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NEMZETI KATONAI STRATÉGIA 
HÚSZ ÉV UTÁN

Az év elején fogadta el a kormány a Nemzeti Katonai Straté-
giát, az elsõt a rendszerváltozás óta. A stratégia megszületését
a folyamatosan változó biztonságpolitikai helyzet indokolta: ha-
zánkat – történelmében szinte példátlan módon – nem fenye-
geti másik ország, régiónk helyzete is stabil, a világ legerõsebb
politikai, gazdasági és katonai szövetségeinek, az EU-nak és a
NATO-nak vagyunk tagjai, ennek dacára sem mondhatunk le a
fegyveres erõk fenntartásáról és fejlesztésérõl. 

Generációk nõttek fel a katonai tömbök közötti szembenállás
idõszakában, de ahogy gyakorlattá vált a „békés egymás mel-
lett élés”, úgy rövidült a sorkatonai szolgálat: kettõrõl másfél,

majd egy évre, kilenc, végül hat hónapra. A politika ezekkel a lépésekkel iga-
zodott az enyhüléshez, majd a demokratikus átalakuláshoz. 2004-ben azonban
a változások élére álltunk, és eltöröltük békeidõben a sorozott katonaságot. 

A kormányt az a felismerés vezette, hogy a folyamatosan változó biztonság-
politikai környezetben egy kisebb létszámú, de jól felszerelt és kiképzett profesz-
szionális hadsereg jobban megfelel a kor kihívásainak. Jelen stratégia is rögzí-
ti: belátható idõn belül nem kell számítanunk arra, hogy Magyarország szuvere-
nitását, területi épségét más ország fenyegetné. Megbízható szövetségesei,
még inkább partnerei akarunk lenni a NATO-ba, az Európai Unióba tömörült or-
szágoknak, és érdemben hozzá kívánunk járulni közös erõfeszítéseinkhez. Mára
leginkább az energiaellátás kérdése került a biztonság fókuszába, holnap a tö-
meges migráció ügye, holnapután meglehet, hogy a közegészségügyi problé-
mák, a gyorsan terjedõ járványok adják a legtöbb teendõt. Szövetségeinket
olyanná kell formálnunk, hogy ezekkel eredményesen fel tudjuk venni a harcot,
honvédelmünket pedig olyanná, hogy képes legyen a tagállamok hadseregeivel
szorosan együttmûködve, szakszerûen beavatkozni bármilyen konfliktushelyzet-
ben. Ebben a szellemben készült a Nemzeti Katonai Stratégia.

Budapest, 2009. január

Gyurcsány Ferenc
a Magyar Köztársaság miniszterelnöke
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A SZOLGÁLAT FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA 
A LEGFONTOSABB FELADAT

A Nemzeti Katonai Stratégia a biztonság új felfogását tükrö-
zi. Bemutatja, hogy a Magyar Köztársaságot hagyományos
katonai agresszió nem fenyegeti, és választ ad az új veszé-
lyekre. Egyértelmûvé teszi, hogy Magyarország biztonságát
szolgálja az, amit a Magyar Honvédség, itthon és az is, amit
béketeremtõ és -fenntartó, valamint humanitárius feladatként
külföldön végez. Számomra, mint honvédelmi miniszternek
fontos az is, hogy az embert állítja középpontba. A szerzõdé-
ses és hivatásos katonákat, és az õket segítõ közalkalmazot-
takat, köztisztviselõket. Õket, akik becsülettel szolgálják ha-
zánkat!

Köszönetet mondok ezért az elkötelezettségért! Tudom, hogy az elmúlt két
évtizedben is így cselekedtek, akkor is, amikor folyamatos és néha ellentmon-
dásos intézkedések határozták meg a Magyar Honvédség átalakítását. Ta-
pasztaltam, hogy az értelmes feladat és a szükséges feltételek biztosítása ese-
tén a magyar katonák megállják a helyüket a világ bármely pontján, kiemelke-
dõ munkájukkal dicsõséget és megbecsülést hoznak hazánknak Koszovótól
Afganisztánig.

Ezért fontos, hogy a Nemzeti Katonai Stratégia a biztonságpolitikai környezet
elemzése, a feladatok kijelölése mellett részletesen meghatározza, hogy a kor-
mány milyen feltételeket biztosít a kitûzött célok eléréséhez. Erkölcsi és anyagi
megbecsülés nélkül ugyanis nem kérhetjük a katonai szolgálathoz szükséges
lemondást, önfeláldozást és kockázatvállalást. A kormány szándéka az, hogy
a haderõfejlesztés feltételeit biztosítja, a mi feladatunk viszont az, hogy hatéko-
nyan és takarékosan bánjunk a rendelkezésünkre álló emberi és anyagi erõfor-
rásokkal.

A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség kész a Nemzeti Katonai
Stratégia megvalósítására.

Budapest, 2009. január

Dr. Szekeres Imre
a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere



A világ és a nemzetközi erõviszonyrendszer
alapvetõ változáson megy keresztül. A globalizá-
ció hat a társadalom minden területére, a bizton-
ság fogalma átfogóbb értelmezést kap. Egyre in-
kább elválaszthatatlan egymástól közvetlen kör-
nyezetünk, a régió, a kontinens és a távolabbi
térségek biztonsága és stabilitása. A kollektív vé-
delem alapja, a transzatlanti biztonság elsõdle-
ges szervezete az Észak-atlanti Szerzõdés
Szervezete (NATO). Kulcsfontosságú gazdasági
és politikai szereplõ az Európai Unió (EU) is,
amely katonai és polgári válságkezelõ képessé-
gével ugyancsak hozzájárul a nemzetközi biz-
tonsági környezet alakításához. Az EU külpoliti-

kájának és biztonságpolitikájának fontos eleme
a szilárd transzatlanti kapcsolat.

A Magyar Köztársaság biztonsági helyzete sta-
bil, hazánk tagja a NATO-nak és az EU-nak is. 
A Magyar Köztársaságot belátható idõn belül ha-
gyományos jellegû fegyveres támadás veszélye
nem fenyegeti, annak bekövetkezése hosszabb
távon is alacsony valószínûségû. A NATO és az
EU bõvítésével a szomszéd országok többsége
vagy az egyik, vagy mindkét szervezet tagállamá-
vá vált. A bõvítésbõl még kimaradt szomszéd álla-
mok többsége is kifejezte csatlakozási szándékát
az euro-atlanti szervezetekhez, ami tovább erõsíti
a régió biztonságát. 

A Magyar Köztársaság biztonságát azonban
globális, regionális és a közvetlen környezetbõl
származó fenyegetések, kockázatok és kihívások
befolyásolhatják, amelyek akár egymást erõsítve,
egyidejûleg is megjelenhetnek. A hazánkhoz kö-
zeli térségek biztonsági helyzete viszonylag stabil.
Ugyanakkor közvetlen közelünkben a Nyugat-Bal-
kánon továbbra is jelen vannak az országokon
belüli feszültségek, az országok közötti területi vi-
ták, nemzeti, etnikai, kisebbségi, vallási és gazda-
sági ellentétek, és növekszik a nem állami szerve-
zetek biztonságra gyakorolt befolyása. Közvetlen
környezetünkben kialakulhatnak olyan elõre jelez-
hetõ válságok, konfliktusok, amelyeknek nem cél-
ja a magyar állam szuverenitásának, területi integ-
ritásának fenyegetése, azonban a határokhoz kö-
zeli cselekmények hazánk biztonságát is érinthe-
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A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 
BIZTONSÁGI KÖRNYEZETE

AA  MMaaggyyaarr  KKöözzttáárrssaassáágg  bbiizzttoonnssáággáárraa  ––  aazz  AAll--
kkoottmmáánnyybbaann  vvaaggyy  eeggyyéébb  jjooggsszzaabbáállyyookkbbaann
mmeegghhaattáárroozzoottttaakk  sszzeerriinntt  kkaattoonnaaii  eesszzkköözzöökkeett
vvaaggyy  kköözzrreemmûûkkööddéésstt  eesseettlleeggeesseenn  iiggéénnyyllõõ  ––
kkoocckkáázzaattoott  jjeelleenntthheettnneekk::
••  aazz  oorrsszzáágg  tteerrüülleettéénn  ééss  kköörrnnyyeezzeettéébbeenn  eellõõffoorr--

dduullóó  iippaarrii  ééss  tteerrmméésszzeettii  kkaattaasszzttrróóffáákk,,  kköörrnnyyee--
zzeettsszzeennnnyyeezzéésseekk,,  jjáárrvváánnyyookk;;

••  aa  kkrriittiikkuuss  iinnffrraassttrruukkttúúrraa  eelllleennii  ttáámmaaddáássookk;;
••  aazz  iinnssttaabbiill  oorrsszzáággookk  bbeellssõõ  ffeesszzüüllttssééggee  kköö--

vveettkkeezzttéébbeenn  kkiiaallaakkuullóó,,  aa  sszzeerrvveezzeetttt  bbûûnnöözzééss--
sseell  öösssszzeeffoonnóóddóó  nnaaggyyoobbbb  mméérreettûû  mmiiggrráácciióó
ééss  iilllleeggáálliiss  kkeerreesskkeeddeelleemm;;

••  aa  ttéérrsséégg  eeggyyeess  oorrsszzáággaaiibbaann  iilllleeggáálliissaann,,  iilllleett--
vvee  eelllleennõõrriizzeettlleennüüll  ttaarrttootttt  nnaaggyy  mmeennnnyyiissééggûû
ffeeggyyvveerr,,  llõõsszzeerr  ééss  rroobbbbaannóóaannyyaagg..

II..



tik. A Nyugat-Balkán egyes országainak stabilizá-
ciója továbbra is igényli a nemzetközi válságkeze-
lõ erõk jelenlétét és támogatását.

A Magyar Köztársaság biztonságát a földrajzi-
lag távolabb esõ válságok közvetlenül is befolyá-
solják. A globalizáció hatásaként növekszik az or-
szágok kölcsönös függõsége, biztonságukat és
stabilitásukat is egyre erõsebben befolyásolja a
világ más részeinek stabilitása, vagy annak hiá-
nya. A válságokkal terhelt régiókban igen rövid
elõrejelzési idõvel törhetnek ki az országokon be-
lüli és országok közötti fegyveres konfliktusok. 
A konfliktusok megoldása a nemzetközi közösség
közremûködését igényelheti, ezért a katonai erõ
várható alkalmazásának mind kevésbé szab kor-
látot a földrajzi távolság.

A globális biztonságot befolyásoló tényezõk kö-
zül a Magyar Köztársaság biztonságára potenciá-
lis fenyegetést jelent a nemzetközi terrorizmus.
Terrortámadások végrehajtása elsõsorban a Ma-
gyar Honvédség válságkörzetekben szolgálatot
teljesítõ erõi ellen valószínû. A nemzetközi terroriz-
mus figyelemfelkeltõ és létezését demonstráló tö-
rekvése következtében ugyanakkor növekedhet
egyes hazai objektumok, valamint az országba te-
lepült NATO- és EU-létesítmények, szervezetek
potenciális fenyegetettsége is.

A Magyar Köztársaság biztonságára potenciális
fenyegetést jelent a tömegpusztító fegyverek, va-
lamint a célba juttatásukhoz szükséges eszközök
és technológiák ellenõrizetlen terjedése is, különö-
sen azoknak a terrorista szervezetek általi meg-
szerzése és lehetséges alkalmazása. Katonai esz-
közöket is igényelhet azoknak a válságoknak a ke-
zelése, amelyek alapja az energiához és a straté-
giai nyersanyagokhoz történõ akadálytalan hozzá-
férés biztosítása, a kábítószerek terjedése, a klí-
maváltozás, a világ egyes régióinak túlnépesedé-
se, a politikai és a vallási szélsõségek terjedése.
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A Magyar Köztársaság kormánya a biztonságot
átfogó módon értelmezi, amely a politikai és kato-
nai tényezõkön túl magában foglalja annak gaz-
dasági, pénzügyi, energiaellátási, rendvédelmi,
emberi jogi és kisebbségi, információs és techno-
lógiai, környezeti, demográfiai és civilizációs, köz-
egészségügyi, valamint nemzetközi jogi dimenzi-
óit is. A Magyar Köztársaság kormánya a bizton-
ság- és védelempolitikát a különbözõ kormányza-
ti intézmények közös feladatának tartja. 

A honvédelem nemzeti ügy, melynek két alappil-
lére a nemzeti önerõ és a szövetségesi együttmû-
ködés. Magyarországon teljes mértékben érvé-
nyesül a katonai erõk demokratikus, hatalmi ágak
között megosztott ellenõrzése. A Magyar Köztár-
saság kész és képes arra, hogy ellenálljon a hatá-
rait, szuverenitását érintõ esetleges fenyegetések-
nek, cselekvéseknek, akcióknak. A Magyar Köz-
társaság olyan honvédelmet és benne olyan kato-

nai erõt tart fenn és fejleszt, amely képes mind a
Magyar Köztársaság védelmét, mind a külföldi
mûveletekben való részvételt a hagyományos és
az aszimmetrikus hadviselés viszonyai között egy-
aránt teljesíteni.
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A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 
VÉDELEMPOLITIKÁJÁNAK ALAPJAIIIII..

A védelempolitika alapelvei

AA  hhoonnvvééddeelleemm  kkéétt  ppiilllléérree
••  nneemmzzeettii  öönneerrõõ

••  sszzöövveettssééggii  eeggyyüüttttmmûûkkööddééss

MMaaggyyaarroorrsszzáágg  eeggyyeettlleenn  áállllaammoott  sseemm  tteekkiinntt  
eelllleennssééggeessnneekk

AA  MMaaggyyaarr  KKöözzttáárrssaassáágg  aa  NNAATTOO  
ééss  aazz  EEuurróóppaaii  UUnniióó  aakkttíívv  ééss  kkoonnssttrruukkttíívv  ttaaggjjaa

AA  MMaaggyyaarr  HHoonnvvééddsséégg  aa  nneemmzzeettkköözzii  jjoogg  aallaappjjáánn
rréésszztt  vveesszz  rrééggiióónnkk  ééss  aa  vviilláágg  ssttaabbiilliittáássáánnaakk
mmeeggõõrrzzéésséétt  sszzoollggáállóó  bbéékkeeffeennnnttaarrttóó,,  hhuummaanniittáárriiuuss
mmûûvveelleetteekkbbeenn

A biztonság fogalmába tartozó területek
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A magyar katonai erõ határon túli alkalmazásá-
ra kizárólag megfelelõ nemzetközi jogi felhatalma-
zást követõ közjogi döntés alapján, nemzetközi
szervezetek keretei között vagy alkalmi koalíciók-
ban, a közös érdekek és értékek mentén kerülhet
sor. A nemzetközi mûveletekben a katonai erõvel
történõ részvétel a magyar érdekek érvényesíté-
sét is szolgálja. A nemzeti és a szövetségesi érde-
kek összehangolásából következik, hogy a Ma-
gyar Honvédség erõi elsõsorban olyan mûvele-
tekben vesznek részt, amelyek – közvetlenül vagy
közvetve – szavatolják a Magyar Köztársaság és
a régió stabilitását, szélesebb értelemben vett biz-
tonságát. A váltások lebonyolítása vagy a gyors-
reagálású erõk váratlan alkalmazása miatt az egy
idõben, több térségben részt vevõ erõk létszáma
rendkívüli esetekben meghaladhatja a tervezett
kereteket. 

A Magyar Köztársaság kormánya a NATO-t tart-
ja a transzatlanti térség biztonsága sarokkövének.
Magyarország érdeke az európai biztonság- és
védelempolitika dinamikus fejlõdése, amelyet az
EU és a NATO közötti stratégiai partnerség fej-
lesztésének jegyében támogat. A Magyar Köztár-
saság az Európai Unió és a NATO konstruktív tag-
ja. A magyar védelempolitika fontos feladata az
újonnan csatlakozott és az integrációra esélyes
országok támogatása. Ezért a Magyar Köztársa-
ság stratégiai érdeke a környezõ országokkal va-
ló két- és többoldalú katonai együttmûködési for-
mák bõvítése, hatékonyságuk növelése. Az Egye-
sült Nemzetek Szervezete (ENSZ) kitüntetett sze-
repe mellett a Magyar Köztársaság a nemzetközi
béke és biztonság fenntartása szempontjából
nagy jelentõséget tulajdonít az Európai Biztonsá-
gi és Együttmûködési Szervezetnek (EBESZ),
részt vesz az általuk indított nemzetközi akciók-
ban és mûveletekben.
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A Magyar Honvédség alapfeladata az ország
függetlenségének és területi sérthetetlenségének
védelmezése, alapvetõen szövetségi keretekben,
de a szövetséges erõk beérkezéséig önállóan.
NATO-döntés és megfelelõ közjogi felhatalmazás
alapján más országok erõinek hazánkba érkezé-
se, átvonulása, átmeneti vagy tartós állomásozta-
tása esetén részt vesz a befogadó, nemzeti támo-
gatás megszervezésében és biztosításában.

A Magyar Honvédség alapfeladata a légtérvéde-
lem hatékony biztosítása. Hazánk légterének vé-
delmét a honvédség a NATO integrált légvédelmi
rendszerében valósítja meg úgy, hogy nemzeti kö-
telezettség a feladat ellátásához szükséges kijelölt
repülõ, légi vezetési és radareszközök biztosítása. 

A Magyar Köztársasággal szomszédos térsé-
gekben kialakuló belsõ válságok, országok közöt-
ti konfliktusok esetén szükségessé válhat, hogy a
Magyar Honvédség határvédelmi feladatot lásson
el. A konfliktus jellegébõl adódóan tömeges, egy-
idejû és illegális migrációval, változó intenzitású,
akár hosszú idõn át elhúzódó katonai, továbbá
rendvédelmi tevékenységgel lehet számolni.

A Magyar Honvédség hozzájárul a NATO közös
védelmi képességéhez. Más tagország megsegí-
tésére szövetségesi keretek között, a NATO dön-
téseivel összhangban, fegyveres támadás, illetve
annak közvetlen veszélye esetén kerül sor. NATO-
tagállam területén befogadó nemzeti támogatás-
ra lehet számítani. A mûveletek során nem zárha-
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A MAGYAR HONVÉDSÉG 
FELADATAI, ALKALMAZÁSÁNAK
VÁRHATÓ KÖRÜLMÉNYEI

IIIIII..

AA  MMaaggyyaarr  HHoonnvvééddsséégg  aa  MMaaggyyaarr  KKöözzttáárrssaassáágg  kkaattoonnaaii  vvééddeellmmee  ééss  aa  NNAATTOO  kkoolllleekkttíívv  vvééddeellmméébbõõll  ffaakkaa--
ddóó  ffeellaaddaattookk  eellllááttáássaa,,  vvaallaammiinntt  aa  nneemmzzeettkköözzii  mmûûvveelleetteekkbbeenn  vvaallóó  rréésszzvvéétteell  mmeelllleetttt::
••  ffeellkkéésszzüülltteenn  kköözzrreemmûûkkööddiikk  aazz  aarrrraa  kkiijjeellöölltt  ééss  ffeellkkéésszzíítteetttt  eerrõõkkkkeell  aa  nneemmzzeettkköözzii  tteerrrroorriizzmmuuss  eelllleennii  hhaarrcc--

bbaann  aa  NNAATTOO  ééss  aazz  EEUU  kkoonncceeppcciióóiivvaall  öösssszzhhaannggbbaann;;
••  aa  mmaaggyyaarr  hhaaddeerrõõ  hhaazzaaii  iiggéénnyybbeevvéétteellee,,  vvaallaammiinntt  kküüllffööllddii  aallkkaallmmaazzáássaa  eesseettéénn  kkééppeessssééggeeiivveell  kköözzrreemmûû--

kkööddiikk,,  iilllleettvvee  hhoozzzzáájjáárruull  aa  tteerrmméésszzeettii  ééss  iippaarrii  kkaattaasszzttrróóffáákk  eellhháárrííttáássááhhoozz,,  aa  kköövveettkkeezzmméénnyyeekk  ffeellsszzáámmoo--
lláássááhhoozz,,  hhuummaanniittáárriiuuss  vvéésszzhheellyyzzeetteekk  kkeezzeellééssééhheezz,,  ootttthhoonnuukkaatt  eellhhaaggyynnii  kkéénnyysszzeerrüülltteekk  eevvaakkuuáácciióójjáá--
nnaakk  ttáámmooggaattáássááhhoozz,,  aa  kkiitteelleeppüülltt  sszzeemmééllyyeekk  mmeeggsseeggííttééssééhheezz..  BBiizzoonnyyooss  eesseetteekkbbeenn  sszzüükkssééggeesssséé  vvááll--
hhaatt  aa  ppoollggáárrii  eerrõõkk  ééss  tteevvéékkeennyyssééggeekk  ttáámmooggaattáássaa;;

••  bbiizzttoossííttjjaa  aa  kkéétt--  ééss  ttööbbbboollddaallúú  nneemmzzeettkköözzii  kkaattoonnaaii  kkaappccssoollaattookk  ffeennnnttaarrttáássáátt,,  ffeejjlleesszzttéésséétt,,  iilllleettvvee  aa  vvááll--
ttoozzóó  bbiizzttoonnssáággppoolliittiikkaaii  hheellyyzzeetthheezz  ttöörrttéénnõõ  ffoollyyaammaattooss  aaddaappttáálláássáátt,,  aa  sszzüükkssééggeess  iinnffoorrmmáácciióókk  eelléérrhheettõõ--
ssééggéétt  ééss  aazzookk  ccsseerrééjjéétt,,  mmeeggoosszzttáássáátt,,  aa  kkööllccssöönnööss  kkiisszzáámmíítthhaattóóssáágg  ééss  hhiitteelleesssséégg  eerrõõssííttéésséétt;;

••  hhoozzzzáájjáárruull  aa  bbéékkee  ééss  bbiizzttoonnssáágg  ffeennnnttaarrttáássááhhoozz,,  aa  sszzeerrzzõõddõõ  ffeelleekk  kköözzööttttii  bbiizzaalloomm  eerrõõssííttééssééhheezz  aa  ffeeggyy--
vveerrzzeett--eelllleennõõrrzzééssrrõõll,,  aa  bbiizzaalloommeerrõõssííttééssrrõõll  sszzóóllóó  nneemmzzeettkköözzii  eeggyyeezzmméénnyyeekkbbeenn  ééss  mmááss  mmeeggáállllaappooddááss--
bbaann  ffooggllaalltt  kköötteelleezzeettttssééggeekk  tteelljjeessííttéésséébbõõll  aa  MMaaggyyaarr  HHoonnvvééddssééggrree  hháárruullóó  ffeellaaddaattookk  vvééggrreehhaajjttáássáávvaall..



tó ki terrorista csoportok fellépése, tömegpusztító
fegyverek alkalmazásának veszélye. A viszonylag
rövid idejû, intenzív mûveletet elhúzódó, alacsony
intenzitású fegyveres tevékenység követheti.

A Magyar Honvédség feladata, hogy hozzájá-
ruljon a nemzetközi béke és biztonság fenntartá-
sához a nemzetközi jog keretei között. Erõi egy ré-
szével részese lehet nemzetközi mûveleteknek.
Ezekre a mûveletekre a NATO és az EU földrajzi
határain kívül, szélsõséges éghajlati és terepvi-
szonyok között, befogadó nemzeti támogatás nél-
kül is sor kerülhet. A viszonylag rövid idejû, inten-
zív mûvelet elhúzódó, változó intenzitású válság-
kezeléssel, stabilizációs és újjáépítési, katonai se-
gítségnyújtási feladatokkal párosulhat. 

A Magyar Honvédség feladatait új kihívások kö-
zepette látja el.

• Napjaink és nagy valószínûséggel a jövõ konf-
liktusai egyre inkább aszimmetrikusak. A fegyve-
res konfliktusok többségében nem összemérhetõ
képességû erõk csapnak össze. 

• A katonai mûveletek összetettsége tovább nö-
vekszik, amelyeket szinte kivétel nélkül többnemze-
ti, összhaderõnemi keretek között hajtanak végre.
Kiemelt jelentõségû lesz a civil–katonai együttmû-
ködés és koordináció.

• A konfliktusok megelõzése, kezelése és az azt
követõ rendezés – stabilizáció és újjáépítés – civil
feladatai, továbbá a leszerelés, lefegyverzés és
reintegráció, illetve a biztonsági szektor reformja
hosszú ideig igényelhetik a katonai erõk közremû-
ködését és támogatását.

• A XXI. század fegyveres konfliktusai a globális
média figyelme mellett zajlanak. A közvélemény ér-
zékeny a saját katonai, valamint a polgári áldoza-
tokra, ezért egy konfliktust nem elég a hadszíntéren
megvívni és megnyerni. Fontos, hogy a közvéle-
mény azt el is fogadja. Ez különösen komoly kihí-
vást jelent az aszimmetrikus konfliktusok esetén.  
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A Magyar Köztársaság kormánya a haderõ mû-
ködési elveit, fejlesztését, szervezetét, infrastruk-
túráját, felszerelését, készenlétét a biztonsági kör-
nyezetbõl, kihívásokból levezetett célok és felada-
tok alapján határozza meg. A haderõ átalakításá-
ra döntõ hatást gyakorol a várható alkalmazási
környezet, a legvalószínûbb feladat, a hadviselés
elveinek módosulása, valamint a NATO és az EU
igényei. Az új kihívásokhoz való alkalmazkodással
és a többi NATO- és EU-tagállam katonai erõivel
való együttmûködéssel egyidejûleg kell korszerû-
síteni a haderõ szervezetét, fejleszteni – jelentõs
részben nemzeti keretek között – a katonai képes-

ségeket. Az elkövetkezõ idõszakban a légierõ fo-
lyamatban lévõ korszerûsítésével párhuzamosan,
fokozottan kell fejleszteni a szárazföldi erõt. A to-
vábbi NATO- és EU-képességeket egyre inkább
többnemzeti összefogással kell létrehozni.

A Magyar Köztársaság – a NATO integrált vé-
delmi tervezési gyakorlatának megfelelõen – nem
törekszik a katonai képességek teljes spektrumá-
nak kialakítására. A NATO és az EU keretében a
Magyar Köztársaság az arányos tehermegosztás
elve alapján hozzájárul a szükséges katonai ké-
pességek kialakításához a szakosodott és az
úgynevezett résképességek megteremtésével,
amelyek egyben megfelelnek Magyarország igé-
nyeinek és lehetõségeinek. A Magyar Honvédség
ugyanazon képességeket fejleszti ki mind az EU,
mind a NATO mûveleteiben történõ részvétel ér-
dekében. A NATO az integrált védelmi tervezési
folyamata keretében meghatározza a feladatai el-
látásához szükséges képességeket. Az EU is kö-
zösen alkalmazandó képességeket fejleszt mûve-
letei végrehajtása érdekében. Magyarország részt
vesz mindkét folyamatban, messzemenõen érde-
kelt a két szervezet közötti együttmûködésben, a
szükségtelen párhuzamosságok elkerülésében. 

A Magyar Köztársaság védelme a rendelkezés-
re álló valamennyi erõ és eszköz, a nemzeti és
szövetségi erõfeszítések integrált, komplex, koor-
dinált alkalmazásával, egységes kormányzati irá-
nyítással valósul meg. A Magyar Köztársaság el-
len irányuló katonai fenyegetettség esetén a bé-
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A MAGYAR HONVÉDSÉG 
SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEI,
HADERÕ-FEJLESZTÉSI IRÁNYOK

IIVV..

KKééppeessssééggaallaappúú  hhaaddeerrõõffeejjlleesszzttéésstt  kkeellll  mmeeggvvaallóó--
ssííttaannii,,  aammeellyy  lleehheettõõvvéé  tteesszzii  aa  hhaattéékkoonnyy  rreeaaggáálláásstt
aa  bbiizzttoonnssáággii  kköörrnnyyeezzeett  vváállttoozzáássaaiirraa..  AA  hhaaddffeell--
sszzeerreellééss  ffeejjlleesszzttéésséénneekk  lleeggffoonnttoossaabbbb  ffeellaaddaattaaii::
••  aa  ttáábboorrii  hhíírraaddóó  ééss  iinnffoorrmmaattiikkaaii  rreennddsszzeerreekk

rreennddsszzeerrsszzeemmlléélleettûû  ffeejjlleesszzttééssee,,  aa  hháállóózzaattaallaappúú
mmûûkkööddééss  kkiiaallaakkííttáássáánnaakk  bbiizzttoossííttáássáávvaall;;

••  aa  sszzáárraazzffööllddii  eerrõõ  mmoobbiilliittáássáánnaakk,,  vvééddeettttssééggéé--
nneekk  ééss  ttûûzzeerreejjéénneekk  nnöövveellééssee;;

••  aa  mmeegglléévvõõ  hheelliikkoopptteerreekk  mmooddeerrnniizzáácciióójjaa  ééss
úújjaakk  bbeesszzeerrzzééssee;;

••  aa  ssttrraattééggiiaaii  llééggii  sszzáállllííttóókkaappaacciittááss  bbiizzttoossííttáássaa;;
••  aa  kkaattoonnáákk  eeggyyéénnii  ffeellsszzeerreelléésséénneekk  kkoorrsszzeerrûûssíí--

ttééssee;;
••  aa  tteecchhnniikkaaii  ffeellddeerrííttõõeesszzkköözzöökk  rreennddsszzeerrbbee  áállllíí--

ttáássaa..



kestruktúra elemei kiegészülnek. Megelõzõ védel-
mi helyzetben vagy rendkívüli állapot idõszakában
ismét sor kerül a hadkötelezettség bevezetésére.
A Magyar Honvédség hatékony alkalmazásához
szükség van az ország egyéb erõforrásai mozgó-
sításának és a védelem szolgálatába állításának
elõkészítésére is. Mindehhez szükséges a hazai
védelmi-igazgatási rendszer továbbfejlesztése,
megfelelõ jogszabályok és tervek kidolgozása,
valamint az állami szervek, intézmények és egyéb
szervezetek bevonása.

Az állami szerveknek, intézményeknek, valamint
a Magyar Köztársaság kritikus infrastruktúrájának
alkalmasnak kell lennie a szükség esetén beérke-
zõ erõk befogadó nemzeti támogatására, a Ma-
gyar Honvédségnek pedig a befogadó nemzeti
támogatás katonai feladatainak ellátására. A Ma-
gyar Köztársaság területén végrehajtandó katonai
feladatokra NATO-parancsnokság alatt is sor ke-
rülhet, ezért ezen feladatokra csak olyan erõk al-
kalmazhatók, amelyek képesek a nemzetközi
együttmûködésre.

A megváltozott biztonsági körülmények miatt a
haderõt folyamatosan alkalmassá kell tenni a nem-
zetközi keretekben való alkalmazásra. A NATO
képességeinek átalakulásával összhangban vál-
tozik a Magyar Honvédség, módosulnak alkal-
mazásának elvei. A kollektív védelembe ágyazott
országvédelem megvalósításához szükséges
feltételrendszer fenntartása és fejlesztése mel-
lett, a válságkezelõ mûveletek expedíciós jelle-
gének erõsödésére is készülni kell. A kollektív
védelem és a területen kívüli mûveletek végre-
hajtásához egyaránt szükség van expedíciós ké-
pességekre. 

A nemzetközi biztonsági helyzetben elõrejelzés
nélkül, váratlanul bekövetkezõ eseményekre törté-
nõ gyorsan reagálni képes alakulatokra is szük-
ség van. A Magyar Honvédség ezért méretével és
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A hatékony alkalmazás feltételei

CCiivviill  eerrõõffoorrrráássookk  bbeevvoonnáássaa  aazz  oorrsszzáággvvééddeelleemmbbee

AAzz  oorrsszzáággvvééddeelleemmhheezz  sszzüükkssééggeess  jjooggii  
ééss  tteecchhnniikkaaii  iinnffrraassttrruukkttúúrraa  kkiiaallaakkííttáássaa

SSttaabbiill,,  rruuggaallmmaass  ééss  hhaattéékkoonnyy  hhaaddeerrõõ

ÖÖsssszzeehhaannggoolltt  kkééppeessssééggffeejjlleesszzttééss  
aazz  oorrsszzáággvvééddeellmmii  ééss  aa  sszzöövveettssééggeessii  
ffeellaaddaattookk  eellllááttáássáárraa



teherbíró képességével arányosan részt vesz a
NATO Reagáló Erõ és az EU Harccsoportok tevé-
kenységében, amelyek képesek rövid elõrejelzés
után a gyors katonai reagálást követelõ válság-
helyzetek kezelésére. 

A Magyar Köztársaság kormánya fontosnak
tartja az alábbi fejlesztési irányokat:

• Bár a NATO elleni nagyméretû hagyományos
agresszió esélye minimális, meg kell õrizni a ma-
gas intenzitású mûveletekben való részvétel ké-
pességét a nagyobb kihívást jelentõ hagyomá-
nyos kockázatok kezelése érdekében. A Magyar
Honvédség képességeit és struktúráját a legvaló-
színûbb mûveletek figyelembevételével kell fej-
leszteni, és a legmagasabb követelményû felada-
tok ellátására kell felkészíteni.

• A korszerû és felgyorsult ütemû hadviselés
során az egyes mûveletekben a döntési ciklusok
idõtartama radikálisan csökken. A hadmûveleti
ütem a mûveletek végrehajtásában és a végrehaj-
tásra vonatkozó döntések meghozatalában is fo-
kozódik. A mûveletekben csak olyan erõk lesznek

sikeresek, amelyek alkalmazkodni tudnak a szû-
külõ döntési ciklusok követelményeihez.

• A magyar haderõ további modernizálásának
fontos követelménye, hogy mind kijelölt elemei,
mind egyes parancsnokságai is képesek legyenek
expedíciós jellegû feladatok végrehajtására. Ké-
pesnek kell lenni együttmûködni más nemzeti vagy
többnemzetiségû kötelék csapataiban csakúgy,
mint más haderõk kötelékeinek integrálására. A
külföldön tevékenykedõ katonai szervezetek ké-
pességeit és támogatását úgy kell kialakítani, hogy
szárazföldi kötelékek esetén váltás nélkül minimum
fél-, légierõ-kötelékek esetén váltás nélkül mini-
mum negyedévig mûveletben tarthatók legyenek.

A haderõfejlesztés folyamatában jelentõs szere-
pe van a hazai védelmi szektor tudományos bázi-
sának, kutatás-fejlesztési intézményeinek. Rend-
szeresen elemezni szükséges a nemzetközi ered-
ményeket, folyamatosan kapcsolatot kell tartani a
tudományos mûhelyek és gyártók között. Kiemelt
figyelmet kell fordítani a mûveleti tapasztalatok
visszacsatolására.
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AA  MMaaggyyaarr  HHoonnvvééddsséégg  hhaattéékkoonnyy  mmûûkkööddéésséénneekk  nnééllkküüllöözzhheetteettlleenn  ffeellttéétteellee  aa  ssttaabbiill,,  uuggyyaannaakkkkoorr  rruuggaallmmaa--
ssaann  aallkkaallmmaazzkkooddóó  sszzeerrvveezzeett,,  mmeeggffeelleellõõ  hhaaddeerrõõnneemmii  ééss  ffeeggyyvveerrnneemmii  aarráánnyyookk,,  ooppeerraattíívv  vveezzeettééss,,  eeggyysséé--
ggeekk,,  aalleeggyyssééggeekk  öönnáállllóó  tteevvéékkeennyyssééggéénneekk  kkééppeessssééggee,,  sszzeerrvveezzeettii  eelleemmeekk  iinntteeggrráállhhaattóóssáággaa..  AA  jjöövvõõ  hhaadd--
vviisseelléésséébbeenn  eerreeddmméénnyyeesseenn  sszzeerreeppllõõ  mmaaggyyaarr  hhaaddeerrõõvveell  sszzeemmbbeenn  áállllííttootttt  kköövveetteellmméénnyyeekk  aazz  aalláábbbbiiaakk::
••  aa  ssttrraattééggiiaaii  kköörrnnyyeezzeett  vváállttoozzáássaaiihhoozz  vvaallóó  aallkkaallmmaazzkkooddááss  kkééppeessssééggee;;
••  aa  ggyyoorrssaann  vváállttoozzóó  hhaarrccáásszzaattii,,  hhaaddmmûûvveelleettii  hheellyyzzeettrree  vvaallóó  rreeaaggáállááss  kkééppeessssééggee;;
••  aazz  eerrõõkk  mmeeggffeelleellõõ  kkéésszzeennllééttii  kkaatteeggóórriiáákkbbaann  ttaarrttáássaa;;
••  ttööbbbbnneemmzzeettii,,  öösssszzhhaaddeerrõõnneemmii  kköörrnnyyeezzeettbbeenn  vvaallóó  tteevvéékkeennyysséégg,,  iinntteerrooppeerraabbiilliittááss;;
••  hhaarrcc  hhaattéékkoonnyy  mmeeggvvíívváássaa,,  eerrõõkk  vvééddeellmmee  ééss  mmeeggóóvváássaa;;
••  hháállóózzaattkköözzppoonnttúú  kköörrnnyyeezzeettbbeenn  vvaallóó  aallkkaallmmaazzááss  kkééppeessssééggee;;
••  hhaattéékkoonnyy  ffeellddeerrííttééss,,  iinnffoorrmmáácciióósszzeerrzzééss  ééss  --ccsseerree;;
••  tteelleeppíítthheettõõsséégg,,  mmoobbiilliittááss;;
••  hhoosssszzúú  ttáávvúú  ffeennnnttaarrtthhaattóóssáágg,,  ttööbbbbnneemmzzeettii  llooggiisszzttiikkaaii  ttáámmooggaattááss;;
••  kkééppeesssséégg  aa  llaakkoossssáággggaall  ééss  cciivviill  sszzeerrvveezzeetteekkkkeell  vvaallóó  eeggyyüüttttmmûûkkööddééssrree..



A válságok elõrejelzésében, az aszimmetrikus
harc megvívásához szükséges információk meg-
szerzésében, elemzésében és értékelésében, va-
lamint a válságkörzetekben szolgálatot teljesítõ
magyar katonai állomány biztonsága érdekében
továbbra is szükség van a katonai nemzetbizton-
sági szolgálatok – Katonai Felderítõ Hivatal, Kato-
nai Biztonsági Hivatal – hatékony tevékenységére,
együttmûködve a polgári nemzetbiztonsági szol-
gálatokkal.  

A hatékonyabb mûveleti alkalmazás és az erõk
megóvása érdekében fontos feladat a Magyar
Honvédség részvételével megvalósuló mûveletek,
hazai és nemzetközi gyakorlatok tapasztalatainak
összegyûjtése, értékelése és adaptálása. A Ma-
gyar Honvédség fejlesztéséhez hozzájárulnak a
NATO-ban és az EU-ban nyert mûveleti tapaszta-
latok is.

A képességfejlesztésben egyre növekvõ szere-
pet kap a többnemzeti együttmûködés. Összefo-
gással olyan jelentõs képességek alakíthatók ki,
amelyek nemzeti forrásokból nem megvalósítha-
tók. Hadfelszerelések többnemzeti beszerzése
hatékonyabb érdekérvényesítést, a kutatás-fej-
lesztési költségek megosztását és a nagyobb
megrendelésbõl adódó elõnyöket eredményezi.
Mindezek mellett továbbra is kiemelt cél a hazai
hadiipari kapacitások és K+F képességek fej-
lesztése és kiaknázása.

A katonai képességek kialakítása során fontos a
környezettudatos gondolkodás és cselekvés. 
A Magyar Honvédség a meglévõ képességeivel
részt vesz az ökológiai károk megelõzésében, a
bekövetkezõ környezeti ártalmak felszámolásá-
ban. A Magyar Köztársaság területén kívüli mûve-
leti területeken végrehajtott katonai tevékenység
is a helyi természeti értékek megõrzését, a lehetõ
legkisebb ökológiai „lábnyom” hátrahagyását kö-
veteli meg.
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A Magyar Honvédség legfontosabb és legértéke-
sebb erõforrása a katona, a személyi állomány. 
A feladatára felkészített, megfelelõ fizikai és pszi-
chikai állóképességgel rendelkezõ katona munká-
ja, személyes áldozatvállalása – akár életének koc-
káztatása – döntõen befolyásolja a haderõ alkal-
mazhatóságát. A honvédelem területén katonaként
szolgálók és más jogviszonyban foglalkoztatottak
társadalmi, erkölcsi és anyagi elismerése nemzeti
ügy. Az önként vállalt katonai szolgálat presztízse
kulcsfontosságú tényezõ a személyi állomány
utánpótlása és megtartása szempontjából.

A Magyar Köztársaság kormánya fontos felada-
tának tartja, hogy a szükséges létszámú és a had-
erõ különleges követelményeinek megfelelõ mun-
kaerõ megszerzése és megtartása érdekében ki-
számítható elõmenetelt, valamint versenyképes
juttatásokat és támogatásokat nyújtson a szolgá-
latot vállalók és a foglalkoztatottak számára. Ki-
emelt jelentõségûnek tekinti a személyi állomány

szociális problémáit enyhítõ, illetve a nemzetközi
kötelezettségvállalásban résztvevõket és hozzá-
tartozóikat segítõ családtámogatás biztosítását. 

A Magyar Honvédség állománykategóriáinak
funkcióit, megoszlását, képzését és kiképzését,
valamint foglalkoztatásának elveit és gyakorlatát a
modern kor és hadviselés kihívásaihoz szükséges
folyamatosan igazítani. Szükség van mindazokra
az eljárásokra és szolgáltatásokra, amelyek bizto-
sítják az átlátható és hatékony elõmeneteli rend-
szer mûködtetését, a személyi állomány megtar-
tását, a haderõbõl kiválók visszailleszkedését. 
A személyi állomány biztosításának alapja béke-
idõszakban az önkéntesség, megelõzõ védelmi
helyzetben az önkéntességet kiegészítõ, akkor
bevezetésre kerülõ hadkötelezettség. A Magyar
Honvédségnek önkéntes tartalékos katonákra is
szüksége van, kiképzésük, alkalmazásuk fontos
feladat, amelynek jogi és szervezeti feltételeinek
megteremtése kiemelt jelentõségû. A közigazga-
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A honvédelmi költségvetés feltételei



tás reformjának eredményeként a köztisztviselõk
és közalkalmazottak a nem katonai szervezetek-
nél növekvõ szerepet töltenek be.

A Magyar Köztársaság kormánya fontosnak
tartja, hogy a magyar társadalom biztonsága és
fejlõdése érdekében a védelmi feladatok megfele-
lõ anyagi, pénzügyi erõforrásai biztosítva legye-
nek. A védelmi költségvetés meghatározásának
fontos szempontja – a haderõ képességeinek fej-
lesztésével párhuzamosan – a NATO-tagállamok
közötti arányos teherviselés, illetve az európai biz-
tonság- és védelempolitika megvalósításához va-
ló hozzájárulás igénye is. Szükség van arra is,
hogy a Magyar Honvédség a rendelkezésre bo-
csátott költségvetéssel hatékonyan és takaréko-
san gazdálkodjon.

A Magyar Honvédség feladatai végrehajtásához
szükséges képességek elérésének elengedhetet-
len feltétele a védelmi kiadások tervszerû növelése.
A Magyar Köztársaság kormánya ezért 2009-tõl
2013-ig 0,2%-al kívánja növelni a költségvetési tá-
mogatást, hogy az 2013-ban meghaladja a GDP
1,3%-át. Ennek érdekében arra törekszik, hogy
évente a költségvetés tervezésekor egyenletesen
növelje a költségvetési támogatást. A Magyar Köz-
társaság továbbra is élni kíván a NATO Biztonsági
Beruházási Programja keretében megvalósítható
fejlesztési lehetõségekkel. Törekedni kíván a nem-
zetközi védelemgazdasági együttmûködésbõl
adódó elõnyök feltárására és kihasználására is.

A Honvédelmi Minisztérium mûködteti és fej-
leszti Védelmi Tervezési Rendszerét, amelyben a
stratégiai képességcélok és a felhasználható erõ-
források kapcsolatát eltérõ idõtávú tervek teremtik
meg.  A védelmi tervezés kiindulópontjául a Ma-
gyar Köztársaság külpolitikája és biztonságpoliti-
kája alapján megfogalmazott célok szolgálnak. 
A képességek fejlesztése a különbözõ idõtávú
tervekhez kapcsolódó programok, programkölt-
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ségvetések kidolgozásával és végrehajtásával
történik. 

Az erõforrások hatékony felhasználása érdeké-
ben a Honvédelmi Minisztérium olyan irányba fog-
ja fejleszteni a gazdálkodást, amely a központi és
helyi gazdálkodási hatáskörök összhangján ala-
pul. Az elszámoltathatóság érdekében a gazdál-
kodáshoz kapcsolódó felelõsségi köröknek egy-
értelmûen meghatározottnak, a gazdálkodás fo-
lyamatának pedig teljes mértében átláthatónak
kell lennie.

A feladatok ellátásához és az új képességek ki-
alakításához gondoskodni kell olyan hadfelszere-
lési eszközök beszerzésérõl, amelyek gazdasá-
gosan üzemeltethetõk és megfelelnek a NATO és
EU együttmûködési feltételeinek. Az elavult, illetve
a gazdaságosan rendszerben nem tartható tech-
nikai eszközöket a rendelkezésre álló erõforrások
függvényében fokozatosan le kell cserélni, illetve
a rendszerbõl ki kell vonni. A Magyar Köztársaság
közvetlen környezetét jellemzõ biztonsági helyzet
lehetõvé teszi, hogy a stratégiai tartalékok képzé-
sét és a készletekkel való gazdálkodás elveit a
Honvédelmi Minisztérium – együttmûködve az ál-
lamháztartás érintett szerveivel – hozzáigazítsa a
Magyar Honvédség megváltozott feladatrendsze-
réhez. A Magyar Honvédség a jelenleg meglévõ,
mûködõképes és hadra fogható technikai eszkö-
zeinek, anyagi készleteinek a szükségleteken fe-

lüli részét mûködési tartalékként megõrzi, illetve új
eszközök beszerzése esetén gondoskodik az el-
használódásból és alkalmazásból adódó fogyás
pótlásáról.

A honvédelmi infrastruktúra fejlesztésének, mû-
ködtetésének és fenntartásának a mûveleti ké-
pességek magas szinten tartását kell szolgálnia,
biztosítva a személyi állomány számára a kor
színvonalának megfelelõ élet-, munka- és kikép-
zési feltételeket. Az erõforrások hatékony felhasz-
nálása érdekében, a támogató jellegû feladatokra
igénybe kell venni a szakosodott vállalatok szol-
gáltatásait, támaszkodni kell a stabil, magas szín-
vonalú védelmi szolgáltatásokat biztosítani képes
ipari bázisra.

A források felhasználásában és biztosításában
fontos szerepet kell kapniuk azoknak az állami tu-
lajdonú gazdasági társaságoknak, amelyek szak-
mai felügyeletét és vagyonkezelését a Honvédel-
mi Minisztérium látja el. Ezek a gazdasági szerve-
zetek hozzájárulnak a Magyar Honvédség ké-
szenléti rendszere fenntartása és fokozása felté-
teleinek megteremtéséhez, kielégítik az ipari szin-
tû kapacitását igénylõ logisztikai szükségleteket,
ellátják a honvédelmi kultúra és a rekreáció fel-
adatait, és aktív szerepet vállalnak a NATO és az
Európai Unió tagországainak védelemgazdasági
együttmûködésében, szolgáltatásaikkal betago-
zódnak a piacgazdaság mechanizmusába.
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