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A KATONAI LOGISZTIKA BIZTOSÍTÁS  
GYAKORLATA 

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM  
ÉS FELÜGYELETE ALATT ÁLLÓ  

SZERVEZETEI VÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEI,  
FELADATAI A RENDELETEK TÜKRÉBEN 

Tóth Bálint – Helmeczi Gusztáv1 

Az elmúlt években folyamatosan változó nemzetközi biztonság és 
katonapolitikai helyzet, a belpolitikai célkitűzések megvalósulásának 
felgyorsulása az államigazgatás rendszerében olyan folyamatokat in-
dítottak el melyek közvetlen hatással vannak az ország honvédelmé-
ben és katasztrófa elhárításában (a továbbiakban együtt: védelmében) 
elsősorban érintett szervezetek kötelezettségeire, feladataira. 

Ellentmondásokat, bizonytalanságot idézett elő, hogy az önkéntes 
haderőre való áttéréssel összhangban az ország védelmi felkészítését és 
védelmét biztosító alaptörvények jelentősen megváltoztak, más alapo-
kat és értelmezést adnak a védelemnek, valamint a védelem biztosítási 
feltételei megteremtésének. Mindezek mellett azt sem szabad feledni, 
hogy a törvényi változások teljes értékű életbeléptetése hosszabb időt 
vesz igénybe.      

Így ebben az időszakban a Gazdasági és Közlekedési Miniszté-
rium (GKM) és a felügyelete alá tartozó szervezetek ország védelmi 
kötelezettségei, feladatai a folyamatosságot biztosító kormány és mi-
niszteri rendeletek alapján valósulnak meg. Ezért gondoltuk és gon-
doljuk azt, hogy a rendeletek tükrében indokolt azokat összefoglalni.   

Gondolkodásunk helyességét igazolja a gazdasági és közlekedési 
miniszter feladat- és hatásköréről szóló 171/2002. (VIII. 9.) Kormány 
rendelet is, mely – más, fontos feladatok mellett – kötelezettségül 
szabja: 

• A gazdaságmozgósítási tevékenység koordinálását; 

• A védelmi jogszabályokból és a nemzetközi kötelezettségválla-
lásból adódó védelmi feladatok megvalósítását; 

                                                      
1 Dr. Tóth Bálint nyá. mk. ezredes, a hadtudomány kandidátusa, GKM Véde-
lemkoordinációs Főosztály, főtanácsos. 
Helmeczi Gusztáv nyá. alezredes, GKM Védelemkoordinációs Főosztály, fő-
tanácsos. 
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• A szövetségi kötelezettségekből adódó ágazati követelmények 
teljesítését.  

E nagy területek mellett a rendeletben kapott felhatalmazás alap-
ján a miniszter a hatáskörébe tartozó ágazatoknál:   

• Érvényesíti a védelmi és biztonsági követelményeket; 

• Meghatározza a minősített helyzetek ágazati feladatait és gon-
doskodik végrehajtásukról; 

• Irányítja az ágazati feladatkörébe, illetve a felügyeleti hatáskö-
rébe tartozó szervek védelmi felkészülését, meghatározza tevé-
kenységük szakmai követelményeit; 

• Végzi, illetve végezteti azokat az állami feladatokat, melyek 
rendkívüli helyzetben is biztosítják a gazdasági és a közlekedési 
ágazatok folyamatos működését; 

• Gondoskodik a lakosság ellátásával összefüggő minősített idő-
szaki és rendkívüli helyzetekből adódó feladatok végrehajtásá-
ról, az ehhez kapcsolódó információs rendszer működéséről, 

• Biztosítja végrehajtás feltételeit és meghatázozza az ágazati 
rendeltetésű védelmi tartalékok képzésének és kezelésének fela-
datait; 

• Tervezteti az ágazatok és a tárca egésze védelmi feladatai ellátá-
sához szükséges költségeket; 

• Külön jogszabály alapján – a 104/2004. (IV. 27.) Korm. rende-
let – gondoskodik a légi közlekedés kiemelt és fokozott védel-
mének megvalósításáról. 

Az összefogottan ismertetett vezetői kötelezettségekből is jól lát-
ható, hogy a védelmi tevékenység folyamatossága, végrehajtásának 
jogi alapja nem sérül akkor sem ha az alaptörvények egyes részeit 
részletesen szabályozó (értelmező és kiegészítő) rendelkezések még 
nem léptek életbe.   

Az említett folyamatosságot, a jogi alap meglétét és érvényesülését 
jól példázzák a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása, 
valamint a Befogadó Nemzeti Támogatás (a továbbiakban: BNT) fe-
ladatai végrehajtására kiadott ágazati, szakterületi Kormány rendeletek. 
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Tömören kifejezve azt is mondhatjuk, hogy ezek alapján megy tovább 
az élet. 

Megállapításaink igazát, helyességét az említett két szabályozó 
alábbi, részletesebb vizsgálata is alátámasztja.  

Az ország védelme nemzetgazdasági hátterének biztosítására – a 
honvédelemről szóló régi 1993. évi CX. törvény 8. §-ának (5) bekez-
dése alapján – került kiadásra a 131/2003. (VIII. 22.) Kormány rende-
let a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai 
végrehajtásának szabályozásáról, mely folyamatosan biztosítja a vé-
delmi érdekű teljes gazdasági igények (kapacitások) számvetését, ter-
vezését és készenlétben tartását.    

Ez azért is lehetséges mivel a rendelet hatálya kiterjed: 

• A minisztériumokra, az országos hatáskörű szervekre, a közpon-
ti hivatalokra, valamint ezek centrális alárendeltségű közigazga-
tási szerveire; 

• A külön jogszabályban meghatározott helyi védelmi igazgatási 
szervekre; 

• A külön jogszabályban meghatározott honvédelmi felkészülés 
és az országmozgósítás egyes feladatainak ellátásában részt ve-
vő más szervekre; 

• A külön jogszabályban meghatározott vagyoni szolgáltatásra 
kötelezettekre (a továbbiakban: szolgáltatók). 

A rendelet meghatározza gazdaságmozgósítási tevékenység alap-
fogalmait és azok tartalmát, a végrehajtásért felelős szerveket és szer-
vezeteket, valamint a tervezés szabályait.  

Az alapfogalmak között rögzíti, hogy: 

• A gazdaságfelkészítés a védelem- és a gazdaságpolitika részét 
képező tervszerű, folyamatos, békeidőben folytatott tervezési, 
szolgáltatási és szabályozási tevékenység, amelynek során a 
feladatok végrehajtásába bevont közigazgatási szervek és a 
szolgáltatók felkészítik a nemzetgazdaságot a szükség esetén 
elrendelhető gazdaságmozgósítás feladataira, az erőforrások 
védelmi célú felszabadítására. 
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• A gazdaságmozgósítás olyan – külön jogszabály alapján kor-
mánydöntéssel elrendelhető – intézkedés vagy intézkedések 
rendszere, amely a nemzetgazdasági erőforrásoknak a gazda-
ságmozgósítási helyzet hatékony kezelése érdekében történő 
szabályozott igénybevételét teszi lehetővé.  

Meghatározza a gazdaságfelkészítési feladatokat, amelyek:  

• A békeidőszaki felkészülési szolgáltatások; 

• A gazdaságfelkészítéssel kapcsolatos tervezés; 

• A beruházás; 

• A készletezés; 

• A kapacitás és üzemképesség fenntartás; 

• Az adatgyűjtés és adatszolgáltatás. 

Egyértelműen tartalmazza, hogy gazdaságmozgósítási helyzetről 
beszélünk, illetve azzal számolunk:  

• Kihirdetett minősített időszakban; 

• Minősített időszaki fenyegetettség kialakulásának közvetlen 
kockázatát jelentő esemény, vagy helyzet esetén, ha okszerű-
en lehet számolni a minősített időszak kihirdetését indokoló 
esemény bekövetkezésével;  

• A minősített időszak kihirdetését nem indokoló olyan hazai 
vagy nemzetközi esemény, állapot esetében, amely helyzet 
veszélyezteti az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát, a 
természetes és az épített környezetet, a közrendet és közbiz-
tonságot, az alkotmányos rendet, a stabilitást; 

• Katonai válságreagálási, béketámogató műveletben vagy 
nemzetközi segítségnyújtásban való közreműködés esetén. 

Az alapfogalmak és a gazdaságmozgósítási helyzet tükrében a 
gazdaság mozgósításának alapfeladata vagyoni szolgáltatások biztosí-
tása: 

• A fegyveres erők, a rendvédelmi szervek mozgósításához és 
mozgósítás utáni működéséhez; 
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• A Magyar Köztársaság területén feladatot végrehajtó szövetsé-
ges fegyveres erők ellátásához, (valamint a szövetségi kötele-
zettség alapján ellátott kollektív védelmi feladat idején); 

• A lakosság ellátásához (alapvető élelmiszerrel, gyógyszerrel, 
ruházati, ipar- és közszükségleti cikkekkel valamint alapvető 
köz- és egészségügyi szolgáltatásokkal); 

• Az ország közigazgatási rendszerének zavartalan működéséhez; 

• A társadalom és a nemzetgazdaság működőképességének fenn-
tartásához, szükség esetén e funkciók helyreállításához. 

Az alapfeladatok végrehajtása érdekében a Kormány meghatá-
rozza: 

• A gazdaságfelkészítési tevékenység részletes feladatait; 

• A gazdaságfelkészítési feladatok végrehajtásának és finanszíro-
zásának rendjét; 

• Jogszabálytervezetek előkészítését (speciális, minősített idő-
szaki és egyéb gazdaságmozgósítási vonatkozásban); 

• A gazdaságfelkészítés tervezésének részletes szabályait; 

• A gazdaságmozgósítási követelményeket, azok részletes fela-
datait, valamint a szolgáltatók kijelölésének szabályait. 

A gazdasági és közlekedési miniszter, mint a Kormány gazda-
ságmozgósítási ügyekért felelős szakminisztere, központi hatáskörben 
dönt a gazdaságmozgósítási feladat teljesítésére kötelezett szolgálta-
tókról és meghatározza részükre feladataikat.   

Gazdaságmozgósítási feladat teljesítésére kötelezhető szolgáltatók 
kijelöléséről – a központi hatáskörbe tartozókon túl - ágazati hatáskör-
ben az ágazati miniszter, területi hatáskörben a megyei védelmi bi-
zottság elnöke, helyi hatáskörben - a polgármester javaslatára - az ille-
tékes megyei védelmi bizottság elnöke dönt. 

A szolgáltatókat a kijelölésükről és a számukra meghatározott álta-
lános feladatról az illetékes miniszter rendeletben, az illetékes megyei 
védelmi bizottság határozatban értesíti. 
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A központi és az ágazati hatáskörben meghatározott egyedi gazda-
ságmozgósítási feladatot az illetékes miniszter határozza meg, amiről - 
a kijelölt szolgáltató értesítésével egyidejűleg – az illetékes megyei vé-
delmi bizottságot is tájékoztatni kell. 

A fentiekből egyértelműen kiolvasható, hogy a honvédelmi felada-
tok részét képező nemzetgazdaság védelmi felkészítéséről szóló jog-
szabály teljes körűen és részletesen meghatározza mindazon feladato-
kat, amelyek a gazdaságmozgósítás alapfeladatainak ellátása érde-
kében a szolgáltatóknak biztosítani kell. 

E rendelet közvetlen hatással van a védelmi feladatok logisztikai 
biztosítására, mivel jelenleg első ízben az ebben maghatározott köve-
telmények alapján folyik a „Gazdaságmozgósítási alapterv” kidolgozá-
sa. A terv jelentős és fontos abból a szempontból is, hogy összegzetten, 
valamint ágazati bontásban mutatja meg az ország szükségleteit (fő-
ként: anyagi, technikai, eszköz, lakosság ellátási, pénzügyi) a védelmi 
feladatok megvalósítása érdekében. Továbbá magán visel még két lé-
nyeges jellemzőt: egyrészt kijelöli a gazdaság (azon belül az ágazatok)  
működésének fő irányait rendkívüli időszakban, másrészt rámutat 
azokra a gátló tényezőkre melyek a különböző szakterületeken jelen 
vannak, de eddig nem kerültek feltárásra, vagy egyszerűen jelentékte-
lennek hitték, hittük azokat.    

Napjaink másik, fennakadást nem tűrő védelem felkészítési és vé-
delmi feladata a szövetségesi kötelezettségből eredő befogadó nemzeti 
támogatás megvalósítása.   

Ez irányú kötelezettségeinket és feladatainkat „A Befogadó Nem-
zeti Támogatás (BNT) egyes kérdéseiről szóló 176/2003. (X. 28.) 
Kormány rendelet határozza meg.” 

E rendelet szabályait kell alkalmazni a NATO vagy más szövetsé-
ges erők Magyar Köztársaság területén való elhelyezése, átvonulása, 
az alkalmazást biztosító befogadó nemzeti támogatás tervezése és vég-
rehajtása, valamint az Országgyűlés vagy a Kormány által jóváhagyott 
műveletek, gyakorlatok és kiképzési rendezvények során. 

A rendelet alkalmazásában a Befogadó Nemzeti Támogatás: egy 
befogadó állam által a területén elhelyezkedő, átvonuló vagy alkalma-
zásra kerülő szövetséges fegyveres erők vagy szervezetek számára két- 
vagy többoldalú kötelezettségvállalás alapján nyújtott polgári és kato-
nai logisztikai támogatás. 
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E támogatást a polgári és a katonai szféra – a rendelkezésre álló 
hazai erőforrásokból - együttesen biztosítja.  

A fogalomból következően a BNT feladatrendszere magában fog-
lalja: 

• Az érintett állami és polgári szervek tervezési, koordiná-
ciós, irányítási és végrehajtási tevékenységét; 

• A BNT végrehajtása érdekében megkötött Megállapodá-
sokból származó kötelezettségeket; 

• A BNT-vel kapcsolatos tervek és jegyzékek kidolgozá-
sát; 

• A polgári munkaerő, az anyagi javak, az ingatlanok és 
ingó dolgok, valamint gazdasági és anyagi szolgáltatások 
(a továbbiakban együtt: erőforrások és szolgáltatások) 
biztosítását. 

A feladatokból eredően a Kormány a BNT megszervezése és irá-
nyítása érdekében: 

• Meghatározza a BNT feladat- és szervezetrendszerét; 

• Létrehozza a Tárcaközi Tervező Bizottságot; 

• Gondoskodik a Küldő Állam(ok) fegyveres erőinek és más 
szervezeteinek a Magyar Köztársaság területén történő ál-
lomásozásával, alkalmazásával vagy átvonulásával kapcso-
latos Megállapodások megkötéséről és a Végrehajtási Ter-
vek kidolgozásáról. 

A Tárcaközi Tervező Bizottság elnöke a Honvédelmi Minisztéri-
um közigazgatási államtitkára, társelnöke a Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium közigazgatási államtitkára, tagjai a Belügyminisztérium, 
az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, a Földműve-
lésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, az Informatikai és Hírköz-
lési Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Kü-
lügyminisztérium, valamint a Pénzügyminisztérium kijelölt képviselői. 
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A Tárcaközi Tervező Bizottság: 

• Szakmailag előkészíti az Országgyűlés és a Kormány hatáskö-
rébe tartozó, a BNT-vel kapcsolatos döntéseket és megállapodá-
sokat; 

• Öszehangolja a BNT hazai vonatkozású eljárási rendjével és 
módszertani szabályozásával összefüggő kidolgozó munkát; 

• A Kormány döntésével összhangban előkészíti és lefolytatja a 
NATO parancsnokkal, vagy a Küldő Államokkal a BNT-vel 
összefüggő tárgyalásokat, valamint intézkedik az érintett szer-
vezetek tárgyalásokra történő bevonására; 

• Koordinálja a meghatározott művelet BNT tervezését; 

• Javaslatot tesz a honvédelmi miniszter részére azon jogosult 
személy(ek) megnevezésére, akik a meghatározott művelet 
BNT-re vonatkozó megállapodásait és végrehajtási terveit aláír-
ják; 

• Előterjeszti a honvédelmi miniszter részére a „Szükségleti jegy-
zék” alapján pontosított, a költségtérítés és költségmegosztás 
rendjét is tartalmazó pénzügyi megállapodást; 

• Összehangolja a polgári és a katonai erőforrások, szolgáltatások 
igénybevételét; 

• Biztosítja a Központi Adatbázis és Képesség Katalógus napra-
készségét; 

• Irányítja a BNT végrehajtásának feladatait. 

A Kormány követelményei alapján a miniszterek, az országos ha-
táskörű szervek és a központi hivatalok vezetői: 

• Felelősek a BNT hatáskörükbe tartozó feladatainak tervezéséért 
és végrehajtásának megszervezéséért; 

• Meghatározzák a BNT ágazati feladatait és az ezzel összefüggő 
adatszolgáltatási kötelezettségeket; 

• Kijelölik az irányításuk alá tartozó önálló szervezeteket, vala-
mint ezek területi szerveit az ágazati feladatok végrehajtására; 
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• Ágazati hatáskörben kijelölik az országos vagy regionális szin-
ten a főbb szolgáltatásra kötelezetteket, meghatározzák feladata-
ikat és erről az illetékes fővárosi, megyei védelmi bizottságokat 
tájékoztatják; 

• Összegyűjtik és továbbítják a BNT tervezéséhez szükséges ada-
tokat; 

• Összeállítják a BNT ágazati terveit. 

A BNT megvalósításában résztvevő szervezetek, valamint a gaz-
dasági és anyagi szolgáltatásra kötelezettek feladatai: 

• Adatokat szolgáltatnak a BNT tervezéséhez a helyi védelmi 
igazgatási szervek, valamint az őket kijelölő ágazati szervek 
részére; 

• Elkészítik a BNT szervezetükre vonatkozó tervezési jegyzé-
ket; 

• Az illetékes miniszterrel, vagy a fővárosi, megyei védelmi bi-
zottság elnökével a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és 
mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 
hatályos kormányrendeletben meghatározottak szerint megkö-
tött gazdaságmozgósítási szerződés alapján teljesítik vállalt 
kötelezettségeiket; 

• Szükség esetén - a Hvt.-ben szabályozott eljárási rendben, ha-
tósági döntés alapján - a BNT-re vonatkozó tervek szerint át-
adják a meghatározott erőforrásaikat. 

E két, a védelem szempontjából meghatározó kormányrendelet 
követelményei és feladatai vizsgálata is igazolja a cikk elején megfo-
galmazott alapgondolatunk helyességét, valamint rámutat arra, hogy 
tárcánknak további részletes szabályozásokkal kell folyamatosan 
fenntartani és megvalósítani az ország védelmét szolgáló vezető, szer-
vező és valós ellátási munkáját. 

Másrészről az is érzékelhető, hogy a védelmi tevékenység nem je-
lent csak pusztán katonai tevékenységet, az ennél jóval szélesebb és 
összetettebb.  

Szélesebb, mert a gazdaságon keresztül az ország működését szol-
gáló minden területre kihat, megkívánja az állandó működőképességet. 
Összetettebb, mert a „sikeres védelem” érdekében elsősorban gondolni 
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kell az előkészítési folyamatokra, a lakosság védelmére és ellátására, a 
katonai (háborús) tevékenységekkel egy időben bekövetkező katasztró-
fák elleni védekezésre.  

Így nem hallgathatjuk el azt a véleményünket sem, mely szerint 
tévednek azok, akik a védelmi tevékenységet katonai szempontból 
vizsgálják, és azt gondolják, hogy csak egyes kiemelt szinten, vagy te-
rületen fontos és kötelező a „katonásdi”, a védelmi felkészítés és a ké-
szenlét. Nem azonosulunk azzal a magatartással sem, mely szerint 
nincs pénz és státusz szakember foglakoztatásra, ezért nem kell csi-
nálni semmit, hiszen eddig sem volt semmi baj, tehát minden csak fe-
lesleges munka és pénzpazarlás lenne.   

A téves nézetek tarthatatlanságát, a védelmi tevékenység összetett-
ségét és a vezetői előrelátás, a felelősség érzet fontosságát, a folyama-
tosság szükségességét tükrözik a következő, szakterületeket érintő mi-
niszteri rendeletek. 

A rendkívüli állapot feladatainak ellátásához nélkülözhetetlen 
hadkötelesek meghagyásával kapcsolatos követelmények meghatározá-
sáról szól a 37/2003. (VI. 7.) GKM rendelet. 

A rendelet hatálya a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumra, va-
lamint a régi Vhr. 35. §-ának (1) bekezdése alapján kijelölt – és mel-
lékletben felsorolt - szervekre terjed ki. 

A minisztérium a rendkívüli állapot feladatainak végrehajtására az 
ágazati irányítása alá tartozó tevékenységet végző szerveket II. és III. 
kategóriába sorolva jelöli ki és a meghagyásba bevont szervek minisz-
térium által összeállított jegyzékét a Honvédelmi Minisztérium Hon-
véd Vezérkar főnökének küldi meg. 

A minisztérium által kijelölt – a rendelet mellékletében felsorolt - 
szervek vezetői a rendkívüli állapot feladatainak megoldásához feltét-
lenül szükséges személyeket és beosztási helyeket tartalmazó jegyzék 
elkészítése érdekében: 

• Felmérik és meghatározzák azokat a munkaköröket (beosz-
tásokat), melyek nélkül a rendkívüli állapot idején a szerv 
feladatát megoldani nem tudja; 

• Amennyiben ezeket a munkaköröket (beosztásokat) hadkö-
telesek töltik be, róluk a lakóhelyük szerinti megyei (főváro-
si) csoportosításban - két példányban - elkészítik a meghatá-
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rozott névjegyzéket, amelyet megküldenek a II. kategóriába 
sorolt szervek a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezér-
kar főnökének, a III. kategóriába sorolt szervek az illetékes 
hadkiegészítő parancsnokságnak.  

Az illetékes hadkiegészítő parancsnokság a meghagyás végrehaj-
tását a névjegyzék egyik jóváhagyott példányának megküldésével iga-
zolja vissza. 

A szervek - a névjegyzéknek a hadkiegészítő parancsnokságok ál-
tal történt visszaigazolása után - tájékoztatják a minisztérium védelmi 
ügyekben illetékes szervezeti egységét az állományukba tartozó hadkö-
telesek teljes, ezen belül a meghagyásra felterjesztett és ténylegesen 
meghagyott létszámáról. A beosztási helyeket tartalmazó jegyzéket és - 
az illetékes hadkiegészítő parancsnokság által visszaigazolt - névjegy-
zéket a rendkívüli állapotban szükséges működésüket alátámasztó ok-
mányokhoz, illetve a részükre meghatározott feladatokat tartalmazó 
tervekhez, intézkedésekhez kell csatolni. 

A minisztérium személyi állományát érintő meghagyási feladato-
kat a tárca személyzeti ügyekben illetékes szervezeti egysége látja el. 

A kijelölt szervek a névjegyzéküket évente egy alkalommal ponto-
sítják. Ennek keretében végzik el a névjegyzékből azon személyek tör-
lését, akik életkoruknál fogva meghaladták a tartalékos hadkötelezett-
ség felső korhatárát, illetve egyéb okok miatt a szervezettől távoztak. 
Ekkor kell elvégezni azon személyek felvételét, akik a jogszabály által 
meghatározott beosztásokat látják el.  

A meghagyási munka személyi és tárgyi feltételeinek biztosításá-
ért, végrehajtásáért a kijelölt szerv vezetője felelős. A szerv vezetője, il-
letve megbízottja évente egyszer ellenőrzi a meghagyással összefüggő 
tevékenységet és megteszi a szükséges intézkedéseket. 

A meghagyási munkát a minisztérium részéről a védelmi 
ügyekben illetékes szervezeti egység ellenőrzi. 

A rendelet lényegét megismerve joggal lehetünk elégedettek, hi-
szen abban minden szabályozott, de ha figyelmesebben tanulmányoz-
zuk a leírt követelményeket, akkor világossá válik, hogy hiányos.  

Hiányos, mert a védelmi feladatra kijelölt szervezet működésének 
feltételeit kizárólag a ugyanakkor a szervezet működését alapvetően 
meghatározó járműpark „meghagyására” (hadkötelezettek bevonulás 
alóli mentesítésével rendezi), nem ad lehetőséget. Vagyis honvédelmi 
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érdekből kijelöljük a szervezetet arra, hogy a létszámában lévő és a 
rendkívüli állapotban való működéshez szükséges munkaerőt (a hadkö-
telezettség alá esőket) mentesíthesse a katonai szolgálat alól, ugyanak-
kor az általa kezelt járművet, munkagépet a területileg illetékes szervek 
honvédelmi feladatra (katonai szervezet állományába) ideiglenesen el-
vihetik. 

Ezt az ellentmondást a 2004. évi, új honvédelmi törvény során 
szükségessé váló újraszabályozásnál – a technikai eszközök visszaha-
gyásával – feltétlenül fel kell oldani.  

A védelmi tevékenység egyik járulékos, esetenként a védelmi fela-
datok biztosításánál is nagyobb szervezést, előrelátást, gondosságot és 
nagyobb erő összpontosítást igénylő területe a polgári védelmi felada-
tok ellátása. Ennek végrehajtására került kiadásra „A Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium, valamint a közvetlen felügyelete alatt álló 
szervek, továbbá a kijelölt szervezetek polgári védelmi feladatairól és a 
tevékenység irányításáról szóló 95/2003. (XII. 18.) miniszteri rende-
let”. 

E rendeletet a gazdasági és közlekedési miniszter a polgári véde-
lemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 42. §-ának (3) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján - a belügyminiszterrel egyetértésben – 
hozta, amelynek hatálya a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumra, 
a közvetlen felügyelete alatt álló szervekre, továbbá a gazdasági és köz-
lekedési miniszter által polgári védelmi feladatok végrehajtására kijelölt 
szervezetekre terjed ki. A hatálya alá tartozó szervek és szervezetek 
polgári védelmi feladatai végrehajtásának irányítását a miniszter által 
kijelölt személy (a védelmi felkészítésért felelős szervezeti egység ve-
zetője) végzi, együttműködve a Belügyminisztérium Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatósággal.  

A rendelet a főbb feladatokat csoportosítva, 
az alábbiak szerint tárgyalja: 

a) A minisztérium főbb feladatai:  

• Folyamatosan ellenőriztetni a kereskedelmi forgalomba ke-
rülő élelmiszereket a külön jogszabályokban közzétett ható-
sági előírások alapján; 

• Saját költségvetésében tervezni az Országos Sugárfigyelő 
Jelző és Ellenőrző Rendszerbe kijelölt állandó telepítésű, 
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kihelyezhető vagy gépjárműbe épített mérőállomások mű-
ködtetésének és fejlesztésének költségeit; 

• A biztonsági készlet felhasználásával gondoskodni a men-
téshez és a központi szállítási feladatok elvégzéséhez szük-
séges üzemanyagok biztosításáról, amennyiben annak be-
szerzése a szokásos forgalomból nem lehetséges (ezt teljes 
részletességgel külön jogszabály tartalmazza); 

• Intézkedési tervet készíteni az átmenetileg ellátatlanná vált 
lakosság alapvető élelmiszerekkel történő ellátására, ebben 
megjelölve az ellátásban való közreműködésért és a területi 
védelmi szervekkel való együttműködési feladatok megol-
dásáért felelős szervezeteket is; 

• Szükség szerint aktualizálni az intézkedési tervet és a felelős 
szervezeteket; 

• Gondoskodni a mentés központi szállítási feladataihoz szük-
séges szállítókapacitások felméréséről, illetve az igénybevé-
tel feltételeinek meghatározásáról. (Ennek érdekében felada-
tokat határoz meg az egyes szervezetek részére, melyeket 
lejjebb részletesen tárgyalunk);  

• A központi szállítási igények alapján összeállított kimutatá-
sokat, illetve a mentésben igénybe vehető szállítóeszközöket 
és kapacitásokat, valamint az igénybevételük feltételeit tar-
talmazó adatbázisokat átadni a mentési feladatok ellátását 
irányító belügyminiszternek; 

• A lakosság és a polgári védelmi szervezetek egyéni védő-
eszközeire és felszereléseire vonatkozó minősített időszaki 
igénybejelentése alapján:  

– feltárni az ezen eszközöket gyártó kapacitásokat, 

– megkötni a gyártással kapcsolatos előszerződéseket, 
valamint a kapacitás fenntartási szerződéseket, szük-
ség esetén azokat életbe léptetni, 

– a gyártáshoz szükséges alapanyagokból, félkész ter-
mékekből tartalékot képezni, 

• A polgári védelmi feladatok ellátásához szükséges forrást 
költségvetésében tervezni, illetve biztosítani. 
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b.) A polgári védelmi feladatokra kötelezett szervezetek főbb fela-
datai: 

A polgári védelmi feladatok ellátására kötelezett, illetve kijelölt 
szervezetek (a rendelet hatálya alá tartozó szervek és szervezetek) veze-
tői felelősek a polgári védelmi feladatok megoldásáért, irányítják és el-
lenőrzik az erre irányuló tevékenységet. Ezen belül: 

• Gondoskodnak a polgári védelmi tevékenység szervezeti ke-
reteinek és végrehajtási rendjének meghatározásáról; 

• Intézkednek az általuk vezetett, a rendelet hatálya alá tarto-
zó szervek és szervezetek foglalkoztatottjai – a település 
polgári védelmi sorolásának megfelelő – kollektív védelmi 
feltételeinek megteremtéséről. Ennek érdekében: 

– nyilvántartásba veszik a meglévő, valamint a korábban 
életvédelmi célra létesített, de jelenleg más célra 
használt életvédelmi létesítményeket, 

– gondoskodnak a meglévő létesítmények karbantartásá-
ról, 

– más célú hasznosítás esetén megteremtik az eredeti 
rendeltetés 24 órán belül történő visszaállításának le-
hetőségét, 

– megteremtik a szükségóvóhelyek kialakításának felté-
teleit, 

• Kidolgoztatják a szükséges polgári védelmi terveket, és a te-
rületi polgári védelmi szervekkel egyeztetik azokat. 

• Gondoskodnak az általuk vezetett, a rendelet hatálya alá tar-
tozó szervek és szervezetek foglalkoztatottjai polgári vé-
delmi felkészítéséről, illetve – külön jogszabály szerint – a 
minősített időszakban a feladatellátásra kötelezett állomány 
egyéni bőr- és légzésvédő eszközökkel való ellátásáról. 

A minisztérium személyi állományát érintő polgári védelmi felké-
szülési tevékenységet a Gazdasági Igazgatóság végzi. 
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c.) Az egyes szervek kiegészítő, egyedi feladatai: 

• A Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító (MAVIR) 
Részvénytársaság végzi a lakosság légi riasztását, közreműkö-
dik az elsötétítés és a fényálcázás végrehajtásában; 

• A légi közlekedési szervezetek a minisztérium rendelkezésére 
bocsátják a mentésben igénybe vehető szállítóeszközökről és 
kapacitásokról készített adatbázisukat; 

• A légiforgalmi irányítás a mentési tervekkel összhangban 
megszervezi a légi forgalom irányítását, javaslatot tesz a mi-
niszternek a szükséges korlátozó intézkedések meghozatalára; 

• A Magyar Államvasutak Rt. és a Győr-Sopron-Ebenfurt Vasút 
Rt. adatokat szolgáltat a minisztérium részére a mentésben 
igénybe vehető szállítókapacitásokról és gondoskodik a men-
téshez igénybe vett vasúti szállítóeszközöknek a mentési ter-
vek szerinti közlekedtetéséről; 

• A Közlekedési Főfelügyelet a közúti személy és áruszállítás, 
valamint a gépjárműfenntartásról vezetett saját adatbázisa és a 
Belügyminisztérium gépjármű-nyilvántartási adatai segítségé-
vel - a mentési feladatok ellátását a külön jogszabály szerint 
irányító belügyminiszter által meghatározott szállítási igények 
alapján - összeállítja a feladat teljesítéséhez szükséges jármű-
vek meghatározó műszaki adatait, valamint azok tulajdonosai-
nak és üzemeltetőinek elérhetőségét tartalmazó listát, amelyet 
átad a minisztériumnak; 

• A Központi Közlekedési Felügyelet az úszólétesítményekről 
vezetett nyilvántartása alapján összeállítja – a mentési felada-
tok ellátását irányító belügyminiszter által meghatározott szál-
lítási igények alapján – a feladat teljesítéséhez szükséges úszó-
létesítmények adatait, valamint azok tulajdonosainak és 
üzemeltetőinek elérhetőségét tartalmazó listát, amelyet átad a 
minisztériumnak. 

A polgári védelmi feladatok végrehajtásáról szóló miniszteri ren-
deletben meghatározottak számos kérdést részletesen szabályoznak, 
ugyanakkor egyes területeken végzendő tevékenységet nem szabályoz-
zák konkrét feladatok. 
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Így például:  

• Nem tisztázottak a központi szállítási igények, így értelemsze-
rűen az ahhoz szükséges szállítási kapacitások sem határozha-
tók meg; 

• Nincsenek ismeretek a központi mentési tervekről, így az 
azokhoz szükséges szállítási kapacitások tervezésére sincs 
mód; 

• Az adatvédelmi előírások miatt nehézségekbe ütközik a sta-
tisztikai célra gyűjtött adatok védelmi célú felhasználása, stb. 

Szerintünk további és lényeges ellentmondás az is, hogy a tárca 
felügyelete alá tartozó szervezetek polgári védelmi tevékenységének 
irányítása a gyakorlatban nem egységes.  

Bár a felügyelet alá tartozó szervezetek tevékenységének irányítá-
sára – mind a törvény, mind az arra épülő miniszteri rendelet alapján – 
a miniszter (általa kijelölt személy) jogosult, ugyanakkor a területi 
szervezetek vonatkozásában az Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság és a Megyei (Helyi) Védelmi Bizottságok az együttműködési 
kötelezettség címén rendszerint túl lépnek hatáskörükön. Ennek során 
esetenként egyes szervezeteknél az alaprendeltetésétől eltérő – a helyi 
lakosság védelmére irányuló – feladatokra vonnak el erőket és eszkö-
zöket.  

Úgy véljük, hogy az előrelépés érdekében az új szabályozás elő-
készítésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy: 

• A polgári védelmi feladatokra történő kijelölés és feladat meg-
határozás a jogszabályok szerint egyszeri és egységes legyen a 
védelemi tevékenység összetettsége alapján;    

• A helyi védelmi igazgatási szervek a helyi polgári védelmi fe-
ladataik tervezésénél a speciális feladatokkal és felszerelések-
kel rendelkező szervezeteket csupán azok alaprendeltetésükkel 
összefüggő feladatokra vegyék igénybe; 

• Ellenőrizni kell a felkészítési feladatok végrehajtását vezetői és 
végrehajtói szinten egyaránt.   
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A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 
szóló 1999. évi LXXIV. törvény 53. §-ának c) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján a gazdasági és közlekedési miniszter kiadta „A gaz-
dasági és közlekedési ágazat katasztrófavédelmi feladatairól szóló 
33/2003. (V. 20.) GKM rendeletet”. Ennek hatálya a minisztériumra, a 
minisztérium felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre és a mi-
nisztérium ágazati irányítási körébe tartozó gazdálkodó szervezetekre 
terjed ki. 

A rendelet szerint a minisztérium katasztrófavédelemmel kapcso-
latos követelményei és feladatai az alábbiak: 

• A Belügyminisztérium és a Kormányzati Koordinációs 
Bizottság bevonásával meghatározza a katasztrófavéde-
lem ágazati szabályait, tervezési, szervezési feladatait, és 
irányítja, felügyeli, ellenőrzi azok végrehajtását; 

• Együttműködik a katasztrófavédelmi feladatokat irányító 
kormányzati, védelemigazgatási és az - e rendeleten meg-
határozottakon kívüli - ágazati szervekkel; 

• Kijelöli a katasztrófavédelemben részt vevő ágazati szer-
veket, megállapítja kötelezettségeiket és igénybevételük 
feltételeit; 

• Irányítja a kijelölt szervek felkészítését, a védekezési és 
helyreállítási feladatokat, valamint a védekezés idején ko-
ordinálja tevékenységüket, 

• Meghatározza a katasztrófavédelemmel kapcsolatos ága-
zati riasztási, értesítési, jelentési és egyéb információs fe-
ladatokat, valamint a készültségi rendszerrel összefüggő 
követelményeket; 

• Intézkedik a katasztrófahelyzet, veszélyhelyzet és szük-
séghelyzet esetére szükséges anyag, eszköz és szállítóka-
pacitás felmérésére, valamint tervezi, szervezi és az érde-
keltekkel egyezteti azok alkalmazását, illetve a szállító-
kapacitások kormányzati szintű igénybevételét; 

• Meghatározza a katasztrófavédelemmel kapcsolatos ága-
zati kutatási és műszaki-fejlesztési feladatokat; 
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• A külön jogszabályban és miniszteri utasításban meghatá-
rozott minisztériumi Főügyeletet működtet a katasztrófa-
védelemmel kapcsolatos információs és koordinációs fe-
ladatai ellátására; 

• Gondoskodik katasztrófahelyzet, veszélyhelyzet és szük-
séghelyzet esetére a minisztériumi válságkezelő központ 
kialakításáról és működtetéséről; 

• Tervezi és biztosítja a tárca katasztrófavédelmi feladatai-
nak ellátásához szükséges szervezeti, személyi, anyagi-
technikai és pénzügyi (költségvetési) feltételeket. 

A rendelet szabályozza a katasztrófavédelem minisztériumi általá-
nos koordinációját, a katasztrófavédelmi feladatok ellátására külön 
jogszabály alapján létrehozott Közlekedési Védekezési Munkabi-
zottság, valamint Ipari Védekezési Munkabizottság működését, 
összetételét.   

A rendelet konkrétan meghatározza a védekezési munkabizottság-
ba kijelölt, hatósági jogköröket gyakorló ágazati szerveket és fela-
dataikat. 

Ennek megfelelően a Védekezési Munkabizottságban állandó 
tagként a következő ágazati szervek vesznek részt: 

• A Közlekedési Védekezési Munkabizottságban a Közle-
kedési Főfelügyelet; 

• Az Ipari Védekezési Munkabizottságban a Műszaki Biz-
tonsági Főfelügyelet, a Magyar Bányászati Hivatal, a Ma-
gyar Energia Hivatal.   

A bizottságokba kinevezett szervek kötelezettségei, feladatai: 

• Részt vesznek a minisztérium katasztrófavédelmi felada-
tainak ellátásában; 

• Területi szerveik útján a külön jogszabályban vagy intéz-
kedésben meghatározottak szerint részt vesznek a megyei 
(fővárosi) védelmi bizottságok katasztrófavédelmi tevé-
kenységében; 
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• Engedélyezési és felügyeleti feladataik keretében gondos-
kodnak a katasztrófák megelőzésével összefüggő ágazati 
előírások érvényesítéséről; 

• Katasztrófa esetén a minisztérium védekezési munkabizott-
sága, illetve a minisztérium illetékes vezetői intézkedése 
szerint részt vesznek a védekezés, a kárelhárítás, valamint a 
helyreállítás operatív irányítási feladatainak ellátásában; 

• Feladat és hatáskörüknek megfelelően gondoskodnak a ré-
szükre külön intézkedés szerint meghatározott adatgyűjtési, 
adatszolgáltatási és egyéb információs feladatok ellátásáról. 

A rendelet meghatározza a katasztrófavédelem ágazati irányítá-
sának területeit és azok felelős vezető szerveit: 

• Az állami közútkezelői tevékenység tekintetében – az Álla-
mi Közúti Műszaki és Információs Közhasznú Társaság; 

• A közúti közlekedési tevékenységet folytató gazdálkodó 
szervezetek (pl. Volán, nehéz-tehergépkocsikat, tartályko-
csikat üzemeltető gazdasági társaság) tekintetében – a Köz-
lekedési Főfelügyelet, a Központi Közlekedési Felügyelet, 
valamint a közúti feladatokat ellátó területi közlekedési fe-
lügyeletek; 

• A vasúti közlekedés tekintetében – a MÁV Rt. Vezérigazga-
tósága és a GYSEV Rt. Vezérigazgatósága, valamint a helyi 
közforgalmú vasutak igazgatóságai; 

• A hajózási tevékenységet folytató, illetve ahhoz kapcsolódó 
létesítményeket, eszközöket és kikötőket üzemeltető társa-
ságok tekintetében – a Közlekedési Főfelügyelet, a Közpon-
ti Közlekedési Felügyelet, valamint a hajózási feladatokat 
ellátó területi közlekedési felügyeletek; 

• A légiközlekedési és légiforgalmi létesítmények tekinteté-
ben – a Polgári Légiközlekedési Hatóság; 

• A veszélyes ipari üzemeket, az ipari létesítményeket üze-
meltető társaságok tekintetében – a Műszaki Biztonsági Fő-
felügyelet; 
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• Az energetikai szolgáltatás és az azt végző szervek (társasá-
gok) tekintetében – a Magyar Energia Hivatal, de a sajátos 
Paksi Atomerőmű Rt. tekintetében –az Országos Atomener-
gia Hivatal; 

• Az ásványi nyersanyagok kutatása, kitermelése és elsődle-
ges feldolgozása, a földalatti gáztárolást végző társaságok, 
valamint a bányafelügyelet műszaki-biztonsági felügyelete 
alá tartozó egyéb veszélyes üzemek tekintetében – a Magyar 
Bányászati Hivatal. 

A rendelet követelménye vezető és végrehajtó ágazati szervek felé, 
hogy feladat és hatáskörüknek, illetőleg tevékenységi körüknek megfe-
lelően vegyenek részt a katasztrófavédelem ágazati feladatai végrehaj-
tásában. 

Ebből kiindulva a szervezeteknek a következő feladatokat kell 
megvalósítani:  

• Jogszabály és a minisztérium, vagy a hatáskörrel rendelkező 
ágazati irányító szerv jogszabályon alapuló intézkedése sze-
rint megállapítják a tevékenységi körükkel kapcsolatos el-
sődleges (kárelhárítási beavatkozási), valamint a közremű-
ködői katasztrófavédelmi feladataikat; 

• Elkészítik a katasztrófa-elhárítási feladataik ellátására vo-
natkozó riasztási, értesítési, intézkedési, tájékoztatási (kom-
munikációs) terveiket; 

• Felmérik, folyamatosan ellenőrzik és nyilvántartják a ka-
tasztrófa-elhárítás szempontjából szükséges, illetve igénybe 
vehető anyagokat és eszközöket, 

• Kijelölik a katasztrófavédelmi feladataik ellátásában részt 
vevő szervezeti egységeiket, azok vezetőit és tagjait, eszkö-
zeit; 

• Részt vesznek a minisztérium, vagy az illetékes megyei (fő-
városi) és helyi védelmi bizottság által szervezett katasztró-
favédelmi felkészítő gyakorlatokon, szakmai és egyéb kép-
zéseken; 

• Gondoskodnak a katasztrófavédelmi feladatra kijelölt szer-
vek és személyek felkészítéséről; 
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• Az illetékes katasztrófavédelmi szervek felkérése, illetve 
felhívása alapján közreműködnek a lakosság katasztrófavé-
delmi felkészítésében és tájékoztatásában; 

• Rendszeresen, legalább évenként értékelik a katasztrófavé-
delmi feladataik ellátásának helyzetét, és annak alapján gon-
doskodnak terveik szükséges pontosításáról, illetve a feltéte-
lek biztosításáról; 

• A minisztérium, a megyei (fővárosi) védelmi bizottság vagy 
a helyi védelmi bizottság kérésére tájékoztatást adnak a ka-
tasztrófavédelmi feladataik ellátásáról, szervezeti és egyéb 
működési feltételeikről. 

A rendelet gyenge pontja, hogy a közép és végrehajtó szinteken 
nem ad elegendő támpontot katasztrófa-elhárításban a szervezetek kije-
löléséhez, azok konkrét feladatainak meghatározásához, felkészítésük 
módjához és rendszeréhez. 

További nehézséget okoz, hogy jelenleg a néhány konkrétan meg-
nevezett ágazati szerv kivételével nincsenek kijelölve a katasztrófavé-
delembe bevonásra kerülő szervezetek. Amennyiben a rendelet hatálya 
szerinti szervezetek valamennyien kötelezettek erre, akkor – az említett 
negatívumokat figyelembe véve – azok tevékenységének szervezése, 
koordinálása és irányítása megoldhatatlan feladat a minisztérium részé-
re. 

Elengedhetetlen tehát az új szabályozás során korrigálni a pontat-
lanságokat, valamint tisztázni kell azt is, hogy a katasztrófavédelmi fe-
ladatokra kijelölt szervezetek milyen konkrét védelmi feladatokban ve-
gyenek részt, illetve működjenek közre, melyek tartozzanak a központi 
és melyek a helyi irányítás alá. 

Nem feledhető az sem, hogy e kérdésekben, a szükséges mérték-
ben a tárca ügyeleti szolgálata együttműködési teendőit is pontosítani 
kell. 

A bemutatott rendeletek részletes vizsgálata alapján bátran kije-
lenthetjük, az alaptörvények által feltételezett folyamatosságot az ér-
vényben lévő rendeletek biztosítják, hatályuk szerint az ország védelmi 
felkészülése, védelmi feladatai ellátása vezetése és végrehajtása meg-
bízható szinten marad. Tehát nincs okunk a kapkodó rendeletváltás-
ra, sokkal inkább szükséges a kellően átgondolt, az új körülmények-
hez igazodó rendelet kidolgozása.  


