez azt jelenti, hogy a felkészülés és felké-
szítés felső (központi kormányzati és ágazati minisztériumi), közép 
(megfelelő hatáskörű szakmai szervezeti) és végrehajtó (helyi köz-
igazgatási, kijelölt szervezeti) szintekre tagozódik.   

A továbbiakban – a cikk címének megfelelően – az ágazati minisz-
tériumi és a hozzá kapcsolódó közép, illetve végrehajtó szintű szakmai 
szervezeteket érintő feladatokat tárgyaljuk részletesen.  

Az ágazati felkészülés rendjét és tartalmát akkor lehet igazán 
értelmezni, ha tisztázzuk a védelmi felkészítés célját, ágazati (tárca fe-
lelősségű) területeit és a felkészítés irányításának tartalmát. De, mielőtt 
ezekre rátérnénk a teljesség érdekében szólnunk kell a felkészítés ak-
tualitásáról, az arra ható körülményekről.  

A védelmi felkészítés fontosságát, időszerűségét igazolja az a tény, 
hogy az elmúlt közel másfél évtized kormány-programjaiban kiemelt 
helyen szerepelt, és jelenleg is folyamatban van a Magyar Köztársaság 
biztonságpolitikai- és honvédelmi alapelveinek, nemzeti stratégiáinak 
a változó helyzethez történő igazítása, valamint ezzel összhangban az 
ország honvédelmi rendszerének felülvizsgálata.   

E feladatokkal párhuzamosan az önkéntes haderőre való áttéréshez 
szükséges jogi szabályozások folyamata napjainkban került a törvény-
alkotók elé. Az elfogadott új honvédelmi törvény, valamint az Alkot-
mány és egyéb a védelemmel kapcsolatos jogszabályok módosításai 
alapjaiban érintik a honvédelmi felkészítést, a személyek honvédelmi 
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kötelezettségeit, valamint a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó anya-
gi, gazdasági és bejelentési kötelezettségeket.   

A nemzetgazdaság struktúrájában, a gazdasági szervezetek fela-
datrendszerében és tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változások 
a korábbival szemben más jogi, gazdasági alapokat, más eljárásokat, 
megoldásokat igényelnek a honvédelmi kötelezettségek teljesíté-sében.  

Mindezek mellett alapvetően megváltozott az ország biztonságpo-
litikai helyzete, az ország védelmével és felkészítésével kapcsolatos né-
zetek rendszere. Háttérbe szorulnak a háborús helyzetekre való felké-
szüléssel és a nemzetgazdaság mozgósításával kapcsolatos feladatok, 
nagyobb prioritást kapnak a természeti és civilizációs katasztrófák kö-
vetkezményeinek felszámolásával, a nemzetközi terrorizmus elleni 
küzdelemmel összefüggő feladatok.    

Ilyen körülmények között szükségszerű az is, hogy a jogszabályi 
alapok változásai kihatással legyenek a honvédelmi kötelezettségekre, 
az igazgatási, illetve a gazdálkodó szervezetek adatszolgáltatási kapcso-
latrendszerére, annak módjára és tartalmára.  

Mindezeket figyelembe véve a védelmi felkészítés alapvető céljai 
a továbbiakban is az alábbiak lehetnek, lesznek:   

• Az ország, a gazdaság működőképességének fenntartása; 

• A védelemhez szükséges anyagok és szolgáltatások folyamatos 
biztosítása; 

• A lakosság ellátása, valamint védelme szükségszerinti meg-
szervezése, végrehajtása (kielégítése); 

• Az ország nemzetgazdasági kapcsolatainak – szükséges irányú 
– fenntartása.  

Céljainkat viszont csak akkor érjük el, ha nem feledjük, hogy nap-
jainkban a polgári erőknek az ország védelmében a korábbinál nagyobb 
és többoldalú feladatot (esetenként feladat sort) kell teljesíteniük.  
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Ezért a vezetőknek, illetve a vezető szerveknek meg kell határoz-
niuk a védelmi felkészítés főbb területeit, melyek az alábbiak lehet-
nek: 

• A tárca felügyelete alá tartozó szervezetek védelmi feladatai és 
erre a felkészülési, felkészítési követelmények meghatározása; 

• Az ország területének előkészítése keretében a közlekedési- 
energetikai- és termelői infrastruktúra működőképességének 
fenntartása; 

• A gazdaságmozgósítási faladatokra való felkészülés, a minősí-
tett időszaki igények kielégítése (a védekező szervek és a la-
kosság egésze vonatkozásában egyaránt); 

• A polgári veszélyhelyzeti tervezéssel és a veszélyhelyzetek ke-
zelésével kapcsolatos feladatokban való közreműködés, az 
együttműködés megvalósítása (különös tekintettel más tárcák 
és más nemzetek irányába a terrorizmus visszaszorítására, illet-
ve tevékenysége következményei felszámolására); 

• A szövetségesi kötelezettségekből eredő feladatok teljesítése 
(például: a katonai és polgári segítségnyújtás, a Befogadó 
Nemzeti Támogatás, a különböző szintű logisztikai és energeti-
kai támogatás, a befogadott menekültek ellátása stb.).  

Ezek a területek határozzák meg a tárca védelmi felkészülési fela-
datait, melyeket egy-egy alapvető feladathoz, illetve a minisztériumi 
felkészítési tevékenységhez kapcsolva kell tovább bontani. 

Mielőtt részletesebben vizsgálnánk a védelmi felkészítés feladatait 
le kell szögeznünk, hogy az elmúlt években végbement, illetve a napja-
inkban zajló változások gyakorlatilag nem változtatták, nem változtat-
ják meg a tárca feladatait, azok alapvetően továbbra is ugyanazok ma-
radtak. Azokban jelentősebb eltérést – többletet – NATO tagságunk és 
a nemzetközi békemissziókban betöltött szerepünk, kötelezettségeink 
hoztak. 

Így tehát az előzőekben tett megállapításokat, az állandóságot fi-
gyelembe véve a tárca alapvető védelmi felkészítési feladatai a szer-
vezés és a végrehajtás helye szerinti csoportosításban következők:  

a) A védelmi felkészítéshez kapcsolódóan: 
• Az ország védelmi felkészítésében résztvevő szervek kijelölése, 

feladatainak meghatározása; 
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• A működképesség biztosításához a szükséges személyi, anyagi 
feltételek folyamatos biztosítása; 

• A védelmi (katasztrófavédelmi, polgári-védelmi, katonai vé-
delmi, terror elhárítási, természeti csapás elleni védekezés, ve-
szélyes balesetek következményei felszámolása stb.) feladatokra 
való kijelölés, az ezekhez kapcsolódó egyéni és szervezeti fel-
készítési, tevékenységi követelmények meghatározása, azok 
megvalósításának vezetése, ellenőrzése; 

• A különböző veszélyhelyzetekben (veszélyes ipari, vagy közle-
kedési balesetek, súlyos elemi csapások stb.) a segítségnyújtás 
fogadására, az ezekez és a következmények felszámolásához 
szükséges együttműködésre való felkészülés a különböző szin-
teken. 

b) Az ország területi felkészítéséhez kapcsolódóan: 

• Az infrastruktúra (vezetési, ipari, energetikai, közlekedési, ke-
reskedelmi és szolgáltatási stb.) működőképességéhez a feltéte-
lek kialakítása, annak fenntartási követelményei, feladatai meg-
határozása; 

• A vezetési és értesítési (riasztási) rendszerek működésének biz-
tosítása, a közlekedési rendszerek (alágazatok) egységes műkö-
dési, igénybevételi feltételeinek kialakítása, fejlesztésük végre-
hajtása; 

• A fontosabb objektumok védelmének megszervezése, fenntar-
tása. 

c) A gazdaságmozgósításhoz, és a minősített időszakhoz kapcso-
lódóan: 

• A minősített időszaki – főként a lakossági és a katonai – igé-
nyek kielégítési módjának vizsgálata, a kielégítés sorrendjének 
meghatározása, az ezekhez kapcsolódó intézkedések kiadása az 
érintett vezető és végrehajtó szerveknek; 

• A tárcához tartozó termelő és szolgáltató ágazatok (gazdaság, 
energetika, közlekedés, kereskedelem stb.) mozgósításához 
szükséges tervek kidolgozása, a meghagyások biztosítása, a mi-
nősített időszaki működtetésre való átállás állandó feltételei ki-
alakítása; 
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• A különböző szállítási és javítási igények kielégítése; 

• A tartalékok képzése és fenntartása, felhasználásuk rendjének 
meghatározása. 

d) A szövetségi kötelezettségekhez kapcsolódóan: 

• A közlekedési alágazatok igénybevételének biztosítása; 

• A megkötött megállapodások alapján a logisztikai feladatok 
elvégzése; 

• A Befogadó Nemzeti Támogatás nyújtása a lehetőségek és 
megkötött egyezmények szerint.  

e) Az ágazati felkészüléshez kapcsolódóan:  

• A végrehajtandó országos és ágazati feladatok tisztázása, a 
tárca és ebben az egyes szakmai ágazatok helyzetének (szer-
vezeti, irányítási, anyagi, technikai stb.) megítélése; 

• A feladatok irányításához és végrehajtásához szükséges szer-
vezeti és személyi feltételek megteremtése; 

• A felkészülés és a végrehajtás vezetési, valamint logisztikai 
biztosításának létrehozása, fenntartása; 

• Szükséges tervokmányok kidolgozása, számvetések és egyéb 
adatbázisok kimunkálása, az elvégzendő feladatok lebontása 
és részletes meghatározása szervezeti egységenként; 

• A feladatok végrehajtásában, a különböző szintű vezetési 
szervezetekben résztvevők felkészítése, tevékenységük ösz-
szehangolása a tárcán belül és kívül; 

• A feladatok végrehajtásának begyakorlása; 

• A felkészültség ellenőrzése. 

A fenti alapvető feladatok megvalósításához elengedhetetlen, hogy 
a tárca vezetése lássa és érezze az ágazat védelmi felkészítésének fel-
sőszintű, meghatározó részfeladatait, melyek nélkül nem működhet 
sem a felkészítés irányítása, sem a feladatok gyakorlati megvalósítása.    
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Ebből, és az előzőekből eredően mi kiemeltnek, nélkülözhetetlen-
nek tartjuk a következőket:   

• A jogszabályokban a miniszternek (minisztériumnak), az egyes 
szakmai ágazatoknak, a miniszter felügyelete alá tartozó orszá-
gos hatáskörű és más szakmai szervezeteknek meghatározott 
feladatok tisztázását, értelmezését és szervezetekre történő le-
bontását; 

• A meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges szemé-
lyi- és tárgyi feltételek biztosítása érdekében – az irányító szerv 
(minisztérium, illetékes védelmi bizottság) által meghatározott 
– riasztási és alkalmazási tervek, szervezeti-működési és egyéb 
okmányok kidolgozását; 

• A feladatkörbe tartozó szolgáltatások előkészítésének és teljesí-
tésének szabályzását, erre az érintettek felkészítését; 

• A veszélyeztetett területekről a védelmi, a nemzetgazdasági és 
más szempontból fontos vagyontárgyak elszállításának előké-
szítését, az elszállítási irányok, a befogadási területek kijelölé-
sét, külön intézkedésre az elszállítás (kiürítés) végrehajtását; 

• A rendkívüli helyzet következtében szükségessé váló élet és 
vagyonmentés érdekében a mentésre alkalmas eszközök (jár-
művek, műszaki és földmunkagépek, szerszámok stb.) igény-
bevételének, az élő munkaerő biztosításának előkészítését; 

• A gazdasági és közlekedési tevékenység fenntartását, a lakos-
ság ellátásának biztosítását; 

• A védelmi felkészülés szakmai követelményei meghatározását, 
az ágazati rendeltetésű védelmi tartalékok képzését és kezelé-
sét, az ezekhez szükséges költségek tervezését; 

• A tárcát és a szakmai szervezeteit érintő védelmi célú terület 
előkészítési (hadszíntér előkészítési) feladatok végrehajtását, 
koordinálását, ellenőrzését; 

• Az ágazat védelmi célú tartalékolási koncepciójának kialakítá-
sát, a céltartalék fenntartását, fejlesztését, ellenőrzését; 

• A meghagyási rendszer kialakítását, a szükséges módú szabá-
lyozását, a meghagyások életbeléptetését; 
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• A különböző (közlekedési, ipari, energetikai, szolgáltatási stb.) 
objektumok normál és minősített helyzetekben való őrzés-
védelme szervezését, irányítását és végrehajtását, valamint a 
fegyveres őrzéssel kapcsolatos ágazati szabályok kialakításában 
való közreműködést, a fegyveres biztonsági őrség központi irá-
nyító parancsnoki feladatainak ellátását; 

• Az önkormányzati szervek védelmi közigazgatási jellegű – a 
tárcát érintő – feladatainak végrehajtásában való közreműkö-
dést; 

• A tárcát érintő katasztrófavédelmi (polgári védelmi) feladatok 
végrehajtásának szervezését, irányítását; 

• A katasztrófa jellegű vagy háborús károk helyreállítását szolgá-
ló szervezeti és működési feltételek megteremtésében való köz-
reműködést; 

• A katasztrófavédelemmel (polgári védelemmel) kapcsolatos 
ágazati szabályok kialakításában való közreműködést; 

• A tűzvédelemmel kapcsolatos ágazati szabályok kialakításában 
való közreműködést; 

• A minisztériumra háruló védelmi operatív feladatok ellátását, 
az ágazati védelmi kutatások irányítását, végzését és végezteté-
sét; 

• Az együttműködés szervezését és megvalósítását a védelmi te-
vékenységben résztvevő minisztériumi, szakmai, valamint más 
szervezetek között; 

• Az együttműködés kétirányú, tárcán kívüli és tárcán belüli le-
gyen, minden körülmények között kapcsolódjon a HM, a BM, 
az ESZCSM, a KvVM, az IHM, a PM, a BM VH, a BM OKF, 
a HM VH, továbbá a közlekedési alágazatok országos hatáskö-
rű vezetői és végrehajtó szerveihez, az érintett területek védel-
mi bizottságaihoz;  

• A lakosság felkészítését az egyéni és kollektív védelemre, a 
következmények felszámolására;  

• A védelmi tevékenységben érintett állomány szakmai képzé-
sét, továbbképzését, gyakoroltatását; 
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• Katasztrófa, minősített vagy veszély helyzetben felállításra ke-
rülő minisztériumi Operatív Törzs, a Védekezési Munkabizott-
ságok megszervezését, begyakoroltatását, munkaokmányainak 
kidolgozását; 

• Az ügyeleti szolgálatok megszervezését, működtetésük és ri-
asztásuk biztosítását, az információ áramlás fenntartásának fo-
lyamatosságát. 

Az előzőekben bemutatott védelmi felkészítési célok és feladatok 
megvalósulása csak szakszerű és szervezett irányítás (vezetés) mellett 
lehet eredményes.  

A tárca a tőle elvárt védelmi követelményeknek csak úgy képes 
eleget tenni, ha nemcsak – a már részletezett – feladatai végrehajtásá-
ról, hanem az ahhoz szükséges folyamatos irányításról (vezetésről) is 
gondoskodik.   

A felkészítés irányítási tevékenysége – az irányítás eredeti három 
szintű tagozódását követte, és figyelembe véve a megoldandó feladato-
kat is – a felső és közép szintre összpontosul, mivel ezeken a szinteken 
valósulnak meg tisztán és szétválaszthatóan az irányításra jellemző kö-
vetelmény támasztó, feltétel biztosító és elszámoltató tevékenységek. A 
harmadik végrehajtó szinten csak az alkalmazói, irányítói feladatok ér-
vényesülnek, kiegészülve a visszajelzői funkciókkal.  

Az irányítás eredményessége érdekében – függetlenül attól, hogy a 
felkészítés irányításának szintjei, az azokon megvalósuló tevékenység 
milyen módon kapcsolódik egymáshoz – nem lehet figyelembe venni a 
tulajdonosi rendszert, illetve a tulajdonosi érdekeket, mert az adott 
helyzetben, az adott területen a védekezési feladatok ellátása mindenki-
nek egyforma érdeke, vagy azonos módú lét kérdése is lehet.  

Ezért a védelmi felkészítés országos, felsőszintű vezetési rendjé-
ben bekövetkezett „decentralizáció” számos negatív tapasztalatot is 
hozott, így ismételten vizsgálat tárgyát képezi annak „centralizálása”.  

Mindezek mellett azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy 
az ország védelmi felkészítésének irányítását a törvényben meghatáro-
zott rendben az Országgyűlés felügyelete és elvi útmutatása szerint a 
Kormány végzi. E tevékenységéről rendszeresen tájékoztatást adva a 
Köztársaság elnökének.  
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A gazdasági és közlekedési tárca védelmi felkészítésének irányítá-
sát – jogszabályi kötelezettsége alapján – a miniszter végzi. Feladatát a 
minisztérium szervezetébe tartozó, a védelmi feladatok koordinálásáért 
felelős szervezeti egységen keresztül látja el.  
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Mindkét irányítási struktúra egyértelműen kifejezi a védelmi fel-
készítés centrális jellegét, és azt a tulajdonságát, hogy nem tükröződik 
egyikben sem – a már említett – a tulajdonosi viszony. Ezeket a tulaj-
donságokat a továbbiakban is meg kell őrizni, illetve őriztetni.  

A feladatok ellátását tárcánknál a közigazgatási és a közlekedési 
helyettes államtitkárok felügyelete alá tartozó Védelem-koordinációs 
Főosztály szervezi, irányítja, koordinálja. Mivel a korlátozott létszám 
nem teszi lehetővé, hogy minden feladatot önállóan oldjon meg, így 
egy-egy feladat megoldásába természetesen bevonja az érintett szakfő-
osztályok kijelölt személyeit is. Erre jó példa a közlekedési és ipari vé-
dekezési munkabizottságok működtetése, a különböző gyakorlatok 
végrehajtása.    

Az ágazati szervezeteink többségénél sajnos nem ilyen jó a hely-
zet. Az elmúlt közel egy évtized során bekövetkezett irányítási, és gaz-
dasági változások következtében a védelmi felkészítés szervezeti és 
személyi feltételeiben kedvezőtlen változás állt be. A korábban e 
felada-tokkal függetlenített, vagy megosztott munkakörben foglalkoz-
tatott ap-parátus megszűnt. Napjainkban csupán néhány szervezet (pél-
dául: MÁV Rt., ÁKMI Kht., Budapest Airport Rt. stb.) rendelkezik – 
egyébként jelentősen erősítésre szoruló – védelmi (védelmi felkészítési) 
beosztásokkal. A szervezetek döntő többsége a részére elrendelt védel-
mi felkészítési feladatokat alapvetően “ad hoc” módon és erősen leszű-
kítve, néhány vezetőre „ráerőltetve”, végrehajtó szervezetek bevonása 
nélkül végzi el.  

Így a védelmi feladatok végrehajtására kiadott központi követel-
mények tejesítése, a felkészítés és a végrehajtás irányítása, továbbá a 
feladatok végrehajtása egyaránt csorbát szenved, vagy adott esetben le-
hetetlenné válik.  

Az ország biztonsági helyzetének az elmúlt 2-3 évben bekövetke-
zett romlását a környezetünkben megszaporodott rendkívüli események 
(terror, elemi csapások, energia ellátási gondok, veszélyes ipari balese-
tek stb.) okozták. Ez a tendencia arra figyelmeztet bennünket, hogy 
mielőbb helyre kell állítani a vezető és a végrehajtó szervezetek vé-
delmi (honvédelmi, polgári-védelmi, katasztrófavédelmi stb.) felada-
tának szervezéséhez, valamint ellátásához szükséges személyi, tárgyi, 
pénzügyi feltételeket. Továbbá ezekkel párhuzamosan haladéktalanul 
folytatni, illetve javítani kell a lakosság, a gazdálkodó, valamint a köz-
igazgatás különböző szervezetei teljes felkészítését.   
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Az egyensúly helyreállításának, az előrelépésnek módszerül szol-
gálhat a felkészítésnek és annak ellenőrzésének fejlesztése, valamint a 
meghatározott feladatok személyi, tárgyi, szervezeti feltételeinek kiala-
kítása, fenntartása, korszerűsítése. 

A vezető és végrehajtó szervek felkészítését – ha a személyi, tár-
gyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak – az elméleti és gyakorla-
ti képzés keretében lehet a kívánt szinten és módon megvalósítani. 

Az elméleti felkészítés lehet:  

• évente 1-3 napos továbbképzés, 

• félévente 1-2 napos szinten tartó foglalkozás, 

• átképzés, kiegészítő foglalkozás igény szerint. 

A gyakorlati képzés megvalósítható: 

• egyéni és szervezeti részegységenkénti célirányos gyakoroltatás, 

• rendszergyakorlatok (egy vagy több szervezet részvételével), és 

• különböző szintű gyakorlatok levezetése keretében. 

A felkészítéseken kiemelt figyelmet kell fordítani a vezetői teen-
dők egyértelmű meghatározására, helyes értelmezésére, a teljes értékű 
helyettesítések megoldására, a helyettesítések idején a feladatteljesíté-
sek sorrendjének és a személyes tevékenység tartalmának tisztázására.     

A vezetőknek osztály (csoport) vezetői szintig bezárólag évente 
egynapos továbbképzést célszerű tartani, melynek keretében egységesí-
teni és tisztázni kell a cselekvési módokat, a mindennapi feladatok ellá-
tásának lehetőségeit, a felmerülő problémák hatásának csökkentését.  A 
továbbképzés hatékonyságának növelése érdekében ajánlatos a honvé-
delmi, a belügy, a külügy és a pénzügyminisztériumból, továbbá a BM 
OKF-től és más végrehajtó szakmai szervezetektől is előadókat meg-
hívni, okmány mintákat kiadni.   

A felkészülés és a felkészítés akkor lesz eredményes, ha a végre-
hajtásában érintettek, továbbá maga a végrehajtás, és annak megvalósí-
tási feltételei rendszeresen ellenőrzésre kerülnek.  
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Az ellenőrzés célja meggyőződni:  

• A kijelölt személyek és szervezetek felkészültségéről, a felada-
tok végrehajtási feltételei meglétéről; 

•  Intézkedést hozni a feltárt hiányosságok haladéktalan megszün-
tetésére. 

Az ellenőrzés módszere lehet helyszíni ellenőrzés, vizsgáztatás, 
anyagi-technikai szemle, okmány ellenőrzés váratlanul vagy előre beje-
lentett formában.   

A fenti feladatokat egységes rendszerben – a védelmi felkészítést 
elősegítő – miniszteri rendeletben kívánjuk a közeljövőben szabályozni. 

A fent leírtak alapján összegzésként az a véleményünk, hogy a 
kijelölés, a védelmi felkészülés és felkészítés, a vezetési követelmények 
következetes érvényesítése nélkül a tárca nem képes teljesíteni a tör-
vényekben meghatározott országvédelmi, szövetségesi, és nemzetközi 
kötelezettségeit. Csak e három területen kifejtett, folyamatos munka 
biztosítja az ország lakossága megóvását, az ehhez szükséges szakmai 
feltételek kialakítását, a gazdaság működőképességének fenntartását.  

Cikkünkből egyértelműen levonható az a következtetés is, hogy – 
napjainkban és a jövőben egyaránt – a tárca fő feladatai közé tartozik 
a fenti területek fenntartó és korszerűsítő munkáinak időbeni elvégzé-
séhez a szervezeti és személyi feltételek megteremtése, ellenőrzése, a 
feltárt hiányosságok azonnali felszámolása érdekében a szükséges in-
tézkedések megtétele.          


