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A HM Védelmi Hivatal és a HM Gazdasági Tervező Hivatal 

együttműködési feladatainak intézményesítésére a két szervezet vezetője 

- 2002. október 30-án - együttműködési megállapodást írt alá. Az 

Együttműködési tervben az MH békeidőszaki, válsághelyzeti és minősí-

tett időszaki igényei tervezésével kapcsolatos, a két szervezetre háruló, 

elsősorban az általános és a HM tárcán belüli koordinációs feladatok 

kerültek megfogalmazásra. 

A védelmi tervezés folyamatában a katonai feladatok mellett, napja-

inkban egyre nagyobb szerepet kapnak a polgári szféra különböző terüle-

tei. Ezt a megállapítást kézzelfoghatóan igazolták az elmúlt évek, különö-

sen az 1995-ös, majd az 1998-as délszláv helyzet eseményei, melyek 

következtében számos, a polgári szektort érintő feladatot kellett megter-
vezni.  

Napjainkban bebizonyosodott, hogy a katonai erők tevékenységének 

sikere – akár békében, akár válságok idején, akár minősített időszakban – 

nagymértékben a polgári támogatottság megszervezésének hatékonyságá-

tól függ. 

A rövid tanulmányban szeretnénk bemutatni a védelmi igazgatás 

rendszerét, a nemzetgazdaság helyét és szerepét a fegyveres erők igénye-

inek teljesítésében, valamint azt, hogy a HM Védelmi Hivatal és a HM 

Gazdasági Tervező Hivatal számára, mint a védelmi felkészítés és az 

országmozgósítás rendszerének, ezen belül kiemelten a gazdaságmozgó-

sítás előkészítéséért felelős koordináló szervezeteinek milyen lehetősé-
gek állnak rendelkezésre a honvédelmi tárca érdekeinek érvényesítésekor. 

Az utóbbi években végbement változások az országvédelem, ezen 

belül a védelmi felkészítés és az országmozgósítás működési kereteinek 

újragondolását igényelték. 
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A rendszerváltás, de különösen NATO tagságunk óta gyökeresen 

megváltozott a szemlélet az ország biztonságának megítélésében. Az új 

felfogás szerint a Magyar Köztársaság a biztonságról szélesebb értelem-

ben gondolkodik. Az Országgyűlés a biztonság- és védelempolitikai alap-

elvekben a hagyományos veszélyhelyzetek mellett, olyan kockázati té-

nyezőket is figyelembe vett, mint a migráció, a globalizáció, vagy a 
proliferáció. 

A Magyar Köztársaság a honvédelmet az állampolgárok közös fele-

lősségvállalásán alapuló nemzeti ügynek tekinti. Ezt az alapelvet rögzíti 

az Alkotmány, a honvédelmi törvény és minden fontos, a biztonságpoli-

tikával foglalkozó dokumentum. Ennek megfelelően épül fel az ország 

védelmi rendszere is. 

Az országvédelem komplex rendszere 

Az országvédelem rendszere átfogja, és szükség szerint aktivizálja 

az ország védelmi potenciálját, így: 

• az államigazgatási rendszert, 

• a gazdaságot, 

• a fegyveres erőket és rendvédelmi szerveket, 

• a polgári védelmet, 

• a lakosságot. 

Az országvédelem, olyan komplex védelmi tevékenység, amely az 

ország szuverenitása és szövetségi kötelezettségeink teljesítése érdekében 

a rendelkezésre álló humán- és anyagi erőforrások tervezésére, felkészíté-
sére és szükség esetén mobilizálására irányul. 

A komplex szervezet- és intézményrendszer modulszerűen épül fel, 

alkalmas a honvédelmi felkészülésre, a válságkezelés és a minősített idő-

szaki feladatok kezelésére egyaránt, illetve biztosítja a több irányból ér-

kező kihívások egyidejű kezelését és a veszélyeztetettséggel arányos in-
tézkedés megtételét. 

A honvédelem rendszere a Magyar Köztársaság biztonság- és véde-

lempolitikai alapelveire épül és átfogja az államigazgatási rendszert, a 
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gazdaságot, a fegyveres erőket és rendvédelmi szerveket, a polgári vé-

delmet, valamint a lakosságot.  

Az ország védelmi rendszerének vannak civil és katonai elemei. A 

civil elemek – a védelmi igazgatás; a lakosság és az anyagi javak oltal-

mazása; a nemzetgazdaság stratégiai erőforrásai – alapvető feladata a vé-

delmi felkészítés és az országmozgósítás. A katonai elemek – a fegyveres 

erők és a rendvédelmi szervek – alkotják a fegyveres biztonsági rend-

szert. 

Az országvédelem centralizált igényeit, a közigazgatás szervezeti 

struktúrájára épülő védelmi igazgatási rendszer elégíti ki. A védelmi 

igazgatás a közigazgatás alkotórészét képező olyan feladat-, szervezet- és 

intézményrendszer, amely a védelmi felkészítés és az országmozgósítás 

hatékonyságának érdekében a társadalom erőit összefogja, kormányzati, 
területi és helyi szinten egyaránt biztosítja a válságok hatékony kezelését. 

A Kormány az ország alkotmányos berendezkedésének megfelelően 

az országvédelem rendszerének meghatározó eleme. Ennek során össze-

hangolja a minisztériumok és országos hatáskörű szervek országvédelem-

mel kapcsolatos tevékenységét. Meghatározza az ország védelmi célú tar-

talékait, hadiipari kapacitását, valamint a közlekedés, a távközlés és a 

hírközlés védelmi célú felkészítésének és fejlesztésének állami feladatait. 

A kormányzati feladatmegosztás szerint az egyes miniszterek, to-

vábbá az országos hatáskörű szervek vezetői irányítják a szakágazatba 

tartozó szervek védelemmel kapcsolatos felkészítését és minősített idő-

szaki feladataik ellátását. Meghatározó szerepet játszik az országvédelem 

rendszerében a honvédelmi miniszter, a belügyminiszter, a gazdasági 

miniszter, a pénzügyminiszter, valamint a földművelésügyi és vidékfej-

lesztési miniszter. 

A honvédelmi miniszter a rendkívüli állapoti működésért, ezen belül 

a fegyveres védelem és a védelmi igazgatás irányításáért, valamint a vé-

delmi felkészítés és az országmozgósítás rendszere koordinálásáért, to-

vábbá a fegyveres erők szükségállapoti igénybevételének biztosításáért 

felelős. A honvédelmi miniszter a Kormány által átruházott, a védelmi 

felkészítéssel és országmozgósítással kapcsolatos koordinációs jogkörét a 
HM Védelmi Hivatal útján gyakorolja. 

Az Alapító Határozat szerint a HM Védelmi Hivatal alaprendelte-

tése az Alkotmányban rögzített minősített időszakokra (rendkívüli álla-

pot, szükségállapot, veszélyhelyzet, valamint az Alkotmány 19/E §-ában 

megfogalmazott váratlan betörés) vonatkozó kormányzati, minisztériumi 
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és területi szintű védelmi igazgatási döntések, valamint a védelmi felké-

szítés és országmozgósítás feladatai előkészítésének és végrehajtásának 

koordinálása.  

A HM Védelmi Hivatal tevékenységének kormányzati jogalapja is 

van. Az 1993. évi CX. számú honvédelmi törvény végrehajtásáról szóló, 

178/1993. (XII:27.) számú kormányrendelet értelmében a Kormány és a 

honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó ügyek koordinációját a hon-

védelmi miniszter irányítása és felügyelete alatt álló HM Védelmi Hivatal 
végzi. 

E felhatalmazás kiterjed - többek között – a minisztériumok, orszá-

gos hatáskörű szervek, a védelemben résztvevő egyéb szervek tevékeny-

ségének összehangolására, valamint a polgári-katonai együttműködés ko-

ordinálásával kapcsolatos döntés-előkészítő tevékenységre. 

A HM Gazdasági Tervező Hivatal alaprendeltetése a tárcaszintű 

központi logisztikai gazdasági-tervezés végrehajtása és tárcaszintű szabá-

lyozása; a logisztikai erőforrás és költségnormák kidolgozása, a normázó 

tevékenység tárcaszintű szabályozásának előkészítése; termékkodifikáció 

és a kodifikációs tevékenység tárcaszintű szervezése és irányítása; tárca-

szintű erőforrás és költségelemzés. További tevékenységi köre a minősí-

tett időszakok anyag és eszközgazdálkodásának tárcaszintű tervezése és 

szervezése; a rendszeresítési és rendszerből kivonási eljárásokban történő 

részvétel; valamint az egységes tárcaszintű logisztikai információs rend-

szer megszervezése és működtetése. 

A minősített időszakok tartalma 

Minősített időszak az állam életének kivételes időszaka, amelyben az 

Alkotmányban meghatározott feltételek esetén kivételes hatalomgyakor-

lás (rendeleti kormányzás) érvényesül. Közös jellemzője, hogy az állam 

életét, működését, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszé-

lyeztető cselekmény és esemény elhárítására a rendkívüli jogrend eszkö-

zei vehetők igénybe. A békeidejű működéstől való eltérés a kormányzati 

és a közigazgatási szervek működésének, hatáskörének átrendezésével, az 

állampolgári jogok korlátozásával és egyes gazdasági folyamatokba való 
közvetlen beavatkozással jár.  

Rendkívüli állapot kihirdetésére az ország függetlenségét, vagy te-

rületi épségét közvetlenül veszélyeztető, idegen (külső) hatalom erősza-

kos fellépése esetén kerülhet sor. Ilyen helyzet áll elő hadiállapot vagy 
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háborús veszély esetén. Rendkívüli állapot idején a Honvédelmi Tanács 

az Alkotmányban és a honvédelmi törvényben meghatározott rendszabá-

lyokat vezethet be. 

Az ország függetlensége, területi integritása elleni támadás a Was-

hington-i Szerződés 5. cikk szerinti katonai műveletben való részvétel 

rendkívüli állapot kihirdetéséhez vezethet. Ilyen akciókban való részvé-

tel esetén az Országgyűlés a döntéssel egyidejűleg minősíti a helyzetet és 

Honvédelmi Tanácsot hoz létre, amely az Alkotmánynak megfelelően az 

Országgyűlés által átruházott, a köztársasági elnök és a Kormány jogait 
gyakorolja. 

Az Országgyűlés, illetve akadályoztatása esetén a köztársasági elnök 

a hatalom megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, erőszakos ha-

talomátvétel, (pl. katonai puccs, tömegzavargás, lázadás, rombolás), ter-

ror jellegű, vagy fegyveresen, vagy felfegyverkezve elkövetett erőszakos 

cselekmények, illetve katasztrófák bekövetkezésekor, amikor az állam-

polgárok élet- és vagyonbiztonsága tömeges méretekben kerül veszélybe, 
szükségállapotot hirdet ki. 

A rendkívüli jogrenden alapuló hatalom lényege szükségállapot ide-

jén, hogy a köztársasági elnök rendeleti úton, az Alkotmány szerinti kü-

lön törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be és az 

Országgyűlés akadályoztatása esetén dönthet a fegyveres erők felhaszná-
lásáról.  

Az Alkotmány 19/E.§ (1) bekezdésben meghatározott esetek (pl. 

váratlan támadás) bekövetkezésekor a Kormány intézkedését követően a 

fegyveres erők erre kijelölt és felkészített erői kerülnek alkalmazásra az 

ország területére váratlanul betört külső szárazföldi fegyveres csoportok 

ellen. A váratlan légitámadás elhárítása, vagy a légtérsértő eszközök 

megsemmisítése a honi és a szövetséges légvédelmi és repülő készültségi 
erők alkalmazásával történik.  

A támadás elhárítására a köztársasági elnök által jóváhagyott védel-

mi terv szerint - a szükségállapot, vagy a rendkívüli állapot kihirdetésére 

vonatkozó döntésig – a Kormány jogosult intézkedni. Váratlan támadás 

elhárítása időszakában a Kormány a honvédelmi törvényben meghatáro-
zott korlátozásokkal a rendkívüli intézkedések egy részét is bevezetheti. 

Veszélyhelyzet: kisebb, lokális terjedelmű elemi csapások, téli 

rendkívüli időjárás, járványok, stb. során keletkező olyan helyzetek, ame-

lyek az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztetik. A rend-
kívüli intézkedések bevezetésére a Kormány jogosult.  
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A nemzetgazdaság helye, szerepe az országvédelemben  

A nemzetgazdaság felkészítésének rendszeréről a Kormány 

3124/1992. sz. határozata rendelkezik. Ebben szabályozza a nemzetgaz-

daság felkészítését, szükség esetén mozgósítását (gazdaságmozgósítás) a 

minősített időszakban ellátandó feladatokra. 

A nemzetgazdaság védelmi felkészítése biztosítja:  

•  a minősített időszakokban jelentkező anyagi igények kielégí-

tését (fegyveres védelem, lakosság-ellátás igényeit), 

•  az un. minősített időszaki küszöb alatti helyzetek (katasztró-

fa, ipari baleset, elemi csapás) és a lakosság ellátási válság-

helyzetek kezelését, valamint 

•  a nemzetközi gazdasági kapcsolatok fenntartását. 

A nemzetgazdaság védelmi felkészítése tervszerű, folyamatos tevé-

kenység. Ennek során az illetékes közigazgatási szervek előkészítik a 

gazdaságot a szükség esetén elrendelésre kerülő mozgósításra, és alkal-

massá teszik az Alkotmányban meghatározott minősített időszakokban je-
lentkező feladatok végrehajtására. 

A nemzetgazdaság felkészítésének feladata egy olyan rendszer ki-

építése, amely a nemzetgazdasági folyamatok követésére, elemzésére 

épül. A felkészülési tervezés a statisztikai követő tervezésen alapul. A re-

álfolyamatok felméréséhez intézkedési tervrendszer kidolgozása kapcsol-

ható, amely biztosítja a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek és a lakos-
ság minősített időszaki igényeinek kielégítését. 

A nemzetgazdaság védelmi felkészítésének tervezése, szervezése, 

koordinálása jogszabályban megfogalmazott állami feladat, amelyet a 

gazdasági miniszter koordinálása mellett kormányzati szinten a minisz-

tériumok és az országos hatáskörű szervek, területi és helyi szinten a 

megyei/fővárosi védelmi bizottságok irányításával a közigazgatási szer-

vek és a gazdasági szervezetek végeznek.  

A gazdaság védelmi felkészítésének tervezésénél a szövetséges 

fegyveres erők szükséglete is megjelenik, amely a befogadó nemzeti tá-

mogatás keretében valósul meg. A tervezés legfontosabb alapelve a nem-

zeti érdekek, törvények és prioritások érvényesítése, azaz, hogy a helyi 

erőforrások átadása ne veszélyeztesse a lakossági ellátás és a nemzeti 

haderő igényeit. A beérkező NATO parancsnokok részére már békeálla-
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pot időszakában át kell adni a befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó 
nemzeti képességeket. 

A gazdaság minősített időszaki teljesítőképességét a rendkívüli álla-

potban felmerülő igényekre kell méretezni, azonban a minősített időszak-

ban számba vehető többletforrások nem haladhatják meg a nemzetgazda-

ság lehetőségeit. Ehhez meg kell határozni a nemzetgazdaságból telje-

síthető igények szintjét, amelyet a minősített időszaki erőforrás-kielégítés 

tervezésénél nem szabad túllépni. Ez reálisan a GDP 3-3,5 %-át jelent-

heti. 

A gazdaságmozgósítás a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény 

8. § (1) bekezdés b) pontja alapján kormánydöntéssel elrendelt, a nem-

zetgazdaság védelmi felkészültségét - lehetőség szerint - már a minősített 

időszak kihirdetésekor biztosító gazdaságbiztonsági rendszer, amely a 

minősített időszakokban a gazdaság működőképességének fenntartásá-

hoz, a védelemben részt vevő szervek feladatainak végrehajtásához, a la-

kosság ellátásához és védelméhez a szükséges mértékben igényelt erőfor-

rásokat (anyagi javak, humán erőforrás, pénzeszközök) hivatott bizto-

sítani. 

A nemzetgazdaság védelmi felkészítése magában foglalja: 

• a felkészülési és a minősített időszakokban a nemzetgazda-

ságtól igényelt erőforrás-szükséglet felmérését és kielégítési 

módjainak a követő tervezés módszerével való meghatározá-

sát (minősített időszaki igény-kielégítési tervek összeállítá-

sát),  

• az igények kielégítéséhez szükséges költségvetési fedezet ter-

vezését; 

• minősített időszaki költségvetési átcsoportosítási javaslatok 

elkészítését, illetve 

• a védelmi felkészítés folyó időszaki egyszeri vagy folyamatos 

ráfordításainak költségvetési tervezését az éves költségvetési 

rend ütemezéséhez igazodva. 

A követő tervezés a védelmi felkészítési tervezés fő módszertani 

eszköze, amelynek alkalmazásával a minősített időszaki igények is-

meretében és a folyó időszaki tényadatok alapján az egyes erőforrás-

elemekre megtervezhetők a szükségletek kielégítési módjai. 



 

 197 

A gazdaságmozgósítás alapfeladatai: 

• a központi és regionális irányítás és vezetés minősített idősza-

ki feltételeinek biztosítása, 

• a nemzetgazdaság minősített időszaki működőképességének 

fenntartása, 

• az adott minősített időszaki feladatok végrehajtásában részt 

vevő szervezetek (kiemelten a HM és a BM) működéséhez 

szükséges anyagi javak és szolgáltatások többletének biztosí-

tása, 

• a lakosság minősített időszaki ellátása, életének védelme, 

• a nemzetközi gazdasági kapcsolatok lehetséges fenntartása. 

A védelmi felkészítési tervezésben részt vevő szervek (a továbbiak-
ban: tervező szervek) között megkülönböztetünk: 

• követelménytámasztó szerveket (a minősített időszaki felada-

tok végrehajtásáért elsődlegesen felelősek), 

• felelős teljesítő szerveket (a szükséges termékek, illetve szol-

gáltatások biztosításáért a tevékenység jellege alapján elsőd-

legesen felelősek, más szolgáltató szervek felé követelmény-

támasztó szervként szerepelhetnek), 

• szolgáltató szerveket (ágazati vagy területi ellátási felelőssé-

gük folytán a felelős teljesítő szervek részére egyes kiegészítő 

erőforrások szolgáltatását biztosítják). 

A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény szerint a védelmi fel-

készítésben részt vevő szervek körét és honvédelmi feladataikat a Kor-
mány határozza meg, és erről rendeletet, illetve határozatot ad ki. 

Az egyes igényelt erőforrások biztosításának tervezése a minősített 

időszaki ellátási felelősség ágazati és területi szinten történik. Ebből a 

szempontból megkülönböztetünk ágazati és területi tervező szerveket. 

Ágazati tervező szerv alatt a védelmi felkészítési tervezésben azt a 

minisztériumot vagy országos hatáskörű szervet kell érteni, amelynek ve-

zetője kormányrendelet alapján felelős az irányítása vagy felügyelete alá 

tartozó szerveknek és a feladatkörébe tartozó szakágazatoknak, a gazda-
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ság védelmi felkészítésével és mozgósításával kapcsolatos feladatai ellá-
tásáért. 

Területi tervező szerv - a védelmi felkészítési tervezésben - vala-

mennyi megyei és a fővárosi védelmi bizottság. A további helyi közigaz-

gatási szervek tervezésbe való bevonásáról a megyei védelmi bizottságok 

saját hatáskörben rendelkeznek. 

A kétszintű tervezés összefüggő és egységes rendszert alkot, mivel a 

területi tervezési szintű erőforrások igény-kielégítési terveit az ágazati 

tervező szerv összesíti; az ágazati tervezési szintű erőforráselemek igény-

kielégítési terveit pedig az ágazati tervező szerv területi tervekre bontja 

le. Az ágazati vagy területi szinten összeállított igény-kielégítési tervek 

nemzetgazdasági szintű összesítésével a Pénzügyminisztérium készíti el 

az erőforrás nemzetgazdasági igény-kielégítési tervét. 

A HM minősített időszaki feladatainak végrehajtásához és működé-

séhez szükséges anyagi javak és szolgáltatások biztosításának koordinálá-

sát, szervezését a HM Védelmi Hivatal, míg a HM tárcaszintű igényei-

nek összeállítását és a biztosítottság értékelését a HM Gazdasági Ter-

vező Hivatal végzi. 

Az együttműködés tartalma 

A HM Védelmi Hivatal és a HM Gazdasági Tervező Hivatal együtt-

működésének célja a nemzetgazdaság védelmi felkészítésével összefüg-

gő védelmi igazgatási, valamint a Magyar Honvédség válsághelyzeti és 

minősített időszaki – a védelmi felkészítéssel és az ország-mozgósítással, 

a NATO 5. cikk szerinti katonai és a nem 5. cikk szerinti békeművele-

tekkel összefüggő – igényei teljes körű kielégítése érdekében végzendő 

feladatok egységes értelmezése, kezelése, szervezése és összehangolása.  

A közös tevékenység szabályozásának előkészítésekor rögzítettük az 

együttműködés általános elveit. 

A minősített időszakok tervezési rendszerében a Hivatalok elsődle-

ges feladatként kezelik a Magyar Honvédség válsághelyzeti, minősített 

időszaki, a NATO 5. cikk szerinti katonai, illetve a nem 5. cikk szerinti 

békeműveletekben való részvételéhez szükséges nemzetgazdasági igé-

nyek, továbbá a szövetséges erők tevékenysége érdekében a befogadó 
nemzeti támogatás tervezését, előkészítését és végrehajtását. 

A HM Védelmi Hivatal végzi – a Hvt. végrehajtására kiadott 

178/1993. Korm. rendeletben meghatározottak alapján – a Kormány, il-
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letve a honvédelmi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó védelmi fel-

készítés és az országmozgósítás általános koordinációját, valamint a hon-

védelmi tevékenység ágazati irányítását szolgáló döntések előkészítését 
és végrehajtásának koordinációját. 

A HM Gazdasági Tervező Hivatal végzi a Magyar Honvédség által 

összeállított minősített időszaki igénytervek kezelését, ezen időszakok 

tárcaszintű képesség és feladatalapú erőforrás igénytervek kidolgozását, 

azok tételes biztosítottságának szervezetszerű megfigyelését, az igények 

és a kielégítésük lehetőségeinek rendszeres összehangolását, a tételes biz-
tosítás jogi biztosítottságának szervezését. 

Az együttműködés főbb területei és feladatai:  

• A Magyar Honvédség által összeállított minősített időszaki 

igénytervek és az igények biztosításában történő közös tevé-

kenység, valamint a tárcaszintű logisztikai tervek kidolgozása. 

• A minősített időszaki feladat, erőforrás és költség tervezés 

tárcaszintű szabályozása, a védelmi felkészítés és az ország-

mozgósítás feladataira vonatkozó jogszabályok kidolgozásá-

ban történő közös részvétel. 

• A védelmi tervezési rendszer kialakítására, ezen belül a minő-

sített időszaki anyag, eszköz és szolgáltatási igények feladat-

alapú erőforrás tervezésére vonatkozó tárcaszintű elgondolá-

sok és azok részletes kidolgozásában történő közös részvétel. 

• A fegyveres erők, a védelmi igazgatási szervek minősített 

időszaki működéséhez szükséges igények meghatározásának, 

illetve a védelmi bizottságok ezek kielégítésével összefüggő 

tevékenységének koordinációjában történő közös részvétel. 

• Anyagi szolgáltatások (beleértve a befogadó nemzeti támo-

gatással összefüggő kötelezettségek) igénybevételére irányuló 

védelmi igazgatási tevékenység koordinálásában való együt-

tes tevékenység. 
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A együttműködési területeken végzett közös munkában a HM Vé-

delmi Hivatal feladata: 

• A védelmi felkészítéssel és az országmozgósítással kapcsola-

tos jogszabály tervezeteket és elgondolásokat véleményezésre 

megküldi a HM Gazdasági Tervező Hivatal részére és javas-

lattételi lehetőséget biztosít számára, melyet közös értekezle-

teken megvitatnak és a közösen elfogadottakat beépíti a terve-

zetekbe. 

• A befogadó nemzeti Támogatás (FNT) szervezéséhez, terve-

zéséhez szükséges követelményeket biztosítja a HM Gazda-

sági Tervező Hivatal részére. 

• Az „M” időszaki igények kielégítésére igénybe vehető ponto-

sított hadiipari kapacitások jegyzékét a tervezéshez megküldi 

a HM Gazdasági Tervező Hivatal részére.  

• A visszatájékoztatás érdekében a fővárosi, megyei védelmi 

bizottságok által az MH részére az „M” időszakban biztosí-

tandó erőforrások összesített és megyei bontású jegyzékét át-

adja a HM Gazdasági Tervező Hivatal részére. 

• A minősített időszaki igények biztosításáról szóló, a beszállí-

tókkal kötött előszerződések egy példányát megküldi a HM 

Gazdasági Tervező Hivatal részére. Az előszerződésben meg-

jelent kötelezettségvállalások alapján részt vesz a HM Gazda-

sági Tervező Hivatalnál az „M” időszaki anyag, eszköz és 

szolgáltatás igények kielégítettségének értékelésében az igé-

nyek és lehetőségek összhangja érdekében szükségessé váló 

intézkedések kidolgozásában. 

• A meglévő Védelmi Célú Tartalékokra (Gazdaságbiztonsági 

Tartalék, Állami Egészségügyi Tartalék, Állami Céltartalék), 

Rögzített Ipari Kapacitásokra és az Import Igényekre vonat-

kozó összesített adatokat átadja a HM Gazdasági Tervező Hi-

vatal részére. 

• Megszervezi az MH polgári szférát érintő konkrét igényei ki-

elégítését biztosító minisztériumok, országos hatáskörű szer-

vek és a fővárosi, megyei védelmi bizottságok HM Honvéd 

Vezérkaron belül folyó „M” időszaki tervezésbe történő be-

vonását. 
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• Bevonja a HM Gazdasági Tervező Hivatalt a visszaigazolt 

„M” időszaki kapacitás, illetve termelés meglétének, struktú-

rája megfelelőségének, előkészítettségének, működése meg-

szervezettségének ellenőrzésébe. Az ennek során közösen ki-

alakított álláspontokat következetesen képviseli a tárcaközi 

egyeztetés során. 

Az együttműködés keretében a HM Gazdasági Tervező Hivatal vál-

lalta, hogy: 

• Évente a pontosított és jóváhagyott minősített időszaki tárca-

szintű erőforrás igénytervet megküldi a HM Védelmi Hivatal 

részére. Bevonja azt az igények kielégítésének megtervezhe-

tősége szempontjából történő értékelésébe. Az MH-n belül 

képviseli a közösen kialakított álláspontot, megszervezi és le-

bonyolítja az így szükségessé váló módosításokat. 

• A HM VH által megküldött, a védelmi felkészítéssel és or-

szágmozgósítással kapcsolatos jogszabályok tervezeteit véle-

ményezi, javaslatokat tesz azokhoz. Javaslatait előzetesen 

egyezteti az érintett HM és MH szervezetekkel. Az egyezteté-

sekben képviselt álláspontja kialakításához kikéri a HM Vé-

delmi Hivatal szakvéleményét és annak közösen vállalható ré-

szeit következetesen érvényesíti. 

• A Fogadó Nemzeti Támogatás (FNT) adatbázisának tartalmát 

kezeli és naprakészen tartja, évente összegző jelentést készít a 

HM Védelmi Hivatal részére, az FNT feladatainak erőforrás 

szükségleteiről és azok biztosítottságáról, illetve hiányairól, a 

hiányok kielégíthetőségi területenkénti csoportosításáról. Év-

közben a HM Védelmi Hivatal kérésére adatokat és informá-

ciókat szolgáltat az adatbázisból. 

• Az MH minősített időszaki eszköz, anyag és szolgáltatás biz-

tosítottság tervét megküldi a HM Védelmi Hivatal részére. 

Ehhez értékelő elemzést készít a hiányok lehetséges okairól, 

megszüntetésük lehetőségéről, illetve a hiányok tartós fenn-

maradása esetén azoknak az „M” időszaki katonai képessé-

gekre és feladatokra gyakorolt hatásairól. Az igények és a le-

hetőségek összhangjának megteremtése érdekében a HM 

Védelmi Hivatalt bevonja az MH-n belüli egyeztető megbe-

szélésekbe. 
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• A tárcaszintű minősített időszaki tervezéssel kapcsolatos jog-

szabályok és belső, tárcaszintű szabályozók tervezeteit véle-

ményezésre megküldi a HM Védelmi Hivatal részére. Az álta-

la adott véleményeket – szükség esetén egyeztető meg-

beszéléseket követően – beépíti a szabályozó tervezetekbe.  

• Az „M” időszaki anyagi igényekre, azok biztosítottságára, az 

előszerződésekre, valamint minden más e feladatkörrel kap-

csolatos nyilvántartásai szolgáltatásairól, adattartalmáról tájé-

koztatja a HM Védelmi Hivatalt, felhasználásra hozzáférhető-

vé teszi számára e nyilvántartásokat, illetve a HM Védelmi 

Hivatal eseti igényei alapján értékeléseket, elemzéseket készít 

e nyilvántartások alapján a főbb „M” időszaki folyamatokról. 

• Részt vesz a tárcaközi egyeztetés keretében a visszaigazolt 

„M” időszaki kapacitások és termelés meglétének, megfelelő-

ségének ellenőrzésében, ennek során tapasztalatai alapján a 

HM Védelmi Hivatallal közösen alakítják ki a tárca képvise-

lendő álláspontját. 

• A HM Védelmi Hivatal koordinálásával részt vesz az „M” 

időszaki anyagi és szolgáltatás igények kielégítését szervező 

minisztériumok, országos hatáskörű szervek és a fővárosi, 

megyei védelmi bizottságok tervező munkájában, javaslato-

kat, elgondolásokat dolgoz ki a katonai és a polgári tervező 

rendszer összhangjának erősítésére. Javaslatait, elgondolásait 

átadja és egyezteti a HM Védelmi Hivatallal. 

• A HM Védelmi Hivatallal közösen részt vesz az „M” igénye-

ket biztosító szállítói előszerződések tartalmának átdolgozá-

sában. A végrehajthatóság és a kötelezettségvállalás konkrét-

ságának és kötöttségének szempontjából elemzi a szerző-

déseket, és javaslatokat dolgoz ki azok módosítására, norma-

szöveg mélységig. Javaslatait egyezteti a HM Védelmi Hiva-

tallal, majd közösen képviselik azokat a tárcaközi egyezteté-

seken.  

Az együttműködés rendje és folyamata 

Az MH tervező szervezetei által felterjesztett minősített időszaki 

igényeket a HM Gazdasági Tervező Hivatal összesíti, szakmailag felül-

vizsgálja, és egyeztető értekezleteken pontosítja azokat az igénylő, fel-
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használó, valamint a tervező szervezetekkel. Az így pontosított igényeket 

tárcaszintű erőforrás- és költség tervdokumentációba foglalja össze. 

A HM Gazdasági Tervező Hivatal a jóváhagyott „M” időszaki tárca-

szintű erőforrás igénytervet megküldi mind a HM Védelmi Hivatalnak, 

mind a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnak, mind a minősített 

időszaki igények kielégítésében érintett minisztériumok részére (kivona-

tosan a rájuk vonatkozó mértékben) az igények mielőbbi feldolgozása ér-

dekében. 

A minősített időszaki igények lebiztosításának koordinálását a HM 

részéről kizárólagos joggal a HM Védelmi Hivatal végzi a fővárosi, me-

gyei védelmi bizottságok bevonásával, míg a nemzetgazdaság (gazdasági 

élet szereplői) felé a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium - az érintett 

szakminisztériumokon keresztül - koordinál. 

A HM Védelmi Hivatal a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 

által a beszállítókkal kötött előszerződések 1 példányát, illetve ezzel 

egyidőben a fővárosi, megyei védelmi bizottságok által az MH részére 

minősített időszakban biztosított erőforrások összesített és megyei bontá-

sú jegyzékét megküldi a HM Gazdasági Tervező Hivatal részére.  

A HM Gazdasági Tervező Hivatal a Gazdasági és Közlekedési Mi-

nisztérium által megkötött előszerződések és a HM Védelmi Hivatal által 

biztosított, a minősített időszaki erőforrások jegyzéke alapján elkészíti a 

„M” időszaki biztosítottság tervét és visszatájékoztatja az MH tervező 

szervezeteit. 

Közösen felülvizsgálják az előszerződések tartalmát, és közös javas-

latokat dolgoznak ki azok tartalmának olyan változtatására, amely konk-

rét és jogilag jól körülírható kötelezettségvállalást tartalmaz mindkét 
szerződő fél részéről az igények tételes kielégítésére. 

A tárcaközi egyeztetések az „M” időszaki igények kielégítésének 

koordinálása esetében az igények tervezése során lefolytatott konzultá-

ciókat, szakmai megbeszéléseket jelentenek a HM Gazdasági Tervező 

Hivatal, a HM Védelmi Hivatal és a Gazdasági és Közlekedési Miniszté-

rium között. A kész, végleges és jóváhagyott „M” időszaki tárcaszintű 

erőforrás igényterv esetében a tárcaközi egyeztetés kizárólag a HM Vé-

delmi Hivatal feladata.  
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Az együttműködési terület helyzete 

A nemzetgazdaság védelmi felkészítése tervezésének és a védelmi 

célú tartalékolási tevékenység szabályozásáról szóló jelenleg érvényben 

lévő 1041/1994. sz. Kormányrendelet átdolgozásra szorul, amely a 

64/1995. sz. HM utasítás átdolgozását is jelenti.  

A jelenlegi tervezési rendben a megadott igények megalapozottsága 

megkérdőjelezhető, mert nem mutatható ki, hogy az adott igény milyen 

feladat végrehajtása érdekében született. Tehát a tervezés nem feladat 

orientált, hanem csak egyes erőforrás igények (naturáliák) jelennek meg 

igényként. Ennek következtében nem kapcsolhatók össze és nem vizsgál-

hatók az „M” időszaki katonai feladatok és az azokhoz kapcsolódó erő-

források reális megítélése, ami a megalapozottság alapvető kritériuma 

lenne. 

Az „M” időszaki katonai feladatok, amelyek nincsenek összefog-

lalva egy egységes minősített időszaki Katonai Szakfeladatrendben, 

nagy része nem rendelkezik normatívákkal, vagy mutatószámokkal, il-

letve nem kapcsolható az erőforrás igényhez a költségigény és nem ke-

rül képzésre a költségvetési igény. 

A jelenlegi tervezésben csak a nemzetgazdasági igények kerülnek 

megfogalmazásra, míg azon „M” időszaki igények, amelyek a tárca folyó 

költségvetéséből kerülnek kielégítésre nem jelennek meg a költségvetés-

ben elkülönítve vagy legalább megjelölve. Így valójában nem választha-

tók szét a béke és „M” időszaki eszköz-, anyag- és szolgáltatás igények, 
nem tervezhetőek pontosan az „M” időszaki igények költségei. 

Ebből következően egyrészt a tervekben megjelenő „M” időszaki 

igények nem tükrözik a valós igényeket, másrészt az „M” időszakra a 

haderőnél rendelkezésre állásra tervezett készletek kimaradnak az igény-

tervezésből. Mindez az „M” időszaki igények és a kielégítésüket szolgáló 

kapacitások összehangolatlanságát, rendezetlenségét és esetlegességét 

eredményezik. 

A Magyar Honvédséggel szemben támasztott, a rendkívüli álla-

pothoz kapcsolódó feladatok optimálisabb erőforrás igény összeállí-

tásához a jelenlegi a Magyar Honvédségen belüli „M” időszaki terve-

zési rendszerautomatizálás, a feladatorientált tervezés bevezetése 

szükséges.   
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A két Hivatal együttműködésétől azt várjuk, hogy elősegíti a minő-

sített időszaki valós igények kialakítását, megteremtve annak lehetősé-

gét, hogy a tervezési alapadatok valóban a jogos igényeket tükrözzék. A 

sikeres és eredményes együttműködés hozzájárul a feladat-és erőforrás 

alapú tervezési rend bevezetéséhez, illetve a kormányzati védelmi terve-

zési rendszer kialakításához is. 


