
A magyar közigazgatás alapvető jellemzői

A honvédelmi igazgatás

Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza - előadás

Ballabás Gábor
bagi@ludens.elte.hu
2006-2007. 2. félév



Az állam fő funkciói

- az állam mint erőszakszervezet (külső védelem, belső rend) + a 
társadalom védelmének ellátója
- az állam mint jogállam
„Jogállamról akkor beszélhetünk, ha a jogrendszer legalapvetőbb elemét 
az állampolgárok alapvető szabadságjogai alkotják, és az állam 
jogszolgáltató intézményei ezeknek a jogoknak érvényt szereznek 
magával az állammal szemben is.”
1789. 08. 26. –
Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata – az emberi jogok megelőznek 
minden társadalmat és minden államot
- az emberek szabadsága és egyenjogúsága, tulajdon szent és 
sérthetetlen, törvény előtti egyenlőség, biztonság és ellenállás joga, 
ártatlanság vélelme, véleménynyilvánítási és sajtószabadság, részvétel a 
törvények meghozatalában (választások, vagy közvetlen)
- egyetlen korlát: mások szabadsága
- az állam fő célja: a polgárok számára biztosítani, hogy gyakorolják 
jogaikat – szembeszállás az elnyomással: alapjog



- a gazdaságszervező és jóléti állam (szolgáltató állam –
közintézmények egy része is ezt a célt szolgálja)

- nagyon fontos e funkciók működtetésénél a finanszírozás (adózás-
adóztatás) – önfenntartó funkció – a szervezet fenntartása
- allokációs (piaci szféra nem, vagy alacsony hatékonysággal tud 
működtetni)
- redisztribúciós funkció – javak igazságos és méltányos újraelosztása
- stabilizációs funkció (munkanélküliség, infláció, fizetési mérleg, 
gazdasági növekedés kérdéskörei) 

- a közigazgatás a jogalkotást, jogérvényesítést és jogszolgáltatást 
szolgálja elsősorban – „A közigazgatás az állam adminisztrációja.” 
(Magyary Zoltán)
- „ a közigazgatás a végrehajtó hatalom működése” (Agg Zoltán)



- a hatalommegosztás elve - a diktatúra veszélyei
- Montesquieu 1748-ban megjelent könyve, „A törvények szelleme”
- a hatalom megosztásának három pillére van:

• a törvényhozó hatalom, amelyet az állami szuverenitást 
megtestesítő parlament (országgyűlés) képvisel;

• a végrehajtó hatalom, amelyet általában a kormányzat testesít meg, 
a tulajdonképpeni közigazgatás valójában a végrehajtó hatalom funkcióit 
gyakorolja;

• a bírói hatalom, amely az igazságszolgáltatás funkcióit gyakorolja.



- Közigazgatás= kormányzati+önkormányzati igazgatás

- Lehatárolásban nagy segítséget adhat – pl.: az éves költségvetés

- a térbeli-területi elhelyezkedés szempontjából - három fő csoportra 
osztható: 

- központi közigazgatás

- dekoncentrált közigazgatás

- (decentralizált (önkormányzati) közigazgatás)

a. az országgyűlés, a kormány és központi szervei: a Miniszterelnöki 
Hivatal és a minisztériumok; a Miniszterelnöki Hivatalhoz és a 
kormányhoz vagy a minisztériumokhoz tartozó országos hivatalok
– fővárosközpontúság 

b. elsősorban a minisztérumok helyi szinttől független szervei 
(igazgatóságok, hivatalok)



Közigazgatás Magyarországon
Alapelvek: 
1. az állam kötelezettsége és felelőssége: 
Kettős arculatú: -közvetlen felelősség (állami szervek) + közvetett 
felelősség (valamennyi funkcióért)

- állami érdek és alapvető funkció
- szolgáltató tevékenységek legfőbb irányítója
- irányítás elkülönült, hierarchikus szervezetrendszert igényel
- szervezetrendszer tevékenység megalapozása: jogalkotás 
eszközeivel
- gazdasági szabályozó feladatkör
- kutatások irányítása vagy koordinálása
- információs rendszerek működtetése (pl.: KSH és intézményei)
- ellenőrzés és szankciók
- állami támogatások rendszerének működtetése
- társadalompolitikák meghatározása + tervezés
- oktatás, ismeretterjesztés, szemléletformálás 
- nemzetközi ill. társadalmi együttműködésben való részvétel 



Igazgatás Magyarországon

Önkormányzatok számára átadható feladatok

Alapelvek: 

2. Társadalmi részvétel elve (jog és kötelesség)
- tájékozódás joga
- részvétel jogszabályalkotásban
- részvétel közigazgatási döntéshozatalban
- részvétel ellenőrzésben
- jogorvoslathoz, perléshez való jog
- társadalmi, nem kormányzati egyesületek (NGO) jogai

3. Együttműködés elve
- szereplők megállapodásai
- közigazgatási szerv megfelelő felhatalmazással és eszközökkel
- nemzetközi együttműködés



Alapjogok: 

- írásba foglalásuk ókori és középkori hagyományokra épül (1215. 
Magna Charta, 1222. Aranybulla) 
- Magyar Alkotmány – az országgyűlés hozza, vagy módosítja 
(Magyarországon 2/3-os törvény szükségeltetik hozzá)
az egyik hatalmi ág alkotmányoz (?)

- Országgyűlés - egykamarás
- törvényhozás
- kormány, kormányzati szervek és az önkormányzatok feladatai
- bizottságok (szakosított szervek)



- az államfő (köztársasági elnök – politikai jelentősége van minden 
köztársaságban szemben a mai alkotmányos királyságokkal)

- magyar példa: kisebb jelentőségű = közepesen erős
- országgyűlés választja - minősített többséggel (3. fordulóig)
- reprezentálás, protokolláris feladatok
- hadsereg főparancsnoka – közvetlenül nem gyakorolja
- korlátozott beavatkozás a törvényhozás működésébe
(törvénykezdeményezési jog; megfontolásra visszaküldés 
egyszer, vagy Alkotmánybírósághoz utalás alkotmányossági 
aggály esetén) – miniszterek személyét nem befolyásolhatja
- kiegyensúlyozó szerep

- független bírói hatalom és ügyészség
- hierarchikus rendszer – Legfelsőbb Bíróság, Legfőbb Ügyészség
- több szintű igazságszolgáltatás – helyi – megyei (központi kerületi) 
– táblabíróságok (regionálisan) – Legfelsőbb Bíróság
- kormány csak a működés feltételeit biztosítja (szakminiszter –
bírósági elnökök kinevezése)



- vádhatóságot képviselő legfőbb ügyészt – országgyűlés nevezi ki
- törvényességi felügyeleti jogkör
- szervezet hasonló a bíróságokéhoz (városi – megyei – legfőbb)

- Alkotmánybíróság
- törvények (és önkormányzati rendeletek) alkotmányjogi 
felülvizsgálata – beadványra, vagy hivatalból
- 11 tag – bírák 9 évre kinevezve a parlament által– 2/3-os többség 
(+ a jelöléshez a parlamenti pártok többségének támogatása kell)



- a kormány – a végrehajtó hatalom legfőbb letéteményese, vezetője a 
miniszterelnök

- kezdetek: kancellária, majd a kamara, bécsi kormányszervek
- 1848. első, független kormány (Első Független Magyar 
Minisztérium) – nincs minden mai tárca
- kiegyezés után – közös kül- és hadügyminisztérium
- két világháború közt meghatározó a kormányzó szerepe
- 1949. után miniszterek tanácsa – Minisztertanács
- 1989. után újra kormány az elnevezése
- a jogalkotás előkészítője
- jogalkotó
- a közigazgatás irányítása
- nemzetközi szerződések teljesítése

- szakértői testületek szerepe 
Feladatkörök: változó - értékelés, tanácsadás, véleményezés, 
állásfoglalás

- biztosok - ombudsman – állampolgári jogok országgyűlési biztosa



Független a kormánytól:

- az államfői apparátus, a törvényhozás, az igazságszolgáltatás, a 
kormány alkotmányos és gazdálkodási felügyeletét ellátó szervezetek (a 
Köztársasági Elnöki Hivatal, az Országgyűlés Hivatala, az 
Alkotmánybíróság, a Legfelsőbb Bíróság, a Legfőbb Ügyészség 
Hivatala, az Állami Számvevőszék) 

- a társadalombiztosítási (nyugdíj- és egészségbiztosítási) igazgatás
szintén autonóm

- akárcsak a helyi és területi önkormányzatok



- Minisztériumok – létrehozásuk, megszüntetésük, összevonásuk –
gazdasági, társadalmi változások, politikai szempontok, személyi
megfontolások eredménye

- felelős miniszterek (miniszterelnök döntésétől függenek)
adott szakterület központi irányítása
- feladatok, célok, prioritások
- mérő- ,megfigyelő-, értékelő- és információs rendszerek 
működtetése + adatszolgáltatás
- szabályozási feladatok
- kutatások támogatása
- konkrét szakterületi feladatok
- dekoncentrált szervek irányítása például:

- rendőrség (ORFK, megyei (fővárosi) és városi kapitányságok)
- polgári védelem, tűzoltóság
- APEH + vámügyekért, munkaügyekért, egészségügyért … stb. felelős 
dekoncentrált szervek



Előzménye a kiegyezés utáni korszakhoz köthető (A korszerű
szakigazgatás a helyi választott igazgatástól független hivatali 
szervezetek kezében) 

1949. – szovjet minta: a tanácsok rendszere

1990. új, ún. dekoncentrált, hivatalos nevükön centrális alárendeltségű
területi szervezetek, a minisztériumok megyei hivatalai, 
igazgatóságai -1995. már 10.000 fő dolgozik itt

Ésszerűsítés kérdésköre – régiók szintjén létrehozott szakigazgatás - ?
1995. megyei szint - közigazgatási, hatósági jellegű dekoncentrált

szervezet megyei szintű összevonásáról - megyei közigazgatási 
hivatalokba – 2007. január – regionális közigazgatási hivatalokba 
- feladatuk: hatóságok és önkormányzatok felett törvényességi 
ellenőrzés
- TÁKISZ (területi államháztartási és közigazgatási információs 
szolgálatok)



- regionális már korábban is: a vízügy és a környezetvédelem 
szervezetrendszere (Zöld Hatóságok)

- megyei maradt – FVM dekoncentrált szervei összevonva –
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (növény- és talajvédelmi, állat-
egészségügyi, élelmiszer-ellenőrző szolgálatok, Állami Erdészeti 
Szolgálat, Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet, Országos 
Borminősítő Intézet)

- városi szintig kiépülve – például: rendőrség (még - 2007 eleje)



Forrás: HVG 2007.01.13.



II. A honvédelmi igazgatás

- két fő biztonságpolitikai terület manapság:
- béke megőrzése, válságkezelés, katonai konfliktusok megelőzése 
– állami által irányított tevékenység
- háborús, kifejezetten katonai védelemmel kapcsolatos 
tevékenység

- célok: nemzeti identitás, az állam és intézményrendszer megőrzése
- gazdasági jólét megőrzése
- nemzetközi társadalmi rendhez való hozzájárulás
- nemzeti érdekek, más nemzetek (szövetség) közös érdekeinek 
támogatása

- részletes stratégia –2004. Nemzeti Biztonsági Stratégia (ezen belül 
Nemzeti Katonai Stratégia)– hosszú távra kormányzat legfelsőbb 
szintjén (minden érintett bevonásával) megállapítva ábra



Forrás: Honvédelmi igazgatás
Corvinus Egyetem, 2006 



A célkitűzések két fő csoportja:
Hagyományos katonai célkitűzések
- nemzeti határok védelme
- ország területi integritásának védelme
- belső biztonsági feladatok (Alkotmány)
- részvétel szövetségi (NATO) és európai biztonsági (EU) keretek 
katonai műveleteiben
- részvétel nemzeti és nemzetközi keretekben végrehajtott 
műveletekben (békefenntartás, humanitárius segítségnyújtás)
- speciális katonai képességeken alapuló, polgári szférát támogató 
feladatok (jogszabályban meghatározva)

Nem hagyományos katonai célkitűzések
- terrorizmus elleni harc
- szervezett bűnözés (pl.: kábítószercsempészet) elleni fellépés 
támogatása
- környezetbiztonsági feladatok (katasztrófavédelem)



Alkotmány 5.§ „A Magyar Köztársaság állama védi a nép szabadságát, 
és hatalmát, az ország függetlenségét és területi épségét, valamint a 
nemzetközi szerződésekben rögzített határait.”

- e célok megvalósítása érdekében a honvédelem megszervezése „ 
klasszikus” igazgatási ágazat 
- napjainkban alacsony kockázat, alacsony intenzitás a nemzetközi
biztonságpolitikai (ez Európára igaz elsősorban) rendszerben –
globális szembenállás megszűntével

- a honvédelem: több elemből összeálló rendszer, az állam egyik 
fontos funkciója (állami vezetés és a közigazgatás területei, ország 
lakosságának és gazdaságának felkészítése)  



A Magyar Köztársaság honvédelmi rendszere:

- fegyveres védelemben: Magyar Honvédség (napjainkban mint 
önkéntes haderő) és szervezetei + rendvédelmi szervek
- nem fegyveres védelemben (a védelem polgári támogatása): gazdaság, 
lakosság, államvezetés, közigazgatása  honvédelmi potenciál többi 
lényeges eleme

A honvédelem jogi szabályozása:

- királyi rendeletek útján (1000-1848)
- a honvédelem szabályozása törvények útján (1848-1949)
- alkotmányos alapú törvényi szabályozás (lakosság és nem fegyveres 
szervek feladatai is)



A honvédelmi igazgatás rendszere
Centrális irányítási rendszer
Rendszerelemek: 
- honvédelem irányítása, mint igazgatási tevékenység
- honvédelem gazdasági feltételeit (+ gazdasági szolgáltatásokat)
biztosító igazgatási tevékenység
- fegyveres erők kiegészítése és mozgósításának biztosítása
- rendkívüli jogrend gyakorlásával összefüggő területek

Központi irányításra feljogosított szervek: az Országgyűlés és 
Honvédelmi Bizottsága, köztársasági elnök, a Kormány, Honvédelmi
Tanács (rendkívüli állapotban), honvédelmi miniszter (az ország 
honvédelmi feladatainak végrehajtásáért, valamint a Magyar 
Honvédség irányításáért és vezetéséért felelős szakminisztere), vagy 
más illetékes miniszter
- a honvédelmi miniszter 3 fő igazgatás területe:

- honvédelmi tevékenység szakmai irányítása
- a honvédség működésének irányítása
- törvényességi felügyelet



- toborzási-hadkiegészítési intézményrendszer: két regionális (Szolnok, 
Veszprém) hadkiegészítő parancsnokság megyei központokkal, illetve 
irodákkal

Helyi igazgatási szervek: területi szervek (megyei és fővárosi védelmi 
bizottságok); helyi (települési) védelmi bizottságok, polgármester és a 
jegyző
- honvédelmi felkészítés, országmozgósítás



A Magyar Honvédség

2 fő cél: 
- a haza katonai védelme (belbiztonsági feladatra csak szükségállapot 
esetén)
- kollektív védelmi feladatok végrehajtása

- irányítás: mint korábban
- külföldi alkalmazás jogköre: országgyűlési feladatkör 
- békeidőben: önkéntes haderő (hivatásos, szerződéses) 
fegyvernemekből és szakcsapatokból – 2004. novembere óta
- rendkívüli állapot és megelőző védelmi helyzet: 18-40 év közti 
lakóhellyel rendelkező férfiak hadkötelesek

- vezetési rendszer, irányítója a miniszter alárendeltségében a 
vezérkari főnök (MH Összhaderőnemi Parancsnoksága -
Székesfehérvár)



Forrás: HM



Jelenleg: 24500 fő (ebből 19400 a csapatoknál, szárazföldi: 10166, 
légierő: 5023, 2510 logisztikai és más támogató csapatok)



Teljes létszám: 100.000 fő (51.000 sorállományú)
A Magyar Honvédség szervezetei 1994-ben
Forrás: A honvédelem négy éve 1994.



Forrás: HM, 2006.



Forrás: HM, 2006.



Missziók: pl: IFOR/SFOR – Bosznia
KFOR- Koszovó
ISAF – 2005 augusztustól Afganisztán

A Magyar Köztársaságnak a szövetség felé történő vállalása
során folyamatosan biztosítania kell a NATO-nak:
• egy könnyűlövész-zászlóalj alkalmazhatóságát;
• a NATO közvetlen alárendeltségében lévő NATO parancsnoksági
erőknek és eszközöknek (a Légierő
Parancsnokság alárendeltjeitől kijelölt erők és
eszközök) a NATO Integrált Légvédelmi Rendszerében
a szolgálatellátási feltételeket;
• NATO Reagáló Erők részére további egységek





Alakulatok – 2007.
Adminisztratív támogató:
MH Összhaderőnemi Parancsnokság 
MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ 
MH Hadkiegészítő Parancsnokságok 
MH Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság
MH Kelet-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság
MH Műveleti Központ 
NATO/EU beosztások 
Harci:
MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
MH 25. Klapka György Lövészdandár
MH 25/88 Könnyű Vegyes Zászlóalj 
MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj
MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis 
MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred 
MH 86. Szolnok Helikopter Bázis 



Harci támogató:
MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj 
MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj
MH 43. Híradó és Vezetéstámogató Ezred
MH 54. Veszprém Légtérellenőrző Ezred 
MH Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ 
MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ 
MH Béketámogató Kiképző Központ 
MH Katonai Közlekedési Központ
MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Zászlóalj 



Kiszolgáló - támogató:
MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred 
MH Bakony Harckiképző Központ 
MH Pápa Bázisrepülőtér 
MH Veszélyesanyag Ellátó Központ 
MH Logisztikai Ellátó Központ
MH Légijármű Javítóüzem 
MH Katonai Közlekedési Központ 
MH Támogató Dandár
MH Geoinformációs Szolgálat 
MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ 
MH Kinizsi Pál Szakisk. és Kik. Bázis 



Köszönöm a figyelmet!


