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I.rész 

Közbiztonság, rendészet feladatai 
 

Vállalásaink 

 A kor kihívásait kezelni képes, rendészetet teremtünk, ami hatékonyan képes hozzájárulni 

ahhoz, hogy a közbiztonság, mint legalapvetőbb közszolgáltatás Magyarország minden 

polgára számára társadalmi helyzetre, lakóhelyre való tekintet nélkül biztosított legyen. 

Rendészeti politikánk célja nem pusztán a bűnözés elleni küzdelem, hanem a mindennapok 

biztonságának megteremtése, a békés társadalmi együttélés normáinak következetes és 

határozott érvényesítése. 

 Modernizáljuk a rendőrséget. A létszám, erő és a feladatok radikális újraelosztásával 

megerősítjük a végrehajtó állományt. Egy új szervezeti és szolgálati rend keretei között 

megháromszorozzuk egy adott területért felelős, a lakossággal közvetlenül kapcsolatban álló 

körzeti megbízotti szolgálat létszámát. Ezzel megteremtjük a közösségi típusú rendőrségi 

működés feltételeit. 

 Olyan a végrehajtó állományt jobban megbecsülő előmeneteli- és illetményrendszert 

vezetünk be, ami teljesítményre és folyamatos fejlődésre ösztönöz. 

 A hivatásos szolgálattal szükségszerűen együtt járó alapjog-korlátozásokat és munkajogi 

kötöttségeket méltányosan ellentételező juttatási rendszert alakítunk ki. 

 A korábbi anomáliáktól mentes, társadalmi szempontból méltányos új típusú szolgálati 

nyugdíjrendszert vezetünk be. 

 A méltatlanul meghurcolt szolgálati nyugdíjasokat erkölcsileg kárpótoljuk, nyugdíjas 

státuszukat visszaállítjuk, a juttatásukat sújtó 16 %-os levonást megszüntetjük. 

 A rendészeti dolgozókat képviselő szakszervezeteket partnerként kezeljük, megnyirbált 

jogosítványaikat visszaállítjuk. 

 A polgárőrségek támogatását jelentősen megemeljük, a polgárőrségek szolgálati autóit 

terhelő cégautó adót eltöröljük. 

 A személy- és vagyonőrök munkajogi és egzisztenciális kiszolgáltatottságát csökkentő 

törvényt alkotunk. Szakmai kompetenciájukat és társadalmi tekintélyüket erősítő 

intézkedéseket vezetünk be, továbbá bekapcsoljuk őket a közterületi jelzőrendszerbe. 

 Helyreállítjuk a tűzvédelem és a polgári védelem szakmai rangját. 

 Megkezdjük a büntetés-végrehajtás személyi állományának halaszthatatlan bérrendezését. 
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1. Programunk váza 

Közbiztonsági programunk célja: 

Olyan, a kor kihívásait kezelni képes, rendészetet kell megteremteni, ami hatékonyan képes 

hozzájárulni ahhoz, hogy a közbiztonság, mint legalapvetőbb közszolgáltatás Magyarország minden 

polgára számára társadalmi helyzetre, lakóhelyre való tekintet nélkül biztosított legyen. E rendészeti 

politika rendeltetése nem pusztán a bűnözés elleni küzdelem, hanem a mindennapok biztonságának 

megteremtése, a békés társadalmi együttélés normáinak következetes és határozott érvényesítése. 

Programunk főbb elemei: 

 Elkötelezett, felkészült, motivált és megbecsült állomány 

o Új előmeneteli és illetményrendszer, ami teljesítményre, folyamatos fejlődésre 

ösztönöz. 

o Modernizált, gyakorlatközpontú oktatási és továbbképzési rendszer. A szakma elitjét 

tömörítő tudományos kollégium(ok) felállítása. 

o Rendészeti illetményalap bevezetése, és egy több éves bérfelzárkóztatási program 

megindítása. 

o Új típusú szolgálati nyugdíjrendszer bevezetése. 

o Orbán-kormány rendészeti dolgozókat sújtó, nyíltan diszkriminatív intézkedéseinek 

hatályon kívül helyezése. 

o Szolgálati nyugdíjasok erkölcsi kárpótlása, nyugdíjas státuszuk visszaállítása, a 

juttatásaikat sújtó 16 %-os levonás megszüntetése. 

 Létszám-erő-feladat újraelosztása 

o Radikálisan átalakított és megerősített körzeti megbízotti szolgálat. A körzetek száma 

nagyságrendileg kétszeresére nő, és fő szervezési elvként a lakosságszámhoz 

igazodik. Az új szolgálati formában a mai körzeti megbízotti létszám háromszorosa 

teljesít szolgálatot. (Miközben a létszám és forráselosztás módosítása révén a 

rendőrség összlétszáma változatlan marad.) 

o Közösségi típusú rendőrségi modell meghonosítása. 

o Bűnügyi szolgálati ág megerősítése. 

o Rendőrség egységes szervezeti rendszerének helyreállítása. 

o Profiltisztítás. 

o Önkormányzatok közbiztonság fenntartásában játszott szerepének növelése. 

 Bűnmegelőzés középpontba állítása. 
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 Évtizedes hiányosságok felszámolásának megkezdése a büntetés-végrehajtás területén. 

 Az integráció hiányosságainak korrekciója a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. 

 A nemzetbiztonsági szolgálatokba vetett bizalom helyreállítása. 

 Tűzvédelem és a polgári védelem szakmai rangjának helyreállítása. 

 Önkéntes szervezetek támogatása és partnerként kezelése (polgárőrségek, önkéntes 

tűzoltóságok). 

 Magánszervezetek aktívabb bevonása (vagyonőrök, létesítményi tűzoltóságok). 

 Külső pénzügyi támogatások szabályozott formáinak megteremtése 

o A személyi jövedelemadó második 1 %-ának közbiztonsági célokra történő 

felajánlhatóságának lehetővé tétele. 

o A helyi rendészetet működésére, fejlesztésére fordítandó önkormányzati 

támogatások nyújtásának ösztönzése, és szabályozott kereteinek kialakítása. 

 

 

2. Helyzetkép 

Az állam egyik vitathatatlanul legfontosabb társadalmi funkciója a közbiztonság fenntartása. Ebből 

következően a közbiztonság kérdése rendre a politikai viták és választási kampányok középpontjába 

került, aminek következtében az utóbbi 20 évben a rendészeti szerveknél egymást érték a kisebb-

nagyobb átszervezések, nagyszámban fogalmazódtak meg átalakítási és reformjavaslatok. Ezen 

erőfeszítéseknek köszönhetően megteremtődtek a jogállami működés alapvető feltételei, több 

területen jelentős technikai modernizáció zajlott le, javult a személyi állomány képzettsége és 

szakmai felkészültsége. Sikerült megfékezni a bűncselekmények számának rendszerváltást követően 

megindult drámai növekedését, sőt 1998-2009-ig a bűnügyi statisztikák folyamatos javulása volt 

megfigyelhető. 

Az elért kisebb-nagyobb eredmények és a javuló bűnügyi statisztikák sokáig elfedték, hogy a 

rendszerváltást követő, drámai gyorsaságú és mértékű gazdasági, társadalmi átalakulás jelentette 

kihívásokra a magyar politika a rendészet és közbiztonság tekintetében sem adott valóban kielégítő 

válaszokat. Az utóbbi években azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar rendészet a jelenlegi 

működési mechanizmusok és szervezeti struktúra mellett nem képes az elvárt színvonalú 

közbiztonság garantálására. A jelenlegi állapotok lényegében sem a rendészeti szervek állománya, 

sem az e szerveket fenntartó adófizető polgárok számára nem elfogadhatóak. 

Ma már evidencia, hogy a lakosság biztonságérzete a bűnügyi statisztikák minden ellenkező adata 

ellenére lényegesen romlott. Különösen a „kis értékű”, de az embereket érthető módon rendkívül 

ingerlő tulajdon elleni cselekmények (lopások, betörések) jelentős száma, valamint a személy elleni 
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erőszakos és garázda cselekmények megszaporodása ássa alá a lakosság biztonságérzetét. A 

helyzetet súlyosbítja, hogy a közbiztonsági problémák az ország gazdasági problémákkal sújtott 

településein, térségeiben sűrűsödnek. Egész kistérségek marginalizálódtak, kerületek ki az ország 

gazdasági vérkeringéséből. E területeken a negatív folyamatok egymást erősítik. A munkahelyek 

megszűnése miatt a jól képzett, munkaképes lakosság jelentős része elvándorolt, aminek 

következtében szinte eltűnt a fizetőképes kereslet, ami további mélységekbe rántotta a helyi 

gazdaságot. Ráadásul a jól képzett munkaerő eltűnése, és az infrastruktúra lepusztulása a 

hagyományos terület és gazdaságfejlesztési programokat a legtöbb esetben eleve kudarcra ítéli.  A 

több évtizedes, mély gazdasági és társadalmi válsággal sújtott térségekben élők jelentős része a 

munkaerőpiacról kiszorulva, kilátástalan szegénységben él. Mindez a társadalmi konfliktusok végletes 

kiéleződését, a helyi közösségeket korábban összetartó rend felbomlását eredményezte. Az utóbbi 

években a helyzet folyamatosan és drámain romlott. Ma már számos települést a békés társadalmi 

együttélés szabályait módszeresen lábbal tipró, agresszív fellépésű csoportok tesznek élhetetlenné. A 

kialakult tarthatatlan állapotokat különösen robbanásveszélyessé teszi, hogy a konfliktusok sok 

esetben etnikai színezetet is öltenek, ami teret nyit a szélsőjobboldali provokátorok tűrhetetlen, 

közösségromboló tevékenységének. Világosan látni kell, hogy a munkanélküliséget, szegénységet és 

kilátástalanságot állandósító ördögi kör megtörése gazdaság- és társadalompolitikai feladat. 

Ugyanakkor a mindennapok biztonságát aláásó, agresszív, garázda csoportokkal szemben 

határozottan, rendészeti eszközökkel kell fellépni. Elfogadhatatlan, hogy Magyarországon egész 

falvak, kisvárosok éljenek rettegésben. Sajnos e rendkívül súlyos problémákra a magyar rendészet a 

rendszerváltás óta nem tudott megfelelő választ adni. Lényegében kijelenthető, hogy az állam ma 

már közel sem képes egyenlő színvonalon biztosítani az ország különböző területein élő polgárai 

számára a biztonsághoz való jogot, ami egy demokratikus jogállamban elfogadhatatlan. 

Szinte minden településen elégtelennek ítélik meg a rendőri jelenlétet, rendszerint mind az 

önkormányzatok, mind a lakosok azon a véleményen vannak, hogy „nincs elég rendőr”. Pontosabban 

nem ott vannak, ahol lenniük kellene: a bűnügyileg fertőzött, veszélyeztetett településrészeken, a 

segítségre szoruló polgárok számára elérhető közelségben. Sokan a rendőrökre már nem mint a 

közbiztonság elsőszámú letéteményeseire, hanem mint speciális adószedőkre tekintenek, akiknek 

leginkább az a feladata, hogy sebességmérő berendezésekkel felszerelve a leglehetetlenebb 

helyeken, sokszor kint felejtett korlátozó táblák mögött rejtőzve bírságolják a gépjárművezetőket. Ez 

a megközelítés – bár nyilvánvalóan túlzó – nem tekinthető teljesen megalapozatlannak, hiszen a 

közrendvédelmi állományból rendszeresen vezényelnek jelentős erőket e feladat ellátására. A 

településeken tapasztalható „rendőrhiányt” a különböző akciók keretében egy-két órára 

nagyszámban megjelenő, helyben ismeretlen rendőrök sem javítják, különösen ha az akció tömeges 

igazoltatásban és a bagatell szabálysértések miatti feljelentések sokaságában merül ki. 

Általános tapasztalat, hogy a tulajdon elleni kisebb súlyú jogellenesek cselekmények (tipikusan a 

szabálysértési értékhatár alatti lopások) esetében sokszor nincs érdemi eljárást, pusztán az elkövetés 

tényének dokumentálása történik meg. Az eljárás a sértett számára rendszerint újabb jelentős terhet 

jelent, miközben a jelenlegi körülmények között csupán minimális remény van kárának 

megtérülésére és az elkövető elfogására. Ilyen körülmények között egyáltalán nem meglepő, hogy 

sok bűncselekmény áldozatául esett személy inkább feljelentést sem tesz. A közbiztonság állapotával 

kapcsolatosan tapasztalható elégedetlenség másik jelentős forrása, hogy az általános vélekedés 
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szerint a rendőrség nem tud (esetleg nem is akar) fellépni a mindennapi életet sokszor súlyosan 

megkeserítő garázda cselekményekkel szemben. 

Összességében elmondható, hogy a rendőrséget (és általában az állami szerveket) éppen azon 

jelenségekkel szembeni küzdelem tekintetében tartják alkalmatlannak és inkompetensnek, amik 

leginkább meghatározzák az emberek biztonságérzetét. A népszerű rendőrviccek ellenére e 

problémák gyökerét nem a személyi állományban kell keresnünk. Éppen ellenkezőleg! Az állomány 

felkészültségének és szakmai elhivatottságának köszönhető, hogy minden nehézség ellenére a 

rendészeti szervezetrendszer a mai napig működőképes maradt. Azonban szembe kell nézni azzal a 

ténnyel, hogy a jelenlegi szervezetrendszer keretei között, a jelenlegi szabályozási környezetben és 

működési mechanizmusok mellett a végrehajtó állomány és szakmai vezetőik minden tiszteletre 

méltó erőfeszítése ellenére nem lehet érdemben javítani az imént vázolt tarthatatlan állapotokon. 

A közvélekedéssel ellentétben ugyanis a rendészeti szerveknél (és nem csupán a rendőrségnél) 

szolgálatot teljesítő állomány nem haszonélvezője, hanem áldozata a fennálló állapotoknak. A 

jelenlegi szervezeti struktúra és merev bürokratikus működés mind a vezetőket, mind a beosztottakat 

gúzsba köti, és kiszolgáltatottá teszi. A rendészeti szervek állományának tagjai a nem megfelelő 

létszám- és feladatelosztás következtében állandó túlszolgálatra kényszerülnek, család- és 

magánéletük mára szinte tervezhetetlenné vált. Az e területet sem elkerülő költségvetési 

megszorítások következtében folyamatosan romló körülmények között, reálértéken egyre kevesebb 

pénzért kell dolgozniuk. A hivatásos szolgálattal természetszerűen együtt járó többletkötelezettségek 

(felszerelésekor életük kockáztatását is vállalják számos alapjoguk korlátozása mellett!) 

ellentételezésére hivatott kedvezményrendszer mára gyakorlatilag megszűnt. A szolgálati 

nyugdíjrendszer felszámolásával az utolsó olyan elem is kikerült a szolgálati törvényből, ami 

ösztönzést adhatott a hivatásos szolgálat vállalására, illetve a pályán maradásra. A közbiztonság 

negatív megítélése természetesen visszahat a rendészeti szervek és állományuk megítélésére is. A 

hivatásos szolgálat társadalmi megbecsültsége mindezek következtében méltatlanul alacsony. Ez, 

valamint a 2010-es választásokat követően a Fidesz politikusai által folytatott, érthetetlen lejárató 

kampány (a már leszerelt rendőrök és katonák választásokon való elindulásának korlátozása a Lex-

Borkaiként elhíresült alkotmánymódosításban, a semmisségi törvény, az un. Balsai-jelentés, a 

bohócnak és Kádár-huszárnak titulálás stb.) mára teljesen szétzúzta az alulfizetett, mindenféle pozitív 

jövőképtől megfosztott állomány morálját. 

Bár a Fidesz többek között a közbiztonság javításának ígéretével nyerte meg a választásokat, a 

rendészet érdemi modernizációjához neki sem látott, holott az előző kormányzati ciklusban 

megkezdődött az ezt megalapozó kidolgozó munka. Érdemi intézkedések helyett a hivatásos 

állomány megfélemlítésével próbálja a rendészeti szervek működését fenntartani, és elfedni az egyre 

nyilvánvalóbbá váló problémákat. 

A kormányváltást követően az állomány vegzálásán túlmenően valóban érdemi változtatást csak a 

tűzvédelem és polgári védelem területén hajtottak végre. Bár az átalakítás és modernizáció 

szükségessége e területeken is fennállt, a megvalósított valóban radikális átszervezés megítélésünk 

szerint nemhogy javította, hanem lényegesen rontott a lakosság biztonsági helyzetét. Az 

önkormányzati tűzoltóságok államosításával, az önkéntes tűzoltóságok saját működési területeinek 

megszüntetésével az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság irányítása alatt egy gigantikus, 
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fejnehéz állami rendészeti szervet alakítottak ki egy olyan területen, ahol hagyományosan a helyi 

önkormányzatoknak és önkéntes szerveződéseknek kellene jelentős szerepet játszaniuk. A szinte 

minden feladatot és számos új hatáskört magához koncentráló szervezet csak az állomány állandósult 

túlóráztatásával képes megfelelni a követelményeknek. Az önkéntes tűzoltóktól elvett működési 

területeken a tervezett nagyobb biztonság érdekében kialakítandó tűzoltó rajok nem kerültek 

megalakításra, feltöltésük nem történt meg, ezért az átalakult önkéntes (ma már önkormányzati) 

tűzoltóknak lényegében ma is ugyan úgy kell településeiken beavatkozniuk. Mivel azonban az új 

törvényi szabályozás szerint tűzoltási-, műszaki mentési irányítói feladatot nem láthatnak el, így a 

hivatásos tűzoltóegységeknek is vonulniuk kell (néha jelentős távolságokba is) mely erőket von el a 

nagyobb városok hatékony tűzvédelmétől. Az új riasztási rendszerrel szemben is számos alkalommal 

fogalmazódott meg kritika, mert az az elmúlt időszakban számos téves riasztást eredményezett. A 

polgári védelemi szakterületen tevékenykedő állomány tűzoltóvá átminősítésével és tűzoltó 

beosztásba helyezésével szinte teljesen megszűnt a hagyományos polgári védelmi tevékenység. 

Megdöbbentő módon az új katasztrófavédelmi szervezetrendszert nem a tűzoltóságok és a polgári 

védelem szervezeti értékeire, hagyományaira alapozva, hanem azt lerombolva alakította (alakítja) ki 

a belügyi vezetés. Ennek mindennél világosabb, szimbolikus megnyilvánulása, hogy még a 

„tűzoltóság” elnevezést is módszeresen törölték.  Így lettek a tűzoltó parancsnokságokból 

katasztrófavédelmi igazgatóságok, a Központi Tűzoltó Múzeumból Katasztrófavédelmi Múzeum, még 

a Tűzoltó Zenekar is Katasztrófavédelem Zenekarra lett átkeresztelve. A tűzoltóság, mint fogalom 

eltörlésére tett óriási erőfeszítések lassan meghozzák gyümölcsüket: ma már a televíziók, rádiók 

híradásaiban nem a tűzoltók, hanem a katasztrófavédők vonulnak ki a tűzesetekhez. 

Összességében elmondható, hogy a tűzvédelem és a polgári védelem területén hatványozottan 

igaz az a megállapítás, miszerint a jelenlegi állapotok mind a lakosság biztonsága, mind szolgálatot 

teljesítő állomány szemszögéből elfogadhatatlanok. 

 

 

3. Céljaink 

Meggyőződésünk, hogy a rendészet és közbiztonság tekintetében is ki lehet törni az elmúlt 22 év 

rossz kompromisszumainak és félmegoldásának csapdáiból. Nem kell, és nem szabad 

megváltoztathatatlan adottságnak elfogadnunk az egyébként mindenki számára elfogadhatatlan 

állapotokat. Hisszük, hogy kellő politikai elszántsággal és akarattal, minden érintett szereplő aktív és 

segítő részvételével megfogalmazható, és végrehajtható olyan program, ami, ha két hét alatt 

biztosan nem is, de néhány éven belül érdemben képes javítani Magyarország polgárainak 

biztonságát, illetve a mainál elfogadhatóbb munkakörülményeket, nagyobb anyagi és társadalmi 

megbecsülést, valamint tisztességes megélhetést és pályaképet biztosít a rendészeti szervek 

dolgozóinak. 

Határozott rendészetpolitikai irányváltás végrehajtására van szükség. A rendészet társadalmi 

rendeltetése ugyanis nem pusztán a bűnözés elleni küzdelem, hanem a mindennapok 

biztonságának megteremtése, a békés társadalmi együttélés normáinak következetes és 
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határozott érvényesítése. Megengedhetetlen, hogy a társadalmi együttélés szabályait módszeresen 

lábbal tipró, agresszív fellépésű csoportok egész településeket tegyenek élhetetlenné. E csoportokkal 

szemben összehangolt kemény hatósági fellépés szükséges, csakúgy, mint a magukat önjelölt 

rendfenntartóknak beállító szélsőjobboldali provokátorokkal szemben. 

Az államszervezet bármelyik szegmensében megindított modernizációs program csak akkor lehet 

sikeres, ha szem előtt tartjuk az adott szervezet funkcióját, a megvalósítandó társadalmi célt. Ez a cél 

meggyőződésünk szerint az alábbiak szerint határozható meg: 

Olyan, a kor kihívásait kezelni képes, rendészetet kell megteremteni, ami hatékonyan képes 

hozzájárulni ahhoz, hogy a közbiztonság, mint legalapvetőbb közszolgáltatás Magyarország minden 

polgára számára társadalmi helyzetre, lakóhelyre való tekintet nélkül biztosított legyen. 

 

 

4. Változás előfeltételei 

Azonban azt is világosan látni kell, hogy a több tízezer embert foglalkoztató speciális jellemzőkkel 

(zárt, erősen hierarchikus stb.) bíró rendészeti szervek átfogó modernizációja hatalmas kihívás. Egy 

ilyen nagy horderejű, az állam egyik legalapvetőbb funkcióját érintő változás sikeres végigvitelének 

előfeltétele, hogy azok szükségességét mind a politikai döntéshozók, mind az adófizető polgárok, 

mind a rendészeti dolgozók felismerjék, elfogadják. Minden érintettnek meg kell haladnia a meglévő 

rossz beidegződéseket, sztereotípiákat. Különösen azon a káros szemléleten kell felülemelkedni, ami 

rendészeti dolgozókat mintegy külön kasztként kezeli, és szembeállítja a társadalom többségével. 

Sajnos a Fidesz az elmúlt években a költségvetési megszorítások (vagy talán kicsinyes politikai bosszú) 

keresztülvitele érdekében tudatosan elmélyítette ezt az ellentétet. 

Az előrelépés érdekében tanulva az elmúlt évtizedek hibáiból az érintettek részéről minimálisan az 

alábbi kompromisszumok megkötésére van szükség: 

 A rendészeti szervek végrehajtó állományának és szakmai vezetésének be kell látnia, hogy a 

rendészet mai állapotában nem képes elvárt színvonalú közszolgáltatást nyújtani. Ezért 

nemcsak magának a rendészeti szerveknek kell megújulniuk, hanem a napi munkavégzési 

rutinnak, és az e szervezetekre jellemző munkakultúrának is. Társadalmi elvárás, hogy a 

rendészeti szervek állománya motiváltabb, partnerekkel együttműködőbb, teljesítmény és 

tudásorientáltabb legyen. A hivatásos szolgálati viszonyra vonatkozó szabályok megújítása 

során e jogos elvárásokat ki kell elégíteni, ami szükségessé teszi az állomány folyamatos 

képzésének, átfogóbb kompetencia- és teljesítményértékelésnek, valamint egy szigorúan 

tudás és teljesítményalapú előmeneteli rend megteremtését. 

 A közbiztonságot, mint közszolgáltatást élvező adófizető polgároknak be kell látniuk, hogy a 

rendészeti szervek állományának hivatásszerűen kell olyan veszélyeket felvállalniuk, amikre 

más pozícióban dolgozók nem kötelezhetőek. A veszélyes bűnözők elfogása, külvilágtól elzárt 

intézményekben őrzése, a jogsértő személyekkel szembeni konfliktusok felvállalása, az égő 

házakból, katasztrófa sújtotta területekről történő mentés az átlagos foglalkozásoknál jóval 
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nagyobb kockázatokat hordoznak magukban. A rendészeti szerveknél dolgozók 

felszerelésükkor vállalják ezeket a kockázatokat, vállalják, hogy hivatásukból eredő 

kötelezettségüknek akár életük kockáztatásával is eleget tesznek. Az említett veszélyek 

elhárítása során nem lehet tekintettel lenni a munkajogviszonyra jellemző olyan 

kötöttségekre, mint a munka és pihenőidő vagy a munkavégzés helyére vonatkozó szabályok. 

Ez nem egyszerűen egy szakma, hanem hivatás, ami meghatározza a szolgálatot vállalók 

életmódját, életvitelét. A hivatásos állomány számára nincsen családdal együtt tölthető 

Karácsonyi ünnepek, gondtalan, hetekig tartó szabadság. Az állandó készenlét, rendelkezésre 

állás, sokszor a családtól távoli szolgálatvégzés és éppen a mások pihenését szolgáló 

munkaszüneti napokon történő fokozott helytállás törvényszerű velejárója ennek a 

hivatásnak. Különösen nagy pszichés terhelésnek vannak kitéve a büntetés-végrehajtásban 

szolgálatot teljesítők, akik életük nagy részét a külvilágtól elkülönülten, bűnözőkkel 

összezárva töltik. Mindezekre tekintettel indokolt, hogy törvény biztosítsa a hivatásos 

szolgálattal együtt járó többletkötelezettségek és alapjog-korlátozások ellentételezésének 

módját. Bizonyos többletjogosultságok garantálását nemcsak a méltányosság és az 

igazságosság, de a józan, racionális megfontolás is indokolja, hiszen magasan kvalifikált, 

motivált állomány toborzása és megtartása hosszú távon csak megfelelő anyagi és erkölcsi 

megbecsülés mellett lehetséges. Ennek hiányában nem várható el, hogy a rendészeti szervek 

dolgozói hivatásként, és ne a megélhetési kényszer miatt jobb lehetőség felbukkanásáig 

ideiglenes megoldásként tekintsenek munkájukra. 

 A politikai döntéshozóknak is be kell látniuk, hogy a rendészet modernizációjának jelszavával 

meginduló változás nem csaphat át az elmúlt évtizedekre olyannyira jellemző „reformmá”, 

ami sok esetben „költségvetési racionalizálásban” merült ki. Éppen ellenkezőleg! Valódi 

modernizáció csak akkor lehetséges, ha az átalakításhoz szükséges pénzeszközöket a 

költségvetés rendelkezésre bocsátja. A rendészeti rendszerben jelenleg nincs olyan 

működési tartalék, amiből az átalakítás levezényelhető volna, sőt a szervezetrendszer hosszú 

évek óta folyamatosan alulfinanszírozott. Meggyőződésünk, hogy az egyszeri nagyobb 

ráfordítással járó szervezeti és technikai fejlesztések (ezekhez akár uniós fejlesztési források 

is igénybe vehetők) megvalósítását követően a területre fordítandó működési források 

szerény növelésével, akár változatlan létszám mellett is jelentős eredményeket lehet elérni. 

 

 

5. Modernizációs javaslatok 

a) Elkötelezett, felkészült, motivált és megbecsült állomány 

A valódi modernizáció egyik legfontosabb előfeltétele egy új szolgálati törvény megalkotása. 

Teljesen új szemléletű előmeneteli és illetményrendszer kialakítására van szükség, nemcsak 

a rendőrség, hanem minden rendészeti szerv állományára (büntetés-végrehajtásban, 

katasztrófavédelemben, nemzetbiztonsági szolgálatoknál dolgozók, pénzügyőrök) 

vonatkozóan. A jelenlegi szabályok a végrehajtó állomány előmeneteli lehetőségeit 

túlságosan szűkre szabják. Nem túl hosszú szolgálati idő letöltését követően mind az 
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illetmény, mind a szakmai megbecsültség tekintetében csak a magasabb szervezeti szintre 

való feljutással lehet előrébb jutni. Akinek erre nincs lehetősége, és az adott beosztásban 

lehetőségeit már kimerítette, értelemszerűen nem motivált kimagasló teljesítmény 

nyújtására, vagy komoly időt és energiát felemésztő önképzésre. Mindez fordítva is igaz: aki 

már meghatározott beosztást és rendfokozatot elért nemigen kell attól tartania, hogy 

gyengébb munkavégzés esetén a hierarchia alján találhatja magát. Tehát a jelenlegi 

szabályozás nem ösztönöz teljesítményre, az állomány jelentős részénél indokolatlanul szűkíti 

a fejlődés és továbblépés lehetőségét, az előmenetel objektív kritériumok helyett sok 

esetben a parancsnokok szubjektív döntésein múlik. 

Ezzel szemben az új szolgálati törvényben olyan előmeneteli- és illetményrendszert kell 

kialakítani, ami teljesítményre, folyamatos fejlődésre ösztönöz. Ami nemcsak a hierarchián 

belüli előrelépést, hanem egy adott szervezeti szinten, adott beosztásban hosszú időn át 

nyújtott szolgálatteljesítést is honorálja, egyúttal folyamatosan megköveteli, és ösztönzi a 

magas színvonalú munkavégzést, a szaktudás és kompetenciák szinten tartását, fejlesztését. 

Ezért az új illetményrendszernek önmagában értékként kell elismernie a hivatásos 

szolgálatban töltött időt, ezért az illetmény meghatározó részét kell képeznie az ezt kifejező 

új illetményelemnek. Ezáltal nem fordulhat elő, hogy az állomány egy jelentős része 

viszonylag fiatalon elérje a maximális illetményszintet. Ugyanakkor meg kell követelni, hogy 

ne csak egy beosztás (munkakör) betöltését megelőzően, hanem bizonyos időközönként (3-5 

év) mindenki adjon bizonyságot, hogy birtokában van az adott beosztás betöltéséhez 

szükséges kompetenciáknak. Az új előmeneteli- és illetményrendszernek azt is pénzben 

megjelenő módon honorálnia kell, ha valaki a saját beosztásához szükséges további, az adott 

szerv számára hasznosítható kompetenciákat szerez meg. 

Mindenek előfeltétele a képzési és oktatási rendszer modernizációja. Nem elégséges ugyanis 

pusztán követelményeket megfogalmazni az állománnyal szemben, hanem e követelmények 

teljesítését lehetővé tevő feltételrendszert is ki kell alakítani. Ha az előmeneteli rendszer 

központjába valóban a szaktudás és a kompetenciák folyamatos fejlesztését kívánjuk 

állítani, akkor megkerülhetetlen, hogy a képzési rendszerre a jelenleginél célirányosabban, 

jóval nagyobb erőforrásokat fordítsunk. A képzési (és különösen a továbbképzési) 

programokat az egyes rendészeti szervek, szolgálati ágak és beosztások (munkakörök) szerint 

differenciáltan kell kidolgozni. E kellően specializált képzési programoknak kell biztosítaniuk, 

hogy a résztvevők valóban a beosztásuknak (munkakörüknek) megfelelő, gyakorlatban 

alkalmazható tudáshoz jussanak, és valóban a szükséges kompetenciákat fejlesszék. A képzési 

rendszer és a megfogalmazott képzési követelmények nem szakadhatnak el a mindennapi 

szolgálatteljesítés követelményeitől, nem lehetnek önmagukért valók. Hiszen csak ebben az 

esetben tudja a polgárok számára is észrevehető módon emelni a rendészeti szervek 

működésének színvonalát, valamint tudásban, felkészültségben és morálban erősíteni az 

állományt. Szükség van a szakma elitjét tömörítő tudományos kollégium(ok) felállítására is, 

ami(k) az oktatási és képzési rendszer meghatározásában és működtetésében játszana(ának) 

jelentős szerepet, valamint bevonható(k) a rendészet jövőjét érintő döntések szakmai, 

tudományos megalapozásába. A tudományos kollégiumi tagság a kiemelkedő elméleti 

tudással rendelkező aktív, illetve nyugállományba vonult kollégák, tapasztalt vezetők erkölcsi 

és anyagi elismerését is biztosítja, mintegy megkoronázza a szakmai életutat.  
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Az új szabályozásnak elsősorban egy adott beosztás (munkakör) betöltéséhez megkövetelt 

kompetenciákat, annak gyakorlásával együtt járó terhelést és kockázatokat, valamint a 

felelősségvállalás mértékét kell elismernie. Ennek megfelelően egy munkakör alapú 

illetményrendszer kerülne bevezetésre. 

Az előmenetel rendszernek mindenki számára nyitottnak, az előmenetel feltételeinek 

átláthatónak kell lennie. A magasabb értékű beosztásra (munkakörre) váltás előírt gyakorlati 

idő megszerzését követően, valamint az új beosztásra (munkakörre) előírt iskolai végzettség 

és/vagy új szakirányú szakmai képzésben való részvétel, egyes esetekben versenyvizsga 

letételével legyen lehetséges. A feljebb lépés lehetőségét megteremtő képzésekre, 

tanfolyamokra kiválasztás szempontjait világosan meg kell határozni, és a részvételt a 

feltételek teljesülése esetén mindenkinek biztosítani kell. A beosztások betöltéséhez 

jogszabályban pontosan körülírt belső adatbázis (versenyvizsgával) vagy pályázati rendszer 

szolgálhat. 

A hivatásos szolgálattal járó jelentősen nagyobb kockázatok, súlyosabb kötelezettségek és 

alapjog-korlátozások vállalásának ellentételezéseként biztosítani kell, a hivatásos állomány 

közszolgálati jogviszonyokhoz mérten kiemelt bérezését. Ezért javasoljuk, hogy a 

bevezetendő rendészeti illetményalap a mindenkori köztisztviselői illetményalap szolgálati 

törvényben meghatározott szorzóval növelt összege legyen. Az új illetményalap 

bevezetéséből következő illetményszintet egy több éves előre meghatározott 

bérfelzárkóztatás programmal kell elérni.  Vissza kell állítani az elmúlt évtizedekben 

elsorvasztott, rekreációt szolgáló természetbeni ellátások rendszerét. 

A hivatásos szolgálatban töltött életút elismeréseként az új szolgálati törvényben egy új 

típusú szolgálati nyugdíjrendszert kell bevezetni, ami adómenetes nyugdíjszerű ellátást és 

nyugdíjas státuszt biztosít. Azonban a korábbi szabályozástól eltérően szerves részét képezi a 

megújítandó hivatásos életpályának, korai nyugdíjba vonulás helyett pályán maradásra 

ösztönöz. A jogosultság kizárólag a hivatásos szolgálatban eltöltött szolgálati időhöz kötődik, 

kizárva a túlságosan fiatal életkorban történő nyugdíjba vonulás lehetőségét, valamint 

biztosítva a szolgálati nyugdíjrendszer költségvetési finanszírozhatóságát és hosszú távú 

stabilitását. 

A megfogalmazott modernizációs cél elérésének - nevezetesen, hogy a rendészeti szervek 

állománya elkötelezetett, motivált, hatékony és ütőképes csapattá váljon – előfeltétele az 

Orbán-kormány rendészeti dolgozókat sújtó, nyíltan diszkriminatív intézkedéseinek 

hatályon kívül helyezése. Így többek között meg kell szüntetni a Lex-Borkaival bevezetett 

korlátozást, miszerint a már leszerelt rendőrök, katonák nem lehetnek jelöltek a 

választásokon, vissza kell állítani a szakszervezetek megvont jogosítványait, ezzel 

egyidejűleg fel kell számolni a hivatásrendi alapon szerveződő Magyar Rendvédelmi Kart. A 

rendészeti dolgozókat képviselő szakszervezetek működési feltételeit (munkaidő-

kedvezmény, tagdíjfizetés stb.) az általános munkajogi szabályoknak megfelelően kell 

meghatározni. Teljességgel elfogadhatatlanok az Orbán-kormány ezen ágazatban működő 

szakszervezetek ellehetetlenítését célzó intézkedései. Meggyőződésünk szerint a mindenkori 

magyar kormánynak a szakszervezeti mozgalmat partnerként kell kezelnie, és az állományt 
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érintő minden jelentős változtatás előtt érdemben kell egyeztetnie. Ezeket az egyeztetéseket 

a kormánynak nem pusztán az államnak, mint munkáltatónak erkölcsi és jogi 

kötelezettségéből fakadó kényszerből, hanem praktikus megfontolások miatt is érdemes 

lefolytatnia. A szakszervezetekkel folytatott konzultációk révén a rendészetpolitika irányítói a 

szervezetek működéséről, problémáiról olyan hasznos információkhoz juthatnak, amik a 

hierarchikus parancsnoki láncon keresztül nem, vagy nem abban a formában kerülnek a 

döntéshozók elé. 

Rendkívül fontosnak tartjuk a Fidesz által méltatlanul meghurcolt szolgálati nyugdíjasok 

erkölcsi kárpótlását. Határozott meggyőződésünk szerint egyetlen állam sem engedheti meg 

magának a nyugdíjak visszamenőleges hatályú diszkriminatív megnyirbálását, különös 

tekintettel azokra, akik életük kockáztatásával szolgálták hazájukat. A kormányváltást 

követően azonnal visszaállítjuk a szolgálati járandóságban részesülők nyugdíjas státuszát, 

ezzel megszüntetjük a minden alapot nélkülöző diszkriminációt (pl.: a munkavállalásra 

vonatkozó korlátozásokat). Megszüntetjük a szolgálati járandóságban részesülők juttatásait 

sújtó, a személyi jövedelemadó mértékével megegyező levonást. Erre lehetőség szerint a 

nyugdíjas státusz visszaállításával egyidejűleg sor kerül. Az ellátást sújtó levonás fokozatos 

kivezetését abban az esetben is meg fogjuk kezdeni, ha a költségvetési mozgástér 2014-ben 

nem teszi lehetővé annak egy aktussal történő azonnali megszüntetését. 

 

b) Létszám-erő-feladat újraelosztása 

Az átalakítás célja, hogy a rendőrség az adott területet ismerő, és azért felelősséggel tartozó 

állománnyal az ország minden pontján jelen legyen, és szükség esetén gyors és hatékony 

segítséget tudjon nyújtani az erre rászoruló polgároknak. A szervezetrendszert ezért az 

eddigi logikától eltérően alulról felfelé építkezve kell kialakítani. 

Olyan megoldást kerestünk, ami biztosítja a lakossággal közvetlen kapcsolatban álló, egy 

adott területért személyesen felelős körzeti megbízotti szolgálat radikális megnövelését. 

Mindezt olyan racionális szervezési modell alapján, ami hosszútávon finanszírozható és 

fenntartható módon biztosítja az állandó rendőri jelenlétet. Eszerint a körzetek száma 

jelentősen nőne, és fő szervezési elvként a lakosságszámhoz igazodna. Minden körzetért 

egy meghatározott helyi rendőr viseli a felelősséget, tartja a kapcsolatot a helyi lakossággal, 

közreműködik a bűnmegelőzési feladatok ellátásában stb. A folyamatos szolgálat és a 

reagálóképesség biztosítása érdekében meghatározott számú körzet rendőreit kisebb 

csoportokba kell szervezni. E csoportokhoz kell gépkocsit társítani és megfelelő technikai 

felszerelést biztosítani. A csoportok szolgálatát úgy kell meghatározni, hogy a gépkocsival egy 

járőrpár a nap huszonnégy órájában rendelkezésre álljon. A javasolt modell az erőforrások 

jóval ésszerűbb elosztását teszi lehetővé, egyúttal biztosítja azok állandó alkalmazását. 

Emellett új szolgálatszervezési rend bevezetése indokolt, ami a jelenlegivel szemben nem 

generál törvényszerűen nagy mennyiségű túlmunka igényt, ami ma már teljesen 

szervezhetetlenné teszi a hivatásos állomány magánéletét. Fontos követelmény, hogy a 

körzeti megbízotti szolgálat állományát ne lehessen más feladatokra vezényelni, ide nem 

számítva természetesen a minősített időszakokat.  
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Ebben a szolgálati formában teljesítene szolgálatot a változatlan létszámú (kb. 48 ezer fős) 

rendőrség állományból, több mint 10 ezer fő, ami a jelenleg szolgálatot teljesítő körzeti 

megbízotti létszám több mint háromszorosa.  Ilyen mértékű átalakítás sikeres lebonyolítása 

természetesen jelentős egyszeri ráfordítást, és számos beruházást igényel. Meggyőződésünk 

szerint ez a program olyan volumenű, az államszervezet egésze szempontjából is jelentős 

strukturális átalakításnak tekinthető, amelynek lebonyolítására európai uniós forrásokat is 

igénybe kell venni. E program keretében kell biztosítani a körzeti megbízottak, és a helyi 

rendőri szervek végrehajtó állományának lakhatásának megoldását is. A szolgálatteljesítés 

helyén, vagy annak közelében biztosított lakás ugyanis nem szociális ellátás, vagy az állomány 

anyagi ellentételezésének egyik módja, hanem kiemelt szolgálati érdek, a helyi közösség javát 

szolgálja. A radikálisan megerősített, szervezésében a lakosságszámhoz igazodó körzeti 

megbízotti szolgálat révén a rendőrség valamennyi polgár számára településtől és annak 

típusától függetlenül egyenlő biztonság szolgáltatását szavatolja. 

A körzeti megbízotti szolgálat fent vázolt megszervezési módja lehetővé teszi a lakossággal 

közvetlen kapcsolatban álló, a társadalmi környezetet jól ismerő rendőri állomány 

kialakulását, utat nyitva az un. közösségi rendészeti működési modell megteremtésének. A 

közösségi rendőrség működési modellként történő alkalmazása feltételezi a társadalmi 

kommunikációt, a helyi szervezetek bevonását a bűnmegelőzés és bűnüldözés 

feladatrendszerébe. A helyi rendőr információt ad és kap, a rendőrségi munka eredményei 

nyilvánosak, a közösség támogatásával eredményesebb lesz a fellépés a társadalmi normák 

megvédése során. 

Szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy a rendőrség jelenleg kevéssé felkészült a tömegesen 

jelentkező, többnyire kisebb tárgyi súlyú bűncselekmények hatékony feldolgozására. Ezért 

nemcsak a közrendvédelmi szolgálati ág, hanem a bűnügyi szolgálati ág esetében is a helyi 

rendőri szerveket kell megerősíteni. Olyan új módszereket kell kidolgozni, és elsősorban a 

helyi szervek bűnügyi állományával elsajátíttatni, amelyekkel eredményesen feldolgozhatók a 

tömegesen jelentkező ügyek. Az ehhez szükséges infrastruktúrát és technikai hátteret 

maradéktalanul rendelkezésre kell bocsátani. A nemzetbiztonsági szempontból különösen 

kockázatos társadalmi és gazdasági rendre különösen veszélyes bűncselekmények továbbra is 

kiemelten kell kezelni. A kiemelt ügyek kezelésének jelenlegi szervezeti háttere (a Készenléti 

Rendőrségbe integrált Nemzeti Nyomozó Iroda) nem elégséges. E területet súlyának 

megfelelően kell kezelni, és jelentős humán- és anyagi erőforrást kell ide öszpontosítani. 

A rendőrségi feladatok teljes körű ellátását továbbra is alapvetően a rendőrkapitányságok 

végeznék. A rendőrkapitányságok és a területi szint közötti feladatmegosztásnak a 

szubszidiaritás elvén kell nyugodnia, vagyis csak azokat a feladatokat szabad a területi szint 

hatáskörébe utalni, amelyek helyben csak kevésbé hatékonyan volnának megoldhatóak. 

Általánosságban kijelenthető, hogy kívánatos a kapitányságok döntési kompetenciáinak 

növelése. 

A feladat- és létszám újraelosztás fontos eleme tehát, a helyi és általában a végrehajtó 

szervek erősítése, a bürokrácia ésszerűsítése. Feleslegesnek, pazarlónak és ésszerűtlennek 

tartjuk a rendőrségi szervezetrendszer megbontását, aminek eredményeként országos 
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szinten ma már több önálló rendőri szerv működik (általános hatáskörű rendőri szerv, 

Terrorelhárítási Központ, Nemzeti Védelmi Szolgálat, Országgyűlési Őrség). Álláspontunk 

szerint a Terrorelhárítási Központot és az Országgyűlési Őrséget a jogállami 

követelményeknek megfelelő hatáskörökkel vissza kell integrálni a rendőrségbe, míg a 

Nemzeti Védelmi Szolgálat jelenlegi eszközrendszerét felül kell vizsgálni, és meg kell 

teremteni működésének külön törvényi szabályozását. 

A rendőrség feladatrendszerének újragondolása során további profiltisztításra kell törekedni. 

Meg kell vizsgálni, hogy átadhatóak-e további feladatok a civil közigazgatásnak (mint az 

korábban az okmányirodák felállításakor történt). 

Növelni kell a helyi önkormányzatok közbiztonság fenntartásában játszott szerepét, ami 

lehetőséget nyithat arra, hogy a jövőben az önkormányzati rendészeti szervek egyes 

közterületi rendészeti feladatokat (bagatell szabályszegések) átvegyenek a rendőrségtől. 

Mivel rendészeti szerveket ma csak a tehetősebb önkormányzatok képesek fenntartani, ezért 

költségvetési forrásból támogatni kell, hogy kistelepülések társulási formában hozhassanak 

létre közterület-felügyeleteket. 

 

c) Középpontban a bűnmegelőzés 

Az elkövetett bűncselekmények felderítése, valamint a lehető legtöbb elkövető elfogása és 

felelősségre vonása, vagyis a bűnüldözés elengedhetetlenül fontos, de korántsem kizárólagos 

eszköze a bűnözés visszaszorításának. A hatékony bűnüldözés a potenciális elkövetők 

elrettentése révén valóban alkalmas a bűncselekmények számának csökkentésére. Ez 

azonban önmagában kevés. A bűnözést kiváltó, tápláló és erősítő tényezők azonosítására és 

mérséklésére, vagyis a bűncselekmények elkövetésének megelőzésére kell fókuszálni. 

Például a lerobbant lakókörnyezet, az elégtelen színvonalon működő, szegregáló 

közintézmények, a fekete- és szürkegazdaság erős jelenléte, a potenciális áldozatok 

figyelmetlensége, könnyelműsége mind-mind  táptalajul szolgálhat a bűnözésnek. E tényezők 

kiiktatása, mérséklése csak a helyi társadalom erőinek összefogása és célirányos munkája 

révén képzelhető el. A helyi sajátosságokhoz igazodó programok mentén a különböző 

hatóságok és társadalmi szervezetek együttműködésével sok esetben megelőzhető a bűnözői 

karrier megindulása, csökkenthető a potenciális bűnalkalmak száma, az állampolgári 

tudatosság erősítésével pedig lényegesen mérsékelhető az áldozattá válás valószínűsége. 

Ráadásul hosszú távon a bűnmegelőzés érdekében kifejtett erőfeszítések eredménye 

nemcsak a bűnügyi statisztikákban, hanem a városok, falvak életminőségének javulásában is 

megmutatkozhat. 

A mindenkori kormány kötelessége, hogy biztosítsa a bűnmegelőzés intézményrendszerének 

kereteit, valamint pályázati rendszer működtetésével és a legjobb gyakorlatok 

terjesztésével növelje a bűnmegelőzési tevékenység intenzitását, hatékonyságát. Ennek 

érdekében aktualizálni kell a 2003-ban elfogadott társadalmi bűnmegelőzés nemzeti 

stratégiáját, és gondoskodni kell annak következetes végrehajtásáról. Tekintettel arra, hogy 

egy jól kialakított pályázati rendszer további helyi erőforrások megmozgatására lehet 



17 

 

alkalmas, az e célra fordított pénzek többszörösen megtérülhetnek. Fel kell állítani a 

korábban több településen sikeresen működő bűnmegelőzési bizottságokat a helyi 

rendészeti, közigazgatás szervek, közintézmények és társadalmi szervezetek széles körű 

bevonásával. A társadalmi bűnmegelőzés ösztönzése mellett erősíteni kell a rendőrség 

bűnmegelőzésben játszott szerepét is, újra ki kell építeni a bűnmegelőzés 

szervezetrendszerét. 

A 2009-ben indított, majd az Orbán-kormány által leállított „településőr program” kedvező 

tapasztalatai alapján a hátrányos helyzetű térségekben speciális közfoglalkoztatási program 

keretében ismételten lehetőséget biztosítunk településőrök alkalmazására, akik a 

közterületi jelzőrendszer részeként fontos szerepet tölthetnek be a helyi bűnmegelőzési 

feladatok eredményes ellátásban. 

 

d) Évtizedes hiányosságok felszámolásának megkezdése a büntetés-végrehajtás területén 

Az Orbán-kormány által folytatott büntetőpolitika alapvető átgondolásra szorul, és ennek 

tükrében kell a büntetés-végrehajtás fejlesztési irányait is kijelölni. A Magyar Szocialista Párt 

az un. kettős nyomtávú büntetőpolitika alapvetéseit tartja követendőnek. Eszerint a bűnöző 

életmódot folytató személyekkel szemben szigorú büntetést kell kiszabni, és el kell zárni őket 

a társadalomtól. Ugyanakkor az alapvetően jogkövető, de egyszeri megbotlásként kisebb 

súlyú bűncselekményt elkövetők esetében alternatív, nevelő hatású szankciók alkalmazását, 

és a sértettnek biztosítandó jóvátétel előírását tartjuk követendő útnak. Szemben az Orbán-

kormány politikájával, ami esztelen módon a néhány napos elzárásban látja a kisebb 

jogsérelmek megfelelő szankcióját. 

Az új büntetőpolitikai szemlélet érvényesülését a büntetés-végrehajtás 

intézményrendszerének is elő kell segítenie. A különösen súlyos bűncselekményt 

elkövetőkkel, illetve a visszaeső, megrögzött bűnöző személyekkel szemben a büntetés-

végrehajtás során is szigorú fogvatartási rendszabályokat kell alkalmazni. Ugyanakkor 

törekedni kell arra, hogy a büntetésüket letöltő személyek be, illetve vissza tudjanak 

illeszkedni a társadalomba. Ennek legfontosabb eszköze a fogvatartottak foglalkoztatása és 

oktatása.  Az elítéltek foglalkoztatását érdemben javítani kell. A foglalkoztatásnak az elítélt 

nevelése és a társadalomba történő visszailleszkedésének elősegítése mellett a büntetés-

végrehajtási intézetek fenntartásában is jelentős szerepet kell játszania. A belső ellátási 

rendszer fejlesztésével a büntetés-végrehajtási intézeteket az önfenntartás irányába kell 

elmozdítani. A modernizációs célkitűzéseknek és a kor kihívásainak megfelelő új büntetés-

végrehajtási törvénnyel kell felváltani a jelenlegi hatályos 1979. évi 11. törvényerejű 

rendeletet. Létszámában és anyagi ellátottságában erősíteni kell a pártfogói felügyelő 

hálózatot, hogy valódi segítséget tudjanak nyújtani a büntetésüket letöltött elítélteknek a 

társadalmi beilleszkedéshez. 

A büntetés-végrehajtási szervezet hosszú távú fejlesztésére az előző kormányzati ciklusokban 

kidolgozott stratégia elképzelések jelentős része sohasem valósult meg. Miközben az egész 

intézményrendszer rossz állapotban van, a felújításra, beruházásra rendelkezésre álló 
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források meglehetősen szűkösek. Azonban a fejlesztési források céltudatos felhasználásával, 

jól átgondolt, szakmai konszenzus övezte program mentén történő szisztematikus 

építkezéssel e területen is érhetők el érezhető eredmények. Ezért a kormányváltást követően 

a realitásokkal valóban szembenéző, a prioritásokat világosan meghatározó hosszú távú 

fejlesztési stratégiát kell kidolgozni és következetesen, lépésről lépésre végrehajtani. E 

stratégiai gondolkodás keretében felül kell vizsgálni a büntetés-végrehajtás jelenlegi 

szervezetrendszerét. Meg kell vizsgálni egy regionális intézményrendszer kialakításának és a 

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság szervezeti korszerűsítésének lehetőségét. A 

büntetés-végrehajtás gazdasági társaságainak jelenlegi működését is újra kell gondolni. Az 

esetleges szervezeti átalakítások során a végrehajtó-állomány megerősítésére kell törekedni. 

A több évtizedes alulfinanszírozottság következtében a büntetés-végrehajtás állománya még 

a többi rendészeti szervvel összevetve is borzasztó munkakörülmények közepette, kevesebb 

illetményért teljesít szolgálatot. Az a) pontban bemutatott illetményrendszer bevezetése 

során ki lehet, és ki kell küszöbölni a büntetés-végrehajtási állomány e tekintetben fennálló 

több évtizedes hátrányát. A büntetés-végrehajtás esetében jelenleg az illetmények olyan 

kirívóan alacsonyak, ami már biztonsági kockázatnak is tekinthető. Ennek a helyzetnek a 

kezelése nem tűr halasztást, ezért a rendészeti illetményalap bevezetéséhez kötődő hosszú 

távú bérfelzárkóztatási program mellett ezen a területen azonnali bérrendezést kell 

végrehajtani. Az új oktatási és előmeneteli rendszer kialakítása révén a büntetés-

végrehajtásban is nagyobb szerepet fog kapni a teljesítmény, nagyobb elismerést az 

eredményesen elvégzett munka. 

 

e) Az integráció hiányosságainak korrekciója a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál 

A gazdasági és pénzügyi bűncselekmények elleni küzdelemben kiemelkedő szerep jutott a 

Vám- és Pénzügyőrségnek. E bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatokat 2011. január 1. óta a 

Vám- és Pénzügyőrség, valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalból összevonásából 

kialakított Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el. Az integrációt meglehetős 

gyorsasággal, megfelelő előkészítés nélkül, a pénzügyőr állománynak sok tekintetben 

jelentős és szükségtelen érdeksérelmet okozva hajtotta végre az Orbán-kormány. 

Bár az integrációt megelőzően lehetőség nyílt volna a Vám- és Pénzügyőrség egyfajta 

pénzügyi rendőrséggé fejlesztésére, azonban ma a stabilitás érdekében adottságként kell 

elfogadni az összevont hivatal működését, és az integráció hiányosságainak kiküszöbölésére 

kell törekedni. A hatékonyabb működés érdekében középszinten végre kell hajtani a ma még 

párhuzamosan működő adó és vámszervek összevonását. Helyi szinten is teljesen egységes 

szervezetrendszer kialakítása azonban csak hosszútávon valósítható meg. A 

bűncselekményekkel szembeni eredményesebb fellépés érdekében meg kell erősíteni a NAV 

Bevetési Főigazgatóságát, és biztosítani kell a megnövelt ellenőrzési hatáskörök 

gyakorlásának személyi feltételeit.  Elengedhetetlen, hogy a Bevetési Főigazgatóságra kerülő 

állomány a hatósági felügyeleti ellenőrzések tekintetében is kellő rutinnal rendelkezzen. E 

rutin megszerzésének feltételeit biztosítani kell. 
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A NAV állományának jogállását szabályozó törvény sajátossága, hogy a közszolgálati 

jogviszonyra és a hivatásos szolgálati viszonyra vonatkozó legszigorúbb szabályok sajátos 

ötvözete. Így lényegében mind a NAV kormánytisztviselőivel, mind a pénzügyőrökkel 

szemben a más szerveknél dolgozó kollégáikhoz viszonyítva hátrányosabb szabályok 

érvényesülnek. Ezeket a diszkriminatív rendelkezéseket meg kell szüntetni. A pénzügyőrök 

NAV-on belüli státuszával kapcsolatos anomáliák orvoslására pedig a hivatásos állomány 

előzőekben felvázolt új előmeneteli- és illetményrendszerének bevezetése ad lehetőséget. 

 

f) A nemzetbiztonsági szolgálatokba vetett bizalom helyreállítása 

Magyarország biztonságának szavatolása elképzelhetetlen a nemzetbiztonsági szolgálatok 

eredményes működése nélkül. Ezért különösen nagy veszélyekkel jár, hogy az Orbán-

kormány nem az elvárható felelősségtudattal kezeli a nemzetbiztonsági ügyeket. A 

nemzetbiztonsági tevékenység feletti irányításért láthatóan komoly hatalmi harc dúl, amit 

többek között jelez a polgári hírszerzési tevékenység kormányzati irányításának változásai, és 

a nemzetbiztonsági tevékenységgel összefüggő törvényjavaslatokkal összefüggő 

kormánypárti viták. A nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért folyó kormányon belüli 

hatalmi harc következtében a hírszerzéssel és az elhárítással összefüggő számos érzékeny 

kérdés az „utcára” került. A felelőtlen és szakszerűtlen megnyilatkozások alaposan 

megtépázták az érintett szolgálatok hazai és nemzetközi tekintélyét. Napjainkban már 

elhangzik olyan vélemény is, ami szerint a mai nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége 

veszélyt jelent a társadalomra. A bulvárosodás számtalan méltatlan és alaptalan feltételezést, 

gyanúsítást enged a nyilvánosság elé, ami károsan hat a nemzetbiztonsági szolgálatok külföldi 

együttműködésére, csökkenti az irányukban a külföldi partneri bizalmat, hátrányosan hat a 

partnerszolgálati információcserére. 

Az MSZP kiemelt fontosságú nemzeti ügynek tarja a nemzetbiztonsági szolgálatok 

képességének folyamatos fenntartását, illetve fejlesztését. A nemzetbiztonsági szolgálati 

struktúra-felépítésének fenyegetettségünk reális értékelésén kell alapulnia. A 

nemzetbiztonsági stratégiában megfogalmazottak alapján kell a szolgálatok irányítását is úgy 

alakítani, hogy az ne vezessen túlzott hatalmi koncentrációhoz, s alkalmas legyen a 

szolgálatok jól együttműködő, egymást erősítő és támogató közösséggé formálására. 

Biztosítani kell a szolgálatok egységes kormányzati irányításának feltételeit, biztosítani kell a 

stratégiai feladatszabás, a számonkérés, a hatékony információhasznosítás, valamint a 

szolgálatok egymás közötti, illetve azok külföldi partnerekkel történő együttműködése 

koordinálásának szervezeti feltételeit.  

A nemzetbiztonsági kérdések körültekintő és felelősségteljes kezelésével el kell érni a 

szolgálataink iránti belföldi és a külföldi bizalom helyreállítását, nemzetközi tekintélyük 

növelését. Meg kell szüntetni a nemzetbiztonsági ügyek kezelésének jelenlegi gyakorlatát. A 

köz elé csak bizonyított, az egész társadalom számára hasznos tanulságokkal szolgáló ügyeket 

szabad tárni. Minden egyes esetben vizsgálni szükséges a nemzetbiztonsági érdek és a 

nyilvánosság tájékoztatása kötelezettségének viszonyát. 
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g) A tűzvédelem és a polgári védelem szakmai rangjának helyreállítása 

A tűzvédelem és polgári védelem területén korrigálni kell a túlcentralizált, túlbürokratizált 

katasztrófavédelmi szervezetrendszer kialakítása során okozott torzulásokat. 

Mindenekelőtt biztosítani kell, hogy a tűzvédelem ismét a helyi közösségek egyik 

legfontosabb közös ügye legyen. Vissza kell adni az önkéntes (ma már önkormányzati) 

tűzoltóságok működési területét, felül kell vizsgálni a torz finanszírozási rendszert. 

Összességében is növelni kell az önkormányzati tűzoltóságok, és az önkéntes tűzoltó 

egyesületek támogatását. A katasztrófavédelem, az önkormányzatok és az önkéntes 

szervezetek között partneri viszonyt kell kialakítani. 

Működőképes szervezeti struktúrát kell létrehozni, melynek során csökkenteni kell a vezetői 

státuszokat, és növelni kell a beavatkozó állomány létszámát. A reagáló-képesség 

fejlesztésre szorul, csakúgy mint a katasztrófavédelem országos információs rendszere. A 

szervezet- és feladatrendszer felülvizsgálatakor érvényesíteni kell azt az Orbán-kormány által 

teljesen figyelmen kívül hagyott szervezési alapelvet, miszerint a katasztrófák elleni 

védekezés, a polgári védelem a honvédelem komplex rendszere egyik elemének tekintendő. 

Erre figyelemmel e terület modernizációját a tágabb értelemben vett védelmi politika 

megújításával összhangban kell megvalósítani. A jogalkalmazási tapasztalatok alapján újra 

kell gondolni a védelmi bizottságok szerepére, összetételére, vezetésére vonatkozó 

szabályozást. 

Ismételten szét kell bontani a tűzoltó és polgári védelmi feladatköröket, és vissza kell állítani 

a polgári védelmi állománykategóriát. A hagyományoknak és a gyakorlati 

követelményeknek egyaránt megfelelő egyenruhát és korszerű, feladatellátáshoz szükséges 

képzést kell biztosítani az állománynak. A tűzoltókat és a polgári védelmi szakembereket nem 

rendőrnek, hanem saját szakmájuk követelményeinek megfelelően kell kiképezni és 

felruházni. 

 

h) Önkéntes és magánszervezetek bevonása és támogatása 

Külön kiemelendő, hogy a közbiztonság, a tűzvédelem és a polgári védelem biztosításában 

már ma is túl nem becsülhető szerepet játszanak az önkéntes szerveződésen alapuló 

társadalmi szervezetek, valamint különböző gazdálkodó szervezetek. 

A polgárőrségek a közterületi jelzőrendszer fontos részei, ezzel jelentős szerepet játszanak a 

bűnmegelőzésben, ami óriási segítséget jelent a rendőrségnek. Az előző kormányzati ciklus 

egyik fontos felismerése volt a polgárőrségek és a rendőrség közötti együttműködésének 

megerősítése, valamint a polgárőrségek költségvetési támogatásának jelentős megemelése. 

Sajnos az Orbán-kormány a 2010-ben elhangzott ígéreteivel szemben nemhogy tovább 

növelte volna a polgárőrségek finanszírozását, de még a reálértékét sem őrizte meg. A 

költségvetési támogatás mértéke 2013-ban ugyanúgy 700 millió, mint az előző kormányzati 
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ciklus utolsó évében, miközben az új polgárőr törvény számos kötelezettséget telepített a 

köztestületté átalakított Országos Polgárőr Szövetségre. Ezért indokolt a polgárőr szervezetek 

költségvetési támogatásának jelentős emelése. A költségvetési forrásokat egy teljesítmény 

arányos finanszírozási rendszer bevezetésével kell eljuttatni a polgárőr szervezetekhez. Ma 

további jelentős terhet jelent a legtöbbször önkormányzatoktól, rendőrségtől adományként 

kapott gépjárművek után befizetendő cégautó adó. Ezen adókötelezettség alól mentesíteni 

kell a polgárőr szervezetek a szolgálatellátás céljából üzemeltetett személygépkocsik 

tekintetében. Ugyanakkor meg kell követelni, hogy a polgárőrségek szigorú szabályok keretei 

között, depolitizáltan működjenek. 

A magánbiztonsági társaságok szerepét és feladatkörét is át kell gondolni, valamint a 

vagyonőröket a lehetőségekhez mérten be kell kapcsolni a közterületi jelzőrendszerbe. 

Ennek érdekében át kell alakítani a vagyonőrök oktatási rendszerét, és növelni kell társadalmi 

megbecsültségüket. A törvényi szabályozás megújításával csökkenteni kell a személy- és 

vagyonőrök munkajogi és egzisztenciális kiszolgáltatottságát, a rendszerint 

kényszervállalkozókénti foglalkoztatásból eredő anomáliákat. Az e területen különösen 

gyakori munkajogi visszaélések megszüntetése érdekében fokozni kell a hatósági 

felügyeletet. 

Az önkéntes tűzoltó egyesületeknek a Magyar Tűzoltó Szövetségen keresztül kell a 

jelenleginél jelentősebb költségvetési támogatást biztosítani. A létesítményi tűzoltóságok 

működési feltételeit is indokolt felülvizsgálni, szerepüket erősíteni. 

 

i) Külső pénzügyi támogatások szabályozott formáinak megteremtése 

A településük közbiztonságáért aggódó lakosok, a helyi közösségért felelősséget érző 

vállalkozók, gazdasági társaságok sokszor akár saját erőforrásaik terhére is hajlandóak 

lennének a rendészeti szervek hatékonyabb működésének megteremtésére áldozni. Bevett 

gyakorlatnak számít, hogy az önkormányzatok saját költségvetésükből támogatják a helyi a 

rendőrséget és tűzoltóságot. 

Ezek a támogatások jelentős segítséget jelenthetnek a rendészeti szerveknek, és a helyi 

közösségek kohézióját is erősítheti, ezért az ilyen áldozatvállalás üdvözlendő. Ugyanakkor 

nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az egyes szerveknek közvetlenül juttatott 

támogatások jelentős korrupciós kockázatot rejtenek. Ezért olyan megoldásokat kell 

bevezetni, amelyek a biztonsági kockázatokat kiküszöbölve teszik lehetővé, hogy a 

közbiztonság ügye mellett elkötelezett személyek, szervezetek átlátható, világos feltételek 

mellett pénzügyi támogatás nyújtsanak a rendőrségnek, tűzoltóságoknak. 

Széles tömegek számára kívánjuk megnyitni a lehetőségét annak, hogy a befizetett adója 

terhére, saját döntése szerint támogathassa a közbiztonság megerősítésének ügyét. Ennek 

érdekében lehetővé tesszük, hogy a személyi jövedelemadó un. második 1 %-át az 

adófizető polgárok egy közbiztonsági célokat szolgáló pénzügyi alap javára ajánlják fel. Ezen 

alapba befolyt bevételek az éves költségvetési törvényben meghatározott összegen felül, 
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tehát a normál költségvetési finanszírozáson túlmenően biztosítanak forrást a közbiztonságot 

erősítő beruházásokra, és projektek lebonyolítására. Az alapba befolyt pénzeszközök a 

legnagyobb nyilvánosság és civil kontroll mellett, pályázati formában kerül majd 

felhasználásra. A vállalkozások és gazdasági társaságok szintén ezen alapba történő 

befizetéssel nyújthatnának támogatást. Ennek ösztönzése érdekében a befizetett 

támogatások összege leírható lesz a társasági adó alapjából. 

A biztosító társaságokat terhelő adókötelezettségek újragondolása mellett visszaállítjuk a 

biztosítók által fizetendő tűzvédelmi hozzájárulás intézményét, valamint közbiztonsági 

hozzájárulást vezetünk be. A tűzvédelmi és közbiztonsági hozzájárulásból befolyt bevételek 

nem a napi működés fedezetét szolgálják majd, hanem azok csak és kizárólag a rendészeti 

szervek infrastrukturális és technikai fejlesztésére, valamint a képzési-oktatási rendszerük 

modernizációjára lesznek fordíthatók. 

Bár a rendőrség és már a tűzvédelem is állami irányítás alatt működik, a helyi 

önkormányzatok saját lakosságuk biztonságának javítása érdekében ma is jelentős 

összegekkel támogatják e szervek működését. E támogatások további ösztönzése, valamint a 

rendészeti szervek és az önkormányzatok együttműködésének elmélyítése érdekében 

indokolt ennek kereteit törvényben rögzíteni. Ebben a keretjellegű törvényben kell 

szabályozni, hogy az önkormányzatok milyen támogatásokat, milyen formában 

nyújthatnak, és ennek fejében mit várhatnak el a dotált helyi rendőri, illetve tűzoltó 

szervektől.  Az önkormányzatokat ösztönözni kell arra is, hogy lehetőségeikhez mérten 

járuljanak hozzá a helyben szolgálatot teljesítő rendőrök, tűzoltók lakhatásához. Ennek 

lehetséges módjait szintén e törvényben indokolt lefektetni. 

Meggyőződésünk szerint a megfelelő lehetőségek biztosításával, a lakosság és a gazdasági 

szereplők önkéntes áldozatvállalására alapozva jelentős pénzeszközök mozgósíthatóak a 

közbiztonság ügy érdekében. 
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II.rész 

Honvédelem – a Magyar Honvédség feladatai 
 

 

Vállalásaink 

 Magyarország biztonságát két pillérre építjük, a nemzeti önerőre, és az euro-atlanti 

integrációra és együttműködésre 

 A katonai feladatot ellátó állományt jobban megbecsülő előmeneteli- és illetményrendszert 

vezettünk be, ami teljesítményre és folyamatos fejlődésre ösztönöz. 

 A hivatásos szolgálattal szükségszerűen együtt járó alapjog-korlátozásokat és munkajogi 

kötöttségeket méltányosan ellentételező juttatási rendszert alakítunk ki. A korábbi 

anomáliáktól mentes, társadalmi szempontból méltányos új típusú szolgálati 

nyugdíjrendszert vezetünk be. 

 A méltatlanul meghurcolt szolgálati nyugdíjasokat erkölcsileg kárpótoljuk, nyugdíjas 

státuszukat visszaállítjuk, a juttatásukat sújtó 16 %-os levonást megszüntetjük. 

 Az Orbán-kormány kártételeit a honvédelem területén feltáró, a biztonságpolitikai 

kockázatokat, a költségvetést, a meglévő katonai képességeket számba vevő védelmi 

felülvizsgálatot hajtunk végre, melynek eredményeként szükség szerint módosítjuk a Nemzeti 

Biztonsági és a Nemzeti Katonai Stratégiát. Ennek eredményeihez igazítjuk a haderő 

szerkezetét, tervezzük meg a szükséges fejlesztéseket. 

 A 2015-ös költségvetési évtől kezdődően garantáljuk a GDP-hez viszonyított minimum 1%-os 

honvédelmi költségvetést. 

 Átalakítva a jelenlegi álságos és megtévesztő formát, valódi önkéntességen alapuló tartalékos 

rendszert hozunk létre. 

 Az állami szervek védelmi szférát érintő beszerzéseinek koordinálásával, eszközeik 

folyamatos nyilvántartásával, feladataik újragondolásával segítjük a védelmi képességek 

erősítését. 

 

 

 



24 

 

 

 

 

1. Alapvetésünk, a honvédelmi kérdésekben 
 

 

 Az MSZP a biztonságot átfogó módon értelmezi, ugyanakkor a katonai biztonság garantálását, az 

ország léte és fejlődése szempontjából alapvetőnek tekinti. A honvédelem állami feladat, amelyben 

szerepe van minden állami szervezetnek, és akkor eredményes, ha azt társadalmi közmegegyezés 

övezi. 

A honvédelmet, annak minden egyes elemét,  nemzeti ügynek tekintjük, és képviseljük az 

Országgyűlés 1998-ban konszenzussal hozott határozatának szellemét és betűjét, miszerint „A 

Magyar Köztársaság biztonságát két alapvető pillérre építi: egyfelől a nemzet önerejére, másfelől az 

euro-atlanti integrációra és a nemzetközi együttműködésre”. Meggyőződésünk, hogy a hatalmi ágak 

európai normák szerinti szétválasztásával kell biztosítani a katonai erő demokratikus, civil 

ellenőrzését. Olyan honvédelmet, és annak részét képező katonai erőt kell fenntartani és 

fejleszteni, ami képes az ország katonai védelme, a szövetségesi együttműködésből és Európai 

Unió tagállamára háruló önként vállalt kötelezettségek teljesítésére, olyanra, ami összhangban áll 

Magyarország érdekeivel és azzal a biztonsági garanciával, amit Magyarország e szervezetekben lévő 

tagsága révén élvez. 

 

Új felfogás – új eszközök 
 

Európa közepén a Fidesz-KDNP kormány horthysta vagy hidegháborús felfogása szerinti elvek nem 

alkalmazhatók a védelem területén.  Az ország biztonságát érintő fenyegetések nem határaink 

mentén, hanem nagyobb távolságban, esetenként attól több ezer kilométerre jelennek meg. Ma és a 

jövőben még inkább, a fenyegetések egyre sokrétűbbé és kevésbé előre jelezhetővé válnak. Ennek a 

kihívásnak nem lehet megfelelni csak a területvédelmet szolgáló befektetésekkel és különösképpen 

nem a védelmi célú kiadások csökkentésével. A kibővített biztonság és honvédelem értelmezésnek 

megfelelően a haderőnek képesnek kell lennie mind területvédelmi, mind expedíciós műveletek 

végrehajtására. Expedíciós képességek nélkül a Washingtoni Szerződés 5. cikkelyében foglalt kollektív 

védelem megvalósítása hiú ábránd. A kihívások sokrétűsége és azok váratlan felbukkanása esetére 

szükséges azonnali és gyors reagáló képesség megköveteli a megfelelő képességű katonai erők 

rendelkezésre állását. Adott esetben nem lesznek évek arra, hogy az elhanyagolt fejlesztéseket, 

létszámhiányt, kiképzést, raktári készletek feltöltését pótoljuk. 

Az MSZP a Magyar Honvédség erőinek külföldi alkalmazását kizárólag a nemzetközi jog keretei 

között, hazai közjogi felhatalmazás alapján tartja lehetségesnek. A Fidesz-KDNP kormány nem 
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folytat érdemi konzultációkat az erők külföldi alkalmazásáról az ellenzéki pártokkal azelőtt, hogy a 

kezdeményezés az Országgyűlés illetékes bizottságai elé kerülne. A döntési kompetenciák 

tiszteletben tartása mellett is kívánatos, hogy a mindenkori kormány tartsa magát a „honvédelem 

nemzeti ügy” elvéhez és gyakorlatához, és csak alapos politikai egyeztetést követően hozzon döntést. 

Annak érdekében, hogy szövetségeseink és partnereink számára kiszámíthatóak legyünk, másrészt a 

szükséges források, beszerzések, kiképzés és felkészítés előre tervezhetőek legyenek, célszerűnek 

tartjuk rögzíteni, hogy egy időben milyen méretű erőket állomásoztatunk külföldön. A jelenlegi 

képességek tükrében az ambíció szintűnk 500 fő körül lehet maximum. Összhangban nemzeti 

érdekeinkkel, és szolidaritásunk kifejezéseként az újonnan indított műveletekben, legyen az ENSZ, a 

NATO vagy az Európai Unió vezette, akár pedig eseti koalíció, Magyarország törekedjen részt venni 

valamilyen formában a közös erőfeszítésekben. Ennek érdekében keresni kell a szakosodás további, 

nemzetközi szinten is magasra értékelt, hazai tudásbázison alapuló, kevésbé költség igényes, illetve 

költségtakarékos megvalósításának lehetőségeit. 

 

A NATO és az EU elkötelezett tagjaként 
 

 

Az euro-atlanti térség biztonsága sarokkövének továbbra is a NATO-t tekintjük. Ugyanakkor 

érdekünkben áll az Európai Biztonság- és Védelempolitika dinamikus fejlesztése. A NATO-EU 

stratégiai partnerség lehetővé teszi, hogy a katonai képességek fejlesztése egymást kiegészítő módon 

történjen. Mindkét szervezetnek gyakorlatilag ugyanazokra a képességekre van szüksége, ami 

lehetővé teszi, hogy egy irányba mutató fejlesztési terveket készítsünk. Az Európai Védelmi 

Ügynökségben viselt tagságunk lehetővé teszi, hogy az elfogadott stratégiák mentén multilaterális 

együttműködés keretében a meglévő forrásokból több fejlesztés valósulhasson meg. 

A NATO és az Európai Unió vezette műveletekben való részvételünk jelentős terhet ró a védelmi 

költségvetésre. Ennek ellenére nem szabad kizárni a jövőben sem, hogy részesei legyünk az ENSZ 

vagy az EBESZ által vezetett műveleteknek is. Az utóbbiak forrásigénye rendszerint jóval kevesebb, és 

az e műveletekben való részvételünk alátámasztja Magyarország azon törekvéseit, hogy érdekeinket 

az eddigieknél hatékonyabban érvényesíthessük, továbbá hozzájárul a tiszti és altiszti állomány 

felkészültségének és kiképzettségének javításához, a sokak számára szükséges kezdeti nemzetközi 

tapasztalatok megszerzéséhez. 
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2. Helyzetkép 

 

 A Fidesz-KDNP kormány elhanyagolja a honvédelmet 

A Fidesz-KDNP kormány által 2012. február 21-én elfogadott új Nemzeti Biztonsági Stratégia 

(továbbiakban NBS) helyesen írja le a biztonságpolitikai környezetet és az abból fakadó kihívásokat. 

Az NBS végrehajtásának eszközrendszerében a Fidesz-KDNP kormány rendkívül magas szintre emelte 

a Magyar Honvédséget, miszerint: „A Magyar Honvédség Magyarország szuverenitása szavatolásának 

alapvető intézménye, nemzetközi szerepvállalásait tekintve a külpolitika megvalósításának egyik 

meghatározó eszköze”. Ez a kijelentés akkor és csak akkor lehet hiteles, ha az megfelelő 

erőforrásokkal párosul. A gyakorlatban azonban ez csak jól hangzó szólam, hiszen a vonatkozó 

kormányhatározat értelmében a Fidesz-KDNP kormány 2015-ig nominálisan a jelenlegi szinten 

tartja, azaz reálértékben tovább csökkenti a Magyar Honvédség költségvetési támogatását, ami 

messze alatta marad a szocialista-liberális kormányok által biztosított költségvetési támogatásnak, 

és példátlan módon nem éri el a GDP 1%-át sem. 

Az új NBS félrevezeti a közvéleményt a Magyar Honvédség feladatai és szükséges képességei 

tekintetében. „A Magyar Honvédség alapvető feladata, hogy az Alaptörvénnyel összhangban 

garantálja hazánk biztonságát” olvasható az NBS 44. pontjában. Tisztában kell lenni azonban azzal, 

amivel nemcsak a hatályos NBS, hanem minden valamire való biztonsággal kapcsolatos elemzés is 

egyetért, hogy a biztonság fogalma ma már sokkal szélesebb értelmezést kapott. Ezért a Magyar 

Honvédség csak a katonai biztonsággal kapcsolatos feladatokat vállalhatja magára. A katonai 

feladatokat pedig egyértelműen kell meghatározni. A Magyar Honvédségnek ugyanazon erőkkel 

kell képesnek lenni az ország területi szuverenitásának védelmére, mint más nemzetközi 

kötelezettségeinek végrehajtására.  

Az új NBS megfogalmazása  szerint: „A Magyar Honvédségnek rendelkeznie kell olyan képességekkel 

is, amelyekkel tevékenyen hozzájárulhat természeti vagy ipari katasztrófák következményeinek 

felszámolásához”. Ez a megfogalmazás viszont a katonai képesség, mint fogalom, téves értelmezését 

mutatja. Egyértelműen kell fogalmazni: a Magyar Honvédség a katasztrófa-elhárításban a meglévő, 

továbbá a jövőben kifejlesztendő katonai-technikai eszközeivel, illetve tömegmunkával vegyen részt. 

Elfogadhatatlan az is, hogy a Fidesz-KDNP kormány nem szab konkrét feladatot sem az ágazati 

stratégiák kidolgozására/pontosítására, sem azok határidejére.  A Honvédelmi Minisztérium saját 

ütemtervéhez képest jelentős késéssel csak 2012. december 10-én jutott el odáig, hogy a Nemzeti 

Katonai Stratégia (a továbbiakban: NKS) tervezetét bemutatta az Országgyűlés Honvédelmi és 

Rendészeti Bizottságának, majd azt változatlan formában 10 nappal később a Kormány el is fogadta. 

Ismereteink szerint más ágazati stratégiák párhuzamos kidolgozása nem történt meg, így a biztonság 

komplex kormányzati megközelítésére nem kerülhetett sor.  

Az NKS mind a kidolgozás módszerét, mind a stratégia adott tartalmi elemeit tekintve 

elfogadhatatlan, téves, és nem szolgálja Magyarország nemzeti érdekeit. Ezért a választási 
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győzelmet követően megalakuló kormány a nemzeti érdeket szolgáló, a szövetségesi feladatokat, 

előnyöket tükröző katonai stratégiát fogadjon el.  

 

A képességek káros aláásása 
 

 Az előző parlamenti ciklusokban a honvédelemmel, a Magyar Honvédség fejlesztésével, 

műveleti részvételével kapcsolatos előterjesztéseket az Országgyűlés mindig nagy 

többséggel fogadta el. Ennek ellenére a jelenlegi honvédelmi miniszter a Fidesz-KDNP 

kormány megalakítása során a bizottsági meghallgatásokon kijelentette, hogy a Magyar 

Honvédség nem képes az alkotmányban rögzített feladatai teljesítésére, és fejlesztése sok 

tekintetben utat tévesztett, sőt később olyan kijelentést is tett, hogy a megelőző nyolc 

évben semmilyen fejlesztés nem történt a Magyar Honvédségben. Ezek nyilvánvaló 

hazugságok, amit ékesen bizonyít, hogy ma már különböző fórumokon, cáfolva korábbi 

önmagát, a honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség olyan fejlesztési eredményeivel 

büszkélkedik, amik az előző kormányok döntéseihez kötődnek, és nagy többségükben az 

előző kormányzati időszakokban valósultak meg.  

Érdemes és kell is emlékezni a miniszternek a Magyar Honvédség állománya morális állapotát elitélő, 

kormányváltást követően tett kijelentésére. Az a Magyar Honvédség, amely a műveleti feladatait 

szövetségeseink és partnereink által is magasra értékelt módon teljesíti, itthon legutóbb a 

vörösiszap-katasztrófa, korábban az árvízi védekezések során példásan segítette a bajba jutottakat és 

a katasztrófa elhárításban közreműködő más szervezeteket, szerinte akkor morális válságban volt. 

Ráadásul a Magyar Honvédség mindezt egyenruhába kényszerített őrző-védők, kényszerből önkéntes 

műveleti tartalékossá válók nélkül volt képes megtenni. 

A 2010-es kormányváltás utáni  kormányzati- és HM kommunikációja is azt bizonyítja, hogy új és 

valós képességek létrehozására nem került sor, a Magyar Honvédség helyzete sok tekintetben 

tarthatatlanná vált, napi finanszírozási problémákkal küzd. A finanszírozási gondokat nem a védelmi 

költségvetés soha nem látott alacsony szintjéből és azt tovább súlyosbító elvonásokból vezetik le, 

hanem a különböző rendű és rangú vezetők hozzá nem értésével, felelőtlenségével magyarázzák 

(lásd a legutóbbi példát a Honvédkórház teljes vezetésének leváltására). Ami pedig a Magyar 

Honvédség morális válságára vonatkozó miniszteri megállapítást illeti, nem sokkal később, és azóta is, 

a miniszter cáfolja korábbi önmagát: folyamatosan szakmailag magasan képzett, hazájához hű, hazai 

és nemzetközi szinten egyaránt elismert tábornokokról és más rendfokozatú katonákról beszél. Nem 

hiheti, és persze nem is állíthatja, hogy mindez a két és féléves Fidesz-KDNP kormány 

tevékenységének eredménye. Vagy ha igen, akkor még nagyobb a baj. Egy hadsereg morális 

állapotának helyreállítása hosszú éveket, és sokoldalú, jelentős erőfeszítéseket kíván. Ilyen 

erőfeszítéseknek azonban a nyomait sem lehet felfedezni.  

A Magyar Honvédség személyi állományát elismerés illeti, hogy a rendkívül súlyos körülmények 

között is teszi a dolgát. Ahhoz azonban nem férhet kétség, hogy a hangulat rossz, kilátástalanság 

érzete lebeg mindenütt, és a romló költségvetési kilátások tovább erodálják a jövőbe vetett hitet. 
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Ellentmondás a kifelé mutatott és a belső honvédelem-felfogás között 
 

A honvédelmet és a Magyar Honvédséget illetően kettős beszéd érvényesül. Bár az előző szocialista 

kormány vett részt kezdeményező módon az új NATO Stratégiai Koncepció kidolgozásában, a 

végleges igent már a Fidesz-KDNP kormány mondta ki. Az új stratégia a nyitott ajtók politikája 

jegyében világos utat jelöl ki „végső célunkat, az egységes és szabad Európát és közös értékeinket 

legjobban az szolgálja, és ha az országok is úgy gondolják, hogy az európai országok véglegesen 

integrálódnak az euró-atlanti struktúrákba”. Vagyis belátható időn belül Magyarországot kizárólag 

szövetséges, illetve kifejezetten baráti viszonyt ápoló országok veszik körül. Mindezek alapján 

érthetetlen a Fidesz-KDNP kormány szándéka a területvédelmi képességek erősítéséről, hiszen 

azzal a Magyar Honvédség korszerűsítésétől vonja el a pénzügyi forrásokat azért, hogy olyan 

idejétmúlt horthysta vagy hidegháborús képességeket erősítsenek, amire egyébként nem lesz 

szükségünk.  

A Fidesz-KDNP kormány látszólag egyetértett azokkal az előterjesztésekkel, amelyek az EU-ban irányt 

mutattak a védelmi együttműködés fejlesztésére, a képességfejlesztésre, de nem tett érte semmit. 

Nem folytatta még az előző kormányzat erőfeszítéseit sem. Erre módja sem volt, mert a Fidesz-KDNP 

kormány költségvetési és adópolitikája következtében a védelmi költségvetés soha nem látott 

mélységbe zuhant, és reálértékben még a Fidesz-KDNP kormány tervei szerint is 2015-ig tovább 

romlik. Amit tett az nem más, mint hogy a Magyar Honvédséget állami ünnepségek díszletévé 

fokozta le. 

Szavakban a jelenlegi kormány kitart a külföldi műveleti részvétel korábban elfogadott mértékénél. 

Ami azonban az egyes műveleteket illeti, már elfogadhatatlan a kormány tevékenysége. Jó példa erre 

Magyarország részvétele a NATO afganisztáni műveletében. Még a szocialista kormány idején 

kidolgozták a terveket arra, hogy a NATO új afganisztáni stratégiája mentén hogyan és milyen módon 

kell átalakítani az ISAF részvételünket. A Magyar Tartományi Újjáépítési Csoport (PRT) felállítása 

2006-ban jó döntés volt. A biztonsági helyzet változása és a fejlesztési feladatok eredményének, 

hatásainak tükrében azonban a NATO időközben módosította stratégiáját. Éppen ezért a PRT-nál 

fontosabb, jóval szükségesebb igényt kielégítő programokról, mint például az afgán biztonsági erők 

képzése, kiképzése, mentorálása, már döntés született az előző kormányzati időszakban, így a 2010. 

évi kormányváltást követően azonnal ezek erősítésére kellett volna törekedni. A Fidesz-KDNP 

kormány azonban nem ezt tette, ezért sok milliárd forintot költött el anélkül, hogy az érdemi 

eredményeket hozott volna. 
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3. A honvédelem valóban közös ügy  
 

 

A hon védelme, a haza oltalmazása nemzeti ügy. Az alapvető nemzeti érdeket a mindenkori 

kormányzat eszközeivel, a társadalom és a honvédség kapcsolatának erősítésével, a társadalmi tudat 

és a hazafias nevelés mindenkori formálásával kell érvényesíteni. Megítélésünk  szerint a társadalmi 

támogatást alapvetően negatívan befolyásolta az elmúlt két és félév honvédelmi kormányzati 

tevékenysége. A Magyar Honvédség korábbi években kivívott társadalmi közmegbecsülését, 

nemzetközi szerepvállalásán keresztül elért szövetségi elismertségét alapvetően rombolták az új 

honvédelmi vezetés által itthon és külföldön tett, minden alapot nélkülöző, a Magyar Honvédséget és 

annak katonáit elitélő megnyilatkozások. 

Mindazon túl, hogy az ilyen típusú „értékelések” kizárólag annak érdekében hangoztak el, hogy az 

előző kormányzatok eredményeit leértékeljék, valóságalap nélküliek voltak, rombolták a Magyar 

Honvédségről alkotott addig folyamatosan javuló, pozitív képet. Azon, már az előző szocialista 

kormány által feltárt, negatív események hazug, koncepciózus kommunikálása - amelyek  a 

honvédségre, a katonai vezetők döntő többségére nem jellemzőek - egyetlen valós „eredménnyel” 

járt: a honvédség intézményével szembeni bizalmatlanság megjelenésével, a honvédség katonai és 

polgári állománya szervezeti kohéziójának és önbecsülésének rombolásával. Az eljárás önérzetükben 

sértette és sérti mindazon katonákat, akiknek a vitathatatlan tisztességére, becsületességére, a 

szolgálat iránti mély elkötelezettségére  a „honvédség morális válságának” hangzatos hangsúlyozása 

méltatlanul árnyékot vetett. 

 

Az új honvédelmi törvény bizonytalanságot kelt 
 

Az új honvédelmi törvény, a horthysta haderőre vonatkozó szabályok egyes passzusainak a mai 

társadalmi és nemzetközi együttműködési közegbe való visszaemelésével kifejezi a Fidesz-KDNP 

kormány idejétmúlt gondolkodását.  

Az új szolgálati nyugdíjrendszer előkészítése során elhangzott igaztalan vádak a Fidesz-KDNP kormány 

populista törekvéseit szolgálták, más munkavállalók jelentős tömegeit a haderő és a rendvédelmi 

szervek állománya ellen hangolták. A honvédelmi tevékenységgel, a katonai feladatokkal össze nem 

egyeztethető elképzelések – közmunka irányításában, felügyeletében való katonai részvétel – ugyanis 

lerombolhatják azt a társadalmi támogatottságot, amelyet a honvédelem ügyének társadalmi 

elfogadottságával, a honvédség vívott ki magának alkotmányos kötelezettségeinek teljesítésével, a 

társadalom részére nyújtott mindenkori támogatásával. A Fidesz-KDNP kormány magatartásának 

cinikus voltát mutatja, hogy ezekből az „ötletelésekből” a gyakorlatban semmi nem valósult meg, a 

kormányzat egyértelműen napi hangulatkeltésre használta fel minden alapot nélkülöző terveit. 

Hazánkban sem a biztonsági környezet, sem a közigazgatási intézményrendszer működése nem 
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igényli a katonai szervezetek, a katonaállomány bevonását e tipikusan nem katonai feladatokba. Már 

ezek a gondolatok is indokolttá teszik a törvény megváltoztatását. 

 

Önkéntesek helyett kényszerhelyzet elé állítottak 
 

Sajátos és szomorú képet mutat a jelenlegi honvédelmi vezetés humán stratégiája. Ellentétben a 

miniszteri nyilatkozatokkal – „ismét katonák őrzik a laktanyákat” – ugyanúgy civil, a Fegyveres 

Biztonsági Őrség állományába tartozó munkavállalók végzik ezt a tevékenységet, mint az elmúlt 

években. A honvédség állományába ugyanis csak behívásuk esetén tartoznának, amire csak 

rendkívüli feladatok esetén van lehetőség. Az „önkéntes” szónak a „kényszerhelyzet elé állított” új 

értelmezést adták, aláíratták a belépési nyilatkozatokat a munkavállalókkal, elbocsátással fenyegetve 

őket. Mindössze annyi történt, hogy a munkavállalók fekete formaruháját tereptarka egyenruhára 

cserélték, amelyen ott virít a „Fegyveres Biztonsági Őrség” felirat. 

A HM kommunikációjában, az utóbbi időben nagy teret szentel a műveleti tartalékosok toborzásának 

és az ez iránt érdeklődők számának nagyságával kérkedik. Tüzetesebb elemzés alá véve az önkéntes 

műveleti tartalékos (ÖMT) állományról megjelent adatokat, az a következtetés vonható le, hogy nem 

alkalmazhatók katonai feladatokra, nincs másról szó, mint a közvélemény félrevezetéséről. Míg a 

Magyar Honvédség állományának átlagos életkora közelebb áll a 30 évhez, mint a 40-hez, addig az 

ÖMT meglévő állomány (2012 végén mintegy 2000 fő) több mint 92 %-a, 51 évnél idősebb; 

rendfokozatukat tekintve az állomány mindössze 7 %-a olyan, amelyet normális körülmények 

között végrehajtó állománynak nevezünk (legfeljebb szakaszvezetői rendfokozat).  

Az egész programot a forráshiány lengi körül, hiszen a tartalékosok felszerelésére, fegyverzet 

biztosítására, kiképzésre nincs pénz. Ugyanakkor teljesen fölöslegesen, a társadalom félrevezetése 

érdekében a semmire sem alkalmas tartalékosok 2012. szeptemberi behívásra 1,5 milliárd forintot 

különítettek el a költségvetésben, tovább rontva ezzel a katonai szervezetek működési feltételeit.  

Ráadásul nyilvánvaló hazugságokkal igyekeznek a közvéleményt félrevezetni. Miközben azt hirdetik, 

hogy az önkéntes tartalékos szolgálat egyre népszerűbb a fiatalabb korosztály körében; a valóság 

azonban az, hogy 2012-ben mindössze 40 fiatal vállalta az egyhónapos alapkiképzést. Mellesleg 

ettől a 40 főtől várja a HM a Magyar Honvédség és a társadalom közötti kapcsolatok jelentős 

bővülését. Miközben a honvédelmi miniszter a rendszerváltozás óta eltelt időszak legfontosabb 

képességfejlesztésnek tartja az önkéntes tartalékos rendszer kiépítését, eltitkolja, hogy azért 

jelentkezik önkéntes tartalékos szolgálatra az érintett állomány, hogy továbbra is teljes összegben 

kapja a nyugdíjas ellátását (amit ékesen bizonyít, hogy a meglévő önkéntes műveleti tartalékos 

katonák több mint 91 %-a szolgálati járandóságban részesül, vagyis nyugdíjas), továbbá, hogy ne 

veszítsék el munkájukat azok, akik őrző-védő szolgálatoknál dolgoznak. 

Az Országgyűlés által az önkéntes tartalékos rendszerrel kapcsolatban korábban konszenzussal 

elfogadott koncepció arra épült, hogy nincs különbség sem kiképzettségben, sem felkészültségben, 

sem felszereltségben az önkéntesek és az aktív szolgálatot teljesítők között. Sőt nincs különbség a 

tartalékosok között sem. Ezzel szemben a jelenlegi honvédelmi vezetés deklarálta, hogy a műveleti és 
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a védelmi önkéntes tartalékosok megosztásával magát az önkéntes állományt osztja fel első és 

másod osztályú, felszereltségű és kiképzettségű állományra.  A morálra rendkívül károsan hat, hogy a 

szolgálati járandóságban részesülők, zömében a testületből önhibájukon kívül kivált, gyakorta magas 

rendfokozattal és 30 év szolgálati idővel rendelkező katonák, az aktív szolgálati viszonyukhoz 

méltatlan bánásmódban részesülnek. Ezzel a FIDESZ-KDNP kormány megvalósítja ideológiai célját, 

amely az elmúlt 20 év személyi és társadalmi eredményeit relatívizálja, lerombolja, semmibe veszi. 

Ezt az állományt mindenképpen rehabilitálni szükséges, amely erkölcsi értelemben és a megszerzett, 

megszolgált jogviszony megbecsülésében is meg kell, hogy jelenjen. 

Az MSZP fontosnak tartja, hogy a Magyar Honvédség rendelkezzen a haderő valós szükségleteihez 

igazodó tartalékos komponenssel. A Fidesz-KDNP kormány által létrehozott önkéntes tartalékos 

rendszernek semmi köze nincs a Magyar Honvédség valós mozgósítási szükségleteihez. Az önkéntes 

tartalékos szolgálat ilyen rendszerben történő fenntartása értelmetlen, pazarló, és tovább késlelteti 

az előző kormányzati időszakban az Országgyűlés által elfogadott határozat szerinti, valós igényeket 

kielégítő tartalékos rendszer kiépítését. 

 

Papírtigris 
 

Elképesztő, vagy még inkább nevetséges tervekkel áll nyilvánosság elé a Fidesz-KDNP kormány, és 

a honvédelmi vezetés. Olyan tervekkel, amiknek semmi alapja nincs, és nevetséges helyzetbe hozza 

Magyarországot.  

Nem tudni, hogy milyen céllal terveznek felállítani két új honvédelmi dandárt, amivel jelentős 

mértékben növekedne a Magyar Honvédség hadilétszáma. Ennek eredményeként a NATO közös 

védelmi tervezési rendszer működésének megfelelően Magyarországtól a megnövelt hadilétszám 

miatt magasabb ambíciószintet (milyen erőkkel járul hozzá Magyarország a közös védelemhez) 

fognak kérni, ugyanakkor a jelenlegi ambíciószintünk teljesítése is egyre későbbre tolódik, elsősorban 

pénz hiányában. Komoly előkészítő munkálatokat végzett az előző szocialista kormány, hogy 

Magyarország anyagi lehetőségeihez mérten a jelenleginél alacsonyabb ambíciószintet fogadjon el a 

NATO. A dandárok „honvédelmi” jelzőjéből arra lehet következtetni, hogy fő feladatuk elsősorban a 

katasztrófa-elhárításban való részvétel, területvédelmi- és befogadó nemzeti támogatói feladatok 

lehetnek. Ha így van, a helyzet még rosszabb, mert ezzel a Fidesz-KDNP kormány szembe megy a 

NATO új Stratégiai Koncepciójában meghirdetett haderő-fejlesztési célkitűzésekkel. 

Több mint elszomorító a Fidesz-KDNP kormánynak, a Honvédelmi Minisztériumnak a Magyar 

Honvédséggel kapcsolatos felfogása. A  honvédelem mintegy húsz év alatt kialakított mai 

rendszerének súlypontjait a két világháború közötti honvédelem és honvédség iránti nosztalgia 

váltotta fel mind külsőségeiben, mind szólamaiban, ami több esetben negatívan hatott a 

jószomszédi kapcsolatokra, az évtizedes, példamutatóan pozitív és megnyugtató katonai 

együttműködésre. A Magyar Honvédség alkotmányos, nemzeti, szövetségi és uniós feladatai a 

kormányváltás óta eltelt időszakban nem változtak; sem biztonsági környezetünk, sem hazánk és a 

szövetség biztonságpolitikája nem igényli a honvédségi feladatrendszer, struktúra, irányítás és 

vezetés, a működés és a fejlesztési prioritások megváltoztatását. 
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A Fidesz-KDNP kormány felelőtlen módon megszüntette a több mint kétszáz éves hagyományra 

visszatekintő magyar nemzeti tisztképzés intézményi önállóságát. A hatástanulmányokat és 

háttérelemzéseket nélkülöző hirtelen döntés következtében nem csak a civil-katonai kapcsolatok, a 

honvédelem és a honvédség társadalmi átjárhatósága szenvednek veszteséget, hanem annak 

visszafordíthatatlan, nemzeti hagyományokat, a felsőoktatási értékeket leromboló, és a nemzetközi 

együttműködést rendkívül megnehezítő következményeivel is számolni kell.  

Az új típusú tisztképzés – tágabban közszolgálati képzés – már alapelveiben is hibás. Az új honvédségi 

humánpolitika áldozataivá váló hivatásos katonák – akiknek immáron nem lesz biztosított az 

élethosszig tartó tanuláson alapuló, nyugdíjazásig tartó katonai életpálya – pályakezdőként lesznek 

kénytelenek szembesülni majd a közigazgatásba való áthelyezéssel. A „második karriert” szinte a 

kezdetektől kell felépíteniük, hiszen a közigazgatási ismereteik addigra már túlhaladottá válnak. A 

kormány által meghirdetett közszolgálati életpálya gyakorlati megvalósulásának két és fél év alatt 

még a jelei sem mutatkoznak. Hovatovább, az államigazgatást és az önkormányzatokat érintő 

létszámcsökkentési elképzelések is egyértelműen abba az irányba mutatnak, hogy a hivatásos, 

szerződéses szolgálatból kiváltak részére a közszolgálati szféra nem is tud megfelelő számú és 

minőségű munkahelyet felkínálni. 

 

Vissza a múltba (Előre és ne hátra) 
 

A honvédelmi felső vezetésbe a kormányváltáskor „visszatért” nyugállományú tábornokok immár 

civilként – tíz-húsz év kihagyással és tíz-húsz évvel ezelőtti gondolkodásmóddal – visszaállították a 

létszámában, vezetésében pazarló, a Honvéd Vezérkar 2003. évi védelmi felülvizsgálatot megelőző 

szervezetét tükröző minisztériumi struktúrát. Az eddigi, nem csak szervezetében, de működésében is 

valóban integrált minisztériumot kettéosztották a közigazgatási és katonai blokkokra és 

tevékenységrendszerre, ezáltal ismételten megjelentek mindazon diszfunkciók, amelyek a 

funkcionális integráció szükségességét 2003-2004-ben kiváltották. A honvédelmi vezetés kapkodását 

jól szemlélteti, hogy a kinevezésüket követő közel egy éven belül „struktúra és létszám racionalizálás” 

köntösébe bújtatva, de valójában költségvetési megszorítások miatt a HM-et ismételten átszervezték, 

létszámát tovább csökkentették. Utóbbi eredményeként jelentős létszámú katonát helyeztek 

nyugállományba, vagyis a kormány ismételten a saját maga által hirdetett „életerős emberek ne 

mehessenek idő előtt nyugdíjba” elvvel ellentétesen lépett. Mindeközben a Honvéd Vezérkar 

lényegében visszavette a nem stratégiai vezetési feladatokat és a nem közvetlen alárendelt katonai 

szervezeteket is az MH Összhaderőnemi Parancsnokságtól.  

   

Csökkenő források, elmaradó fejlesztések 
 

Megdöbbentő, hogy a rendszerváltás óta először a GDP 1%-ka alá, 2013-as terv szerint 0,77 %-ra 

csökkent valós honvédelmi költségvetés már nem hogy a fejlesztési feladatokat, de az éves 

kiképzési, működési feltételeket sem biztosítja. Ennek ellenére 2012. évre az MH egyik fő 
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feladataként határozta meg a honvédelmi miniszter, hogy „Nem az a cél, hogy elköltsék az idei 

költségvetésüket, hanem hogy minél többet megtakarítsanak belőle úgy, hogy az ne menjen a 

szakmai munka rovására.” A honvédelmi miniszter azt a látszatot kelti, hogy a minden eddiginél 

alacsonyabb költségvetés még több is, mint amire jó gazdálkodás mellett szüksége van a 

honvédségnek. A tény azonban az, hogy napi finanszírozási gondokkal, folyamatosan növekvő 

adósságállománnyal küzdenek. Ugyanakkor például a források felhasználása területén jelentős 

költségmegtakarítással és ennek következtében magasabb hatékonysággal működtethető központi 

logisztikai bázis létrehozását törölték. Magyarország biztonsági környezetének stabillá válása által a 

nemzeti védelmi igények körébe és a szövetségi fejlesztési ajánlásokba nem illeszkedő harckocsi és 

tüzérfejlesztéseket terveznek. A példák azt mutatják, hogy a fejlesztések nem az Országgyűlés által 

jóváhagyott hosszú távú koncepciónak megfelelően, hanem azt nélkülöző, jellemzően a 

kormányzattal baráti kapcsolatot ápoló gazdasági érdekcsoportok érdekeit szolgáló, eseti döntések 

alapján születnek.  

A Gripen bérlet kiadásait nem számítva a HM a kiadási főösszeg 1,37 %-át fordítja felhalmozásokra 

(aminek csak egy része a fejlesztési kiadás), így nem csoda, hogy leállt a szárazföldi erők 

telepíthetőségének, műveletben tartásának fejlesztése – ami szövetségi vállaláson túl a nemzeti 

védelmi képességfejlesztés szempontjából is rendkívül fontos – csakúgy, mint a légierő kiképzési 

lehetőségeinek növelése, a légi szállítási kapacitás megújítása. Ráadásul a szakmailag hibásan 

megválasztott NATO radarhelyszín miatti kiegészítő működési szükségletek megjelenésével kell 

számolni. A haderő-fejlesztési prioritásokat a korábbi tervezésben nem szereplő új, egyéb kategóriás, 

nem képességfejlesztést eredményező feladatok érvényesítése váltotta fel. Mindez szöges 

ellentétben áll Magyarország nemzeti érdekeivel és a NATO új Stratégiai Koncepciójában foglaltakkal. 

Mindössze olyan „előremutató képességfejlesztési sikereket” tudnak felmutatni és propagálni, mint 

például a korona, vagy a köztársasági elnök őrzése és az északi huszárportya. 

A helyzet a jövőben is inkább romlani fog. Amikorra a jelenleg érvényes kormányhatározat szerinti 

emelkedő GDP részarányú költségvetési támogatás bekövetkezik (amire a jelenlegi Fidesz-KDNP 

kormány költségvetési politikája mellett semmi remény), akkorra nő jelentős mértékben (mintegy 5 

milliárd forinttal) a Gripen éves bérlete. Végéhez ér olyan haditechnikai eszközök életciklusa, 

amelyek pótlása sok százmilliárd forintos forrásigényt generál (KUB légvédelmi rakétarendszer, MI-

8 szállítóhelikopterek, könnyű szállító repülőgépek, stb.), és akkor még nem is szóltunk a meglévő 

képességfejlesztési tervekben foglaltak egyre inkább a távoli jövőbe tolódó végrehajtásáról. 

 A Fidesz-KDNP kormány és a jelenlegi honvédelmi vezetés tehetetlenségét mindennél jobban 

szemlélteti, hogy a hivatalba lépése óta eltelt több mint két és félév alatt sem tudott olyan stratégiai 

tervet kidolgozni és felvállalni, amelyből képet lehetne kapni a honvédség hosszú távú (10 éves) 

feladatairól, fejlesztésének irányairól. Kommunikációja teljesen megalapozatlan, amit tények nem 

támasztanak alá. „A következő tíz évben átfegyverezzük a Magyar Honvédséget”, „Tíz éven belül 

megújítjuk a légvédelmet”, és ehhez hasonló kijelentések csak arra jók, hogy eltereljék a figyelmet 

arról, hogy leállt a fejlesztés. Ráadásul ezek a kijelentések nem állják meg a helyüket a Nemzeti 

Katonai Stratégia tervezetében foglaltakkal szemben sem, hiszen nem biztosítanak hozzá pénzt. 

Magában a stratégiában is ellentmondásba kerülnek különböző megfogalmazások, így például, hogy 

a források korlátozottsága ellenére a Magyar Honvédségnek középtávon képesnek kell lenni magas 
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intenzitású műveletek végrehajtására. Akik azt leírták, azoknak fogalmuk sincs a magas intenzitású 

műveletre való alkalmasság kritériumairól. 

 

 

4. Modern és telepíthető Magyar Honvédségre van szükség 
 

 

Összhangot a stratégiák és a tervezés szintjén! 
 

Fel kell hívnunk a közvélemény figyelmét arra, hogy a Fidesz-KDNP kormány kötelessége lenne a 

mandátumából hátra lévő egy évben (persze a szocialistákra vár majd a feladat) : 

 A Nemzeti Biztonsági Stratégiában a Magyar Honvédség számára meghatározott feladatokhoz 
és azok végrehajtásához szükséges képességek létrehozáshoz rendelje hozzá a szükséges 
erőforrásokat; egyeztetve a NATO-val, egyúttal a lehetőségek szerint illeszkedve az EU 
Képességfejlesztési Tervében foglaltakhoz, és az EU kibontakozó „Pool and Sharing” 
koncepciójához. 

 A védelmi költségvetési források jelentős csökkentése miatt (2010 óta évente 25-30%-al kisebb 
a költségvetési támogatás, mint előtte) védelmi felülvizsgálatot végezzen. A Védelmi Tervező 
Rendszer egyértelműen előírja, hogy amennyiben csökkentik az erőforrásokat, a felülvizsgálat 
kötelező. Nem tehet úgy a jelenlegi kormány, mintha semmi nem történt volna, és nem tetézheti 
a fejlesztési elképzelésekre vonatkozó megalapozatlan hangzatos kommunikációval.  

 Vonja vissza a 2012. decemberben elfogadott Nemzeti Katonai Stratégiát, amiben a védelmi 
szükségletek, az egyes fejlesztési irányok túlmutatnak azokon, amit Magyarország valós 
fenyegetettsége és nemzetközi, mindenekelőtt NATO kötelezettségeink megkövetelnek. 
Idejétmúlt és felesleges programok meghirdetése a maradék erőforrások elpocsékolásához vezet. 

Mivel négy év alatt egy évnyi költségvetésétől fosztja meg a Fidesz-KDNP kormány a Magyar 

Honvédséget a képességek fejlesztése területén csak néhány, a valós szükségleteket kielégítő 

területre szükséges koncentrálni. Mindenekelőtt azokra, amelyek Magyarország biztonsága 

érdekében kiemelkedő fontossággal bírnak, a NATO-ban és az EU műveletekben keresettek és 

kiemelkedő színvonalat képviselnek, és hosszútávon finanszírozhatóak. Idejétmúlt, valós biztonsági 

szükségleteinkhez nem szükséges erőket és eszközöket nem szabad tovább rendszerben tartani. 

Követendő magatartás az, hogy ami van/lesz a Magyar Honvédségnek, az magas szinten működjön, 

ne pedig csak vegetáljon. A haderők valós értékét ma nem a tömeg, a létszám, hanem a haderő által 

kiváltható hatás jelenti.  Mindezek figyelmen kívül hagyása esetén a még meglévő valós katonai 

képességek gyors leépülésével, a honvédség társadalmi megítélésének és támogatottságának további 

gyengülésével kell számolni. 
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A védelmi kiadások szükséges mértéke 

 

A választási győzelem után megalakuló új kormánynak azonnali lépéseket kell tennie a honvédség 

számára megszabott feladatok, azok teljesítéséhez szükséges képességek és a védelmi kiadások 

egyensúlyba hozása érdekében. Fentiek tükrében a NATO új Stratégiai Koncepciójának megfelelően 

a védelem céljára rendelkezésre bocsátott forrásokat a leghatékonyabb módon kell katonai 

képességfejlesztésre felhasználni. Nemzeti érdek, hogy a védelmi költségvetést legalább a GDP 1%-

ára emeljük. 

Az első és legfontosabb feladat az Magyar Honvédség napi működésének biztosítása, finanszírozási 

problémáinak orvoslása. Ezzel egyidejűleg védelmi felülvizsgálatot kell elrendelni és végrehajtani. 

Módosítani kell a stratégiai terveket, így a Nemzeti Katonai Stratégiát, összhangban a többi ágazati 

stratégiával, a vonatkozó Országgyűlési határozatokat, és tíz évre előre meg kell határozni a 

finanszírozás peremfeltételeit. A Fidesz-KDNP kormány miatt kialakult és tovább romló helyzetre 

tekintettel a védelmi felülvizsgálat és a stratégiaalkotás fontos feltétele egy alapos konzultáció a 

NATO Központtal és stratégiai szempontból fontos partnerekkel. Az ambíciószint csak a védelmi 

felülvizsgálat eredményeként határozható meg.  

A védelmi kiadások tervezése során az alábbiakra kell összpontosítani: 

 A normális napi működési feltételek biztosítása. 

 Maximális koherencia a közös védelmi tervezésben, szükségtelen duplikációk csökkentése, a 
képességfejlesztésben a prioritásokat a modern képességek létrehozására fókuszálva. 

 Mindenekelőtt költséghatékonysági szempontból, továbbá a szolidaritás megnyilvánulásaként a 
képességek multilaterális alapon történő létrehozása és működtetése.  

 Az erők telepíthetőségének javítása, a NATO Műveletben Tartási Mutatók szem előtt tartása 
mellett. 

 

Szerepünk a nemzetközi „okosabb védelemben” 
 

Az USA-ban 2012. május 20-21-én megrendezett NATO csúcstalálkozón már konkrét projekteket 

indítottak az „okosabb védelem” érdekében. A NATO főtitkára ezt nevezi intelligensebb/okosabb 

védelemnek („smarter defence”). Az ilyen programokban történő részvétel előfeltétele a megfelelő 

védelempolitikai kapcsolatok, illetve végső soron a résztvevő országok közötti feltétlen bizalom 

megléte, és az erőforrásoknak szigorúan a prioritások mentén történő elosztása, presztízs 

szempontok kerülése. Magyarország a Fidesz-KDNP kormány tehetetlensége miatt kimarad ebből a 

folyamatból. 

A líbiai események tükrében a szövetségeseknek a NATO főtitkár szerint három területen is új 

lépéseket kell tenni: erősíteni kell az európai védelmet, erősíteni kell az euró-atlanti kapcsolatokat, és 

a közös kihívásoknak való megfelelés terén keresni kell az együttműködést a felemelkedő 
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hatalmakkal. A Fidesz-KDNP kormány mind a három területen, amelyek közül egyik sem 

hanyagolható el, mert hatással vannak egymásra, megbukott. A Fidesz-KDNP kormány nem értette 

meg, hogy amikor a NATO, az Európai Unió vagy a nemzetközi közösség egésze komoly kihívásokkal 

szembesül, nem léphetünk hátra, nem kell „felkérésre” várni, sem a NATO, sem az Európai Unió nem 

így működik. 

Az Európa perifériáján zajló események (Észak-Afrika, Közel-kelet) rámutattak arra, hogy a válságok 

megoldásában a katonai erők, mindenekelőtt az Európai Unió és NATO szerepvállalása iránti igény 

nem csökken. Ha Magyarország felelősségteljes szövetségesként vagy partnerként akar elismerést 

szerezni, fel kell arra készülni, hogy ilyen és ehhez hasonló térségekben is szerepet vállaljon. A 

szerepvállalás mikéntje természetesen alapos megfontolást igényel, de a legelső és legfontosabb 

lépés a döntés-előkészítéshez szükséges információk megszerzése. Ezért a katonadiplomáciai 

rendszerünket ennek megfelelően kell átalakítani. Ennek hiányában csak a mások által 

rendelkezésünkre bocsátott, de semmiképpen nem teljes információk alapján kellene fontos 

döntéseket hozni, ami nem megengedhető. Új földrajzi térségekben történő katonai 

szerepvállalásnak előfeltétele a megfelelő képességek megléte, ezért a Magyar Honvédség technikai 

fejlesztésének és az állomány kiképzésének tervezése során erre is figyelemmel kell lenni. 

Ami a műveleti részvételt illeti, afganisztáni, ISAF hozzájárulásunk jelenlegi formája mintegy két éven 

belül véget ér. A NATO a tervek szerint 2014-ben, átadja az afgán kormánynak az ország 

biztonságáért viselt felelősséget. Feltehetően lesz olyan, a mi profilunkba leginkább illeszkedő, a 

lehető legkisebb forrásigényű, de hatását tekintve jó befektetésnek minősülő feladat, aminek 

végrehajtása révén, érdemi módon tudunk hozzájárulni Afganisztán jövőbeni biztonságához. Ez a 

feladat nagy valószínűséggel a képzés-kiképzés-oktatás lehet. Ennek következtében afganisztáni 

katonai jelenlétünk mérete jelentősen csökkenhet.  

Amennyiben a ciprusi kérdés, továbbá a Nyugat-balkáni helyzet rendezése is lendületet kap, az egy-

két éven belül ott felszabaduló erőink miatt a műveleti részvételünk mértéke jelentősen a NATO-ban 

vállat szint alá fog kerülni. Ez egyúttal azzal a valós és nemkívánatos hatással járhat, hogy sok 

műveleti tapasztalatot szerzett, elsősorban szerződéses katona mond búcsút a Magyar 

Honvédségnek, aminek egyenes következménye a kötelékszintű képességek csökkenése. Ezért 

halaszthatatlan feladatunk, hogy több évre előre tekintve vizsgáljuk meg, hogy a magyar érdekek 

szempontjából hol és milyen módon célszerű szerepet vállalni úgy, hogy közben a védelmi kiadások 

műveleti forrásigénye jelentős mértékben csökkenjen. A műveleti részvétel és a fejlesztési 

célkitűzések, tekintettel a védelmi költségvetés mindenkori korlátaira, egymás versenytársai a 

jelentős forrásokért való küzdelemben. Ha többet fordítunk műveletekre, kevesebb jut fejlesztésre, 

és fordítva. Ezért lehetőség szerint arra is kell törekedni, hogy a jövőben induló külföldi 

műveletekben való részvétel formájának meghatározása során ne olyan feladatok vállalására 

törekedjünk, amiket már rutinszerűen végzünk, hanem olyanokat célozzunk meg, amik egybeesnek a 

Magyar Honvédség képességfejlesztési tervében foglaltakkal, biztosítva ezzel egyfajta szinergiát a 

fejlesztési és a műveleti feladatok végrehajtása között. 
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5. A változás előfeltétele az új humán stratégia 
 

 

Helyre kell állítani a Magyar Honvédségnek a jelenlegi honvédelmi vezetés által megtépázott 

közmegbecsülését. Fel kell mérni az Magyar Honvédség társadalmi elismertségét, megteremtve egy 

viszonyítási alapot a későbbiekre vonatkozóan. Mind erkölcsileg, mind anyagilag kárpótolni kell 

mindazokat, akiket a Fidesz-KDNP kormány intézkedései, visszamenőleges törvénykezése, politikai 

lojalitást követelő lépései, alapos indok nélküli elbocsátásai hátrányosan érintettek. A Magyar 

Honvédség hivatásos állománya tekintetében is vissza kell állítani a szolgálati nyugdíj rendszerét! 

Határozottan érvényt kell szerezni annak az elvnek, hogy kizárólag a felkészültség és a teljesítmény 

lehetnek a mérvadók a Magyar Honvédséghez tartozók megítélésében. Csak ez biztosíthatja, hogy a 

sok-sok éves tapasztalattal rendelkező katonák és civilek ne a hátukat figyeljék, hanem merjenek 

kérdezni, kétkedni és vitatkozni, alternatív javaslatokat felvetni, hiszen ezek nélkül igazán kimunkált 

és előkészített döntéseket nem lehet hozni. 

Az MSZP hiteles, vonzó és megvalósítható humán stratégiát dolgoz ki, s ahhoz igazítja a Magyar 

Honvédség képzési, ki-, át- és továbbképzési rendszerét. A stratégiának tartalmaznia kell mindazon 

tevékenységek egymáshoz illeszkedő és egymásra épülő rendszerét, ami átfogja a pályára irányítás és 

toborzás, az aktív szolgálat, a szolgálatból való kiválás és a nyugállomány teljes időszakát. A Magyar 

Honvédség személyi állományának minden kategóriája, legyenek egyenruhások vagy civilek, a haderő 

működése szempontjából egyaránt fontosak, ugyanakkor az előmeneteli és az illetményrendszer 

fejezze ki és értékelje a minőséget. A katonai hivatás elismertségéhez, a toborzó munka sikeréhez 

arra van szükség, hogy a Magyar Honvédség tisztjei és altisztjei nagy számban, kívánatosan alegység 

kötelékekben, kimagasló teljesítményeket tudjanak felmutatni.  

Egy sikeresen működő honvédségben jól érzik magukat a katonák és magukénak érzik azt, büszkék rá. 

A társadalom meg fogja becsülni azt a honvédséget, amely vonzani tudja az arra érdemes és alkalmas 

fiatalokat; egy jól működő, itthon és külföldön egyaránt megbecsülésnek örvendő haderő 

finanszírozása is kedvezőbb lehet, nem pedig az első számú célpontja a költségvetési 

megvonásoknak, mint most. Legdrágább az a hadsereg, amire elégtelen forrásokat biztosítanak, mert 

azok csak a vegetálásra elegendőek, azokból nem lehet minőséget teremteni. Az MSZP abban 

érdekelt, hogy a Magyar Honvédség a jövő kihívásainak megfelelő, motivált, jól fizetett személyi 

állománnyal, korszerű fegyverzettel rendelkező, napi finanszírozási gondoktól mentes korszerű 

fegyveres erő legyen. 

 

 

 

 


