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Abstract:  

 
Nowadays, the spread of the Islamic State, and the Russian-Ukrainian conflict give 
indications to military scientists that they have to examine the emerging military science 
issues and changes. One of these important issue could be the crisis management, 
because our task is to provide suitable answers to the threats by scientific theories. The 
asymmetric and hybrid war requires a new kind of approach by military science 
professionals. In this essay, the author searches the answer to the questions of current 
crisis management. 

 
Keywords: crisis, crisis management, crisis period, the intensity of the crisis, challenges, 
risks and threats, diplomacy 

 
 

Absztrakt:  
 

A jelen korban az Iszlám Állam térnyerése, az orosz-ukrán konfliktus, jelzéseket ad a had-
tudomány művelői számára, hogy alaposan meg kell vizsgálnunk az újonnan jelentkező 
hadtudományi kérdéseket, változásokat. Az egyik ilyen fontos kérdés lehet, a válságok a 
válságkezelés kérdése, hiszen feladatunk, hogy tudományos elméletekkel megfelelő vá-
laszt adjunk a fenyegetésékre. Az aszimmetrikus- és hibrid hadviselés újfajta megközelí-
tést kíván a hadtudomány elméleti és gyakorlati szakemberei részéről. A szerző jelen 
tanulmányában a válságkezelés aktuális kérdéseire keresi a választ. 
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Mottó 
„…Nem vállalok közösséget azzal a könnyelmű reménnyel, hogy valami véletlen 
majd megment bennünket.” (Carl von Clausewitz)2 

 
A témaválasztás indoklása, aktualitása 
 
A téma aktualitását az adja, hogy a jelenkor fegyveres konfliktusai, háborúi jelen-
tős változáson mentek keresztül. A korábbi állam-állam ellen viselt háborúit a 
rendezetlenség, az elhúzódó időtartam és az aszimmetria, de főként a nem álla-
mi szereplők jellemzik. A nem állami szereplők a terrorista, szeparatista csopor-
tok, a felkelők, szervezett bűnözői körök váltak a konfliktusok, a hadszínterek 
meghatározó szereplőivé. A 21. század meghatározó konfliktusai, válságai komp-
lex módon jelentkeztek, kiváltó okaik is komplex vizsgálatot kívánnak. Az aszim-
metrikus hadviselés a hibrid hadszínterek hibrid fenyegetései által a hibrid műve-
letek és az ellenük való védekezés lehetősége (kontrahibrid műveletek) a jelen-
legi kor egyik fő kihívása. 

1. A válságkezelés elméleti alapjai 

Bevezetés 
 
Az egyén, a kisebb-nagyobb humán közösségek és társadalmi szerveződések 
számára – közvetlen vagy közvetett érintettsége és hatásai miatt – fontos a vál-
ságok kutatása, eredményeinek megismerése, tapasztalatainak rendszerezése. 
Az ember biztonságát fenyegető veszélyek elhárítására tett erőfeszítések hosszú 
történelmi múltra tekintenek vissza. Minden válságjelenség, amely valamilyen 
szintű és szervezettségű közösséget érint, előrevetíti annak a lehetőségét, hogy a 
közösségen belül kialakított megegyezéses normák sérülnek. Ez a közösség köz-
megegyezésen alapuló értékeit és/vagy érdekeit sértheti, ami egyben az általá-
nosan értelmezett biztonságérzetet veszélyezteti.  

A katonai erőre épülő bipoláris világ felbomlása jelentős változásokat ered-
ményezett. Ezek közé tartozik az, hogy a törékeny hidegháború éveiben elnyo-
mott, azaz katonai erővel elfojtott ellentétek felszínre törtek. A nukleáris háború, 
fenyegető veszedelme megszűnt, de ettől a világ nem lett biztonságosabb, egy-
ségesebb. Jellemzője lett az ideológiai, vallási, etnikai, nemzetiségi, területi vita, 
amelyeket főként a stabilitás hiánya okozott. Az újonnan jelentkezett válságok 
veszélyeztették egy-egy régió biztonságát, jelentős erőfeszítésekre késztették a 
nemzetközi szervezeteket a konfliktusok megelőzése, a kialakuló feszültséggó-
cok, válságok kezelése, a béke helyreállítása, fenntartása területén. 

                                                           
2 PERJÉS Géza: Clausewitz, Magvető Kiadó, Budapest, 1983. p. 45. 
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A konfliktusok jellegéből és komplexitásából következően a válságkezeléssel 
összefüggő tevékenységeknek törekedniük kell a konfliktusok okainak, forrásai-
nak feltárására és megszüntetésére, a teljes békeállapot helyreállítására. A meg-
változott biztonságpolitikai környezetben – a geopolitikai és geostratégiai kihatá-
sokkal együtt – jelentkező új típusú válságok gyorsan törtek a felszínre, heves 
lefolyásúak voltak és elhúzódó időtartam jellemezte őket. Emiatt a megelőzés és 
válságkezelés módszereiben jelentős változtatásokat kellett eszközölni, a haté-
konyság megőrzése érdekében. A biztonság katonai dimenzióját érintő válságok 
kezeléséhez az új módszereket, eljárásokat nemcsak szövetségi, hanem nemzeti 
keretek között is ki kellett alakítani. A korábbi egyértelmű katonai fenyegetés 
mellett a tagországoknak fel kell készülniük a migráció, a kábítószer, a nemzeti, 
vallási, etnikai, terrorista, informatikai, pénzügyi és a radikalizálódás problémá-
jából adódó feladatok értelmezésére, feladattervek és végrehajtási eljárások 
kidolgozására. A hadügyben végbemenő forradalom (Revolution of Military 
Affairs, RMA), az információs fölényre történő törekvés, a „halott nélküli hábo-
rú” elmélete, az aszimmetrikus és hibrid hadviselés megkövetelte az új típusú 
fegyveres erőkkel szemben a feladatok pontos tervezését, értelmezését és vég-
rehajtását.1 A hadügyben végbemenő forradalom – szakértők szerinti – főbb 
állomásai:  
 

 a német fegyvernemek együttműködése a II. világháborúban a lengyel és nyu-
gat-európai hadjárat időszakában; 

 az angliai csata idején a brit légierő tevékenysége; 
 német tengeralattjárók tevékenysége; 
 az amerikai nukleáris fegyverek megjelenése és alkalmazása; 
 az Öböl-háborúban alkalmazott felderítő, elektronikai harci-technikai eszközök 

tömeges alkalmazása.3 
 
A biztonságpolitikai kihívások, kockázatok és fenyegetések „azok… a veszélyt 

és fenyegetést magukban hordozó helyzetek és állapotok, amelyek általában 
negatívan befolyásolják az adott országban az átfogó biztonságot, annak egyes 
összetevőit, s gyengítik a belső és külső stabilitást.”4 A kockázat általános fogal-

                                                           
3 In: BARTLETT, H. - HOLMAN, PAUL - SOMES, T.: Einsatzplanung militärische Revolu-
tionen und die Tyrannie der Technologie p.1 
4 Hadtudományi Lexikon (szerk.: SZABÓ József) (Magyar Hadtudományi Társaság, Buda-
pest, 1992.) p. 42. 
Vö: KŐSZEGVÁRI Tibor: A közép-európai térség és Magyarország biztonságát fenyegető 
veszélyek az 1990-es években (Országos Kiemelt Társadalomtudományi Kutatások, Buda-
pest, 1993-1996.) p. 14. 
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ma: „Valamely cselekvéssel járó veszély, veszteség lehetősége”.5 A biztonsági 
kockázatot, az általános meghatározásból következően, a biztonsági dimenziók 
vonatkozásában értelmezhetjük. A fenyegetés a veszély konkrét, cselekvési 
szándékot is megjelenítő formája, amelynek célja a célország magatartásának 
befolyásolása a saját érdek érvényesítésére. Főként akkor beszélhetünk fenyege-
tésről, ha bizonyos érdekütközések kikényszerített vagy erőszakos úton történő 
megoldására van kilátás. A katonai fenyegetés megítélése esetén figyelembe kell 
vennünk az állami, politikai akarat meglétét, és értékelnünk kell ezek katonai 
vonatkozásait a képesség területén. Tehát szándék és katonai képességelemzést 
kell készítenünk környezetünkről, áttekintve mindazokat a lehetséges veszélye-
ket, amelyek hazánkra hatással lehetnek.  

A kihívások: az általánosan értelmezett biztonság egyes összetevőire ható 
olyan helyzetek és állapotok összessége a lehetséges veszélyek legalacsonyabb 
megnyilvánulási szintjén, amelyek eredői általában hátrányosan befolyásolják a 
belső és külső stabilitást, és kihatással lehetnek egy adott régió hatalmi viszonya-
ira. 

A kockázatok: az általánosan értelmezett biztonság egyes összetevőire ható 
olyan helyzetek és állapotok összessége, a lehetséges veszélyek olyan megnyil-
vánulási szintjén, amikor a nemzeti érdekek sérülhetnek, ezáltal veszteségek 
keletkezhetnek. 

A fenyegetések: az általánosan értelmezett biztonság egyes összetevőire ha-
tó olyan helyzetek és állapotok összessége – a lehetséges veszélyek legmagasabb 
megnyilvánulási szintjén –, amikor a nemzeti érdekek sérülhetnek, és közvetve 
hatással lehetnek a nemzeti értékek megőrzésére. Az érdekek képviseletének 
módszerei és eszközei előnyben részesítik a kikényszerítést vagy az erőszakos 
úton történő megoldás lehetőségét.6 Amint az a fogalmi meghatározásokból 
kitűnik, a kihívásokat, kockázatokat és a fenyegetéseket a lehetséges veszélyek 
megnyilvánulási formáinak tekintem, amelyek általában hátrányosan befolyásol-
ják a belső és külső stabilitást, és hatással lehetnek egy adott régió hatalmi vi-
szonyaira. Ezek a fogalmak egymásra épülve egyre nagyobb feszültségi szint 
meglétét feltételezik. Jellegükből következően csak dinamikus folyamatokként 
értelmezhetők. Ezért a fogalmi meghatározások az elméleti értelmezés szem-
pontjából fontosak, de a gyakorlatban gyakran egymást átfedve, összemosódva 
jelennek meg. A külső környezeti jellemzők (például a politikai- és gazdasági vi-
szonyok) függvényében képlékenyen változhatnak. Értékelésük és elemzésük 
nem ritkán csak egy újabb stabilizálódott erőtér kialakulása után, visszamenőleg 
végezhető el. A kockázatok és a kihívások szintjén főként a környezeti és gazda-

                                                           
5 MATUS János: Válságkezelés és konfliktusok megelőzése. In: Új Honvédségi Szemle 
1995/10. p. 47. 
6 RESPERGER István: A fegyveres erők megváltozott feladatai a katonai jellegű fegyveres 
válságok kezelése során (Doktori (PhD) értekezés Budapest, 2002.) p. 45. 
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sági elemeket érinti, amelyekhez a katonai elem katona-technológiai vetületei is 
kapcsolódnak. A fenyegetés szintjén a politikai, diplomáciai és a katonai elemek 
kerülnek előtérbe. (Lásd 1. számú ábra.) 

 
1.1. Konfliktussal, konfliktus-megelőzéssel, válsággal, válságkezeléssel 
kapcsolatos elméleti alapok- 

 
A témával kapcsolatos fogalmakat, meghatározásokat és definíciókat az államkö-
zi kapcsolatok viszonyának formáin keresztül közelítem meg. A szakirodalom7 
alapvetően az esetek többségében négy állapotot különböztet meg: békeállapot, 
válsághelyzet, fegyveres konfliktus és konfliktus-kezelés utáni békeállapot (Béke-
2). (Lásd 1. számú ábra.) A békeállapot jellemzője, hogy a kapcsolatok az államok 
és/vagy az országcsoportok között a kölcsönös bizalmon és az egyetértésen ala-
pulnak a közös érdekek és a valós értékek figyelembevételével. A válsághelyzet 
jellemzője, hogy a jó kapcsolat valamilyen vita vagy érdek/érték összeütközés 
következtében megromlik, feszültség keletkezik a résztvevők között, akik valami-
lyen eszközzel (politikai, diplomáciai, gazdasági, katonai) megpróbálják a kiala-
kult helyzetet befolyásolni. A katonai természetű veszélyeztetésről akkor beszél-
hetünk, ha a válsághelyzet megoldására tett politikai, diplomáciai, gazdasági és 
egyéb lépések nem járnak eredménnyel, és a felek között a viszony tovább rom-
lik, ami katonai természetű nyomásgyakorlás, erődemonstráció, provokációk, 
csapatösszevonások, és határsértések formájában nyilvánul meg. A konfliktus 
utáni békeállapot jellemzője, hogy a konfliktuskezeléssel kapcsolatos tevékeny-
ségek elérik fő céljukat – azaz a békeállapot újbóli megteremtését –, de a kon-
szolidálódott helyzet fenntartása és megerősítése érdekében általában olyan 
intézkedéseket léptetnek érvénybe, amelyek megakadályozzák az esetleges 
konfrontációkat. Ezen intézkedések arra irányulnak, hogy a feszültségszintet 
csökkentsék, de adott esetben az indokoltnál hosszabb alkalmazásuk a végleges 
békeállapot létrejöttét késleltethetik. 

Michael S. Lund feltételezése alapján, főként a diplomáciai, a politikai, a 
nemzetközi szervezetek és a katonai erő lépéseit tekintve egy konfliktus szaka-
szai diagramszerűen ábrázolhatóak Az ábrával kapcsolatban az első fogalomkör, 
melyet megvizsgálok, a létfontosságú alapvető) értékek és érdekek. 

                                                           
7 Lásd: SZTERNÁK György: A válságok kialakulása és kezelésük lehetséges módja p. 26. 
Vö.: Más szakértők alkalmazzák még a: „Béke 1”; Válság; (háborús küszöb alatti tevéken-
ységek), Háború, „Béke-2” megnevezéseket is, abból a megfontolásból, hogy a „Béke-2” 
egy másfajta állapotot jelent a kiinduló helyzethez képest. LUND, M. S.: Preventing Vio-
lent Conflicts pp. 39–43. Megkülönböztet: Béke-, instabil béke, válság, fegyveres kon-
fliktus, háború időszakokat.  
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1. számú ábra8 
 

1.2. A válságok szakaszai 
1.2.1. A kezdeti időszak jellemzői  
 
Hosszabb vagy rövidebb lappangási időszak alatt kialakulhat valamilyen vita a 
felek között, amelynek alapja rendszerint érdek vagy értékellentétekre vezethe-
tő vissza. Ezt az időszakot a nagyfokú bizonytalanság jellemzi. Az információigény 
lesz a legjelentősebb az érintett és a közvetve érintett felek számára. A követke-
ző fő kérdések fogalmazódhatnak meg:9 kik a lehetséges további résztvevők, 
mik a céljaik, milyen alapvető érdekeik vannak, milyen okok vezettek el a válság 
kialakulásához? A kérdések megválaszolása, a helyzetelemzésből levont követ-
keztetések, a további információgyűjtés elősegíthetik a résztvevők további tevé-
kenységét. Nyilvánvalóan nagyon fontos kérdés, hogy a szemben álló felek mek-
kora kockázatot hajlandóak vállalni érdekeik érvényesítése érdekében, azaz 
meddig hajlandóak elmenni a „húzd meg — ereszd meg”10 játékban, tehát van-e 

                                                           
8  Forrás: LUND, Michael S.: Preventing Violent Conflicts p.39.; JENTZ, D.H.: 
Führungsystem im Wandel In: Österreichische Militärische Zeitschrift 1995/2. p. 127./ 
Közli: Forrás: RESPERGER István: A  fegyveres erő megváltozott feladatai katonai jellegű 
válságok kezelése során p. 151.(Szerk.: RESPERGER István) 
9 MATUS János: Válságkezelés és konfliktusok megelőzése. In: Új Honvédségi Szemle 
1995/10. p. 50. 
10 KISSINGER, Henry: Az amerikai külpolitika Magvető, Könyvkiadó, Budapest é.n; p.116. 
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hajlandóságuk a fegyveres erő alkalmazására, vagy a szankciók bevezetése már 
visszavonulásra készteti őket.  

 

 
Végső soron az első „kezdeti” szakasz az információgyűjtés, az elemzés, a feldol-
gozás és a további tevékenységi változatok megtervezésének időszaka.11 A kez-
deti időszak végén az információk alapos elemzése, a következtetések levonása 
után különböző stratégiákat, (változatokat) dolgozhatnak ki a különböző politi-
kai, gazdasági, diplomáciai és az esetleges katonai lépések megtételére. A jó 
döntések előfeltétele a szükséges információ megszerzése, feldolgozása, továb-
bítása és elemzése. Az előzetes feldolgozás után egy megfelelően összeállított 
törzs (vagy válságstáb) közvetíti a döntéshozónak az összegzett értékelést. A 
„törzs” elősegíti az információk feldolgozását, szűrését, összeállítja a döntéshozó 
számára a lehetséges cselekvési változatokat, és ajánlásokat, javaslatokat fogal-
maz meg. Figyelembe kell venni, hogy a „törzs” csak a meglévő ismeretek alap-
ján foglal álláspontot. Ha nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű és minő-
ségű információ, akkor sérülhet a döntés-előkészítés objektivitása. Az ideális 
rendszerben a döntéshozónak a lehető legközelebb kell tartózkodnia a válság-
hoz, ahhoz, hogy megfelelő döntéseket hozzon.  

                                                           
11 Az információ fontosságával foglalkozik még: KŐSZEGVÁRI Tibor.: Biztonság és in-
formáció (hír)szerzés  In: Hadtudomány 1993/3. pp. 15–18. JENTZSCH, H. J.: Führungsys-
teme im Wandel von Sicherheitspolitik und Strategie In: Österreichische Militärische 
Zeitschrieft, 1995/2. pp. 127–132. és NAGY Péter: Nemzetbiztonság az információs kor-
szakban In: Külpolitika 1998/nyár pp. 64–96. 
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A folyamatban az első fő szakasz a tervezés időszaka, ami megfelelő előrelá-
tást, tudatosságot és analizáló képességet követel. Az előkészítés időszakában 
kell létrehozni a hatásköri kereteket, valamint meg kell teremteni a különböző 
döntés-előkészítő és döntést végrehajtó csoportok között a kapcsolatokat. A 
kormányzati struktúrát – ha szükséges – a mérséklés időszakában módosítani 
kell, hiszen a válságokat nem mindig lehet a békeállapotban működő intézkedé-
sekkel kezelni. A kialakult helyzetről a lakosságot időben, a szükséges informáci-
óval célszerű tájékoztatni.  

A megelőzés módszeréhez mindenképpen elengedhetetlen az előrelátás, 
hogy a potenciális válságokat a kezdeti jellemzők alapján felismerhessük, ily mó-
don felkészülhessünk a várható feszültségekre, és ennek alapján megtervezhes-
sük a válaszlépéseket. A válaszlépések hatékonysága döntően függ a helyzetmeg-
ítéléstől, a kezdeti instabilitást gerjesztő hatásokkal szembeni ellenálló-
képességtől és a rendszer rugalmasságától, amely képes időben és megfelelő 
módon, optimalizált hatékonysággal reagálni a kihívásokra. Ezeknek a tényezők-
nek a megléte és realizálása garantálja a megfelelő akcióterv-változatok műkö-
dőképességét. A megoldás időszakában is fontos szempont marad a közvéle-
mény kellő tájékoztatása, amely a közfelfogás hangulati elemeit alakíthatja a 
válság minden időszakában. A válsághelyzetek elemzésénél elsődleges szempont 
a válság minél árnyaltabb tipizálása. A George C. Marshall Központ szemináriuma 
megkülönböztetett „biztonsági jellegű”, és „nem biztonsági jellegű” veszélyhely-
zeteket.12 A biztonsági jellegűek például a terrorizmus, a túszejtés, a fegyveres 
konfliktus, a háború; a nem biztonsági jellegűek a katasztrófák (viharok, árvizek, 
földrengések) vagy a pénzügyi rendszer összeomlása. A biztonsági veszélyhelyzet 
jellemzője, hogy közvetlenül egy adott ország, régió lakosságának életét fenye-
geti. A másik típusnál a veszélyhelyzet közvetve, áttételesen hat. Az eltérő típusú 
válságok különböző koordinációs eljárási módokat igényelnek a válságkezelő 
szervezetek részéről. Az adott válságkezelő szervezet további lépéseinek meg-
tervezéséhez a válságkezelő műveletek elemein belül értelmezni kell az adott 
vezetési szint lehetőségeit. Erre azért van szükség, hogy egy adott vezetési funk-
ciókkal felruházott szervezetnek módjában áll-e önállóan megvalósítani a válasz-
lépéseket, illetve tevékenységéhez magasabb szintű koordináció szükséges, 
amely átfogó képpel rendelkezik a teljes válságkezelési folyamatról. Általában a 
„nem biztonsági jellegű” veszélyhelyzetek az előre elkészített, jóváhagyott tervek 
alapján végrehajthatóak, tehát a kezelésben közvetlenül érintett szervezetek 
képesek a vezetési funkciók (például tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés) 
teljes keresztmetszetű megvalósítására. A „biztonsági jellegű” veszélyhelyzetek 
kezeléséhez általában magasabb szintű jóváhagyás szükséges a már meglévő, 
vagy a válság megjelenése után elkészített tervekhez, majd azt követően kerül-

                                                           
12 HEINKEL, Wade: A válságtípusok, In: A George C. Marshall Központ kiadványa, Buda-
pest, 1999. p. I–3.  
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het sor a végrehajtásra. A válság típusától függetlenül a válaszintézkedések és a 
politikai célkitűzések egyaránt lehetnek tervezettek és a kialakult helyzettől füg-
gőek (nem tervezett). Mindkét esetben a megvalósítás és érvényesítés során 
feszültségnövelő reakciókat generálhatunk, amelyek kedvezőtlenül befolyásolják 
a konfliktus- kezelés folyamatát.13 

 
1.2.2. A válság kibontakozási időszaka 
 
Miután a veszélyek és lehetőségek körvonalazódtak és az ösztönzők, szankciók 
eszközrendszere nem volt elégséges a konfliktusmentes állapot visszaállítására, a 
válságfolyamat a kifejlődés szakaszába lép. A fennmaradt feszültségek következ-
tében további eszközök és módszerek kerülnek alkalmazásra. Ebben az időszak-
ban nő a bizonytalanság, a túlérzékenység, s felszínre kerülhet a katonai, és poli-
tikai lépések egyeztetésének szükségessége. A bizonytalanságot fokozza a „biz-
tonsági dilemma” erősödése, azaz minden, a másik fél által tett lépést „támadó-
nak”, minden saját lépést „defenzívnek” érezhetünk. Ezt erősíti, hogy a felek 
közül az egyik mindig kezdeményezőként lép fel, így aktivitása szembetűnőbb. 
Általában a kezdeményező fél, – érdekeink érvényesítése érdekében – valami-
lyen téren nyomást gyakorol, míg a másik fél – szintén saját érdekeinek megfele-
lően – erre reagál. Ebben az időszakban a politika – mint elsődleges „meghajtó 
fogaskerék” –, dönti el, hogy az adott állam, melyik másik „fogaskerekével” (gaz-
dasági, humanitárius, pénzügyi, diplomáciai, katonai) kapcsolódik a másik álla-
méhoz. A katonai lépések helyes megválasztásánál mindig is érvényesülni fog a 
„huntingtoni paradoxon”. „A katonák felelősnek érzik magukat a biztonságért, 
tanácsadó szerepük helyes középúton tartása és végrehajtási kötelezettségük 
ellenőrzése, az úgynevezett „civil-kontroll” érvényesítése mindig feszültségekkel 
járhat.”14 

Az időtényező, („a harc az időért”) fontos jellemzője volt a Bosznia-
Hercegovinában lezajlott háborúnak is. Az „agresszorok” gyors sikereket próbál-
tak elérni, míg a „szenvedő” felek minél előbbi beavatkozásra ösztönözték a 
nemzetközi szervezeteket. Az időhiányt a „döntés sűrűséggel” is szokás jelle-
mezni, hiszen az információhiány, vagy ellentéte a túl sok információ is feszült-
ségeket okozhat a döntéshozó szervezetek számára.  Az idő mellett az időzítés 
is döntő momentuma lehet a konfliktuskezelésnek, hiszen egy konfliktus úgyne-
vezett görbéjét az események után könnyű elemezni. Visszamenőleg a beavatko-

                                                           
13 Vö.: MORTENSEN, Sundt Mauritz: Crisis and Disaster. (Public Relations in crisis and 
Disaster) Atlantic Press, 1997/1. p. 42 
14 HUNTINGTON, Samuel P.: A katona és az állam Zrínyi Kiadó - Atlanti Kutató és Kiadó 
Budapest, 1994. p. 76. „A katona azért létezik, hogy szolgálja az államot. Ahhoz, hogy a 
legjobban szolgálja, úgy kell kialakítani, hogy az állami politika hatékony eszköze legyen. 
Jellemzője legyen a hűség, és engedelmesség.” 
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zás optimális helyét és idejét (esetleg mértékét) viszonylag könnyű meghatároz-
ni, de a konfliktuskezelés lényegéből fakadó időbeliség és előrelátás az eszkalá-
lódás megakadályozása érdekében azonnali cselekvéseket igényel. Így a folyama-
tok közbeni beavatkozások adott időben és helyen mindig kockázatokkal járnak, 
eredményességük pontos megítélése csak a válsághelyzet befejeződése után 
lehetséges. A kifejlődés szakaszában kap igazán szerepet az adott résztvevők és 
kívülállók hatalma és befolyása. A konfliktus folyamán a felek folyamatosan él-
nek hatalmi helyzetükkel és befolyásukkal.15 

Mint már utaltam rá, a konfliktusban a felek kölcsönösen egymásra hatnak, 
tehát a nyomás ellenében bizonyos ellenállás is létrejön, ami a konfliktushelyzet 
kiéleződéséhez vezet. A megalapozott, valós fenyegetés feltételezi a tényleges és 
érvényesítéshez szükséges potenciálok meglétét. Ezek közül a fenyegetettség 
legfelismerhetőbb összetevői: a gazdasági, műszaki, katonai dimenziók, mint 
dinamikus elemek; a népesség nagysága, mint statikus elem. A fenyegetés tehát 
a fenyegető felismerésével, az ellenség megjelölésével jár együtt, s ezáltal az 
ellenségkép kialakulásához vezet.16 A saját képpel, az érzékelt képpel és az el-
lenségkép kialakulásával foglalkozott Daniel Frei kutató, az 1980–84-es amerikai-
szovjet kapcsolatokat vizsgálva. Az ellenségkép és a másik ország saját képe kö-
zötti különbség kihatással van a kapcsolatokra. Ennek harmonizálása érdekében 
a felek részéről diplomáciai empátiára van szükség, amelyet elősegít a kölcsönös 
bizalom és a nyílt légkör. Meglétük lehetőséget biztosít az érdekek tisztázására, a 
kölcsönös meggyőzésre és az előremutató kompromisszumok megkötésére.  
Sok esetben véget ér a konfliktus, de az érdek- összeütközés nem múlik el.  
 
1.2.3. A válság tetőpontja 
 
A válság tetőpontja az, amikor a feszültségi szint eléri a kritikus mértéket, és 
ennek következtében a folyamatok összesűrűsödnek. Mindez egy más dimenzió-
ban, a fegyveres küzdelem (a háború) szintjén megy végbe. Természetesen nem 

                                                           
15 A hatalom sokfajta értelmezéséből néhányat megemlítek, melyek szerintem a kon-
fliktusok alakításában is szerepet játszanak. „Komplex fogalom, „A”-nak hatalma van „B” 
felett.” a hatalomfelfogás a behaviorális nézet szerint: „…az egyének v. egyének 
csoportjának az a képessége, hogy a kívánt módon módosítsa más egyének vagy csopor-
tok viselkedését.” /R. H. TAWNEY 1931./ Az instrumentális definíció: „A hatalom az 
erőszak alkalmazásának lehetősége” /R. BIERSTEDL  1950./ „A hatalom az erőszak, a 
korlátozás és a kényszer jelensége.” /M. DUVERGER 1959./ In: WEBER M.: Gazdaság és 
társadalom Közgazdasági Kiadó, Budapest 1970. pp. 15-48. 
16 DEÁK Péter: A biztonságot fenyegető kihívások, konfliktusok, válságok, háborúk In: 
Védelmi Tanulmányok 1997/3. p. 2. 
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minden válság jut el a fegyveres összeütközésig.17 A hidegháború időszaka alatt 
több lépcsőben, ezen belül fokozatonként tagolva értelmezték a válságszinteket. 
Ezt nevezték „a háborús válság lépcsőzetes kiterjesztése” elméletének.18 

A válság tetőpontjának elérése a nyílt konfrontáció felvállalását is jelenti, ami a 
diplomáciai lehetőségek leszűkülését eredményezi. Az ösztönzők és szankciók alkal-
mazásának sikertelensége a katonai képességek aktivizálását eredményezi. Ez a fo-
lyamat a felek között dinamikus kölcsönhatásban jön létre (válaszlépések sorozata), 
amely a fenyegetettség mértékével arányos. A katonai konfrontáció lehetősége 
hangsúlyozottabbá teszi az igazságosság kérdését.19 

 
1.2.4. A befejezés időszaka 
 
A végső fázist azok a törekvések jellemzik, amelyek a megegyezésre, a megálla-
podásra és a békeállapot megteremtésére irányulnak. Lényeges, hogy a válság 
utáni békeállapot („Béke-2”) és a válság előtti békeállapot („Béke-1”) között 
jelentős különbség van. Ez abból fakad, hogy a „Béke-1” és a „Béke-2” állapot 
nem ugyanazon stabilizálódott hatalmi és biztonságpolitikai erőterekkel jelle-
mezhető. Az új „Béke-2” körülmények folyamatosan megkövetelik a békeálla-
potnak megfelelő kapcsolat- és viszonyrendszerek helyreállítását. Ennek szelle-
mében folyamatosan törekedni kell a kapcsolatok normalizálására és rendezésé-
re. Ez viszonylag hosszabb időt vesz igénybe, amelynek tartama a feldolgozott 
válságkezelési tapasztalatok alapján a következő: a válságok békeállapotból 
(„Béke-1”) a fegyveres összeütközésig történő eljutásához – elhúzódó válság 
esetén – megközelítően 2–6 hónap, a fegyveres konfliktusból a békeállapotba 
(„Béke-2”) történő visszatéréshez pedig a felfutási idő 3-4 szerese is lehet. A 
visszarendeződéshez szükséges idő nagysága függ a válság intenzitásától, az ál-
dozatok számától, az alkalmazott fegyverek típusától és a válságkezelési straté-
gia szemléletmódjától. A fegyveres konfliktus során alkalmazott fegyverek három 
fő vonatkozásban érintik a tevékenységek eredményességét: a pusztítás mérté-
ke, a környezeti kihatások és a telepített, felhalmozott és illegális fegyverek fel-

                                                           
17 Például, 1700–1870 között, 117 jelentősebb konfliktust jegyeztek föl, de csak 10 eset-
ben történt fegyveres összeütközés. BEREK L. – HEGEDŰS L. – KÓNYA I.: A honvédelmi 
hadászati művelet. p. 36 
18  Lásd: KAHN, HERMAN: On Escalation   In: HAJMA LAJOS: Nyugati szakírók a 
háborúról Zrínyi Katonai Könyvkiadó, Budapest, 1968. pp. 135–150. Kahn a válság 
kifejlődésének hét szakaszát, ezen belül 44 fokozatát dolgozta ki, a kis válságoktól kezdve 
az atom-világháború kirobbantásáig. 
19 MACHIAVELLI, Niccolo: A fejedelem. Kossuth Könyvkiadó 1996. p.116. „Instum enim est 
bellum quibus necessarium, et pia arma ubi nulla misi in armis spes est.” (Igazságos a 
háború azoknak, akik azt nem kerülhetik el, és szent azoknak a fegyver, akiknek másban, 
mint a fegyverekben nem marad remény.) 
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számolása. A pusztítás mértéke függ az alkalmazott fegyverek mennyiségétől és 
minőségétől, illetve az általuk okozott károk mértékétől. Ha a felek főként nagy 
hatású pusztító eszközöket alkalmaztak, és stratégiájukat a minden áron való 
győzelem jellemezte, amely figyelmen kívül hagyta a következményeket, akkor 
adott esetben hosszú időt vesz igénybe az elűzött lakosság visszatelepítése és a 
háborús károk helyreállítása.  

A környezeti kihatások szoros összefüggésben vannak a pusztítás mértéké-
vel. A nagy területeket érintő vegyi, biológiai, esetlegesen nukleáris fegyverek 
által okozott környezeti károsodások ugyancsak megnehezítik a békeállapot 
helyreállítását. A telepített, illegális és felhalmozott fegyverek felszámolása a 
harccselekmények folyamán alkalmazott aknák, aknamezők, fel nem robbant 
eszközök felszámolása, megsemmisítése fegyverek begyűjtése nagy feladatot 
jelent a konfliktus után a békefenntartásban résztvevő erők számára. A konflik-
tus utolsó szakaszában alkalmazható fegyveres erők összetétele időszakonként 
változik. Az első időszakban könnyű fegyverzetű békefenntartó erőket, ezt köve-
tően speciális szakcsapatokat (aknamentesítő, műszaki, logisztikai és szállító), 
majd rendőri alakulatokat célszerű alkalmazni.20 

Fontos megjegyezni, hogy a heves lefolyású válságokat az jellemezheti, hogy 
a válságkezelési stratégia eszközeinek alkalmazása egy törékeny békeállapotot 
eredményez, de nagy a veszélye a válság újbóli eszkalálódásának. 

 
1.3. A válságkezelés új megközelítése 

 
A korábbi válsággörbe változásait nyomon követve készítettem el a válságtípu-
sok, és a válságok intenzitás szerinti besorolását. (Lásd 2-3-4-5-6. számú ábra a 
válság lépcsőzetes kiterjedése.) A Lund-féle ábra a békeműveleteket tartalmazza 
csak, de a jelenkor biztonsági környezete azt mutatja, hogy többféle válsággal 
kell szembenéznünk. A másik fontos érv az ábra bővítése mellett, hogy az előző 
ábra az állami szereplők figyelembevételével készült. A nem állami szintű szerep-
lők egyre nagyobb térnyerése – Iszlám Állam, felkelők, lázadók, szervezett bűnö-
zők – azt mutatja, hogy a konfliktusokban egyre többször legalább az egyik olda-
lon nem állam a szereplő. Az ábra a különböző típusú műveleteket (kábítószer 
ellenes, migráció kezelésében történő részvétel, szervezett bűnözés elleni, terro-
rizmus elleni, és a tipikus békeműveleteket tartalmazza (preventív diplomácia, 
béketeremtés, békekikényszerítés, békefenntartás, békeépítés). A konfliktus, 
válság, a háború, a stabilizáció és a béke állapotokhoz a megfelelő katonai, rend-
védelmi és nemzetbiztonsági tevékenység tartozik.  

                                                           
20 LAST, David: Organizing for Effective Peacebuilding In: Peacekeeping and Conflict Reso-
lution 2000/3 p. 83.  
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Az ábrával kapcsolatban megjegyezném, hogy egyes műveletek nem csak 
egy fázisban, hanem minden időszakban jelen lehetnek. Ilyenek például a kábító-
szer ellenes műveletek, a szervezett bűnözés elleni küzdelem, vagy a migráció 
kezelése. A kor kihívásainak megfelelő összes fenyegetést feltüntettem az ábrán, 
mert a honvédelmi, rendvédelmi és nemzetbiztonsági szervezetek együttműkö-
dése a legfontosabb a válságok sikeres kezeléséhez. A 3. számú ábrán ábrázol-
tam a különböző válságtípusokhoz, a megfelelő kezelő erőt, azaz a lehetséges 
főszereplőt. Az ábrán is egyértelműen látható, hogy szinte nincs olyan válság, 
amelyik nem követeli meg az átfogó megközelítést, azaz a katonai, polgári, rend-
védelmi és nemzetbiztonsági szolgálatok közös együttes fellépését. 

Az első lépésben a béke, célként a stabilitás jelenik meg, békeidőszakra jel-
lemző kiképzéssel, fegyverhasználat nélkül. a második rész a konfliktus időszaka 
tartalmazza a migráció és kábítószer ellenes tevékenységet. A harmadik lépcső-
fok a válságkezelés katonai feladatait valósítja meg, a negyedik részben pedig az 
embargó, a blokád, a szervezett bűnözés elleni harc, legmagasabb pontjaként 
pedig a béketeremtő akciók jelennek meg. Ezen feladatok egyike sem csak a 
fegyveres erő tevékenységére jellemző, hiszen a sokoldalú válság sokoldalú 
megközelítést igényel. A háború része a legrövidebb, de a legnagyobb intenzitás 
jellemzi, a bevetett erők, a fegyverek típusa szerint is. A leépítés időszakát a bé-
kefenntartás, a békeépítés, a stabilizációs műveletek és a tanácsadás, kiképzés 
feladataival jellemezhetjük. Meg kell jegyeznünk, hogy a különböző típusú vál-
ságfajták hosszú időszakot ölelhetnek fel, illetve egyes típusok több időszakon 
keresztül is folyhatnak.  

Ilyenek a migráció kezelése, kábítószer ellenes műveletek, szervezett bűnö-
zők elleni küzdelem, humanitárius műveletek, blokád, embargó, vagy a terroriz-
mus elleni küzdelem. A létrejöhető válságokat a magyar jogrend egyrészt az 
Alaptörvényben21 a különleges jogrend időszakában tárgyalja.22 

A békeidőszakra vonatkozó rendelkezések a Magyar Honvédségre az Alap-
törvényben a 45. cikk és a 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar 
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről23 
jogszabály alkotja. Így a migráció kezelésében való részvételt, a belügyminiszter 
és a honvédelmi miniszter 25/2015. (IX. 14.) BM–HM együttes utasítása a Ma-
gyar Honvédségnek a rendőrségi feladatok ellátásában történő közreműködése 

                                                           
21 Alaptörvény http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV (Letöltve: 
2016. 07. 28.) 
22 Alaptörvény 48-52. cikk. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid= 
A1100425.ATV  (Letöltve: 2016. 07. 28.) 
23 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a 
különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100113.TV(Letöltve: 2016. 07. 28.) 
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rendjéről24 határozza meg. A terror veszélyhelyzetre az Alaptörvény 51/A. cikk, a 
váratlan támadás kategóriára az Alaptörvény 52. cikk, a megelőző védelmi hely-
zetre az Alaptörvény 51. cikk, a szükségállapot időszakára az Alaptörvény 50. cikk 
a rendkívüli állapotra az Alaptörvény 49. cikk határozza meg a feladatokat. A 
katonai feladatokat a Nemzeti Biztonsági Stratégia,25 a Nemzeti Katonai Straté-
gia,26 a doktrínák és szabályzatok részletesen meghatározzák. (Lásd: 5. számú 
ábra). a 6. számú ábrán gyűjtöttem össze a rendvédelmi a honvédelmi szabályo-
zással összefüggő, valamint a különleges jogrend időszakára vonatkozó törvényi 
szabályozást. Az ábrából is jól láthatóan kitűnik, hogy Magyarország 5 különleges 
jogrendi esettel (A terror veszélyhelyzet, váratlan támadás, megelőző védelmi 
helyzet, szükségállapot, a rendkívüli állapot) határozza meg a feladatokat. A mig-
ráció kezelésében való részvételt a belügyminiszter és a honvédelmi miniszter 
25/2015. (IX. 14.) BM–HM együttes utasítása, a Magyar Honvédségnek a rendőr-
ségi feladatok ellátásában történő közreműködése rendjéről27 határozza meg. 

A műveletekben, válságokban részvevők alkalmazásának jogi alapjait az Alap-
törvény, 2011. évi CXIII.; 2012. évi CCV. törvény a honvédek jogállásáról; 2015. 
évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományá-
nak szolgálati jogviszonyáról;  

A Terrorelhárító Központ létrehozásáról, feladatairól a 295/2010. (XII. 22.) 
Korm. rendelet a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának 
részletes szabályairól intézkedik. A nemzetbiztonsági szolgálatok feladatait a 
295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és 
feladatai ellátásának részletes szabályairól határozza meg. A 25/2015. (IX. 14.) 
BM–HM együttes utasítása 

 

                                                           
24 A belügyminiszter és a honvédelmi miniszter 25/2015. (IX. 14.) BM–HM együttes 
utasítása a Magyar Honvédségnek a rendőrségi feladatok ellátásában történő közre-
működése rendjéről http://frsz.hu/sites/default/files/docs/bm_ut_honved_rend.pdf 
(Letöltve: 2016. 07. 28.) 
25 A Kormány 1035/2012. (II. 21.) Korm. határozata Magyarország Nemzeti Biztonsági 
Stratégiájáról  
http://2010-2014.kormany.hu/download/f/49/70000/1035_2012_korm_hatarozat.pdf  
(Letöltve: 2016. 07. 28.) 
261656/2012. (XII. 20.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Katonai stratégiájának 
elfogadásáról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157721.234310  
(Letöltve: 2016. 07. 28.)  
27A belügyminiszter és a honvédelmi miniszter 25/2015. (IX. 14.) BM–HM együttes 
utasítása a Magyar Honvédségnek a rendőrségi feladatok ellátásában történő közre-
működése rendjérőlhttp://frsz.hu/sites/default/files/docs/bm_ut_honved_rend.pdf  
(Letöltve: 2016. 07. 28.) 
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2. számú ábra28 
 

 
 

3. számú ábra29 
 

                                                           
28 Szerkesztette: RESPERGER István  
29 Szerkesztette: RESPERGER István  
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4. számú ábra30 
 
 

 
5. számú ábra31 

                                                           
30 Szerkesztette: RESPERGER István 
31 Szerkesztette: RESPERGER István 



A válságkezelés kicsit másképp 

 

 
Nemzetbiztonsági Szemle    MMXVI/III 44 

6. számú ábra32 
 
 

 
 

7. számú ábra33 

                                                           
32 Szerkesztette: RESPERGER István 
33 Szerkesztette: RESPERGER István  
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Összegzés 

 
A válságkezelési folyamat, mint tapasztalhatjuk bonyolult, sokszor hosszan elhú-
zódó tevékenységet követel meg a válságot kezelő honvédelmi, rendvédelmi, 
polgári és nemzetbiztonsági szervezetektől.  

Sikeres tevékenységüket segítheti elő, a ha a folyamatokkal, fogalmakkal a 
résztvevők tisztában vannak. A tanulmány célja ez volt, felkelteni az érdeklődést, 
a figyelmet egy minden körülmények között alkalmazható válságkezelésre ráirá-
nyítani. 
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