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VEZETÉS–FELKÉSZÍTÉS

Kádár Pál

A Magyar Honvédség

új szervezetéhez kapcsolódó

felsõ szintû vezetés-irányítás jogi keretei

„Salus rei publicae suprema lex esto.
1
”

Az elmúlt két év jelentõs változásokat hozott a Magyar Honvédség szervezetében. A szerzõ

egy korábbi cikkében, amerly megjelent az interneten (a htt:/www.zmne.hu/kulso/mhtt)

rövid áttekintést adott a Magyar Honvédség és a felsõ szintû vezetéséért és irányításáért fele-

lõs szerv új szervezeti felépítésérõl. Jelen cikk szorosan kapcsolódik az elõzõhöz, amelyben a

szerzõ áttekintést ad a Magyar Honvédség új szervezetéhez kapcsolódó felsõ szintû veze-

tés-irányítás jogi kereteirõl, a vezetési rendszert meghatározó szabályozókról.

A Magyar Honvédség irányítására és vezetésére vonatkozó legalapvetõbb szabályo-

kat maga az Alkotmány tartalmazza. Ezek a rendelkezések nem csak a Magyar Hon-

védség létét és alaprendeltetését deklarálják, hanem az irányítás legfontosabb szabá-

lyait: „40/B. § (3) A Magyar Honvédség irányítására – ha nemzetközi szerzõdés más-

ként nem rendelkezik – az Alkotmányban meghatározott keretek között kizárólag az

Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Honvédelmi Tanács, a Kormány és az illetékes

miniszter jogosult.”

Az alkotmányos szabályozás lényege, hogy a haderõ irányítása nem vonható el

az arra feljogosított szervektõl és a részletes szabályok megalkotásához is minõsített

többségre van szükség a parlamentben. Ennek megfelelõen biztosított a Magyar

Honvédség polgári irányítása is, míg szintén az Alkotmány mondja ki, hogy a köztár-

sasági elnök a Magyar Honvédség fõparancsnoka. Szükséges azonban megjegyezni,

hogy ez a fõparancsnoki jogállás nem jelent valós katonai vezetési jogosítványokat,

nem hatásköri szabály, ahogy ezt a 48/1991. (IX. 26.) AB határozat is kiemelte, jelentõ-

sége csupán annyi, hogy a köztársasági elnököt legalább egy hagyományos fõpa-

rancsnoki jogosítvánnyal fel kell ruházni.

1 A köz dolgainak üdve legyen a legfõbb törvény.



Szintén az Alkotmány tartalmazza az Országgyûlés legfontosabb honvédelmet

is érintõ jogosítványait. Ennek értelmében az OGY jogosult dönteni a hadiállapot

kinyilvánításáról és a békekötés kérdésérõl, kihirdetni a rendkívüli állapotot
2
. Az

OGY hozza létre a Honvédelmi Tanácsot is, amely a minõsített idõszakban a honvé-

delem irányításának legfelsõ szintû központi szerve, és ebben az idõszakban egyedü-

liként gyakorolja a Kormány, a KE és az OGY ráruházott jogait.

Az OGY dönt a Magyar Honvédség országon belüli vagy külföldi alkalmazásá-

ról, külföldi fegyveres erõk magyarországi, vagy az ország területérõl kiinduló alkal-

mazásáról, a Magyar Honvédség békefenntartásban való részvételérõl, külföldi had-

mûveleti területen végzett humanitárius tevékenységérõl, valamint a Magyar Hon-

védség külföldi, illetve a külföldi fegyveres erõk magyarországi állomásozásáról –

amennyiben ezekre nem a Kormány jogosult a 40/C § alapján.

A NATO és EU csatlakozást követõen felül kellett vizsgálni azt a korábbi sza-

bályt, amely szerint minden esetben az Országgyûlés döntött a fenti kérdésekben.

Mára a haderõ rugalmas alkalmazhatósága, valamint a szövetségesi együttmûködés

biztosíthatósága érdekében, amennyiben az Európai Unió vagy az Észak-atlanti

Szerzõdés Szervezete döntésén alapul a feladat, a Kormány jogosult engedélyezni a

fentieket és a kapcsolódó csapatmozgásokat. Ez a módosítás nem sérti a polgári irá-

nyítás követelményét, egyszerûsíti azonban az engedélyezési eljárást.

Az Országgyûlés kiemelt jogosítványa a haza védelmével összefüggésben az,

hogy külsõ fegyveres támadás veszélye esetén vagy szövetségi kötelezettség teljesí-

tése érdekében meghatározott idõre kihirdetheti (meghosszabbítja) a megelõzõ

védelmi helyzetet, és felhatalmazhatja a Kormányt a szükséges intézkedések megté-

telére. Ez a megoldás hivatott biztosítani a haza közvetlen felkészülését egy esetleges

fegyveres harc megvívására. Ezt az alkotmányos helyzetet tekinthetjük a rendkívüli

állapot elõszobájának is.

Az alkotmányos szabályozás részeként fogalmazódik meg a Kormány néhány

további jogosítványa is, melyek közül a Magyar Honvédség mûködésének irányítá-

sára vonatkozó rendelkezés a legfontosabb jelen cikk szempontjából. A mûködés-irá-

nyítás ennek megfelelõen magában foglalja a szervezet közelebbi céljainak és mûkö-

dési szabályainak meghatározását, a közvetlen feladatszabás, az ellenõrzés és a

beszámoltatás lehetõségét – figyelemmel a magasabb szintû jogszabályok és határo-

zatok adta keretekre.

A szabályozási rendszer következõ szintjén áll a honvédelemrõl és a Magyar

Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény, amely a honvédelem teljes rendszerét

szabályozza, a hadkötelezettség rendszerétõl, az egyes szereplõk honvédelemben

betöltött funkcióján át, a Magyar Honvédségre vonatkozó részletes rendelkezéseken

keresztül, a minõsített idõszakok idején alkalmazható szabályokig.

A Hvt. szerint a honvédelem irányítása megoszlik a köztársasági elnök, az

Országgyûlés, a kormány és az illetékes miniszterek között. Látható, hogy az alap-

vetõ hatalmi ágak közül kettõ is érintett a honvédelem irányításában, a törvényhozás

és a végrehajtó hatalom. Sui generis hatalmi ágként értelmezhetjük a köztársasági
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elnököt is, aki a Honvéd Vezérkar fõnökére és a tábornokokra vonatkozó kinevezési

és egyéb jogköreivel, az ország Fegyveres Védelmi Tervére vonatkozó jóváhagyási

jogkörével, valamint a részére a Kormány által adandó tájékoztatási kötelezettséggel

érdemben képes hatást gyakorolni a rendszer mûködésére.

Az Országgyûlés a honvédelem irányítása terén alapvetõen a jogalkotás eszkö-

zével él. Törvényben szabályozza a honvédelem rendszerét és a Magyar Honvédség

mûködésére vonatkozó szabályokat, az éves költségvetési törvényben meghatározza

a honvédelmi feladatokra fordítandó kiadások összegét, megállapítja a Magyar Köz-

társaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveit, valamint az azokban elõírt

feladatok végrehajtásának fõbb irányait és feltételeit. Külön határozatban határozza

meg a Magyar Honvédség hosszú távú fejlesztésének irányait
3
. A Magyar Honvéd-

ség részletes bontású létszámát
4
, fejlesztésének fõbb haditechnikai eszközeit

5
is az

Országgyûlés foglalja határozatba. Mindezek összességében a polgári irányítás leg-

felsõ szintjeként is értelmezhetõk.

Hangsúlyoznunk szükséges, hogy a fentiekben részletezett szabályrendszer

nem teljesen koherens, mivel vegyesen tartalmaz rendelkezéseket a honvédelem

egészére és a Magyar Honvédségre vonatkozóan. Ez az inkoherencia nem okoz gon-

dot a honvédelem egésze szempontjából, azonban kétségkívül a logikai jogértelme-

zés ellen hat.

A Hvt. részletesen meghatározza a Kormány jogosítványait, melyek közül a

Magyar Honvédség mûködésének irányítása körében a legfontosabb a Honvédség

felsõ szintû irányításának és vezetésének rendjére vonatkozó szabályok meghatáro-

zása. Ezt a Kormány a Magyar Honvédség irányításáról és felsõ szintû vezetésérõl

szóló 2134/2006. (VII. 27.) Korm. határozatában végezte el, amely a honvédelmi

miniszter, az államtitkár, a szakállamtitkárok és a kabinetfõnök, valamint a Honvéd

Vezérkar fõnöke mellett, meghatározza a szakirányításra jogosult vezetõk jogosítvá-

nyait, a szakirányítás máshol meg nem fogalmazott tartalmát, kijelöli a Magyar Hon-

védség középszintû vezetõ szervét. Ez a határozat képezi alapját a jogszabályi szin-

ten túl a HM Szervezeti és Mûködési Szabályzatának.

A Kormány jogosult továbbá meghatározni a Magyar Honvédség területi elhe-

lyezésének, felszerelésének, felkészítésének alapvetõ követelményeit, az ország terü-

letének hadmûveleti elõkészítésére vonatkozó feladatokat, továbbá a megelõzõ

védelmi helyzet kihirdetése esetén, illetve az Alkotmány 19/E. §-a szerinti váratlan

támadás elhárítására, az alkotmányos rend, az állampolgárok élet- és vagyonbizton-

sága, a közrend és a közbiztonság védelme érdekében a szükséges intézkedéseket.

Ez utóbbi jogosítványok Kormányhoz telepítésének indoka elsõdlegesen az,

hogy biztosított legyen az azonnali döntéshozatal, és a katonai erõ szükségszerinti,

idõben történõ alkalmazása. Az intézkedések nagyobb része az ország Fegyveres

Védelmi Tervében került rögzítésre.
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3 51/2007. (VI. 6.) OGY határozat

4 106/2007. (XII. 6.) OGY határozat

5 Pl.: 102/2001. (XII. 21.) OGY; 94/1995. (IX. 28.) OGY; 95/1995. (IX. 28.) OGY határozatok



A polgári irányítást erõsíti és a megosztott irányítási jogosítványok egyik pél-

dája, hogy a Kormány nevében a miniszterelnök vagy az általa megbízott miniszter

évente köteles a honvédelmi politika megvalósításáról, a Magyar Honvédség felké-

szítésérõl, állapotáról és fejlesztésérõl beszámolni az Országgyûlésnek.

Az ágazati irányítás körében a honvédelmi miniszter is jó néhány jogosítványt

gyakorol, de személyével összefüggésben jóval jelentõsebbek a Magyar Honvédség

mint szervezet irányításának jogosítványai. A Hvt. értelmében a honvédelmi minisz-

ter „irányítja és vezeti” a Honvédséget. Ez a megfogalmazás vezetéselméleti megkö-

zelítésben furcsának hat, hiszen az irányítás és vezetés fogalmak egymást kizáró

differentia specificával rendelkeznek. Amennyiben azonban úgy közelítjük meg ezt

a kérdést, hogy a miniszter egyrészrõl a szervezet élén álló vezetõ, másrészrõl azon-

ban a Kormány tagjaként az ágazat felett álló miniszter, kiterjesztõ értelmezéssel

elfogadhatjuk ezt a rendelkezést.

A honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség szakirányítását az erre kijelölt

vezetõ(k) útján, katonai szervezeteinek vezetését a Honvéd Vezérkar fõnöke útján

valósítja meg. Érdemes itt megállnunk egy kis kitérõre, mivel a szakirányítást mint

fogalmat más területen nem ismeri a vezetéstudomány. Ennek megfelelõen meg kel-

lett határozni a szakmai irányítás fogalmát és tartalmát. Ezt a feladatot részint a Kor-

mány végezte el a már hivatkozott 2134-esben, részint a HM Szervezeti és Mûködési

Szabályzata tartalmazza az értelmezõ rendelkezései között.

Röviden összefoglalva: a szakirányítás a szakmai szabályok érvényesítésének joga

normatív eszközökkel, amely magában fogalja az ellenõrzés és az utasításadás jogo-

sítványait is a szaktevékenységgel összefüggésben, függetlenül a szolgálati alá-fölé-

rendeltségtõl. Ez teszi lehetõvé, hogy a Magyar Honvédség vonatkozásában megha-

tározott szakmai szabályok minden szervezetre érvényesíthetõek legyenek, függet-

lenül a szervezet hierarchiában elfoglalt szintjétõl. Példaként: a védelmi tervezési és

infrastrukturális szakállamtitkár logisztikai tárgyú szakutasítása a Honvéd Vezérkar

fõnökére, de formálisan még a miniszterre nézve is kötelezõ.

A szakirányítás részletes szabályait szakterületi bontásban a HM Szervezeti és

Mûködési Szabályzata, valamint a Magyar Honvédség belsõ szabályozó tevékenysé-

gét és a szakirányítás rendjét meghatározó utasítás
6

szabályozza. A szabályozás ren-

dezõ elve az, hogy a teljes Magyar Honvédség vonatkozásában szakmai szabály

meghatározására csak a minisztérium szervezetébe tartozó vezetõ jogosult, amely

kiegészül azzal az alapvetõ rendelkezéssel, hogy közép-, vagy annál alacsonyabb

szintû katonai vezetõ a szakmai szabályoknak is parancsnoki eszközökkel

(paranccsal és intézkedéssel) szerez érvényt, és a katonai szervezetek szolgálati fõnö-

kei nem jogosultak önálló szabályozásra, felelõsségük a szakmai tartalmú szabályo-

zást érintõ parancsnoki döntés elõkészítése.

A honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség irányításával összefüggésben

jogosult megállapítani a katonai vezetés rendjét, a Honvédség vezetési szintjeit.

Emellett szabályozza a Honvédség készenléte fenntartásának és fokozásának szabá-

86 HADTUDOMÁNY 2008/3–4

VEZETÉS–FELKÉSZÍTÉS
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lyait, illetve intézkedik az egyes katonai szervezetek készenlétének fokozására
7
. A

honvédelmi miniszter irányítási jogosítványai közé sorolandó a Honvédség költség-

vetési javaslatának elkészíttetése, a költségvetési elõirányzatok jogszabályok szerinti

felhasználásának irányítása is, valamint a Magyar Honvédség gazdálkodására vonat-

kozó szabályok meghatározása.

Nem meglepõ, hogy a tárca elsõszámú vezetõjeként a honvédelmi miniszter

jogosult meghatározni a személyügyi hatásköröket, szabályozni a katonák szolgálati

körülményeinek feltételeit, és kiadni az alapvetõ anyagi-technikai, közlekedési,

logisztikai, pénzügyi, egészségügyi, igazgatási és jogi tevékenységére vonatkozó

rendelkezéseket. Fontos irányítási jogosítványnak tekintendõ a miniszter törvényes-

ségi felügyeleti jogköre, mellyel összefüggésben jogosult bármely jogszabálysértõ

intézkedés megsemmisítésére, megváltoztatására.

A Magyar Honvédség irányítási rendszerét is érintõ sajátos jogszabály-módosí-

tásra került sor 2006-ban, amikor a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a

Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény alapve-

tõen megváltoztatta a magyar államigazgatás központi szerveinek felépítését és

mûködésének szabályait
8
. A jogszabály megszüntette a közigazgatási államtitkár

intézményét, s helyébe új vezetési struktúrát emelt, melyben a miniszter alatt az õt

teljes jogkörrel
9

helyettesítõ államtitkár szerepel, munkájukat pedig szakállamtit-

károk támogatják.

A honvédelem vonatkozásában a jogszabály végrehajtása azért jelentett nehéz-

séget, mert a Honvédelmi Minisztérium – a többi minisztérium között egyedüliként

– nem kizárólag ágazati irányítási, hanem katonai vezetési funkciókat is ellát, ennek

megfelelõen került kialakításra a szervezete. Gondot okozott az is, hogy a közigazga-

tási államtitkár rendszerbõl történõ kikerülésével megbomlott a HVKF-KÁT egyen-

súlyon alapuló vezetési-irányítási rendszer és a jogszabály értelmében a közigazga-

tási államtitkár jogosítványait a miniszter örökölte meg. Ennek megfelelõen a minisz-

ter látszólag azonos szintre került saját beosztottjával, a Honvéd Vezérkar fõnökével.

A jogalkotó felismerve a problémát 2007. január 1-jei hatállyal korrigálta a Hvt. szö-

vegét. A jelenleg hatályos szöveg a KÁT helyett „a hivatali szervezet vezetésére a minisz-

ter által kijelölt személyt”, illetve másutt a „szakirányításra jogosult személyt” emelte be.

Ez a módosítás azonban már érdemben is befolyásolja a vezetés és irányítás rendszerét –

holott a jogalkotó szándéka nyilvánvalóan nem ez volt
10

. A hatályos szöveg alapján

ugyanis nem kizárható annak lehetõsége, hogy a korábban egy személy – a KÁT – által

ellátott feladatok megosztásra kerüljenek, illetve a korábban jogszabályi szinten megha-

tározott jogkörök ma a miniszter személyes döntésétõl függõen kerülhetnek áttelepí-

tésre. A fenti, formálisan jogszerû lehetõséggel élt is a döntéshozó, és így került megha-

tározásra a HM jelenlegi szervezete, kerültek megosztásra a hatáskörök.
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7 A készenlét fokozása az MH egésze vonatkozásában a Kormány jogosítványa.

8 A jogszabály szabályozási tartalma Dr. Sárközy Tamás: Államszervezetünk potenciazavarai c. munká-

jában publikált elméleti alapokon nyugszik

9 Az Alkotmánybíróság döntése szerint a helyettesítés joga nem terjed ki a jogalkotás területére.

10 Amennyiben ez lett volna a szándék, akkor 2/3-os többséggel kellett volna elfogadnia a parlamentnek

a módosítást.



A mûködés eddigi tapasztalatai egyértelmûen igazolják, hogy a jelenlegi hatás-

körmegosztás nagyobb hatékonysággal mûködik, mint a korábbi egyszemélyes vál-

tozat, hiszen a szakterületi bontás megalapozottabb döntés-elõkészítést tesz lehetõvé

és jelentõsen csökkenti a vezetõk leterheltségét is.

A Magyar Honvédség vezetése szempontjából kiemelt jelentõségûek a Honvéd

Vezérkar fõnökének jogosítványai. A Magyar Honvédség korábbi parancsnokának

funkcióit
11

is részben a Honvéd Vezérkar fõnöke látja el, egyszemélyben gyakorolva

a katonai vezetés legfelsõ szintjén jelentkezõ jogköröket. Emlékeztetni kívánok

azonban arra, hogy a katonai vezetési aktusok nem terjeszkedhetnek túl a szakirá-

nyítás keretein, így a törvényben megjelenített jogosítványok kizárólag erre figye-

lemmel értelmezhetõek. A HVKF vezetési jogköre az alárendeltségébe tartozó fõosz-

tályokra és a hadrendbe tartozó katonai szervezetekre terjed ki, nem rendelkezik

jogosítványokkal a tárca fennmaradó alárendeltjei felett. Ez tényszerûen megközelí-

tõleg 21 800 fõ feletti vezetési jogosítványt jelent, szemben a tárca közel 28 700 fõs lét-

számával.

Itt érdemes ismét néhány gondolatot kiemelni. A 106/2007. (XII. 6.) OGY határo-

zat alapján a Magyar Honvédség létszáma legfeljebb 23 950 fõ lehet, míg a 2007

végén módosított 2204/2006. (XI. 27.)Korm. határozat a tárca alárendeltségébe tartozó

összes szervezet létszámát 28 700 fõben határozta meg. Látható, hogy a két szám

közötti eltérés meglehetõsen jelentõs ahhoz képest, hogy korábban a fejezeti létszám

egyetlen számként jelentkezett. Ennek az az oka, hogy a 2005 januárjától hatályos

Hvt. egyértelmûen meghatározza az MH részeit, így a tárca vezetõjének más módon

alárendelt szervezetek létszámai nem jelennek meg az OGY döntésében.

A 23 950 fõs MH létszámon belül is két nagy csoportról beszélhetünk, melyek

egyike a minisztérium 499 fõs és a háttérintézményi struktúra 1500 fõ körüli létszá-

mát, másik része pedig a katonai szervezetek létszámát takarja. Ez egészül ki még a

katonai ügyészségek szervezetének kevesebb, mint 200 státuszával.

A haderõreform befejeztével párhuzamosan egy terminológiai frissítést is elvég-

zett a honvédelmi tárca, amely a katonai szervezetek vonatkozásában bontja tovább

a létszámot. Ennek megfelelõen az ún. csapatrendeltetésû katonai szervezetek állo-

mányába tartozik 21 030 fõ
12

, míg a fennmaradó státuszok a „nem csapatrendeltetésû

katonai szervezetek” csoportjába kerültek besorolásra. A két szervezetcsoport-típus

közti megkülönböztetés alapja jogilag nem definiálható
13

, az kizárólag a szervezetek

rendszerben betöltött funkcionális szerepén alapul.

Továbbhaladva a Magyar Honvédség vezetését és irányítását meghatározó

okmányok áttekintésén jutunk el a mindennapokban legtöbbet forgatott HM

SZMSZ-hez. Az SZMSZ mint mûködési alapokmány sajátossága, hogy a HM kidol-

gozói felelõssége mellett a miniszterelnök jóváhagyása szükséges annak hatályba
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11 A Magyar Honvédség parancsnoka mint funkció 2001-ben megszûnt.

12 Az adat forrása a Népszabadság 2008. január 25-i szám „Jelentem, befejeztük!” címû szóvivõi reagá-

lása.

13 A Hvt. ezt a csoportbontást nem szabályozza. Az új terminológia bevezetése meglehetõsen megka-

varta a honvédelemmel foglalkozó publicistákat, akik kevéssé értették, hogy hogyan nõtt a csapatta-

gozat létszáma majdnem 4000 fõvel, miközben jelentõsen csökkent az összlétszám.
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lépéséhez. Ez a megoldás minden eddiginél magasabbra emelte a szervezeti szabá-

lyok megállapításának szintjét. Az SZMSZ tartalmazza a fentebb már érintett hatás-

körök elosztását és meghatározza a minisztérium egyes tevékenységeinek eljárás

rendjét. Összehasonlítva más minisztériumok szabályozóival, a HM mûködési sza-

bályai meglehetõsen összetettek és részletesek, melynek egyik oka maga az a tény,

hogy a katonai vezetési funkciókat és feladatokat össze kellett hangolni az irányítási

funkciókkal.

A szabályozási rendszerben figyelmet érdemel a minisztériumi fõosztályvezetõk

jogi helyzete, akik de facto nem szolgálati elöljárói a katonai szervezeteknek, ugyan-

akkor a szakirányítás területén létezõ döntés-elõkészítési jogosítványaik tényleges

befolyásolási lehetõséget biztosítanak számukra.

A szabályozói rendszer elemeinek felsorolása során nem hagyhatóak figyelmen

kívül a NATO dokumentumai (MC-k, STANAG-ek) sem, azonban ezek hatása a

vezetés rendszerére önmagában kevéssé gyakorol hatást. Amennyiben erre mégis

igény mutatkozik, szükséges a szabályozók hazai implementálása, végsõ esetben a

jogszabályok korrekciója. (Erre példaként hozható fel az MC54, amely a NATO egy-

séges légvédelmi rendszerére vonatkozó szabályokat tartalmazza, s amely alapján a

Hvt. légierõre vonatkozó fegyverhasználati szabályai is kialakításra kerültek.) A sza-

bályozók listáját a 15/2008. (HK 5.) HM határozattal zárom, amely az 1848 óta jogfoly-

tonosnak tekinthetõ Honvédelmi Minisztérium alapító határozata, és amely kiadásá-

val a Magyar Honvédségre vonatkozó legfontosabb jogforrások sora teljessé vált.

A legfontosabb szabályozók kronológiáját az alábbi ábra szemlélteti:

* * *

Összefoglalva a fentieket, látnunk kell, hogy a Magyar Honvédség mûködésére és

fejlesztésére vonatkozó lapszabályozók rendelkezésre állnak, ezek rendszere a felsõ

szintû szabályozók vonatkozásában kiteljesedett. A szabályozók sora az Alkotmány-

tól a miniszteri utasításokig bezárólag rendelkezésre áll, ezek logikai láncolata

KÁDÁR PÁL: A Magyar Honvédség felsõ szintû vezetésének-irányításának jogi keretei



hosszú idõ után újra biztosított
14

. Beazonosítható az állami szervek, az állami- és

katonai vezetõk, valamint a fõosztályvezetõk pontos hatásköre, áttekinthetõ és a jogi

környezet kínálta kereteken belül egyszerû a vezetés és irányítás rendszere.

A tárca elõtt áll még az alacsonyabb szintû szakmai szabályozók áttekintése és

korszerûsítése, amely nem kevésbé bonyolult feladat. Azonban reményeim szerint

ehhez az alapjaiban stabil szervezeti keretek hosszabb távon is adottak, ami lehetõvé

teszi a feladat alapos és magas színvonalú elvégzését.

Bízom benne, hogy cikkem hozzájárul a Magyar Honvédség irányítását és veze-

tési rendszerét átfogó szabályozás áttekintéséhez mindazok számára, akik nem min-

dennap foglalkoznak ezzel szakterülettel.
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14 A belsõ szabályozók rendjérõl szóló 25/1997. HM utasítást csak 2007. végén váltotta fel a helyébe lépõ

új utasítás, miközben a magasabb szintû jogi környezet alapjaiban is többször is megváltozott.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 100
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (sznp_deMax_Glossy80)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /HUN ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [1133.858 1133.858]
>> setpagedevice


