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MI AZ A 
VÉDELEMPOLITIKA?

NÉPSZERŰNEK TÚL SZAKSZERŰ, SZAKSZERŰNEK TÚL NÉPSZERŰ

A védelmi politika kijelöli a HM feladatait a kormányzati célok
végrehajtása érdekében.

ÁLTALÁNOS MEGKÖZELÍTÉS: 

A védelempolitika kormányzati elmélet és gyakorlat, “szakpolitika”,
amely az adott ország/szövetség védelmével, haderőinek
fejlesztésével, a hadsereg és az egész védelmi szektor felépítésével
és működésével foglalkozik. (Szenes, 27)

ÉRTÉKLÁNC-ALAPÚ MEGKÖZELÍTÉS:

A megújuló Magyar Honvédség a kormányzat
védelempolitikai megfontolásai mentén fejleszti és szervezi
képességeit, biztosítva az ország szuverenitásának, területi
egységének, állampolgárainak védelmét és érdekeinek
érvényesítését. (NKS/5069)

GYAKORLATI MEGKÖZELÍTÉS:
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Egyensúlyozó szerep a Kormányzat prioritásainak és a nemzetközi környezet 
szükségszerűségeinek figyelembe vételével

BIZTONSÁGI DILEMMA

NEMZETI ÉRDEKEK

NEMZETI 
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS

TÖBBNEMZETI 
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS

SZÖVETSÉGI ÉRDEKEK

HATÉKONYSÁG 
TERMELÉSI HATÁR



KORMÁNYZAT
Politika és stratégiák

Európa 1994-2014



KÉPESSÉGEK KIALAKÍTÁSA KÉPESSÉGEK ALKALMAZÁSA

MŰVELETI 
KÖRNYEZET

HADIIPARI KAPACITÁSOK,
LEHETŐSÉGEK

BIZTONSÁGI 
KÖRNYEZET

NEMZETI KATONAI STRATÉGIA

10 ÉVES TERV

TÖBBNEMZETI KÉPESSÉGFEJLESZTÉS

SZÖVETSÉGI VÉDELMI TERVEZÉS

MŰVELET-STRATÉGIA

VP IRÁNYMUTATÁS



A BIZTONSÁGI 
KÖRNYEZETÜNK

• A globális és az európai biztonsági környezetet az instabilitás és

a kiszámíthatatlanság jellemzi. A távoli térségekben kialakult válságok

rövid időn belül hatással lehetnek Magyarország biztonságára is, ami

növeli a hazánkat érő fenyegetések és kihívások számát, valamint

szélesíti azok körét. A globális biztonsági helyzet összességében romló

tendenciát mutat. A hatalmi erőviszonyok átrendeződése

a nagyhatalmi versengés újbóli felerősödésével és a konfrontáció

veszélyének növekedésével jár együtt…. A 21. században a háború

céljának változatlansága mellett annak színterei, formái és eszközei

kibővülnek, jellemzői változnak, egyre inkább átterjednek a biztonság

nem katonai dimenzióira. NKS 5070



MEGHATÁROZÓ 
DINAMIKÁK

• Távoli válságok gyors begyűrűzése

• Nemzetközi kapcsolatok kiszámíthatatlansága

• A háború változó karaktere – gyorsuló 
alkalmazkodási kényszer

• Az állami hatalmi eszközök változó
alkalmazása

• Diszruptív technológia

Növekvő komplexitás, rendezetlenség, változó 
világrend, stratégiai meglepetések
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Tartós instabilitás, Illegális migráció

Az ábra illusztráció, a hatások nem-
lineárisak és összetettek! Nincs éles 
határvonal!

MH SZEREPVÁLLALÁSÁT 
IGÉNYLŐ TÉNYEZŐK
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• A honvédelem nemzeti ügy

• Össztársadalmi és összkormányzati megközelítés

• Védelmi igazgatás → állami, nem állami, gazdasági

szereplők és állampolgárok felkészítése

• Dinamikusan változó biztonsági környezet – hatékony

döntéshozatal (nemzeti, szövetségi szinten)

• Honvédelmi oktatás és képzés

NEMZETI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

KÉPESSÉG



• A legfontosabb érték a katona és a civil

• Progresszív humánstratégia

• Tudatos személyügyi politika

• Hazafias és honvédelmi nevelés

• Kvailifikált és elkötelezett személyi 

állomány megtartása és utánpótlása

EMBERKÖZPONTÚSÁG



REZILIENCIA • A nemzeti ellenállóképesség erősítése

• Ok: bizonyos területeken (kibertér, 
hibrid) az elrettentés nem, vagy csupán 
részben működik

• Cél: ne érje meg az ellenérdekelt félnek 
ellenünk támadást indítania

• Eszközök: 

• a kritikus (honvédségi) infrastruktúra 
védelmének megerősítése

• az összkormányzati együttműködés 
elősegítése (védelmi igazgatás)

• a külső szereplőknek való kitettség 
csökkentése (nemzeti védelmi ipar)
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SZUVERENITÁS VERSENYKÉPESSÉG

NÖVEKEDÉS K+F+I



• Összemérhető fél elrettentése önállóan,
erősebb fél elrettentése szövetségi
keretek között

• Megfelelő önerő – 3. cikkely korszerű
haderő → Zrínyi Program +hazai
védelmi ipar fejlesztése (42.7 is!)

• Együttműködési képesség a szövetséges
erőkkel

ELRETTENTÉS ÉS VÉDELEM



A modern állam fegyveres védelmének és a nemzet biztonságának alapja a felkészített nemzeti haderő, a haderőt támogatni

és fenntartani képes védelmi ipar, a nemzet egysége, valamint a vezetés támogatottsága. Egy erős és önállóan is reagálni

képes nemzeti haderő önmagában is biztosítja azt az elrettentő erőt, amely egy méretével és potenciáljával összemérhető

ellenfél számára megkérdőjelezi az esetleges támadás által elérhető célokat és előnyöket, egy megvalósult támadás esetén

pedig képes az ország területének és szuverenitásának fegyveres védelmére. A stratégiai szintű elrettentés és védelem

szempontjából meghatározó Magyarország NATO- és európai uniós tagsága, ugyanakkor az önálló nemzeti képességek

fejlesztése a NATO és az Európai Unió védelmi képességeit is növeli, ezáltal a kontinens stabilitását és biztonságát erősíti.

Ezért a Magyar Honvédségnek a Washingtoni Szerződés 3. cikke szerinti egyéni és kollektív védelmi képességfejlesztési

feladatok mellett képesnek kell lennie az 5. cikk szerinti kollektív védelmi feladatok és az Európai Unióról szóló szerződés

kölcsönös segítségnyújtási klauzulájából (42.7. cikk), illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés szolidaritási

klauzulájából (222. cikk) származó feladatok ellátására, valamint a válságreagáló műveletekhez és a honvédelmi rendszert

építő partnerségi feladatokhoz történő hozzájárulásra (NKS 5075)

ELRETTENTÉS ÉS VÉDELEM ÁTFOGÓ MEGKÖZELÍTÉSE
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A JÖVŐ MAGYAR HONVÉDSÉGE

• Az NKS kijelöli az MH alkalmazásának és 
fenntartásának elveit, irányait

• Meghatározza a humán, doktrinális, oktatási, 
kiképzési és vezetési területek fejlesztési irányait

• A kor követelményeinek megfelelő, megújult, jól 
szervezett, hatékonyan alkalmazható és 
fenntartható haderő

• Szükség esetén regionálisan is vezető szerepet tud 
vállalni 



A SZÁRAZFÖLDI ERŐK 
FEJLESZTÉSE

VEZETÉS IRÁNYÍTÁSI 
RENDSZEREK (C4I)

A LÉGIERŐ FEJLESZTÉSE

TÁMOGATÓ KÉPESSÉGEK 
ÉS KÉPESSÉGFOKOZÓK

ÖNKÉNTES TARTALÉKOS 
RENDSZER (ÖTR)

MEGÚJULÓ 
MAGYAR HONVÉDSÉG

Zrínyi HHP



STRATÉGIAI KONVERGENCIA
• Az önerő fejlesztése a szövetséges

haderők koordinált fejlesztésével
összhangban (a NATO és EU erősítése)

• A többnemzeti katonai formációkban
való aktív részvétel (NRF, NRI, EU BG)

• Meghatározó szerep régiónkban (HQ
MND-C, R-SOCC)



MŰVELET-STRATÉGIAI IRÁNYOK

Az illegális tömeges migrációt kiváltó okok (gyenge/ bukott államok, etnikai-vallási
konfliktusok, szélsőséges ideológiák, klímaváltozás, fegyverek ellenőrizetlen
terjedése, továbbá külső szereplők egyoldalú beavatkozása) enyhítésében
a Magyar Honvédség az állam tágabb biztonság- és védelempolitikai
eszközrendszerének részeként, nemzetközi koalícióban lép fel. (NKS 5072)



KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMET!


