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A kényszer, szabadság és jog jelenségei közül a legnehezebb feladat a 

kényszer (a másik kettő számára alapvető fontosságú) jelenségének 

vizsgálata, mert ezen a téren csaknem töretlen utakon kell az első 

támpontokat megtalálnunk. A kényszer nem áll a tudományos 

érdeklődés előterében; […] A kényszer tapasztalati jelenségeit 

magukba foglaló ismereteink egységesek és világosak, csupán a 

kényszer fogalmi megismerése állott meg félúton.”1 

Bibó István 

 

Az erőszak lényegét és politikában betöltött szerepét illető 

meggondolásainkat ez a tapasztalati horizont határozza meg. 

Elméletileg először az tűnik szembe, hogy Sorel mintegy hatvan évvel 

ezelőtti megjegyzése, mely szerint »az erőszak problémáit még mindig 

sűrű homály fedi«, nem avult el.”2 

Hannah Arendt 

 

„Ha az egyik nemzet nem érezhet egészen úgy, mint a másik, 

egyénisége feláldozása nélkül, saját életszükségleteinek kell a 

kutatásra is ösztönözni, saját eszével kell gondolkodnia is; nem veheti 

át készen más nemzetek gondolkodása legmagasabb virágának, 

tudományának eredményeit, nem lehet merőbenkölcsönző.”3 

Concha Győző 

 

                                                           
1 Bibó István (1986a): Kényszer, jog, szabadság. In Vida István – Nagy Endre (1986a szerk.): Bibó István 

Válogatott tanulmányok. Első kötet 1935-1944. Magvető kiadó, Budapest, 10. o. 
2 Hannah Arendt (2011): Hatalom és erőszak. In Gulyás Gábor – Széplaky Gerda (2011 szerk.): Az árnyék helye. 

Tanulmányok a hatalom, a morál és az erőszak kérdéseiről. Kalligram, Pozsony, 173. o. 
3 Concha Győző (1907): Politika I. Alkotmánytan. Grill Károly Könyvkiadó vállalata, Budapest, IX. o. 
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1. BEVEZETÉS GYANÁNT: AZ ÉRTEKEZÉS TÉMÁJÁNAK SAJÁTOSSÁGAI, 

KUTATÁSI CÉLJAI ÉS MÓDSZEREI 

„Az élet és a történelem órái nem ütnek mindig – vészes 

ünnepélyességgel és pontossággal – delet vagy éjfélt. Boldog 

korszakok fiai az idő mutatólapján ilyen jegyeket olvasnak: fél kilenc 

múlt öt perccel. Vagy: negyed három lesz hét perc múlva. A ’múlt’ és 

a ’lesz’ között meglapuló időt így nevezik: béke. 

Ezernyolcszázhatvanhéttől ezerkilencszáztizenkettőig úgy érezték az 

emberek, mintha állandóan negyed három volna vagy fél kilenc. Aztán 

vágtatni kezdett a mutató, s egyszerre éjfélt mutattak az összes órák. 

Most megint úgy élünk, mintha valaki, valahol, versenyórával a 

kezében számolná a másodpercek szárnyalását.”4 

Márai Sándor 

 

Értekezésem fókuszában az állam rendkívül összetett és széleskörű, emiatt rendszerében 

kevéssé átfogható és inkább részeiben – mint a gazdasgábiztonság, iparbiztonság, 

közlekedésbiztonság, egészségbiztonság, közbiztonság, nemzetbiztonság, stb. – megragadható 

védelmi kötelezettségének egy különös része, a fegyveres védelem áll. A legitim fizikai 

erőszak monopolizáltsága az ellátandó funkciók fegyveres jellege és szervezeti-működési 

sajátosságai miatt jobban záródik a védelmi kötelezettségen belül, mint annak más részei, 

ezért az az állam alrendszereként – a védelmi kötelezettségek halmazán belül – önállóan is 

kezelhető. Ez az állami alrendszer az angolszász felfogásban a nemzetbiztonság rendszere5, 

értekezésemben pedig – a fogalom eltérő hazai jelentéstartalma miatt – a fegyveres védelem 

rendszere. 

Ez az alrendszer szorosan kötődik az állam hatalmi karakteréhez és geopolitikai 

vonatkozásaihoz, ezért hatása alatt áll mindazoknak a változásoknak, amelyek az állam 

szerepét és jellegét ezek tekintetében befolyásolják. Erre figyelemmel – a kutatás célját és 

módszereit előrevetítve – érdemes kitekinteni azokra a sajátosságokra, amelyek a fegyveres 

védelem rendszerét és annak kutatását ma nagyban meghatározzák. 

                                                           
4 Márai Sándor (2005): Bölcsességek januártól decemberig. Helikon kiadó, Budapest, 149-150. o. 
5 A nemzetbiztonság Magyarországon titkosszolgálati szférát jelölő fogalma az Amerikai Egyesült Államokban 

és az Egyesült Királyságban lényegében az állam védelmi feladat- és intézményrendszerének azt az alrendszerét 

jelenti, amelyben összefoghatók a katonai, belbiztonsági, hírszerzési fenyegetések kezelésére hivatott képességek 

és szervezetek, így biztosítva egy átfogó megközelítést a biztonság szavatolása és a védelem terén a 

döntéshozatal számára. Ez a gondolati minta jelentős lehet Magyarország számára, ahogy erre értekezésem 

későbbi részeiben is felhívom a figyelmet. 
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1.1. ALAPVETÉSEK: A TÉMA SAJÁTOSSÁGAI ÉS DETERMINÁCIÓI 

A 20. század végének és a 21. század első évtizedének kórképe, hogy az európai ember 

olyannyira elborzadt saját becsvágya eredményétől – különösen a totalitarizmustól és a totális 

háborútól –, hogy egy másik szélsőségbe lendült át, mikor elfordult a történelem védekezési 

kényszerre és felkészültségre vonatkozó vastörvényeinek tanulságaitól, valamint a reális 

valóság biztonsági kihívásaihoz történő alkalmazkodás alapvetésétől. Ehhez tartozó 

társadalmi, vagy inkább civilizációs szimptóma az is, hogy az európai társadalmak az 

európaiság jegyében különböző mítoszokat alkottak a békés, emberséges, nyitott, gazdaság- 

és fejlődéscentrikus, konfliktusok és védelmi kényszer nélküli fejlődésről, valamint a jóléti 

demokrácia diadaláról és egy unipoláris világrendről.6 Ezek az illúziók azonban nem vetettek 

számot azzal, hogy a felgyorsult és valóban globális közlekedés, kommunikáció és gazdaság 

révén új biztonsági kihívások jelentek meg; hogy Eurázsia nem egy egységes civilizációs 

tömb, vagyis abban nem zárható ki a nagyhatalmi versengés kiújulása7 és az eltérő kultúrák 

összeütközése; hogy ebben a valóban globális világban már messze nem az állami, vagy adott 

államokhoz köthető biztonsági kihívások jelentik az elsődleges veszélyforrást a békére és 

biztonságra; vagy azzal, hogy mindazok a tettek, amelyeket a Nyugat az imperializmus 

                                                           
6 A világrend alakulása kapcsán számos elmélet, teória, koncepció látott napvilágot a hidegháború vége óta. 

Ezek körében épp úgy megjeleníthetők a történelmi pillanat eufórikus víziói, mint az amerikai unipoláris rendet 

vázoló remények és törekvések, a civilizációk összecsapásáról szóló teóriák, vagy épp egy új, multipoláris – 

tehát posztamerikai, vagy az amerikai unipoláris közjáték utáni – világrendről szóló nézetek. Mindegyik 

tekintetében kiemelhető azonban, hogy ezek mintha egy új korszakot vizionálnának. Innen nézve tehát egy új 

berendezkedés kialakulásáról beszélhetnénk. Ha azonban számba vesszük azt, hogy a történelem hatalmi 

korszakváltásai között a jaltai bipoláris világrend volt eddig leginkább újszerű és egyedi a valódi globalitással, a 

két hatalmi tömbbel és a mindent átfogó totális és nulla összegű szembenállással, akkor meglátásom szerint 

jelenleg inkább egy visszarendeződés korát éljük. Ebben egyszerre kell számolni a nagyhatalmi multipolaritás, a 

regionális, valamint a helyi szint kihívásaival, méghozzá a globális kapitalizmus sajátos függőségi rendszereit és 

különösen a transzatlanti jóléti civilizáció törékenységét, illetve a többi civilizációval szembeni – történelmileg 

determinált – feszültségeit számba véve. E kérdések irodalmából példaként lásd: Francis Fukuyama (2014): A 

történelem vége és az utolsó ember. Európa könyvkiadó, Budapest. Zbigniew Brzezinski (2017): A nagy 

sakktábla. Amerika világelsősége és geopolitikai feladatai. Antall József Tudásközpont, Budapest. Robert Kagan 

(2007): Édenkert és hatalom. Amerika és Európa az új világrendben. Zrínyi kiadó, Budapest. Robert Kagan 

(2015): Made in America. Antall József Tudásközpont, Budapest. Samuel P. Huntington (2015): A civilizációk 

összecsapása és a világrend átalakulása. Európa kiadó, Budapest. Emmanuel Todd (2003): A birodalom után. 

Allprint kiadó, Budapest. Fareed Zakaira (2009): A posztamerikai világ. Gondolat kiadó, Budapest. Henry 

Kissinger (2015): Világrend. Antall József Tudásközpont, Budapest. Zbigniew Brzezinski (2013): Stratégiai 

vízió. Antall József Tudásközpont, Budapest. Francis Fukuyama (2012): A politikai rend eredete az ember előtti 

időktől a francia forradalomig. Akadémiai kiadó, Budapest. Immanuel Wallerstein (1983): A modern 

világgazdasági rendszer kialakulása. Gondolat kiadó, Budapest. Immanuel Wallerstein (2010): Bevezetés a 

világrendszer-elméletbe. L’Harmattan, Budapest. Fernand Braudel (2008): A kapitalizmus dinamikája. Európa 

kiadó, Budapest. Galló Béla (2010): Az újkapitalizmus régi világa. Napvilág kiadó, Budapest. Szigeti Péter 

(2005): Világrendszernézőben. Napvilág kiadó, Budapest. Slavoj Zizek (2016): Zűr a paradicsomban. Európa 

kiadó, Budapest. 
7 Hova tovább a geopolitikai gondolkodás egyik klasszikusa, Halford Mackinder meghatározó tézise szerint 

Európában hosszú távon kódolt a konfliktusok kiújulása. Nézete szerint ugyanis „Aki uralja Kelet–Európát, 

parancsol a szívtájéknak. Aki uralja a szívtájékot, az parancsol a Világszigetnek. Aki uralja a Világszigetet, az 

parancsol a Világnak.” (A szerző fordítása.) Halford Mackinder (1942): Democratic ideals and reality. National 

Defense University Press, Washington, 106. o. 
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hajnala óta elkövetett, nem maradhattak következmények nélkül még akkor sem, ha Európa 

súlyos véráldozatokkal és dominanciájának elvesztésével is fizetett saját nagyravágyásáért a 

20. században. 

A békeillúzió, a remélt nagyhatalmi status quo és vele az állam hatalmi karakterének, 

valamint védelmi képességeinek a jelentős gyengítése – amellett, hogy az elsődlegesen az 

állami költségcsökkentést és vele a jóléti kiadások támogatását, másodsorban pedig egyes 

gazdasági csoportok érdekeit szolgálta, – inkább az ellentétes irányba hatott. A transzatlanti 

térség a nyugati típusú gazdaság- és társadalommodellek fenntarthatóságának kérdése és az 

állami-társadalmi feladatrendszerek újbóli, robbanásszerű gyarapodásának – a jó állam, jó 

kormányzás és a jó kormányzat tengelyében is megjelenő8 – kihívása mellett ma újra azzal 

néz szembe, mint amit Márai Sándor oly találóan írt le az élet és a történelem órái kapcsán, 

amelyek nem ütnek mindig delet, vagy éjfélt. Az illúziókba burkolózó, idealizáló és 

fenntartások nélkül nyitott ’Wilkommenskultur’ nyugatosság az állam és a védelem 

horizontjain inkább a bizonytalansággal és instabilitással, a múlt elől menekülés által a múlt 

hibáinak megismétlésével, de legalábbis a múlt tanulságainak elfeledésével, fel nem 

ismerésével járt együtt, amit nem lehet(ett) időtlen-időkig fenntartani. 

Az igazi fordulatot ugyanis valóban elhozta a 20. század vége, de nem kifejezetten a 

Szovjetunió szétbomlásával, hanem a hatalmi vákuum be nem töltésének következményeivel, 

emellett a tudomány és technika újabb forradalmával, valamint a biztonság komplexitásának 

fokozódásával. Ezzel ugyanis egy olyan átmeneti eróziós folyamat vette kezdetét, amely 

valóban egy új világrend felé mutat, amiben már messze nem csak a klasszikus hatalmi 

                                                           
8 E körben lásd például: Kaiser Tamás – Kis Norbert (2014 szerk.): A jó állam mérhetősége. Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem, Budapest. Kaiser Tamás – Bozsó Gábor (2016): Az államközpontú kormányzás 

koncepciójának és mérhetőségének főbb aspektusai. In Államtudományi Műhelytanulmányok 2016/22. szám. 

Kaiser Tamás (2016 szerk.): A jó állam nagyító alatt: speciális jelentések A-tól V-ig (az adóbürokráciától a 

versenyképességig). Dialóg Campus Kiadó, Budapest. Kaiser Tamás (2014 szerk.): Hatékony közszolgálat és jó 

közigazgatás: nemzetközi és európai dimenziók. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest. Patyi András 

(2016): Good Governance and Good Public Administration. In Public Governance Andministration and Finance 

Law Review in the European Union and Central Eastern Europe 2016/1. sz. 1-14. o. Patyi András (2013): Jó 

kormányzás, jó közigazgatás, jó állam és jó egyetem: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásának és 

működésének egyes vonatkozásai. In Acta Humana 2013/1. szám, 35-48. o. Stumpf István (2014a szerk.): Erős 

állam – alkotmányos korlátok. Századvég kiadó, Budapest. Stumpf István (2014b): A „jó kormányzás” két 

értelme. Avagy a demokratikus kormányzás programja és feltételei. In Stumpf István (2014a szerk.) i.m. 69-70. 

o. G. Fodor Gábor – Stumpf István (2007): A „jó kormányzás” két értelme. Avagy a demokratikus kormányzás 

programja és feltételei. In Nemzeti érdek 2007/3. szám, 76-94. o. Matthew Andrews (2008): Good Government 

Means Different Things in Differenc Countries. Harvard – John F. Kennedy School of Government, Faculty 

Research Working Papers, RWP08-068. John Graham – Bruce Amos – Tim Plumptre (2003): Principles for 

Good Governance in the 21st Century. Institute on Governance – Policy Brief No. 15., Ottawa. Frivaldszky János 

(2013): Jó kormányzás a neokonzervatív/neoliberális korszak után: a közjóra irányuló szubszidiárius-

relácionális kormányzás felé. In Iustum Aequum Salutare 2013/2. szám, 21-82. o. Stumpf István (2014c): 

Neoweberi állam és jó kormányzás. Avagy mit tennél, ha te volnál az állam? In Stumpf István (2014a szerk.) i.m. 

97-133. o. 
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szereplőkkel és kihívásokkal kell számolni. Ebben az új, még formálódó világrendben a nem 

állami szereplők és az új típusú biztonsági kihívások egész sora alakítja a biztonsági és 

hatalmi környezetet, mely fenyegetések képesek mindazon tudományos, technikai, társadalmi 

és nem utolsó sorban jogi vívmányokat felhasználni a Nyugat ellen, melyet az a fejlődés 

jegyében, hosszú és vargabetűkkel teli történeti út alatt fejlesztett ki, majd hajszolt túl a 

neoliberális állam- és jogfelfogás jegyében a gondolkodás illúziókba burkolásával és az állam 

hatalmi – különösen fegyveres – karakterével kapcsolatos gondolkodás perifériára sodrásával, 

illetve totalitarizmus-tapasztalat miatti kirekesztésével9. 

A 21. század eleje tehát egy történelmi jelentőségű, de átmeneti korszak része csupán, 

melyben egyszerre találkozik a 20. század borzalmaival és gyötrelmeivel szembeni pszichés 

reakciókból történő kilábalás kényszere, egy multipoláris világrend kialakulásának minden 

biztonsági kihívásával, a technika újabb forradalmi fejlődésével és a társadalom újabb 

korszakos változásaival. Ebben az átmeneti korszakban tehát erőterek sokasága örvénylik az 

állam és a társadalom körül, ami egyértelműen azzal jár együtt, hogy az eddig 

megkérdőjelezhetetlennek tartott rendszereink és megoldásaink megingását tapasztaljuk, s a 

megújulás kényszerébe kerültünk, immár újra konfliktusok, a transzatlanti térséget 

közvetlenül érő támadások és egyre összetettebb biztonsági kihívások szorításában.  

Ezekkel az órák mutatói mintha újra száguldani kezdtek volna. A mutatók gyorsuló tik-

takjának árnyékában pedig úgy sejlik, mintha a második világháború borzalmaira adott 

válaszként és a transzatlanti modell mellett sokáig élő totalitárius kihívás ellensúlyaként 1945 

után olyannyira mitikussá tettük volna az individualizmust és a liberális jóléti államot, hogy 

az ezekhez tapadó minimális, majd leginkább csak gazdasági aspektusaiban erősödő állammal 

egy új végpontba jutottunk. Az ingapálya, amin az állam a totalitárius diktatúra mindenbe 

beavatkozásától az éjjeliőr állam felé és vissza mozog, ismét az utóbbi felé lengett ki jelentős 

erővel. Ennek azonban ára volt. Ezt az árat pedig úgy az anyagiak, mint a hatáskörök 

tekintetében Európa mintha az állam hatalmi karakterén, ha úgy tetszik erején spórolta volna 

meg az amerikai védőernyő alatt, egy felemás – materiális erőnek híján lévő – európai egység 

                                                           
9 Ezt példázza az a végletesség, aminek eredményként például Carl Schmitt munkásságának újrafelfedezése és 

recepciója is sokáig váratott magára, holott úgy a politikai fogalmáról és különösen a totális államról alkotott 

elmélete, mint a Föld új nomoszára irányuló gondolatai jelentős aktualitással bírhatnak. Ezeken felül a partizán 

elmélete már nem egyszerűen aktuális, hanem szükségképpen felhasználandó korunk legégetőbb biztonsági 

kihívásai – a hibrid háború, a terrorizmus és a kiberbűnözés, illetve kiberterrorizmus – megértése kapcsán. 

Ezekhez azonban Carl Schmitt valóban elítélendő, de munkásságának egészét messze nem átható náci közjátéka 

miatt sokáig kirekesztés és megbélyegzés kapcsolódott osztályrészül, aminek egyik fő oka a totalitarizmus 

tapasztalat volt. A téma kapcsán lásd: Hannah Arendt (1992): A totalitarizmus gyökerei. Európa kiadó, Budapest. 

Cs. Kiss Lajos (2010): A totális állam elmélete és mítosza. In Világosság 2010. Ősz, 19-40. o. Cs. Kiss Lajos 

(2013): Totalitarizmus-tapasztalat külső és belső nézőpontból. In Jog Állam Politika 2013/4. szám 3-25. o. 
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kibontása közepette. Európa megtagadta, vagy legalábbis elvetette saját hatalmi múltját, 

tudását és tanulságait, ahelyett, hogy a vadhajtások levágásával továbbfejlesztette, s ha kell 

megzabolázta volna azt. Tette mindezt egy olyan korban, ahol a fenyegetések messze nem 

szűntek meg, csupán a szovjet katonai fenyegetés jelentette egy hatalmas – és sok tekintetben 

klasszikus – kihívást számos, összességében talán még nagyobb, de egyenként kisebb és 

eltérő karakterű biztonsági kihívás váltotta fel, melyek összetettségével, vegyülésével és 

átfogó kezelést kívánó jelleggével szemben ennek a meggyengült államnak kell most 

szembenéznie. 

Európa mintha elszakadt volna a világ hatalmi és biztonsági realitásaitól. Ahogy 

Kissinger fogalmaz: „Noha Európa alakította ki a hatalmi egyensúlyon alapuló rendet, most, 

furcsa módon, tudatosan és nagymértékben korlátozta új intézményeiben a hatalmi 

komponens szerepét. S minthogy leépítette katonai potenciálját is, nem sok mozgástere 

maradt, ha valahol semmibe veszik az egyetemes normákat.”10 Ennek a korlátozásnak kiemelt 

területe az állam fegyveres védelmi rendszere, vagy amerikai kifejezéssel élve 

nemzetbiztonsági rendszere, mely az állam hihetetlenül heterogén – és ezért némileg absztrakt 

– védelmi kötelezettségének egy sajátos és alrendszerként az állam hatalmi karakterének 

elsődleges megjelenési formája. Mint ilyen, az állam fegyveres védelmi rendszere az általános 

európai trendhez képest is fokozottan hátrányos helyzetbe került a posztszovjet térségben, 

ahol előbb a rendszerváltások jogos politikai félelmei, utóbb – a béke illúziójától megbódított 

évtizedek során – a kapitalizmusba hirtelen belezuhanó nemzetgazdaságok megszorítási 

hullámai sodorták egyre inkább perifériára. Ez a „békekorszak” azonban véget ért, legalábbis 

a biztonsági környezet és a nagyhatalmi erőtér tekintetében biztosan. 

A 21. század eleje már válságok, új háborúk és új fenyegetések hatásával kényszeríti ki 

az irányváltást az állam karaktere és fegyveres védelme terén is. Olyan változást sürgetnek az 

elmúlt évek, mellyel újra az állam és a centralizáció felé fordulunk, s a közösséget és annak 

biztonságát kezdjük előtérbe helyezni, vele együtt pedig az állam védelmi szerepét is. Mintha 

napjainkban kezdenénk újra megérteni az állam megkerülhetetlen és folyton megújuló 

jelentőségét, szolgáltató jellege mellett a szolgáló, ezen belül is az erős védelmező szerepét. 

Ez nem jelenti, sőt nem jelentheti az egyén fontosságának, bizonyos alapjogi vonatkozású és 

elsősorban normál jogrendbeli elsőségének elvitatását, csupán annak felismerésével jár, hogy 

az egyén kibontakozása csak akkor valósulhat meg, ha az ehhez szükséges és korszakonként 

változó tartalmú biztonsági szint és nyugalom biztosítva van. Ennek a biztonságnak pedig a 

                                                           
10 Henry Kissinger (2015) i.m. 15. o. 
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létbiztonság az alapja, amit még mindig az államok szavatolnak globalizálódó világunkban, 

méghozzá szükség szerint a legitim fizikai kényszer monopóliumát ultima ratio alkalmazó 

fegyveres testületek révén, ha más eszköz már nem vezethet célra. 

Az európai meghasonlás visszásságai és védelmi, illetve biztonsági szempontú 

gyengeségei azonban egyre szembeötlőbben jelennek meg. Az Észak-atlani Szerződés 

Szervezetének európai tagállamai közti erőkülönbségek, az Európai Unió közös biztonság és 

védelempolitikájának kudarcai, valamint az egyes államok védelmi potenciáljának néhány 

évtized alatt végbemenő éles visszaesése ugyanis beágyazódott az államról való 

gondolkodásba, a modern európai jogállamok jogrendszereibe és persze a társadalmi 

gondolkodás sajátos torzulásaiba is. Ezek a negatív hatások pedig nem mulaszthatók el egyik 

napról a másikra. Ehhez a változáshoz a stratégiai távlatú szemlélet megújítása kell, ami a 

képességcélokhoz kapcsolt reformok mellett egy jogállamban megkerülhetetlenül együtt jár a 

szervezeti és szabályozási tervezéssel és megújulással is, vagyis a szabályozás és igazgatás 

stratégiai távlatú, rendszerszemléletű, ha kell a fogalmak szintjéig visszamenő és megújításra 

képes szemléletével. Magyarország – értekezésem befejezésekor – a képességfejlesztés terén 

számos más európai állam nyomdokába lépve egy ilyen nagy vállalkozás előtt áll. Ebben nagy 

nehézség, hogy a gyors és adott esetben rendszerszintű változást szavatoló szabályozás 

kidolgozásának előfeltételei is megkérdőjeleződnek, mivel a fegyveres védelem kérdése az 

állam- és jogtudományok, valamint a társtudományok terén is jelentős nehézségekkel és a 

perifériára sodrottsággal küzd hazánkban. 

Kissé erősen fogalmazva: a mai magyar jogi gondolkodás úgy a tudomány, mint a 

jogalkotás és az államreform tekintetében kerüli az állam fegyveres védelmének, a fegyveres 

kényszer- és erőszak intézményeinek elméleti és történeti kérdéseit, illetve rendszerszintű 

vizsgálatát, és leginkább részleges eredményeket tud felmutatni az egyes kutatók – sok 

esetben fegyveres védelmi hivatás mellett vállalt, önkéntes – munkájának eredményeként. Ez 

pedig nem jelent egyebet, mint azt, hogy ismereteinkből szinte hiányzik az állam egyik 

megkerülhetetlen és szükségképpeni fogalmi, létérti elemének komplex elméleti, rendszertani 

és történeti ismerete, s vele nemzeti jogtörténetünk egy kulcsfontosságú momentuma is, ami 

egyben a béke és biztonság jövőbeni megőrzésének megkerülhetetlen alapja is. Hova tovább 

az állam által intézményesített erőszakról és az azzal való fenyegetésről alkotott képünket is 

fel kell eleveníteni és át kell gondolni, ahogy a Hannah Arendt-től választott mottó is mutatja. 

Számos kérdést új szemlélettel kell tisztázni, hogy ez erőszak és állam viszonyának elméleti 

alapjaitól, a fegyveres védelem rendszerszemléletű, majd államtani és jogtani karakterű 

vizsgálatán át eljuthassunk addig, hogy egy elméleti rendszer alapjain állva, felvértezzük 
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magunkat a történeti előzmények trendjeinek tanulságaival, s aztán számos-számtalan kutatás 

és koncepció keretében majd szembenézzünk a jelen kérdéseivel is. E körben azonban nem 

szabad elfelejteni Concha Győző móttóként citált szavait sem. A nemzetek egyedi 

fejlődésének sajátossága ugyanis a szövetségi és európai uniós elköteleződések korában is 

módfelett aktuális. Ennek érvényesülését azonban hátráltatja az az ismerethiány, feltáratlanság 

és kirekesztettség, amely a fegyveres védelem állam- és jogtudományi vonatkozásaival 

kapcsolatosan tapasztalható hazánkban úgy történeti, mint elméleti, vagy kortárs 

jogdogmatikai viszonylatban, s amely az elmúlt években is csak lassanként látszik enyhülni és 

apadni. 11 

1.2. A KUTATÁS SZEMLÉLETI ALAPVETÉSEI ÉS MÓDSZEREI 

„Minden hadsereg jellegét az adott társadalmi berendezkedés határozza meg. A társadalomtól 

való függés elsődlegesen gazdasági. A termelés mindenkori fokától és szintjétől függ az 

élőerő, a fegyverezet és felszerelés, a szervezés és a hadviselés. Ugyanilyen jelentőségű 

azonban a társadalomtól való politikai függés.”12 Zachar József szavai rámutatnak az állam 

fegyveres védelmének nemcsak hatalmi, de társadalmi kötöttségére is. Ez nemcsak történelmi 

törvényszerűség, hanem egyben görbe tükör is korunkkal és az elmúlt korszakokkal szemben. 

Akkor ugyanis, amikor kritika éri a fegyveres védelmi képességeket, vagy azok szervezetét és 

szabályozását, a kritika bár a fegyveres szervekre irányul, de a valóságban magát a 

társadalmat, magát a korszellemet és a politikai – jogalkotói – döntések sorát, végső soron a 

politikai kultúrát és annak hiányosságait is legalább annyira illeti, mint magukat az eljáró 

szerveket. 

Amikor a fegyveres védelem állami vonatkozásairól, szervezet-rendszeréről, 

szabályozásáról, demokratikus kontrolljáról, állam- és jogtudományi interpretációjáról 

gondolkodunk, hajlamosak vagyunk kizárólag egy-egy aktuális botrány, egy-egy megrázó 

nemzetközi példa, egy-egy történelmi dicstelenség, vagy jobb esetben „forradalmi előrelépés” 

tematizálására. Ez az értelmezési tendencia nem jelent sem többet, sem kevesebbet, mint azt, 

                                                           
11 A hiányosságok felszámolásának lehetősége felé mutat, hogy egyre erősödnek az egyesületi kutatóközösségek 

– mint a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság vagy a Magyar Rendészettudományi Társaság –, valamint a 

Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete közti védelmi 

tárgyú kooperációk, másrészről pedig formálódnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem azon szervezeti egységei, 

melyek a fegyveres védelem ágazatain belül kifejzetetten a jog és az igazgatás kérdéseire fókuszálnak. E téren, 

akárcsak a tudományos megközelítés és kimunkáltság terén a rendészettudományok és azok jogi interpretációi 

mutatkoznak élenjárónak, amit az is tükröz, hogy elsőként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Karon került megalakításra a Rendészeti Jogi és Igazgatási Tanszék, mint ágazati 

szaktanszék, melyet 2017-ben követett a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon megalakuló Honvédelmi 

Jogi és Igazgatási Tanszék. 
12 Zachar József (1984): Idegen hadakban. Magvető kiadó, Budapest, 10. o. 
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hogy az állam fegyveres karaktere – leszámítva talán a hadijog vonatkozásait – egy kevéssé 

kutatott és szisztematikusan nem megfelelően áttekintett és vizsgált tárgyköre a hazai állam- 

és jogtudományi gondolkodásnak. Ebből sok más hátrány mellett az is következik, hogy maga 

a fegyveres védelem rendszere és szabályozása – a kiterjedt és rendszerező tudományos 

háttér-támogatás hiányában – hazánkban az adott korszakokban meglévő keretek mellett eseti 

jelleggel fejlődik, vagy változik, vagyis annak átalakítása és újragondolása nem 

rendszerszintű, és nélkülözi a valóban komplex, multidiszciplináris szemléletet, ami az 

államtudományi és jogtudományi vizsgálatának is a sajátja. 

Az állam és a társadalom azonban alig száz év alatt szisztematikus változásokon ment 

keresztül s a világ hatalmi – és vele biztonsági – erőterei is kifordulni látszanak korábbi 

valójukból, mintegy elhaladva a fegyveres védelem perifériára sodort és megmerevedett 

szabályozása mellett. A biztonság 1945 előtt katonai dominanciájú felfogása gyökeresen 

megváltzott, komplex biztonsággal és ezen belül szektorokkal számol, valamint a jelenségek 

biztonsági gondolkodásba vonhatóságának kérdéseivel, vagyis a biztonságiasítással.13 Ez azt 

is jelenti, hogy a komplex biztonság komplex megoldásokat követel a védekezés terén is, 

amivel azonban mintha a mi jogi gondolkodásunk és szabályozásunk még nem került volna 

szinkronba. Azt is mondhatnánk, hogy az állam fegyveres védelme terén időszerűen 

találkozik az államreform szükségessége, a jogállami jogfejlesztés megújítása, valamint a 

                                                           
13 „A biztonsági tanulmányok fejlődéstörténetének egyik legfontosabb eleme a biztonság fogalmának bővítéséről 

és mélyítéséről folytatott vita volt, melyben a koppenhágai iskola meghatározó szerepet játszott. […] Az elmélet 

tulajdonképpen két külön elméletre, Barry Buzan szektorelméletére és Ole Waever biztonságiasítás-elméletére 

épül. […] A hagyományos biztonságfogalom vonatkozási tárgya az állam, a koppenhágai iskola azonban számos 

más esetben is értelmezhetőnek tekinti a fogalmat […] Erre a problémára jelent megoldást Buzan 

szektorelmélete, mely a vonatkozási tárgyak és a megfigyelt interakciók típusai szerint bontja fel az értékelt 

valóságot katonai, politikai, gazdasági, szocietális és környezeti szektorokra. […] a koppenhágai iskola másik 

központi gondolata Waever biztonságiasítás-elmélete, mely azzal foglalkozik, hogy hogyan válik egy adott 

kérdés biztonsági kihívássá, miért tekintenek egyes jelenségeket bizonyos körülmények között biztonsági 

problémának, míg más esetekben ez fel sem merül (mint például a migráció jelensége).” Szálkai Kinga – Stepper 

Péter (szerk. 2015): A biztonság szektorális értelmezése. Új kihívások a kutatás napirendjén. Publikon kiadó, 

Pécs-Budapest, 8-14. o. Barry Buzan ezt társaival úgy fogalmazta meg, hogy „A biztonság szektorok szerinti 

vizsgálata a hidegháború kései évtizedeiben különösebb fontolgatás nélkül alakult ki, ahogy a katonai-politikai 

napirend új kérdésekkel gyarapodott. A szektorok alkalmazása általános gyakorlat, de ritkán művelik kifejezett 

módon. A realisták, Morgenthautól Waltzig, politikai elmélet értelmében beszélnek róluk, ezzel azt sejtetik, 

hogy a szektorok elemzési szempontból valami számottevőt jelentenek. […] A szektorokat konkrét kölcsönhatási 

típusok azonosítóiként is felfoghatjuk. Ebben a szemléletben a katonai szektor az erővel történő kényszerítés 

kapcsolatrendszere; a politikai szektor a hivatali hatalom, a kormányzati rang és az elismerés kapcsolatrendszere; 

a gazdasági szektor a kereskedelem, termelés és pénzügyek kapcsolatrendszere; a társadalmi szektor a közösségi 

identitás kapcsolatrendszer; a környezeti szektor pedig az emberi tevékenység és bolygónk bioszférája közötti 

kapcsolatrendszer.” Barry Buzan – Ole Waever – Jaap De Wilde (2006): A biztonsági elemzés új keretei. In Póti 

László (szerk. 2006): Nemzetközi biztonsági tanulmányok. Önértelmezés és viták a hidegháború utáni 

korszakban. Zrínyi kiadó, Budapest. 60-61. o. A biztonság változásairól és komplexitásáról lásd még: Roland 

Dannreuther (2016): Nemzetközi biztonság. Antall József Tudásközpont, Budapest. Szenes Zoltán (szerk. 2016): 

Biztonságpolitika és válságkezelés. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft, Budapest. Gazdag Ferenc (szerk. 2006): 

Geopolitika és biztonság. Zrínyi kiadó, Budapest. 
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védelmi képességek fejlesztésének az igénye, amelyekhez azonban meglátásom szerint 

nélkülözhetetlen a rendszerszemléletű tudományos támogatás is. 

A jogállamiság 19-20. századi kialakulását, illetve kezdeti megszilárdulását, majd a 

keleti blokk tekintetében annak sárba tiprását hozó huszadik század állam- és 

jogtudományában az állam fegyveres erőszak apparátusai és rendszerszintű eljárásai 

meglehetősen kezdetleges, majd elhanyagolt és periférikus kérdésnek számítottak mind a 

történeti, mind az elméleti, mind pedig a szakjogtudományos dimenziókból nézve. Ez részben 

érthető, hiszen a szervezett fegyveres erőszak a hatalmi-politikai elitek monopóliumaként 

jelent meg. Ezekből következően a tényleges szabályozás rendszerszintjén is nyugodtan 

mondhatjuk, hogy előbb töredékesség, utóbb pedig nehézkesség és ad hoc – aktuális 

részproblémákhoz igazodó – módosítottság jellemezte e területet. Ez az állapot a kiterjedt 

tudományos bázis hiányával, valamint az 1989-es átmenet – politikailag kényes és 

bizonytalan történelmi sajátosságú – szemléletének dogmává szilárdításával a rendszer-

szinten lényegében ma is fennáll, vagyis orvoslásra vár. 

A kiterjedt tudományos bázis hiánya alatt azt értem, hogy amíg – szerencsére – a 

biztonsággal foglalkozó tudományoknak egyre növekvő kutatói köre és intézményesülő 

kutatóközegei vannak hazánkban is, akárcsak a rendészettudományoknak, addig az 

államtudomány és a jogtudomány gondolkodásában a fegyveres védelem rendszerszintje, 

valamint honvédelmi és nemzetbiztonsági ágazata még kevéssé kutatottnak és 

rendszerezettnek mondható. Ez a jelenség képességhiány formájában egyértelműen visszahat 

a döntéshozatalra és az államműködésre is. 

E tekintetben a fegyveres védelem egészére nézve aktuálisak Szigeti Péternek a 

rendészet kapcsán 2001-ben írott következő gondolatai: „…hazánkban – különösen ami a 

jogtudományt és az úgynevezett rendvédelmi tudományokat illeti – szinte kizárólag a 

szociáltechnikai szemléletmód uralkodik. Ennek központi kérdésfeltevése, hogy hogyan 

segíthetnénk elő különböző empirikus kutatásokkal, a létező intézmények működésének 

hatékonyságát. A fogalmi elméleti konstrukciókat adottságnak véve, mindig az ágensek 

tevékenységnek optimalizálása jelenik meg követendő célként. […] A jelenségek történetileg 

fellépő funkciói és struktúrája így eleve háttérbe szoruló kérdésfeltevés marad, mert nem a 

dolgok folyamatszerűségének és másképpen létének modalitásait keresik, hanem 

tapasztalatilag rögzített állapotok – mindenkori éppígylétük – pozitivizmusának 

kérdésfeltevése között marad ez az optimalizáció kutatás.”14 Ez a fajta ’optimalizáció kutatás’, 

                                                           
14 Ugyanitt jegyzi le, hogy a „rendőrség munkáját, a közbiztonság alakulását vizsgáló kutatások is állandóan ezt 

a szemléletet termelik újjá. Az előfeltételek előzetes vizsgálata nélkül feltételezik, hogy a közbiztonságot 
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ahogy Szigeti Péter írja, a szintén általa e körben megjelenített kategóriák közül inkább a 

Sozialtechnik – szociotechnika – körébe tartozik, vagyis a különös szintű, a meglévő 

intézmények és szabályok pozitivista szemléletű formálására, ha úgy tetszik a 

gyakorlatorientáltabb megközelítésre irányuló szemléletet tükröz. Ez önmagában nem jó, 

vagy rossz, de alapvetően a meglévő paradigmák közé szorítottságot jelent, vagyis bizonyos 

előfeltevések jelentékeny megváltoztatásának a mellőzését, ami az idő előrehaladtával a 

körülmények jelentős változásával hátrányba fordulhat. Ezért lenne fontos, hogy ettől az 

’optimalizáció kutatástól’ legyen elmozdulás a kutatások terén a rendszerszemlélet, a tágabb 

értelemben vett társadalomtudományi szemlélet – ahogy Szigeti Péter írja, a 

Sozialwissenschaft –irányába a fegyveres védelem terén is. A szociotudományos elemzés 

ugyanis az előkérdéseket is vizsgálat tárgyává teszi, azaz a rendszerszintű megközelítéssel, a 

szubsztantív-racionalitás felé mozdulással a körülmények átfogó változását a rendszer 

paradigmaváltások útján történő megváltoztatásával kezeli, s ilyenként az ad hoc kihívásokon 

túlmutató tendenciózus változásokra is képes érdemben reagálni, de csak mint a Sozialtechnik 

kiegészítője, nem pedig mint annak felváltója.15 Az ez irányba való – kritikai – törekvés 

értekezésem egyik szemléleti alapvetése, mely lényegében meghatározza az értekezés első, 

elméleti-rendszertani felét. 

E körben fel kell hívni arra a figyelmet, hogy hazánkban nincs igazán megfelelően 

leképezve a fegyveres védelem, mint állami alrendszer, hanem úgy a szabályozás, mint a 

vizsgálat az alrendszer részeire, az egyes fegyveres védelmi ágazatokra – azaz a 

honvédelemre, a rendészetre és a nemzetbiztonságra –, valamint azok egyes intézményeire 

fókuszálnak. Többé-kevésbé a fegyveres védelmen belüli ágazatok szabályozásának 

szisztematikus áttekintését is elhanyagolta a jogtudomány, vagy némileg összemosta azok 

szemléletét és szabályozását a szervezeti szinttel, ami hiányosságot és bizonytalanságot 

eredményezhet a működésben, vagy vitákat a megfelelő gyűjtőfogalmak és rendszertanok 

megtalálása terén. Persze azt ki kell emelni, hogy a szakmai- tudományos hiányosság sem 

napjainkban, sem a korábbi időszakokban nem nevezhető általánosnak. A különböző 

szaktudományok – azaz a hadtudomány, a rendészettudomány, a biztonsággal foglalkozó 

                                                                                                                                                                                     
biztosító szervek a helyükön vannak, azok egymáshoz való viszonya, a struktúra elfogadható, s az így adott 

struktúrán belül akarják a munkát hatékonyabbá tenni. Ezt szolgálja a szociotechnika. Holott egyáltalán nem 

biztos, hogy a mára kialakult rendőrségi struktúra az egyedül lehetséges és kívánatos volna.” Szigeti Péter: 

Vázlat a közbiztonság három dimenziójáról: világrendszer – nemzetállami szint és lokalitás. In: Szigeti Péter 

(2001 szerk.): A valóság vonzásában. Széchenyi István Főiskola, Győr, 284. o. 
15 Bővebben lásd: Szigeti Péter (2001) i.m. 283-308. o. Szigeti Péter (2013): A jogtudomány 

társadalomtudományok közötti különneműsége: praxishoz kötöttség és jogelméleti általánosítás. In Jog Állam 

Politika 2013/2. szám, 3-15. o. 
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tudományok –igyekeztek lépést tartani a kor kihívásaival, illetve a jog területén is voltak 

olyan részkérdések, amelyek fokozottabb figyelmet kaptak. 

E problémákból fakadóan a másik fontos törekvése értekezésemnek a hiánypótlás 

segítése, vagyis a rendszerszemléletet meglátásom szerint mindeképp ki kell egészíteni a 

történeti kitekintéssel is. Az első rész elméleti okfejtéseit támogató történeti kitekintések 

mellett ezért értekezésem második része lényegében egy önálló jogtörténeti áttekintés, amely 

Magyarország vonatkozásában az első rész alátámasztása érdekében kíséri végig a fegyveres 

védelem szabályozásfejlődésének polgári előzményeit. Ebben ugyan még az 1945 előtti 

katonai dominanciájú biztonságfelfogás uralkodik, de ennek ellenére is úgy vélem, hogy a 

rendszerszintű szemlélet alkalmazásával távolabbra mutató tendenciák is leszűrhetők akár a 

hatalommegosztás fegyveres védelmi erősítése, akár a fegyveres védelem 

intézményrendszerének és törvényi szintű szabályozásának differenciálódása, akár az ágazati 

szabályozás tekintetében. 

Jogtörténeti kitekintésem szemléletét egyértelműen meghatározza annak elsajátítása, 

hogy a kutató – mint minden ember – egyedi és megismételhetetlen szemlélő. Ennek 

megfelelően a szemlélő munkáját, a források feldolgozását, értelmezését, az elvégzett 

elemzéseket, az ezeket kísérő szinopszist, majd rendszerezést mind-mind az egyén intuíciói 

hatják át, s az így kialakult képet óhatatlanul a mindenség megismert – kicsiny – szeleteinek 

összképe színezi meg. Ahogy John Lukacs írja életrajzi művében: „Váltig állítom, hogy az 

emberi tudás se nem objektív, se nem szubjektív, hanem személyes és részt vevő […] Tudó és 

tudott között nincs – nem lehet – választóvonal.”16 E beállítódásomat pedig ki kell egészíteni 

azzal, hogy a mára ható jogelméleti és -történeti vizsgálat ugyanis sajátos szemléletet tükröz, 

aminek számos kiváló példával kell felvérteznie magát. Eckhart Ferenc szerint „ha a 

jogtörténet nem tudja a jelen viszonyait a múlttal összekapcsolni, úgy jogrégészetté válik.”17 

Illés József azt mondta: „A jogtörténet elméleti célja a jogfejlődés törvényeinek 

megállapítása, gyakorlati haszna pedig abban áll, hogy a jogalkotásnak, a törvényhozásnak 

tudományos, biztos alapot segít teremteni.”18Oswald Spengler pedig kritikus hangvételű, de 

korszakos és számos vonatkozásban ma is aktuális munkájában úgy fogalmazott: „A 

történelem minden állama csak egyszer létezik, és ha egy mégoly merev, törvényesen 

rögzített alkotmány kérge alatt észrevétlenül is, de minden pillanatban változik. Ezért aztán az 

olyan szavak mint köztársaság, abszolutizmus vagy demokrácia, minden egyes esetben mást 

                                                           
16 John Lukacs (2009): Isten velem. Európa könyvkiadó, Budapest, 7, 13. o. 
17 Eckhart Ferenc (2000): Magyar alkotmány- és jogtörténet. Osiris kiadó, Budapest, 12. o. 
18 Illés József (1910): Bevezetés a magyar jog történetébe. Rényi Károly Könyvkiadó Vállalata, Budapest, 6.o. 
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és mást jelentenek, és frázisokká válna, ha változatlan fogalmakként kezeljük őket […] Az 

államok történelme fiziognómia, nem pedig szisztematika. Nem azt mutatja be, hogyan halad 

fokozatosan előre az ’emberiség’ a maga örök jogainak megszerzése, a szabadság, az 

egyenlőség, a legbölcsebb és legigazságosabb állam kifejlődése felé, hanem a tények 

világában valóban létező politikai egységeket mutatja be a maguk kivirágzásában, 

érlelődésében és elhervadásában, hiszen ezek az egységek nem mások, mint formában lévő 

valóságos élet. Ebben az értelemben kell itt is megközelítenünk őket.”19 

Osztva az eckharti alapvetést, magam is úgy gondolom, hogy az elméleti és történeti 

kutatást, illetve gondolkodást azzal a szándékkal kell felvértezni, hogy a letűnt történelmi 

valóság feltárásával és elemzésével ne csak új tudásanyagot biztosítsunk a jelennek és a 

jövőnek, hanem olyan következtetéseket is le tudjunk vonni, vagy alá tudjunk támasztani a 

fejlődés tekintetében, amelyek a korszaktól függetlenül használhatók a jövő építésénél, így 

lépve át időről-időre a jogelmélet terepére, a tudományosság más színtereire és a kortárs 

szabályozás rendszerszemléletű vizsgálatának területére. 

Értekezésem témájának aktualitását a hiánypótlásra törekvés és a nyugati szemlélethez 

való felzárkózás előmozdítása mellett akár a Közel-Kelet, akár a zűrzavaros Afrika, akár 

Ukrajna és általa a Kelet-Nyugat ellentét, akár pedig a mögöttünk álló két év európai 

terrortámadásai, valamint a NATO és az EU védelemfokozó törekvései bizonyítják. Az 

aktualitás másik aspektusa azonban egy előremutató szabályozás kialakításának támogatása és 

ez által az ad hoc és a történeti szituáció indulatai által vezérelt jogi megoldások 

visszaszorításának segítése. A 9/11-et követő túlzó intézkedések, a Guantanamo jellegű 

lépések ugyanis mind-mind egyértelműen tükrözik Johann Wolfgang Goethe gondolatat, 

miszerint: „A cselekvő mindig lelkiismeret nélküli, senkinek nincs lelkiismerete, csak a 

szemlélődőnek”20. Szemlélődni azonban csak a viszonylagos nyugalom, biztonság és béke 

időszakaiban lehet kellő mélységgel, igenis latba vetve a politika máról-holnapra ható 

gondolatai helyett a tudomány korszakokon átívelő gondolkodásmódját. 

Az elméleti rendszerező és a történeti vizsgálódás tehát együttesen határozza meg 

értekezésemet, melynek módszertanát a vonatkozó jogi szakirodalom, a hazai jogtörténet 

primer21 és szekunder forrásainak vizsgálata, a társtudományokra – különösen a bizonsággal 

                                                           
19 Oswald Spengler (2011a): A Nyugat alkonya II. kötet. NoranLibro, Budapest, 447. o. 
20 A szerző fordítása a következőből: Johann Wolfgang Goethe (1907): Maximen und Reflexionen. Verlag der 

Goethe Gesellschaft, Weimar, 42. o. 
21 Doktori kutatásom során megállapítottam, hogy az államalapítás óta egyre nagyobb számban jelentek meg a 

katonai védelmet és a katonáskodókat érintő törvények az írott magyar jogban, melyekből aztán kifejlődött a 

honvédelem és végül a fegyveres védelem rendszerének szabályozása. Ezek kapcsán lásd: Farkas Ádám (2015a): 

A fegyveres – és különösen a katonai – védelem jogának kikülönbözése a magyar jogfejlődésben. In MTA Law 
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foglalkozó tudományokra, a rendészettudományokra, a hadtudományokra, valamint a 

politikatudományokra – való kitekintés, a hatályos magyar szabályozás kritikai elemzése, a 

külföldi mintákra való kitekintés, valamint mindezek szintetizálása adta. 

E módszertanban a vonatkozó hazai – nem tisztán jogi – szakirodalom korábbi 

eredményei és azok hagyományainak kortárs felelvenítései is kulcsfontosságúnak 

mutatkoztak. Igaz ugyanis, hogy az átfogó rendszerszemlélet jellemzően még nem hatotta át a 

magyar jogirodalmat a fegyveres védelem vonatkozásában, mégis az egyes részkérdéseket, 

sajátos területeket vizsgáló munkák pontosan az összkép töredékességének a kirajzolásával 

tudták jelentősen segíteni a rendszerben gondolkodás erősítését. E téren a honvédelmi, illetve 

katonai (köz)igazgatás,22 vagy a katonai büntetőjog23 tekintetében. A történeti megállapítások 

megelőlegezéseként elvitathatatlan, hogy az osztrák felfogás és szabályozási minta jelentős 

hatást gyakorolt hazai jogéletünkre és benne a fegyveres védelem jogi vonatkozásaira. Nem 

lehet azonban elfeledni azt sem, hogy a fegyveres védelem körén belül a katonai kérdéseknek 

megvolt a régre nyúló nemzeti fejlődése, aminek a motorjaként Erdély épp úgy 

megjeleníthető,24 mint a Rákóczi szabadságharc,25 vagy az 1848-1849-es forradalom és 

                                                                                                                                                                                     
Working Papers 2015/26. (http://jog.tk.mta.hu/uploads/files/mtalwp/2015_26_Farkas.pdf) Farkas Ádám (2016 

szerk.): Corpus Juris Militaris Hungarici I. kötet. Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest. Farkas 

Ádám (2017): Corpus Juris Militaris Hungarici II. kötet. Magyar Katonai Jog és Hadijogi Társaság, Budapest. 
22 Például lásd: Szeremlei Sámuel (2012): A Honvédelmi Bizottmány keletkezése s a forradalom kitörése 1848-

ban. Históriaandik Könyvkiadó, Budapest. Asbóth János (2012): A Magy. Kir. Honvédelmi Ministerium 

működése, 1867-1872. Históriaantik Könyvkiadó, Budapest. Bárczy István (2012): A Magy. Kir. Honvédelmi 

Ministerium működése, 1873-1877. Históriaantik Könyvkiadó, Budapest. Bíró Pál (2012): A Magy. Kir. 

Honvédelmi Ministerium működése, 1877-1890. években I. Históriaantik Könyvkiadó, Budapest. Balogh Károly 

(1883): A magyar katonai közigazgatás kézikönyve.Várnay kiadó, Szeged. Mártonffy Károly (1943): A mai 

magyar honvédelmi igazgatás. Állami Nyomda, Budapest. Spáczay Hedvig (1970): A Honvédelmi Minisztérium 

szervezete és hatásköre, 1867-1918. In Levéltári Szemle 1970/2. szám, 273-309. o. Vargyai Gyula (1971): 

Katonai közigazgatás és kormányzói jogkör. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. Spáczay Hedvig 

(1971): A Honvédelmi Minisztérium szervezeti változásai a Horthy-korszakban: I. rész. In Levéltári Szemle 

1971/1-3. szám, 41-78. o. Spáczay Hedvig (1972): A Honvédelmi Minisztérium szervezési változásai a Horthy-

korban: II. rész. In Levéltári Szemle 1972/2. szám, 25-65. o. Spáczay Hedvig (1973): A Honvédelmi 

Minisztérium szervezeti változásai a Horthy-korszakban: III. rész, 1941-1945. In Levéltári Szemle 1973/3. szám, 

399-471. o. 
23 Például lásd: Cziáky Ferenc (1936): A magyar katonai büntetőjog. Különlenyomat a Magyar Rendőr VI. 

évfolyamának 6. számából, Budapest. Gábor Gyula (1901): Tanulmányok a katonai büntetőjogból. Grill Károly 

cs. és kir. udv. könyvkereskedése, Budapest. Győrffy László (1913): Értekezések a katonai büntetőjog köréből. 

Magánkiadás, Pozsony. Pap Kálmán (1888): A katonai büntető és fegyelmi fenyítőjog kézikönyve. Grill Károly 

Bizománya, Budapest. Szilágyi Arthur Károly (1896): Értekezések a katonai jog köréből. Grill Károly cs. és 

kir.udv. könyvkereskedése, Budapest. Schultheisz Emil (1943): A katonai büntetőtörvény zsebkönyve. Politzer 

Zsigmond és Fia Kiadása, Budapest. 
24 Ezt példázzák Bocskay István 1606. évi hadi fegyelmi szabályzata, vagy I. Rákóczi György 1645. március 1-

jei, bártfai, illetve 1645. június 17-i, rimaszombati hadi szabályzata. Bővebben lásd: Hausner Gábor (2001): 

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadi edictuma. In Hadtörténelmi Közlemények, 2001/2-3. szám, 469-485. o. 

Hautzinger Zoltán (2007): Az erdélyi fejedelemség jogösszefoglaló és jogfejlesztő hatása a magyar katonai 

büntető igazságszolgáltatás kodifikációjára. In Bögöly Gyula – Hautzinger Zoltán (2007a szerk.): Az önálló 

katonai büntető kodifikáció tricentenáriuma. Kódex Nyomda, Pécs, 81-108. o. 
25 Lásd: A Magyarországi confoederaltt nemes statusok és rendek részéről szabott hadi regulák, articulusok, 

edictumok és törvények. In Bögöly Gyula – Hautzinger Zoltán (2007a szerk.) i.m. 249-296. o. 
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szabadságharc.26 Ez a nemzeti karakter pedig idővel a tudományos interpretációba is beépült, 

majd a Kiegyezési konstrukcióra is meghatározó hatást gyakorolt a véderőkérdés mindvégig 

jelenlévő vitás voltával.27 

Dacára azonban annak, hogy a fegyveres védelem legtöbb kérdése a dualizmus polgári 

államában és épülő jogállamiságában is politikailag kínos kérdés volt, egyre-másra jelentek 

meg olyan szakirodalmi munkánk a hazai állam- és jogtudományok képviselőinek keze 

nyomán, melyek, úgy az alkotmányjog, mint a közigazgatási jog, vagy épp a büntetőjog 

terrénumában adottnak és megkerülhetetlennek vették a fegyveres védelem kérdését.28 

                                                           
26 Lásd: 1848. évi XXII. törvénycikk a nemzeti őrseregről., Őry Gábor (1998): A magyar katonai 

igazságszolgáltatás szervezete és működése 1848-49-ben. In Hadtörténelmi Közlemények 1998/1. szám, 77-113. 

o., Urbán Aladár (1998): A nemzetőrség és honvédség megszervezése 1848-ban. In Új Forrás 1998/6. szám, 

(letöltve: 2015.07.19., http://www.jamk.hu/ujforras/980620.htm)., Urbán Aladár (2004): A Nemzetőrségi 

Haditanács és a honvéd tüzérség megszervezése 1848-ban. In Hadtörténelmi Közlemények 2004/2. szám, 511-

538. o. 
27 Az első véderővita alapjaiban határozta meg a Kiegyezés rendszerét, amiben a megegyezéses elemet jelentős 

részben gróf Andrássy Gyula politikai zsenijének köszönhette a magyar haza, még ha azt az ellenzéki politika 

évtizedeken át kritizálta is. (Lásd: Angyal Dávid (1941): Gróf Andrássy Gyula (1823-1890). Magyar 

Tudományos Akadémia, Budapest. Sebestyén Sándor (2014): Emlékképek gr. Andrássy Gyula pályájának 

kormányfői szakaszáról. In Polgári Szemle 2014/3-4. szám. Lederer Béla (1891 szerk.): Gróf Andrássy Gyula 

beszédei. Első kötet: 1847-1868. Franklin társulat, Budapest. Lederer Béla (1893 szerk.): Gróf Andrássy Gyula 

beszédei. Második kötet: 1869-1871. Franklin társulat, Budapest.) A második véderő vita 1889-ben már jelentős 

– tüntetésekkel és tettlegességgel tarkított – politikai vihart kavart, aminek a végén ugyan az előirányzott 

törvények elfogadásra kerültek, de a korábban rendíthetetlen hitt és „generálisnak” gúnyolt Tisza Kálmán 

miniszterelnök belebukott a politikai fiaskóba. (Lásd: Lakos János (1987): A "Generális" bukása: adalékok Tisza 

Kálmán lemondásának okaihoz. In Levéltári közlemények, 1987/1-2. szám, 147-158. o.) A csúcspontot aztán a 

megkésett 1912-es véderővita jelentette, ahol a tüntetésekkel szembeni karhatalmi fellépés mellett emblematikus 

jelentként írta be magát a történelembe a Tisza István elleni merénylet kísérlet az országgyűlésben. Mindezek 

kiválóan szemléltetik, hogy a védrendszer kérdése ugyan részlegesen megoldott volt a szabályozás szintjén, de 

mindvégig rendkívül kritikus témája volt a dualizmus Magyarországnak. Ez a kritikus jelleg pedig nem csak a 

katonai védelem alapjait meghatározó védrendszeri törvényekre, hanem a teljes fegyveres védelem rendszerére is 

igaz volt. Éles politikai viták jellemezték a katonai bíróságok hatáskörének szabályozási kísérleteit, (Lásd: 

Farkas Ádám (2014a): A dualizmus katonai büntetőjogi vitájának nyitánya. In, Iustum Aequm Salutare 2014/4. 

szám 101-111. o.) a határvédelem és különösen a katonai határőrvidék kérdéskörét (Lásd: Szentgyörgyvári 

Tamás (2013): A magyar királyság határvédelmi rendszerének kiépítése: 16-18. század. In Kálmán János (2013 

szerk.): Quot capita tot sententiae, a Batthyány Lajos Szakkollégium Tanulmánykötete 2013. Széchenyi István 

Egyetem Batthyány Lajos Szakkollégium, Győr, 175-189. o., Farkas Ádám (2013): Adalékok egy rendszerváltást 

követő politikai gesztus megítéléséhez. In Szoboszlai-Kiss Katalin, Deli Gergely (2013 szerk.): Tanulmányok a 

70 éves Bihari Mihály tiszteletére. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 148-161. o.), vagy épp az 

idegenrendészet témaköreit is. (Lásd: Szentgyörgyvári Tamás (2015): A hazai idegenrendészeti jog vizsgálata a 

20. század első évtizedeiben, különös tekintettel a hatósági szervezet bemutatására. Széchenyi István Egyetem 

Batthyány Lajos Szakkollégium, Győr.) 
28 Példaként lásd: Conha Győző (1905): Politika. Második kötet. Közigazgatástan. Grill Károly kiadása, 

Budapest. Egyed István (1943): A mi alkotmányunk. Magyar Szemle Társaság, Budapest. Magyary Zoltán 

(1942): Magyar Közigazgatás. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest. Beöthy Zsigmond (1846): Elemi 

magyar közjog. Emich Gusztáv Bizománya, Pest. Csillag Gyula (1871): A régi magyar alkotmány és az 1848-ki 

és1867-ki évek közjogi alkotásai. Athenaeum kiadó, Pest. Ferdinandy Gejza (1895): A királyi méltóság és 

hatalom Magyarországon. Kilián Frigyes m. k. egyetemi könyvárus kiadása, Budapest., Balogh Arthur (1901): A 

magyar államjog alaptanai. Franklin Társulat, Budapest. Ferdinandy Gejza (1902): Magyarország közjoga. 

Politzer Zsigmond és fia, Budapest., Kmety Károly (1907): A magyar közigazgatási jog kézikönyve. Politzer-féle 

könyvkiadó-vállalat, Budapest. Réz Mihály (1910): Magyarország és Ausztria közjogi viszonya. Pallas Rt. 

nyomdája, Budapest. Balogh Arthur (1916): Magyar közjog. Stampfel-féle könyvkiadóhivatal, Budapest. 

http://www.jamk.hu/ujforras/980620.htm
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Ez nem többet és nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy a jogállamiság apránként 

megvalósuló kiépítése érezhetően serkentette a fegyveres védelem állam- és jogtudományi 

analízisét is. Ezen a kezdődő íven azonban egyértelmű törést hozott előbb az első világégés, 

az őszirózsás forradalom és a tanácsköztársaság, majd az ország megcsonkítása, végül pedig a 

második világégés, melyek más-más módon, de újratematizálták a fegyveres védelem 

kérdéskörét, valamint annak elemzését is. 

A második világháborút követően e kérdéskör tudományos szintű, kutatói elemzése 

meglehetősen alábbhagyott, ami egyértelmű összefüggésben állt az új rezsim jogállamot 

tagadó, a hatalom egységét valló pártállami karakterével. Meg kell azonban emlékezni a 

kutató szemléletét is formáló azon munkákról, melyek még ebben az időszakban is 

megőrizték az elemzésre törekvés és a jobbítás lángját, mivel ez is támogatni tudta a 

tudományos kutatások és a szakirodalmi feldolgozások újbóli felívelését az 1989-es 

rendszerváltoztatás után. Ennek keretében kiemelt témakörként jelentek meg a civil kontroll 

és a haderő vezetése, irányítása, a honvédelmi alkotmány, illetve alkotmányjog,29 a 

honvédelmi igazgatás,30 a katonai büntetőjog,31 vagy épp a különböző nemzetközi trendek 

hazai katonai szabályozásra gyakorolt hatásának témakörei.32 

                                                           
29 Kádár Pál (2009): A Magyar Honvédség irányításának és vezetésének időszerű jogi és igazgatási problémái. 

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, doktori értekezés, Budapest. Patyi András (2009): VIII. Fejezet. A 

Magyar Honvédség és egyes rendvédelmi szervek. In Jakab András (2009 szerk.): Az Alkotmány kommentárja I. 

Századvég kiadó, Budapest, 1419-1475. o., Patyi András (2010): A védelmi alkotmány alapkérdése: a fegyveres 

erő rendeltetése. In Bihari Mihály – Patyi András (2010 szerk.): Ünnepi kötet Szalay Gyula tiszteletére, 65. 

születésnapjára. Universitas-Győr Kht., Győr, 437-449. o. Patyi András (2016): A védelmi alkotmány 

alapkérdése: a fegyveres erő rendeltetése. In Csefkó Ferenc (2016 szerk.): Közjog és Jogállam. Tanulmányok 

Kiss László professzor 65. születésnapjára. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 233-

249. o. Till Szabolcs (2017): A honvédelmi alkotmányosság 30 éve Magyarországon 1988-2017. Zrínyi kiadó, 

Budapest. Joó Rudolf (1998 szerk.): A haderő demokratikus irányítása. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest. Joó 

Rudolf (1998): A haderő demokratikus kontrollja. A „miért” és a „hogyan” néhány kérdése. In Euroatlanti 

politikai füzetek V. Magyar Atlanti Tanács, Budapest. Joó Rudolf (1998): A fegyveres erők civil kontrollja. In 

Társadalom és Honvédelem 1998/1-2. szám, 7-21. o. Murányi Zoltán (1999): Útkeresés a honvédelem 

alkotmányos problémáinak rendszerében. In Új Honvédségi Szemle 1999/12. szám, 124-134. o. Kovács István – 

Till Szabolcs (1999): A honvédelmi alkotmányosság egyes kérdéseiről. In Új Honvédségi Szemle, 1999/3. szám, 

19-28. o. Kelemen László (1999): Újabb gondolatok a honvédelmi alkotmányosság kérdéseiről. In Új 

Honvédségi Szemle 1999/5. szám, 102-110. o. Zséli János (1999): A honvédelmi alkotmányosság egyes 

kérdéseiről. In Új Honvédségi Szemle 1999/7. szám, 107-111. o. Till Szabolcs (1999): Felülvizsgált teóriák. In 

Új Honvédségi Szemle 1999/8. szám, 97-101. o. Till Szabolcs (1999): A honvédelmi jogalkotás egyes általános 

és különös szintű problémái. In Magyar Közigazgatás 1999/10. szám, 567-575. o. Molnár Ferenc (2002): A 

haderő demokratikus ellenőrzése és a civil társadalom Magyarországon. In Védelmi tanulmányok 49. SVKH, 

Budapest. Hautzinger Zoltán (2011): A fegyveres szervek rendeltetésének alaptörvényi szabályozása. In Drinóczi 

Tímea (2011 szerk.): Magyarország új alkotmányossága. PTE ÁJK, Pécs, 65-76. o. 
30 Például lásd: Földesi Ferenc (2004): A magyar területi katonai igazgatási rendszer fejlődéstörténete 1920-tól a 

jelenlegi szervezeti rendszer kialakulásáig, valamint egy lehetséges szervezeti felépítése. ZMNE Hadtudományi 

Doktori Iskola, PhD értekezés, Budapest. Lakatos László (2005): A katonai vezetés rendszerének változási 

folyamata a rendszerváltástól napjainkig. In: Jakab András – Takács Péter (2005 szerk.): A magyar jogrendszer 

átalakulása, 1985/1990 - 2005: Jog, rendszerváltozás, EU-csatlakozás. Gondolat kiadó – ELTE ÁJK, Budapest, 

422-431. o., Lakatos László (2013): Honvédelmi igazgatás. In Lapsánszky András (2013 szerk.): Közigazgatási 

Jog. Fejezetek szakigazgatásaink köréből I. Complex Wolters Kluwer, Budapest, 181-232. o., Simicskó István 
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A fenti kutatási eredmények persze több ponton mutatnak átfedést. Nem adnak azonban 

a maguk teljességében egy kiterjedt és jól záródó, adott esetben a jogalkotás szempontjából is 

a rendszerszintű vitákon felül álló alapot, hiszen a fegyveres védelem fogalmi és rendszertani 

szemlélete hiányzik belőlük, ezzel is inspirálva értekezésem kialakítását. 

                                                                                                                                                                                     
(2008): Az országvédelem és országmozgósítás szervezeti, hatásköri, irányítási rendszere minősített 

időszakokban (Történelmi korokon át napjaink hatályos szabályozásáig). , Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 

Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola, doktori értekezés, Budapest. Simicskó István (2013): Az országvédelem 

és országmozgósítás szervezeti, hatásköri, irányítási rendszere minősített időszakokban. In Rendészet és emberi 

jogok 2013/4. szám, 27-38. o. Murányi Zoltán (1998): A katonai integrációs szervezetekhez való csatlakozási 

törekvések humánpolitikai és jogi vetületeinek kapcsolata. In Humán Szemle 1998/1. szám, 145-153. o. Murányi 

Zoltán (1998): Emberi jogok és alkotmányosság a hadseregben. In Társadalom és honvédelem 1998/2-3. szám, 

89-97. o. Till Szabolcs (2000): Az alkotmány honvédelmi novellája, illetve a kapcsolódó közjogi és 

biztonságpolitikai problémák. In Magyar Közigazgatás 2000/10. szám., 627-636. o. Szemerkényi Réka (2002): A 

polgári-katonai kapcsolatok Közép-Európában és a NATO bővülése. In Gazdag Ferenc (2002 szerk.): Joó Rudolf 

emlékkönyv. Külügyminisztérium, Budapest, 173-192. o. Keszely László (2017): A védelmi igazgatás szerepe a 

nemzeti szintű átfogó megközelítés megvalósításában. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, doktori értekezés, 

Budapest. 
31 Példaként lásd: Kelemen Roland (2017a): A katonai igazságszolgáltatás Magyarországon 1867-1949. 

Gondolat kiadó, Budapest. Kardos Sándor (2003): A magyar katonai büntetőjog múltja és jelene. ME Deák 

Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, PhD értekezés, Miskolc. Hautzinger Zoltán (2010): A katonai 

büntetőjog rendszertana. AndAnn kiadó, Pécs. Hautzinger Zoltán (2011): A magyar katonai büntetőeljárás 

fejlesztési irányai. Dialóg Campus, Budapest-Pécs. Kelemen Roland (2013): A katonai büntető 

igazságszolgáltatás szervezete az első katonai bűnvádi perrendtartás és annak módosításai tükrében. In Katonai 

Jogi és Hadijogi Szemle 2013/1. szám, 119-136. o. Farkas Ádám – Kelemen Roland (2015a): A polgári 

Magyarország katonai büntetőjogának és igazságszolgáltatásának történeti vázlata 1867-1944: Tanulmányok a 

katonai joghistória köréből. Széchenyi István Egyetem Batthyány Lajos Szakkollégium, Győr.  
32 E tekintetben példaként lásd: Hautzinger Zoltán (2011): A NATO SOFA megállapodás rendészeti 

összefüggései. In Hadtudomány 2011/3. szám, 78-84. o. Keszely László (2017) i.m. Christián László (2014 

szerk.): A magánbiztonság elméleti alapjai. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, 

Budapest. Pap András László (2011): Megjegyzések a nemzetbiztonsági intézkedések kiszervezésének 

módszertanához. In Állam és Jogtudomány 2011/3. szám, 351-359. o. Pap András László (2007): Privatizált 

közfeladatok. In Beszélő 2007/11. szám, 36-50. o., Kálmán János (2013): Mercenaries Reloaded? Applicability 

of the Notion of 'Mercenaries' in Relation to the Private Military Companies and Their Employees. In Acta 

Juridica Hungarica 2013/4. szám 367-383. o. Kálmán János (2012): Zsoldosok újratöltve?. A zsoldosok 

fogalmának alkalmazhatósága a katonai magánvállalatok és alkalmazottaik vonatkozásában. In Közjogi Szemle 

2012/4. szám, 53-63. o. Farkas Ádám (2013): A védelmi tevékenységek kiszervezésének elméleti és felelősségi 

alapproblémái. In Közjogi Szemle 2013/4. szám 59-65. o. Farkas Ádám (2013): A régi és új harca: a védelmi 

tevékenységek kiszervezése. In Közjogi Szemle 2013/2. szám 59-66. o. Kálmán János (2014): The International 

Regulation of Private Security Providers – a Brief Analysis. In: Kálmán János (szerk.): Legal Studies on 

Contemporary Hungarian Legal System. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 148-173. o. Kálmán János 

(2014): From International Soft Law to International Convention: An Analysis of the International Regulation of 

Private Security Providers. In: Drilicková Klára, Kyselovská Tereza, Sehnálek David (szerk.): COFOLA 

INTERNATIONAL 2014: Conference Proceedings.Masaryk University, Brno, 34-53. o. Varga Krisztián (2009): 

Civilek a harcmezőn. Budapest, Magyar Külügyi Intézet, 2009. Végh Károly (2008): "Warriors for Hire?" - 

Private military contractors and the international law of armed conflicts. In Miskolc Journal of International 

Law, 2008/1. szám, 26-38. o. Karácsony Veronika (2011): A biztonság privatizálása. Zrínyi Miklós 

Nemzetvédelmi Egyetem, doktori értekezés, Budapest., Varga Attila Ferenc (2013): A fegyveres erő 

alkalmazásának műveleti jogi aspektusai a válságreagáló műveletekben. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 

Egyetem, doktori értekezés, Budapest. Molnár Ferenc (2013): A NATO stabilizációs és újjáépítési feladatokban 

való részvétele és a civil szakértők biztosítása. In Keszely László (2013 szerk.): Az átfogó megközelítés és a 

védelmi igazgatás. HM Zrínyi Média Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest, 72-88. o. 
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1.3. AZ ÉRTEKEZÉS CÉLJAI ÉS TÉZISEI 

Mindezek alapján úgy vélem, hogy fogalmi tisztázásra van szükség az állam fegyveres 

védelmi funkciója terén, vagyis újra elő kell vennünk az alapvető kérdéseket: azt hogy milyen 

kapcsolatban van állam és az intézményesített erőszak, azt hogy az államfejlődésben milyen 

jelentőséggel bír a fegyveres védelem és végső soron azt, hogy mindezekre figyelemmel 

hogyan határozhatjuk meg a fegyveres védelem rendszerét, annak jogi leképződését és az 

ezzel szembeni alapvető követelményeket. 

A fenti szemléleti keretekben ezért értekezésem célja egy újító megközelítés kialakítása 

a fegyveres védelmi funkciók összessége terén, mely az állam fegyveres védelmének 

rendszeréről szóló elméletben ölt testet és amelynek alátámasztása mind elméleti, mind 

történeti szempontból szükségszerű. Erre figyelemmel az elvégzett vizsgálat 

fókuszpontjaiként 

1. az állam – hatalom – erőszak hármasságának kapcsolatáról alkotott képet, 

2. az állam fegyveres védelmének rendszertani kérdéseit, 

3. a fegyveres védelem államtani és jogtani alapjait és főbb elméleti 

kapcsolódásait, 

4. a fegyveres – és történetileg alapvetően katonai – védelem jogának 

kikülönbözését, vagy önállósodását, 

5. a fegyveres – és történetileg dominánsan a katonai – védelem jogának polgári 

előzményeit, valamint 

6. a polgári evolúció jellemzőinek az elméleti és rendszertani megállapításokkal 

való megméretését 

jelöltem meg. 

Mindezeknek megfelelően az értekezés célja nem egy részletező jogtörténeti feltárás 

megvalósítása, vagy valamely védelmi ágazat jogának átfogó elemzése, hanem a fegyveres 

védelem rendszerének létrejöttére és a jogállamiságból fakadó szabályozás-fejlesztési 

trendekre fókuszáló vizsgálatának végrehajtása. Emiatt dolgozatom nem tér ki részletezően az 

itt feltüntetetteken túli, vagy azokon belüli, különös szintűnek minősíthető tárgykörökre, mint 

amilyen például a honvédelmi kötelezettségeknek, a szolgálatellátás részletező 

szabályozásának, a sajátos jogállási rendelkezéseknek, vagy épp a fegyveres védelem egy 

szegmensét adó speciális kérdéseknek az elemzése. 

Értekezésem az elméleti alapokra, a rendszertan kialakításának előmozdítására és a 

hazai polgári evolúciós trendekre fókuszál, amelyek mellett megkerülhetetlenül szükségesnek 
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tartom a későbbiekben a fegyveres védelem polgári szabályozásának részletező történeti 

feltárását az egyes jogalkotási folyamatok jogtörténeti elemzésével; a nemzetközi trendek 

részletező analízisét és összehasonlító elemzését; a fegyveres védelem, mint állami 

alrendszer, majd az ezen belüli ágazatok és szervezetek államtanának és jogtanának 

továbbmunkálását; illetve mindezek figyelembevételével a kortárs és jövőbeni kihívásokra 

adható válaszok részletes kidolgozását és társtudományokkal való megméretését. 

Úgy gondolom, hogy hosszabb távon azt a gondolatkísérletet kell megpróbálnunk 

leképezni a fegyveres védelem állami és jogi vonatkozásai terén, amit az állami- és politikai 

rend kérdéshalmazaira válaszul Samuel P. Huntington 1968-ban, majd 2006-ban,33 Francis 

Fukuyama pedig előbb 1992-ben34 majd 2012-ben35 kísérelt meg, miközben meg kell 

próbálnunk a fegyveres védelem tekintetében azt a munkát is megújítani, illetve bővíteni amit 

Kmety Károly, Ferdinandy Gejza, Egyed István, Tomcsányi Móric, vagy épp Magyary Zoltán 

a közjog, illetve a közigazgatás egésze tekintetében véghez vitt egykoron. 

Ennek a feladatrendszernek egy elemeként tekintek doktori kutatásomra, melynek főbb 

hipotéziseiként a következőket jelöltem meg: 

1. Újragondolásra, vagy inkább megújításra vár az állam – hatalom – erőszak 

hármasságának viszonyrendszere, melyben okszerűnek tűnik egy 

kritériumrendszerében tovább cizellált erőszaktípus, a minősített erőszak mint 

államismérv meghatározása. 

2. A fegyveres védelem jogi alrendszere töredékes, önellentmondásoktól terhelt, 

aminek fő alapja a tudományos rendszertan és rendszerszemlélet hiánya. Erre 

figyelemmel új fogalmak és elvek megállapítása szükséges, melyek talaján további 

hosszú távú kutatásokkal kialakítható a terület elméleti rendszertana. E körben egy 

hármas tagolású – alrendszeri, ágazati, szervezeti – megközelítés bevezetését 

javasolom, amelyen belül az állami alrendszerként, azaz közös halmazként, fogható 

fel a fegyveres védelem rendszere, ezen belül több szervezetet, illetve karakterükben 

hasonló védelmi funkciókat tömörítő részhalmazként jeleníthetők meg az egyes 

védelmi ágazatok, végül pedig az ágazatokon belül a szabályozásilag szintén sajátos 

fegyveres védelmi szervezetek szintje helyezhető el, mint különös szint. 

3. A fegyveres védelem rendszerének elméletét ki kell egészíteni annak jogterületi 

megalapozásával. E körben ki kell akalítani egy alrendszeri szintű jogi felfogást, 

                                                           
33 Samuel P. Huntington (1968): Political order in changing societies. Yale University Press, London-New 

Haven. (Bővített, átdolgozott kiadás Francis Fukuyama előszavával: 2006.) 
34 Francis Fukuyama (2014) i.m. 
35 Francis Fukuyama (2012) i.m. 
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valamint az egyes ágazatok jogi leképeződésének sajátosságait megmutatni képes 

szisztémát, mely akár a szabályozás megújításában is használható. Ezt a rendszertani 

megközelítést pedig indokolt bővíteni egy a fegyveres védelem rendszerének 

sajátosságaihoz jobban igazodó szemlélettel a jogállami kontroll tipológiája terén. 

4. Az elméleti és rendszertani megközelítés eredményeinek felhasználásával jól 

körvonalazhatók a jövőbeni fejlesztés főbb irányai a fegyveres védelem 

szabályozása tekintetében, kitűzve egyidejűleg a további kutatások témaköreit. 

5. A fegyveres védelem rendszeréről és annak jogi leképeződéséről kialakított 

elméleti-rendszertani szisztéma egyértelműen alátámasztható az 1867 és 1944 

közötti polgári államfejlődés hasonló tárgyú szabályozásának tendenciáival és 

megoldásaival, így azokat a hiánypótlás célja mellett az elméleti megállapíátsok 

megalapozására is hasznosítani lehet. 

 

E tézisek igazolásával értekezésem úgy vélem egy újító elméleti megoldással tudja 

támogatni az állam fegyveres védelmi funkcióival kapcsolatos gondolkodást, valamint olyan 

megállapíátsokat tud megfogalmazni, amelyek a vonatkozó szabályozás lehetséges fejlesztési 

irányaira tett javaslatként is értékelhetők, illetve további kutatások alapját, irányvonalát is le 

tudják fektetni és ezzel reményeim szerint segíteni tudják Magyarország fegyveres 

védelmének megújítását, hatékonyabbá és korszerűbbé tételét. 
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2. ÁLLAM – HATALOM – ERŐSZAK 

 

„Vallom, hogy minden fegyver jogtalan, 

a szelíd Isten könnyezett s úgy tanította ezt, 

ám annak a kezében, kit fegyver szorongat, 

a fegyver megdicsőül és ragyogni kezd…”36 

Dsida Jenő 

Dsida Jenő sorai az emberséges és mégis racionális szemlélő megnyilatkozásai. Úgy vélem, 

hogy minden humánus gondolkodású ember – legyen katona, jogász, rendőr, titkosszolga, 

politikus, vagy bármely más hivatás képviselője – osztja a nézetet, miszerint nem kívánja 

indokolatlanul igénybe venni, megtapasztalni a fegyverek erejét, a szervezett erőszakot. A 

realista szemlélő azonban azt is tudja, hogy történelmi tapasztalataink alapján a fegyverek 

ereje – általában – a ’szükséges rossz’, amennyiben védekezésre irányul, mert a biztonság és 

vele a létezés és fejlődés fenyegetettsége tulajdonképpen állandó. Ennek következtében a 

védekezés is állandó és alapvető feladat mióta szervezett társadalmak léteznek. 

Elismerve a komplex biztonságból fakadó sokrétűséget, továbbra is kiemelendő, hogy 

a biztonsági kihívások közül az emberi életet közvetlenül és súlyosan veszélyeztető, azt 

tömegesen kioltani képes fenyegetések azok, amelyek a legintenzívebben és szinte azonnal 

tudják módosítani a közösségek biztonságtudatát. Ebben a körben az ipari és természeti 

katasztrófák mellett a legnagyobb részt azok az erőszakos cselekmények teszik ki, melyekkel 

szemben az állam a legitim fizikai erőszak eszközével lép fel. Ezek az illegitim 

erőszakformák. Azt is mondhatnánk, hogy mindig voltak, vannak és lesznek olyan csoportok, 

amelyek a többség rendje ellen törnek, s ezek kezében – a tág értelemben vett – fegyver 

valamely céltól valóban megdicsőül és tetteket kiváltva ragyogni kezd, egyúttal pedig 

védelemre kényszeríti a társadalmat és az annak intézményesített kereteként fungáló államot. 

Ahhoz, hogy ennek a ’szükséges rossznak’ az államtani, jogtani, rendszertani kérdéseiről és 

kortárs szabályozásáról, illetve fejlesztéséről tudjunk beszélni, szükséges, hogy áttekintsük 

előbb, hogy miként viszonyul egymáshoz a szoros összefüggés nyilvánvaló voltán túl a 

hatalom, az intézményesített erőszak és az állam. 

Az, hogy az állam tulajdonképpen a ’mindenki harca mindenki ellen’ állapotát 

felváltó, szervezett közösségi élet és előrejutás garantálása érdekében jött létre és minden 

                                                           
36 Dsida Jenő (2009): Psalmus Hungaricus. In Ferencz Győző (2009 vál.): Dsida Jenő válogatott versek. Osiris 

kiadó, Budapest, 252. o. 
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fejlődési stádiumában szervezett és szükségképpen szabályozó entitásként jelent meg, már 

önmagában szükségessé teszi az erőszakkal való fenyegetést és annak alkalmazását, majd 

annak állami monopolizálását. A történelem során azonban a hatalmi állam hosszú időn 

keresztül valóban elnyomó intézményrendszerként funkcionált, melyben a jogegyenlőség 

eszményétől távol eső módon a monopolizált erőszak az uralkodó osztály érdekeit volt 

hivatott védeni. Ez az arcanum imperii eredeti megjelenési formáját jelentette,37 melyet aztán 

az állam- és jogfejlődés hosszú évszázadok és konfliktusok során át, mára már meghaladott 

eredeti valójában, de nem vetett el kvintesszenciájában.38 E végre mondható, hogy messze 

nem magától értetődő elemzési kérdés a hatalom, az uralom és az erőszak viszonyának 

áttekintése, különösen arra tekintettel, hogy ebben a viszonyrendszerben a jogállamiság 

kialakulása és újabb megerősödése egyértelmű és karakteres változást hozott. 

A jogállami fejlődés pontosan a szabályozottság és a keretrendszert adó jelleg miatt 

kiemelt jelentőségű az állam- és jogfejlődésben, hiszen a jogállam kialakulása és szakadatlan 

fejlesztése a szabályozottságot, a jól szabályozottságot és benne az erőszak arányos és a 

kortárs kihívásokhoz alkalmazkodó, de jogállami jellegét erősítheti, vagyis végső soron a 

hatalom ultima ratio eszközének a korlátozottságát. 

2.1. HATALOM – URALOM – ERŐSZAK ALAPKÉRDÉSEI 

A közösség akaratával megerősített, majd intézményesített erőszak kérdése a kezdetektől ott 

húzódik az állam és jog jelenségeiben és alapkérdéseiben is. Ez azonban csak egy része annak 

a szövevényes, bonyolult és terjedelmes jelenségnek, melyet a kényszer fogalmával 

megragadhatunk. A kényszer ugyanis az alapforma, amely nélkül sem a szabadság, sem a jog 

nem értelmezhető, amire Bibó István is kellő hangsúllyal hívta fel a figyelmet a „Kényszer, 

jog, szabadság” című munkájával.39 E kényszeren belül ugyanis számos komponens vegyül és 

ezek folytán számos forma jeleníthető meg a valóságban. Bibó István e kivételesen nehéz 

                                                           
37 „Mire utal ez a formula? Tacitusnál a korai császárkor nagy titkára, arra, hogy a tényleges hatalom alapját nem 

a törvények és az intézmények, hanem a nyers erő jelenti. Ez a titok sejlik fel már Tiberius uralmának elején, 

amikor a pannoniai légiók lázadása kis híján romba dönti a Rómában nehézségekkel küzdő császár uralmát, s ez 

válik félreérthetetlenül világossá Nero bukásával, amikor kiderül, hogy a provinciák katonasága képes valakit 

uralkodóvá emelni.” – írja Szűcs Zoltán Gábor és Gyulai Attila a ’hatalom titkáról’, mint a realista politikai 

kánon egyik régre nyúló gyökeréről, melyet összeölelhetőnek találtak a címválasztásban Clausewitznek a 

’háború ködében’ formulájával. Szűcs Zoltán Gábor – Gyulai Attila (2016): A hatalom ködében. MTA TK PTI – 

L’Harmattan, Budapest, 8. o. 
38 „A modern ’államtitok’ kései – bürokratizált és messzemenően technicizált – leszármazottja a tacitusi 

’hatalom titkának’, de az arcanum imperii valójában eredeti formájában sem áll távol a modern realizmustól. 

Tilo Schabert írja a legendás bostoni demokrata polgármester, Kevin White hatalmi technikái kapcsán, hogy »A 

kormányzásnak vannak titkai, mivel a kormányzás, a hatalom kreatív formája a ’titok’. A kormányzás, a 

kreativitás, dacol a hétköznapi emberi felfogóképességgel. Ez a politika nagy arcanuma (és, természetesen, a 

politikatudományé).” Szűcs Zoltán Gábor – Gyulai Attila (2016) i.m. 8. o. 
39 Vö: Bibó István (1986) i.m. 5-147. o. 
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tárgykört a kényszer és kauzalitás, a kényszer mint szubjektív élmény, a kényszer mint 

társadalmi objektiváció, a kényszer hagyományos megkülönböztetései, a kényszer erkölcsi 

beszámítása, valamint a kényszerfogalom egysége címek alatt tárgyalja40 és arra jut, hogy 

„kényszer alatt ne értsünk többet, mint emberi cselekvőségre vonatkozó lélektani 

jelenséget”41, amelyre „az jellemző, hogy a kényszerített akarati állásfoglalása úgy jelenik 

meg, mint a vele szemben álló kényszerítő jelenségtől függő, általa feltételezett, általa okozott 

jelenség!”42 Így azonban a kényszer egy bonyolult és rendkívül tág birodalmat mutat, mely 

ebből kifolyólag lényegében nem használható sem az állam-egyén viszonyok sajátos 

csoportjának differentia specificajaként, sem más viszonyok lehatároló jellemzőjeként, mivel 

oly sokféle lehet a megjelenése, hogy azokat számba venni is nehéz volna. Más azonban a 

helyzet az állam által gyakorolt, tehát közösségileg érvényesített és államilag intézményesített 

erőszakkal, mint a kényszer egy különös formájával. 

Ezt a megállapítást Max Weber szociológiai szemlélete is alátámasztja, felhívva arra a 

figyelmet, hogy az állam – és vele tulajdonképpen a jog – rendjének, mint legitim rendnek 

azért a legitim fizikai erőszak monopóliuma az egyik főbb sajátossága, mert a kényszer jóval 

tágabb ennél a sajátos attribútumnál a jog és az állam viszonyrendszereiben, valamint 

versenyben van más társadalmi viszonyok, dimenziók kényszer-képességével, például a 

vallás, vagy a szokások kényszerítő erejével.43 

Ehhez a gondolathoz Weber egyrészről a legitim rend és azon belül a jog kapcsán 

közelít, mikor rögzíti, hogy „Ha tehát azt mondjuk, hogy egy rend ’érvényes’, akkor ez 

mindenképpen többet jelent a társadalmi cselekvés pusztán szabályszerű […] lefolyásánál. 

[…] A rendet […] b) jognak nevezük, ha ugyancsak külsődlegesen, de azáltal van biztosítva, 

hogy az emberek egy külön erre fölkészült csoportja várhatóan (fizikai vagy pszichikai) 

kényszert alkalmaz a rend betartásának kikényszerítésére, illetve megszegésének 

megtorlására.”44 Az érvényes rend azonban Webernél még így is többféle viszonyrendszert 

feltételez működése során, jelesül uralmat, hatalmat és fegyelmet. Ezek közül számunkra a 

hatalom a kulcsfonotosságú, mivel ez adja meg a kapcsolatot témánkhoz az intézményesített 

erőszak tekintetében. „Minden olyan esetben hatalomról beszélünk, ha egy társadalmi 

kapcsolaton belül van rá esély, hogy valaki saját akaratát az ellenszegülés ellenére is keresztül 

                                                           
40 Lásd Bibó István (1986) i.m. 10-36. o. 
41 Bibó István (1986) i.m. 36. o. 
42 Bibó István (1986) i.m. 12. o. 
43 Vö: Max Weber (1987): Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai 1. Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, Budapest. Max Weber (1992): Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai 2/1. 

Közgazdasági és Jogi könyvkiadó, Budapest. 
44 Max Weber (1987) i.m. 58., 60-61. o. 
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vigye, függetlenül attól, hogy min alapul ez az esély”45 – írja Weber. Össztársadalmi 

mértékben azonban ez az esély nehezen képzelhető el más módon, mint a kényszer 

végfokának, az intézményesített erőszaknak a megléte nélkül. Az intézményesített fegyveres 

erőszak tehát nem alaptípúsa, vagy általános jellemzője az állami kényszernek, hanem egy 

sajátos jellemzőkkel tárusló végső módozata, mely azonban minden állami kényszer mögött 

végső eszközként húzódhat meg. Ezt Weber is alátámasztja, mikor az állam – később még 

idézésre kerülő – leírásánál egy olyan sajátos politikai szerveződést jelenít meg, melynek 

egyik fő ismérve a fizikai kényszer folyamatos alkalmazása, vagy az azzal való fenyegetés, 

hova tovább ennek a legitim fizikai kényszernek a monopolizálása.46 

Az erőszak azonban legalább ilyen meghatározó fontosságú kérdés az uralom 

tárgykörei felől nézve,47 valamint a politikatörténet 19-20. századi – forradalmi – 

hullámzásának szövetében is. Nem véletlen, hogy Georges Sorel „Gondolatok az erőszakról” 

című munkája – szindikalizmusa, tehát ideológiai kötöttsége ellenére is – felhívható és többek 

által idézett ebben a témakörben. 

Sorel, amikor Lucien Herr Szergej nagyherceg meggyilkolásáról szóló cikkére 

hivatkozik, már egyértelmű, hogy puskaporos elemzésre törekszik,48 hiszen azt írja: „Lucien 

Herrt magával ragadja témájának lírai lendülete, és profetikus stílusban így összegzi 

mondanivalóját: »És a küzdelem, az iszonytató és gyűlöletes küzdelem így megy majd 

tovább, tele szenvedéssel és vérrel, amíg eljön az elkerülhetetlen, a közeli nap, amikor maga a 

gyilkos, a bűnöket halmozó trónus belezuhan a most ásott verembe.« Ez a jóslat nem valósult 

meg, de a nagy jóslatok igazi természetéhez hozzátartozik, hogy soha nem valósulnak 

meg…”49 Persze ma már tudjuk, hogy Sorel szemével nézve Herr jóslata nem volt igazán 

nagy jóslat, hiszen 1917-ben a cárizmus „gyilkos trónusa” tényleg sírjába zuhant, hogy 

helyére a bolsevizmus még inkább féktelen és embertelen erőszakon nyugvó trónusát emeljék. 

                                                           
45 Max Weber (1987) i.m. 77. o. 
46 Vö. Max Weber (1987) i.m. 77-78. o. 
47 Ha Weber uralomtipológiáját nézzük, nehéz volna bármely uralomformát elképzelni az intézményesített 

erőszak mint végső eszköz nélkül. Az uralomtípusok sajátosságai inkább az intézményesített és centralizált 

erőszak gyakorlásának formáiban, eljárásaiban, megjelenésében mutathatók ki. A tradícionális uralom esetén az 

uralkodó szolgálatában álló erőszak a személyi hatalom mellett lényegében a legitimitást biztosító hagyomány 

védelmére hivatott. (Lásd: Max Weber (1967): Gazdaság és társadalom. Szemelvények. Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, Budapest, 81-97. o.) A karizmatikus uralomnál az uralom és vele az erőszakalkalmazás alapját a 

karizmatikus vezetőbe, a rendkívüli állapot meglétébe és annak a karizmatikus vezető általi megoldhatóságába 

vetett hit adja. (Lásd: Max Weber (1970): Állam, Politika, Tudomány. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 

Budapest, 157-213. o.) Nincs az erőszak szükségessége másként a racionális állammal létesülő racionális – 

személyi keretektől függetlenedő intézményi kereteken, hivatalnokkaron és jogi szabályozottságon szervezett – 

uralom esetében sem, mely lényegében magával hordozza a korábbi intézményesített, majd legitim erőszak 

racionalizálását is. (Lásd: Max Weber (1970) i.m. 368-461. o.) 
48 Georges Sorel szocialista, forradalmi szindikalista gondolkodó, akinek munkássága – a sztrájkból a forradalmi 

konfliktusba tartó – erőszak terén nem megkerülendő az erőszak modern kori fejlődésének értelmezésekor. 
49 Georges Sorel (1994): Gondolatok az erőszakról. Századvég kiadó, Budapest, 9-10. o. 
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Itt érdemes felidézni kitekintés gyanánt, hogy Francois Furet – Quinet gondolatait megidézve 

– a francia forradalom kapcsán azt írta, hogy az erőszak mindvégig elkíséri a nagy politikai 

átalakulásokat, s csupán csak az változik, hogy kik és hogyan használják ezt az erőszakot. 

„…A forradalom a terror fázisában, az abszolutizmus önkényuralmi gyakorlatát veszi elő a 

közjó bevált ürügyével, amely már az abszolút monarchia idején is jó szolgálatokat tett. Az 

örökös haladéktalanul az ős helyébe lép: Robespierre személyében Richelieu születik újjá.”50 

Sorel is hasonló gondolati íveken halad, mint Furet, hiszen az erőszak vizsgálatát 

művében épp úgy elhelyezi egyfajta dialektikus szemléletben – hiszen elemzi az osztályharc 

és az erőszak,51 valamint a polgári demokrácia és az erőszak viszonyát52 –, mint egyfajta 

intézményközpontú – a sztrájkra fókuszáló53 – megközelítésben. Sorel sorainak azonban van 

egy talán az ideológiai vetületek nélkül is messzebb ható megállapítása, mely az erőszakot 

mint a társadalmi szintű, rendszerváltoztatásokban nélkülözhetetlen tényezőt mutatja be, 

melynek az ideológia persze kereteket és célt ad. Ő a szindikalizmus és a szocialista éra 

szempontjából írja a következőket: „Ma habozás nélkül kijelentem, hogy a szocializmus az 

erőszak apológiája nélkül nem maradhat fenn. A proletariátus a sztrájkokban bizonyítja létét. 

[…] A sztrájk háborús jelenség; nagy hazugság tehát azt mondani, hogy az erőszak járulékos 

zavar, amelynek el kell tűnnie a sztrájkból. A társadalmi forradalom ennek a háborúnak a 

kiterjesztése, és minden sztrájk e háború egy-egy epizódja; ezért beszélnek a szindikalisták 

erről a forradalomról a sztrájk nyelvén; […] amely, akárcsak a napóleoni harcok, megszünteti 

az egész kárhoztatott rendszert.”54 Ez a fajta revolucionista szemlélet persze nem is mellőzheti 

az erőszak alaptételezését, de ha leválasztjuk az ideológiai színezetet a mondanivalóról, akkor 

is óhatatlanul kiütközik az, amit később maga a szerzői is kiemel és amire még az erőszak 

állam- és jogfogalmakban való megjelenésénél magam is felhívom a figyelmet, jelesül, hogy 

amióta az emberiség a hosszabb időre stabilizálódni képes hatalmi rendszerekben él, azóta a 

rendszerek cseréjének bevett kísérőjelensége, nem ritkán legalább annyira nélkülözhetetlen 

eszköze az intézményesített erőszak, mint a rendszerek fenntartásának. Ez egy – sajnálatos, de 

megkerülhetetlen – alapvetésnek tekinthető az általános, az elvont szintjén. Az hogy ez az 

erőszak milyen formában – puccs, forradalom, polgárháború, háború – nyilvánul meg, már 

’csak’ a történelmi megjelenés egyediségeként azonosítható tulajdonképpen. 

                                                           
50 Francois Furet (2006): A forradalomról. Európa könyvkiadó, Budapest, 12. o. 
51 Georges Sorel (1994) i.m. 50-67. o. 
52 Georges Sorel (1994) i.m. 68-88. o. 
53 Georges Sorel (1994) i.m. 110-171. o. 
54 Georges Sorel (1994) i.m. 274. o. 
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Nem véletlen tehát, hogy Hannah Arendt a hatalom és erőszak viszonyáról írt 

tanulmányában elsőként a hatvan évvel előtte alkotó Sorelre reflektál, mielőtt filozofikus útra 

indul a hatalom és az erőszak jelenségeinek vizsgálatával és az értekezésem egyik 

mottójaként választott gondolatában Sorel szavaival mondja, hogy „»az erőszak problémáit 

még mindig sűrű homály fedi«…”55 Arendt ezen felütés után persze nem mulaszt el 

kitekinteni más gondolkodók megállapításaira sem, kezdésként kiemelve, hogy „Max Weber 

kifejezetten ebben az összefüggésben idézi Trockijt, aki Breszt-Litovszkban azt mondta: 

»Minden államot erőszakra alapoznak«, s hozzáfűzi: »Ez valóban így van.«”56 Már itt látszik, 

hogy Arendt rendkívül intenzív megállapításokkal mutatott rá, hogy az erőszak jelensége és a 

társadalom-, illetve államfejlődés folyamatai egymástól eddigi történelmi tapasztalataink 

szerint elválaszthatatlanok.57 

Bertrand de Jouvenel gondolatával indul az arendti filozofikus hullámvasút, melynek 

kanyarjaiban Weber, Hegel, Strausz-Hupé, sőt Carl von Clausewitz gondolatai is állítanak 

kicsit a váltókon és így a hatalom és erőszak fenomenológiai vizsgálatán. Ez az elemzés 

azonban az állam és erőszak vonatkozásában is meghatározó tételeket jelenít meg. „»Aki a 

korszakok sorát szemléli, az előtt a háború olyan aktusként jelenik meg, amely az államok 

lényegéhez tartozik.« Nem következik-e ebből, hogy a háborúk vége az állami szerveződés 

végét jelentené? Nem azt jelenti-e, hogy a katonai erőszak kikapcsolása az államközi 

kapcsolatokból a hatalom fenoménjét is eltüntetné? Max Weber egy lépéssel tovább megy: az 

állam specifikus jegye a »legitim fizikai erőszak monopóliuma«. »Ha csak olyan társadalmi 

képződmények maradnának fenn, amelyek nem ismerik az erőszak eszközét, akkor 

fölöslegessé válna az állam fogalma, akkor bekövetkezne az amit […] anarchiának 

neveznénk.« Az állam-raison Hegel szerint a »kormányzás és engedelmesség ésszerűsége«. 

Tehát az állam hatalma, sőt az állam létezése, erőszakon alapul […] és Jouvenel a hatalmat 

(teljességgel Max Weber-i értelemben) az uralom eszközeként definiálja.”58 

Az erőszak szükségszerűségének tétele tehát úgy fest, a marxi értelem megszorítása – 

vagyis az államgépezet osztályhoz kötött elnyomó eszközként való felfogása – nélkül is 

megállja a helyét. A történelem során ugyanis nem született még olyan berendezkedés – 

ideértve a liberális demokráciát is –, amely ne épített volna végső, mégis alapvető eszközként 

                                                           
55 Hannah Arendt (2011) i.m. 173-174. o. 
56 Hannah Arendt (2011) i.m. 174. o. 
57 Fontos kiegészítés ehhez az az arendti tétel, miszerint a hatalom és az erőszak közé nem helyezhető 

egyszerűen egyenlőségjel, még ha az összefonódás meghatározó természetű is. Az erőszak inkább a szükséges, 

de nem elégséges feltétele a működő állam(hatalom)nak, vagyis a modern államban szükségképpen 

intézményesült eszköze annak. 
58 Hannah Arendt (2011) i.m. 174-175. o. 
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a társadalmilag érvényesített és intézményesített erőszakra. Ha úgy tetszik a marxi értelem 

mellőzésével a weberi értelem megerősödése felé kell, hogy elvigyen minket a gondolkodás, 

melynek egyrészt az uralkodni akarás felfogása és elfogadása, másrészről pedig a hatalom 

eszközének operatív, pragmatikus, de jogállami értelemben véve célhoz kötött 

domesztifikálása kell, hogy a következménye legyen. Ennél viszont tudomásul kell vennünk, 

hogy a háború még messze nem veszett ki a történelemből, sőt az inkább új létformákat ölt a 

hibrid háborúval, a kiberhadviseléssel, illetve a terrorizmus elleni katonai fellépéssel, vagy 

esetleg egyes terrorista szervezetek államközi célokra történő felhasználásával. 

Bár Arendt gondolataiból is egyértelműen következik az erőszak szükségessége – de 

nem elégségessége – az állam és a hatalom viszonylatában, következik azonban ebből az 

erőszak különböző válfajai közti minőségi megkülönböztetés szükségessége is, amely 

elhatárolja az elfogadott és legitim erőszakot a társadalom rendje ellen ható illegitim 

erőszakformáktól. 

A minőségi különbségtétel kérdését Arendt Alexander Passerin d’Entrèves 

gondolataival közvetíti, aki a hatalom és erőszak közti különbséget vizsgálta. Ahogy Arendt 

idézi: „»Meg kell vizsgálnunk, hogy lehetséges-e, és milyen értelemben, különbséget tenni 

hatalom és erőszak között, hogy aztán fényt deríthessünk arra, milyen módon változtatja meg 

magát az erőszak minőségét a törvényesen limitált erőszakalkalmazás, s hogyan nyújt egészen 

más képet az emberi viszonyokról.« Hiszen »a korlátozás puszta ténye által az erőszak 

megszűnik puszta erőszaknak lenni.« De még ez a különbségtétel sem kielégítő – pedig ez a 

messze legátgondoltabb adalék a hatalom-erőszakproblematikához az egész vonatkozó 

irodalomban. A hatalom d’Entrèves felfogása szerint »korlátozott« vagy »intézményesített« 

erőszak. Más szóval: míg a fentebb idézett szerzők az erőszakot a hatalom legeklatánsabb 

megnyilvánulásaként definiálják, d’Entrèves éppen fordítva, a hatalmat határozza meg 

egyfajta tompított erőszakként.”59 A d’Entrèves gondolataira alapított megállapítások 

megkerülhetetlenek, hiszen amellett, hogy az erőszak állami szükségszerűségét alapvetésként 

kezelik, egyértelműen kihangsúlyozzák azt a követelményt, hogy a legitim állam által 

gyakorolt erőszaknak limitáltnak és szükségképpen szabályozottnak, ellenőrzöttnek kell 

lennie, hiszen ezen feltételek nélkül az állami erőszak elindulhat az önmagáért valóvá válás, 

vagyis az önkény útján, mely az állam legitimitását foszlathatja szét, ha az államalkotó nép – 

nemzet – már nem érzi magáénak és magáért valónak az erőszakot alkalmazó államgépezetet. 

Ahogy Arendt írja: „Ami egy ország intézményeinek és törvényeinek hatalmat kölcsönöz, az 

                                                           
59 Hannah Arendt (2011) i.m. 176. o. 
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a nép támogatása, mely támogatás megint csak az eredeti konszenzusnak a folytatása, amely 

intézményeket és törvényeket hívott életre. (Egy parlamentáris képviselettel rendelkező 

jogállamban elméletileg az áll, hogy a nép uralkodik azok fölött, akik kormányozzák.) 

Minden politikai intézmény hatalom manifesztációja és materializációja; ezek rögtön 

megmerevednek és lehanyatlanak, ha a nép eleven hatalma már nem áll mögöttük és nem 

támogatja őket.”60 Ez a fajta legitimitás, élő támogatás és érzet, miszerint a hatalom 

materializációjaként megjelenő intézmények és köztük az erőszakalkalmazó intézmények is, 

mind a nagy egészért, a népért valók, s az egyéni érdekek és akarat megsértését és 

keresztbehúzását is a nagyobb jóért, a közösség javáért és rendjének fenntartásáért valósítják 

meg. 

Az állami erőszak elemzéséhez azonban szükségesnek tartom Hannah Arendnek az 

államhatalom specialitására irányuló gondolatára kirétni. Arendt erről úgy fogalmaz: 

„Mindazonáltal az a kísértés, hogy a hatalom lényegének meghatározásakor az engedelmesség 

és a parancsolás kategóriáit vegyük orientációs pontnak, különösen nagy, ha az 

államhatalomról van szó, tehát a hatalom egyik speciális esetéről. Mivel az erőszak, a kül- és 

belpolitikában egyaránt, mindig be van kalkulálva mint a cselekvés végső kiútja, s 

következéskép mint a hatalmi szerkezetnek a végső soron döntő, minden elszánt ellenféllel 

szembeni oltalma jelenik meg – a kívülről érkező ellenséggel és a belülről támadó bűnözővel 

szemben –, csakugyan úgy tűnhet föl, mintha az erőszak előzetes feltétele volna a 

hatalomnak, és a hatalom semmi egyéb nem volna, mint homlokzat, ami mögött az erőszak 

rejtőzik, a selyemkesztyű, amely vagy a vasöklöt, vagy valami papírtigrist rejt.”61 Ez a 

meghatározás ízig-vérig 20. századi ugyan, mivel időről-időre visszacsempészi a 

totalitarizmus rémképeit azáltal, hogy az erőszakot úgy vizsgálja, mint a hatalom domináns 

attribútumát, nem pedig úgy tekint arra, mint szükséges, de nem elégséges tényezőre. 

Mindemellett az állam szempontjából való nélkülözhetetlenség lenyomatát ezen sarkosság 

ellenére is méltán megadja, ami mellett egyértelműen ki kell emelni, hogy csak a diktatúra 

önkényében találhat alapot magának az a leírás, miszerint a hatalom nem más, mint 

homlokzat, ami mögött az erőszak rejtőzik. A 20. század végének és a 21. század első felének 

tehát az lesz a legnagyobb kihívása, hogy az állam erőszak-képessége kapcsán hatékony 

módon távolodjunk el ettől a totalitárius rémképtől, de úgy, hogy közben fenntartsuk az állam 

működőképességét, vagyis erőszakpotenciálját is a jogállam keretrendszerében. 

                                                           
60 Hannah Arendt (2011) i.m. 180. o. 
61 Hannah Arendt (2011) i.m. 186. o. 
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Ezen feltételek intézményi és szabályozási hátterét pedig folyamatosan felül kell 

vizsgálni és finomítani kell, mivel az állam és annak erőalkalmazása is folyamatos, kettős 

kényszerítettségben van a történelem és a környezet változásai közepette. Egyrészt 

kényszerítő erejű az illegitim erőszakformák kiújulásának a törvényszerűsége, valamint azok 

technika- és társadalomfejlődéssel való szükségképpeni összefonódása. A biztonsági 

kihívásoknak – és köztük az illegitim erőszakformáknak – ugyanis éppúgy megvan a maguk 

evolúciója, mint bármely más jelenségnek, vagy entitásnak a történelemben. A fennmaradás, 

illetve a kiújulás alapvető feltétele ugyanis a környezethez való alkalmazkodás képessége. Az 

illegitim erőszakformák tekintetében ez hozza magával, hogy a folyamatosan kiújuló 

fenyegetést jelentő erőszaktételeknek le kell követnie a technikafejlődést támadásaik 

vonatkozásában, illetve meg kell találnia azokat a rendszerhibákat, melyek az állami, illetve 

az államközi térben számukra az érvényesülés lehetőségét meg tudják nyitni. Ez a tulajdonság 

az állami oldalról nem csak az intézményrendszer kialakításának és viszonylagos szinten 

tartásának a kényszerét keletkezteti, hanem a folyamatos felülvizsgálat és a védelmi 

képességek összességben való fejlesztési kötelezettségét, ideértve a szabályozást is, de 

ideértve a nemzetközi jog szabályainak fejlesztésén való munkálkodást is. Másrészt a 

kényszerítettség oka az is, hogy a legitim állami erőszak szükségképpen egy jogfenntartó 

erőszak. Ennek velejárója, hogy a társadalmi folyamatok alakulásával és a nemzetközi 

biztonsági környezet jelentős változásaival összefüggésben úgy kell fungálnia, hogy 

fenntartsa a társadalmi elismertséget, vagyis a legitimitást, hiszen ezek nélkül ennek mindig 

készülnie kell egy új jogteremtő szándékú erőszakhullám, vagyis egy új legitimitást erővel 

kikényszerítő hatás megjelenésére. 

Ezek a kényszerítő tényezők tehát nem csupán a legitim állami erőszak 

intézményesítését és viszonylagos fenntartását teszik szükségessé, hanem a törvényesítettség 

és funkcionális opportunitás elvei mentén egy olyan intézményesített védelmi szisztéma 

kialakítását, melyben nem csupán a megfelelő képességek állnak – a kihívásokhoz 

szakosítottan – rendelkezésre, hanem amely rendszerként tudja biztosítani részeiben is és 

összességében is az állam egységes védelmi kötelezettségének magas hatásfokú teljesítését. 

Ez a kényszerítettség az, ami a jogállami fejlődéssel együtt járva a legitim állami erőszakot 

további fejlődésre készteti és napjainkban azt mint minősített erőszakot és egyben az állam 

fegyveres védelmi rendszerét jeleníti meg. 
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2.2. AZ ÁLLAMI ERŐSZAK MINT MINŐSÍTETT ERŐSZAK ÉS ANNAK ATTRIBÚTUMAI 

Az állami erőszak tehát mint minősített erőszak, meglátásom szerint több, mint a d’Entrèves 

szerinti korlátozott és intézményesített erőszak. Amit magam minősített erőszakként tartok 

számon az az állami erőszak jogállami variánsa. Ha úgy tetszik, ez alapvetően arra hivatott, 

hogy a jog által meghatározott keretek között – azok folyamatos felülvizsgálata mellett – 

fellépjen és így az állam számára – monopolizált – eszközt biztosítson minden illegitim 

erőszaktétellel, illetve mindazon biztonsági kihívásokkal szemben, melyek az állam és a 

többségi társadalom érdekeivel ellentétes irányban hatnak és erőalkalmazást, vagy azzal való 

fenyegetést tesznek szükségessé az állam és a jog által szavatolt kényszer beláthatatlan 

birodalmának végfokaként. 

A minősített erőszakba tehát bele kell értenünk a weberi értelemben vett legitim fizikai 

kényszer monopóliumát, valamint annak a d’Entrèves-i értelemben vett korlátozottságát és 

intézményesítettségét is, de ezeket további jellmzőkkel kell megerősíteni. 

Álláspontom szerint ezért a minősített erőszak 

[1] legitim, 

[2] monopolizált, 

[3] törvényesen korlátozott, 

[4] szervezett, valamint 

[5] kategorizált. 

A legitimáltság kritériuma azt jelenti, hogy az állami erőszak csak addig tekinthető a 

közösséget sértő, veszélyeztető, a társadalmi szabályrendszeren túllépő, tehát illegitim 

erőszakkal és fenyegetési formákkal szemben fellépő minősített erőszaknak, amíg az 

szükségképpen a politikai rendszerben megjelenő hatalom és uralom alapját adó konszenzust, 

a jogteremtő, vagy jogfenntartó többségi érdeket szolgálja és ilyen formán a többség 

támogatását élvezi. „A hatalom legitimációja, legitimitása azt jelenti, hogy az irányítottak 

elismerik a hatalmat, engedelmeskednek neki. Pusztán erővel és megfélemlítéssel 

kormányozni csak átmeneti és speciális körülmények között lehet, demokratikus 

rendszerekben pedig a kényszerítés eszközei eleve korlátozottan állnak csak a kormány 

rendelkezésére.”62 A támogatottság ismérvén túl tehát napjaink nyugati államaiban a 

legitimitás együtt jár egyfajta értékközösséggel és értékérzettel, ami a hatalomnak való 

önkéntes alávetés többségi érzetét a jog adta keretek között, vagyis a legalitás szisztémájában 

                                                           
62 Boda Zsolt (2013): Legitimitás, bizalom, együttműködés. Argumentum, Budapest, 69. o. 
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megadja. E körben Carl Schmitt a törvényhozó államról írt munkájában63 arra is figyelmeztet, 

hogy mind a legalitás, mind a legitimitás szempontjából eszközként tekintendő ’csupán’ a 

fegyveres védelem, amely működésében előfeltételezi ezeket a minőségeket. Ahogy ő 

fogalmaz: „Az állam hivatalnoki kara és fegyveres hatalma önmagukban – vagyis csupán a 

kormányzat kezében lévő technikai apparátusként szemlélve – nem lehetnek sem a legalitás 

forrásai, sem a legitimitás alapjai.”64 

A monopolizált erőszak jelentése, hogy nagyon szűk és speciális kivételektől 

eltekintve – mint amilyen a jogos védelem, vagy a sértetti beleegyezés esetköre – az állam 

kizárólag magának tartja fenn az erőszak alkalmazásának, illetve az erőszak-monópóliummal 

kapcsolatos kivételszabályok meghatározásának a jogát. Sőt, az e körön kívül eső 

erőszaktételeket kriminalizálja és lényegét tekintve az ezekkel szembeni fellépésre működteti 

saját, kizárólagosságra törekvő erőszakalkalmazó szerveit és a büntetőjogot. A 

monopolizáltság bekapcsolódása a szuverenitásba a főhatalom jellegénél ragadható meg, 

hiszen elvileg az erőszak monopolizáltsága azt is jelenti, hogy az államon kívül nem létezhet 

más olyan hatalmi tényező az államterületen belül, amely az élet határhelyzeteiben is képes 

lehet a tömeges akartformálásra és akarathajlításra, illetve szisztematikus erőszakalkalmazásra 

a nagyobb fenyegetések elhárítása, vagy a várható veszteségek csökkentése érdekében. 

A törvényes korlátozottság kritériuma egyértelműen a jogállamiság követelményeiből 

fakad, hiszen bár az erőszakot monopolizáló állam – mint szuverén – kizárólagos 

főhatalommal bír, az a hatalom attól még nem tekintendő korlátlannak, hiszen az erőszakkal 

való fenyegetés és az erőszakalkalmazás lehetőségét és esetköreit épp úgy a mindenki 

számára megismerhető és mindenki által betartandó, a legitim döntéshozó által megalkotott 

törvényeknek kell meghatározni, mint az erőszak konkrét megjelenési formáit és eszközeit.65 

A törvényes korlátozottság egyik sajátossága, hogy a jogállami kritériumok szerinti 

szabályozottság mellett folyamatos felülvizsgálatot tesz szükségessé, hiszen a szabályozásnak 

való megfelelés és egyben a kihívásokra reagálás képessége csak akkor tartható fenn, ha az 

állam által gyakorolt minősített erőszak le tudja követni és megfelelően kezelni tudja azokat a 

változásokat, melyek az illegitim erőszaktételek körében végbemennek. Ez szükségképpen 

együtt jár a törvényi keretek felülvizsgálatával és reformjával, hiszen ha a törvényes 

                                                           
63 Vö: Carl Schmitt (2006): A törvényhzó állam legalitásrendszere más államtípusokkal szemben. In Carl Schmitt 

(2006): Legalitás és legitimitás. Attraktor kiadó, Máriabesnyő-Gödöllő, 7-21. o. 
64 Carl Schmitt (1995): A törvényhzó állam. In Takács Péter (1995 szerk.): Joguralom és jogállam. ELTE ÁJK, 

Budapest, 59. o. 
65 Bele nem bonyolódva a legitimitás és legalitás viszonyába, magam azon az állásponton vagyok, hogy ez két 

egymást részben metsző halmazként fogható fel, de egyik sem tekinthető a maga teljességében a másik 

részeként, vagy feltétlen következményeként. 
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korlátozottság idejétmúlt, akkor az állam abba a kritikus helyzetbe kerül, hogy nem látja el 

megfelelően alapvető védelmi funkcióját vagy áthágja a törvényes kereteket és ezzel megtöri 

a jogállami fejlődést és a törvényhozó saját döntését. 

A szervezett erőszak nem csak azt vonja maga után, hogy az állam törvényes úton 

létrehozza azokat a szerveket, amelyek útján a minősített erőszakot érvényesíti, hanem azt is 

jelenti, hogy azokat oly módon építi be az államrendszerbe, hogy azokra nézve a lehető 

legteljesebb mértékben érvényesítse a jogállam intézményrendszerével kapcsolatos alapvető 

követelményeket, különösen a hatalommegosztás, valamint a kontroll tekintetében. A 

szervezettség összefügg az államműködés átláthatóságával is, hiszen egyértelműen ki kell 

nyilatkoztatni a törvényes korlátozottság kritériumával összhangban, hogy mely állami 

szervek jogosultak erőszak alkalmazására és milyen módon, milyen körben. Így – negatíve – 

az is meghatározásra kerül, hogy az ezen körön kívül eső állami szervek legitim módon nem 

alkalmazhatnak erőszakot senkivel szemben, amíg a jogalkotó másképp nem rendelkezik. 

Mindezek mellett úgy vélem, hogy a szervezettség kritériumába a hatékony szervezeti 

mátrixra és szervezeti kapcsolódásokra való törekvést is bele kell érteni, hiszen önmagában 

mit sem ér a szervezettség ténye, ha abból nem következik a védelmi funkció ellátási 

hatékonyságának növelése a többi kritérium megtartása mellett. 

Végül a kategorizáltság kritériumára is ki kell térni, amelynek két szintje, vagy 

jelentési dimenziója is megkülönböztethető. Egyrészről az állami alapfunkciók felől közelítve 

a kategorizáltság kritériuma azt jelenti, hogy az állam feladatrendszerében élesen 

elhatárolható a védelmi funkció, mely a nemzetközi környezetben egyébként intézményesült 

kötelezettsége is minden államnak, aminek a diszfunkcióit szükség esetén a nemzetközi 

közösség a védelmi felelősség elvével66 ki is válthatja. Efelől a védelmi funkció felől nézve, 

mely az állam egyik legősibb és alapvető funkciója, a minősített erőszak nem más mint az 

eszközrendszer végső, de egyben alapvető képessége, mely nélkül elképzelhetetlen a 

jogállami keretek közti működés. Másrészről a védelmi alapfunkción belül a 

                                                           
66 A védelem felelőssége, vagy védelmi felelősség elve egy olyan a nemzetközi beavatkozás és a szuverenitás 

közti áthidaló koncepció, amely arra az esetre kíván elvi lehetőséget teremteni a beavatkozásra, amikor az adott 

állam nem teljesíti intézményesült védelmi kötelezettségét és ezért területén a polgárok nagyobb csoportja 

szisztematikus jogsértések áldozatává válik. E tekintetben lásd: International Commission on Intervention and 

State Sovereignty (ICISS) (2001): The Responsibility to Protect. International Development Research Centre, 

Ottawa. Ramesh Thakur (2006): The United Nations, Peace and Security. From Collective Security to the 

Responsibility to Protect. Cambridge University Press, Cambridge. Julia Hoffmann – Andrés Nollkaempre (2012 

ed.): Responsibility to Protect. From Principle to Practice. Pallas Publications - Amsterdam University Press, 

Amsterdam. Lamm Vanda (2013): Az emberi jogok nemzetközi védelme és az államok szuverenitása. In Magyar 

Tudomány 2013/4. szám, 401-410. o., Sulyok Gábor (2014): Szövegezési zavarok és értelmezési nehézségek a 

védelmi felelősség leírásában. In Külügyi Szemle 2014/3. szám, 127-142. o. Biedermann Zsuzsanna (2012): A 

védelem felelőssége. In Nemzet és Biztonság 2012/1. szám 52-63. o. Szalai Anikó (2013): A védelmi felelősség 

koncepciója, avagy van-e új a nap alatt? In Pro Futuro 2013/1. szám 67-78. o. 
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kategorizáltságnak az ágazati felosztásban van jelentősége, melyet az állam fegyveres védelmi 

rendszere kapcsán fejtek ki. Míg ugyanis a legitim fizikai erőszak egyértelműen egyes számú, 

tehát egységes, addig szükségképpeni az is, hogy az erőszak megjelenési formáit súlyozni kell 

a kezelendő fenyegetések szerint, vagyis megfordítva az erőszakalkalmazás fokozatait és 

intézményeit is hozzá kell igazítani a fenyegetések kategorizálásához, mintegy állami belső 

munkamegosztás keretében, melynek összege és eredője az egységes, monopolizált legitim 

fizikai erőszakból a fenti attribútumok érvényesülése esetén előlépő minősített erőszak. 

2.3. AZ ÁLLAMI ERŐSZAK MINT FEGYVERES VÉDELEM 

Hadsereg, fegyveres erő, katonailag szervezett őrtestületek, fegyveres szervek, rendvédelmi 

szervek, csupa olyan fogalom, amelyeket az állam fegyveres erőszak-monopóliumát realizáló 

szervezetekre összefoglaló jelleggel fellelhetünk a magyar terminológiában. Ezek használt, 

valaha – illetve ma is – létező terminusok, de egyikről sem mondhatjuk, hogy átfogóan, 

zavarmentesen lefedné a szóban forgó összes szervezetet és ezek kapcsolódásait, vagyis 

valódi összefoglaló fogalomként funkcionálna, sőt ezek változása eddig inkább csak 

bizonytalanságot idézett elő.67 

Ez a probléma csak az újabb történelmi fejlődés eredményeként állt elő, hiszen az állam 

fegyveres védelmének differenciálódása előtt alapvetően a hadsereg volt a meghatározó 

őrtestület, ami mellett minden más speciális és az állam egésze felől nézve terminológiailag 

kevéssé jelentős intézményi formának minősült. Azt is mondhatnánk, hogy a 19. századi 

védelmi differenciálódásig a haderő – vagy ha úgy tetszik, a fegyveres erő – volt az állam 

véd- és erőszakképességének archetípusa, ősformája. 

Hosszú időn keresztül a rendszerben kezelés fogalmi problémáit az egyszerűség elvén a 

konkrét szervezetek megnevezésével, vagy a generális tevékenység – honvédelem, 

rendvédelem, politikai rendészet – tételezésével hidalta át a hazai szakmai közösség. Ez 

azonban az állam rendszerszintű vizsgálatának – és benne az államtudományok újbóli 

önállósításának – igénye mellett nem mutatkozik elégségesnek. 

Az, hogy ennek ellenére nem született általánosan használt egyesítő fogalom, betudható 

a fegyveres védelem állam- és jogtudományi elhanyagoltságának és politikai 

számkivetettségének épp úgy, mint a különböző – fegyveres védelmen belüli – szakterületek 

                                                           
67 E tekintetben lásd: Pántya Péter (2008): A Magyar Köztársaság fegyveres és rendvédelmi szervei. In 

Hadmérnök 2008/2. szám 177-187. o. Lipics László (2010): Fegyveres szervek-e a rendvédelmi szervek? In 

Hadtudomány 2010/1-2. szám 145-162. o. Teke András (2015): Paradigmák fogságában, avagy katonából 

rendőr? (letöltve: 2015. február 6. 

http://www.szvmszk.hu/files/images/Orszagos/Szakmai_Kollegium/publikaciok/Katonabol_rendor.pdf) 
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’sovinizmusának’. Ezek a saját területük fontosságának hangsúlyozását elképzelhetetlennek 

látták – és látják – egy olyan egyesítő fogalomban, amelynek elméleti alapja lényegében az a 

felismerés, hogy bár az állam fegyveres erőszak-szervei – a kategorizáltság belső dimenziója 

miatt – funkcionálisan eltérnek egymástól, de eredetük az egységes állami erőszakig 

vezethető vissza, az állam – és vele a társadalom – önvédelméhez, míg összegük adja az 

egységes fizikai kényszer-monopóliumot. 

Egy egységesítő fogalom tehát szükségképpen azt is jelenti, hogy az állam létfontosságú 

erőszak-képességén belül nincsenek igazán fontos és kevéssé fontos elemek, legfeljebb csak 

időszakosan preferált, de nem kivételezett funkciók, mivel azok mindegyike osztja a nagy 

egész természetét. Bármelyik ágazat elhanyagolása végső soron a nagy egész 

képességcsökkenését jelenti. Ennek felismerése viszont megfelelően fejlett 

biztonságtudatosságot, valamint politikai kultúrát feltételez. 

Mindezekre tekintettel szükségesnek tartom olyan egységesítő fogalmak kialakítását, 

amelyek a rendszerszintű elemzésben segíthetik a minősített erőszak intézményeinek 

megfelelő értelmezését. Egységesítő munkafogalmaim között (1) a katonai karakterű szervek 

megnevezés magukat a szervezeteket, míg (2) az állam fegyveres védelmi rendszere a 

védelmi tevékenység, illetve a szervezetek összefüggéseit, viszonyait, az ezek közti hatáskör- 

és feladat megosztási sémákat, mint szisztémát jelöli. 

Katonai karakterű szervek alatt a minősített erőszak érvényesítésére törvényileg 

feljogosított, katonai rendfokozati hierarchiában, parancsuralmi vezetési rendszerben és a 

szervezet egészét általánosságban jellemző fegyveres jelleggel működő testületeket értem. Ez 

a kategorizálás elemzési jellegű, vagyis abból nem következhet egy szervezeti fúzió gondolata 

sem. Ez az elemzést segítő egységesítő fogalom nem tesz különbséget sem aszerint, hogy az 

adott szervezet fő funkciója belső vagy külső védelmi, sem aszerint, hogy mely védelmi 

ágazathoz tartozik a szervezet, sem pedig aszerint, hogy a szervezet beleérthető-e valamelyik 

már használt, bevett – de nem ritkán vitákkal terhelt – fogalmi körbe, mint amilyen a 

fegyveres erő, a rendészeti szervek, vagy a nemzetbiztonsági szolgálatok. 

Ezeknek a szerveknek a fenti, jól megragadható közös jellemzői a jog – és különösen a 

(katonai) büntetőjog – terrénumában is nagy jelentőséggel bírnak, hiszen ezek szabályozása 

egyúttal a minősített erőszaknak a jogi leképezésével is azonosítható. A hasonlóságok mellett 

azonban a különbözőségeknek is különös jelentősége van a jog szövetében, mivel a katonai 

karakterű szervek sajátos feladatai, funkciói, és ebből következően módszerei, jogosítványai 

és eljárásai a jogállami hatáskörmegosztás rendszerében élesen elhatárolandók a normál 

jogrend időszakában. Természetesen az ésszerű és hatékony államműködés – és a jó állam – 
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olvasatában ez nem jelenthet fekete-fehér élességű cezúrákat, hanem szükségképpen 

megköveteli az elhatárolások között az átmeneti, vagy ha úgy tetszik híd szabályok létesítését 

is egyes speciális feladatkörök, eshetőségek vonatkozásában, melyek az átfogó megközelítés68 

egyre terjedő követelményével is szinkronban állnak. Mint ilyen, a katonai karakterű szervek 

megnevezés egyértelműen tükrözi a katonai védelem történelmileg domináns, archetipikus 

szerepének tradícióját, de megjeleníti egyben a haderőn túlmutató, szervezetek közötti 

sajátosságokat is, hiszen az ide sorolandó szervek karakterisztikájára és nem azok eredetére 

helyezi a hangsúlyt. 

Az állam fegyveres védelmi rendszerének terminusát – egyetértve Lakatos László 

fegyveres védelemre vonatkozó megállapításának lényegével, valamint Sulyok Gábor állami 

védelmi kötelezettségre vonatkozó elemzésével69 de a későbbiekben másként megközelítve 

azokk tagozódását, – attól a korszaktól kezdődően tartom indokoltnak, amikor már nem a 

klasszikus hadsereg – vagyis fegyveres erő – monopolhelyzete jellemzi az állam erőszak-

alkalmazásának szervezeti – és szakpolitikai – arculatát. Ennek oka az, hogy a szervezeti 

differenciálódás mellett is szükséges az állam egységes védelmi funkciójára és egyes számban 

                                                           
68 Az átfogó megközelítés koncepciója a biztonsági kihívások komplexitásának növekedéséből adódóan a 

válságok kezelésének összetett és összehangolt civil, katonai, rendészeti, kormányzati és nem kormányzati 

szereplők által megvalósított kezelésének metodikáját és az arra való felkészülést jelenti. E tekintetben lásd: 

Molnár Ferenc (2012): Egy sikeresebb válságkezelés felé: a civil szakértelem szükségessége a NATO 

stabilizációs és újjáépítési feladatai során. In Nemzet és Biztonság 2012/4. szám 10-23. o. Keszely László (2013 

szerk.) i.m. Molnár Ferenc (2013 szerk.): Az átfogó megközelítés és a Magyar Honvédség katasztrófavédelmi 

rendszere. Zrínyi kiadó, Budapest. Keszely László (2017) i.m. Lakatos László (2015): A honvédelmi igazgatási 

képzés aktuálitása az átfogó megközelítés elvének tükrében. In Hadtudományi Szemle 2015/4. szám 432-443. o. 

Lakatos László – Varga Attila Ferenc (2016): A magyar honvédelmi igazgatás. In Farkas Ádám – Kádár Pál 

(2016 szerk.): Magyarország katonai védelmének közjogi alapjai. Zrínyi kiadó, Budapest, 159-211. o. 
69 „A fegyveres védelem fogalma a fegyveres erőt és a rendvédelmi szerveket – mint alapvető védelmi 

potenciálokat –, továbbá azok tevékenységét fogja át, alrendszereit a katonai fegyveres védelem és a nem katonai 

fegyveres védelem képezhetik.” Lakatos László (2013) i.m. 208. o. 

Sulyok Gábor az Alaptörvény megalkotásáig hatályban volt demokratikus alkotmány védelmi kötelezettségi 

klauzulája kapcsán rögzítette, hogy az 1949. évi XX. törvény 5. §-a az állam számára kötelezettségként írta elő a 

védelmet három tárgykör, jelesül a nép szabadsága és hatalma; az ország függetlensége és területi épsége; 

valamint a nemzetközi szerződésekben rögzített határok tekintetében. Ezek kapcsán kiemelte, hogy az első 

tárgykör a kollektív és egyéni jogok védelmét egyaránt magában foglalja. E körben tehát a védelem egy 

széleskörű jogvédő tevékenységként is felfogható, de azt a korábbi alkotmányos környezet – vélhetően a 

kitágított védelmi kötelezettség rendszerszinten történő kezelési nehézségei miatt is – tartalmilag a fegyveres 

védelemre szorította a védelem eszközeinek meghatározása, majd alacsonyabb szinten a biztonságpolitika elvei, 

a Nemzeti Biztonsági Stratégia és a Nemzeti Katonai Stratégia szintjén, ahol – Sulyok Gábor is kiemeli, hogy – a 

jogalkotó átfogó megközelítést, komplex biztonság-felfogást jelenített meg, vagyis a fegyveres védelmet egy 

rendszerként írta körül. Sulyok Gábor mindezt a védelmi kötelezettség eszközei kapcsán a következőképp 

fogalmazta meg: „Az 5. §-ban foglalt kötelezettség leírása feltűnően általános, hiszen a védelem alanyán és 

tárgyán kívül semmilyen konkrétumot nem tartalmaz az eszközök és a helyszín vonatkozásában, sőt azt sem 

említi, kivel szemben kell a felsorolt értékeket megoltalmazni. A védelem eszközei az Alkotmány más 

rendelkezéseiből ismerhetők meg. […] A nép szabadságának és hatalmának, az ország függetlenségének és 

területi épségének, valamint a nemzetközi szerződésekben rögzített határainak megóvása így egyfelől a Magyar 

Honvédség és a rendvédelmi szervek, a katonai és polgári nemzetbiztonsági szolgálatok […], illetve valamennyi 

állampolgár kötelessége.” Sulyok Gábor (2009): 5. § [Védelmi kötelezettség]. In Jakab András (2009 szerk.) i.m. 

315. o. 
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egységként értelmezendő erőszak monopóliumára figyelemmel egy egyesítő fogalom 

használata. Ez a fogalom összefoglalóan rendszerbe tudja szedni az állam katonai karakterű 

szerveinek és azok tág értelemben vett védelemre irányuló kapcsolódásainak mátrixát, és 

velük az egyes fegyveres védelmi funkciók egymásba kapcsolódó rendszerét, vagyis egy 

állami alrendszert. Ez a fogalom egyértelműen azt az álláspontot tükrözi, hogy a minősített 

erőszak egy és egységes az állam egésze felől nézve, míg annak szervezeti differenciálása a 

kategorizáltság követelményéből eredően a modern állam munkaszervezésére és a 

tevékenységi formák sajátos képzési, felszerelési, eljárási igényeire vezethető vissza. 

Az állam fegyveres védelmének rendszere tehát felfogható a minősített erőszak olyan 

szervezeti vázrajzaként is, amelyből kirajzolódik az állam védelmi funkcióját realizáló állami 

alrendszer. A fegyveres védelem rendszeréből nem csak a konkrét szervezetek – az egyes 

katonai karakterű szervek – listája, hanem azok funkciói és egymáshoz való viszonyai, sőt a 

tág értelemben vett állami védelemhez való kapcsolódásaik is kiolvashatók. 

Az amerikai gondolkodás sajátosságát tükrözve ugyan – tehát a szakpolitikai, 

politológiai gondolkodást előtérbe helyezve –, de ez a szemlélet és egységesítés megjelenik 

Samuel P. Huntingtonnál is, igaz nemzetbiztonsági politika elnevezés alatt egységesítve a 

védelmet. Ezt azonban az angolszász rendszerek – ahogy fentebb jeleztem – 

szabályozásukban és döntéshozatalukban is alkalmazzák. A fegyveres védelem 

szervezetfejlődésére figyelemmel azonban a német wehrsystem klasszikus fogalma is egy 

ilyen egységesítő gondolkodásra adhat alapot, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a 

rendészet a wehrsystem fogalmának kijegecesedését követően vált külön ágazattá. 

Mindezeknek megfelelően a fegyveres védelem rendszere – ahogy alább ezt ki is 

fejtem – megrajzolható a historikus fejlődés eredményeként, vagyis történeti sémával, vagy az 

államon belüli képességek és rendeltetés szerinti funkcionális sémával, annak függvényében, 

hogy melyik – egymást kiegészítő – metódust indokolja az adott vizsgálat. 

2.4. A MINŐSÍTETT ERŐSZAK LEHETSÉGES ÚTJAI ÉS SZÜKSÉGSZERŰ KORLÁTAI 

Tekintettel arra, hogy az állam fegyveres védelmi rendszere, mint a minősített erőszak 

intézményesített objektivációja, szorosan kötődik a társadalmi konstellációkhoz és az adott 

berendezkedés legitimitásához, szükségképpen számot kell vetnünk azzal, hogy a minősített 

erőszak változásai tekintetében milyen lehetséges narratívák merülhetnek fel. Ezekre nézve a 

történelem számos negatív példát mutatott már fel, így a kérdés történelmi okokból sem 

mellőzhető. 
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A minősített erőszak változásai tekintetében három fő változási irány képzelhető el: 

(1) az önkénybe fordulás, (2) a jogfenntartó jelleg fenntartása a környezethez igazodással, 

vagy (3) a diszfunkcinálissá válás, amely vagy új legitimitáshoz és egy új jogteremtő erőszak 

megjelenéséhez, vagy államkudarchoz vezethet. 

Ad 1) Az önkénybe fordulás, vagyis a minősített jelleg elvesztése, tehát a minősített 

erőszak illegitim erőszakká válásának útja, ami lényegében a legitimitás elvesztésével és a 

törvényi keretek áthágásával azonosítható. Ebben az esetben az történik, amit Hannah Arendt 

leírt a hatalom és az erőszak egyensúlyi helyzetének megbomlásaként70. Ekkor az erőszak 

öncélúvá válik, feladja a régi, legitim hatalmi konstellációt annak érdekében, hogy saját javára 

– is – működjön. Ez lényegében jelentheti az arcanum imperii antik jelentésének kiújulását, de 

megvalósulhat a modern praetorianizmusban71 is. Ez az eshetőség egy önkényes és 

terrorisztikus átmenet után azt sem zárja ki, hogy az egykor volt minősített majd időlegesen 

illegitim erőszak egy új jogteremtő erőszakká váljon annak érdekében, hogy egy új társadalmi 

berendezkedést helyezzen hatalomba. Ez a 20. század tanúságtételei szerint jó eséllyel együtt 

jár azzal, amit Gustav Radbruch a törvényes jogtalanság kategóriájával írt le.72 Ez a modern 

forradalmak közül többet is elkísért, s így valóban Robespierre-ben Richelieu született újjá a 

terror óráiban. 

Ezt a variánst a minősített erőszak belső egyensúlyhiányos állapota táplálja, amikor a 

minősített erőszak társadalmi háttere meginog, mivel a fegyveres védelem rendszerét az állam 

nem a kihívásokhoz idomuló módon tartja fenn, s így a politikai hatalom erózióját erősítheti 

fel. Ez az egyensúlyhiányos helyzet épp úgy lehet a fegyveres védelem rendszerének, vagy 

egyes katonai karakterű szerveinek elhanyagolása, elgyengítése, mint a fegyveres védelem 

túlerősítése és quasi önálló hatalmi tényezővé növelése, vagy politikai erőtérbe vonása. Az 

elhanyagolásból fakadó képességvesztés ugyanis a védelmi rendszeren belüli feszültséget és 

társadalmi elégedetlenséget vagy támogatáshiányt eredményez, míg a túlerősítés 

következménye a fegyveres védelem belső öntudatának erősödése, annak felismerése, hogy 

                                                           
70 „Összefoglalom: a politikai diskurzusban nem elegendő azt mondani, hogy a hatalom és az erőszak nem 

ugyanaz. A hatalom és az erőszak egymás ellentétei: ahol az egyik abszolút módon uralkodó, ott nincs meg a 

másik. Az erőszak ott lép színre, ahol a hatalom veszélyben van; ha az erőszakot átengedik a benne magában 

rejlő törvényeknek, akkor a végcél, az erőszak célja és vége, a hatalom eltűnése.” Hannah Arendt (2011) i.m. 

195. o. 
71 Lásd: Samuel P. Huntington(1968): Praetorianism and Political Decay. In Samuel P. Huntington (1968) i.m. 

192-263. o. Amos Perlmutter (1969): The Praetorian State and the Praetorian Army: Toward a Taxonomy of 

Civil-Military Relations in Developing Polities. In Comparative Politics 1969/3. szám 382-404. o. Simon János 

(2004): Politikai elit, hadsereg és civil társadalom. Gondolatok a hatalom legitimitásáról és a 

praetorianizmusról. In Simon János (2003): A politikai kultúra színképei. Századvég kiadó, Budapest, 11-23. o. 
72 Gustav Radbruch (2006): Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946). Translated by Bonnie 

Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson. In Oxford Journal of LegalStudies, 2006. Vol. 26. No. 1., 1-11. o. 
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ténylegesen adottak számára azok a feltételek, melyekkel akár saját képére is formálhatná a 

politikai berendezkedést. 

Ad 2) A jogfenntartó jelleg fenntartása a környezethez igazodással kettős természetű. 

Egyrészt abból táplálkozik, hogy a történelem valamely pillanatában létrejön az a társadalmi 

állapot, mely legitimmé teszi a politikai berendezkedést, vagyis biztosítja a korábbi 

jogteremtőként működő erőszak minősített és egyben jogfenntartó erőszakká válását. Ebben a 

kezdeti időszakban a minősített erőszak szervezése és formálódása tekintetében az elsődleges 

cél, hogy az a szükséges rendezettség és stabilitás létrejöjjön, amely a minősített erőszaknak a 

jogfenntartó jelleget, a ’berendezkedést’ és ’megnyugvást’ tudja kölcsönözni. Ettől a 

történelmi időszaktól aztán a cél a jogfenntartó jelleg fenntartása elsődlegesen az olyan 

tendenciák megakadályozásával, amelyekből új jogteremtő erőszak származhatna, vagy 

amelyek miatt a biztonság(érzet) és vele a legitimitás hanyatlana le. Másik oldalról azonban a 

jogfenntartó jelleg fenntartása a környezethez igazodással azt is jelenti, hogy a minősített 

erőszaknak – mint jogfenntartó erőszaknak – folyamatosan idomulnia kell a körülmények 

változásához. 

A körülményekhez alkalmazkodás szükségképpen azt is jelenti, hogy a fegyveres 

védelem rendszerének – mint minősített erőszaknak – lépést kell tartania a tudomány- és 

technikafejlődéssel, s így az illegitim erőszakformák evolúciójával is. Ez a kötelem a 

képességbeli és a szervezeti revíziót is időszakosan ismétlődő feladattá teszi az állam 

számára, ami elképzelhetetlen a szabályozás folyamatos monitorozása és stratégiai szemléletű 

fejlesztése nélkül. Fontos e körben rögzíteni, hogy a védelem terén egyes változásokat hosszú 

távra, megalapozott és körültekintő kidolgozó munkával és – társadalmi, valamint szervezeti – 

felkészítéssel kell kieszközölni ahhoz, hogy azok ne ad hoc és esetleges funkcionalitású – 

társadalmilag csak részben támogatott – újításként, hanem valóban új és előremutató 

képességként objektiválódjanak. Ezek mellett azonban kivételesen meg kell tartani a 

szabályozás és a struktúrák tekintetében az azonnali beavatkozás képességét is. 

A környezethez igazodás azonban napjainkban azt is jelenti, hogy a fegyveres védelem 

vonatkozásában egy prosperáló tudományos hátteret és egy erre építkező szabályozást, illetve 

stratégiai kommunikációt kell szervezni és működtetni. Ezek nélkül a társadalom 

biztonságtudatának formálása súlyos csorbát szenvedhet, ami közvetlen hatással van a 

fegyveres védelem társadalmi támogatottságára, azaz legitimitására és vele az állam alapvető 

rendeltetésének érvényesülésére is. Másként fogalmazva ezek nélkül a fegyveres védelem 

rendszere nem érhet el egy magasabb fejlődési és komplexitási szintet, hiszen a társadalmi 

támogatottság csak az ösztönös félelemérzetre épülő szintig juthat el, azaz a magasabb 
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egyetértési és támogatási rátát nem tudja megütni a távlatos kihívásprognózisok 

vonatkozásában73. 

Ahhoz tehát, hogy a minősített erőszak megmaradjon ebben a valójában és 

jogfenntartó erőszakként tudjon funkcionálni a változó körülmények közepette is, egyrészről 

az egyensúlyi helyzet megtartása szükséges a képesség- és szervezetfejlesztési oldalon, 

másrészről pedig a világ változásaival való – szabályozott – lépéstartás garantálása a 

szabályozási és tágabb politikai, társadalmi vonatkozások felől nézve. Ez a kritériumrendszer 

egy jogállamban a szükségképpeni korlátosságban, azaz a szabályozottságban találja meg a 

közös halmazt. A szabályozás ugyanis az a fókuszlencse, ahol a hosszú távra tervezésnek, a 

megfelelő eszközöknek és kereteknek, az intézményi céloknak és a tágabb értelemben vett 

jogrendszer szabályai szerinti követelményeknek találkoznia kell a legitimitással. 

Ad 3) A diszfunkcionalitásba fordulás lényegében a neoliberális, éjjeliőr állam 

túlhajtásának történelmi tapasztalatai alapján jeleníthető meg lehetséges narratívaként. Ez 

nemes egyszerűséggel azt a tapasztalatot jelenti, hogy Európa-szerte szemtanúi lehettünk – a 

katonai értelemben vett hatalmi potenciál fenntartásában nem érdekelt, vagy azt csak látszólag 

fenntartó államok tekintetében – a védelmi képességek hanyatlásának. Ezt első sorban a 

katonai képességekre volt értendő hosszú időn keresztül, azonban a kiújuló nemzetközi 

terrorizmus a rendészeti és a nemzetbiztonsági képességek problémáit is reflektorfénybe 

helyezték. 

Ez a változási opció jellegében messze túlmutat az ideológiai jellegű és egyébként is 

időszakos politikai megítélés és – a költségcsökkentésre orientált – döntéshozatal 

hullámzásán. Egyrészről a védelmi szféra funkcionális zavarai közvetlenül ütnek vissza az 

azonnali megoldást sürgető válsághelyzetekben, illetve a nemzetközi politikai versengésben 

is, ami a legitim államműködés külső és belső vonatkozásait egyszerre tudja aláásni az 

esetleges kudarcok esetén. Másrészről a védelmi képességek elvesztegetése, ami a 

diszfunkció elsődleges és legsúlyosabb okozója, nem egyik napról a másikra visszafordítható 

folyamat. A diszfunkcionalitás korrigálása rendkívüli anyagi terhekkel járhat, vagyis 

költségesebb, mint a folyamatos és megfontolt fenntartás, de ami ennél is fontosabb az 

                                                           
73 Ennek iskolapéldája lehetne Magyarországon a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet, hiszen hazánkban 

nem adottak a fegyveres védelem rendszere mögött a bevett, elfogadott és politikai vitákon felüli tudományos 

alapvetések. Ennek megfelelően a képességcsorbulás, valamint a preventív szemléletű stratégiai kommunikáció 

több évtizedes hiánya miatt fel sem merülhetett 2015-ig, hogy a Magyar Honvédség, mint fegyveres erő, 

belföldön fegyveres, rendészeti jellegű feladatokban béke idején vegyen részt. Ehhez a változáshoz a migrációs 

krízisre és a terrorveszélyre adott ad hoc szabályozási megoldások kellettek, melyek a társadalmi többség 

ösztönös félelemérzetéből táplálkozó támogatottságon nyugodtak. 
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államműködés szempontjából, hosszú távú képességrestaurációt igényel, ami a szükséges 

funkciók hatékony ellátását csak lassanként teszi lehetővé. 

A védelmi szféra diszfunkcionalitása emellett akkor rendkívül kritikus, amikor a 

biztonsági környezet élesen változik és közvetlen fenyegetések, krízisek folytán hívja fel a 

figyelmet a védelmi funkciók problémáira. Ekkor ugyanis a hanyatlás az államműködés 

egészét teheti kockára és legitimációs válságot okozhat, vagy az államkudarc felé viheti az 

adott államrendszert. 
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3. AZ ÁLLAM FEGYVERES VÉDELMÉNEK RENDSZERE 

„A civil és a katonai szféra viszonya a nemzetbiztonsági politika egyik ága. 

A nemzetbiztonsági politika célja az ország társadalmi, gazdasági és 

politikai intézményei biztonságának erősítése más független országok 

részéről jelentkező fenyegetésekkel szemben. A nemzetbiztonsági politika 

elvileg három formában és két szinten létezhet. A katonai biztonsági politika 

azon tevékenységek programja, amelyet arra terveznek, hogy 

minimalizálják, vagy semlegesítsék az ország meggyengítésére vagy 

megsemmisítésére irányuló erőfeszítéseket olyan fegyveres erők részéről, 

amelyek intézményi vagy területi határain kívül tevékenykednek. A 

belbiztonsági politika a felforgatás veszélye ellen veszi föl a küzdelmet – 

vagyis azon erőfeszítés ellen, amely az állam meggyöngítésére vagy 

megsemmisítésére irányul a területi vagy intézményi határain belül 

tevékenykedő erők részéről.”74 

Samuel P. Huntington 

Huntington az állam védelmét a politika terrénumából közelítette meg, s gyűjtőfogalomként a 

nemzetbiztonsági politikát használja. Igaz ugyan, hogy politikatudományi megközelítésben, 

de ez a szemlélet megfelelően tükrözi azt a követendő modellt, amit főként az angolszász 

államok egy átfogó szemlélettel honosítottak meg az illegitim erőszakformákkal szembeni 

fellépés terén.75 A megfogalmazások – főként nemzeti sajátosságok miatt – eltérők ugyan, de 

a szisztéma hasonlatos ahhoz az elgondoláshoz, melyet magam szigorúan az állam védelmi 

alrendszere felől, államtani dimenzióból közelítve az állam fegyveres védelmének 

rendszereként ragadtam meg és akár a nemzetvédelem gyűjtőfogalommal is illethetnék. 

Az állam fegyveres védelmi rendszere nem más, mint az állam intézményesített 

védelmi kötelezettségének a sajátos, fegyveres intézményi szisztémája, vagyis egy rendkívül 

bonyolult szervezeti és kapcsolódási mátrix, melyben a katonai karakterű szervek számos 

közös jellemzővel bírnak és melyben e szervekre nézve számos közös követelmény, elv, 

illetve jellemző felfedezhető a tág értelemben vett állami védelmi kötelezettség más 

területeihez való kapcsolódások mellett. Mondhatnánk úgy is, hogy az állam fegyveres 

védelmi rendszere nem más, mint az állam birtokában lévő minősített erőszak – mint 

absztrakció – objektiválódásának a rendszerszemléletű leírása, a testet öltött fegyveres 

                                                           
74 Samuel P. Huntington (1994): A katona és az állam. Zrínyi – Atlanti kiadó, Budapest 8. o. 
75 Ezt a megközelítést alkalmazza az Amerikai Egyesült Államok mellett Új Zéland, valamint az Egyesült 

Királyság is. E tekintetben példaként lásd: The National Security Act of 1947 (USA). National Security Strategy 

of the United States of America, 2017. Department of the Prime Minister and Cabinet (2016): National Security 

Systems Handbook. New Zeland (letöltve: 2017. december 6. https://www.dpmc.govt.nz/sites/default/files/2017-

03/dpmc-nss-handbook-aug-2016.pdf). Susanna Bearne – Olga Oliker – Kevin A. O’Brien – Andrew Rathme 

(2005): National Security Decision-Making Structures and Security Sector Reform. RAND Europe. Government 

of United Kingdom (2015): National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015. A 

Secure and Prosperous United Kingdom. London. 
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védelmi funkcióösszesség, vagyis a huntingtoni nemzetbiztonsági politika államszervezetben 

való intézményesülése. 

Ahhoz, hogy ezt a szisztémát jobban értsük, szükségszerűnek mutatkozik, hogy 

áttekintsük annak rendeltetését és alapvonásait, történeti fejlődésének vázlatát, majd ezek 

talaján megpróbáljuk absztrahálni, leképezni azokat a védelmi funkciókat, melyeket ez az 

állami alrendszer egyesít, hogy mindezek szinopszisa révén állapíthassuk meg ezen állami 

alrendszer sajátos elveit. 

3.1. A FEGYVERES VÉDELEM RENDELTETÉSE ÉS ALAPVONÁSAI 

A fegyveres védelem – vagy nemzetvédelem – fogalmával kapcsolatban prima facie 

kritikaként fogalmazható meg, hogy az nem helyes, hiszen a történelem tanulsága szerint az 

állam fegyveres szervei sok esetben nem defenzív tevékenységet láttak el. Fontos azonban 

látni, hogy az állam fegyveres védelme, nem térben és konkrét cselekményekben 

értelmezendő védelem, hanem az állam – illetve a nemzet – érdekeinek aspektusából. Ebben a 

megközelítésben a „támadás” is lehet a védelem része, amennyiben az Clausewitznek a 

háborúról alkotott klasszikus tételére figyelemmel az állam érdekeinek előmozdítását, 

védelmét szolgálja, vagyis az érdekvédelemre törekvő politika folytatását. 

Ez a feladatrendszer folyamatos differenciálódásban, fejlődésben, változásban van, 

akárcsak maga a társadalom és vele az állam. Ezt a feladatbővülést az állam struktúrájának, 

fegyveres védelmi rendszerének is le kell követnie, aminek az egyik eredménye, hogy egy 

rendkívül sokrétű – és ezzel kiterjedt szabályozást igénylő – szervezeti mátrix alakult ki a 

történelem előre haladtával a védelem terén is. Másik eredménye az, hogy időről-időre össze 

kell mérni a fegyveres védelmet meghatározó állami alapérdeket – ami az állam történelmi 

létrejöttének alapérdeke – az egyes korszakos érdekekkel és eszmei törekvésekkel, méghozzá 

oly módon, hogy abban az alapfunkció, a biztonság, a rend és végső soron az állam létének és 

általa a jogok érvényesülésének fenntartása biztosított legyen. Ez már az állam fegyveres 

védelmének egyik alapvonása, nevezetesen hogy annak feladatrendszere végső soron az állam 

létének és a jogok érvényesülésének erővel való garantálásában, és az erre való 

felkészülésben, vagyis az állam- és jogrendszer működésének végső biztosításában ragadható 

meg. 

További alapvonások határozhatók azonban meg, amelyek közül a legjelentősebb 

közös metszetet az egyes katonai karakterű szervek vonatkozásában az adja, hogy mindegyik 

jogosult az állam egységes, monopolizált erőszak jogosítványának alkalmazására és ennek 
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végpontjaként intézményi sajátosságként akár az emberi élet kioltására is, ha a védendő érdek 

más módon nem óvható meg. 

A fegyveres védelem elválaszthatatlan része az államműködésnek, az állam 

rendszerének és olyan sajátos szervezeti, személyi, szolgálati követelményeket és 

szabályrezsimeket hívott a történelem során életre és tart fenn napjainkig, amelyek arra 

hivatottak, hogy egyrészről fokozott kontrollt jelentsenek a rendkívül erős jogosítványok 

gyakorlása felett, másrészről garantálják a hatékony működést minden körülmények között, 

legyen az a normál jogrend biztonságát veszélyeztető válságok, bűncselekmények, vagy 

katasztrófák erőtere, vagy az államrend fennálltának és stabilitásának az egészét 

veszélyeztetni képes, különleges jogrend kihirdetését indokoló fenyegetettség réme. 

A fegyveres védelem ebből kifolyólag ezer szálon kapcsolódik a mindenkori 

államigazgatáshoz, de nem integrálható teljességgel annak civil rendszerébe. Ennek egyik 

oka, hogy a fegyveres védelem személyi oldalról egy olyan speciális közszolgálat, amely 

túlmutat a hivatali és hatósági jogkörök gyakorlásán és olyan többlet kötelezettségekkel és 

jogosítványokkal párosul, amelyek csak egy sajátos rendben realizálhatók a kívánt 

hatékonysággal. A másik ok az ellátandó feladatok által igényelt szervezeti, működési és 

eljárási sajátosságokban rejlik. 

Fontos alapvonása a fegyveres védelemnek az is, hogy egy békés külpolitikát folytató 

államban annak működése – eltekintve a rendészet egyes területeitől – döntően látens, ami azt 

jelenti, hogy a fegyveres védelem fő feladata felkészülni a különleges és erőszakos fellépést 

kívánó helyzetekre, illetve a megfelelő jogállami kontroll mellett a háttérben, vagy a 

nemzetközi békét és biztonságot erősítő missziókban megelőzni azok kialakulását, vagy 

jelentősebb közfigyelem nélkül kezelni a devianciák és illegitim erőszakformák ide tartozó 

körét. 

E tekintetben talán az egyik legjelentősebb alapvonásként azt is ki kell emelni, hogy a 

fegyveres védelem az állam rendszerének egy alrendszere és nem corpus separatum az állam 

és társadalom vonatkozásában. Ennek ugyanis nem csak a szervezeti és szabályozási 

sajátosságok miatt van jelentősége, hanem azért is, mert be kell látnunk, hogy a fegyveres 

védelem képességei, hatékonysága leginkább attól függ, hogy a társadalom és politika milyen 

szerepet szán neki, valamint ehhez milyen erőforrásokat és lehetőségeket bocsát 

rendelkezésre. 

A fentiekre figyelemmel tehát a fegyveres védelem elemzése, fejlesztése és formálása 

során egyszerre kell figyelemmel lenni az állam és társadalom előtt álló kihívások igényeire, 

amelyek általában figyelmet és erőforrást akarnak elvonni a fegyveres védelemtől, valamint a 
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fegyveres védelem azon sajátosságára, hogy az abba történő ’befektetések’ hosszú távú 

hatással járnak, akárcsak azok elmaradása. A fegyveres védelem tekintetében tehát mindig 

erős szóval kell képviselni a hatékonyság növelésének igényét, függetlenül attól, hogy 

pillanatnyi társadalmi, gazdasági, politikai, vagy akár biztonsági környezetünk annak 

csökkentése felé mutat. Az elveszített hatékonyság, ha úgy tetszik ütőképesség ugyanis 

többszörösen torolja meg magát. Ezt a képességcsökkenést pedig nem lehet egyik napról a 

másikra pótolni, így az abból következő árat a válság idején akár emberéletek sokaságában, 

akár hatalmas anyagi javakban lehet mérni. 

3.2. A FEGYVERES VÉDELEM TÖRTÉNETI SEMATIZÁLÁSA 

Az állam legősibb fegyveres védelmi funkciója feltehetően a rendészet és ezen belül a 

közösségek rendjének fenntartása volt, míg a fegyveres védelem szervezete tekintetében a 

legősibb komplex intézmény vitathatatlanul a hadsereg volt, mely nélkül állam, és főleg 

jelentős állam, nem lépett a történelem színpadára. Az egyes csoportok, majd állammá 

szerveződő közösségek érdekeinek védelme és érvényesítése terén tehát a fegyveres funkciók 

differenciálódása már korán megkezdődött, annak ütemét azonban nagyban befolyásolta a 

társadalom és a tudomány fejlődése, intézményesítését pedig az a tény, hogy hosszú időn 

keresztül a legfőbb védelmi kihívást a háború jelentette, s minden más fenyegetés kezelhető 

volt a nagyobb rossz kezelésére hivatott instrumentumok, azaz elsősorban a haderő révén. 

Vélhetően ennek is tudható be, hogy az egyre komplexebbé váló államokban a 

központi akarat keresztülvitelének meghatározó és domináns fegyveres intézménye ezt 

követően úgy a külső, mint a belső viszonyok tekintetében a modern korig a fegyveres erő lett 

és a rendészet intézményi szintű államosítása, országossá szervezése és centralizálása, illetve 

a titkosszolgálati működés76 hasonló fejlesztése a legtöbb államban ugyaneddig váratott 

                                                           
76 „A kémkedés alkalmasint olyan régi, mint maga az emberiség […] Természetes, hogy ez a puhatolódzás csak 

akkor kezdett szélesebb mederben mozogni s csak akkor vált igazán fontossá, amikor az első, valóban államnak 

mondható alakulatok megszülettek. […] Eleinte kétségkívül csak egyféle és nagyon egyszerű kémkedés, az 

állami élet szakadatlan fejlődésének következményeként, szükségképpen tagozódni kezdett. Lassacskán 

elkülönült a katonai kémkedés a politikaitól, bár ezután is gyakran találkoztak közös színpadon. Maga a politikai 

kémkedés is hovatovább külsőre és belsőre szakadt. Az elsőnek az idegen államok szüntelen megfigyelése volt a 

feladata, a másodiknak az elégületlen s a fennálló állami rend felforgatására törő belföldi elemeket, valamint a 

külföldről belopódzó kémeket kellett szemmeltartannia. A belső politikai kémkedés tehát fokozatosan 

kémelhárítószolgálattá is bővült.” Pilch Jenő (1998): A papirusz titkai, a kémkedés története I. Kassák kiadó, 

Budapest, 3. o. 

„Amióta háborúk léteznek, a hírszerzésnek kulcsfontosságú szerepe van. […] Nem érdektelen megemlíteni, hogy 

a korszerű hírszerzés igazi bölcsője mintegy 2500 évvel ezelőtt, az akkor alig ismert Kínában ringott. […] Már 

Kr. e. 2000-ben feljegyeztek Egyiptomban egy (vélhetően az első) kémjelentést, amit akkor agyagtáblára írtak és 

a szomszédos állam határán észlelt gyanús mozgásokról szolgált információkkal az elöljárók számára. […] 

Caesar minden légiójában volt tíz, külön erre a célra kiválasztott, jól képzett kéme. Ezeknek a feladata volt, hogy 

a lovassággal együtt, vagy az ellenség szárnyain nyomuljanak messze előre híreket szerezni. Hadvezérként 
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magára. Úgy is fogalmazhatnánk tehát, hogy az ’ősfunkció’ feltehetően a rendészet – és 

szorosan mögötte a ’titkosszolgálati’ működés – míg az ’ősforma’ az intézményi oldalon a 

haderő volt77, amelyen belül persze már a korai időktől elkülöníthetők azok a speciális 

őrtestületi funkciók, amelyek a testőrségek, vagy kíséretek képében öltöttek testet és amelyek 

talán leghíresebb történelmi példáját a praetorianusok,78 illetve a perzsa halhatatlanok79 adták, 

mint különleges katonai különítmények. 

Ezt az ’ősfunkció’ és ’ősforma’ szerinti sajátosságot a történeti fejlődés értelmezése 

során fontos szem előtt tartalni, amikor a fegyveres védelem történeti sematizálásába 

kezdünk. A fegyveres védelem történeti fejlődésívében tehát hosszú időn keresztül a haderő 

és annak változásai tükrözték leginkább az államfejlődés lenyomatait és a társadalmi, 

technikai körülmények változásait. Ennek ellenére e fejlődésben mindig látni kell, hogy a 

modern polgári államig az ’ősfunkció’ ellátásába az ’ősforma’ is oszlopos szerepet kapott, 

tehát nincs értelme rivalizálni e területek fejlődése között. Másrészről ez a történeti séma nem 

csak a fegyveres védelem kibontakozását mutatja meg, hanem azt is, hogy a fegyveres 

védelem milyen szoros kapcsolatban áll az állammal, annak változásaival, ha úgy tetszik 

annak rendszerváltásaival. 

3.2.1. Az állam és a fegyveres erőszak viszonyának egyetemes történeti áttekintése 

3.2.1.1. Állam és erőszak az ókorban 

A hadseregeknek számos fajtája és közbenső fejlődési foka létezett már az ókorban is. A 

korszakról az mondható, hogy döntően kevéssé képzett, tömeges, ad hoc haderők jellemzik,80 

                                                                                                                                                                                     
Caesar tökéletesítette a katonai felderítés rendszerét és ugyanakkor kidolgozta a saját rejtjelzési rendszerét is. 

[…] A Római Birodalom keleti részét képező Bizánci Birodalom (Keletrómai Birodalom) urai is átvették a jól 

bevált római felderítő szolgálatot, és azt tovább is fejlesztették.” Hajma Lajos (2001): A katonai felderítés és 

hírszerzés története. ZMNE Felderítő Tanszék, Budapest, 8-10. o. 
77 Ezt a kettősséget kiválóan szemlélteti Tisza Miksa, mikor kiemeli, hogy „már az ókorban, a rómaiak idejében 

aedilisek ügyeltek Pannónia és Daczia városaiban a közbiztonságra”, majd leszögezi azt is, hogy a városiasodás 

központi irányítású előmozdításában „érdekes, hogy a közérdeknek szolgáló épületeket a katonaság emelte.” 

Tisza Miksa (1925): Magyarország rendőrségének története. „Haladás” nyomda részvénytársaság, Pécs, 13-14. 

o. 

Az aedilisekre vonatkozó megállapítását megerősíti Földi András és Hamza Gábor római jog tankönyve is. Lásd: 

Földi András - Hamza Gábor (2006): A római jog története és institúciói. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 

2006, 21-22. o. 
78 Lásd: Sandra Bingham (2013): The Praetorian Guard. A History of Rome’s Elite Special Forces. I. B. Tauris 

& Co Ltd. London. 
79 Lásd: Steven R. Ward (2009): Immortal. A military history of Iran and its armed forces. Georgetown 

University Press, Washington D. C., 11-40. o. 
80 Ezeket példázza Egyiptom hadserege a késő ramesszida korban (lásd: Salamon Konrád (2006 szerk.): 

Világtörténet. Akadémiai kiadó, Budapest, 164-166. o.), amitől csak kis lépést jelentettek a III. Ramszesz által 

létrehozott katonai kolóniák. (Lásd: Salamon Konrád (2006 szerk.) i.m. 167. o.). A hadsereg fontossága persze 

megmutatkozik az ókor történelmének egészében a Csou-dinasztia uralma alatt álló Kínától (lásd: Salamon 

Konrád (2006 szerk.) i.m. 187-191. o.), a kialakuló görög poliszokon (lásd: Salamon Konrád (2006 szerk.) i.m. 



53 

melyek közül időről-időre kimagaslottak a legerőteljesebb és legstabilabb formát jelentő, jól 

képzett, optimális létszámú, ’quasi hivatásos’ haderők, vagy haderő részek.81 Ezek kialakítása 

– a többi hadseregrészhez mérten – komolyabb erőfeszítéseket és stratégiai szemléletet is 

igényelt. Az állam védelmi képességeinek fejlesztése tehát már a kezdetektől ’természetes 

ösztöne’ volt az államfejlődésnek. 

Ezen fejlődő ókori hadszervezés legfejlettebb európai típusát a mariusi reformot követő 

római hadsereg adta.82 Ez a modell a köztársaság válságával együtt alakult ki,83 amikor már 

láthatóvá váltak azok a folyamatok, melyek az állam teljes átalakulásához vezettek. A 

haderőreform okai a társadalmi problémák kiéleződésének és a politikai rendszer eróziójának 

egymást erősítő folyamataiból eredtek, amely az expanzió fokozott igényével vezette át a 

római államot a polgárháborúba, majd az egyeduralomba és a birodalmi létbe s ezzel egy új 

stratégai színtérre, ami új hadászati és harcászati kihívásokat tárt a Római Birodalom elé.84 

Ezen a ponton, tekintettel a ’quasi hivatásos’ római légiókra, ki kell emelni a politikai 

filozófiák jelentőségét. Nem elhanyagolható, hogy a stratégiai vízió realizmusa Arisztotelész 

Politikájában is felfedezhető,85 amikor a Hetedik könyv 11. pontjában a városállam fekvésénél 

’harcászati’ szempontokat is számba vesz.86 Különösen jelentősnek tekinthető e téren 

                                                                                                                                                                                     
212-217. o.) és a hellenisztikus monarchiákon át (lásd: Salamon Konrád (2006 szerk.) i.m. 238-243. o.), Rómáig 

(lásd: Salamon Konrád (2006 szerk.) i.m. 258-266. o.). Az említett haderők összefoglaló hadtörténeti jellemzését 

lásd: Gonda András (1994 szerk.): Hadtörténelem. Tankönyv a katonai főiskolák számára. MH Tanintézeti 

Főnökség, Budapest, 8-54. o. 
81 Az egyik első ilyenként tartja számon Peter Harclerode a Kr. e. 1250-re datált asszír hadsereget, majd azt 

követően a görög szárazföldi csapatokat. (Vö. Peter Harclerode (2002): A háború eszközei. Magyar Könyvklub, 

Budapest, 9-10. o.) Ezt a nézetet magáénak tudja a Salamon Konrád szerkesztette Világtörténet is (lásd: Salamon 

Konrád (2006 szerk.) i.m. 124-128. o.) azzal a pontosítással, hogy a görögök tekintetében a poliszok többségét 

egyfajta össztársadalmi hadseregmodell határozta meg, melyben az egyes társadalmi rétegek adták – mások 

mellett a felszerelések költségigénye alapján – a sereg egyes részeit (lásd: Salamon Konrád (2006 szerk.) i.m. 

212-220. o.). Ez alól jelentette az igazi kivételt Spárta (lásd: Salamon Konrád (2006 szerk.) i.m. 220-222. o. 

Gonda András (1994 szerk.) i.m. 32-35. o.) állandó és hivatásos katonáskodásra berendezkedőállama és 

társadalma. Az ókori görög hadkultúra fejlődéséről bővebben lásd: John Keegan (2002): A hadviselés története. 

Corvina kiadó, Budapest, 223-258. o. 
82 Lásd: John Keegan (2002) i.m. 263-279. o., Gonda András (1994 szerk.) i.m. 65-68. o. 
83 Lásd: Norman Davies (2002): Európa története. Osiris kiadó, Budapest, 181. o. Salamon Konrád (2006 szerk.) 

i.m. 279-288. o. 
84 „A rabszolgatartó társadalom hadművészete az ókori Róma és Karthágó hadseregeinek tevékenységében érte 

el fejlődésének csúcspontját. Az időszámításunk előtti IV. században a rómaiak lemondtak a falanxszervezésről. 

Légióikat manipulusokra osztották, s áttértek a szélességében és mélységében tagolt harcrendre (1. sz .vázlat). A 

légi harcrendje a manipulusok 2-3 vonlából, a szárnyakon lovasságból, elöl pedig könnyű gyalogságból állt. […] 

Az ilyen harcrend lehetővé tette, hogy átszegdelt terepen harcot vívjanak, fokozzák az erőkifejtést a mélységből, 

hogy üldözzék az ellenséget.[…] A római hadsereg harcászatában jelentős változások történet az i. e. I. 

században, amikor a légiókban cohorsokat – 360-600 emberből álló alegységeket – hoztak létre, amelyek 

képesek voltak harcászati részfeladatok megoldására.” Sz. Sz. Lotockij (1975 szerk.): A háborúk és hadművészet 

története. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 21-22. o. 
85 Lánczi András a politikai realizmusról írott munkájában is origóként tekint Arisztotelész szemléleti 

rendszerére. Lásd: Lánczi András (2016): Politikai realizmus és politikai filozófia. In Szűcs Zoltán Gábor – 

Gyulai Attila (2016 szerk.) i.m. 21-32. o. 
86 Vö.: Arisztotelész (1984): Politika. Gondolat kiadó, Budapest. 
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Platónnak az államról írott alapműve. Ebben ugyanis megtalálhatók az állandóság, a hivatásos 

jelleg és a megfelelő létszám követelményei.87 Feltehető, hogy mihelyst Platón gondolatai 

hellén közvetítéssel részlegesen megvalósultak a római haderőben, hozzájárultak a történelem 

legismertebb és legmeghatározóbb hadseregének létrejöttéhez, új értelmet adva ezzel a 

birodalmi eszmének és a birodalmak korának, valamint megmutatva ezzel a tudomány 

jelentőségét az állam- és védelemfejlesztésben. 

3.2.1.2. Állam és erőszak a középkorban és a modernitásban 

A római birodalom hanyatlásával ezt a professzionális, vagy quasi hivatásos modellt a 

politikai törekvések megmérgezték,88 majd a Nyugat-Római Birodalom bukásával ez a 

hadszervezési tudás Európában jó időre háttérbe szorult.89 A ’sötét középkor’ kifejezést 

vitatva ugyan, az biztosan állítható, hogy a jól szervezett, állandó, reguláris erők és az 

ezekhez tartozó élethivatású katonai pálya hosszú időre a történelem homályába veszett,90 

mégha a szervezett – de nem professzionalizált – erőszaktételen alapuló központosított 

hatalom szüksége állandó is maradt. A katonai demokráciák91 idejét a nemzet gerinceként 

számon tartott harcos nemesek,92 majd a nemesi bandériumok,93 de még inkább az 

                                                           
87 Az állandó védelmi erők elgondolása Platonnak az őrzőkről alkotott nézeteiben és az azokra vonatkozó pontos 

elvárások meghatározásában mutatható ki. A „hivatásos” jellegről lejegyzi, hogy mindenkinek egy mestersége 

legyen, majd ezt „Az állam területének védelme: a hivatásos hadsereg” címben fejti ki. Itt ugyanis kiemeli, hogy 

az őröknek a katonáskodás a mestersége, méghozzá a kívánt egyetlen mestersége. Ezen erők megfelelő méretéről 

egyrészt a „Mekkora legyen az állam?” cím alatt, másrészt pedig a „Háború” cím alatt találhatunk iránymutatást. 

Ezekben a fejtegetésekben azt mondja, hogy az állam méretét az egység fenntartására való képessége határozza 

meg: csak akkora lehet, amekkoraként még egységes. Mindazonáltal az államnak – minden eshetőséget számba 

véve – rendelkeznie kell háborúra kész, állandó sereggel, aminek előfeltétele a megfelelő ráfordítások mellett a 

kimunkált képzés, nevelés és szervezés. Vö.: Platon (2008): Az állam. Cartaphilus kiadó, Budapest, 65-78. o., 

92-93. o., 103-107. o., 132-141. o., 201-209. o., 249-254. o. 
88 Lásd: Salamon Konrád (2006 szerk.) i.m. 308-314. o., Sz. Sz. Lotockij (1975 szerk.) i.m. 25-30. o. 
89 Lásd: John Keegan (2002) i.m. 280-296. o., Gonda András (1994 szerk.) i.m. 71-75. o. 
90 „A hadi mesterség az emberiség ősi alkotása. A katonai hivatást azonban csak nemrégiben teremtette meg a 

modern társadalom. Történelmileg a professzionalizmus a nyugati kultúra megkülönböztető jellegzetessége.” 

(Samuel P. Huntington (1994) i.m. 24. o.) Huntington ezzel értelemszerűen nem azt mondja, hogy a modern 

Európa előtt nem létezett fejlett hadviselési rend, vagy katonai professzió, hanem azt, hogy a tisztán katonai 

hivatásmodell hosszú fejlődés után a modern állammal és a modern állam által megkövetelt modern fegyveres 

védelmi intézményrendszerrel, a professzionalizmus követelményei és kizárólagossága mentén jött létre. 
91 A katonai demokrácia intézményéről Morgan H. Lewis nézete idézendő fel, melyet az újabb hazai jogtörténet 

is elfogadott. Ennek lényege – nem csak a nomád népekre nézve – abban ragadható meg, hogy a 

társadalomfejlődés egy korszakában a tényleges hatalom többségi elven szerveződik, mely többség a 

fegyverképes, katonáskodó férfiakból áll, akik népük fennmaradását a különböző nagy katonai vállalkozások 

során biztosítják. Lásd: Morgan H. Lewis (1877): Ancient society. Charles H. Kerr&Company, Chichago. Mezey 

Barna (2003 szerk.): Magyar Alkotmánytörténet. Osiris kiadó, Budapest. Horváth Attila (2014 szerk.): Magyar 

állam- és Jogtörténet. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest. 
92 Ahogy ezt magyar vonatkozásban Werbőczy is levezeti Tripartitumában a nemesség eredetéről szóló 

gondolatai körében. Vö.: Werbőczy István (2006): Werbőczy István hármaskönyve. Farkas Lőrincz Imre 

könyvkiadó, Budapest, 73-74. o. 
93 A nemességnek státuszérdeke volt, hogy fenntartsa, illetve megerősítse politikai befolyását, amiben a 

katonáskodás generális jelentőségű volt. Akkor pedig, amikor a termelés és a technika fejlődése, illetve a 

népesség növekedése ezt lehetővé és indokolttá tette, a közvetlen nemesi katonáskodást felváltották a 
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időszakosan felfogadott zsoldoshadseregek kora követte,94 miközben Európa az Oszmán 

Török Birodalom révén újra szembenézett a professzionalizált katonáskodás intézményének 

erejével: a janicsárokkal. Részben az oszmán hatás, részben pedig a zsoldosság intézménye és 

a reneszánsz gondolat párhuzamos hatása kényszerítette ki az állam és az állam védelmi 

rendszerének újragondolását. 

Ebben az időszakban tekinthető meghatározó gondolkodónak Niccolo Machiavelli, aki a 

modern politikai filozófia mellett az állam védelme tekintetében is több művével alkotott – 

némileg talán méltatlanul elfeledve – jelentőset. Machiavelli a Fejedelemben rosszallóan írt a 

zsoldosokról,95 s kiemelte, hogy „saját fegyverei nélkül egyetlen birodalom sem lehet 

biztonságban, s csak a jó szerencsében bízhat, mert nincs hozzá ereje, hogy megmeneküljön a 

bajban.”96 Ezen felül azonban a Lorenzo de Medicinek írott munkájában azt is rögzítette, 

hogy saját erejének csak a saját népéből, polgáraiból, alattvalóiból verbuvált sereget 

tekintheti, s minden más csupán zsoldossereg, vagy segédhad,97 melyek jelentős alkalmazása 

kerülendő. Ezzel Machiavelli jóval a ’nemzeti’ gondolat előtt elplántálta a ’nemzeti lojalitás’ 

hadszervezeti igényét is. A háború művészetéről írott munkájában azonban túllépett a véderők 

hatalomépítés felőli vizsgálatán. Korát meghaladónak mondható nézeteket jegyzett le a 

seregek fontosságáról és szabályozásáról,98 valamint azok háborúban való alkalmazásáról is. 

Mindezek persze még évszázadokon át nem teljesedtek ki igazán, mégis megmutatták a 

zsoldosság jelentékeny hibáit, és ezzel a zsoldosságot felváltó újítások várható 

követelményeit, köztük az állandó és ’nemzeti’ hadsereg, valamint a fizikai erőszak állami 

monopolizálásának csíráit. 

                                                                                                                                                                                     
bandériumok. Ezeknek a zsoldosság két irányból vetett véget. Egyrészről az uralkodók hatalmának megerősítése 

és a centralizáció nyitott teret a zsoldos seregek alkalmazására, másrészről pedig a főnemesek hatalmi törekvései 

is táplálták a bérelhető hadi-szaktudás és potenciál jelentőségét.  
94 Lásd: Samuel P. Huntington (1994) i.m. 25-26. o. Gonda András (1994 szerk.) i.m. 95-99. o. 
95 „Aki a zsoldosok fegyverére alapozza uralmát, sohasem érezheti magát biztonságban, mert a zsoldosok 

egyenetlenkedők, törtetők, engedetlenek, hűtlenek; barátok közt hetvenkedők, az ellenséggel szemben gyávák; 

Istent nem félik, adott szavuk nincs, s a biztos romlás csak annyit késik, amennyire a támadást halogatják; 

békében ők fosztanak ki, háborúban az ellenség.” Niccolo Machiavelli (2006): A fejedelem. Cartaphilus, 

Budapest 61. o. 
96 Niccolo Machiavelli (2006) i.m. 71. o. 
97 Lásd: Niccolo Machiavelli (2006) i.m. 71. o. 
98 „De ha az ókori rendszabályokat tanulmányoznánk; akkor a polgári és katonaéletnél egységesebb, azonosabb 

dolgokat nem is találhatnánk; sem azt, hogy szükségszerűen annyira szeresse egyik dolog a másikat, mint ezek; 

ugyanis minden művészetben, amelyet csak megszerveznek egy társadalomban az emberek közös javára, minden 

rendszabály, amelyet azért foganatosítanak, hogy az emberek Isten és a törvények félelmében éljenek, hiába való 

lenne, ha a védelméről nem gondoskodnánk előre; azok a művészetek amelyek jól szervezettek, fenntartják még 

azokat is, amelyek nincsenek jól megszervezve. A jó rendszabályok viszont katonai segítség nélkül úgy 

vesznének kárba, mint egy fenséges királyi palota termei, amelyek már arannyal és ékkövekkel díszesek, de mert 

még befödve nincsenek, nincs ami megvédje őket az esőtől.” Niccolo Machiavelli (2001): A háború művészete. 

Szukits kiadó, Szeged, 6. o. 
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A fordulat aztán a 17-18. században kezdődött el, amikor is az abszolút monarchiák 

Európája – lassú léptekkel ugyan, de – az állandó hadseregekkel kezdte felváltani a 

zsoldosseregeket, s a nemesi előjogok és kötelezettségek mellett a professzionalizáció útjára 

lépett.99 Ahogy Spengler írja: „A rendi államnak ebben az abszolút állammá alakulásában, 

amely mindent csak önmagára vonatkoztatva ismer el érvényesnek, a Nyugat, de épp így 

Egyiptom és Kína dinasztiái is, a nem-rendet, a »népet« hívják segítségül és ismerik el ezzel 

politikai tényezőként.”100 Talán e tekintetben is mondhatjuk, hogy kulcsfontosságú – igaz nem 

előzmények nélküli101 – az 1648-as év, a Vesztfáliai Béke. Ez a nemzetállamok és új típusú 

államközi kapcsolatok kora mellett az új hadszervezés első korszakát nyitja meg a Nagy 

Francia Forradalomig terjedően.102 „A politikai uralom biztosítására szükségessé vált és 

elégségesnek bizonyult a békeidőszakokban is fegyverben tartott, egyre nagyobb létszámú, 

egyre jobban felfegyverzett és ellátott, a központi hatalom elsődleges támaszát jelentő állandó 

hadsereg. Ezért ennek léte jellemezte az európai hadügyet az adott másfél évszázadban.”103 

A nagy európai államok a francia abszolutizmus modelljét követve kezdték meg 

hadseregeik átszervezését. „A Habsburg uralkodók katonai politikáját tekintve a XVII. század 

vége és a XVIII. század eleje jelenti az átmenetet a pillanatnyi szükség szerint alkalmazott 

hadi erőkről egy állandó és egységes alapeszmék szerint berendezett sereg képződésére.”104 

Nem volt azonban ez másként a korszakot meghatározó más hatalmak és birodalmak körében 

sem. Például ekkor105 öltötte fel ’új ruháját’ Európa katona állama, Poroszország, ahogy a 

hadügyi forradalom megjelent Svédországban és lassanként Oroszországban is, megalapozva 

ezzel a nagyhatalmi koncert legzajosabb és legvéresebb felvonásait. 

                                                           
99 Lásd: Samuel P. Huntington (1994) i.m. 26-42. o. 
100 Oswald Spengler (2011a) i.m. 468. o. 
101 Magyar vonatkozásban például – éppúgy mint Európa számos más állama tekintetében – már a 16. század 

végén felmerült a haderő átalakításának kérdése. „Az ország kétségbeejtő állapota a törvényhozó rendeket végre 

valami gondolathoz juttatta és cselekvésre serkentette. S valóban az 1593-1604. évi országgyűlések 

tevékenysége nem maradt eredmény és nyom nélkül. A nemzeti állandó hadsereg eszméje vettetett el akkor, s a 

vetésből egy század leforgása alatt: a közös hadsereg kelt ki.” Bors János (1895): Az állandó hadsereg kérdése 

Magyarországon 1593-tól 1715-ig. In Hadtörténelmi Közlemények, 1895. 8. kötet, 98. o. 
102 „A harmincéves háború befejezése után, 1648-at követően első lépésként az egyes államok megtartották 

zsoldosaikat a következő békeidőszakra is. A későbbi évtizedekben azután egyre nagyobb létszámú és egyre 

ütőképesebb állományt igyekeztek békében is együtt tartani. A Nagy Francia Forradalom kezdetéig, 1789-ig az 

európai hadügy a békeévekben is szolgáló, jól kiképzett zsoldos katonákból álló, nagy létszámú állandó hadsereg 

intézményén nyugodott.” Zachar József (1984): Idegen hadakban. Magvető könyvkiadó, Budapest, 10. o. 
103 Zachar József (2004): Habsburg-uralom, állandó hadsereg és magyarság 1683-1792. Zrínyi kiadó, Budapest, 

9. o. 
104 Szabó Dezső (1910): Az állandó hadsereg beczikkelyezésének története III. Károly korában. In Hadtörténelmi 

Közlemények, 1910. 11. kötet, 23. o. 
105 „Az ezredek ’államosítása’ - amint a régi zsoldos paradicsomok megszüntetését nevezhetjük – az első porosz 

király alatt jutott el a befejezésig…” írja Ottoheinz a porosz katona állam kialakulása és a porosz hadügyi reform 

kapcsán. Ottoheinz Rockol (1954): Az állandó hadsereg mint a feudális reakció támasza. In Hadtörténelmi 

Közlemények 1954/3-4. szám, 134. o. 
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Az állandó hadseregek létrejöttével aztán a hadak technikai, kiképzési fejlődése hozott 

új forradalmat a korszakon belül, ami az állandóságból adódó igényekkel, valamint a termelés 

és az ipar óhatatlan fejlődésével a jogfejlődést sem hagyta érintetlenül. Ekkor a birodalmak 

hadseregei újabb jelentős változáson mentek keresztül. „A gyakorlatozás, a fegyelem, a 

gépies taktika és a tüzérség tudománnyá fejlesztése olyan változásokat hozott, hogy a XVIII. 

századi hadviselés nem is emlékeztetett a XVI. és XVII. századi háború káoszára, a 

kísérletezés korára.”106 Ezek az idők pedig már nyitányát adták egy olyan korszaknak, 

melyben Clausewitz háborúról alkotott nézetei fundamentálissá váltak, s melyet már csak a 

felerősített emocionális kötődések hiánya választott el a totális háború korától. 

A 18. század állandó seregei új társadalmi réteget, új hivatást hívtak – talán mondhatjuk, 

hogy Róma után ismét – életre,107 melynek tagjai ekkor még azonban nem többek és nem 

kevesebbek az abszolút monarchiák központosított államapparátusának egy különös státuszú 

részénél. Ezek a seregek még birodalmi színezetűek voltak, általában többnemzetiségűek és 

csupán a birodalmi érdek volt az, ami miatt funkcionáltak. Igaz, mindeközben az imperialista 

hadszervezés a védelem differenciálását is erősítette, hiszen a rendőri erőket ebből a sajátos 

funkcionalitású – hódító-elnyomó – gépezetből kellett kiemelni, kikülöníteni.108 

3.2.1.3. Állam és intézményesített erőszak a totalitás korában 

A zsoldossereg szervezeti felváltását, majd a haderő belső átstrukturálását követően tehát egy 

újabb hatalmi fordulópont volt az, amellyel a zsoldos központú régi rendet valami új válthatta 

fel. Ez az új pedig nem volt más, mint a nemzeti hadsereg eszménye. A francia 

forradalommal, majd Napóleon seregeivel tehát az általános védkötelezettség felé elmozduló 

nemzeti haderő kora következett.109 Ezután a 19. század végére a nacionalizmus átitatta 

Európa államközösségének szöveteit, s még a birodalomként létező nagyhatalmak is – mint az 

angol korona, vagy épp az Osztrák-Magyar Monarchia – nyitottá váltak a birodalmi hadügyön 

                                                           
106 John Keegan (2002) i.m. 338. o. 
107 Lásd: Samuel P. Huntington (1994) i.m. 42-58. o. 
108 Ezt jegyzi le a rendőri erők enciklópédiája is a rendőrség önállósodoása, illetve a katonai erőkhöz való 

viszonya kapcsán. Lásd: George Thomas Kurian (2006 ed.): World Encyclopedia of Police Forces and 

Correctional System.Thomson-Gale, Detroit, 1-14. o. 
109 Az új modell alapját Napóleon fektette le, mikor az állandó és képzett hadsereg mellett az önkéntesség, majd 

a védkötelezettség elvén, a nemzet ügyéért hívta hadba a franciákat, s véghezvitte „…a reguláris hadsereg és a 

Nemzeti Gárda egységeinek brigádokban való egyesítését, egy a kettőhöz arányban, hogy kiképzett katonákkal 

növeljék az önkéntesek harcértékét. Ezáltal merőben újféle hadsereg jött létre.” (John Keegan (2002) i.m. 343. 

o.) Ettől a hadseregtől pedig már csak egyetlen – forradalmakban és a neoabszolutista törekvésektől áthatott 

epizódokban gazdag – lépésre volt az állandó, nemzeti hadseregek igénye és kora, s az állam és háború teljes 

átalakulása. Lásd továbbá: Sz. Sz. Lotockij (1975 szerk.) i.m. 41-46. o. 
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belül a részben nemzeti elvű hadseregszervezésre,110 vagy legalább a nemzetiségek ez irányú 

törekvéseinek részleges akceptálására. Ehhez az időleges, de lényegében Európa egészére 

kiterjedő képhez pedig hozzá kell tennünk, hogy „az európai államok dagadó nacionalizmusa 

eleve táplálta a militarizmust, az imperialista politika sikerei meg a nacionalizmust.”111 

A 20. század kezdetének (nemzet)állama tehát katonai szempontból egy hosszú fejlődés 

eredményeként lépett elő, s mutatott fel újat: a polgári kor általános védkötelezettségén 

nyugvó nemzeti haderejét és védelmi monopóliumát. Ez időre azonban messze nem csak a 

hadviselés az, ami átalakult, hanem a társadalom, a mindennapi élet, és mindezekkel 

egyetemben az állam és a jog is. Ezt a legjobban az példázza, hogy a modern polgári állam a 

jogállamiság felé mozdulva rohamosan növekvő tárgykörökben vált funkcionálisan érintetté. 

Jogi szabályozási szempontból a kodifikációs folyamatok beteljesedése, valamint a 

közigazgatási jog rohamléptekkel történő fejlődése és intézményi átalakulása mutatja ezt a 

legjobban, aminek egyik vetülte csupán a fegyveres védelem differenciálódása és benne a 

honvédelem ágazati fejlesztése vagy a rendészet önállósítása. Ez a generális változás persze 

nem meglepő, hiszen az állami védelem eddig vázlatosan bemutatott fejlődésívének 

csomópontjai mind-mind egybeesnek az állam fejlődésének és színeváltozásának 

gócpontjaival. Ezek 20. századi betetőződése az, ami minőségileg újat hozott az állam 

jelenségrendszerének egészében: azt a jelenséget, amelyet – találó és elgondolkodtató elméleti 

konstrukcióban közvetítve – Carl Schmitt úgy jelölt meg mint totális állam, s amely a 

hadviselés terén találkozott a totális háborúval. 

A totális állam lényegében a 19. század végére, illetve a 20. század elejére kialakuló új 

állammodell, amely a központosító és professzionalizálódó abszolutista államban gyökerezik, 

s amely felváltja a korábbi cenzusos, klasszifikáló és társadalmi részrendszereket lehatároló 

államelméleti sémákat. Ebben az új modellben „az állam és társadalom kölcsönösen áthatják 

egymást, s minden eddig államinak számító ügy társadalmivá, és megfordítva, minden eddig 

„csak” társadalminak számító ügy államivá válik, miként az egy demokratikusan szervezett 

közösségi szervezetben szükségszerű módon bekövetkezik.”112 Látni kell azonban azt is, hogy 

ezen állam totalitása abban rejlik, hogy „az eddig ’semleges’ területek – vallás, kultúra, 

képzés, gazdaság – megszűnnek ’semlegesnek’ lenni a nem-állami és nem politikai 

értelemben. […] A totális államban ennek következtében minden – legalábbis lehetőség 

                                                           
110 A Monarchiában ezt példázta a Magyar Királyi Honvédség és a Landwehr felállítása a közös haderő mellett, 

míg az angol korona esetében érdemes megemlékezni a nemzetiségi, illetve gyarmati alakulatok szervezéséről. 
111 John Keegan (2002) i.m. 349. o. 
112 Carl Schmitt (2002) A politikai fogalma. Osiris – Pallas Stúdió – Attraktor, Budapest, 16. o. 
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szerint – politikai, és az államra való hivatkozás már nem képes arra, hogy a ’politikai’ 

speciális megkülönböztető ismertetőjegyét megindokolja.”113 

A totális államban – melynek adott egy teljesen új, képzett, állandó, lojális, részben 

hivatásos, fegyveres erőszak-apparátus – tehát szinte minden kérdés potenciálisan politikai 

lehet. Ezzel azonban jelentősen kiszélesedik az állami beavatkozás terrénuma is. Schmitt 

helyesen mutatott rá arra, hogy az állam kompetenciája – önnön védelme érdekében – 

meghatározni, hogy ki a barát és ki az ellenség, s hogy ez utóbbi tekintetében miként kell 

eljárni. Ezen kompetencia realizálása azonban óhatatlan növekedést igényel a védelmi 

szervezetekben akkor, amikor a legtöbb kérdés politikaivá válik, s így a legtöbb társadalmi 

részrendszerben megjelenhetnek az ellenség körébe tartozó veszélyes magatartások, vagy 

legalábbis a jogrend kényszerrel való fenntartásának igénye. Ez a funkcióbővülés a fegyveres 

erőszak apparátusainak funkcionális és strukturális differenciálódásához, illetve a nemzeti 

politika által meghatározott sajátos szisztémákhoz vezetett. Ahogy Schmitt írja: „egy normális 

állam teljesítménye mindenekelőtt abban áll, hogy az államon és területén belül létrehozza a 

teljes megelégedettséget, fenntartja a »nyugalmat, biztonságot és rendet« és ezáltal normális 

helyzetet teremt…”114 Ehhez azonban a totális államnak olyan struktúrát kell kialakítania, 

amely alkalmas arra, hogy mindennek eleget tegyen. Ezzel pedig nem csak a védelmi 

intézmények differenciálódása, hanem az eszközök újraértelmezése is együtt járt, amelybe 

több 20. századi zsákutca és vadhajtás mellett az is beleértendő, hogy elkezdték elkülöníteni 

szervezeti és ágazati szinten az egyes védelmi szférákat, vagyis a honvédelmet, a rendészetet 

és a titkosszolgálati tevékenységet, s így kiteljesítették a fegyveres védelem rendszerének 

kialakulását. 

Ebben a korszakban a háborúskodás is jelentős változásokon ment át. A katonai 

szembenállás már egyre inkább olyan felek között is zajlott, melyek katonai erői nem 

mérhetők egymáshoz. Ennek az aszimmetrikus hadviselésnek a klasszikus példáját adták 

Schmitt osztályozásában115 a gyarmati háborúk. Itt a nagy létszámú, állandó és képzett 

birodalmi seregekkel és azok gyarmati erőivel szemben gyenge helyi haderők, illetve 

irreguláris, a klasszikus háború színtereitől távol maradó és a polgári lakosság által támogatott 

partizánok veszik fel a harcot a gyarmati erők ellehetetlenítése és demoralizálása érdekében. 

A polgári lakosság támogatása azonban szükségképpen kiterjesztette a háborút magára a 

                                                           
113 Carl Schmitt (2002) i.m. 16. o. 
114 Carl Schmitt (2002) i.m.  31. o. 
115 Schmitt a partizán elméletéről írott munkájában a klasszikus európai – ahogy ma mondanánk szimmetrikus – 

államközi háborút, a polgárháborút, és a gyarmati háborút különböztette meg. Vö.: Carl Schmitt (2002) i.m. 109-

110. o. 
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polgári lakosságra is, mely a kezdeti időkben ’biztonsági’ intézkedések formájában valósult 

meg, s életre hívta az internáló táborok intézményét.116 

A háború – vagyis az állami erőszak – a maga korábbi klasszikusan államközi formáit 

elhagyja, s kiterjed egy korábban katonailag rendszerszinten közvetlenül nem érintett közegre, 

a polgári lakosságra, ami nem mást jelent, mint a totális háború útjára lépést. Persze az nem 

tagadható, hogy korábban is előfordult, hogy a hadakozást a fosztogatások és más inzultusok 

– esetenként deportálások – formájában a polgári lakosság is megszenvedte, azonban a 19. 

század végével megjelenő új tendencia – amit az internáló táborok a legplasztikusabban 

jelenítenek meg – markánsan eltér a korábbi eseti és önkényes jelenségektől, hiszen 

egyrészről szisztematikus beavatkozást jelent, másrészt a fegyveres erő a katonai stratégia 

részeként realizálta ezeket. 

E lépésnél azonban rá kell világítani arra, hogy az államok és hadseregek a 

szimmetrikus hadviselésben ismeretlen – mára sokrétűvé váló, jelentősen transzformálódott és 

megerősödött – formákat erősítettek fel, melyek egyike a partizán117 harcmodor, vagyis az 

aszimmetrikus hadviselés régóta létező formáinak megújítása. Ez nem más, mint ellenhatás az 

aszimmetriára épülő birodalmi hadviseléssel és a polgári lakosságra kiterjesztett 

hadpolitikával szemben.118 A partizánság jelenségével és különösen annak elterjedésével két 

dologra kell felhívni a figyelmet. Egyrészt arra, hogy a partizán jogon kívüliségéből és a 

Schmitt által jól érthetően levezetett megsemmisítésig fokozódó valóságos ellenségességéből 

a totális ellenállás következett, mely nem ismer határokat és konvenciókat, csak a 

hatékonyságot és a kívánt eredmény elérését. Másrészről arra is, hogy a korábbi történelmi 

példákban az államok nem tudtak hathatósan fellépni a partizánok ellen, ami teret engedett 

                                                           
116 Ezek tekintetében azonban le kell jegyezni Joël Kotek és Pierre Rigoulot munkájára hivatkozva, hogy az 

internáló táborok jóval a tényleges totális háború és a totalitarizmusok előtt jelentek meg, s jóval még azután is – 

napjainkban is – léteznek. Vö.: Joël Kotek – Pierre Rigoulot (2005): A táborok évszázada. Nagyvilág Kiadó, 

Budapest. Farkas Ádám (2013): Gondolatok a táborok évszázada kapcsán. In Jog Állam Politika 2013/3. szám 

149-155. o. 
117Erről a kérdésről Carl Schmitt kimerítően értekezik a „Partizán elmélete” c. munkájában, melyben történetileg 

bevezeti, majd a háború elméleti megközelítéséhez mérten pozícionálja a jelenséget, bemutatva annak fogalmi 

eredetét, és elméleti fejlődésívét is. 
118A partizán harcmodor egyik legismertebb megnyilvánulása a modern történelemben a spanyol ellenállás volt 

Napóleon hadaival szemben. Schmitt is innen indítja a kérdés vizsgálatát, ami különösen érthető akkor, ha 

figyelembe vesszük a feljegyzéseket, melyek szerint kevesebb, mint ötvenezer gerilla több mint 

kétszázötvenezer reguláris katonát tudott lekötni ezen a hadszíntéren. 

De mi is jellemezte ezt a formát? Egészen egyszerűen a jogon kívüliség, hiszen a klasszikus nemzetközi jog nem 

ismerte el hadviselő félként a partizánokat, vagyis viszonylatukban a modern háborút korlátozó intézmények 

nem érvényesültek. Ebből következik, amit Schmitt helyesen állapított meg, hogy: „A modern partizán sem 

jogot, sem kegyelmet nem vár el az ellenségtől. Elfordult a megszelídített védelmi intézményekkel 

körülbástyázott háború konvencionális ellenségességétől és egy másik terület, a valóságos ellenség területe felé 

vette az irányt, amely a terrorral és ellenterrorral egészen a megsemmisítésig fokozódik.” Carl Schmitt (2002) 

i.m. 109. o. 
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annak a szemléletnek, amely Napóleon 1813. szeptemberi Lefèvre tábornokhoz intézett 

parancsára hivatkozva azt vallja, hogy „partizán módjára kell cselekedni mindenütt, ahol 

partizánok vannak.”119 

Ez utóbbi tétel, mint hivatkozási alap egyértelműen azt jelenti, hogy a partizánok 

ellenében a háború elhagyja korábbi kereteit, vagyis hogy a háború fokozatos 

totalizálózásával az államok eszközrendszere tovább szélesedett, méghozzá oly módon, hogy 

azzal az állam fegyveres karaktere szükségképpen megerősödött. Az így jelentkező kihívások 

miatt különlegesen képzett erőkre volt szükség az egyébként tömegesedő, nagy lélekszámú és 

állandó fegyveres erőkben, valamint a lassan önállósodó rendészetben és az ekkor 

’diadalútjára’ induló politikai elhárításban is, vagyis összefoglalóan: az állam fegyveres 

védelmi rendszerében. 

Világszerte átfogó változást azonban ebben a képletben a második világháború vége 

sem hozhatott, hiszen a világ nagy részén fennállt, vagy épp kiépülőben volt a szovjet típusú 

rezsim, amely a teljes tisztogatás után a két háború közti – totalitárius – metódus szerint 

építette fel saját katonai elitjét és szervezetét.120 A keleti blokkal szemben a Nyugat 

kényszerhelyzetben volt, hiszen akkor, amikor a potenciális háborús fenyegetés folyamatos, 

elképzelhetetlen egy rendszerszintű reform. Ehhez pedig hozzá kell tennünk, hogy a széthulló 

gyarmati világ, csak tovább mélyítette a fegyveres védelem terén kialakult torziókat, hiszen a 

korábban már említett modern praetorianizmus és az úgynevezett praetorianus állam 

mintapéldányait hívta életre, majd bukott államok sorát és velük a nemzetközi terrorizmus, 

azaz a kortárs és államról levált partizánság fészkeit alapozta meg. Ahogy John Keegan írja: 

„Az 1945 utáni négy évtized során Ázsia és Afrika újonnan függetlenné vált országai nyugati 

mintára gyors ütemben militarizálódtak, ami éppoly meglepő fejlemény volt, mint az európai 

polgári lakosság militarizálása annak idején, a XIX. században.”121 

A hidegháború, továbbá a fegyverkezési verseny és annak ismert hatásai, valamint a 

folyamatos harckészültség mellett azonban kiemelendő, hogy az állam fegyveres védelmének 

intézményrendszere igen is jelentős változást hozott a differenciálódás fokozatos 

folytatásával. A 20. század második feléhez mérten korábban még csak gyermekcipőben járó 

titkosszolgálatok és politikai rendőrségek a technika vívmányai és a politikai hatalom 

                                                           
119 Carl Schmitt (2002) i.m. 111. o. 
120 Hazánk tekintetében lásd: Kis András (1995): A Magyar Honvédség újjá szervezése. Zrínyi kiadó, Budapest. 

Király Béla (1986): Honvédségből Néphadsereg. A Magyar Füzetek és a Magyar Öregdiákok Szövetsége 

Bessenyei György Kör közös kiadványa, Párizs-New Brunswick. Mucs Sándor – Zágoni Ernő (1984): A Magyar 

Néphadsereg története. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest. Szani Ferenc (1999): Néphadsereg 1957-1989. Honvéd 

kiadó, Budapest. 
121John Keegan (2002) i.m. 371. o. 
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támogatása – nem utolsó sorban pedig a folyamatos hírszerzési háború – révén lényegében 

egy új, és szinte a legerősebb tényezővé nőtték ki magukat a fegyveres védelem rendszerében, 

ami számos-számtalan – máig nyitott – jogi, szabályozási probléma melegágyává vált és 

okszerűvé tette a fegyveres védelem rendszerében a nemzetbiztonsági ágazat önállósítását. 

Hasonlóan jelentősnek tűnhet az a tény, hogy a nagyhatalmak a hidegháború 

időszakában nem közvetlenül egymással harcoltak, hanem több esetben„kihelyezték” 

háborúikat és ezzel az expedíciós jellegű hadviselés mellett törtek lándzsát. Ez elvitathatatlan, 

hogy kisebb politikai áldozatot jelentett, mint a távolodó emlékekben élő közvetlen háború, 

ám ez a felfogás a nyílt háborús fenyegetés csökkenésével egyre haloványabbá vált. 

Közismert, hogy a demokratikus berendezkedésű államok különböző kihelyezett háborúi 

idővel hatalmas politikai viharokat kavartak. A franciák indokínai vállalkozása, a vietnami 

majd koreai háborúk, a disznó-öböl inváziója, vagy épp a falklandi háború és végül Irak, 

mind-mind kikezdték az éppen kormányon lévő politikai vezetők támogatottságát. Ez pedig 

egyértelműen új megoldásokat követelt. 

Miközben a hidegháborúban – hatalmas pénzben és szellemi tőkében mért áldozatok 

árán, de – kivéreztették a Szovjetuniót, az állam fegyveres védelme váratlan és máig nagy 

vitákat kavaró megoldások felé fordult. Ezek közül a hidegháború utáni képesség-csökkentési 

hullám mellett a katonai és biztonsági tevékenységek magánszereplőként megjelenő katonai 

és biztonsági vállalatokhoz történő kiszervezése emelendő ki,122majd a fegyveres védelem 

újbóli, teljes spektrumú megpróbáltatása a terrorizmus és a hibrid háború kihívásai révén, 

amelyeknek egyszerre van – egymástól elválaszthatatlan – belső és külső védelmi, vagyis a 

fegyveres védelem egészére kiterjedő jellemzője is. 

3.2.2. Az állam fegyveres védelmének magyar történeti áttekintése 

A fegyveres védelem történeti sematizálása főbb tendenciáiban Magyarországon sem mutat 

jelentős eltérést, igaz a fegyveres védelem rendszerének tényleges kialakulása, majd 

differenciálódása meglehetősen intenzív fejlődés képében jelent meg a hazai 

alkotmánytörténetben az 1848-as kezdetek után az 1867-es Kiegyezés időszakával. Ettől az 

időszaktól lehet Magyarországon katonai karakterű szervekről beszélni, ha az állam fegyveres 

védelmének egyes intézményeit fogalmi szinten, a fegyveres védelem rendszeréről pedig 

akkor, ha a védelem szervezeti mátrixát mint szisztémát, azaz állami alrendszert kívánjuk 

kezelni. 

                                                           
122 A témakör kapcsán lásd a 33. lábjegyzetet. 
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Ez a fajta szervezeti és jogi differenciálódás hazánkban hosszú évtizedek alatt vette fel 

azon formáját, melyet általánosságban ma is ismerünk. Azt is mondhatnánk, hogy a döntően 

katonai erővel operáló fegyveres védelem jogállami és fejlődő metamorfózisáról beszélünk az 

állam fegyveres védelmi rendszerének kialakításával. 

A differenciálódás bázisát – a nemzetközi környezetben végbemenő változások 

felismerése mellett – a nemzeti függetlenség gondolatából kipattanó katonai erőmegosztás 

adta, mely a Kiegyezés legnagyobb elvi vitáját is jelentette. A közös hadsereg mellett a 

Magyar Királyi Honvédség létrehozása, valamint a népfelkelés fenntartása egyértelműen egy 

megújított rendszert hívott életre a hatalommegosztás és a nemzeti önvédelem felől nézve. 

Ezen a bázison aztán megerősödött az a felismerés, miszerint a rendvédelem feladataira 

– mint karhatalom – használható ugyan a klasszikus értelemben vett haderő, azonban a 

katonák elsősorban nem a belrend fenntartására és a rendészet feladataira hivatottak, hanem 

az ellenségtől való védelemre, annak megsemmisítésére, ami mind az eszközök, mind a harci 

módszerek, mind a felszerelések tekintetében komoly eltéréseket jelentett. Ez a felfogás 

képződött le abban a megoldásban, amely a városokban életre hívta az államrendőrségeket, 

megerősítette a detektív testületet, valamint felállította az államrendőrségek és a hadsereg 

között félúton elhelyezkedő csendőrséget, de mindvégig fenntartotta a katonai karhatalom 

speciális intézményét és ilyen formán a Honvédségnek belső rend fenntartásával kapcsolatos 

rendeltetését.123 

Ezek a 19. század végén végbemenő, jelentős változások már jól mutatják az állam 

fegyveres védelmének modern differenciálódását Magyarországon, amihez az 

államrendőrség, a csendőrség, a határrendőrség és a határszéli csendőrség – összefoglalóan a 

rendvédelem124 – intézményeit, a testőrség különálló szervezetét,125 valamint a képviselőházi 

                                                           
123 A honvédségről szóló 1868. évi XLI. törvénycikk 1. §-a úgy fogalmaz: „A honvédség a fegyveres erőnek 

kiegészitő része, háboru idején a hadsereg támogatására és a belvédelemre, békében kivételesen a belrend és 

biztosság fentartására is van hivatva.” A honvédségről szóló 1890. évi V. és 1912. évi XXXI. törvénycikk e 

megfogalmazást tartja fenn első szakaszaiban, majd a m. kir. honvédségről szóló 1921. évi XLIX. törvénycikk 

első szakasza úgy egészíti ki a feladatszabást 1. §-ában, hogy „A magyar állam fegyveres ereje a m. kir. 

honvédség. A m. kir. honvédség feladata a belső rendnek és biztonságnak fentartása s az ország határainak 

megvédése.” 
124 Bővebben lásd: Forró János (2011): A magyar rendvédelem 1867-1968. In Rendvédelem-történeti Füzetek 

2011/23. szám 60-77.o. Parádi József (2011a): Kontinuitás és újrakezdés a XIX-XX. századi magyar 

rendvédelemben. In Rendvédelem-történeti Füzetek 2011/23. szám 99-110. o. Parádi József (2011b): 

Rendvédelem-karhatalom 1867-1945. In Rendvédelem-történeti Füzetek 2011/23. szám 111-123. o. Parádi 

József (2011c): A polgári magyar állam rendőrségei 1867-1945. In Rendvédelem-történeti Füzetek 2011/23. 

szám 124-143. o. Szentgyörgyvári Tamás (2014): Az útlevélügy és a határőrizet a jogi szabályozás tükrében, 

különös tekintettel a nagy háború időszakára. In Katonai Jogi és Hadijogi Szemle 2014/2. szám 109-136. o. 
125 Csapó Csaba – Parádi József (2012): Az államfő magyarországi védelme az Osztrák-Magyar Monarchiában. 

In Rendvédelem-történeti Füzetek 2012/26. szám 27-34. o. Parádi József (2013): Az államfő testőrségei az 

Osztrák-Magyar Monarchiában. In Rendvédelem-történeti Füzetek 2013/27-28-29-30. szám 155-160. o. Detre 

Zoltán (2008): Az élőerős személyvédelem kialakulása, testőrségek 1707-1918 között Magyarországon. In Bolyai 
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őrség126 önállósult intézményét hozzá véve jól láthatjuk, hogy egy rendkívül cizellált 

rendszere született meg az állami fegyveres védelemnek. Azt leszámítva, hogy a mai értelem 

szerinti országos hatáskörű rendőrség nem létezett még a dualizmus időszakában, azt 

mondhatjuk, hogy az akkor kialakított fegyveres védelmi rendszert lényegében máig 

fenntartjuk. Ebben – a dualizmus osztrák mintáira is méltán építve127 – a változást az első, 

majd még inkább a második világháború után a politikai rendészet elkülönült intézményei, 

illetve a titkosszolgálatok világa idézte elő. 

A fegyveres védelem ezen rendszerének hazai kialakulását és változásait az alábbi 

ábrával írhatjuk le, amihez aztán a jövőben – további kutatások keretében – célszerű 

összehasonlító jelleggel megvizsgálni más államok fegyveres védelmi rendszerének 

evolúcióját is, illetve az intézményi változások részletes jogtörténetét is. 

                                                                                                                                                                                     
Szemle 2008/3. szám 79-90. o. Bangha Ernő (1990): A Magyar Királyi Testőrség Története 1920-1944. Európa 
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szám 6-15. o. 
126 Tóth László (1994): A Képviselőházi Őrség születésének története. In Rendvédelem-történeti Füzetek 1994/5. 
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127Ezekről bővebben lásd: Pilch Jenő (1998) i.m. Boda Jozsef (2015): Az Osztrák-Magyar Monarchia felderítő 
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A magyar állam fegyveres védelmének történeti sémája 
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3.3. A FEGYVERES VÉDELEM FUNKCIONÁLIS SEMATIZÁLÁSA 

Az állam fegyveres védelme napjaink gondolkodásában funkcionális értelemben a minősített 

erőszak kategorizáltsága szerint megosztva jelenik meg. Ez alapvetően külső és belső védelmi 

feladatokkal operál,128 amelyhez hozzá igazítja az ezeket ellátó katonai karakterű szervek 

hatásköri, szervezeti és személyi sajátosságait is. Ezen a rendszeren belül elhelyezhetők azok 

a terminológiai viták és kérdések is, amelyek a honvédelem és a rendészet viszonya, a 

rendészet és rendvédelem, illetve a közrend és közbiztonság fogalompárjai, vagy épp a 

nemzetbiztonsági tevékenység speciális rendőrségi tevékenységként való felfogása kapcsán 

felvethetők.129 

Ez a kategorizálás a 19-20. század terméke. Cezúrái nem minden államban 

borotvaélesek, de többé kevésbé markánsnak mondhatók. Hazánkban az éles elválasztást a 

rendszerváltozás politikai félelmei alapozták meg, majd a védelem kérdésének perifériára 

sodródása erősítette fel. Az elmúlt években azonban Magyarország is elmozdult az Európában 

több helyen fellelhető, illetve itthon a polgári korszakban is ismert minta felé, amely 

közreműködést tesz lehetővé az egyes ágazatok között béke idején is. Ennek oka, hogy a 

biztonsági környezet változása, az új kihívások természete és a nemzetközi erőtér alakulása 

elkezdett egy szürke zónát kialakítani a védelem vonatkozásában, amihez nem illeszthető az 

éles alaprendeltetési elhatárolás koncepciója, mivel a szürkezónás kihívások kezeléséhez 

funkcionális átmeneteket kell képezni. 

Természetesen ez a hatásköri és szervezeti felosztás eltérő sémában valósul meg a béke 

– vagy normál jogrend – állapotában, és a különleges jogrend időszakában. Az utóbbi 

természeténél fogva rendkívüli döntéseket igényel, ahol a normál jogrend intézményeinek egy 

része vagy egésze, részben vagy egészben felfüggesztésre, vagy átalakításra kerül, valamint 

az egyes védelmi ágazatok közti viszonylagos egyensúlyban is jelentős hangsúlyeltolódások 

                                                           
128 Ezt a felosztást használja mások mellett Lakatos László is abban a 2013-ben megjelent közigazgatási jogi 

szakkönyv sorozatban, amelyben a honvédelmi igazgatás rendszerét mutatja be. Lásd: Lakatos László (2013) 

i.m. 199-248. o. Hasonló szemléletet tükröz a nemzetbiztonsági tevékenységek vonatkozásában: Dobák Imre 

(2014 szerk.): A nemzetbiztonság általános elmélete. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet, 

Budapest. Hajma Lajos (2001) i.m. 
129 Anélkül, hogy a kutatás keretein messze túlmutató terminolgóiai viták lényegébe belemennénk, e tekintetben 

lásd például: Patyi András (2013): A rendészeti igazgatás és a rendészet jogának alapjai. In Lapsánszky András 

(2013 szerk.) i.m. 137-169. o. Korinek László (2012): A rendőrség szerepe, funkciói és típusai. In Hautzinger 

Zoltán – Verhóczki János (2012 szerk.): Sodorvonalon. Tanulmányok Virányi Gergely 60. születésnapja 

tiszteletére. Magyar Rendészettudományi Társaság, Budapest, 137-156. o. Finszter Géza (2012): Tanítások a 

rendészetről. In Hautzinger Zoltán – Verhóczki János (2012 szerk.) i.m. 61-76. o. Finszter Géza (2012): A 

rendőrség joga. Tanulmány a rendészeti igazgatásról. Országos Rendőr-főkapitányság, Budapest. Finszter Géza 

(2014): Rendészetelmélet. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Budapest. Christián László 

(2010): A bizonytalan alapra épülő ház, avagy a rendészet fogalmainak tisztázása. In Iustum Aequum Salutare 

2010/1. szám 175-192. o. 
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mehetnek végbe az adott kiváltó esemény jellege függvényében. Úgy is mondhatnánk, hogy 

különleges jogrendben a fegyveres védelem hatásköri szabályai is jelentős mértékben 

átalakulnak, vagy inkább összemosódnak az egyes fenyegetések és a szükséges állami 

erőalkalmazás függvényében, kitágítva egyúttal a védelmi alrendszer társadalmi viszonyokba 

való beavatkozási körét a – a különleges jogrend idejére lehetővé tett törvénypótló, illetve 

törvényrontó – rendeleti jogalkotással. 

Fontos kiemelni, hogy több nyugati államban is vannak különleges jogrend bevezetését 

nem igénylő olyan speciális feladatok vagy válságidőszakok, amelyeknél a védelmi 

kategorizációs séma kontúrjai köztes sávvá, szürke zónává alakulnak. Ezekben a fegyveres 

erő kivételes hatalom bevezetése nélkül is bevonható belbiztonsági feladatokba.130 Ezzel 

lényegében megszűnik a külső-belső védelem éles elhatárolásának értelme és csak egyetlen és 

egységes fegyveres védelemről érdemes beszélni, aminek az operativitás és 

hatalommegosztás elvei szerinti eltéréseit mutatja meg az alapfeladatok szerinti szervezeti 

tagozódás a minősített erőszak kategorizáltságából adódóan. 

Figyelembe véve tehát a terminológiai viták és zavarok valóságos sorát úgy a 

jogszabályi fogalmak versus szakirodalom, mint a szakirodalmon belüli nézetek tekintetében, 

meglátásom szerint a minősített erőszakon belül a szervezeti tagozódás, a funkcionális 

sajátosságok, a rendeltetés és nem utolsó sorban az alapjogkorlázotás jellege alapján – 

hasonlóan a nemzetbiztonság angolszász felfogásához és Samuel P. Huntington ezt leíró 

nézetéhez – egy átfogó alrendszeren belül három nagy ágazatot jeleníthetünk meg, melyek 

között persze szükségképpeni kapcsolódások, feladatrendszerbeli kooperációk alakítandók ki, 

illetve erősítendők fel. Az így felvázolt fegyveres védelem magyarországi tagozódásának 

általánosított – ágazatközi funkciók nélküli – sémáját szemlélteti a következő ábra. 

                                                           
130 Ezt példázta az elmúlt közel két évben a katonai erő közrendvédelembe való bevonása az anti-terrorista 

intézkedések keretében Franciaországban, Belgiumban, vagy Olaszországban. 
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Az állam fegyveres védelmének általánosított funkcionális sémája 

 

Anélkül, hogy az egyes szervek közti ’rivalizálás’ bármely irányzatához kapcsolódnék, 

le kell szögeznem, hogy az általam javallott sémák az állam védelmi – ezen belül is fegyveres 

védelmi – funkciójának tagozódását mutatják és nem a hatályos szervezeti tagozódásra 

irányulnak, illetve arra, hogy a jogalkotó éppen mely funkciót mely ágazatokhoz telepíti. 

Megítélésem szerint az állam fegyveres védelmén belül a sajátos karakterisztika és 

rendeltetés szerint három alrendszer jelölhető meg, a (1) honvédelem, a (2) a rendészet, 

valamint a (3) nemzetbiztonsági tevékenységek. 

A honvédelem az alapvetően külső támadásokkal szembeni felkészülés, felkészítés; az 

állam- és társadalom rendjét végzetesen fenyegető fegyveres kihívások kezelése, illetve a 

klasszikus katonai védelem feladatrendszereit jelenti, amely értelemszerűen nem korlátozható 

a katonai védelem és vele Magyarország esetén a Magyar Honvédség tevékenységére, hanem 

azon messze túlmutató összkormányzati jellegű, sőt a közigazgatás egészére kiterjedő 

feladatrendszert jelent úgy a tervezés és a felkészülés, mint a végrehajtás tekintetében.131 

„Rendészeten azt a közigazgatási tevékenységet értjük, amelynek feladata a 

közbiztonság és a közrend, valamint az állampolgárok személyes biztonságának megóvása, 

továbbá közreműködés a megsértett rend helyreállításában. A rendészet és a rendőri 
                                                           
131 E tekintetben lásd: Farkas Ádám – Kádár Pál (2016 szerk.) i.m., Keszely László (2017) i.m. 
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tevékenység nem azonos fogalmak.”132 A rendőri tevékenység ugyanis csak egy eleme a 

rendészetnek, amely az ábrán megjelölt többi védelmi funkcióknál lényegesebb bővebb 

feladatrendszert fed le. 

A harmadik ágazatként megjelenített nemzetbiztonsági tevékenységről Patyi András 

Korinek László nézeteire támaszkodva azt írja, hogy a rendőrségek tipizálása alapján a 

nemzetbiztonsági szolgálatok különös feladat- és hatáskörű rendőrségként is felfoghatók, 

mivel nyomozó hatósági jogkört ugyan nem gyakorolnak, de egyes rendőri intézkedések és 

kényszerítőeszközök alkalmazásának joga megilleti őket. Magam egyrészről úgy gondolom, 

hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok rendeltetéséből alkotmányosan is eltérő védelmi 

funkciók következnek, ami már önmagában is ok a rendőrségi tipizálásból való kikülönítésre, 

ahogy az is, hogy a nemzetbiztonsági szféra a rendőrségtől különálló kategóriaként jelenik 

meg az Alaptörvényben is. Másrészről a működési, feladatellátási sajátosságok is inkább az 

önálló ágazati kezelésre helyezik a hangsúlyt, hiszen abban kulcsszereppel bírnak a minősített 

tárgykörök és a ’titkosszolgálati eszközök’, intézkedések. Harmadrészt a nemzetbiztonsági 

ágazat sajátossága, hogy annak szervei lényegében a sajátos eszközök, funkciók és működés 

mellett szervesen kapcsolódnak valamely másik ágazat szervezetéhez, funkciójához, amihez 

úgy adnak többletet, hogy különállásuk egyszerre jelent jogállami garanciát és szakmai-

szervezeti szükségszerűséget. Ami a rendőri intézkedések és kényszerítő eszközök 

alkalmazásának kérdését illeti, meglátásom szerint a szóban forgó eszközök legális 

értelemben épp annyira rendőrségiek, mint nemzetbiztonságiak, vagy épp honvédelmiek, 

hiszen mindegyik ágazat törvényének vonatkozó rendelkezései között van átfedés,133 amitől 

még a Magyar Honvédség például nem tekinthető különös feladat- és hatáskörű rendőrségnek, 

vagy a kronológiai kialakulásra figyelemmel a rendészeti szervek, illetve a nemzetbiztonsági 

szolgálatok különös jogállású fegyveres erőnek. 

Az általánosító ágazati sémán belül azonban úgy elméleti-rendszertani, mint a 

szabályrendszert szemléltető megközelítésben számos konkrét fegyveres védelmi funkció 

jeleníthető meg, melyek mindegyike egy szervezeti szintet is képezhet egyben. Ezek a 

területek meglátásom szerint még mindig rendelkeznek annyi sajátossággal eljárási és 

szervezési oldalról, hogy indokolt legyen önálló kategorizálásuk akkor is, ha egyébként adott 

                                                           
132 Baraczka Róbertné – Szikinger István (1999): A rendészeti igazagatás. In Ficzere Lajos – Forgács Imre (1999 

szerk.): Magyar Közigazgatási Jog. Különös rész európai uniós kitekintéssel. Osiris kiadó, Budapest, 250. o. 
133 Vö.: A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 47-62/F. §-ait a honvédelemről 

és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 

CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 54/D-62. §-ait, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi 

CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 31-37. §-ait. Mindezek azzal a kitétellel, hogy az egyes törvények 

fegyverhasználati, kényszerítő eszközökre, illetve intézkedésekre vonatkozó szabályai a kihívások változása 

miatt bármikor felülvizsgálhatók, illetve különleges jogrendben, egyes esetekben módosíthatók. 
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esetben a hatályos jogszabályi rendelkezések nem önálló szervezet keretei között jelenítik 

meg őket. Ennek a – jogszabályi sémától eltérő – rendszerező megközelítésnek az is 

létjogosultságot adhat, hogy a fegyveres védelem rendszere folyamatos változásban van, így a 

rendszerszinten azonosítható funkciók lehet hogy ma még nem képeződnek le jól 

megragadható, részben-egészben önálló szervezeti formában, de az nem jelenti azt, hogy ez 

napok, hetek, vagy hónapok múlva is így marad a szervezetváltozásokkal, vagy a biztonsági 

környezet változásainak igényeivel összefüggésben. Mindezekre figyelemmel a fegyveres 

védelem rendszerében összegzett funkciókat szemléleti az alábbi ábra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az állam fegyveres védelmének részletező funkcionális sémája 

 

A funkcionális séma tekintetében az egységesülés, vagy átfogó jelleg felé mutató 

trendek ellenére sem lehet figyelmen kívül hagyni a funkciók elkülönítését és az alapfeladatok 

szerinti klasszikus belső-külső védelmi tagozódást. E körben a normál jogrendi sémában a 

külső védelem vonatkozásában tételezhetjük a fegyveres erőket, amelyek az állam külső, 

katonai védelmét hivatottak ellátni. A fegyveres erők működését fő szabály szerint támogatják 

a katonai hírszerzési feladatokat ellátó szervek, amelyek vagy a fegyveres erő szervezetében, 

vagy attól függetlenítve kerülnek kialakításra, jellemzően katonai állománnyal. Ezek mellett 

jellemzően kialakításra kerülnek a civil hírszerző és elhárító szervek, amelyek célja a polgári 

viszonyok vonatkozásában begyűjteni az egyes országokban fellelhető, nemzetbiztonsági 

szempontból kiemelt információkat, illetve lehetőség szerint elhárítani az idegen hatalmak 

hasonló tevékenységét. A külső védelem vonatkozásában a határőrség vehető még figyelembe 

azokban az államokban, ahol a határőrséget nem mint rendészeti szervet, hanem mint 

fegyveres erőt, vagy honvédelmi és belügyi kettős alárendeltségű szervet határozzák meg. Ezt 
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nagyban befolyásolhatja a határsértő cselekmények karakterisztikája, a határvonal természeti 

jellege és a szomszédság-politika az adott állam vonatkozásában. 

A belső védelem vonatkozásában jellemzően a rendőri szerveket kell elsőként tárgyalni. 

Ide sorolható általános fogalmaink szerint a rendőrség, amely nem mindenhol egységes és 

államilag szervezett, mint hazánkban, hanem néhol helyi, vagy funkcionális tagoltságú,134 de 

ide sorolandó hazánkban még a terrorelhárítás, valamint a belső bűnmegelőzés és 

bűnfelderítés is. Külön kell beszélnünk a sajátos, félkatonai jellegű rendvédelmi szervekről, 

mint amilyenek a csendőrségek.135 Ugyancsak itt kell említenünk a fegyveresen szervezett 

vám- és pénzügyőr szerveket, melyek speciális rendészeti feladatokat látnak el. Egyes 

államokban a speciális – különösen szövetségi államokban a szövetségi szintű – nyomozó 

hatóságok is önállósult belső védelmi szervként működnek. A klasszikus rendvédelmi szervek 

mellett a belső védelem tekintetében kell számba venni a magyar terminológia szerint azokat 

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat, amelyek tevékenységüket alapvetően belföldön, az 

alkotmányos rend védelmében, illetve kiemelt bűncselekmények elhárítása érdekében fejtik 

ki. Ezek között esetlegesen számba vehetők az úgynevezett korrupció elleni szervek, amelyek 

akár különleges státuszú nyomozó szervként, akár titkosszolgálati – belső elhárítási – 

formában is megszervezhetők az egyes államokban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A magyar állam fegyveres védelmének általánosított funkcionális sémája a külső-belső felosztásban nem 

értelmezhető fegyveres védelmi funkciók nélkül 

                                                           
134 Lásd: Christian László (2011): A rendészet alapvonalai, önkormányzati rendőrség. Universitas-Győr 

Nonprofit Kft., Győr. 
135 Vö.: Derek Lutterbeck (2013): The Paradox of Gendarmeries: Between Expansion, Demilitarization and 

Dissolution. The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, Geneva., Michiel de Weger 

(2009): The Potential of the European Gendarmerie Force. Netherlands Institute of International Relations, 

Hague. 
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Természetesen ez az elhatárolás nem kőbe vésett abban az értelemben, hogy a nemzeti 

megoldások sajátos – köztes természetű intézményeket – hozhatnak létre, illetve ma már 

egyre több olyan terület van, amely egyszerre néz szembe külső és belső kihívásokkal, így 

ezek ebben a sémában meglátásom szerint már nem értelmezhetők, de még az ágazati 

tagozódás hármas rendszerében sem teljesen. A fenti tagozódásban még értelmezhető, de 

belső és külső védelmi funkcióval is bíró szervezet példája ma Magyarországon a Katonai 

Nemzetbiztonsági Szolgálat, amely a korábbi Katonai Biztonsági Hivatal mint belső védelmi 

és a korábbi Katonai Felderítő Hivatal mint külső védelmi szervezetek fúziójával jött létre,136 

s amely ma az egyik legkézenfekvőbb lehetőséget nyújtja a kortárs biztonsági környezet 

szerinti fejlesztéshez, amennyiben továbberősítésre kerül annak különállása és egyben 

honvédelmi ágazathoz való kapcsolódása a Hvt. megfelelő módosítása mellett. Meglátásom 

szerint hasonlóképp köztes természetű jogkörei alapján, de már a fenti sémákban nem 

megfelelően értelmezhető a jelenleg a rendőrség szervezetében sajátosan szabályozott 

Terrorelhárítási Központ is, a nemzetbiztonsági szolgálatként megszervezett Terrorelhárítási 

Információs és Bűnügyi Elemző Központ és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat részeként 

működő Nemzeti Kibervédelmi Intézet. E példák mellett funkcionális oldalról úgy vélem 

elgondolkodtató, hogy a határvédelem és határőrizet önállósítása kettős ágazati kötődéssel 

lenne inkább megoldandó, akárcsak a francia nemzeti csendőrség mint szintén – a korábbi 

magyar csendőrséghez hasonlóan – köztes minta, mely belső és külső védelmi feladatokat is 

ellát, beleértve ebbe az államhatárral kapcsolatos komplex feladatokat is. 

Emellett azt is ki kell hangsúlyozni, hogy ez a külső-belső tagolás az alapfeladatok, 

vagy főfeladatok, rendeltetés szerinti tagolódását tükrözi. Az egyes szerveknek lehetnek olyan 

kiegészítő feladataik, amelyek nem a főfeladat szerinti külső, vagy belső védelmi szférához 

tartoznak. Ennek archetípusa Magyarországon a Magyar Honvédség közreműködési feladata 

a katasztrófák kezelése körében, a 2015-ben kialakított közreműködési feladatkör a tömeges 

bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggésben,137 vagy a terrorelhárítással összefüggő 

                                                           
136 Erről lásd: Kenedli Tamás – Kis-Benedek József – Szabó Károly (2016): A katonai felderítés és elhárítás 

evolúciója, szervezete és feladatkörei. In Farkas Ádám – Kádár Pál (2016 szerk.) i.m. 72-94. o. Kobolka István 

(2013 szerk.): Nemzetbiztonsági alapismeretek. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest. Kovács József 

(2013): A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat az egyesítés után. In Hadtudomány 2013/1-2. szám 87-90. o., 

Dobák Imre (2014 szerk.) i.m. 
137 A Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pontja szerint a Magyar Honvédség fegyverhasználati joggal látja el a 

menedékjogról szóló törvény szerinti tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idején való közreműködést az 

államhatár őrzésében, az államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet és a tömeges méretű 

migráció kezeléséhez szükséges intézkedések végrehajtásában, valamint az államhatár rendje ellen irányuló 

erőszakos cselekmények elhárításában. 



73 

2016-ban kialakított közreműködői feladatok.138 A külső-belső tagolódás tehát 

Magyarországon a konkrét szervezetek tekintetében az alábbiak szerint rajzolható meg: 

 

A minősített erőszak magyar szervezeti sémája 

 

A legújabb időszak kihívásai tekintetében három jelenségre kell felhívni a figyelmet, 

melyek egyértelműen sem a külső, sem a belső védelmi szektorba nem helyezhetők el, illetve 

tökéletesen nem illeszkednek a honvédelem-rendészet-nemzetbiztonság tagozódásba sem. Ez 

a három terület 

(1) a terrorizmus elleni fellépés, 

(2) a kibervédelem, valamint 

(3) a határőrizet és határvédelem. 

Az ezeket ellátó szervezetek hatáskörénél és intézkedéseinél a tevékenység egyaránt 

kötődhet belső és külső fenyegetéshez, amelyekre nézve az intézkedések következménye 

korántsem tekinthető mellékesnek, hiszen a kifelé ható cselekményeknél az állami reakció 

már diplomáciai és nemzetközi jogi relevanciával is bírhat. Emellett a kezelendő kihívások 

jellegükben több ágazatot is érinthetnek a fegyveres védelem rendszerében, így azok kezelése 

lényegében ágazatközi jelleget ölt. A biztonsági kihívás reagálásának módozatát azonban 

jelentős mértékben befolyásolhatja a támadás külső, vagy belső jellegének különbözősége, de 

                                                           
138 E tekintetben lásd az Rtv. 7/E. § (6) bekezdését, amely bevonhatóvá teszi a Magyar Honvédséget a 

külképviseletek és azok személyi állományának védelmébe – mint a Terrorelhárítási Központ alapfeladatába –, 

valamint lásd a Hvt. 2017. január 1-től hatályos 36. § (1) bekezdés i) pontját, amely jogi kereteket teremt a 

Magyar Honvédség misszióban részt vevő állományának közreműködésére a Terrorelhárítási Központ azon 

evakuációs feladataiban, amelyek a fegyveres konfliktusokkal összefüggésben idegen államban rekedt magyar 

állampolgárok kimentésére irányul. Igaz különlegs jogrendi esetkörként, de figyelembe vehető e körben még az 

Alaptörvény hatodik módosításával kialakított terrorveszélyhelyzet intézménye, melynek az Alaptörvény 51/A. 

cikke szerinti szabályai lehetővé teszik a Magyar Honvédség felhasználását a krízis elhárítására már attól 

kezdve, hogy a Kormány kezdeményezte a különleges jogrend kihirdetését az Országgyűlésnél. 
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a feladat centralizáltsága vagy annak hiánya is, illetve az irányítási hatáskörök ágazati 

hovatartozása. Másik oldalról nézve az e területek kezelésére hivatott szervezetek jellege, 

eljárásai, sajátosságai egyértelműen mutathatnak akár az eszközök, akár a felkészítés, akár a 

feladatellátás tekintetében több ágazatra is jellemző vonásokat. Ezek tehát inkább ágazatközi 

funkcióként, vagy egy új és önálló, hibrid védelmi ágazat funkcióiként kezelendők, melyek 

ötvözik a honvédelmi, a rendészeti és a nemzetbiztonsági ágazatok egyes sajátosságait a 

kialakult biztonsági kihívások kezelésében. 

A példáknál maradva ma Magyarországon a terrorizmus elleni fellépés széles spektruma 

a Terrorelhárítási Központ mint sajátos rendőrség alapfeladata, míg információelemzési 

tekintetben a feladat fókuszát a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ 

mint sajátos nemzetbiztonsági szolgálat adja, de ezek mellett több nemzetbiztonsági szolgálat 

feladatrendszerében megjelennek a közreműködésnél szélesebb körű terrorizmus elleni 

feladatok, illetve kezd a Magyar Honvédség feladatrendszerébe is visszakerülni egy 

terrorizmus-elleni feladatrendszer. Hasonló irányba tart hazánkban a kibervédelmi funkció is, 

melynek szervezeti és jogköri vonatkozásban is csak kisebb intenzitású centralizáltság 

fedezhető fel a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetével, miközben 

a legtöbb fegyveres védelmi szervnél – mérsékelt ágazatközi koordináció mellett – jelen van 

ez a feladat. A határőrizet és határvédelem tekintetében a gondolkodásunk egy kettős sémában 

mozog jelenleg. Ennek egyik lába, hogy a határvédelem katonai feladat, míg a határőrizet 

rendészeti feladat.139 Ezt azonban egyrészről áttörte a tömeges bevándorlás okozta 

válsághelyzet szabályozása 2015-ben, amikor a határőrizeti és határrendészeti feladatokba 

bevonta a Magyar Honvédséget béke idején. Másrészről ennek a gondolati sémának ellene hat 

az is, hogy ez a feladatrendszer a feladatellátás terepe, sajátosságai, valamint a 

szomszédságpolitka esetleges negatív változásai – például egy szomszédos állam összeomlása 

– miatt is átmenetet kell, hogy képezzen a rendészet és honvédelem között. 

Az egyes védelmi ágazatok viszonylag merev felosztásának alapvetése, hogy a külső 

védelmi szervek belföldön csak különleges törvényhozói felhatalmazással,140 vagy 

úgynevezett különleges jogrendben vethetők be. Ennek két szemléletbeli oka van. Az első, 

hogy a fegyveres védelem politikatörténeti evolúciója során az egyes hatalomátvételek a 

fegyveres erőket – vagyis a külső védelmi erőket – több ízben is felhasználták az alkotmányos 

                                                           
139 Igaz az Alaptörvény 45. cikke a Magyar Honvédség feladatainál az államhatár katonai védelméről, míg 46. 

cikke a rendőrségnél az államhatár rendjének védelméről beszél, tehát mellőzi a határőrizet és a határrendészet 

megfogalmazást is. Így tehát a határvédelem nem azonosítható alkotmányos értelemben a feladat katonai 

dimenziójával, míg a határőrizet a rendészeti dimenzióval. 
140 A legismertebb példaként lásd az amerikai hazafias törvényt. „Uniting and Strengthening America by 

Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT ACT) Act of 2001”. 
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rend megdöntésére, vagy erőszakos megváltoztatására. A második az a felismerés, hogy a 19-

20. században végbemenő fegyveres védelmi differenciálódás során alapvetően elkülönült az 

érintett szervek eljárásrendje, kiképzése, és eszközparkja, amiből kifolyólag az alapvetően 

megsemmisítésre, de legalábbis semlegesítésre irányuló, nehéz fegyverekkel is operáló külső 

védelmi erők alkalmazása belföldön nagyrészt mellőzendővé vált. Ezt a merev elhatárolást 

azonban Európa több állama nem honosította meg, csak a szolgálati formákat korlátozta a 

honi feladatellátás terén. Emellett azt is ki kell emelni, hogy a külső védelmi erők változó 

feladatrendszere az eszököz és eljárások terén mintha bizonyos mértékig visszájára fordítaná a 

19-20. századi differenciálódás éles elválását. 

Ez a felosztás tehát – az állami fegyveres erőszak egységességén túl is – viszonylagos. 

Egyrészről azért, mert a fegyveres erők úgy a külföldi alkalmazás, mint az esetleges belföldi 

felhasználás jegyében részesültek úgynevezett karhatalmi kiképzésben már a 19. században is. 

Másrészről azért, mert napjainkban a fegyveres erők rendszeresen részt vesznek békefenntartó 

missziókban, illetve egyes belbiztonsági feladatokban,141 amelyekhez tömegkezelési, 

tömegoszlatási, valamint intézkedéstaktikai jellegű kiképzést is kapnak, persze eltérő jelleggel 

és mértékben, mint a belső védelmi erők. Harmadrészről arra is fel kell hívni a figyelmet, 

hogy a belső (rend)védelmi szervek állománya is részt vesz missziós – tehát külső – fegyveres 

tevékenységekben, ahogy korábban is kooperáltak a katonai védelem feladataiban hazánkban 

is. Negyedrészt pedig azt a tényt, miszerint a történelemben a fegyveres erőket a 

hatalomváltások felhasználták, ki kell egészíteni azzal, hogy ez az egész védrendszerre – tehát 

a belső védelmi szervekre is –, sőt az államgépezet egészére is igaz volt sok esetben, beleértve 

ebbe az igazságszolgáltatás és a közigazgatás széles értelemben vett rendszereit is. 

A külső és belső védelem elhatárolásának viszonylagosságát azonban tovább erősítik az 

új típusú kihívások, amelyek nem minden esetben teszik egyértelműen elhatárolhatóvá a 

támadás külső vagy belső jellegét. Ezeket példázzák az ukrán válság és az Iszlám Állam 

típusú kihívások, vagy a kibertámadások, melyeknél adott esetben a külső védelmi erők 

belföldi funkcionálásának kizárólag különleges jogrendre korlátozása indokolatlanul súlyos 

intézkedéseket tehet szükségessé, vagy indokolatlan mértékben lassíthatják a szükséges állami 

reakciót, miközben a kiberteret már a NATO is hadszíntérré minősítette, és e tekintetben egy 

képességbeli és döntéshozatali revíziót is szükségesnek ítélt. 

                                                           
141 Ezt példázza Magyarországon a Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pontja, valamint Franciaország, Belgium, valamint 

az Egyesült Királyság tekintetében a különleges jogrend nélküli belbiztonsági válságkezelés, különösen a 

terrorizmus elleni fellépés feladatrendszere. 
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3.4. A FEGYVERES VÉDELEM ALAPELVEI 

Ha elfogadjuk azt az alapvetést, hogy az állam fegyveres védelmét igenis elkülönült 

területként kell kezelnünk, amely szükségképpen érinti a jog szinte minden területét, akkor 

szükségesnek mutatkozik bizonyos alapelvek meghatározása is. Ezek az állam fegyveres 

védelmére nézve irányadóak mind az értelmezés, mind az elemzés, mind pedig a jövőbeni 

formálás, szabályozás tekintetében. A felvetés nem előzmények nélküli a hazai jogi 

gondolkodásban, hiszen Hautzinger Zoltán a katonai büntetőjog tekintetében hasonló 

megközelítésbe helyezte vizsgálata tárgyát, amikor a katonai büntetőjog rendszertanát 

dolgozta ki.142  

Mindezekre figyelemmel az állam fegyveres védelmének alapelveiként a következőket 

lehet számba venni: 

1. egyazon erőszak elve, 

2. hatalommegosztás elve, 

3. civil-kontroll elve, 

4. jogállamiság elve, 

5. operativitás elve. 

3.4.1. Az egyazon erőszak elve 

Ez alatt azt értem, hogy bár az állam fegyveres védelmén belül a minősített erőszak 

kategorizáltsági követelménye folytán bizonyos kiképzési, szervezési, politikai és ésszerűségi 

sajátosságok miatt operálunk egyfajta funkcionális és szervezeti felosztással, de ez nem azt 

jelenti, hogy ahány katonai karakterű szerv létezik egy államban, annak az államnak annyi 

féle erőszak állna rendelkezésére. Meglátásom szerint az állami erőszak egy és egységes, azon 

belül a fegyveres védelem rendszerében jelentkező tagolódás csupán az egyazon erőszak 

kategorizáltságból fakadóan különböző megjelenési módozatainak a hatalommegosztással és 

az operativitással való visszatükrözését szolgálja. A fegyveres védelem nagy állami 

alrendszerén belül az egyes részfeladatok sajátosságaira, hatékonyabb ellátásának 

megszervezésére figyelemmel tehát szükséges az egyazon erőszak egyes részfeladatainak 

eltérő szervekhez telepítése. Emellett a hatalommegosztás elvével összefüggésben a 

kategorizáltság a szélesebb és jellegében eltérő kontroll-rendszerek143 létesítése mellett a 

                                                           
142 Hautzinger Zoltán a katonai büntetőjog vonatkozásában a következő fő elveket emelte ki: (1) a katonai rend 

védelme, (2) a specialitás elve, (3) civil kontroll követelménye, (4) a felelősségre vonás gyorsításának elve, (5) a 

parancsnoki felelősség elve. (Bővebben lásd: Hautzinger Zoltán (2010) i.m. 21-37 o.) 
143 Erre lehet példa a rendőrség feletti kontroll sajátosságaként megjelenő Független Rendészeti Panasztestület, 

vagy adott esetben az egyes fegyveres testületek eltérő etikai, fegyelmi, méltatlansági eljárásrendje és fórumai, 

valamint belső ellenőrzési sajátosságai. 
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kormányzaton belül és a hatalmi ágak között144 is kizárja az egyazon erőszak feletti 

monopolizált irányítást és vezetést. Ez azonban a végrehajtó hatalom tekintetében azt is 

jelenti, hogy a fegyveres védelem, mint egységes funkció, a Kormány döntési és hatásköri 

szintjén egységesül csak a valóságban. 

A minősített erőszakot megtestesítő katonai karakterű szervek működésének eredője 

szükségképpen azonos, az állam – és társadalom – önvédelme és a szuverént illető fizikai 

erőszak monopóliuma. Hasonlóan közös az elvi végpont is működésükben, ami nem más, 

mint az intézményesített jogkorlátozás és annak akár legsúlyosabb esetköre is, az emberi élet 

kioltásának törvényesített lehetősége az állam nevében, az állam- és társadalom rendjének és 

működőképességének fenntartása érdekében. 

Emellett persze azt is ki kell mondani, hogy az egyes szervezetileg elkülönülő fegyveres 

védelmi tevékenységek között az egyazon erőszak elve nyomán elválaszthatatlan kooperációs 

kapcsolat kell, hogy fennálljon, hiszen épp úgy van lehetőség a belügyi feladatokat ellátó 

szervek külföldi missziós, tehát klasszikusan a fegyveres erő hatáskörébe tartozó 

szerepvállalására, mint – katasztrófa-elhárítás, a Hvt. 36. § (1) bekezdés h) és i) pontja, illetve 

az Rtv. 7/E. § (6) bekezdése szerinti feladat, vagy különleges jogrend idején – az elsődlegesen 

külső védelmi feladatokra rendelt fegyveres erőknek a belföldön történő igénybevételére, 

felhasználására. 

Mindezekre figyelemmel az egyazon erőszak elvéből szükségképpen kell következnie 

annak, hogy mind a szakmai, mind a tudományos, mind a szabályozási elemző-fejlesztő 

tevékenység során rendszer szinten is kezelni kell a fegyveres védelmet és az egyes ágazati 

sajátosságokat a rendszerszintű keretek között kell és lehet érvényesíteni, legyen szó 

szervezeti, jogállási, felelősségi, vagy épp fejlesztési kérdésekről. Az egyazon erőszak elvéből 

az is levonható, hogy a kategorizáltságból adódó, de az operativitás és hatalommegosztás 

elvéből is adódó szervezeti, vezetési és irányítási megosztás körében megjelenő eltérő 

súlyozás, fejlesztés az egyazon erőszak egészére visszahatva torziókat eredményezhet és 

csökkentheti az állam védelmi- és érdekérvényesítő képességét, míg a fegyveres védelem 

rendszerben kezelése a védelmi alrendszeren túl az állam egészének fejlesztését a jó állam 

kialakítását is szolgálja. 

                                                           
144 A korábbi képviselőházi őrség tradícióira visszatekintve felállított Országgyűlési Őrség, mint fegyveres 

rendvédelmi szerv, nem tartozik a Kormány irányítása alá. 



78 

3.4.2. A hatalommegosztás elve 

E körben ez nem jelent mást, mint azt, hogy az alkotmányos parlamentarizmus hatalom-

megosztási sémái meg kell, hogy jelenjenek a fegyveres védelem vonatkozásában is; igaz 

sajátosan, de fundamentális jelentőséggel. Ahogy Máthé Gábor írja: „…a hatalmi ágak 

elkülönülésének igénye a közjót megteremtő Rechtsstaat alapvető szervezeti garanciája. A 

hatalom mikénti érvényesülésében pedig a második domináns kritérium: a joghoz 

kötöttség.”145 Ennek megvalósulása tehát közvetlen kritériuma az állam által monopolizált 

erőszak minősítettségének146 és benne a legitimitáson túl a szabályozottság elvének is. Ahogy 

Varga Zs. András fogalmaz: „Ennek feltétlenül szükséges eszköze a jog uralmának 

biztosítása, más megfogalmazásban az állami hatalomgyakorlás jogszabályokhoz 

kötöttségének garantálása, végső soron ezeknek a garanciáknak önálló jogszabályba foglalása, 

vagyis a joguralom-jogállam-konstitucionalizmus már vizsgált összetevőinek tényleges 

érvényesülése.”147 

A sajátos megjelenés felől nézve szükséges a hatalommegosztás generális 

követelményrendszerét érvényre juttatni, vagyis az alapvetően végrehajtó hatalmi érdekkörbe 

tartozó fegyveres védelem tekintetében megfelelő kontroll jogosítványokat kell telepíteni a 

törvényhozó és az igazságszolgáltató hatalmi ágakhoz, mérlegelve az államfő kontroll 

jogainak megerősítését, önállósítását is. 

„A hatalommegosztás igénye a különböző állami funkciók tartalmának meghatározását, 

határainak rögzítését, hordozóinak kijelölését és mindezek viszonyának megállapítását 

takarja. Minden más egészhez hasonlóan a hatalom egészét is részekre lehet bontani. A 

hatalom úgy oszlik meg az állam funkciói között, ahogy az időmérés folyamata az óra rugói, 

fogaskerekei és gátszerkezete között.”148 – írja Takács Albert a hatalommegosztásról, 

hozzátéve annak történeti beágyazottsága kapcsán, hogy az azt közvetítő normativitásnak a 

jelen-idejűségre kell törekednie, vagyis a változó környezethez is szükségképpen igazodnia 

kell. 

                                                           
145 Máthé Gábor (2004): A hatalommegosztás kérdései. In Jogtörétneti Szemle 2004/2. szám, 44. o. 
146 Cservák Csaba megfogalmazása is alátámasztja ezt, mikor azt írja: „A hatalommegosztás elmélete jóllehet a 

felvilágosodás terméke, gyakorlati megnyilvánulása sok évszázados múltra tekint vissza. A megosztott hatalom 

szükségszerűen korlátozott, a hatalommal való visszaélés gátja, s így az önkényuralommal szembeni védekezés 

intézményesülése. Ezért egyértelmű, hogy fogalmi meghatározása előtt már jóval a törekvések középpontjába 

került tényleges megvalósítása.” Cservák Csaba (2002): A hatalommegosztás elmélete és gyakorlati 

megvalósulása. In Jogelméleti Szemle 2002/1. szám (letöltve: 2016.11.13., http://jesz.ajk.elte.hu/cservak9.html) 
147 Varga Zs András (2013): Hatalommegosztás, az állam- és kormányforma. In Pázmány Law Working Papers 

2013/5. szám. (Letöltve: 2016.11.13., http://d18wh0wf8v71m4.cloudfront.net/docs/wp/2013/2013-5-VZSA.pdf) 
148 Takács Albert (2011): A hatalommegosztás elve az alkotmányos értékek rendszerében. (Letöltve: 2016.11.13., 

http://uni-nke.hu/uploads/media_items/a-hatalommegosztas-elve-az-alkotmanyos-ertekek-

rendszereben.original.pdf) 
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A jelen-idejűségből adódóan tehát a fegyveres védelem feletti hatalommegosztás 

megoldásai közül meglátásom szerint nem elsődlegesen a fegyveres védelmet érintő – például 

a fegyveres erő széleskörű mozgásait érintő – törvényhozási jogosítványok, sokkal inkább a 

hatalommegosztás klasszikus kontroll-jogosítványai emelhetők ki, különösen pedig a 

törvényhozással való szervezetalakítás és hatáskörmegosztás, a költségvetés elfogadása, a 

kormányzat – akár bizalmatlansági indítvánnyal történő – politikai felelősségre vonhatósága, 

valamint a különleges jogrend feletti diszponálás jogkörei. 

A hatalmi ágak közti hatáskörmegosztáson túl azonban ez az elv úgy vélem 

értelmezhető a végrehajtó hatalmon belüli, a Kormány – mint testület – jogainak miniszteri 

gyakorlása terén is, aminek körében – az egyazon erőszak elvénél kifejtettekre figyelemmel – 

ki kell zárni azt, hogy az állam legitim fizikai erőszak-monopóliumának egésze, vagy egy 

jelentős része felett egyazon kormánytag diszponáljon, ahogy azt is garantálni kell a civil-

katonai viszonyok és a civil kontroll – alapelv jellegű – érvényesítése révén, hogy a politikai 

irányítás és a katonai vezetés – mint professzió – megfelelően elkülönüljön. 

A formálisnak ható elhatárolási, „hatalomdarabolási”, vagyis a hatalom centralizálása 

ellen ható jelleg mellett azonban ki kell emelni a hatalommegosztás magasabb jelentését is. 

Ezt Bibó István akadémiai székfoglalójában így fogalmazta meg: „Az államhatalmak 

elválasztásának elvében, mint a politika tudományának minden elvében, két elem keveredik 

egymással: az egyik az államélet jelenségeinek leírására, kategorizálására, tipizálására, 

rendszerezésére és megértésére irányuló törekvés, a másik az államélet jó irányba való 

terelésére, a moralisták szavával élve erkölcsös, az utilitaristák szavával célszerű, az 

evolucionalisták szavával haladó, egyszóval helyes berendezésére irányuló törekvés.”149 

Ennek az elvnek az érvényesítése tehát nem csak a hatalomkoncentráció meggátlásában 

teljesedik ki, hanem ezzel összefüggésben az államműködés – kölcsönhatásokból, fékek és 

ellensúlyok rendszeréből – adódó fejlesztésének elvi garantálásában, amiben szükségképpen 

indukciós hatás az elválasztott hatalmi ágak egymásra irányuló kontrollálási lehetősége is. 

3.4.3. A civil-kontroll elve 

Ebben tükröződik vissza a modern államfejlődés azon követelménye, amely szerint az állami 

működés körében a politikai felelősséget garantálni kell és ennek megfelelően a politikai 

fennhatóságot is.150 Samuel P. Huntington mintegy ismeretlenként közelít a fogalomhoz, 

                                                           
149 Bibó István (1986b): Az államhatalmak elválasztása egykor és most. In Vida István (1986b szerk.): Bibó 

István válogatott tanulmányok. Második kötet, 1945-1949. Magvető kiadó, Budapest, 369. o. 
150 Joó Rudolf 1998-ban a tárgykör kapcsán így fogalmazott: „Meglehetősen általános, hogy egy tanulmány a 

használt fogalmak meghatározásával és a vizsgálódási kör határvonalai meghúzásával: a tárgy egyidejű pozitív 
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mikor azt írja: „Mindazonáltal sohasem határozták meg kielégítően ezt a fogalmat. A civil 

ellenőrzés feltehetően valamiképpen a civil és a katonai csoportok egymáshoz viszonyított 

hatalmával kapcsolatos. Továbbá, feltehetően a civil ellenőrzés oly mértékben valósul meg, 

amilyen mértékben csökkentik a katonai csoportok hatalmát. Következésképpen, a civil 

ellenőrzés meghatározásának alapvető problémája az, miként minimalizálható a katonai 

hatalom.”151 Itt persze a katonai hatalom alatt a katonai körök politikai befolyása, önállása, 

államhatalmi természete értendő, mely demokratikus jogállamban magától értetődő a 

minősített erőszakkal szemben támasztott kritériumokból adódóan, hogy nem kapcsolódhat az 

önállás semmilyen formájához, hiszen a minősített erőszak minden megnyilatkozása csupán 

eszköz az állam legitim hatalma mögött, annak érvényesítésére, védelmére, működésének 

garantálására. Ahogy Hautzinger Zoltán írja: „Általános katonai értelemben tehát a civil 

ellenőrzés a fegyveres (a katonai és a rendvédelmi) szervek állami kontrollját, a tényleges 

politikai hatalom fenntarthatóságát jelenti annak érdekében, hogy a katonai közösségek zárt 

rendszere ne veszélyeztesse a legitim állami hatalmat.”152 Gyakorlatilag ez az elv garantálja, 

hogy a fegyveres védelem szervezetrendszere a kormánynak és ezen belül a funkcionális 

tagozódás szerint az adott ágazatot irányító miniszternek az alárendeltségében működjön, 

ezzel bekapcsolva a hatalmi ágak elválasztásából és a politikai felelősség intézményeiből 

eredő rendszerbe. Ez tehát egy olyan politikai súlyozású, de alkotmányos alapokon és a 

normatív szabályozás rendszerében testet öltő elv, amely az állam szervezeteiként megjelenő 

katonai karakterű szervek elsődleges attribútumává teszi eszköz jellegüket a civil többségnek 

alávetve, ahogy erre Joó Rudolf 1998-as megközelítése is következtetni enged, mikor azt 

mondja, hogy „a fegyveres erők demokratikus kontrolljáról szólva elsősorban a politikai 

intézményrendszer és a haderővezetés egymásközti viszonyára”153 kell összpontosítani. Ebből 

következik, hogy a szervezetek irányítása és vezetése betagolódik az állam egyébként civil 

vezetési rendszerébe mind a kormányzás politikai, mind a központi közigazgatás jogalkotói-

                                                                                                                                                                                     
és negatív definíciójával kezdődik. A pontosítás különösen indokolt egy olyan tárgykör esetében, amely 

lényegében az 1990-es években, a politikai átalakulás folyamatában jelent meg Magyarországon és a térség 

egészében. Viszonylagos újdonság tehát mind társadalmi tartalmában, mind koncepcionális-terminolgóiai 

megjelenítésében. […] Az évtized eleje óta eltelt időszak, - többek között konfereniák, tudományos 

közlemények és ismeretterjesztő előadások révén, - hozott ugyan előrelépést itthon a magyarázat és pontosítás 

terén, távol vagyunk azonban még attól, hogy a probléma leírására s elemzésére egyértelmű fogalomrendszer 

álljon rendelkezésre.” (Joó Rudolf (1998): A fegyveres erők civil irányítása: megoldási vázlatok a fejlett 

demokráciákban. In Joó Rudolf – Pataki G. Zsolt (1998 szerk.): A haderő demokratikus irányítása. Zrínyi 

Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Leszerelési és Civil-Katonai Kapcsolatok Központ, Budapest, 7. o.) Ez a 

megállapítás még ma is megállja a helyét úgy a civil-kontroll, mint a fegyveres védelem államtudományos és 

jogtudományos vizsgálata terén, azzal az eltéréssel, hogy történeti értelemben már messze nem beszélhetünk 

újdonságról. 
151 Samuel P. Huntington (1994) i.m. 85. o. 
152 Hautzinger Zoltán (2010) i.m. 28. o. 
153 Joó Rudolf (1998) i.m. 7. o. 
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jogalkalmazói dimenzióiban. Ennek folyománya, hogy a fegyveres védelem katonai, 

rendvédelmi vezetőinek jogkörei lényegüket tekintve a Kormánytól annak tagjai útján 

származtatottak, amivel összhangban az egyes területek működéséért a politikai felelősséget a 

civil irányító gyakorolja, aki nem elsődlegesen védelem-szakmai, hanem kormányzási-

politikai és törvényességi szempontból felelős a fegyveres védelem adott területének 

kontrollálásáért. Ebből és a jogállamiság követelményeiből az is következik, hogy a 

fegyveresek tevékenységét a jog határozza meg, az azon túllépés bűncselekmény, de – ebben 

– a törvényes cselekvés már nem elsősorban a politika – clausewitzi értelmű – folytatása, 

hanem a jogrend érvényesítése a civil politika felelős döntései szerint. 

Ennek fontossága a felelősségi kérdéseken túl abban ragadható meg, hogy ezzel 

tompítható, illetve ideális esetben teljesen kieszközölhető a minősített erőszak öncélúvá 

válása. Ugyanez mondható el azon korábbi történeti tapasztalat tekintetében, ami szerint a 

fegyveres védelem szervezete a vegytisztán védelem-szakmai szempontokra figyelemmel 

kevéssé tudott összhangba kerülni a „civil államgépezet” működési és szabályozási 

standardjaival, vagyis corpus separatumként, és nem mint alrendszer működött az állam 

rendszerében. Mindez persze csak akkor érvényesülhet, ha a civil-kontroll elvének 

érvényesítéséhez a megfelelő kontroll intézmények rendelkezésre állnak és jól funkcionálnak. 

Ezek nélkül ugyanis aktualitást nyernek Murányi Zoltán tíz esztendővel ezelőtti, malíciától 

sem mentes kritikái a civil kontroll magyar valósága kapcsán.154 

3.4.4. A jogállamiság elve 

Ez a fegyveres védelem tekintetében is az alapvető tartalommal funkcionál az állam fegyveres 

védelmének körében is. Ahogy Máthé Gábor fogalmaz: „A jogtudományban axiómaként 

kezelt az a tétel, amely szerint az állam jogszerű, ha a szubsztanciája a jogban meghatározott. 

A Rechtsstaat eszmerendszerében minden tevékenység jogilag kifejezhető. A 

rechtsstaatlichkeit mindenre kiterjedő, teljes körű szabályozással próbálja elérni célját, 

                                                           
154 „E válság – a civil kontroll elhibázottsága miatti civil-katonai szerepválság [Farkas Ádám] – központi eleme 

pontosan az, hogy az alkotmányos gyakorlat nem alakított ki egy olyan áttekinthető struktúrát, amely az érdemi 

ellenőrzés tudatát és biztonságát adná a honvédelemért felelős parlamenti és kormányzati szerveknek, és 

biztonságos alapot adhatna számukra […] A kontroll értelmében vett ellenőrzés kulcskérédse ugyanis a 

megfelelő pontokon és megfelelő időben gyakorolt felügyelet: a kontrollért felelősnek a folyamatot, mint egészet 

kell tudnia maga előtt látni, és annak azokon a pontjain kell meghatározó befolyást gyakorolnia, amelyek 

stratégiai jelentőségűek. […] Nem véletlen, hogy a hadsereg kontrollja kérdésében ismételten előkerül az a 

vitapont, hogy a polgári kormányzat és a parlament szervei a katonai vezetés által nekik megmutatott 

kirakatvilágot látják csak és főként lobbizási alkalmat jelentenek…” (Murányi Zoltán (1998): A civil kontroll 

néhány jogfilozófiai és politika-elméleti problémája a magyar honvédelemben. In Joó Rudolf – Pataki G. Zsolt 

(1998 szerk.) i.m. 238. o.) Ez a kritika pedig, mintha a rendőrség tömegkezelési képessége tekintetében is – 

sajnálatosan – megállta volna helyét 2006-ban, vagy azt követően egyes nemzetbiztonsági szolgálatok 

tekintetében az azok működésével kapcsolatos átvilágítások és büntetőeljárási következmények tükrében, illetve 

napjainkban a honvédelmi- és haderőfejlesztés elkerülhetetlenségének kinyilvánításával. 
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kiépítve annak minden garanciáját, amit szabályainak betartásával védeni kíván.”155 A 

minősített erőszak szabályozottsági követelménye tehát egyértelműen következik a 

jogállamiság axiómájából, amiként az is, hogy minden működő, élni és fennmaradni akaró 

jogállamnak intézményesítenie kell maga számára a szabályok betartását végső soron 

garantálni hivatott minősített erőszakot. Ez a jogállamiság elvének egy másik, Sajó András 

által – kritikai írásában – megfogalmazott jellemzőjéből is fakad, miszerint: „Az állam – 

ellentétben a delfinekkel, a bálnákkal és az emberekkel – nem hajlamos öngyilkosságra. 

Ellenkezőleg, az állam »legtermészetesebb« vonása, hogy megvédi magát: a rablóbandát 

(magna latrocinium) az önvédelmi cél emelte állammá.”156 Okszerű a kérdés napjaink 

Európájában, hogy mit is érne a jogállam a maga minden fejlettségével és ’jóságával’, ha nem 

lenne képes megvédeni magát és az általa képviselt értékeket, lehetőség szerint úgy, hogy 

alapvető jellemzőit az önvédelmére intézményesített – jogállamban szükségképpen minősített 

– erőszakra is kiterjessze? 

A jogállamiság alapvető tartalmán belül legfeljebb annyi sajátosság mutatkozik a 

fegyveres védelem tekintetében, hogy a kizárólag védelem-szakmainak ható kérdésekben is 

szükségképpen érvényre kell juttatni az alkotmányos jogállam követelményeit már az 

előkészítés és tervezés időszakában is, ami aztán lényegében a teljes védelmi tevékenységi 

körre ki kell, hogy terjedjen, hiszen a jogállamban minden minősített erőszakforma végső 

célja a jogállam által meghatározott egyéni és közösségi jogok oltalma, garantálása a rend és 

biztonság védelme útján. Ez egy sajátos szemléletmód mellett szükségképpen indokolja egy 

olyan speciális szakapparátus, továbbá tudományos háttér fenntartását, amelynek tagjai 

mondjuk úgy, hogy egyik lábukkal a jog, másik lábukkal pedig a védelmi szféra talaján 

állnak, vagyis képesek a szakmai érdekek és kívánalmak, valamint a jogállami követelmények 

között közvetíteni, a ’két oldal’ közti igényeket, illetve a lehetőségeket transzformálni és 

szintetizálni. 

3.4.5. Az operativitás elve 

Ez több szempontból is azt a követelményt támasztja a többi elv és a szabályozás 

vonatkozásában is, hogy abban kellő rugalmasság mutatkozzon meg az esetleges krízisek 

kezelése tekintetében, amelyek rendkívül nagy változékonyságot mutatnak, és amelyeket a 

jog meglehetősen erőteljes vonalvezetésű, de mégis rugalmas határok között kell, hogy 

kezeljen, mivel maga a szabályozás alapvetően post factum, tehát követő természetű az esetek 

                                                           
155 Máthé Gábor (2013): Szuverenitás – jogállam. In Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás 2013/1. szám, 19. 

o. 
156 Sajó András (2002): Önvédő jogállam. In Fundamentum 2002/3-4. szám, 55. o. 
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döntő többségében, így ha előzetesen nem teremt megfelelő ’vészmegoldásokat’ a minket 

közvetlenül nem érintő krízisek tapasztalatai alapján, akkor egy esetleges közvetlen 

fenyegetés kapcsán már a válság idején kell szabályozni, szükségképpen megkésett módon, 

veszteségeket követően. 

Az operativitás elve a többi elv viszonyrendszerében értelmezhető leginkább. A 

hatalom-megosztási sémában és a jogállamiság kritériumrendszerében az operativitás azt 

jelenti, hogy úgy kell elosztani és szabályozni a jogosítványokat, hogy a végrehajtó hatalom 

megfelelő rugalmassággal tudja az alkotmányos céloknak megfelelően vezetni, irányítani és 

szabályozni a fegyveres védelem szervezeteit és a rendszer működését, mindenkor megfelelve 

az aktuális fenyegetéseknek, de mindeközben biztosítva a döntések pontos követhetőségét és 

a törvényi, illetve rendeleti szint közti határok megtartását. Fontos ehelyütt kiemelni, hogy a 

rugalmasság alapvetően szabályozott körülményeket kell, hogy jelöljön, vagyis olyan a 

feladatkörök meghatározásában, illetve speciális jogintézményekben testet öltő megoldásokat, 

amelyek a kivételes szükség elismerésével nyitnak lehetőséget a normál működéstől eltérő 

feladat-ellátásra.157 

A hatalommegosztás és a jogállamiság viszonylatában tehát az operativitás elve 

tulajdonképpen az, amit Bibó István a helyes működés követelményeként szintetizált, 

elegyítve ebben az erkölcsös működés mellett a hatékony és haladó – fejlődő és a kor 

kívánalmaihoz igazodó – működés minden attribútumát az elvi magaslatok mellett a különös, 

tehát végrehajtói szintű feladatellátás tekintetében is. 

A civil-kontroll elvére nézve az operativitás azt jelenti, hogy a tényleges katonai 

szakkérdésekre a civil kontroll csak a politikai felelősség és ettől részben elkülönítve az állam 

teljesítőképessége vonatkozásaiban terjedhet ki, de azokat pusztán szakmai szempontból nem 

bírálhatja felül, vagy másíthatja meg, legalábbis következmények nélkül semmiképp. A civil-

kontroll célja ugyanis az állam védelmi alrendszerének modern elvek – hova tovább 

demokratikus jogállami követelmények – szerinti működésre sarkallása, ami priméren 

alkotmányossági és politikai dimenziókat jelent és nem szakmai aspektust. 

                                                           
157 Ezt példázza a magyar alkotmányos berendezkedésben meglátásom szerint a váratlan támadás intézménye, 

amelyet ugyan különleges jogrendként tartunk számon, de amely álláspontom szerint tartalmában inkább egy 

operativitás elve szerinti sui generis alkotmányos jogintézmény a különleges jogrend szintjét lényegében igazán 

el nem érő, de a normál jogrendi megszorító hatásköri szabályokon túlmutató krízis kezelésére. Az Alaptörvény 

szabályozásában ugyanis a különleges jogrend alatt fő szabály szerint tartósabb, külön bevezetett időszakokról 

beszélhetünk, amelyekhez mérten a váratlan támadás egy előre nem kalkulálható, tételesen be nem vezetett, 

azonnali reakciót igénylő támadás kezelését hivatott alkotmányos szabályokba önteni az átmenet rövid idejére 

vonatkozva, amíg eldönthető, hogy szükséges-e hosszabb idejű és kiterjedtebb felhatalmazással járó különleges 

jogrend kihirdetése, vagy sem. 
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Az operativitás elvének tehát a civil-kontroll vonatkozásában úgy kell leképződnie, 

hogy a kontroll intézményei és megoldásai el tudják érni céljukat, de egyrészről ne 

avatkozzanak be a politikai és alkotmányossági dimenziókból a szakmai dimenziókba, 

másrészről pedig ne legyenek túlterjeszkedő természetűek, politikai visszaélésre lehetőséget 

teremtőek, vagy eljárásrendjükben a védelmi működést indokolatlanul akadályozó 

képességűek. 
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4. A FEGYVERES VÉDELEM ÁLLAMTANI ÉS JOGTANI ALAPVONALAI 

 

„…a háború az ország legfontosabb ügye, az élet és halál 

fundamentuma, a túlélés illetve a pusztulás útja […]a 

hadvezér általában az állam pillére. Amennyiben ez a pillér 

hibátlan, az állam megingathatatlanul erős marad. Ha 

viszont a pillér hibás, az állam menthetetlenül 

meggyöngül...” 158 

Szun-Ce 

Az állam- és jogrendszer létezésének a közösségek szervezett működtetése mellett az illegitim 

erőszaktól, illetve a külső támadástól, háborús vereségtől való félelem volt az alapvető létoka 

az államiság hajnalán. Napjainkban azonban kiszélesedett azon fenyegetések köre, amelyek 

az állam intenzív jelenlétét, fegyveres védelmi aktivitását teszik szükségessé. A biztonság 

mélyebb lett és kiterjedtebb, hiszen egyre több szektora értelmezhető és ezekben egyre több 

kihívás azonosítható. A nemzetközi terrorizmus159 és a hibrid hadviselés160 két aktuális és 

                                                           
158 Szun Ce (2006): A háború művészete. Cartaphilus kiadó, Budapest, 9. o., 19. o. 
159 A nemzetközi terrorizmus és az elmúlt éveket meghatározó Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet 

vonatkozásában lásd: Loretta Napoleoni (2010): Terrorism and the Economy, How the War on Terror is 

Bankrupting the World. Seven Stories Press, New York. Loretta Napoleoni (2005): Terror Incorporated, Tracing 

the Dollars Behind the Terror Networks. Seven Stories Press, New York. Loretta Napoleoni (2015): Az 

iszlamista főnix, Az Iszlám Állam születése és a Közel-Kelet újrafelosztása. HVG kiadó, Budapest. Rainer 

Hermann (2015): Az iszlám állam. A világi állam kudarca az arab világban. Akadémiai kiadó, Budapest. 

Michael Weiss – Hassan Hassan (2015): Az Iszlám Állam. A terror hadserege belülről. HVG kiadó, Budapest. 

Besenyő János – Prantner Zoltán – Spiedl Bianka – Vogel Dávid (2016): Iszlám Állam. Terrorizmus 2.0. 

Történet, ideológia, propaganda. Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely – Kossuth kiadó, Budapest. 

Kenneth Katzman - Christopher M. Blanchard - Clara E. Humud - Rhoda Margesson - Matthew C. Weed (2015): 

The „Islamic State” Crisis and U.S. Policy. Congressional Research Service, Washington. Kis-Benedek József 

(2014): Az Iszlám Kalifátus és a globális dzsihád új tendenciái. In Hadtudomány 2014/3-4. szám, 22-33. o. N. 

Rózsa Erzsébet (2014): Az Iszlám Állam előretörése Irakban és az amerikai válaszcsapások. In Nemzet és 

Biztonság 2014/4. szám, 56-61. o. Selján Péter (2014): Harc az Iszlám Állam ellen. In Nemzet és Biztonság 

2014/5. szám, 63-74. o. Arany Anett - N. Rózsa Erzsébet - Szalai Máté (2015): Az Iszlám Állam – 

következmények. Külügyi és Külgazdasági Intézet KKI-tanulmányok T-2015/1, Budapest. Gerard Chaliand - 

Arnaud Blin (2007): The History of Terrorism from Antiquity to Al Qaeda. University of California Press, Los 

Angeles-London. Charles Townshend (2003): A terrorizmus. Magyar Világ kiadó, Budapest. Tálas Péter (2006 

szerk.): A terrorizmus anatómiája. Zrínyi kiadó, Budapest. Tálas Péter (2013 szerk.): A globális terrorizmus: 

Biztonsági kihívások és stratégiai válaszok. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest. Boda Mihály (2012): A 

terrorizmus morális megítélése. In Hadtudomány 2012/1-2. szám, 138-151. o. Tomolya János - Padányi József 

(2012): A terrorizmus jelentette kihívások. In Hadtudomány 2012/3-4. szám, 34-67. o. Tomolya János - Padányi 

József (2014): A terrorizmus és a gerilla-hadviselés azonosságai és különbségei. In Hadtudomány 2014/1. 

elektronikus szám 126-154. o. Hárdi István (2009): A terrorizmusról. In Magyar Tudomány 2009/8. szám 932-

936. o. Bruce Ackerman (2008): A terrorizmus és az alkotmányos rend. In Miskolci Jogi Szemle 2008/2. szám 

131-147. o. 
160 A hibrid hadviselés és különösen az ukrán válság tekintetében lásd: Heather A. Conley – James Mina – 

Ruslan Stefanov – Martin Vladimirov (2016): The Kremlin Playbook. Understanding Russian Influence in 

Central and Eastern Europe. Center for Strategic and International Studies, Washington. Catham House (2016): 

Russia’s New’ Tools for Confronting the West. Continuity and Innovation in Moscow’s Execise of Power. 

Catham House – The Royal Institute of Foreign Affairs, London. Prof. Mikkel Vedby Rasmussen - Dr. Lars 
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akut témája mellett folyamatosan számolni kell a szervezett bűnözés, a korrupció, az 

egészségügyi válságok, a migráció, a klasszikus és az aszimmetrikus háború, illetve a 

szeparatizmus és a polgárháború veszélyeivel, illetve mindezek összekapcsolódásával a fekete 

gazdaság szintén globális jellegével és a regionális-, valamint nagyhatalmi versengéssel. Ez a 

komplex biztonsági környezet pedig a minősített erőszak megfeszített alkalmazását feltételezi. 

Ahhoz, hogy egy állam- és jogrendszer megfelelően tudja kezelni az illegitim 

erőszakformákat, fel kell készülnie ennek az összetett biztonsági környezetnek a reagálására, 

illetve az ebből adódó kihívások kezelésére úgy a normál jogrend – ha úgy tetszik béke –, 

mint a válságok időszaka és végső esetben a különleges jogrend keretei között. Ez a 

felkészülési kötelem a társadalmon belüli, illetve az államoktól független illegitim 

erőszakformákkal szembeni fellépés mellett a legmeghatározóbb indukciós tényezője annak, 

hogy az állam alapvető funkciója a védelem, melyhez minden időben köteles 

intézményesíteni a szükséges képességeket és biztosítani a megfelelő szabályozást. Enélkül az 

állam a legalapvetőbb jogok érvényesülését sem tudná garantálni, vagyis létjogosultsága 

kérdőjeleződne meg, kudarcot vallana. 

A fenyegetések szakadatlan ki- és megújulása, valamint váltakozása miatt 

megkerülhetetlen és mellőzhetetlen védelmi kötelezettség szükségképpen visszatükröződik az 

államról és jogról alkotott nézetekből és fogalmakból, továbbá a jogfejlődésből is. Ez utóbbi 

idővel pont a fontosság miatt önállósította a katonai védelem intézményrendszerét, melyből 

aztán kinőttek, vagy kiváltak a további védelmi ágazatok. A katonai védelem önállósodása, 

majd a további ágazatok kiválása az állam- és jogrendszerben is fokozatos fejlődést hozott, 

amely folyamat továbbgondolásával ma a fegyveres védelem rendszerét kell átültetni az 

államtudomány és a jogtudomány rendszerébe, valamint a szabályozásba. 

                                                                                                                                                                                     
Bangert Struwe - Rune Hoffmann – Flemming Pradhan-Blach – Lieutenant Commander Johannes Kidmose - Dr. 

Henrik Breitenbauch - Dr. Kristian Søby Kristensen - Dr. Ann-Sofie Dahl (2014): The Ukraine Crisis and the 

End of the Post-Cold War European Order: Options for NATO and the EU. Centre for Military Studies - 

University of Copenhagen, Copenhagen. Andrew Wilson (2014): The High Stakes of the Ukraine Crisis. In 

Current History 2014. (letöltve: 2015.02.22., http://www.currenthistory.com/Wilson_Current_History.pdf ). 

Dmitri Trenin (2014): The Ukraine Crisis and the Resumption of Great-Power Rivalry. Carnegie Moscow 

Center, Moscow. Tálas Péter (2014): A jelenlegi ukrán válságról 2.0. NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpont 

Elemzések – 2014/8. szám, Budapest. Tálas Péter (2014): Folytatódó ukrán válság. In Nemzet és Biztonság 

2014/4. szám 63-74. o. Rácz András (2014): Nem állam az államban – a kelet-ukrajnai szeparatizmusról. In 

Nemzet és Biztonság 2014/5. szám 124-131. o. Tálas Péter (2014): Az ukrán válság értelmezési kereteiről és az 

ukrán választásokról. In Nemzet és Biztonság 2014/5. szám 111-123. o. Rácz András (2014): Oroszország 

hibrid háborúja Ukrajnában. KKI-tanulmányok T-2014/1. szám, Külügyi és Külgazdasági Intézet, Budapest. 
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4.1. AZ ÁLLAM ÉS FEGYVERES ERŐSZAK 

4.1.1. Alapvetés 

Bárhonnan nézzük is a történelmi narratívákat és az egyetemes államfejlődés epizódjait, 

egytől-egyig azt mutatják, hogy a politikai- és a fegyveres – eredendően katonai – harc és vele 

az erőszak történetileg vált az állami viszonyok részévé,161 ezért az állam elképzelhetetlen a 

kényszer alkalmazására, vagy az azzal történő fenyegetésre irányuló eljárások nélkül.162 

Ideális és kívánatos volna persze, ha az állam alapja nem az erőszak lenne, de a történelmi és 

a kortárs valóság is ezt az alapot követeli meg, amit az emberről és az emberi társadalomról 

alkotott különböző nézetek is széles palettán igazoltak az ókortól egészen napjainkig. 

Az állam a maga erőszak-alkalmazó, illetve azzal fenyegető szervezeteivel, 

pontosabban az ezek által gyakorolt minősített erőszakkal tartja fenn a társadalom rendjét. 

Ahogy Rudolf von Gneist fogalmaz: „…az emberi közösségnek ugyanígy az a rendeltetése, 

hogy az állami szervezet révén úrrá legyen az érdekellentéteken és a szabadság hiányán.”163 

Az állam és a legitim – végső fokon fegyveres – erőszak összefonódó viszonya tekintetében 

pedig a legplasztikusabb ismereteket talán a történelem lapjairól szerezhetjük meg. Érdemes 

ezért folyton kitekintetnünk a történelem fejlődésívére oly módon, hogy közben figyelmünket 

folyamatosan az adott korszakra jellemző fegyveres erőszakforma-változatokon tartsuk. 

Az államfejlődés történeti íve164 alapján méltán mondható, hogy az állam 

elképzelhetetlen erőszak nélkül, amit átütő erővel igazolnak a korunkban nap-nap után – a 

                                                           
161 Ezt még Fernand Braudelnek azon a kapitalizmus dinamikája kapcsán lejegyzett gondolata is tükrözi 

miszerint: „Valóban csodálatos történelem ez, mely szorosan kötődik az emberek munkájához, illetve a külső 

közeggel és az önmagukkal vívott harcban elért igen lassú haladáshoz.” Fernand Braudel (2008) i.m. 25. o. 
162 Hasonló álláspont képvisel Samuel P. Huntington és Balogh László Levente is. Lásd: Samuel P. Huntington 

(1994) i.m. 8-10. o., Balogh László Levente (2011): Állam és erőszak. In Politikatudományi Szemle 2011/1. 

szám 119-132. o. 

Szintén ezt a nézőpontot erősíti Samu Mihály következő gondolatmenete: „A történelmi fejlődés tényei azt 

bizonyítják, hogy az állam a társadalmon belül a hatalmi szféra legfőbb hatalmi intézményeként létezik, ebből 

következően mindenféle hatalmi viszonnyal és hatalomfajtával elválaszthatatlan kapcsolatban áll. […] Az állam, 

mint a hatalom koncentrátuma legélesebben abban mutatkozik meg, hogy a hatalom gyakorlásának mindennapos 

intézményeként jelentkezik az állampolgárok irányítását és ügyeik intézését szolgáló államigazgatás. […] A 

hatalom legszélsőségesebb koncentrálódása az állami erőszak gyakorlása. […] Az állami erőszak sajátossága az, 

hogy akkor is hat, ha nem alkalmazzák; az elnyomó fegyveres szervek megléte önmagában befolyásolja a 

vezetettek tevékenységét, magatartását.” Samu Mihály (1992): Államelmélet. Püski kiadó, Budapest, 115. o., 

117. o. 
163 Rudolf von Gneist (1995): A jogállam, történeti és bölcseleti értelemben. In Takács Péter (1995 szerk.) i.m. 

39. o. 
164 Marx és Engels szerint „minden eddigi társadalom története osztályharcok története […] amely mindenkor az 

egész társadalom forradalmi átalakulásával vagy a harcban álló osztályok közös pusztulásával végződött.” (Karl 

Marx – Friedrich Engels (1976): A kommunista kiáltvány. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 38-39. o.) Innen 

nézve az emberiség története a hatalmi harcok és az ezekből fakadó háborúk története, amit ők közismerten az 

osztályharc fogalmával írtak le. Stephen Howe ezt úgy fogalmazta meg, hogy a „világtörténelem lényegében 

birodalmak története. Ha kellőképpen tágan értelmezzük a birodalom fogalmát, és időben elég messzire 

kalandozunk vissza a múltba, akkor akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy az egész történelem a birodalmak vagy a 

gyarmatok történetéről szól.” (Stephen Howe (2004): Birodalmak. Magyar világ kiadó, Budapest, 7.o.) Marczali 



88 

régre nyúló történelmi folyamatok eredményeként – előbukkanó biztonsági tapasztalatok.165 

Ez a feltevés azonban szemben áll a világbéke óhajával és a neoliberalizmust a jaltai 

világrend összeomlása után kísérő pacifista illúzióval, ami a minimalista államot preferálta. E 

tekintetben megkerülhetetlen és soha el nem feledhető aforizmaként kell felidézni magunkban 

Clausewitz szavait, miszerint: „Az erőszak a művészetek és a tudományok vívmányaival 

vértezi fel magát, hogy szembeszálljon az ellene irányuló erőszakkal.”166 Próbálhatjuk 

megcáfolni, vagy valamiféle kényszerrel, szellemi kirekesztéssel eltagadni az összefüggést, de 

a biztonságos túlélés ésszerű követelményei és a história lapjai nem efelé irányítanak minket. 

Ezt ugyancsak Clausewitz a következőképp fogalmazta meg: „Emberbaráti lelkek könnyen 

azt gondolhatnák, hogy az ellenfél lefegyverzése és legyőzése valamilyen mesterkélt módon, 

vérontás nélkül is megvalósítható és hogy ez a hadművészet valódi törekvése. Bármennyire 

tetszetős is azonban, el kell oszlatnunk ezt a tévedést, mert az olyan veszélyes dolgokban, 

mint a háború, éppen a jóhiszeműségből fakadó tévedések a legkárosabbak.”167 Clausewitz 

katonai beállítódását azonban a későbbi kor gondolkodója is megerősítette Oswald Spengler 

személyében, aki a kultúrák és civilizációk történelmi értelmezése kapcsán jegyezte le, hogy 

„…egy nép csak más népekkel való kapcsolatában valóságos, és ez a valóság természetes és 

megszüntethetetlen ellentétekben nyilvánul meg: támadásban és védekezésben, 

ellenségeskedésben és háborúban. A háború a teremtője az összes jelentős dolgoknak. Az élet 

                                                                                                                                                                                     
Henrik szerint: „A világtörténelem az emberiség fejlődésének története. […] A történet lényege a küzdelem, a 

változás; míg az emberiség él, éppen oly kevéssé ismerheti a mennyország csendjét, mint a sír nyugalmát.” 

(Gunst Péter (1982 vál.): Marczali Henrik: Világtörténelem – magyar történelem. Gondolat kiadó, Budapest, 

351-352. o.) Hasonló következtetés fedezhető fel Oswald Spengler gondolatvilágában, mikor kora 

történelemszemléletét megkérdőjelezve vázolja fel, hogy a kultúra gyümölcsöző és épületes stádiuma után a 

materiális, erőalapú törekvés végstádiuma: a civilizáció és annak csúcsállapota, az imperializmus következik. 

Ahogy ő írja: „Az a véleményem, hogy az imperializmust a hanyatlás tipikus szimbólumaként kell felfogni; az 

Egyipomi, a Kínai és a Római Birodalom, az indiai vagy az iszlám világ voltaképpen ennek a kövületei; e 

képződmények – mint holttetemek, amorf, lélektelen embertömegek, mint egy nagy formátumú történelem 

végtermékei – évszázadokon át fennállnak, és egyik hódító kezéből a másikéba kerülnek.” (Oswald Spengler 

(2011b): A Nyugat alkonya I. kötet. Noran Libro, Budapest, 65. o.) 

Elvonatkoztatva azonban az osztályelmélettől, a birodalom-centrikusságtól, vagy épp a hanyatlás formáját 

jelképező civilizációs teóriától, a végső tartalmi metszet e nézetekben a hatalmi harc és az ezekből fakadó 

konfliktusok képét tárja elénk, mely szükségképpen feltételezi az állam intézményesített erőalkalmazását is. 
165 Ide értve a klasszikus háborús, bűnözési, vagy épp belbiztonsági, valamint az új típusú kihívásokat, mint a 

tömegpusztító fegyverek proliferációját, a nemzetközi szervezett bűnözést, a nemzetközi terrorizmust, a 

kiberhadviselést és a kiberterrorizmust, a bukott államokat, illetve a migrációs kihívásokat és az azokban rejlő 

közbiztonsági és közegészségügyi fenyegetéseket. Bővebben lásd: Deák Péter (2007): Biztonságpolitikai 

kézikönyv. Osiris kiadó, Budapest,. 130-231. o., Deák Péter (2009): Biztonságpolitika a hétköznapokban. Zrínyi 

kiadó, Budapest 105-154. o., Rada Péter: Átalakuló biztonsági kihívások. A biztonság dimenziói. Grotius portál 

(letöltve: 2014.04.27. - 

http://www.grotius.hu/doc/pub/KZQSCF/rada%20p%C3%A9ter%20%C3%A1talakul%C3%B3%20biztons%C3

%A1gi%20kih%C3%ADv%C3%A1sok.pdf). 
166 Carl von Clausewitz (2013): A háborúról. Zrínyi kiadó, Budapest, 39. o. 
167 Carl von Clausewitz (2013) i.m. 40. o. 



89 

áradatában minden nagy dolgot győzelmek és vereségek hordanak ki.”168 Persze a győzelem 

és vereség kategóriái túl kell, hogy mutassanak a háborún, mégis a konfliktusos jelleg és vele 

a fegyveres védelem képessége és egyben állami kötelezettsége egyértelműen következik 

belőlük. 

Történelmi tapasztalataink azt mutatják, hogy az államiság fundamentumát az 

intézményesített hatalom és az erőszak monopolizálásának folyamata, majd princípiuma adja. 

Ebben a különböző államkeletkezési169 elméletek is megerősítenek minket a legújabb 

politikai-evolúciós elméletekkel bezárólag.170 Ebből következik az a másik historikus 

                                                           
168 Oswald Spengler (2011a) i.m. 437. o. 

Spengler ezen nézete nem ellentétes sem a világbékéről, sem a modern politika és diplomácia béketörekvéseiről 

írott gondolataival. „A világbékével – a nagypolitikai békéjével – a létezés »kard-aspektusa« leköszön, hogy a 

»hüvely-aspektusnak« adja át a helyet, megint; már csak magántörténelem létezik, magánsorsok, 

magánbecsvágy – a fellahok nyomorúságos szükségleteitől a császároknak a világ magánbirtokáért vívott 

gátlástalan magánháborúskodásáig. A háborúk a világbéke korszakában magánháborúkká alakulnak át, és 

szörnyűbbek, mint az államok közöttiek, mert formátlanok.” (Oswald Spengler (2011b) i.m. 533. o.) – Írja 

Spengler. Ezzel azonban megerősíti a háborúról fentebb idézetteket, hiszen azt mondja, a „kard-aspektust” 

megint felváltja a „hüvely-aspektus” amivel egy történelmi körforgásra, ismétlődésre mutat, amivel egyébként 

nem zárja ki a „klasszikus” háború kiújulását. 

Másrészről korszakos munkájában azt is lejegyzi, hogy „Egy nép csak más népekkel való kapcsolataiban 

valóságos. A természetes, rassz-szerű viszony köztük éppen ezért a háború. Olyan tény ez, amelyen semmiféle 

elvont igazság nem változtathat. A háború minden élőlény őspolitikája, mégpedig oly mértékig, hogy a harc és 

az élet legbensőbb lényegük szerint egyek, és a harci vágy kihunytával az élet is kialszik. […] Még ha minden 

nagypolitika a kard helyettesítése akar is lenni a szellem fegyvereivel, és az államférfiak becsvágya a kultúrák 

magaslatait arra irányul is, hogy a háborút már szinte ne is vegyék számításba, a diplomácia és a háború 

művészete közti ősi rokonság mégis fennmarad: a harcok jellege, az egyazon taktika, az azonos hadicsel, az 

anyagi eszközök elengedhetetlensége a háttérben, hogy a cselekményeknek súlyt biztosítsanak, és a cél is azonos 

marad: a saját életegység (rend vagy nemzet) növelése mások kárára.” (Oswald Spengler (2011b) i.m. 536-537. 

o.) 
169 Ha megnézzük a klasszikusnak tekintett államkeletkezési, illetve szuverenitás elméleteket, akkor függetlenül 

attól, hogy a mindenki harca mindenki ellen állapotából kitörni kívánó és ezért egy szükségképpen tényleges – 

fegyveres – hatalommal is felruházott entitást egyetértéssel létrehozó konszenzuselméletekről, vagy a 

konfliktusos elméletek marxi, vagy szociáldarwinista vonulatairól beszélünk, mindenhol megkerülhetetlen 

tényező a fegyveres erőszak, amit jogszerűen csak a létrejövő új és kizárólagosságra törekvő hatalom 

alkalmazhat. (Vö.: Szigeti Péter (2005): Jogtani és államtani alapvonalak. Rejtjel kiadó, Budapest, 25-36. o., 

Takács Péter (2007 szerk.): Államelmélet I. Szent István Társulat, Budapest, 144-149. o.) 
170 Ez tükröződik vissza Fukuyama hidegháború utáni korszakos művéből is, melyben – a hegeli tanokból 

táplálkozva – a politikai fejlődés dinamikáját az ember elismerésre irányuló vágyából, a thümotikus 

törekvésekből vezeti le, mely szükségképpen harcba, és végül az úr és szolga viszony kialakulásába torkollik. 

(Vö.: Francis Fukuyama (2014) i.m. 135-152. o., 251-267. o., 313-329. o., 330-341. o.) 

Hasonló képet tár elénk Samuel P. Huntington 1968-ban írt, majd 2011-ben átdolgozva újra kiadott művében, a 

Political order in changing societies-ben, amikor lejegyzi, hogy a fejlett társadalmak kifinomult és differenciált 

politikai intézményeket igényelnek ügyeik viteléhez, amelyek között a fejletlenség szintjén féktelen erőszak 

korlátozására hivatott intézmények is jelentős szerepet játszanak, akárcsak azok, amelyek az állami 

erőszakszervek kontrollálására hivatottak. Bravúros gondolattal indítja mindezt, amikor 1968-ban az Egyesült 

Államokat, Angliát és a Szovjetuniót veszi alapul és mondja ki, hogy bár ezek eltérő kormányzatú államok, 

mégis sokkal közelebb állnak egymáshoz, mint gondolnánk, ha a viszonyítás másik serpenyőjében a politikai 

rend szempontjából fejletlenebb, dezorientált és fragmentált harmadik világbeli, sok esetben törzsi kihívásokkal 

küszködő államok kerülnek. (Vö.: Samuel P. Huntington (1968) i.m. 1-92. o.) 

Erre utal a klasszikus konszenzuselmélet és a konfliktuselméletek ismert tételein túllépve Lőrincz András 

Fukuyamának „A politikai rend eredete. Az ember előtti időktől a francia forradalomig” című munkájáról írott 

recenziójában, mikor az államkeletkezés kérdéskörének bemutatásánál kiemeli: „Miképp a törzset is a háborús 

célok hívták életre, úgy az ókori kínai állam is a »szűnni nem akaró háborúnak« köszönheti létrejöttét az elmélet 

szerint. A hadsereg finanszírozási szükséglete pedig megnövelte a meritokratikus kiválasztású, polgári 
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tapasztalat, hogy a történelemben jelentős – hatalmi171 – változások és fordulópontok 

szükségképpen újrarajzolják az államról alkotott képünket és fogalmainkat, s benne az 

intézményesült erőszak struktúráit és jellemzőit is. 

Megelőlegezve a következőkben kifejtésre kerülőket, kiemelhetjük, hogy az állam 

rendkívül sokrétű és polémiák tárgyát képző fogalmának van egy olyan eleme, amely vitán 

felül áll. Ez az elem a törvényesített és intézményesített – mára minősített – erőszak. Ezt 

legplasztikusabban Max Weber írta le a legitim fizikai erőszak monopóliumaként, de korunk 

kihívásai szükségessé teszik, hogy megpróbáljuk továbbgondolni Weber konstrukcióját és 

bővíteni az állami erőszakról szóló tanainkat, elveinket, elméleteinket. Mondhatnánk azt is, 

hogy a társadalmat fenyegető illegitim erőszak ellen az állam a legitim hatalomgyakorlás és a 

törvényesítettség által minősített erőszakkal veszi fel a harcot,172 méghozzá abban az alapvető 

és ösztönös meggyőződésben, hogy „Mindaddig, amíg az ellenfelet le nem győztem, 

rettegnem kell attól, hogy ő tör le engem, hogy tehát nem vagyok többé a magam ura, hanem 

ő szab törvényt nekem, ahogy én is tenném ővele.”173 Az állam helyzete ezért paradox: az 

erőszak egyszerre oka és okozata létezésének, persze nem azonos minőségben, nem azonos 

jelleggel, és nem azonos kiterjedésben.174 

                                                                                                                                                                                     
közigazgatás szükségességét.” Később kiemeli – Fukuyama klasszikusokat tagadó szemléletére utalva, hogy – 

„abban azért egyetért a meghatározó szakirodalommal, hogy az abszolutizmus kora újkori kialakulása a katonai 

mozgósításhoz szükséges fiskális szükségletekkel függött össze.” Lőrincz András (2014): Francis Fukuyama: A 

politikai rend eredete. In Jog Állam Politika 2014/3. szám 152-154. o. 
171 „A hatalom történeti szerepe mint evidens sajátosság különösen jelentős a társadalom fejlődésének, 

törvényszerűségeinek megértése szempontjából. A hatalomelmélet kapaszkodókat és fogalmi distinkciókat adhat 

a történelemtudomány számára, viszont a hatalomelmélet éppen a történeti kutatások alapján ragadhatja meg a 

hatalom jellemzőit, történelmi hatását. […] Elemi tény: a hatalom átfogó társadalmi jelenség […] A közösségi 

létben a hatalmi szervek szükségszerűen megjelennek és intézményesülnek. Így a hatalmi tevékenységek (a 

kormányzati, közigazgatási, katonai, rendészeti, jogszolgáltató szervek működések), a politikai, ideolgóiai, 

gazdasági szervezetek (pl. egyházak, korporációk, szakszervezetek, pártok) és a különböző szabályozók 

(szokások, jogszabályok, politikai normák, igazgatási és ügyviteli szabályzatok, fegyveres testületek szolgálati 

szabályzatai), továbbá a kényszer, az erőszak, a háborúk, a hódítások, a gyarmatosítások, továbbá a politikai 

doktrínák, az ideológiák, a pártszerveződések, a tömegmozgalmak, a népfölkelések mind-mind hatalmi 

objektivációk.” Samu Mihály (2004): Hatalomelmélet különös tekintettel az államra. Korona kiadó, Budapest, 

16. o., 34. o. 
172 Ezt a meggyőződésemet erősíti meg A. V. Dicey szemlélete a martial law – magyar fordításban hadijog, 

meglátásom szerint inkább a fegyveres védelem joga – meghatározásánál, amikor rögzíti, hogy az lényegében 

common law-ból eredő, a koronát és alattvalóit – ideértve a civileket is – megillető azon jog, amivel az invázió, 

felkelés, zendülés, vagy a törvényekkel szembeni bármely ellenállás esetén az erővel szemben erőt 

alkalmalhazhatnak. Lásd: A. V. Dicey (1982): Introduction to the sutdy of the law of the constitution. Liberty 

Classics, Indianapolis, 183 o. 
173 Carl von Clausewitz (2013) i.m. 42. o. 
174 Az állam európai modelljének sajátosságaként egészíthetjük ki mindezt Haid Tibor gondolataival, miszerint: 

„Ami az európai államfelfogást, az állam által alkalmazható legitim erőszakgyakorlás és az egyén, az egyén által 

alkotott közösségek és az állam viszonyát más – elsősorban az utochton módon fejlődött kínai – civilizációktól 

megkülönbözteti, az az állam hatalmának célhoz kötött korlátozása, mégpedig mind az egyén és az állam, mind 

az egyéb közösségek és az állam kapcsolatában. Ez az a sajátosság, amely a nyugati államot egyszerre teszi 

sebezhetővé és megújulásra képessé.” Haid Tibor (2014): Az állam és az erőszak szerepe két pápai enciklika 

tükrében. In Polgári Szemle 2014/1-2. szám 281. o. 
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4.1.2. Az intézményesített erőszak megjelenése az államról és az állam hatalmáról 

alkotott elméletekben 

Az állam fogalma ugyan rendkívül sokrétű és rendszeresen megújuló viták tárgyát képezi, 

mégis ha alaposan megvizsgáljuk a versengő fogalmakat, úgy vélem megtalálhatunk legalább 

egy elemet, amely közösnek, minden elmélet szerint elfogadhatónak tűnik. Ez az elem a 

törvényesített és intézményesített, vagy ahogy fentebb neveztük, a minősített erőszak 

szükségessége. 

Az intézményesített erőszak mint nélkülözhetetlen fogalmi elem már az ókortól 

kezdődően meghatározó volt az állam értelmezésében. Szun Ce szerint „…a háború az ország 

legfontosabb ügye, az élet és halál fundamentuma, a túlélés illetve a pusztulás útja…”175 

illetve, hogy „…a hadvezér általában az állam pillére. Amennyiben ez a pillér hibátlan, az 

állam megingathatatlanul erős marad. Ha viszont a pillér hibás, az állam menthetetlenül 

meggyöngül...”176 Platón a társadalom fő csoportjai között kiemelten kezeli az őrzőket, akik 

nélkül az állam meglátása szerint nem maradhat fent. Ez a gondolati tradíció pedig a 

reneszánsz idején új lendületet kapott, hiszen Machiavelli is sokat foglalkozott a fegyverek és 

a fegyveresek dolgával,177 de az is vitán felül álló, hogy a modern szerződéselméletek körében 

is az erőszak fundamentális kérdés. 

A modern kor talán legismertebb vonatkozó tételét Thomas Hobbes adta meg, mikor 

sajátos – az erőszak kérdését is fókuszba állító – módon írta le a modern államot. „Az embert 

(aki természettől fogva szereti a szabadságot és a mások feletti uralmat) azoknak az 

önkorlátozó intézkedéseknek bevezetésére, amelyek közt, mint látjuk, az államban él, végső 

soron csakis az az ok, cél és szándék készteti, hogy ily módon önfenntartásáról és élete 

zavartalanabb folyásáról gondoskodjék. Vagyis szabadulni akar abból a nyomorúságos 

hadiállapotból, amely – mint említettem – az ember természetes érzelmeinek mind az ideig 

szükségszerű következménye, amíg nincs valamilyen látható hatalom, hogy kordába tartsa, a 

büntetéstől való félelem eszközével megállapodásai teljesítésére … kényszerítse. […] És a 

megállapodások kard nélkül puszta szavak, nincs erejük rá, hogy akár csak a legcsekélyebb 

biztonságot is nyújtsák nekünk. Következésképpen ha nem jön létre semmiféle közhatalom, 

vagy ha az nem elég erős, hogy biztonságot nyújtson nekünk, minden ember mindenki mással 

szemben saját biztonsága érdekében törvényesen és joggal a maga erejére és képességére 

támaszkodik –tekintet nélkül a természeti törvényekre (amelyeket mindenki amúgy is csak 

akkor volt hajlandó betartani, ha ezt biztonsággal megtehette). […] Ez több az egyetértésnél 

                                                           
175 Szun Ce (2006) i.m. 9. o. 
176 Szun Ce (2006) i.m. 19. o. 
177 Vö.: Niccolo Machiavelli (2006) i.m., Niccolo Machiavelli (2001) i.m. 
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és összhangnál: ez mindenkinek egy és ugyanabban a személyben megtestesülő igazi egysége, 

amely mindenkinek mindenkivel kötött megállapodása útján jött létre, mintha mindenki 

mindenkinek ezt mondta volna: felhatalmazom ezt az embert vagy ezt a gyülekezetet, 

ráruházván azt a jogot, hogy kormányozzon engem, feltéve, hogy te is ráruházod ezt a jogot, 

és minden cselekedetére felhatalmazást adsz. Az ennek megtörténtével egyetlen személlyé 

egyesült sokaságot államnak, latinul civitasnak nevezzük. És így születik meg az a nagy 

Leviatán vagy hogy tiszteletteljesebben fejezzem ki magamat, az a halandó isten, amelynek – 

a halhatatlan Isten fennhatósága alatt – békénket és oltalmunkat köszönhetjük. […] Ebben 

rejlik az állam lényege, amely – hogy meghatározzuk – egyetlen személy, akinek 

cselekedeteit illetően egy nagy emberi sokaság minden egyes tagja egymással kötött 

kölcsönös megállapodás alapján megbízónak tekinti magát avégett, hogy e személy 

mindannyiunk erejét és eszközeit a béke és a közös védelem érdekében úgy használhassa fel, 

ahogy célszerűnek tartja.”178 

Hasonló a felfogása John Locke-nak is, aki azt mondja „A hadiállapot az 

ellenségeskedés és a pusztítás állapota. […] Hogy elkerüljük a hadiállapotot (ahol csak a 

mennyhez lehet folyamodni, ahol a legcsekélyebb nézeteltérés is gyilkossághoz vezethet, és 

ahol nincs semmiféle tekintély, amely dönthetne a szemben álló felek között): ez az egyik 

legfontosabb oka annak, hogy az emberek társadalomba lépnek, és elhagyják a természeti 

állapotot. Mert ahol van tekintély, földi hatalom, amelytől az emberek segítséget kaphatnak, 

ha hozzá fordulnak, ott lehetet a hadiállapot folytatódása, és a vitát ez a hatalom dönti el.”179 

Nem elfeledhető, hogy az ideális állam eszméjével kacérkodó gondolkodók 

gondolataiban is jelen volt az állam erőszakhoz való – alapvetően kizárólagos – joga, illetve a 

fegyveres védelem a társadalom rendjének garantálása és fenntartása érdekében. Ezt példázza 

Morus Tamás Utópiája180 épp úgy, mint Tommaso Campanella gondolatai a Napvárosban.181 

Az államról való ilyetén gondolkodáshoz Carl von Clausewitz háborúról írott műve is 

becsatolható, bár ezt nem szokás hangsúlyozni. Ez a mű ugyanis számos jelentős 

alapvetésében tükrözi azt a szimbiózist, amiben az állam és jog fejlődése a fegyveres 

védelemmel és annak időről-időre szükségszerűen végbemenő megújulásával összeköttetett. 

Úgy is mondhatnánk, hogy Clausewitz néhol politikai felvetésekbe hajló megállapításai, 

sokkal inkább az állam alaptermészetéből fakadó okszerű tételek, már-már törvényszerűségek, 

                                                           
178 Thomas Hobbes (2001): Leviatán. Polis kiadó, Kolozsvár, 193-198. o. 
179 John Locke (1986): Értekezés a polgári kormányzat igazi eredetéről, hatásköréről és céljáról. Gondolat 

kiadó, Budapest, 50. o., 53. o. 
180 Vö. Morus Tamás (2002): Utopia. Szent István Társulat, Budapest, 124-134. o. 
181 Vö. Tommaso Campanella (2002): Napváros. Lazi kiadó, Szeged, 7-59. o. 
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mint a katonai gondolkodás politikai meghatározottságának megnyilvánulásai, amelyet maga 

is nyilvánvalóvá tesz, mikor munkájának szemléletét egyfajta gyakorlati-tudományos 

törekvésből vezeti le.182 Miközben alapvetésként számol azzal, hogy bár a háború elvben – és 

tervezésében is – lehet abszolút kiterjedésű vagy totális, de a valóságban befolyásolják azt 

különböző körülmények, tényezők, azt is rögzíti, hogy a háború eszköz, mely az ellenség 

védekezésre képtelenné tételének célját szolgálja,183 ami mögött mindig ott van egy politikai 

akarat. A politikát azonban Clausewitz inkább kormányzástanként, vagy az állam – 

társadalom érdekében történő – irányításaként értelmezi, mintsem a hatalom megszerzésének 

és megtartásának diszciplínájaként. Igy nézve tehát, amikor a háború törvényszerűségeit a 

„politika” sajátosságaival kapcsolja össze, akkor a valóságban az állami erőszak alkalmazását 

az állam működtetésével, az államtannal szinkronizálja, méghozzá úgy, hogy az utóbbi 

mérsékelheti, megszoríthatja az előbbit. Ahogy ő fogalmaz: „Ha a fejlett népek háborúi 

sokkal kevésbé kegyetlenek és rombolóak a fejletlenebb népekénél, ennek oka a társadalmi 

helyzetben keresendő, úgy az államokon belül, mint az egyes államok között. A háború az 

adott társadalmi helyzetből, annak viszonyaiból fakad, és ezek adják kereteit, azaz 

korlátozzák, mérséklik.”184 Ezzel tehát Clausewitz egyértelművé teszi, hogy bár a 

hadakozásnak vannak sajátos törvényszerűségei, de az mint jelenség és vele szükségképpen a 

teljes állami erőalkalmazás megszervezése és működtetése is, csak az állami, társadalmi 

érdekek és viszonyok nagy rendszerének keretei között tud létezni és működni, mivel ezek 

nélkül elveszti célját és eszközjellegét egyaránt. Hova tovább Clausewitz a háború általános 

törvényszerűségeinek meghatározásakor is figyelemmel van az államra, annak működési 

tapasztalataira és sajátosságaira, hiszen nem csak azt rögzíti, hogy a háború nem egy 

pillanatok alatt kirobbanó és elszigetelt esemény, hanem azt is, hogy annak lefolyását jelentős 

mértékben befolyásolják az emberek tökéletlen szerveződései és azok hiányosságai is.185 Ez a 

szemlélet egyértelművé teszi, hogy a sokat idézett, de részint talán félreértett gondolat, 

miszerint a háború a politika folytatása más eszközökkel, messze nem azt jelenti, hogy a 

                                                           
182 „A tudományos forma abban a törekvésben van, hogy felkutassuk a háborús jelenségek lényegét, és 

megmutassuk kapcsolatukat az őket alkotó elemek természetével. Sohasem tértünk ki a filozófiai következtetés 

elől, amikor azonban fonala túlságosan elvékonyodott, a szerző előnyösebbnek vélte elszakítani, majd ismét a 

tapasztalat megfelelő jelenségeihez kötni. Mint ahogy néhány növény is csak akkor hoz gyümölcsöt, ha nem túl 

hosszú a szára, a gyakorlati tudományokban sem szabad az elmélet leveleit és virágait túl magasra növeszteni, 

hanem ügyelni kell arra, hogy közel tartsuk őket saját termőtalajukhoz, a tapasztalathoz. […] Talán nem 

lehetetlen szellemdúsan, tartalommal telítve megírni a háború rendszerezett elméletét, ám eddigi munkáink távol 

állnak ettől. Nem beszélve tudománytalan felfogásukról, az összefüggésre és a rendszer teljességére irányuló 

törekvésük is a legkülönfélébb általánosságoktól, közhelyektől és üres szólamoktól hemzseg.” Carl von 

Clausewitz (2013) i.m. 35-36. o. 
183 Vö.: Carl von Clausewitz (2013) i.m. 39-42. o. 
184 Carl von Clausewitz (2013) i.m. 40. o. 
185 Carl von Clausewitz (2013) i.m. 43-45. o. 
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háború kilépne a politika medréből és önállóságot nyerne. Éppen ellenkezőleg, Clausewitz 

egyértelművé teszi, hogy minden fegyveres erőalkalmazás, amely államilag szervezett keretek 

között zajlik, az állam működési rendje és létcélja, az államvezetés indítékai által korlátozott. 

Ahogy ő fogalmaz: „Így a politikai cél mint a háború eredeti indítéka mértékül szolgál a 

háborús tevékenység által elérendő célnak és a szükséges erőfeszítéseknek egyaránt. 

Önmagában és Önmagáért azonban nem válhat mértékké, hanem csak a szemben álló államok 

vonatkozásában.”186 Clausewitz felhívja a figyelmet arra, hogy realista háború csak a politikai 

célok által megszorítva, a konkrét, reális viszonyrendszerek keretei között tervezhető és 

vívható, mivel a fegyveres erő egy állami eszköz, aminek csak annyi önmozgása lehet, 

amennyi sajátossága az állam alrendszereként a fegyveres védelemben fellelhető. Mindezt 

úgy foglalja össze, hogy „a fejlett népeknek a háborúja mindig egy adott politikai helyzetből 

indul ki, és csupán politikai indíték váltja ki. Tehát politikai cselekvés! […] A politika tehát 

átszövi az egész háborús tevékenységet, és folyamatosan hatást fejt ki rá, amíg azt a benne 

lévő robbanékony erők természete megengedi. […] A háború tehát nem csupán egy valódi 

kaméleon, amely minden egyes konkrét esetben megváltoztatja valamelyest a természetét, 

hanem valamennyi megnyilvánulása szerint, a benne uralkodó tendenciák vonatkozásában, 

egy rendkívüli hármasság is. Ez utóbbi azt jelenti, hogy : a) természetéből fakadó, 

veleszületett erőszakból, vak, természetes ösztönnek tekinthető a gyűlöletből és 

ellenszenvből; b) valószínűség és véletlen játéka, amely a háborút szabad szellemi 

tevékenységgé teszi, és c) mint a politika eszközének alárendelt természetéből tevődik össze, 

miáltal a háború a puszta értelem hatalmába kerül. E három összetevő közül az első inkább a 

nép, a második a hadvezér és hadserege, a harmadik a kormányzat felé fordul.”187 Ez a 

szinoptikus felfogás pedig már teljesen magától értetődővé teszi, hogy az állam-társadalom-

fegyveres védelem elválaszthatatlan és kölcsönhatásos jellege olyannyira átható jellegű, hogy 

egészen addig intenzíven fennáll, míg a háború, mint sajátos fegyveres végállapot188 a teljes 

féktelenség és öncélúság, vagyis a barbár pusztítás és pusztulása kezelhetetlen állapotába nem 

fordul át. Ezt féktelenséget azonban Clausewitz már nem is tekint háborúnak. Ennek 

                                                           
186 Carl von Clausewitz (2013) i.m. 46. o. 
187 Carl von Clausewitz (2013) i.m. 53-55. o. 
188 A háború természetének sajátosságát Clausewitz a következőképp ragadja meg: „A háború a valóságban – 

ahogy azt láthattuk – nem olyan szélsőség, amelynek feszültsége egyetlen robbanásban feloldódik, hanem olyan 

erők hatása, melyek nem egyformán, nem egyenlő mértékben keletkeznek, hanem egyik pillanatban eléggé 

felduzzadnak ahhoz, hogy legyőzzék az ellenállást, amelyet a tehetetlenség és a súrlódás állítottak szembe velük. 

Máskor azonban túl gyengék ahhoz, hogy hatást fejtsenek ki. A háború bizonyos tekintetben az erőszak heves 

vagy kevésbé heves pulzálása, amely következésképpen gyorsabban vagy lassabban oldja a feszültséget és meríti 

ki az erőket. Más szavakkal: gyorsabban vagy lassabban vezet a célhoz, de mindig elég hosszan tart ahhoz, hogy 

még lefolyásában is megengedje az irányát illető tetszőleges módosításokat, röviden: hogy az őt vezérlő értelem 

irányítása alatt maradjon.” Carl von Clausewitz (2013) i.m. 53. o. 
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megtörténtéig ugyanis a háborút is befolyásolják az állam létének céljai és az azokat szolgálni 

hivatott politikai indítékok, végső soron pedig a vezérlő értelem, amely a háborúban lelt 

eszközt célja eléréséhez. 

A fegyveres védelem fundamentális jellege felé mutat Albert Venn Dicey joguralomról 

alkotott nézete is, amikor az államhatalom jognak való alávetettségét mint a ’jó állam’ 

alapvető kritériumát fogalmazza meg, s ilyenként az angol alkotmányfejlődés saját képű 

vívmányát, a rule of law-t elemzi. Ő úgy fogalmaz: „Az alkotmányunk egyik alapvetését 

jelentő »joguralomnak« tehát hármas jelentése van, vagyis három szempontból vehető 

szemügyre. Először azt jelenti, hogy a közönséges jog minden szempontból elsődleges az 

önkényes hatalommal szemben, s kizárja a kormány részéről megnyilvánuló önként, a 

kiváltságokat, sőt még a szélesebb értelemben vett önkényes hatalmat is. […] Másodszor a 

törvény előtti egyenlőséget jelenti, vagyis azt, hogy mindenki a rendes bíróságok alkalmazta 

közönséges jog hatálya alá tartozik. […] S végül, használhatjuk a »joguralom« szót annak 

kifejezésére is, hogy nálunk az alkotmányjog szabályai – vagyis azok a szabályok, amelyeket 

külföldön rendszerint az alkotmánytörvény tartalmaz – nem forrásai, hanem következményei 

a bíróságok által meghatározott és elismert egyéni jogoknak. Más szavakkal, a bíróságok és a 

parlament nálunk úgy fejlesztették a magánjog elveit, hogy megjelölték a korona és 

szolgáinak helyzetét. Az alkotmány tehát az ország közönséges jogának az eredménye.”189 

Mindezekkel az állam jog általi korlátozása rajzolódik elénk az egyéni jogok erőterében, 

azonban alapvetően adott az a kérdés, hogy elképzelhető-e az önkényt kirekesztő joguralom 

anélkül, hogy a joguralom olyan magasztos és erős alkotmányos elvvé lépjen elő, amely 

erőhatalmat követel és egyben biztosít mindazokkal szemben, akik önkénnyel lépnek fel. Ha 

az önkény a „szélesebb értelemben vett önkényes hatalom” ahogy Dicey írja, akkor ennek a 

jognak való alávetése nem képzelhető el – szervezett – erőhatalom nélkül.190 

A ma hivatkozási alapként megszokott államfogalmak közül mégis a legplasztikusabban 

Max Weber írta le a vizsgált kérdést a legitim fizikai erőszak monopóliumával, mikor úgy 

fogalmazott: „A modern államot szociológiailag végső soron csak azzal a sajátos eszközével 

definiálhatjuk, mely minden politikai szervezet jellemzője: a fizikai erőszakkal. […] Az 

erőszak természetesen nem az állam szokásos vagy egyetlen eszköze – erről szó sincs –, 

hanem igenis a rá jellemző specifikus eszköz. Éppen ma különösen bensőséges az államnak 

az erőszakhoz fűződő viszonya. A múltban a nemzetségtől kezdve a legkülönbözőbb 

                                                           
189 A. V. Dicey (1995): A jog uralma. In: Takács Péter (1995 szerk.) i.m. 28-29. o. 
190 Érdemes persze mindehhez hozzávenni Dicey-nak a hadi jogról és a hadseregről írt gondolatait, melyekben a 

témakör angolszász jogi leképeződését mutatja be. Lásd: A. V. Dicey (1902): Bevezetés az angol 

alkotmányjogba. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. 
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szervezetek tekintették teljesen normális eszköznek a fizikai erőszakot. Ma viszont azt kell 

mondanunk, hogy az állam az az emberi közösség, amely egy bizonyos területen belül – ez a 

’terület’ hozzátartozik az ismertetőjegyhez – a legitim fizikai erőszak monopóliumára 

(sikerrel) tart igényt. A jelenkor sajátossága ugyanis az, hogy bármely más szervezetnek vagy 

személynek a fizikai erőszakhoz való jogát csak annyiban ismerik el, amennyiben az állam a 

maga részéről engedélyezi alkalmazását: az állam számít az erőszakhoz való ’jog’ egyedüli 

forrásának.”191 A 20. század azonban megmutatta, hogy önmagában a monopolizáltság még 

nem elégséges, annak ellenére sem, hogy az nem csak az intézményesítést, hanem az 

erőszakra vonatkozó kivételes felhatalmazások megadását is magában foglalja. 

Nincs azonban sokkal másképpen ez a kérdés Robert von Mohl olvasatában, aki szerint 

„Az államnak kettős feladata van. Először is, az államhatalom minden területén fenn kell 

tartani a jogrendet, mint ami önmagában is szükséges és üdvös, és minden további fejlődés 

feltétele. Másodszor, ahol és amennyiben az egyén vagy a más kisebb csoportokká összeállt 

részvetők erejéből erre nem telik, elő kell mozdítani az ésszerű emberi célokat.”192 A Mohl 

által meghatározott elsődleges feladat pedig kevéssé képzelhető el szervezett, a társadalom 

többsége által elfogadott – tehát legitim – és a jognak alávetett, tehát szabályozott fegyveres 

erőszak, azaz az állam minősített erőszak-képessége nélkül. A minősített erőszak ugyanis 

eszköz ilyen formán az alaprendeltetés teljesítése és az ehhez szükséges hatalom gyakorlása 

szempontjából is. Ez egyértelműen kirajzolódik abból is, hogy Mohl az államhatalom sajátos 

jogai között szerepelteti, hogy igényt tarthat az engedelmességre, valamint megtehet minden 

intézkedést, ami az államcélok elérését szolgálja.193 Itt tehát már megemlíthető a monopolizált 

és szabályozott erőszak intézményesítése mellett a kivételes hatalom, vagy különleges jogrend 

gondolatiságának alapja is, hiszen a rendkívüli intézkedések is beleérthetők ebbe. 

Ez a fajta fogalmi alapvetés persze jelen van Hans Kelsen jogászi államfogalmában is. 

Kelsen szerint ugyanis: „Az állam és a jogrend azonossága nyilvánvaló a tény alapján, hogy 

még a szociológusok is ’politikailag’ szervezett társadalomként jellemzik az államot. Mióta a 

társadalom – mint egység – szervezetekből létrejött, sokkal helyénvalóbb az államot úgy 

definiálni, mint ’politikai szerveződést’. Egy szervezet egyben rend is. De miben rejlik ennek 

a rendnek a politikai karaktere? Abban a tényben, hogy ez egy kényszerrend. Az állam egy 

politikai szerveződés mert egy olyan rend, amely szabályozza az erőszak alkalmazását, oly 

módon, hogy monopolizálja az erőszakot. Ez azonban, ahogy láttuk, a jog egyik alapvető 

                                                           
191 Max Weber (1998): A politika mint hivatás. In Max Weber (1998): Tanulmányok. Osiris Kiadó, Budapest, 

156-157. o. 
192 Robert von Mohl (1995): Jogállam. In Takács Péter (1995 szerk.) i.m. 33. o. 
193 Vö: Robert von Mohl (1995) i.m. 33-34. o. 
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tulajdonsága. Az állam egy politikailag szervezett társulás, amely közösségileg szervezett a 

kényszerrend által, és ez a kényszerrend a jog.”194 Kényszerrendről persze csak megfelelő, 

intézményesített erőszak, mint kényszerítő erő birtokában lehet beszélni. 

A politikai államfogalomban szintén jelen van ez a megközelítés, amit Carl Schmitt a 

következőképp ír le: „…egy normális állam teljesítménye mindenekelőtt abban áll, hogy az 

államon és területén belül létrehozza a teljes megelégedettséget, fenntartja a »nyugalmat, 

biztonságot és rendet« és ezáltal normális helyzetet teremt…”195 Adódik az alapvetésemet 

igazoló kérdés: lehetséges-e ezt a normális helyzetet minden körülmények között erőszak 

nélkül fenntartani? A válasz magától értetődősége mellett azonban Carl Schmitt 

vonatkozásában utalnunk kell arra is, hogy a minősített erőszak tekintetében a törvényhozó 

államról vallott nézeteiben úgy vélem visszaigazolódnak az állam minősített erőszak-

képessége kapcsán megadott alapjellemzők. Ahogy Schmitt írja: „A törvényhozó állam olyan 

államszervezet, amit személytelen s ezért általános, előre meghatározott és ezért hosszú távra 

alkotott, mérhető és meghatározható tartalmú normák uralnak, s amiben elválasztották a 

törvényt annak alkalmazásától, a törvényhozót pedig a törvényeket végrehajtó hatóságoktól. 

Ezért mondják, hogy »a törvények uralkodnak«: nem pedig emberek, tekintélyek vagy 

felsőbbségek. Pontosabban: a törvények nem uralkodnak, hanem csak normákként 

érvényesülnek. Uralom és puszta hatalom egyáltalán nincs többé. Akinek hatalma és uralma 

van, az »törvény alapján« vagy »törvény nevében« gyakorolja azt. Nem tesz mást, mint 

hatáskörének megfelelően érvényesíti az érvényes normát.”196 Ez a leírás, mely híd a jogtani 

és államtani kontextus között, egyben visszaigazolja a minősített erőszak legitimitásának, 

szabályozottságának, intézményesítettségének, kategorizáltságának és korlátosságának 

kritériumait is, méghozzá úgy, hogy eközben látens alapeszközként, szükséges, de nem 

elégséges eszközként számol a minősített erőszakkal, hiszen mit érne a törvényhozó állam 

akkor, ha nem lenne képessége, eszköze arra, hogy a megalkotott érvényes normát érvényre 

vigye, kikényszerítse, ha kell? 

Az államról alkotott nézetek erőszak felől történő vizsgálatában persze a szocialista, 

államszocialista teóriák is megjeleníthetők. Marx szerint: „Minden eddigi társadalom 

története osztályharcok története. Szabad és rabszolga, patrícius és plebejus, báró és jobbágy, 

céhmester és mesterlegény, egyszóval: elnyomó és elnyomott folytonos ellentétben álltak 

egymással, szakadatlan, hol palástolt, hol nyílt harcot vívtak, olyan harcot, amely mindenkor 

                                                           
194 Hans Kelsen (1949): General theory of law and state. Harvard University Press, Cambrige, 189-190. o. (A 

szerző fordítása.) 
195 Carl Schmitt (2002) i.m. 31. o. 
196 Carl Shcmitt (1995) i.m. 53. o. 
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az egész társadalom forradalmi átalakulásával vagy a harcban álló osztályok közös 

pusztulásával végződött. […] A modern államhatalom nem más, mint az egész burzsoá 

osztály közös ügyeit igazgató bizottság. […] A burzsoázia szakadatlan harcban áll: kezdetben 

az arisztokráciával, később magának a burzsoáziának ama részeivel, melyeknek érdekei 

ellentmondásba kerülnek az ipar haladásával; állandóan harcol minden idegen ország 

burzsoáziájával.”197 Ezt Engels annyiban egészíti ki, amennyiben úgy foglal állást, hogy: „Az 

állam tehát egyáltalán nem a táradalomra kívülről rákényszerített hatalom; épphogy kevéssé 

»erkölcsi eszme valósága«, »az ész képe és valósága«, mint Hegel állítja. Az állam, 

ellenkezőleg, a társadalom terméke bizonyos fejlettségi fokon; annak bevallása, hogy ez a 

társadalom megoldhatatlan ellentmondásba bonyolódott önmagával, kibékíthetetlen 

ellentétekre hasadt, amelyeknek leküzdésére képtelen. […] jellegzetessége olyan közhatalom 

létesítése, amely már nem esik közvetlenül egybe az önmagát fegyveres hatalomként 

megszervező lakossággal. Ez a külön hatalom, ez a közhatalom azért szükséges, mert a 

lakosság öntevékeny fegyveres szervezete a lakosságnak osztályokra szakadása óta 

lehetetlenné vált.”198 Végül pedig e vonulat végpontját Lenin határozza meg, mikor úgy 

fogalmaz: „Kialakul az állam, külön hatalom jön létre, létrejönnek a felfegyverzett emberek 

külön alakulatai; és minden forradalom, amikor szétrombolja az államgépezetet, 

szemléltetően megmutatja, miképpen igyekszik az uralkodó osztály felújítani a felfegyverzett 

emberek őt szolgáló külön alakulatait, miképpen törekszik az elnyomott osztály hasonló, új 

szervezeteket létrehozni, amely alkalmas arra, hogy a kizsákmányoltakat és ne a 

kizsákmányolókat szolgálja. […] Az állam különleges hatalmi szervezet, valamely osztály 

elnyomására szolgáló erőszakszervezet.”199 Persze itt az ideológiai meghatározottság sajátos 

színezetet ad, akárcsak Sorelnél, de az alapvetés, az intézményesített erőszak, mint állami 

alapjellemző megkerülhetetlensége az ideológiáktól való függetlenítés után azonos. 

Bárhonnan nézzük is tehát az államot, valamiképp a minősített erőszak egyértelműen 

megkerülhetetlen része, úgy ahogy az egészséges embernek az élni akarás. Ezt áttekintve 

azonban fontos kérdés, hogy miért is vált az európai gondolkodásában periférikussá, vagy 

legalább is kritikus kérdéssé az állam fegyveres védelme. Miért nem kezdtük el feldolgozni a 

régi tapasztalatokat és valódi fejlesztést véghez vinni, miközben az emberiség története 

valahol a hadakozás – következőkben áttekintésre kerülő – története is egyben? 

                                                           
197 Karl Marx – Friedrich Engels (1976) i.m. 38-39. o., 41. o., 52. o. 
198 Friedrich Engels (1963): A család, a magántulajdon és az állam eredete.In Marx-Engels válogatott művek, 

második kötet. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 287-288. o. 
199 V. I. Lenin (1973): Állam és forradalom. Kossuth könyvkiadó, Budapest, 16. o., 35. o. 
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4.2. A FEGYVERES VÉDELEM EGYES JOGTANI KÉRDÉSEI 

„Paradoxonok. Aki a joguralom és jogállam kérdéseinek tanulmányozásába kezd, 

meglehetősen különös dolgokkal találkozik. Az első rögtön az, hogy a jelenségeket már 

pontosan megnevezni is nehéz.”200 Ekként nyitja előszavát Takács Péter a joguralomról és 

jogállamról szóló meghatározó forráskiadványban, így okkal merülhet fel bennünk a kérdés, 

hogy ha olyan sokat vizsgált tárgyköröknél, mint a joguralom és a jogállam, ilyen 

paradoxonokkal szembesül a kutató, miért lenne ez másként a lényegesen speciálisabb 

témakörökben, mint amilyen értekezésem tárgya. 

Pontosan ezért, ha az államtani vonatkozások mentén a fegyveres erőszak, illetve a 

fegyveres védelem jogi leképződését is át akarjuk tekintetni, akkor szükséges a jogról alkotott 

mértékadó elméletek tekintetében is elvégezni azt a vizsgálatot, amely az erőszak benne-

rejlőségére irányul. 

E tekintetben értékes és ma kevéssé hangsúlyozott ismeretekkel, megállapításokkal 

lehetünk gazdagabbak a jogállamiság előtti időszakból, hiszen az meghatározza az alapjait 

annak a szisztematikus jogfejlesztésnek, amely a polgári jogállam kiépítésével együtt kezdett 

igazán felívelésbe, még ha a védelem hatalmi karaktere miatt nem is teljesedhetett ki.201 

Azt is mondhatnánk, hogy aminő lassan megy végbe az állam és jog humanizálása, oly 

lassan kezd meggyökeresedni az állam fegyveres védelmének szisztematikus szabályozási és 

folyamatos fejlesztési igénye is. Az állam és jog humanizálása ugyanis szükségképpen együtt 

jár az „embertelenséget” megvalósító erőhatalom megzabolázásával, aminek szisztematikus 

szabályozása szükségképpen az erőszak korlátozásával, vagyis a minősített erőszak 

kialakításával egyenértékű. Hiszen mindaddig, amíg a modern konstitucionalizmus 

szellemében nem válik alapvetéssé, hogy ami alkotmányosan nem szabályozott, az a jogállam 

olvasatában lényegében nem létezik,202 addig a részleges – egy-egy területre, vagy aktuális 

eseményre reagáló – törvényi szabályozás nem mást jelent, mint csupán az állam – de még 

inkább a hatalom – szolgálatában álló erő részlegesen csökkentett szabadságát. 

A modern jogfejlődéssel azonban fel kell vetni azt a kérdést is, hogy a fegyveres 

védelem jogi artikulációja miként tükröződik vissza a jogpolitika vonatkozásaiban, illetve 

létesült-e annak ágazati jogpolitikája. A fegyveres védelem ugyanis egy típusosan olyan 

                                                           
200 Takács Péter (1995): Előszó. In Takács Péter (1995 szerk.) i.m. 9. o. 
201 E tekintetben lásd: Farkas Ádám (2014b): A haderő feletti parlamentáris hatalommegosztás eredeti modellje 

(1867-1914). In Jogtörténeti Szemle 2014/1. szám 44-50. o. 
202 Patyi András e tekintetben a fegyveres erő alkotmányos meghatározottsága kapcsán úgy fogalmaz, hogy „Egy 

demokratikus jogállamban, ha az alkotmány valamit nem tételez, akkor az nincs. Tehát, ha a hatályos alkotmány 

nem tételezi a haderõt, akkor az nincsen! De 22–23 évnek (1989–2012) kellett eltelni ahhoz, hogy ezek a 

kérdések a helyükre kerüljenek. Ez rendkívül tanulságos.” Patyi András (2015) i.m. 73. o. 
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jogterület, amelyre nézve maradéktalanul igazak Samu Mihálynak a jog(politika) patológiás 

problémáiról írott tételei, miszerint: „Szerepet játszhat ebben az, hogy a jogpolitika terepén 

zajlik a politikai küzdelem (a kormányzó és ellenzék viszálya) vagy a pártpolitikai értékelések 

vitája zajlik. Ily módon a jogpolitikában a politikai akarat (törekvés) válik meghatározóvá, s 

háttérbe szorul a jogilag kivihető/kivihetetlen szempontja (bináris kódja)…”203 

Ez a jellemzés meglátásom szerint a fegyveres védelem jogi vonatkozásait érintően – 

sajnos – maradéktalanul megáll, mivel nem látszanak e jogterület karakteres és távlatos 

jogpolitikai vonatkozásai. Ez a második világháború előtti időszakban a hatalmi karakter 

miatt, 1989-et követően pedig a stigmatizálás és a fegyveres védelem jogával kapcsolatos 

politikai preferenciaszint csökkenése miatt alakulhatott így. Ez azzal a hatással járt, hogy a 

fegyveres védelem vonatkozásában hosszú távú elgondolásokra építő, rendszerszintű, ágazati 

és ágazatközi jogpolitika nem alakult ki, míg az általános jogpolitikában a fegyveres védelem 

kérdéseinek súlyozását nem a közép és hosszú távú szemlélet, hanem a aktuális kihívások 

határozták, illetve határozzák meg.204 

A jogpolitikai hiátus kapcsán fontos leszögezni, hogy „…a jogon belül jelentkező 

kóros jelenségek önerőből nem szűnnek meg, a jog önmagában képtelen a kóros jelenségeket 

kiküszöbölni. […] Ez nemcsak a jog önerejének gyöngeségéből adódik, hanem abból, hogy a 

jog beteges tüneteinek okai döntően jogon kívüli tényezőkből következnek, s ezekhez 

kapcsolódnak a jog belső fogyatékosságai meg a külső hatásokra való kényszerű 

alkalmazkodás esetei.”205 Ahhoz tehát, hogy a kóros állapotok megszüntethetők legyenek, 

szükséges a jog önereje – a tudomány és a hosszú távú jogfejlesztés koncepció terén –, a 

társtudományok eredményei és a gyakorlati tapasztalatok szintetizálása, valamint a társadalmi 

és politikai felfogás formálása, vagyis a politikai kultúra fejlesztése is. Ennek részeként 

szükségszerű a fegyveres védelem és erőszak kérdését mind a jog fogalmi, mind pedig 

történeti fejlődési tendenciái körében elhelyezni, megvizsgálva azt a folyamatot, amely során 

– Európa-szerte – egyre markánsabb, kiterjedtebb szabályozási szisztémája alakult ki és végbe 

                                                           
203 Samu Mihály (2003): Általános jogpolitika. A jog depolitizálása. Akadémiai Kiadó, Budapest, 236. o. 
204 Szintén Samu Mihály e tekintetben rögzíti a jogalkotás kapcsán azt a fegyveres védelemre különösen igaznak 

tetsző tételt, miszerint „A jogalkotás a közélet adottságaihoz, formáihoz kötődik, és a jogi kultúra fejlettségét 

fejezi ki; ám uralkodó szemléletté vált politikai és állami jellegének hangsúlyozása. A köz- és jogi gondolkodás 

ennek következtében figyelmen kívül hagyja a jogalkotás külön sajátosságait és a jogpolitika sajátos szerepét. 

Emiatt szembe kell nézni azzal a leegyszerűsítő felfogással, amely úgy véli, hogy a jogalkotás (a) politikai 

döntés, (b) állami, kormányzati akarat, (c) a jogalkotó önálló céltételezése. Ezekkel szemben külön kiemelendő a 

társadalomirányítás és a jogpolitika közvetítő szerepe a jogalkotásban.” Samu Mihály (2008): Jogpolitika. A jog 

humanizálása. Akadémiai kiadó, Budapest, 71-72. o. 
205 Samu Mihály (2003) i.m. 247-248. o. 
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ment az a különválási, vagy önállósulási folyamat, amelyet a fegyveres védelem jogának 

önállósodásaként vagy régiesen: kikülönbözéseként tartok számon. 

Ha a fegyveres védelem jogi vonatkozásait vizsgáljuk, akkor egyrészről a jog 

jelenségéről alkotott mértékadó koncepciókból kell kiindulnunk, másrészről pedig ki kell 

tekintetnünk a jog működésének egyes elméleti kérdéseire is. 

Ha a jog lényegének mértékadó elméleti meghatározásaira tekintünk ki, akkor 

egyértelmű kiindulási alapot ad Hans Kelsen már idézett meghatározása, mely az állam 

meghatározása mellett a jog alapjellemzőjét is megadja. Eszerint „Az állam egy politikai 

szerveződés mert egy olyan rend, amely szabályozza az erőszak alkalmazását, oly módon, 

hogy monopolizálja az erőszakot. Ez azonban, ahogy láttuk, a jog egyik alapvető 

tulajdonsága. Az állam egy politikailag szervezett társulás, amely közösségileg szervezett a 

kényszerrend által, és ez a kényszerrend a jog.”206 Ezt egészíti ki Kelsen a „Tiszta Jogtan” 

egyik gondolatával, miszerint: „A legyen vagy a norma formális kategóriájával azonban csak 

a jog főfogalmát, és nem differentia specifica-ját nyertük. […] Akkor azonban, ha a jog – 

tisztán pozitivista szemléletben – nem más, mint külső kényszerrend, úgy ezzel csak mint 

sajátos társadalmi technikát ragadjuk meg: azáltal érjük el vagy próbáljuk elérni a kívánt 

társadalmi állapotot, hogy ahhoz az emberi magatartáshoz, amely a kívánt állapot 

kontradiktórius ellentétét jelenti, egy kényszeraktust (vagyis bizonyos javaknak: mint élet, 

szabadság vagy gazdasági értékek, kényszerrel történő elvonását) mint következményt 

kapcsolunk. […] A jogrend célja tehát az, hogy az embereket a valamely magatartás esetén 

fenyegető rossz gondolatával az ellenkező magatartásra indítsa.”207 Ebben a kontextusban 

tehát nem csak a ’legyen’ felszólító, kikényszerítő természete az, ami egyértelműen feltételezi 

a jogtól elválaszthatatlan és abban benne rejlő minősített erőszakot, vagy az azzal való 

fenyegetést, hanem az a ’fenyegető rossz’ is, ami az embereket a ’jogszerű’ magatartásra 

indítja. 

John Austina jogot parancsként írja le, amikor azt mondja, hogy „minden törvény vagy 

szabály (a lehető legnagyobb szignifikációval, ami a fogalomhoz helyesen adható,) egy 

parancs. Vagy másként, a törvények és szabályok, tulajdonképpen a parancsok egyes 

fajtái.”208 A parancs természeténél fogva engedelmességet követel, aminek elmaradása 

szükségképpen negatív következményekkel jár, amelyek célja előmozdítani a parancs 

teljesítését, ha kell kikényszerítve azt. Ez a kikényszerítés végső soron szükségképpen 

                                                           
206 Hans Kelsen (1949) i.m. 189-190. o. (A szerző fordítása.) 
207 Hans Kelsen (1988): Tiszta Jogtan. MTA sokszorosító, Budapest, 14. o., 16. o. 
208 John Austin (1896): Lectures on jurisprudence or philosophy of positive law. Jhon Murray, London, 90. o. (a 

szerző fordítása) 
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erőhatalmat, minősített erőszakot feltételez, vagyis Austin jogfelfogásának is immanens része 

az intézményesített erőszak. 

Rudolph von Jehring nem egyebet mond ki e körben, minthogy „a jog élete küzdelem, 

- a nemzetek, az államhatalom, az osztályok, az egyének küzdelme. A jog egésze a világban a 

viszályok által áll fenn. […] A jog nem puszta elmélet, hanem élő erő.”209 Erre a 

meggyőződésre építkezve Jhering a jog eredetét illetően két elméletet ismert el. Az egyik 

szerint a norma mindenki azon érdekéből ered, hogy rend legyen, még hozzá olyan, amelynek 

elegendő ereje van az ellenszegülők akaratával szemben. A másik szerint a társadalom eredete 

az erőszak, amit a norma némileg megszelídít, korlátoz.210 Bármelyiket fogadjuk is el, a 

következtetés csak az lehet, hogy a jog elképzelhetetlen kényszer és ennek részeként 

intézményesített erőszak nélkül. 

Kelsenhez és a jogpozitivizmus fő irányvonalához mérten tartalmilag ellenerőként hat 

Carl Schmitt jogfelfogása,211 amelyben a jog öntételezése és önműködtetése a szuverén – 

tehát jogon kívüli – döntés nélkül nem képzelhető el. Ahogy Varga Csaba írja: „…ennyiben 

és ilyen értelemben Kelsenét meghaladó és egyben kiegészítő Schmitt igazsága. Ezek szerint 

a jogműködés nem más, mint a normatívizmustól leírt formalizmus ön(re)generáló 

önműködése, időnként vagy szükség esetén megtoldva a formalizmus szemszögéből végső 

soron jogüres térben megejtendő szuverén (s ezért és ennyiben politikai) döntésnek a jog 

számára eredetileg gondolthoz képest megváltozott környezetben új határokat biztosító (és 

jelentésállományában ismételten konvencionalizáló) mozzanatával.”212 Ezzel tehát Schmitt 

magát a kényszerrendként létező jog koncepcióját nem vitatta, csupán annak önállósulását, 

társadalmi és politikai környezetből való kiszakítását vonta kritika alá. Ezzel tehát Schmitt az 

állammal kapcsolatos teóriáján túl a jog vonatkozásában is megerősítette az erőszak 

fundamentális természetét,213 amit meglátásom szerint tovább erősít nézetrendszerében a 

szuverén meghatározása, amikor azt mondja „Szuverén az, aki a kivételes állapotról dönt.”214 

A kivételes állapot – vagy különleges jogrend – ugyanis a modern polgári államban csak 

                                                           
209 Rudolph von Jhering (1915): The Struggle for law. Callaghan and Company, Chichago, 1-2. o. 
210 Vö.: Rudolph von Jhering (1915) i.m. 1-19. o. 
211 Aminek hatalmi beállítódású, realista, geopolitikai szemlélettel színezett nemzetközi jogi aspektusáról Kardos 

Gábor úgy ír, mint Schmitt „nem tiszta nemzetközi jogtana”. Lásd: Kardos Gábor (2012): Carl Schmitt és az 

államközi konfliktusok kérdése. In Iustum Aequum Salutare 2012/1. szám, 39. o. 
212 Varga Csaba (2006): A jogi gondolkodás paradigmái. Szent István Társulat, Budapest, 459. o. 
213 Igaz Techet Péter hangsúlyozza munkájában, hogy „azt a hiedelmet akartuk eloszlatni, hogy Carls Schmitt 

decizionista szerző lenne, s így a jogban önkényes erőszakot látott volna” Techet Péter (2010): Carl Schmitt és a 

természetjog, avagy Hans Kelsen jogpozitivizmusának tévedései. In Jog Állam Politika 2010/3. szám, 35. o. 

Techet Péter állítását osztjuk, azonban abban aláhúzandó a tagadás lényegi pontja, vagyis az önkény tagadása 

Schmitt részéről, ami nem semlegesíti azonban azt a felismerést, hogy Schmitt is alapfeltételként tekintett az 

erőszakra a jog mögött. 
214 Carl Schmitt (1992): Politikai teológia. ELTE ÁJK, Budapest, 1. o. 
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törvényesített, többségileg alkotmánytörvényben meghatározott keretek között mozog, annak 

azonban tágak a keretei, hogy ez az állapot a konkrét történeti események melyikénél 

vezethető be. Erről a konkrét helyzetről pedig a szuverén – politikai úton, lényegében jogon 

kívül – dönt215 a jogállamiság számos standardjának egyidejű felfüggesztését, vagy 

korlátozását is felvállalva. 

A kényszer és ezeb belül szükségképpen az intézményesített erőszak alapvető 

természetével operál216 Ronald Dworkin is, aki a precedens jog keretei között gondolkodva 

úgy fogalmaz: „A jog egy értelmező fogalom. A bírák eldöntik mi a jog más bírák jogról 

hozott döntéseinek értelmezésével. A jog főbb elméletei, számunkra, általános értelmezések a 

saját bírói gyakorlatunkról. […] A jog nem merül ki szabályok és alapelvek katalógusában, 

amelyek saját uralmuk alatt tartanak némely diszkrét színházi viselkedést. Abban sem, hogy 

felsorolja a hivatalnokokat és az ő hatalmukat életünk területei felett. A jog birodalma a 

hozzáállás által meghatározott. […] Ez végső soron egy felebaráti hozzáállás, annak 

kifejezése, ahogyan egyesülünk egy közösségben még ha a tervek, érdeklődések és 

meggyőződések meg is oszlanak. Tulajdonképpen ez a jog számunkra: az emberek, akik lenni 

akarunk és a közösség, amit el szeretnénk érni.”217 Ebben a megközelítésben ha a jog 

alaptermészete a lenni akarás, a valamivé válás, valaminek az előmozdítása, akkor a 

társadalmi egységesítés elképzelhető-e az ellenállók egységbe kényszerítése nélkül, különös 

tekintettel arra, hogy a levezetés alapja a kényszerre támaszkodó bírói döntés, vagyis 

valaminő hatalom ennek a lenni akarásnak, illetve egységesülésnek az előmozdítására. 

Érdemes még – a katonai vonatkozásaitól függetlenítve is – felidézni Gustav Radbruch 

azon tételét, miszerint: „A parancs az parancs - tanítják a katonáknak. A törvény az törvény - 

mondják a jogászok. Amíg azonban a katonák esetében, ha tudják, hogy a parancs bűntett 

vagy vétség elkövetését célozza, megszűnik az engedelmesség kötelezettsége és joga, addig a 

jogászok - mióta egy évszázaddal ezelőtt az utolsó természetjogász is eltávozott körükből - 

nem ismernek semmilyen kivételt a törvény érvényessége és az annak alávetettek 

engedelmességi kötelezettsége alól. A törvény azért érvényes, mert törvény, s akkor törvény, 

                                                           
215 Meglátásom szerint a megfelelő törvényesítettség mellett akkor is szuverén a döntés, ha az nem a 

törvényhozó, mint a népszuverenitás letéteményese, hanem az annak többsége által megválasztott és politikailag 

felelősségre vonahtó Kormány hozza meg és törvényhozó csak utólagosan megerősít, illetve követőleg 

kontrollál. 
216 Az Alkotmány morális értelmezése kapcsán is visszatérő érvelési elem, hogy ez a metódus a bírói hatalommal 

kikényszeríthetővé teszi egy politikai morál szerinti cselekvés érvényesítésülését. Lásd: Ronald Dworkin (1997): 

Az alkotmány morális értelmezése és a többségi elv. In Fundamentum 1997/1. szám, 7. o. 
217 Ronald Dworkin (1986): Law’s empire. The Belknap Press of Harvard University Press, London, 410. o., 

413. o. (a szerző fordítása) 
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ha van hatalom, amely az esetek többségében érvényesíti.”218 Amikor Radbruch a törvény 

érvényességét annak törvény volta mellett kiegészíti azzal a kritériummal, hogy létezzen 

hatalom – mondjuk ki, erőhatalom – amely az esetek többségében érvényesíti, akkor 

evidenciaként vet számot az érvényesség fogalomrendszerében, vagyis valahol a jog reális 

valóságban való létezésének alapvetésében az érvényesítő erőszakkal, aminek megítélése, 

működése, „jogállamisága” kapcsán munkássága egyebekben is megkerülhetetlen.219 

Kifejezetten az erőszak kérdésére nézve érdemes kitekinteni Walter Benjamin 

gondolataira, aki szerint „jogot teremteni annyi, mint hatalmat teremteni, s ez az aktus 

ilyeténképpen az erőszak közvetlen megnyilvánulása.”220 Benjamin az emberiség történelmét 

alapvetően dialektikusnak tekinti az erőszak szempontjából, azaz jogteremtő és jogfenntartó 

erőszakot különböztet meg az emberiség történelmében, s azt ezek váltakozásaként képes is 

értelmezni. Eszerint egy adott állam- és jogrendszert (történelmi korszakot) az úgynevezett 

jogteremtő erőszak létesíti, amely az új „rend” megszilárdulását követően jogfenntartó 

erőszakká alakul át, amely utóbbi szükségképpen gyengébb, mint az adott rendszert statuáló 

jogteremtő erőszak. A rendszer tehát addig áll fenn, amíg a lassan gyengülő jogfenntartó 

erőszakot le nem győzi egy új jogteremtő erőszak.221 Ezen – megérvelhető és elgondolkodtató 

– dialektika azonban a jogrendszereket is szükségképpen az erőszak szülötteként és 

folyamatos alkalmazójaként írja le, melyeknek természetétől  nem elválasztható az erőszak 

alkalmazása, vagy legalábbis az azzal való fenyegetés. 

A konkrét gondolkodók nézetkülönbségeiből is kiütközik a természetjogi és a 

jogpozitivista felfogás immár tradicionális ellentétén felül emelkedő tényező, vagyis az, hogy 

a kényszer és ennek végső foka, az intézményesített erőszak a működő jog létezésének és 

funkcionalitásának fundamentális feltétele. Nem egyedüli, nem kizárólagos, nem primus inter 

pares feltételként értelmezendő az erőszak, hanem egy elkerülhetetlenül szükséges, de nem 

elégséges feltételként. Techet Péter azt mondja: „A pozitivista számára a jog egy emberileg 

tételezett szabály, amelynek érvényessége mögött esetleges emberi akaratok […], míg az 

érvényesülés mögött a végrehajtás ereje húzódik meg. Látható, hogy a pozitivista a jogot nem 

tartalma, hanem formája és sikere szempontjából észleli: számára a jog eszerint 1. egy 

mögöttes politikai akarat eszközintézménye, 2. oka ennek megfelelően tetszőleges, 3. 

                                                           
218 Gustav Radbruch (1999): Öt perc jogfilozófia. In Szabó Miklós (1999 szerk.): Fejezetek a jogbölcseleti 

gondolkodás történetéből. Bíbor Kiadó, Miskolc, 126. o. 
219 Lásd: Gustav Radbruch (2006) i.m. 1-11. o., Brian H. Bix (2011): Radbruch’s formula and conceptual 

analysis. In The American Journal of Jurisprudence 2011. Vol. 56. 45-57. o. 
220 Walter Benjamin (2015): Az erőszak kritikája. Idézi: Hegedős Soma: Az erőszak vizsgálata a modernkori jog- 

és államelméletben. In Jogelméleti Szemle 2015/2. szám 37. o. 
221 Vö.: Hegedős Soma (2015) i.m. 37-38. o. 
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legitimitása pusztán a legalitásra redukált, és ezért 4. az érvényessége és érvényesülése 

mögött meghúzódó akarat erején kívül semmi mást nem észlel a jog okaként.”222 Még ha 

némileg negatívnak tetszőüzenettel is, de egyértelmű az erőszak szükségességének 

interpretációja ebben az olvasatban is. Nincs azonban ez másként meglátásom szerint az általa 

megfogalmazott természetjog jellemzésben sem. Ahogy ő írja: „A természetjog szerint 

azonban nem tekinthető minden jognak, amelyet egy megfelelően erős és hatékony akarat 

jogszabályként kihirdet. A természetjogot ugyanis a jog tartalma érdekli. […] A természetjog 

szerint a jogiság minőségének nem elegendő indoka egy akarat, egy erőszak ereje, 

hatékonysága, még oly tartós sikere. A természetjogot éppen az érdekli, hogy milyen tartalmi 

feltételek fennállása mellett tekinthetjük jognak az adott hatékony akarat, erőszak 

termékét.”223 Osztva ezen nézeteket és bele nem merülve a jogpozitivizmus és a természetjog 

vitájába, kutatásom szempontjából kiemelendőnek tartom, hogy bár az erőszak valóban nem 

elegendő feltétel a jog érvényességéhez, működése szempontjából azonban nélkülözhetetlen, 

vagyis egy szükséges, de nem elégséges kritériuma, ahogy azt fentebb is írtam. 

A jog lényegére, alaptermészetére irányuló elméletek, illetve a természetjogi és a 

jogpozitivista megközelítés folyton-folyvást újratermelődő „csatározása” mellett a 

jogérvényesülésen belül a jogkövetés-jogalkalmazás fogalompárok felől közelítve224 is 

látható, hogy az állam- és ezáltal a jog működése is elképzelhetetlen az állami erőszak 

alkalmazása, illetve az ezzel való fenyegetés nélkül.A rendszerben ugyanis védőhálóként 

mindvégig ott van a jogalkalmazás arra az esetre, ha az önkéntes jogkövetés útján nem állna 

be a jogérvényesülés. A jogalkalmazás pedig nem más, mint a „jogalkalmazásra feljogosított 

állami szervek olyan monopolizált és formalizált tevékenysége, amely során az általánosan 

megfogalmazott magatartási szabályt (normát) konkrét egyedi esetre alkalmazzák, és amely 

tevékenységükkel egyedi jogviszonyokat hoznak létre, módosítanak, vagy megszüntetnek. 

Egyben az állam jogszolgáltató igényét érvényesítik és döntéseik kikényszeríthetőek.”225 Ezt a 

meghatározást pedig lényegében osztja minden egyes jogterület, legfeljebb annyiban 

modifikálva, amennyiben az adott jogágra jellemzőbb, vagy kevésbé jellemző a jogkövetéses 

jogérvényesülés preferálása. 

A megfogalmazás kulcsfontosságú eleme jelen kutatás vonatkozásában a monopolizált 

jelleg, valamint a kikényszeríthetőség. Ha visszautalunk Max Weber államfogalmára, akkor 

ugyanis visszaköszönni látjuk a legitim fizikai kényszer monopóliumát, hiszen a 

                                                           
222 Techet Péter (2010) i.m. 35. o. 
223 Techet Péter (2010) i.m. 36. o. 
224 Lásd: Szigeti Péter (2011) i.m. 160-181. o. 
225 Szigeti Péter (2011) i.m. 169-170. o. 
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jogalkalmazás nem több és nem kevesebb, mint a jogérvényesülés kikényszerítése, vagyis 

rászorítás a jogszerű cselekvésre. Ez végső soron – ha más eszköz nem mutatkozik 

elégségesnek – a legitim erőszak realizálásával valósul meg, vagyis tényleges és szervezett 

erőalkalmazásként. 

Mindezekből az is következik, hogy az állam fegyveres védelme tulajdonképpen 

minden jogterülettel, tehát a jog egészével szerves kapcsolatban áll, még ha annak 

részterületei – például a katonai védelem – önállósítva is kezelhető. Ennek a viszonynak 

messzemenő hatásai vannak a fegyveres védelem jogi leképződésére, hiszen az fellelhető így, 

vagy úgy a jogágak bármelyikében, aminek ellenoldali jelentősége, hogy különös természete 

némileg szétforgácsolódik, nem képez minden tekintetben egyetlen zárt sémát, ha úgy tetszik 

jogágat. 

Ehelyütt érdemes megjegyezni, hogy ez a sajátosság különösen erőteljes volt addig, 

amíg a jogfejlődés nem érte el a jogállamiság korát, vagyis a hatalmi állam működését 

preferálta, melyben a legszükségesebb mértékig szabályozták csupán a fegyveres védelem 

viszonyait és nem ritkán ez a szabályozás eseti jelleget mutatott. 

Mára azonban vitán felül álló, hogy a fegyveres védelem jelentős saját szabályozással 

és egyúttal szabályozási sajátosságokkal bír. Osztva Jakab András nézeteit a jogág 

fogalmáról226 és annak jelentőségéről, azt tartom indokoltnak, ha felvetjük, megvizsgáljuk a 

fegyveres védelem szabályainak, fogalmainak és elveinek jogterületként történő azonosítását 

és számba vesszük, ha kell korrigáljuk, illetve kiegészítjük annak fogalmi parkját úgy a 

jogelméleti fogalmak, mint a jogdogmatikai, továbbá a pozitív jogi fogalmak terén.227 Ehhez 

azonban e jogterület historikus sajátosságaival, ha úgy tetszik evolúciójával is számot kell 

vetni a további kutatások során úgy a trendek vizsgálata, mint a tételes jogtörténeti feltárás 

keretében. 

                                                           
226 E tekintetben Jakab András levezeti a jogági felosztás kritériumrendszerében megmutatkozó 

következetlenségeket, amelyek alapján meglátása szerint a jogági elkülönülésnek igazán nincs is jelentősége, az 

inkább egyfajta presztízsérték, valamint tradíció folyománya. Ahogy ő írja: „A »jogági rang« elnyeréséhez jó 

esélyt nyújt, ha önálló törvényben szabályozzák a kérdést, ha az egyetemeken önálló tanszékek születnek az 

adott névvel, ha a jogi karokon önálló tantárgyként kezdik tanítani, ha önálló tankönyveket írnak a témában 

(melyeknek első fejezetében mindig elkezdik saját jogági önállóságukat hangoztatni), és ha társadalmilag 

fontosnak tekintik az adott kérdést.” Jakab András (2007): A magyar jogrendszer szerkezete. Dialóg Campus 

kiadó, Budapest-Pécs, 223. o. 
227 „A jog fogalmi rendszere (tág értelemben vett dogmatikája) háromféle fogalomból áll: jogelméleti, szűkebb 

értelemben vett jogdogmatikai és pozitívjogi fogalmakból. A pozitív jogi fogalmak a normatív aktusokban (pl. 

törvényekben) található és szokásjogi (pl. bírói gyakorlat) érvelésekben használt fogalmak; a szűkebb értelemben 

vett jogdogmatikai fogalmak a jogtudósok és a joggyakorlat szereplői által a jogi döntések érvelésében (pl. bírói 

döntések indokolásában) való használat végett alkotott fogalmak (pl. normatív aktus fogalma); a jogelméleti 

fogalmak pedig a jogtudósok által alkotott, a jogrendszer működésének magyarázatát segítő fogalmak (pl. a 

norma szerkezeti elemei).” Jakab András (2007) i.m. 36. o. 
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4.3. A FEGYVERES VÉDELEM JOGI ÖNÁLLÓSODÁSÁNAK NÉMET ÉS ANGOLSZÁSZ 

MEGJELENÉSI FORMÁI 

Ha elfogadjuk azt az Európában általánosnak tekinthető szemléletet, miszerint a római jog a 

fejlett európai jogrendszerek legméltóbb és példaértékű történelmi előzménye,228 vagy épp 

alapja, mintaadó archetípusa, akkor szükségképpen nyitottak vagyunk arra a következtetésre 

is, hogy egy fejlett jogrendszeren belül számos területnek meg kell, hogy legyenek a sajátos, 

elkülönülő szabályai. Ezen területek között pedig az antik római mintát követve a fegyveres 

erő kérdése is méltán megjelenik, ahogy ezt a Digesta 49. könyv 16. címe a „De re militari”229 

is mutatja, amelynek büntető rendelkezéseiből a katonai büntetőjog és fegyelem máig ható 

sajátosságai is visszatükröződnek. Ennek a fajta sajátos szabályozásnak az okai 

értelemszerűen a fegyveres védelem fentebb ismertetett alapvető rendeltetése, valamint 

működési és szervezési sajátosságai voltak. 

Tudva lévő azonban az is, hogy a Római Birodalom bukásával ez a fajta jogfelfogás 

hosszú időre feledésbe merült és ugyan teljességgel soha nem kopott ki az európai 

jogtudatból, de Nyugaton is csak lassan, Közép- és Kelet-Európában pedig csak rendkívül 

megkésve és töredékesen, inkább a germanizáció közvetítésével szivárgott vissza a 

jogfelfogásba. Ez persze érthető a népvándorlás korának Európájában, ahol a római jog helyét 

a törzsi jogok vették át, s aztán ezekből idővel egy sajátos fejlődési úton alakultak ki a modern 

jogrendszerek. 

A törzsi jogfelfogásban azonban a jog egyfajta egységessége dominált, amelyből aztán 

a feudális jog a történelmi szükség mentén kezdte kikülöníteni az egyes jogágakat, 

jogterületeket. Ebben a történeti miliőben a fegyveres védelem joga hosszú időn át nem 

alkothatott a római minta szerinti és a ma is létező speciális, különös szabályrendszert, hanem 

csak lassanként, intézményenként, majd részterületenként kezdett kitűnni az általános – civil – 

szabályozás rendszeréből. Ezt a lassú és töredékes folyamatot nevezem a fegyveres védelem 

kikülönbözésének a jogfejlődés során. 

Ez a kikülönbözés nem más, mint a fegyveres védelem különös szabályainak lassú, 

töredékes, de hosszú távon meggyökeresedő és rendszerszintűvé gyarapodó megjelenése egy 

                                                           
228 Lásd: Hamza Gábor (2013): A római jog és hatása a modern jogok fejlődésére. ELTE Eötvös kiadó, 

Budapest. Földi András (1988): Tanulmányok a római jog és továbbélése köréből. In Jogtudományi közlöny, 

1988/7. szám 434-436. o. Földi András – Hamza Gábor (1996) i.m. 103-147. o. Peter Stein (2005): A római jog 

Európa történetében. Osiris kiadó, Budapest. Macher Gábor (2012): Peter Stein: A római jog Európa 

történetében. Osiris, Budapest, 2005. In Jog Állam Politika 2012/3. szám 143-148. o. 
229 Lásd: Alan Watson (1985 szerk.): 16. Military Law. Book Fourty-nine. The Digest of Justinian Vol. 

4.University of Pennsylvania Press, Philadelphia. Továbbá lásd: C. E. Brand (2011): Roman military law. 

University of Texas Press, Austin-Texas. Varga Péter (1999): De re militari. In Tóth Károly (1999 szerk.): Acta 

Juridicata et Politica Szeged. József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged. Vincze 

Miklós (2006): A katonai büntetőjog kétezer éves tükre. In Ügyészek lapja 2006/6. szám. 
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jogrendszerben, aminek folyományaként a modern jogállam időszakára kialakul a fegyveres 

védelem számos sajátosságokkal bíró jogi alrendszere. Ennek az alrendszernek a gerincét a 

19-20. század fordulójáig térségünkben a katonai védelemre vonatkozó joganyag adta, ami 

mellett kisebb terjedelemben és intenzitással jelent meg, de a polgári időszakban 

exponenciális fejlődésűvé vált a többi védelmi ágazat jogának fejlődése. Akkor tehát, amikor 

a klasszikus polgári alapmodellről beszélünk Magyarországon, fajsúlyosan a katonai 

védelemről kell beszélnünk, ami mellett viszont meg kell jeleníteni a hazai állam- és 

jogfejlődés újabb eredményeként terebélyesedésbe kezdő rendészeti jogot és 

nemzetbiztonsági jogot legalább az állam fegyveres védelmi rendszerének és védelmi 

alkotmányának differenciálódása felől nézve. Ez a folyamat tehát kétutasnak is mondható, 

hiszen sztrádája – Magyarországon az első polgári időszakot követő államszocialista időszak 

miatt jószerével 1989-ig – a katonai és honvédelmi jog fejlődése, párhuzamos útvonala pedig 

a társágazatok, vagyis a rendészet és a politikai rendészet folytán a titkosszolgálati szféra 

jogának kibontakozása volt, aminek az 1989-et követő alkotmányos berendezkedésre és 

napjainkra nézve is messzemenő hatásai voltak és vannak. A kikülönbözés, vagy önállósodás 

folyamata, polgári trendjeinek részletesebb elemzése, és kortárs kérdései ezért kiemelkedő 

jelentőségűek napjaink szabályozásának fejlesztésében is, feltéve, hogy a szakmai és 

tudományos közegek igényessége kiterjed ennek megismerésére és hosszú távon történő 

részletes feltárására. 

Mindennek a magyar jogtörténetben évszázados, sőt évezredes útja volt, ami számos 

olyan – tudva-tudatlanul tradicionálissá váló – jogintézményt alakított ki, amelyek vagy 

tovább élnek, vagy kitapintható előzményeit adják a fegyveres védelem ma működő és létező 

alrendszerének, de amelyeket nem ismerünk kellő mélységgel ahhoz, hogy bizonyos 

rendszerszintű anomáliákat kezeljünk a fegyveres védelem rendszerének mai fejlettségi 

szintjén. Ahhoz tehát, hogy a későbbi áttekintés során megérthessük a fegyveres védelem 

jogának hazai kikristályosodási folyamatát és csúcspontját, előbb szükségesnek mutatkozik 

kitekintetni annak német és angolszász sajátosságaira a fegyveres védelem jogi 

leképződésének fogalmi, jogterületi vonatkozásaiban. 

4.3.1. A Kriegsrecht, a Kriegsartikel és a Wehrverfassung német modellje 

A fegyveres védelem jogának hazai önállósodására feltehetően a német jogfelfogás nem csak 

a Habsburg hatalmi dominancia miatt hatott, igaz az ezen túli közvetlen hatásokat eddigi 

kutatásaim alapján még nem tudtam feltárni. Érdemes azonban figyelembe venni, hogy a 

bécsi kamarilla katonai nagyságai mind járatosak voltak a német hadszervezés és –
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szabályozás praktikumaiban, hiszen a német minta több tekintetben példaadás volt Közép- és 

Kelet-Európa, és különösen a nagy német egységre aspiráló Bécs számára. 

E tekintetben mindenképp figyelembe kell venni, hogy miközben Magyarországon, 

Erdélyben, illetve az osztrák hadakban is megjelennek a 17-18. századra a különböző 

rendtartási szabályzatok és regulamentumok, addigra tőlünk nyugatabbra már-már tradíciója 

alakult ki a fegyveres védelem szabályozásának egyfajta rendszerszintű kezelésére a 

jogforrások terén. 

Egyrészről a hazai jogirodalomban is nyomát hagyta a német-római császárok hadi 

szabályzatainak világa, hiszen Vajna Károly kivonatot közölt I. Miksa császár hadi 

cikkeiből,230 az 1739. április 20-i hadi cikkekből,231 valamint a Khevenhüller-dragonyosok 

1739-es rendszabályaiból.232 Másrészről a 17. század végére már kiforrott rendszere látható a 

katonai jogszabálygyűjteményeknek a német területen, melyek rendre a Coprus Juris Militaris 

címmel jelentek meg, s fő szabály szerint a Kriegs Recht, vagyis a hadi jog szabályait 

foglalták össze, amelyek azonban a katonai szabályozás szinte egészére kiterjedhettek 

akárcsak Werbőczy István felfogásában.233 

A szóban forgó gyűjteményes munkák közül kiemelendőnek tekinthető Petrus Pappus 

1672-es válogatása,234 mely mások mellett francia, svéd, dán, brandenburgi, holland és svájci 

katonai szabályzatokat, rendelvényeket tartalmazott, mintegy mintaadásként a katonai 

viszonyok szabályozására törekvőknek, s széles tárházát mutatva a korabeli katonai jognak. 

Hasonlóképp emelendő ki Johann Friedrich Schulzen 1693-as válogatása,235 amely a kisebb 

fejedelemségek szabályzatai mellett császári hadi cikkeket, úgynevezett arcitulus-brieff-eket – 

rendelkezéseket –, francia hadi ordonnance-okat, valamint svéd rendtartásokat is tartalmazott. 

Megemlítendő még, hogy Wilhelm Friedrich válogatása236 1709-ben már az ötödik kiadást 

élte meg és egyebek mellett Nagy-Britannia, Svédország, Dánia, Porosz-Brandenburg, 

Schlesswig-Hollstein, valamint a Holland Köztársaság katonai szabályaiból is közölt 

                                                           
230 Vajna Károly (1907): Hazai Régi Büntetések II. kötet. Lőrintz Lajos „Univers” Könyvnyomdája, Budapest, 

24-27. o. 
231 Vajna Károly (1907) i.m. 28-32. o. 
232 Vajna Károly (1907) i.m. 39-41. o. 
233 Werbőczy István a következőket írja a hadijog – mai fogalmánál lényegesen bővebb jogrész – kapcsán: „A 

hadi jog a hadindítás szertartása, a szövetség megkötése s adott jelre az ellenség megrohanása. Továbbá a 

katonai bűntett megfenyítése (azaz megbüntetése), ha ki helyét meg nem állja. Továbbá a zsoldfizetés módja, a 

méltóságok fokozata, jutalmakkal megtisztelés, például midőn dicskoszorúval, vagy arany lánczczal 

ajándékoznak meg valakit. Továbbá: döntés a hadi zsákmány felett és ennek igazságos elosztása a személyek 

minősége és munkája szerint; és a fejedelem részedése.” Werbőczy István (2006) i.m. 56. o. 
234 Petrus Pappus (1672): Corpus Juris Militaris. Frankfurt am Main. 
235 Johann Friedrich Schulzen (1693): Corpus Juris Militaris Das ist: Ein vollkommenes Kriegs-recht und 

Artickel-brieffe vershiedener Hohen Potentaten. Berlin. 
236 Wilhelm Friedrich (1709): Corpus Juris Militaris auctum et emendatum. Frankfurt am Mayn. 
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válogatott szabályozókat. Ez a gyakorlat azonban nem csak az összehasonlító jellegű 

válogatásoknak engedett teret, amit Johann Christian Lunig válogatása237 példáz, hiszen ez a 

Szent Római Birodalom katonai jogának válogatását közölte. 

Ez a fajta összehasonlító, gyűjtő, válogató munka a katonai jog terén jelentős 

mértékben segítette a szabályozás fejlesztését, ami a felvilágosult abszolutizmus időszakában 

kezdetét is vette, majd a 19. századra238 egy szisztematikussá váló katonai szabályrendszer 

kialakulásához vezetett. Ez az osztrák katonai jogi irodalmat is jelentős mértékben 

inspirálta.239 A fejlődés azonban ezt követően sem állt meg, s igaz csak egyes szerzőknél, de 

újabb stációival beszivárgott a hazai jogirodalomba is. E tekintetben érdemes a fegyveres 

védelem jogának német mintái kapcsán külön néhány gondolatot ejteni a Wehrverfassung, 

vagyis a védelmi, honvédelmi alkotmányról és alkotmányjogról, amelynek fogalmát Patyi 

András,240 Hajas Barnabás és Szabó Máté,241 valamint Till Szabolcs242 is megjelenítette a 

hazai jogirodalomban. 

A fogalom a 19. században már szintén jelentősnek mondható kontúrokkal 

rendelkezett a német jogfelfogásban. Alapja, illetve egy ideig szinonimája a Wehrsystem, 

vagyis a védelmi rendszer, fegyveres rendszer, amelyet aztán a konstitucionalizmus és a 

jogállamiság megerősödésével kezd felváltani a jogi terminológiában a Wehrverfassung, 

vagyis a védelmi alkotmányosság és alkotmányjog fogalma. A Pierer's Universal-Lexikon 

1865-ben kiadott 19. kötete a Wehrverfassung kifejezésről a Wehrsystemre mutat, amelyet a 

háború megvívásához szükséges intézmények összességeként tételez, amit az állam politikai 

                                                           
237 Johann Christian Lunig (1723): Corpus Iuris MIlitaris des Heil. Roem. Reichs worinn das Kriegs-recht. 

Leipzig. 
238 A szabályozással kapcsolatban is lásd: Michael Hochedlinger: Kleine Quellenkunde zur österreichischen 

Militärgeschichte 1800-1914. Österreichisches Staatsarchiv (letöltve: 2015.07.19., 

http://www.oesta.gv.at/DocView.axd?CobId=35385). 
239 Koblhepp Emil (1880 szerk.): Gesetz- und Normalien-Sammlung für das K. K. Heer. Vom Jahre 1818 bis 

1877. Verlag der Buchhandlung für Militär-Literatur, Teschen. Martin Damianitsch (1849): Handbuch des 

adelichen Richteramts für Militär-Richter. Wilhelm Braumüller, Wien. Martin Damianitsch (1862): Studien über 

das Militär-Strafrecht in seinem materiellen und formellen Theile. Wilhelm Braumüller, Wien. Martin 

Damianitsch (1855): Kriegsartikel für die k. k. österreichische Landarmee, Kriegsmarine und das Flottillenkorps 

von 15. Jänner 1855. Verlag von Rud. Lechners k. k. Universitäts-Buchhandlung, Wien. 
240 Lásd: Patyi András i.m. (2009) 1424-1428. o. Till Szabolcs: Az Alkotmány honvédelmi novellája, illetve a 

kapcsolódó közjogi és biztonságpolitikai problémák. In Magyar Közigazgatás 2000/10. szám 627. o. 
241 Hajas Barnabás - Szabó Máté: Az alapvető jogok húsz legutóbbi évéről –Magyarországon (1988-2008.) 9-28. 

o. (Letöltve: 2015.08.24., http://www.ajbh.hu/documents/10180/125038/Dr+Hajas+Barnab%C3%A1s+-

+Dr+Szab%C3%B3%20M% 

C3%A1t%C3%A9%20%20Az+alapvet%C5%91%20jogok+h%C3%BAsz+legut%C3%B3bbi+%C3%A9v%C3

%A9r%C5%91l+%26%23x2013%3B%20Magyarorsz%C3%A1gon+%281988-2008%29/a0227caa-94f3-4613-

bf33-175355b58879;jsessionid=4730DE5285FD9C283D28AD09D501CDFE?version=1.1) 
242 Lásd: Farkas Ádám – Till Szabolcs (2016): A honvédelmi alkotmány és alkotmányosság alapkérdései 

Magyarországon. In Farkas Ádám – Kádár Pál (2016 szerk.) i.m. 40-71. o., Till Szabolcs (2014): A funkcionális 

szükségesség, mint érvelési keret elfogadása a honvédelemre vonatkozó szabályozásokban az alapjogi tárgyú 

alkotmánybírósági és ombudsman-gyakorlat fényében. In Katonai Jogi és Hadijogi Szemle 2014/1. szám 47-122. 

o. 



111 

és földrajzi fekvése is meghatároz és amely magában foglalja a szervezeti kérdések mellett az 

állampolgárok honvédelmi kötelezettségeit és a rájuk vonatkozó jogokat is.243 Hasonló 

meghatározásra mutat a Meyers Großes Konversations-Lexikon 1909-ben kiadott 20. kötete 

is, amely szintén a Wehrsystem fogalmára mutat a Wehrverfassung fogalmától és ez alatt – 

kultúrtörténeti kitekintéssel – egy ország fegyveres erőinek szervezet-összességét érti, 

valamint az állampolgárok katonai szolgálattal kapcsolatos kötelmeit és ezek fejlődését.244 Ezt 

a felfogást tükrözte vissza René de L'Homme de Courbière-nek a Geschichte der 

Brandenburgisch-Preussischen Heeresverfassung című munkája, melyben a porosz védelmi 

rendszer – és ennek folyományaként a védelmi jog – fejlődéstörténetét tekinti át.245 

Felfogásában hasonló, de a Militärrecht fogalmával operál Emil Dangelmaier „Philosophie 

des Militär-Recht” című munkája, amely a katonai jogot pozitivista olvasatban úgy foglalja 

össze, mint azon törvények összességét, amelyek a katonai személyek jogi viszonyait 

rendezik, valamint amelyek a haderőt, mint az államszervezet részét szabályozzák.246 

Ezen tradicionális fogalmi park mellett végül érdemes kitekintetni Georg Nolte 

összehasonlító munkájára, amely 2003-ban, egy 2000-ben a német védelmi minisztérium által 

elrendelt vizsgálat nyomán jelent meg, és amely az európai katonai jogi rendszerek 

összehasonlítására vállalkozik. Szemléletében Nolte egyértelműen a Wehverfassung-

Wehrsystem-Militärrecht tartalmi körére szorítkozik. Munkájában az elemzés metodikája a 

következő témakörökre fókuszál a katonai jogon belül: (1) hatalmi ágak szétválasztása és 

államszervezet, (2) az egyenruhás állampolgár modell, (3) alapvető jogok kérdése, (4) katonai 

szolgálat, (5) parancsnoklás hatalma és az utasításoknak való engedelmesség, (6) szolgálati 

idő, kompenzáció a túlszolgáltért és eltávozás, (7) közigazgatási felülvizsgálat joga, (8) az 

intézményesített képviselet joga, (8) fegyelmi jog, (9) katonai büntetőjog, valamint (10) őr- és 

figyelő szolgálatok.247 Az egyes államok konkrét szabályozásnak vizsgálata előtt azonban 

Nolte történeti kitekintést is tesz, aminek bázisát a demokratikus tradíciók adják az 

összehasonlítás terén, vagyis az egyes államok katonai jogát aszerint osztályozza, hogy az 

adott állam milyen demokratikus tradíciókkal rendelkezik. E tekintetben csekély,248 illetve 

jelentős249 demokratikus tradíciójú, valamint poszt-autoriter250 demokráciákat különböztet 

                                                           
243 Vö.: Pierer's Universal-Lexikon. 19. Kötet. Verlagsbuchhandlung von S. A: Pierer, 1865, Altenburg, 11-13. o. 
244 Vö.: Meyers Großes Konversations-Lexikon. 20. Kötet. Bibliographische Institut, 1909, Leipzig, 462-463. o. 
245 Vö.: René de L'Homme de Courbière (1852): Geschichte der Brandenburgisch-Preussischen 

Heeresverfassung. Verlag der Deckerschen Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei. Berlin. 
246 Vö.: Emil Dangelmaier (1896): Philosophie des Militär-rechts. Wilhelm Braumüller, Wien und Leipzig, 1. o. 
247 Lásd: Georg Nolte (2003): European Military Law Systems. De Gruyter Recht, Berlin, 1-17.o. 
248 Georg Nolte (2003) i.m. 24-25. o. 
249 Georg Nolte (2003) i.m. 25-26. o. 
250 Georg Nolte (2003) i.m. 26-29. o. 
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meg. Ezt követően azonban kitekint a fegyveres erő alkalmazásának alapvető szabályaira, a 

demokratikus kontrollra, a műveletek szabályozására – beleértve a kivételes, vagy minősített 

helyzeteket –, az alkotmányos hatalom-megosztás védelmi kérdéseire, a fegyveres erők 

struktúrájára és az egyes szolgálati és alapjogi kérdésekre is.251 Ezzel Nolte egy rendkívül 

haladó, európai szemléletet tükröz, amely azonban még nem viseli magán a 21. század új 

típusú kihívásai által generált követelmények igényeit és az ezek szerinti kritikus szemléletet, 

azonban még így is példás folytatását adja a korábbi német katonai jogi szemléletnek és 

tudományos elemzésnek, amivel jelentősen meghaladja a tárgykör vizsgálatának európai 

trendjeit. 

4.3.2. Az angolszász felfogás 

A fegyveres védelemre vonatkozó jogi viszonyok leképzése az angolszász jogfelfogásban is 

megjelent, persze a common law elsőbbségének sajátos olvasatában. Az angolszász területen 

a fegyveres védelem jogi önállósodásának folyamata sajátosan nyilvánult meg, hiszen a 

common law elsőbbsége révén a legújabb korig lényegében csak a common law rendszerében 

volt elképzelhető, előbb a személyes kötelezettségek és jogosultságok, utóbb a közösség 

jogosítványainak keretében, amelybe aztán az államszervezet védelmi apparátusa is 

beillesztésre került. 

Ezt igazolja A. V. Diceynak egyrészről a martial law – magyar fordításban hadijog252 

tartalmilag viszont inkább katonai jog – témakörénél, másrészről a hadseregről szóló részben 

tárgyalja e kérdésköröket. Dicey a martial law-ban lényegében a védelmi jogról értekezik, 

beleértve abba az állami szervek rendfenntartási és biztonság-garantáló tevékenységét épp 

úgy, mint az állampolgárok (hon)védelmi kötelezettségét. Ezt úgy fogalmazza meg, hogy a 

hadijog abban a minőségében, ami a közönséges jog felfüggesztésével és az ország 

egészének, vagy egy részének katonai bíróságok alá helyezésével azonosítható, az angol 

jogban ismeretlen. Ismeretes azonban a martial law, azaz katonai jog, abban az értelemben 

miszerint a koronának és alattvalóinak azon common law-ból eredő jogát jelenti, amely révén 

az invázió, felkelés, zendülés, vagy a törvény elleni – bármely – ellenszegülés esetén, az 

erőszakot, erőszakkal verhetik vissza, fojthatják el.253 Ebben a felfogásban a martial law tehát 

Dicey-nál a legtágabban érthető védelmi jog, amiről úgy fogalmaz, hogy az a rendes 

kormányzás alapvető feltétele, amit az angol jog széles körben elismer, azonban nem azonosít 

                                                           
251 Lásd: Georg Nolte (2003) i.m. 23-182. o. 
252 Lásd: A. V. Dicey (1902): Bevezetés az angol alkotmányjogba. Magyar Tudományos Akadémia kiadása, 

Budapest, 260-269. o. 
253 A. V. Dicey (1982): Introduction to the sutdy of the law of the constitution. Liberty Classics, Indianapolis, 

182-183. o. 
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kizárólag a fegyveres erők jogosítványaival, hiszen a polgárok körében is megjelenő 

kötelezettségeket is magában foglalja, igaz – ahogy maga Dicey is kiemeli – klasszikus 

megnyilatkozása a rendőrök és katonák tevékenységében ölt testet, akiknek hivatás szerinti 

kötelezettsége ezt érvényre juttatni.254 E tekintetben azonban azt is rögzíti – mintegy a 

joguralom alapkövetelményeként –, hogy „kétségtelen az is, hogy a katona a közönséges jog 

alapján felel a rend helyreállításánál követett eljárásáért.”255 Ez azonban a külső kontrollra 

vonatkozik, vagyis arra, hogy a katonára – mint az állam szolgájára – kifelé, a társadalommal 

szemben, a rendes jog követelményei irányadók a számonkérés és ellenőrzés vonatkozásában. 

Ezt a nézetét bővebben kifejti a hadseregről írt részben, ahol rögzíti, hogy nem célja a 

hadseregre vonatkozó törvényeket ismertetni, melyekbe a milícia kiterjedt joganyaga is 

beletartozik. Ezzel Dicey rögzítette, hogy az angol jogban is széles körű szabályozása volt a 

tág értelemben vett katonai jognak. Ennek alapfelfogásaként – pont a rule of law 

követelménye és a common law elsőbbsége miatt – sajátos sarokpontjait a rendes joghoz mért 

specialitás személyi vetületei adják. Dicey e tekintetben a hangsúlyt arra helyezte 

ismertetésében, hogy megokolja a katonai jog sajátosságának létalapját, különösen a katonai 

többletkötelezettségek, a katona mint polgár speciális helyzete, a katonai rend és fegyelem, 

valamint a különös büntetőjogi felelősség szempontjából.256 Ez azonban nem azonosítható 

azzal, hogy a katonai jogot mint a jogállás foglalatát fogná fel, hiszen elméleti munkájában 

maga is kiemelte, hogy a hadsereg egészére vonatkozó joganyagot – ideértve a szervezeti 

jogot és a hatalmi jogosítványokat – nem szándékozik bemutatni, csupán a rendes joghoz mért 

legfontosabb specialitásokat kívánja ismertetni. 

Dicey gondolatai kapcsán azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy a történeti 

alkotmány miatt Anglia egyébként is sajátos – törvényi szinten szabályozott és a normál 

jogrendben is átfogó megközelítésű – a fegyveres védelem vonatkozásában. Az USA e 

tekintetben is részint sajátutas megoldást alakított ki az angolszász tradíciók érvényesítése 

mellett, amiben a hadügyi jogosítványok alkotmányos megosztása egy neuralgikus, de 

ezeddig a végrehajtó hatalom javára eldőlő vita tárgyát képzi.257 

Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya a honvédelmi alkotmány tárgykörébe 

tartozóan a hatalommegosztás elvének megfelelően igyekezett a hadüggyel kapcsolatos 

jogokat (war powers) is az egyes hatalmi ágak között garanciális módon megosztani. E 

                                                           
254 A. V. Dicey (1982) i.m. 183-184. o. 
255 A. V. Dicey (1902) i.m. 264. o. 
256 Vö.: A. V. Dicey (1982) i.m. 192-198. o. 
257 Vö.: Farkas Ádám (2013): A hadüzenet joga. In Szente Zoltán (2013 szerk.): Applicatio est vita regulae: 

Nemzetközi jogesetek a parlamenti jog köréből. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 76-80. o. 
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szabályozási séma lényege, hogy az Alkotmány 1. cikkének 8. §-a alapján a Kongresszus 

hatáskörébe utalta egyebek mellett a hadüzenet és az ehhez tartozó deklarációk jogát; a haderő 

szervezéséről és fenntartásáról való döntést; a hajóhad felállítására és fenntartására vonatkozó 

döntést, valamint a szárazföldi és tengeri haderők irányításának és szervezetének szabályozási 

jogát. Ehhez mérten a 2. cikk 2. §-a az elnököt a haderő főparancsnokává tette meg, 

hatáskörébe utalva az irányítás és vezénylés jogát mindazon esetekben, amikor a haderőt az 

Egyesült Államok érdekében ténylegesen alkalmazzák. 

A szabályozás lényegi eleme nyilvánvalóan az volt, hogy az alkotmány a 

hatalommegosztással korlátokat szabjon az államfő hadügyi jogainak, hiszen a kor bevett 

gyakorlata szerint az államfők – döntően uralkodók – hadügyi (felség)jogaik révén a hadügyi 

kérdések felett kiterjedt és csak kis mértékben korlátozott hatalommal bírtak, és ezt a 

gyakorlatot az Egyesült Államok nem akarta intézményesíteni. Az Alkotmány szabályozása 

azonban az újabb idők során számos esetben mutatott hiányosságot, vagy bizonytalanságot,258 

hiszen nyitva maradt az a kérdés, hogy a konkrét, hadüzenettel nem párosuló – például 

szövetségi – beavatkozás esetén miként oszlanak meg a haderőre vonatkozó hatáskörök az 

elnök és a Kongresszus között. 

A kérdés rendezésére a törvényhozás 1973-ban közös állásfoglalást259 tett (War 

Powers Resolution,260 a továbbiakban: WPR), mellyel szemben Nixon elnök 1973. november 

7-én vétóval élt.261 Az állásfoglalás rögzítette, hogy a Kongresszus és az elnök közös döntése 

kell az Egyesült Államok fegyveres erejének bevetéséhez olyan szituációban, amely a 

közvetlen ellenségeskedés kialakulásával fenyeget, illetve a fegyveres erők hasonló 

helyzetben történő további alkalmazásához. Ezek mellett rendkívüli esetekre az elnököt önálló 

bevetésre is felhatalmazza az állásfoglalás. A fegyveres erő bevetését előzetes, vagy ha a 

helyzet sürgőssége indokolja, akkor utólagos konzultációhoz köti a WPR, ami emellett 

                                                           
258 Ezzel kapcsolatban teszi fel a kérdést Ronald J. Sievert, hogy 1972-re hogyan jutott odáig a történelem, hogy 

a Kongresszusnak egy új aktussal kelljen irányt mutatnia az Alkotmány Madison idejében nyilvánvaló, eredeti 

rendelkezései és törekvései felé. Ronald J. Sievert (2011): Campbell v. Clinton and the Continuing Effort to 

Reassert Congress's Predominant Constitutional Authority to Commence, or Prevent, War. In Dickinson Law 

Review, Vol. 105. No. 2. Winter 2011, 160. o.  
259 Ennek fontossága abban ragadható meg, hogy számos eltérő álláspont eredményeként született meg ez a 

formula, amely nem emelte törvényi erőre a rendelkezéseket, csupán egyfajta politikai előírást adott az egyes 

szituációk rendezésére. A War Powers Act, majd a War Powers Bill tervezetek után született meg a War Powers 

Resolution egy komoly politikai alkufolyamat eredményeként. Lásd: Committee on Foreign Affairs (1982): The 

War Powers Resolution, A special study of the Committee on Foreign Affairs. Washington, 43-166. o. 
260Joint reosolution concerning the War Powers of Congress and the President. Resolved by the Senate and the 

House of Representatives of the United States of America in Cogress assembled. (Letöltve: 2013.03.15., 

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/warpower.asp). 
261 A War Power Resolution kapcsán érdemes lejegyezni, hogy szakmai megítélése is bizonytalan, nem egy 

helyen nevezik egynek a Kongresszus legvitatottabb és legfélreértettebb aktusai közül. Lásd: Committee on 

Foreign Affairs (1982) i.m. III. o. 
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jelentéstételi kötelezettséget ír elő minden olyan esetre, amikor az Amerikai Egyesült 

Államok fegyveres erejét hadüzenet nélküli szituációban bevetik. 

Idevonatkozó alkotmány-kiegészítés, illetve törvényi szabályozás hiányában azonban 

a hadügyi jogkörök megosztása az állásfoglalás ellenére is bizonytalan maradt, vagyis a 

honvédelmi alkotmányosság egyik kulcskérdése lényegét tekintve még ma is gyenge pontja az 

USA alkotmányos rendszerének, melyből a jugoszláv bombázások időszakában is kiújult egy 

alkotmányos vita,262 megvillantva ezzel a legújabb kor jogi szabályosára nehezedő jelentős 

kihívások egyikét. 

Természetesen Dicey eredeti felfogásához képest az angolszász jogfelfogás is változott 

az idők előrehaladtával, és még inkább a kihívások megváltozásával. Ez egyrészről azt a 

hasznos és értékes eredményt hozta el, hogy túl a nemzetközi jog körébe tartozó hadijog 

kérdésén jelentős mértékben fejlődött az angolszász katonai jogra, mint rendszerre irányuló 

szakirodalom,263 másrészről pedig azt, hogy megváltoztak, bővültek az egyes fogalmak 

tartalmi keretei. A martial law keretében ezt tükrözi a Henry Campbell Black szerkesztésében 

megjelent Black’s Law Dictionary, amely a martial law alatt már a katonai hatóságok azon 

gyakorlatát érti, amellyel bizonyos fokig átveszik az irányítást a civilek, illetve a civil 

hatóságok felett a hazai területeken. 264 Ezzel Black lényegében a fogalmat már a kivételes 

hatalom, vagy különleges jogrend fogalma felé vitte el, amitől külön kezeli a military law, 

vagyis a katonai jog fogalmát, amely alatt a haderő kormányzására, szervezésére, irányítására 

vonatkozó szabályok rendszerét érti.265 Ezektől külön azonban számos katonai jogi fogalmat, 

részterületet is definiál a Black’s Law Dictionary is, ami a katonai jogi terminológia fejlődését 

tükrözi úgy a katonai igazgatás, mint az igazságszolgáltatás, továbbá a szervezeti jog 

vonatkozásában. 

A West’s Encyclopedia of American Law vonatkozó szócikke szerint a katonai jog 

nem más mint azon törvények, elvek, valamint szabályozások összessége, amelyek a haderő 

szükségleteihez kötődnek. Ebbe beleértendő a katonai szolgálatra vonatkozó szabályozás, az 

                                                           
262 Bővebben lásd: Farkas Ádám (2013) i.m. 76-80. o. 
263 A teljesség igénye nélkül kiemelhető: War Office (1907): Manual of military law. Harrison and Sons, 

London. William Winthrop (1920): Military law and precedents. Government Printing Office, Washington. 

Archibald King (1960Ö: Command of the army. The Judge Advocate General’s School. United States Army. 

Charlottesville. Austin Wakeman Scott (1918): Handbook of military law. Harward University, Cambridge. 

Ugyanitt említendő még az amerikai hadsereg két folyóirata a Military Law Review és az Army Lawyer, ami 

elméleti igényességű tudományos publikációknak épp úgy teret enged, mint a gyakorló katonai jogászok 

tapasztalatait összegző és a joggyakorlat fejlesztésére, bemutatására irányuló munkáknak. 
264 Henry Campbell Black (1968): Black’s Law Dictionary. West Publishing Co., St. Paul, 1126. o. 
265 Henry Campbell Black (1968) i.m. 1144. o. 
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állomány tagjainak alkotmányos jogai, a katonai büntető rendszer, és a háborús 

összeütközések nemzetközi jogi szabályrendszere is.266 

Az Oxford Dictionary of Law szintén a martial law fogalmát bontja ki és erre illetve a 

service law – szolgálati jog – fogalmára mutat a military law szócikk alatt. Eszerint a martial 

law a katonai kormányzás joga abban az időszakban, amikor például invázió, polgárháború, 

vagy jelentős erejű zendülés miatt a kormányzás normál működése megtörik. Kiemeli 

azonban a szócikk azt is, hogy ettől el kell különíteni a katonai jogot, vagyis az általa 

szolgálati jogként tételezett fogalmi kört.267 A service law, vagy szolgálati jog szócikke 

szerint e fogalom alatt azt a jogot kell érteni, amely a fegyveres erők személyi állományának 

szolgálattal összefüggő kötelmeit szabályozzák. Ebbe beleértendő a tengerészeti, a katonai, 

valamint a légierő joga, amiből a katonai jog a szárazföldi haderőnemre vonatkozó 

szabályozást fedi, de általában mindhárom ágazat leírására használatos. A szolgálati jog e 

minőségében részint egy speciális területe a büntető jognak, aminek a szabályai főként a 

fegyveres erők állományára terjednek ki, de bizonyos összefüggésekben a civilek 

meghatározott csoportjára is hatályosak.268 Ennek sajátosságai és civil joggal való viszonya – 

ahogy hazánkban is újra kiújuló viták tárgya, úgy – az angolszász jogban sem változásoktól és 

nyitott kérdésektől mentes, még annak ellenére sem, hogy az angolszász államok 

tradicionálisan jelentős és aktív fegyveres erőket működtetnek.269 

Hasonló szemléletet mutat a Nolo’s Plain-English Law Dictionary is, amely a martial 

law-t és a military law-t veti össze. Előbbi alatt a katonai irányítást érti minden állami 

tevékenység fölött, ami általában háború, válság, katasztrófa idején jellemző.270 Ehhez mérten 

a katonai jog alatt a fegyveres erők állományának katonai tevékenységgel összefüggő 

kötelezettségeinek szabályrendszerét érti.271 

A The Essential Law Dictionary röviden ismerteti úgy a martial law, mint a military 

law fogalmait. Előbbin a katonai igazgatást, illetve kormányzást, vagyis hazai fogalmaink 

szerint a katonai közigazgatást és egyidejűleg a kivételes hatalmat érti azon kivételes 

helyzetekben, amikor az állam és a társadalom védelme másként nem valósítható meg a 

                                                           
266 Andrew C. Claps – Pamela A. Dear – Jason M. Everett – Lynn U. Koch – John F. McCoy – Jeffrey Wilson – 

Jennifer M. York (2005 szerk.): West’s Encyclopedia of American Law. Vol. 13. Gale Group, Farmington hills, 

136. o. 
267 Elizabeth A. Martin (2002 szerk.): Oxford dictionary of law. 5th edition. Oxford University Press, Oxford, 

307. o. 
268 Elizabeth A. Martin (2002 szerk.) i.m. 456-457. o. 
269 Vö.: G. R. Rubin (2002): United Kingdom Military Law: Autonomy, Civilianisation, Juridification. In The 

Modern Law Review Vol. 65. 2002. 36-57. o. W. Herbert Page (1919): Military Law: A Study in Comparative 

Law. In Harvard Law Review Vol. 32. No. 4. 1919, 349-373. o. 
270 Shae Irving (2009 szerk.): Nolo’s Plain-English Dictionary. Nolo, Berkeley, 265. o. 
271 Shae Irving (2009 szerk.) i.m. 271. o. 
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fenyegető vésszel szemben.272Ehhez képest a katonai jogról úgy fogalmaz, mint a jognak azon 

ágáról, amely a katonai ügyeket szabályozza és kizárólag a fegyveres szolgálatban állókra 

terjed ki.273 Ezt a katonai törvénykezés fogalma alatt azzal egészíti ki, hogy a katonai jog a 

katonaságot békében és háborúban „kormányzó”, szabályozó rendelkezések összessége.274 

Mindezek többé-kevésbé jól szemléltetik, hogy az angolszász jogfelfogásban 

hagyományosan elkülöníthető a mi fogalmi rendszerünk szerint a katonai közigazgatás és a 

kivételes hatalom – vagy különleges jogrend – metszésében elhelyezkedő martial law, 

valamint a katonai jog fogalma, amely hol a szolgálati jog szűkebb terrénumát, hol pedig 

ennél tágabban a katonai viszonyok teljes jogi rendszerét – tehát a szervezeti jogot – is 

magában foglalja. 

                                                           
272 Vö.: Amy Hackney Blackwell (2008 szerk.): The Essential Law Dictionary. Sphinx publishing, Naperville, 

310. o. Hasonló megfogalmazást ad a Webster’s New World Law Dictionary is. Lásd: Susan Ellis Wild (2006 

szerk.): Webster’s New World Law Dictionary. Wiley Publishing, New Jersey, 176. o. 
273 Amy Hackney Blackwell (2008 szerk.) i.m. 317. o. 
274 Amy Hackney Blackwell (2008 szerk.) i.m. 316. o. 
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5. AZ ÁLLAM FEGYVERES VÉDELMÉNEK JOGI LEKÉPEZHETŐSÉGE 

„A feladat tehát hármas: egyrészt a pozitív jogi fogalmaknak pontosan 

kicsiszolt tartalom adása (mind ellentmondás-mentességi, mind társadalmi 

célszerűségi szempontok figyelembevételével) – s ennek során a 

definícióhoz használt szűkebb értelemben vett jogdogmatikai fogalmak 

kialakítása; s végül jogelméleti fogalmak alkotása (ill. már megalkotott 

jogelméleti fogalmak felülvizsgálata). A pozitív jogi fogalmak esetében a 

jogtudós megpróbálja a jogalkalmazókkal elhitetni, hogy az illető fogalmak 

tényleg azt jelentik, amit ő ír róluk, a jogelméleti fogalmakról azonban azt 

is el kell hitetni, hogy érdemes (célszerű) lehet őket használni. […] A 

kérdés ezek után, hogy mikor érdemes (célszerű) egy jogelméleti fogalom 

használata? Akkor, ha hozzájárul ahhoz, hogy a problémákat jobban 

megértsük és átlássuk.”275 

Jakab András 

 

Prima facie egyértelműnek mutatkozik az a kádencia, miszerint az állam fegyveres védelmére 

vonatkozó hazai állam- és jogtudományi kutatások – ritka kivételektől eltekintve – 

meglehetősen töredékesnek mutatkoznak, így a fegyveres védelem – illetve annak ágazatai – 

nem képeztek a tudomány szempontjából kimunkált és zárt jogterület(ek)et, vagy 

tudományterületeket az államtudományokon, illetve a jogtudományokon belül. Ez a 

hiányosság természetszerűen megjelenik az állam fegyveres védelmének szabályozásában is, 

ami egyrészről – a biztonsági környezet változásával arányosan változó intenzitású, tehát 

napjainkban fokozódó – módosítási kényszert, másrészről a szűkösnek mondható 

szakjogtudományos kutatói kapacitások szociotechnikai súlyozását vonta maga után, 

harmadrészt pedig csak lassanként hívta fel a figyelmet a fogalmak terén egyre-másra 

megjelenő zavarokra, beleértve ebbe a pozitív jogi, a dogmatikai és az elméleti fogalmak 

körét is.  

Ez a kép természetesen csak első ránézésre értékelhető ilyen rendkívül szigorúnak. 

Egyrészről a fegyveres védelem differenciálódása és rendszerré válása, vagyis a katonai erő 

dominanciájából a többfunkciójú és intézményeiben is sokrétű védelmi szisztémába való 

átlépése csak az elmúlt bő másfél-két évszázad eredménye. Másrészről azt is figyelembe kell 

venni, hogy a fegyveres védelem rendszerének jogi leképzéséhez és mélyreható tudományos 

vizsgálatához egyfajta sajátos társadalmi és politikai fejlettségi szint, illetve kultúra 

szükséges, melyet a jogállam képes garantálni, hiszen az teszi az állami erőszakot minősítetté 

és emeli a hatalomközeliségből a jog uralma alá. Harmadrészt azt is fontos, hogy a biztonság 

                                                           
275 Jakab András (2007) i.m. 23-24. o. 
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fogalmának komplexitása és a biztonsággal foglalkozó tudományok fejlődése is újszerűnek 

mondható fejlemény, hiszen a katonai súlyozásról a biztonságszemlélet csak a 20. század 

közepétől kezdett áttérni a komplex, vagy szektorális szemlélete, valamint a biztonságiasítás 

tendenciáira. Ha mindezeket összevetjük azzal a ténnyel, hogy hazánk ugyan részese volt már 

– egy a fegyveres védelmet rendszerében és szabályozásában is nagyban fejlesztő – polgári 

időszaknak, de valódi értelemben vett jogállami parlamentarizmusa az államszocialista 

diktatúra beékelődése miatt Európában fiatalnak mondható, akkor a kép már enyhébbnek 

mutatkozik a fegyveres védelem jogrendszerbeli, illetve állam- és jogtudományi 

leképeződéséről. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a hiányosságok és töredékességek ne 

lennének létezők, vagy azoktól nagyvonalúan el lehetne tekintetni. A tudományos és 

szabályozási hiányosságok ellen ideje fellépni, mivel azok léte épp úgy gyengíti a fegyveres 

védelmet és vele az államműködés egészét, mint magát a jogállamiságot és a fejlett jogállami 

szemléletrendszerű állam- és jogtudományok karakterét. 

A fegyveres védelem jogi leképződését sajnálatosan a rendszerváltoztatás óta – a 

Sozialwissenschaft-szemlélet háttérbeszorításával – döntően az aktuális feladatok és 

szabályozási igények határozták meg. Ezekhez egyes jogágak – különösen a közigazgatási jog 

– részleges elemzésekkel és rendszerező szemlélettel időről-időre igyekezett felzárkózni, 

továbbá az egyes ágazatok gyakorló jogászai csatlakoztak szakjogtudományos – döntően 

Sozialtechnik jellegű – egyéni kutatásokkal. Ez lényegében a korábbi történeti trendek 

folytatásaként is felfogható azzal a különbséggel, hogy hazánkban történetileg leginkább az 

alkotmányjog, a közigazgatási jog és büntetőjog volt az a terület korábban,276 amely hullámzó 

érdeklődéssel, de felölelte a fegyveres védelem egyes kérdéseit és rendszerbe helyezte azokat. 

Ez a korábbi polgári hagyomány azonban a germanizációs trendek ellenére sem alakította ki, 

vagy alapozta meg a jog rendszerszintjén egy legalább részben önállósult szisztéma, egyfajta 

védelmi jog létrejöttét,277 vagy az egyes ágazatok tényleges jogterületi önállósulását. 

Kortárs jogállami jogrendszerünk természetesen az alkotmányos alapok néha nem 

teljesen záródó rendszerben való megadása után egyenként rendezi az állam fegyveres 

védelmi rendszerébe tartozó egyes katonai karakterű szerveket. Ezen túlmenően azonban nem 

operál igazán egységesítő fogalmakkal, leszámítva az olyan nagy múltú jogterületeket, mint a 

                                                           
276 Erre mutat a bevezető gondolatokban több lábjegyzetben citált korabeli szakirodalom. 
277 Miközben német területen ez már a 19. században markánsan megfigyelhető volt a korábbi gyűjtőmunkák 

talaján kifejlődött katonai jogi szemlélettel. Lásd a fegyveres védelem jogi kikülönülésének német mintáit, 

valamint a Philipp Zorn által írt két kötetes államjogi tankönyvet. Philipp Zorn (1883): Das Staatsrecht des 

Deutschen Reiches. Verlag von J. Guttentag, Berlin – Leipzig. 
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katonai büntetőjog, amely folyamatos váltakozásban ugyan, de hatályában kiterjed az állam 

fegyveres védelmi rendszerének szinte egészére.278 

Ezt a fajta – egységesítést nem ismerő – szemléletet első ránézésben maga az 

Alaptörvény statuálja, hiszen az – az állam intézményesített védelmi kötelezettségén túl279 – 

nem beszél általában az állam fegyveres védelméről és annak rendszeréről, hanem nevesíti az 

ebben részt vevő egyes szervezeteket, illetve ezek által ennek fő területeit.280 Ennek az okát 

magam abban látom, hogy a jogalkotó ezzel a szabályozási metódussal kívánta meghúzni 

azokat a cezúrákat az egyes szervezetek tekintetében, amelyeket csak a minősített jogalkotói 

akarat tud módosítani. Ezt példázza hazánk vonatkozásában a Magyar Honvédség 

alkotmányos megnevezése, amivel a feltehető jogalkotói szándék az volt, hogy a nemzet 

tradícióira figyelemmel alkotmányosan garantálja a szervezet elnevezését, karakterét és 

rendeltetését. Ezzel szemben az 1989-es alkotmányrevízióval kialakított és azóta karakterében 

fenntartott szabályok nem esnek egybe a korábbi történelmi feladatmintákkal és 

rendszerszemlélettel sem, sőt bizonyos tekintetben a nemzetközi mintákkal sem. Emellett a 

nemzetbiztonsági szolgálatok és rendőrség tulajdonnevek nélküli, tehát nem konkrét 

szervezetként, hanem szervezet-típusként való alkotmányos szabályozása feltehetően azt a 

célt szolgálja, hogy az alkotmányozó hatalom meghatározta az adott funkció szervezetszerű 

fontosságát, feladatkörét és ezáltal szervezési kereteit, de nem kívánta alkotmányosan 

beágyazni annak tényleges konkrétumait. Így például az Alaptörvény generálisan nem 

szabályozta le azt, hogy Magyarországon a rendőri feladatokat egyetlen szerv, vagy esetleg 

több nemzetközi modellt figyelembe véve több szerv, látja el, ahogy azt sem, hogy a 

nemzetbiztonsági tevékenységet hány és milyen feladatkör szerint tagolódó titkosszolgálat 

lássa el. E tekintetben némileg zavarba ejtő, hogy az Alaptörvény nem rendvédelmi 

szervekről, hanem rendőrségről beszél. Egyrészt azért, mert így a rendvédelmi szervek 

rendőrségen kívüli körének nincs alkotmányos megalapozottsága, míg a nemzetbiztonsági 

szolgálatok alkotmányosan önállósult kategóriaként értelmezendők, másrészt azért, mert a 

megelőző védelmi helyzetnél ismeri az Alaptörvény a rendvédelmi szervek fogalmát, aminek 

a tartalma így némi bizonytalanságra ad okot a rendőrségről és a nemzetbiztonsági 

szolgálatokról szóló 46. cikk tükrében. 

                                                           
278 A Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény rendelkezései szerint: „127. § (1) E törvény 

alkalmazásában katona a Magyar Honvédség tényleges állományú, a rendőrség, az Országgyűlési Őrség, a 

büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, valamint a polgári nemzetbiztonsági 

szolgálatok hivatásos állományú tagja.” Ebből kiolvasható, hogy a fegyveres szolgálatot ellátók közül – 

helytelenül és elhibázottan – egyedül a Nemzeti Adó és Vámhivatal fegyveres állományára nem terjed ki a 

katonai büntetőjog hatálya. 
279 Lásd: Magyarország Alaptörvénye I. cikk (1) bekezdését, valamint a XXVII. cikk (2) bekezdését. 
280 Lásd: Magyarország Alaptörvénye 45-46. cikk. 



121 

Álláspontom szerint indokolt és előremutató volna, ha a magyar jogrendszer már az 

Alaptörvény szintjén nyitottságot mutatna a fegyveres védelem egységesítő kezelésére, hogy 

ezzel már az alkotmányos alapok szintjén összeérjen, ami összetartozik a fegyveres védelem 

vonatkozásában, valamint, hogy egy fogalmi értelemben, alkotmányos megalapozottsága 

tekintetében is zárt rendszer alakuljon ki, ami egyúttal a hosszú távú szervezeti stabilitást is 

biztosíthatná. 

Tekintettel erre a fajta egységesítés nélküli, vagy inkább a sorok közül kiolvasható 

egységesítő szemléletre, nem meglepő, hogy Magyarország jogrendszerében is csak afféle 

ágazati szabályozás létezik, és nincs, vagy tartósan stabilizálva nincs ágazatközi szabályozás a 

fegyveres védelem vonatkozásában. Az előbbire ékes példák a különböző tevékenységi 

körökre vonatkozó törvények,281 amelyek szabályozási metszeteire,282 vagy közössé tehető 

szabályaira még nincsenek elkülönült – egységes – törvényeink, ahogy a korábbi polgári 

időszakban sem voltak. Igaz, akkor a teljes ágazati szabályozási rendszer kialakítása volt az 

államszervezési és jogalkotási nóvum, amelyhez képest ma az egységesítés fejlesztésként 

hathatna. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény annyiban különleges, amennyiben 

egyszerre szervezeti és ágazati törvénye a katonai jognak, vagyis szervezeti oldalról a Magyar 

Honvédségnek, de egyben túl is lép annak keretein a honvédelem mint ágazatközi feladat fő 

szabályai – vagyis a honvédelmi jog magja –, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedések tekintetében. Ezzel tehát a honvédelmi törvény egyszerre tartalmaz a különleges 

jogrendi szabályokkal alrendszeri – fegyveres védelmi – szintű, a honvédelem szabályaival 

ágazati szintű, valamint a Magyar Honvédségre vonatkozó szabályaival szervezeti szintű 

rendelkezéseket. 

Részleges eltérést mutat a szabályozás természetétől az állam- és jogtudomány 

fogalmi rendszere, amely lényegében nem operál még kiforrott ágazati fogalmakkal sem, 

hanem – lényegét tekintve – a közigazgatási jogon belül különböztet meg szakigazgatási 

                                                           
281 Ezek az Rtv, az Nbtv, a Hvt, az Országgyűlési Őrség tekintetében az országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 

törvény, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény, a büntetés-végrehajtás 

szervezete tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény, a katasztrófavédelem 

tekintetében pedig a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény. 
282 Ilyenként képzelném el egy egységes riasztási rendszerről és a társadalom tájékoztatásáról szóló törvényt, 

amely szabályozná, hogy a közös halmazba eső, vagy eshető fenyegetések – terrorizmus, katasztrófák, más 

válságok – esetében milyen riasztási fokozatok rendelhetők el, azok milyen korlátozásokkal járnak együtt és 

miként érintik az egyes szervek feladatrendszerét, természetesen a nem minősített feladatok tekintetében. 

Emellett megfontolandónak tartanám a különleges jogrendre vonatkozó törvény kikülönítését a honvédelemről 

szóló törvényből és abban részletezőbb szabályozást adni az államszervezet és a hatalomgyakorlás kérdéseire, 

amelyek alapján aztán az egyes ágazati törvények szabályozhatnák a rájuk eső tárgyköröket. 
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területeket a korábbi hazai közigazgatás-tudományi tradíciókkal részleges összhangban. E 

körben ismeri a mai magyar jogi terminológia (1) a védelmi igazgatás,283 (2) a honvédelmi 

igazgatás,284 (3) a katonai igazgatás285 és (4) a rendészeti igazgatás286 nagy területeit, amelyek 

egy része azonban nincs fedésben e fogalmaknak az 1867 után kialakult polgári kori 

tartalmával.287 

                                                           
283A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 

szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Hvt. Vhr.) 1. § n) pontja szerint „védelmi igazgatás: a közigazgatás részét képező feladat- és 

szervezeti rendszer, amely az állam védelmi feladatainak megvalósítására létrehozott, valamint e feladatra 

kijelölt közigazgatási szervek által végzett végrehajtó, rendelkező tevékenység; magában foglalja a különleges 

jogrendre történő felkészülést, továbbá az említett időszakok és helyzetek honvédelmi, polgári védelmi, 

rendvédelmi, védelemgazdasági, lakosság-ellátási feladatainak tervezésére, szervezésére, a feladatok 

végrehajtására irányuló állami tevékenységek összességét.” 
284 A Hvt. Vhr. 1. § b) pontja szerint „honvédelmi igazgatás: a védelmi igazgatás részét képező feladat- és 

szervezetrendszer, amelynek keretében az ország védelmére létrehozott, valamint e feladatra kijelölt 

közigazgatási szervek, továbbá a honvédelemben közreműködő más szervek ellátják a Hvt. 1. § (3) 

bekezdésében meghatározottak honvédelemre való felkészítésével, az országvédelemmel, és a honvédelmi 

kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos feladatokat.” 
285A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási 

feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 1. § f) pontja szerint „katonai igazgatás: a 

közigazgatási szervek jogilag szabályozott olyan tevékenysége, amely a haza fegyveres védelme feltételeinek 

megteremtése és megvalósítása érdekében a jogalanyok honvédelmi kötelezettségeinek és önként vállalt 

honvédelmi feladatainak tervezésére, valamint a kötelezettségek és a vállalt feladatok végrehajtására irányul.” 
286 A rendészeti igazgatásnak definíciószerű legális fogalma nincs, azt alapvetően a szakirodalom határozza meg. 

E tekintetben irányadónak tekinthető Finszter Géza meghatározása, miszerint: „A rendészeti igazgatás a 

törvényben nevesített fegyveres szervek szakirányú és szervi működésének foglalata. A rendészeti igazgatás 

szakirányú tevékenysége a bűnüldözési, a közbiztonsági, az igazgatásrendészeti és a csapaterős (karhatalmi) 

funkciókat fogja át. A rendészeti igazgatásban szervi működés alatt azt a végrehajtó-rendelkező tevékenységet 

értjük, amely folyamatosan biztosítja a rendészeti igazgatás szervezeti, személyi, tárgyi és anyagi–pénzügyi 

feltételeit.” Ezt a megfogalmazást azzal egészíti ki továbbá, hogy „A rendészeti igazgatás azonban békeidőben a 

civil közigazgatásnak az a szakigazgatási ágazata, amelyik rendészeti hatósági jogkörben eljárva, a 

hierarchikusan nem alárendelt ügyfelek részére a közbiztonság és a közrend védelmében intézkedéseivel jogokat 

biztosít és kötelezettségeket ír elő akként, hogy önkéntes jogkövetés hiányában hatósági intézkedéseinek – a 

legitim fizikai erőszak monopóliumát is magában foglaló – hatósági kényszer alkalmazásával szerezhet érvényt. 

Ez a rendészet sem hierarchiájában, sem személyzetének jogi státusában nem követi a honvédelmi igazgatás 

mintáit, ellenben nagyon is követi az általános közigazgatás működési elveit, egyebek között abban is, hogy a 

közigazgatási anyagi és eljárási jog hatálya alatt áll. A rendészeti igazgatás a jogállam rendőrigazgatása, más 

szóval a fizikai erőszak-monopólium jogállami formája.” Finszter Géza (2014): A rendőrség joga. Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Budapest, 14. o., 26. o. 

Ehelyütt a honvédségre vonatkozó elhatárolás tekintetében fogalmaznám meg azt a korrekciót, hogy a 

honvédelmi igazgatással való összevetés annyiban pontatlan, amennyiben a honvédelmi igazgatás nem azonos a 

katonai igazgatással, miközben a megfogalmazás erre enged következetni. Egyrészről a honvédelmi 

igazgatásnak, mint a honvédelemben közreműködő más szervek, a rendészeti szervek is részesei, másrészről az 

szintén a közigazgatási jog szabályrendszerének van alávetve ott ahol – számos más ágazat mintájára – sajátos 

szabályozást nem igényel. Érdemi különbsége abban ragadható meg, hogy a honvédelmi igazgatásnak 

békeidőben is vannak már a különleges jogrendre meghatározott – ilyen formán a közigazgatás normál rendjétől 

eltérő – nyilvános alapszabályai, amelyek azonban nem azonosíthatók a honvédelmi igazgatás egésze 

tekintetében az általános közigazgatás működési elveitől való eltéréssel. 
287 A katonai igazgatás tekintetében például több variációval is találkozhatunk. A dualizmus időszakában Kmety 

Károly már elkülöníti a katonai igazgatást a honvédelmi, vagy ahogy akkor hívják, a hadügyi igazgatástól. 

Kmety szerint „Az állami lét biztosításának fő és nélkülözhetetlen tényezője a haderő. A közigazgatást, mely 

ennek létesítésében, szervezésében fárad, mely annak legsikeresebb alkalmazásához szükséges előfeltételek 

megszerzésére törekedik, hadügyi vagy honvédelmi közigazgatásnak neveztetik. Nevezhetnők ezt katonai 

közigazgatásnak is, de e névvel közönségesen csak azon részét jelzik a hadügyi igazgatásnak, melyet a haderő 
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Napjainkban a hiányosságok és zavarok miatt hazánkban sajátos képet mutat az állam 

fegyveres védelmének jogtani átültetése, hiszen miközben az igazgatás – mint jog által 

meghatározott, döntés előkészítő, döntéshozó, szervező, szolgáltató jellegű közhatalmi 

tevékenység – szinte teljességgel kirajzolja a fegyveres védelem rendszerét a védelmi 

igazgatás – honvédelmi igazgatás – katonai igazgatás – katasztrófavédelmi igazgatás – 

rendészeti igazgatás tagolódással, addig a jogi szabályozás terén már meglehetősen 

hektikusnak tűnik a kép. Megelőlegezve a későbbiekben lejegyzésre kerülőket, csak példaként 

emelném ki, hogy a fegyveres védelem rendszerére vonatkozó – ágazatokon átívelő – védelmi 

alkotmány kifejezetten nincs hazánkban, csupán a kiemeltnek tartott védelmi szervezetekre és 

ágazatokra fókuszáló szabályegyüttes. Ugyancsak nincs ágazatokon átívelő – az átfedéseket, 

közreműködési formákat, átfogó megközelítést igénylő válságkezelési eljárásokat és irányítási 

tárgyköröket, vagy épp a minden ágazatot érintő riasztási fokozatokat és metódusokat 

meghatározó –, egységes szabályozás a törvényi szinten. Ezen túllépve a honvédelmi és a 

nemzetbiztonsági ágazat ágazati törvénnyel rendelkezik, mely magába olvasztja a szervezeti 

törvényeket is, míg a rendészet teljesen tagolt képet mutat, hiszen a katasztrófavédelem 

ágazati jellegű törvénye mellett a rendőri tevékenységet, vagy épp az adó- és vámrendészetet 

szervezeti törvény szabályozza. Ebből következően sem a fegyveres védelmi rendszer – 

igazgatásban lényegében meglévő – tagolódása nem tükröződik megfelelően a 

jogrendszerben, sem pedig a rendszertani szintek következetes megjelenítése nem mondható 

el, mely az alrendszeri, az ágazati, valamint a szervezeti szinteket átláthatóan, logikusan és 

következetesen határolná el, még akkor is, ha az ellene hat a deregulációról alkotott egyes 

újabb – mennyiségi szemléletű – nézeteknek.  

A hiányosságok felszámolása terén jelentős és szisztematikus jogtörténeti feltárásra, 

elméleti vizsgálódásokra, egy rendszertan kialakítására, a fogalomrendszer felülvizsgálatára 

és fejlesztésére, nemzetközi összehasonlító elemzésekre, valamint a teljes szabályozási 

szisztéma integrációkkal, biztonsági kihívásokkal, államreformmal, valamint biztonsági 

                                                                                                                                                                                     
kötelékébe, annak szervezetéhez tartozó katonai hatóságok, hivatalok és intézetek látnak el.” Kmety Károly 

(1907) i.m. 703. o.  

Az államszocialista időszakban azonban a terültre irányadó katonai terminológia más tartalommal ruházta fel a 

katonai igazgatás fogalmát, amit a jogi szakirodalom is megerősített. A Katonai Lexikon szerint a katonai 

igazgatás a katonai közigazgatás szinonimája, ami alatt „1. az államigazgatásnak háború v. az állam biztonságát 

súlyosan fenyegető veszély idején, az ország egész területén v. meghatározott részén bevezetett változata, 

amikor is az államigazgatási tevékenységek egészét v. egy részüket katonai szervek (katonai hatóságok) 

irányításával végzik. […] 2. az ellenség által megszállt állam területén a megszálló hatalom katonai hatóságai 

által végzett közigazgatási tevékenység a hágai jog és a genfi jog rendelkezéseinek figyelembevételével.” Damó 

László (1985 szerk.): Katonai Lexikon. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 317. o. Érdemes azonban megidézni 

Vargyai Gyula munkásságát, aki szintén ezen értelmében vizsgálta a katonai közigazgatást. Lásd: Vargyai Gyula 

(1971): Katonai közigazgatás és kormányzói jogkör. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 
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környezetváltozással összefüggő – időről-időre megismételendő –  felülvizsgálatára van 

szükség, még hozzá oly módon, hogy mindebben a Sozialtechnik szemlélet mellett hasonló 

arányban jelenjen meg a Sozialwissenschaft szemlélete is. Ahogy értekezésem elején írtam, a 

fegyveres védelem terén azt kell megkísérelnünk, amit a politikatudomány szempontjából 

Huntington és Fukuyama kíséreltek meg a politikai rend elemzése terén, kiegészítve 

vizsgálatainkat Georg Nolte és Hautzinger Zoltán mintaadó elemzéseivel. Ebből a jelentős 

feladatból értekezésem egy elméleti és rendszertani jellegű, történeti áttekintéssel támogatott 

szeletet kíván felvállalni, melynek egyik fókuszpontját képezi az alább kifejtésre kerülő 

elméleti modell, mely a fegyveres védelem jogi leképeződésének egy lehetséges rendszerére 

irányul és amelynek fő alapvetése az, hogy a jog terén is le kellene képezni úgy elméleti-

rendszertani, mint szabályozási tekintetben a fegyveres védelem rendszerének alrendszeri, 

ágazati és szervezeti szintezésű tagolódását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az állam fegyveres védelmének vizsgálati és szabályozási szintjei. 

5.1. AZ ALRENDSZERI SZINT 

A fegyveres védelem alrendszeri szintjét, vagyis az állam minősített erőszak-képességének 

intézményesített objektivációját a szabályozás, azaz a jog rendszerébe két ponton lehet és kell 

átültetni. Az egyik a védelmi alkotmány szintje, mely a kartális alkotmány 

normarendszerében határozza meg a fegyveres védelem rendszerének fő szabályait, a másik 

pont pedig a fegyveres védelem ágazatokon átívelő jogszabályi – alapvetően törvényi – 

kereteinek a meghatározása. 

Az állam fegyveres védelmének joga / 
A nemzetvédelem joga 

(Alrendszeri szint) 

A fegyveres védelem ágazatainak jogai 
(Ágazati szint) 

Katonai karakterű szervek jogai 
(szervezeti szint) 
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5.1.1. A védelmi alkotmány fogalma és társfogalmai 

Ez a fogalom nem ismeretlen a hazai jogirodalomban, igaz, az elmúlt évekig az alkotmányos 

szabályozás jellege miatt a tudomány területén is nagyrészt átfedést mutatott a honvédelmi 

alkotmány jelentéstartalmával. 

Ahogy Patyi András Klaus Stern „Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland„ 

című munkájának egyes elemeit a korábbi demokratikus magyar alkotmányra értelmezve írta: 

„A honvédelmet értelemszerűen a hadseregnél szélesebb alkotmány-szabályozási tárgykörnek 

kell tekintetnünk, egymással összefüggő szabályai, úgymint az állam honvédelmi 

tevékenységének (feladatainak) meghatározása, az ennek megvalósítását elősegítő minősített 

időszaki (nem békeidőben történő) hatalomgyakorlás, a honvédelmi feladatok ellátásának 

alapvető rendszere, valamint a fegyveres erők államszervezeti elhelyezkedése (besorolása) és 

irányítási rendszere, mint szabályozási együttes német mintára a „védelmi alkotmány” 

(Wehrverfassung) elnevezéssel illethető. Az ezeket az összefüggéseket szabályozó 

alkotmányos rendelkezések összességét pedig honvédelmi alkotmányjognak 

(Wehrverfassungrecht) is nevezhetjük.”288 

Ezzel tehát a (hon)védelmi alkotmány és a (hon)védelmi alkotmányjog fogalmai 

adottnak vehetők. Ezeket a katonai jog önállósodási folyamatára, illetve a német és angol 

értelmezési mintákra tekintettel annyival egészíteném ki, hogy felfogásom szerint a védelmi 

alkotmány, mint egyfajta szabályozási egység, az állam fegyveres védelmi rendszerére 

vonatkozó alkotmányos szabályok csoportját kell, hogy jelölje, vagyis abba beleértendők a 

honvédelem mellett a rendészetre, illetve a titkosszolgálatokra – hazai megfogalmazásunk 

szerint: nemzetbiztonsági szolgálatokra – vonatkozó szabályok is, beleértve abba az ezekre 

vonatkozó alkotmányos összefüggéseket is. Az ezeket végrehajtó jogszabályi rendelkezések 

összességét jelölheti a védelmi alkotmányjog. Ezeken belül egyfajta alrendszerként jelenik 

meg a honvédelmi alkotmány, valamint az azt végrehajtó jogszabályok összességét adó 

honvédelmi alkotmányjog, illetve a mindezek összefüggéseit jelölő honvédelmi 

alkotmányosság.289 

E felfogásomat alapvetően arra a megállapításra építem, hogy amikor a német 

Wehrsystem és Wehrverfassung fogalmak meggyökeresedtek a jog fogalomrendszerében, 

akkor azok még döntően a fegyveres erőre mint a domináns és archetipikus katonai karakterű 

szervre vonatkozó normákat ölelték fel. Az egyes államok sorsának egésze felől nézve csupán 

a fegyveres erőbe tartozó katonai karakterű szervek voltak azok, amelyeket összállami 

                                                           
288 Patyi András (2016) i.m. 235. o. 
289 Ennek hazai monografikus feldolgozásáról lásd Till Szabolcs (2017) i.m. 
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szinten, mint önálló alrendszert, szükségszerű volt szabályozni. Ezt Patyi András úgy 

fogalmazza meg, hogy „A fegyveres erőkre vonatkozó szabályozás az alkotmányosság 

kezdeteitől, sőt a középkortól az alkotmányok részét képezte, mint ún. védelmi alkotmány. 

Sőt, amíg az alkotmány fogalmát inkább csak az állam leírására használták, ebben az 

értelemben a legtöbb állam alkotmánya eredetileg inkább háborús vagy hadialkotmány volt 

(Kriegsverfassung), s csak a XVIII. század végétől váltak az alkotmányos »civil« 

alkotmánnyá, amelyekben a fegyveres erőkkel kapcsolatos szabályok már csak periférikus 

szerephez jutottak, s mint szükséges, de nem központi jelentőségű kérdést szabályozták.”290 

Ehhez érdemes hozzávenni, hogy a 19. század második felétől napjainkig az állam fegyveres 

védelme jelentős mértékben átalakult, differenciálódott és abba már jóval több funkció, 

szervezet és ezáltal jogterület érthető bele. A védelmi alkotmány tehát már nem használható 

kizárólag a fegyveres erőkkel kapcsolatos szabályozásra. Ennek a differenciálódásnak 

megfelelően a klasszikus fegyveres erő alapfeladata – az érintett más, de nem alapfeladatként 

erre irányuló szervek támogatásával – a honvédelem területét jelenti, mint a fegyveres 

védelem egyik részrendszere, vagyis ennek alkotmányos vonatkozásaira a honvédelmi 

alkotmány megfogalmazás használható.  

A hazai történeti távlatokban a honvédelmi alkotmány szabályrendszere egy 

meglehetősen széles szabályozási területet fedett le. Az első polgári korszakban ugyanis a 

honvédelmi alkotmány és a honvédelmi alkotmányjog jelentős átfedésben volt egymással, 

hiszen a történeti alkotmány alaptörvények láncolatából épült fel és a honvédelem legtöbb 

törvénye megfelelt az alaptörvényekkel szembeni korabeli alkotmányelméleti kritériumoknak. 

Mindezeket szintetizálva mai – kartális alkotmányra épülő – jogrendszerünkben a 

védelmi alkotmány és a védelmi alkotmányjog fogalmait kiegészíthetjük a védelmi 

alkotmányosság291 fogalmával, vagyis a fogalmi rendszert tovább cizellálhatjuk. Attól a 

pillanattól ugyanis, amikor az alkotmányos szabályok szintje a törvényi szint felett álló, 

magasabb rendű szabályozásként jelenik meg, elkülöníthetővé válik egymástól a formális és a 

tartalmi fogalommeghatározás. Formális értelemben ettől kezdve a védelmi alkotmány nem 

más, mint az alkotmánytörvénynek a fegyveres védelemre vonatkozó szabályainak 

összessége. Tartalmi értelemben azonban – a jogforrás hierarchiára követelményét szem előtt 

tartva – ebbe beleérthető és beleértendő az alkotmányos szintű szabályokat kibontó 

alacsonyabb szintű törvényi – sok esetben minősített törvényhozói döntésen alapuló – 

                                                           
290 Patyi András (2016) i.m. 238. o. 
291 E tekintetben lásd: Till Szabolcs i.m. (2015), valamint Farkas Ádám – Till Szabolcs (2016) i.m. In Farkas 

Ádám – Kádár Pál (szerk.) i.m. (2016) 40-71. o. 
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rendelkezések összessége is, mint védelmi alkotmányjog, ha az megfelelőséget mutat a 

magasabb szintű védelmi alkotmánnyal. Ezzel tehát a védelmi alkotmányosság már el tud és 

el is válik a védelmi alkotmány és védelmi alkotmányjog – mint normaösszességek – 

fogalmaitól annyiban, amennyiben az egyrészről a szabályozás során elvárt materiális 

értelemben vett alkotmányos kritériumoknak való megfelelést jelenti a fegyveres védelmi 

tárgykörök tekintetében, másrészről pedig – ebből fakadóan – az alacsonyabb szintű 

szabályozás megfelelőségi kényszerét az alkotmánytörvény védelmi szabályainak, vagyis a 

védelmi alkotmánynak. 

Úgy is mondhatnánk, hogy a polgári jogállamiság második világháborút követő 

fejlődése szempontjából talán a három fogalom közül – persze egymástól elválaszthatatlan 

valójuk miatt csak jelképes értelemben, de – a védelmi alkotmányosság az, ami 

kulcsjelentőséggel bír, hiszen ez a tartalmi, minőségi kritérium az, ami egyrészről magában 

hordozza az állam fegyveres védelmére vonatkozó szabályozás tág értelemben vett 

alkotmányossági kritériumait, másrészről pedig azt a szűkebb értelemben vett szabályozási 

keretrendszert, melyben a jogalkotó a védelmi alkotmány szintje alatti szabályozása során 

mozoghat, függetlenül attól, hogy az a szint a törvényi, a rendeleti, a közjogi 

szervezetszabályozói, vagy a belső rendelkezési szint.292 Innen nézve tehát – a szabályok 

betartásának és betartatásának követelménye folytán – azt is mondhatnánk, hogy a védelmi 

alkotmányosság az állam fegyveres védelme körében a materiális jogállamiságot jelentő 

kvintesszencia, ami egyben az állami erőszak minősítettségének is a záloga. Ez az 

alkotmányozó hatalomtól – és mögötte a legitimitást adó társadalmi többségtől – a 

törvényhozó és végrehajtó hatalmon, valamint a fegyveres védelem ágazati miniszterein és 

katonai karakterű szerveinek vezetőin át a konkrét végrehajtó állománytagig terjedő láncolatot 

biztosít, vagyis absztrakt módon összeköti a legitimitást tápláló társadalmi igényt az egyes 

végrehajtóval. Persze mindez csak azon feltétel teljesülése mellett képzelhető el, hogy a 

szabályozás ennek megfelel és a kívánt államcél előmozdítását jogállami keretek között 

biztosítja, illetve követeli. 

A védelmi alkotmányosság ugyanakkor nem csak formális megfelelésként jelenítendő 

meg, hiszen az alkotmányos szintű szabályok szükségképpen absztraktak és elvontak. A 

védelmi alkotmányosság jogalkotás felől nézett lényege abban ragadható meg, hogy a 

                                                           
292 A Hvt., mint speciális ágazati szabályozókat, ismeri a közjogi szervezetszabályozók szintje alatti úgynevezett 

belső szabályozókat is. Ezek az intézkedés, a szakutasítás és a parancs, melyeket a honvédelmi ágazat 

meghatározott állami és katonai vezetői, parancsnokai, illetve szakmai elöljárói adhatnak ki az szervezeti, vagy 

szakmai alárendeltségükbe tartozó szervezetekre és szakállományra nézve. Bővebben lásd: Hvt. 49. § (1)-(2), 

valamint 52. §, valamint Kádár Pál (2016): A Magyar Honvédség irányításának és felső szintű vezetésének 

kortárs rendszere és aktuális kihívásai. In Farkas Ádám – Kádár Pál (2016 szerk.) i.m. 212-244. o. 
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formális megfelelésen túl az alacsonyabb szintű – a védelmi alkotmányjog körébe tartozó – 

szabályok folyamatos tartalmi és rendszertani felülvizsgálatával valósul meg, hiszen a 

biztonsági környezet változása, a társadalmi, tudományos, technikai fejlődés, valamint a 

különböző szociológiai változások közepette tartalmilag szükségképpen változik az 

alkotmányos szintű szabályok, követelmények, feladatok tartalma is. Plasztikusan fogalmazva 

mást jelent „Magyarország függetlenségének, területi épségének és határainak katonai 

védelme, nemzetközi szerződésből eredő közös védelmi és békefenntartó feladatok ellátása, 

valamint a nemzetközi jog szabályaival összhangban humanitárius tevékenység végzése”293 

vagy épp „a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az 

államhatár rendjének védelme”,294 illetve „Magyarország függetlenségének és törvényes 

rendjének védelme, nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesítése”295 akkor, amikor az ország 

biztonsági környezete és szövetségi rendszere is egy lényegében háborítatlan nyugalmi 

állapotban van, mint akkor, amikor a biztonsági környezet negatív mérlegű, a szövetségi 

berendezkedésben a nagyhatalmi irányváltások miatt jelentős átalakulás figyelhető meg, és a 

technológiai innováció a bűnözésben és a hadviselésben is új frontokat nyit például a kibertér, 

a terrorizmus és a hibrid hadviseléssel való összefonódás révén. Ezt a fajta megfelelést pedig 

a jogállamiság működési elveiből következően kontrollálni is kell, ami épp úgy megjelenik a 

hatalmi ágak megosztásából fakadó fékek és egyensúlyok szisztémájában, mint a végrehajtó 

hatalom – és minden egyébként szervezett entitás – szükségképpeni önkontrolljában, belső 

önvizsgálatában. 

A védelmi alkotmány tekintetében egyrészről látni kell, hogy szabályozástechnikailag 

az irányítási jogköröket és a főbb – közjogi súlyú – döntési jogköröket az ezekkel kapcsolatos 

jogok gyakorlására hivatott intézményeknél kell szabályozni. Az alkotmányos szintű 

szabályozásnak azonban vannak olyan – a fegyveres védelem rendszerére, ágazataira, 

szervezeteire és az ezekkel összefüggő sajátos intézményekre és szabályokra – vonatkozó 

részei, melyeket lehet és kell is önállóan, adott esetben elkülönítve, a védelmi alkotmány 

magjaként szabályozni. 

E tekintetben hangsúlyos, hogy az alkotmányos szabályozások is jellemzően azt 

tükrözik vissza, hogy a fegyveres védelem differenciálódása újszerű jelensége az 

államfejlődésnek abban az értelemben, hogy a közepes- és kis államok tekintetében már 

korántsem biztos, hogy az állam minősített erőszak-képességének jelentős részét számbelileg 

                                                           
293Magyarország Alaptörvénye 45. cikk (1) bekezdése. 
294Magyarország Alaptörvénye 46. cikk (1) bekezdése. 
295Magyarország Alaptörvénye 46. cikk (3) bekezdése. 
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a fegyveres erők teszik ki. Az viszont biztos, hogy a komplex biztonságfelfogás már 

meghaladta a hidegháború előtti katonai dominanciájú szemléletet, holott a klasszikus 

alkotmányos gyakorlat még döntően a fegyveres erőket, az azok feletti úgynevezett hadügyi 

(felség)jogokat, valamint a háborús állapotból kinőtt különleges jogrend sajátos szabályait 

jelenítik meg, melyeket kiegészítenek a katonai műveletekben való részvételhez, illetve a 

csapatmozgásokhoz kapcsolódó döntések tárgyköreivel. Ennek oka a biztonságfelfogás 

változásának alkotmányos le nem követése mellett az, hogy még a 20. század első felében is 

jellemzően a katonai erők adták az állam erőszak-képességének javát és azok szabályozása 

mutatkozott – csak – kiemelt jelentőségű alkotmányos szabályozási tárgykörnek. Ezek mellett 

az alkotmányok sok esetben csak statuálják a más védelmi ágazatok létezését, 

alapintézményeit, illetve alapfeladatait, vagy egyes általános szabályaikat.296 Ez a 

szabályozási megoldás jellemző a magyar alkotmányos szabályrendszerre is 1989 óta. 

Figyelemmel a biztonság kortárs felfogására és arra, hogy a fegyveres védelem 

rendszere meglehetősen átfogó differenciálódáson ment keresztül és arra egyre jellemzőbb az 

is, hogy a szervezeti és funkcionális tagoltság mellett egyrészről az állami erőszak-képesség 

átfogó igénybevételével számol, másrészről pedig, hogy feloldja a klasszikus külső és belső 

védelem közti éles feladatbeli és hatástani megkülönböztetést, érdemes ezt a szabályozási 

gyakorlatot és szemléletet átgondolni, vagyis növelni az alrendszeri szint jelentőségét és 

szabályozási terjedelmét. 

E körben biztos, hogy nem elégséges az az alkotmányos szabályozás, amely csak a 

fegyveres védelem honvédelmi ágazatára nézve határoz meg részletező szabályozást és a 

rendészeti, valamint nemzetbiztonsági ágazatot csak nagyvonalú, rendkívül általános 

                                                           
296 Az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának rendelkezései alapvetően a hadügyi hatalommegosztársa, a 

fegyveres erőkre és a milíciára vonatkoznak, melyek mellett „csupán” a biztonság garantálásához szükséges 

jogok azok, amelyek megjelenítik a belbiztonság kérdéskörét. (Vö: J. W. Peltason (2004 ed.): The Constitution 

of the United States of America with Explanatory Notes. Department of State, Bureau of International 

Information Programs, U.S.) A Németországi Szövetségi Köztársaság alaptörvénye meglehetősen széleskörű 

alkotmányos szabályozást valósít meg, melynek védelmi sarokpontjait szintén a hadügyi hatalommegosztás, 

valamint a fegyveres erők szabályozása, illetve a tartományok fegyveres erőhöz, illetve szövetségi 

határrendőrséghez fordulásának szabályozása adja. (Vö.: Christian Tomuschat – David P. Currie – Donald P. 

Kommers (2014 translated): Basic Law for the Federal Republic of Germany. German Bundestag, Berlin.) A 

francia alkotmány is alapvetően a hadügyi hatalommegosztásra helyezi a szabályozási hangsúlyt. (Vö: 

Constitution of 4 October 1958. Letöltve: 2016.12.31., http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/english/constitution/constitution-of-4-october-1958.25742.html) A lengyel alkotmány is 

alapvetően a hadügyi hatalommegosztást, a haderő rendeltetését és belföldi igénybevételének különös eseteit 

szabályozza. (Vö.: The Constitution of the Republic of Poland. Letöltve: 2016.12.31. 

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm) A cseh alkotmány is „csupán” a hadügyi 

hatalommegosztás szabályait szerepelteti a hadiállapotra vonatkozó alaprendelkezések mellett. (Vö.: 

Constitution of the CR. Letöltve: 2016.12.31., https://www.hrad.cz/en/czech-republic/constitution-of-the-cr) A 

szlovák alkotmány is a hadügyi hatalommegosztás szabályait jeleníti meg az egyes fegyveres tetstületi szolgálati 

viszonyokkal való összeférhetetlenség, illetve például sajátos sztrájkjogi szabályok mellett. (Vö.: The 

Constitution Of The Slovak Republic. Letöltve: 2016.12.31., http://www.slovakia.org/sk-constitution.htm) 
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szabályozással jeleníti meg. Ezzel ugyanis csak részlegesnek tekinthető az a jogfejlődési 

vonal, mellyel a honvédelmi alkotmányból általánosabb védelmi alkotmány fejlődött ki, 

hiszen a többi ágazatot „elnagyoltan” megjelenítő szabályrendszer a védelmi alkotmány 

elnevezés alatt továbbra is honvédelmi súlyozású marad, vagyis abban nem nyer átfogó 

alkotmányos szabályozást a rendészeti és nemzetbiztonsági ágazat, nem jön létre a rendészeti 

alkotmány és a nemzetbiztonsági alkotmány, mint a védelmi alkotmány része. Ezzel a 

védelmi alkotmány belső egyensúlya megbomlik, hangsúlyai a realitásokat nem követő 

módon tolódnak el. 

Hasonlóan problematikusnak tartom azt is, hogy az alkotmányos szabályozások 

katonai műveletek és mozgások tekintetében szabályoznak rendszerint, miközben a 

nemzetközi bűnügyi és rendészeti együttműködés, az antiterrorista tevékenység, vagy épp a 

különböző polgári nemzetbiztonsági szolgálati tevékenységek is indokolják és szervesen 

szükségessé teszik a meglévő szabályozás bővítését, illetve a nagy szenzitivitású műveletek 

végrehajtásához kötődő, sajátos közjogi döntési rendszer kialakításának mérlegelését is. 

Összességében tehát a védelmi alkotmány fejlesztése, szabályainak bővítése egy szükséges 

előrelépés lehetne azzal, hogy az átfogó jellegű igénybevétel és erőalkalmazás kereteit 

alkotmányosan meghatározott módon, törvényben kellene szabályozni. 

5.1.2. A fegyveres védelem joga 

A védelmi alkotmány ezen fejlesztési irányától léphetünk tovább a fegyveres védelem 

jogának – vagy nemzetvédelmi jognak – a másik pontjához, mely alapvetően a törvényi 

szinten megjelenő, ágazatokon átívelő védelmi jogi kódexet jelenthetné. Az ide tartozó 

szabályozás tartalmi oldalról nézve részlegesen ma már létező terület, hiszen a védelmi 

igazgatás révén – per definitionem – biztosított egy olyan összkormányzati kiterjedtségű 

feladatrendszer meghatározása, melynek az egyes védelmi ágazatokon túlmutató, azokat 

összehangoló igazgatásra van szüksége.297 A védelmi igazgatás viszont lényegében sem 

kormányzati strukturális kialakításában, sem pedig szabályozási szintjében és rendszerében 

nem tekinthető optimálisnak, vagy jól szabályozottnak, kialakítottnak. A fogalom 

meghatározása a honvédelmi törvény végrehajtási rendeletében történt, így a feladatrendszer 

is a honvédelmi ágazathoz került, miközben annak törvényi részletei sem az igazgatási 

                                                           
297 A Hvt. Vhr. 1. § n) pontja szerint „védelmi igazgatás: a közigazgatás részét képező feladat- és szervezeti 

rendszer, amely az állam védelmi feladatainak megvalósítására létrehozott, valamint e feladatra kijelölt 

közigazgatási szervek által végzett végrehajtó, rendelkező tevékenység; magában foglalja a különleges jogrendre 

történő felkészülést, továbbá az említett időszakok és helyzetek honvédelmi, polgári védelmi, rendvédelmi, 

védelemgazdasági, lakosság-ellátási feladatainak tervezésére, szervezésére, a feladatok végrehajtására irányuló 

állami tevékenységek összességét.” 
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működés specialitásai, sem a részletes feladatrendszer, sem az adatkezelés, sem pedig az 

összkormányzati tevékenység-összehangolás és az ehhez szükséges irányítási jogkör 

tekintetében nem jelenik meg. Ezzel tehát a védelmi igazgatás egy bizonytalan fogalmi és 

feladatkört jelöl, amely inkább növekménye a honvédelmi igazgatásnak jelenleg, holott annak 

egy valódi ágazatközi, a fegyveres védelem egészére fókuszáló, jól szabályozott és vagy a 

kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős kormányzati szereplőhöz vagy egy a 

védelmi igazgatás tekintetében ágazatközi irányítási jogkörrel felruházott szaktárcához 

telepített feladatrendszernek kellene lennie. 

Egy olyan korban, amikor a korábbi éles külső-belső védelmi elválasztás helyett a 

békeidejű és különleges jogrendi átfogó megközelítés, az ágazatközi kooperáció és az 

ágazatközi közreműködés a jellemző, egyértelműen szükséges lenne az egyedi, ad hoc 

kooperációs formák megadása helyett a fegyveres védelem jogát önállósítani és e körben 

vizsgálni és szabályozni 

(1) az ágazatokon átívelő feladatokat, 

(2) az ágazatközi közreműködés és kooperáció közjogi szabályait és 

eljárásrendjeit, 

(3) egy egységes védelmi riasztási rendszert és az ezzel összefüggő társadalom-

tájékoztatási feladatokat, 

(4) az ágazatok felett álló – összkormányzati, tehát miniszterelnökségi szintű, vagy 

kötődésű – irányító, ellenőrző intézményeket, 

(5) az ágazatokon átívelő védelmi igazgatást és annak szabályait, valamint 

(6) a különleges jogrendre vonatkozó szabályokat, hogy aztán az e körben 

meghatározott alapokhoz igazodóan kerüljenek kialakításra az ágazati jogok és 

ezek szabályai. 

Egy ilyen alrendszeri – vagyis ágazatok feletti – szint szabályozási megjelenítése több 

okból is indokoltnak mutatkozik. Ilyen okok: 

(1) A biztonsági kihívások ágazatközi jellegének erősödése. 

(2) Az állam védelmi képességeinek hatékonyabb kihasználhatóságának 

biztosítása, valamint az átfogó megközelítés megvalósítása. 

(3) A szabályozáson és az államszervezeten belüli felesleges többszörözések, 

párhuzamosságok megszüntetése a centralizált szabályozással, valamint a 

központosított irányítás biztosításával a kiemelt koordinációt igénylő 

feladatoknál – békeidejű, és különleges jogrendi válságkezelés esetén –. 

(4) Az egységes és összehangolt ellenőrzés kialakíthatósága. 
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E körben látni kell, hogy a magyar állam- és jogtudomány nem ismeri tehát általános 

érvénnyel, vagy legalábbis meglehetős bizonytalansággal kezeli a fegyveres védelem jogát, a 

honvédelem jogát, a katonai jogot, vagy épp a nemzetbiztonság jogát, miközben ha nem is 

vitáktól mentesen, de – az érintett szaktudományok művelői köre legalábbis – tételezi a 

rendészeti jog fogalmát és számos más olyan nem önálló jog területet a védelem körén kívül, 

amelyek sajátosságai indokolják a „kikülönítést” fogalmi és rendszertani szinten.298 Ezek 

olyan rendszerszintű hiányosságok, amelyeket hosszabb távon önálló kutatásokkal és 

rendszerező munkák közreadásával szükséges részletezően orvosolni. 

Ehelyütt ez a bizonytalanság munkafogalmak megadását teszi szükségessé a további 

kutatás és gondolkodás megkönnyítése érdekében, figyelemmel az állam fegyveres védelmi 

rendszeréről és annak tagozódásáról kialakított álláspontomra. Ennek megfelelően az 

alrendszeri szintet a fegyveres védelem joga – vagy nemzetvédelmi jog – jelentheti, melyen 

belül rendszertanilag elhelyezhetők az egyes védelmi ágazatok jogai, továbbá az egyes 

katonai karakterű szervek jogai is.299 

Munkafogalmaim között a fegyveres védelem joga – vagy nemzetvédelmi jog –a 

legtágabb fogalom, amely – rendszertanilag magában foglalva a védelmi alkotmányt és a 

fegyveres védelem rendszerének jogszabályi szintű szabályozását is – az állam fegyveres 

védelmének sajátosságait, viszonyrendszereit, döntően közjogi sajátosságait öleli fel azokkal a 

generális szabályokkal, elvekkel és összefüggésekkel, amelyek így, vagy úgy de minden 

alterület vonatkozásában megjelennek, illetve amelyek az ágazatközi tevékenységeket 

meghatározzák. Ebbe tehát beleértendő a fegyveres védelem alkotmányos rendeltetése, 

valamint az ehhez köthető alkotmányos sajátosságok halmaza éppúgy, mint az igazgatási 

szakterületek összefüggései, az alapjogi sajátosságok kontextusa, továbbá ezek állam- és 

jogelméleti érvrendszere, valamint az ágazatközi együttműködés szabályai. A fegyveres 

védelem joga és annak tartalma tehát az általános, vagyis az alrendszeri szintet jelenti az 

állam fegyveres védelmi rendszerének jogi leképezésében, melyen belül önállóan, de 

kölcsönhatásos jelleggel értelmezhetők az állam fegyveres védelmének ágazatai és 

meglátásom szerint ágazatközi területei is a jog rendszerében. Ezt szemlélteti az alábbi ábra. 

                                                           
298 Erre lehet kiragadott példa az állampolgársági jog, a vízjog, a környezetvédelmi jog, az információs 

önrendelkezési jog, a hírközlési jog, a médiajog, a sportjog, és még számos más terület, amelyek nem önálló – 

jogági – alrendszerek a jogon belül, de annyi sajátossággal rendelkeznek, hogy önállósult jogként való 

nevesítésük indokoltnak mutatkozik. 
299 Ebbe a szintbe az egyes szervezeti törvények – vagy ágazati törvények szervezeti szabályai –, azok 

végrehajtási rendeletei, a szervezetre vonatkozó közjogi szervezetszabályozó eszközök és belső szabályozók 

normaanyaga értendő bele. 
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A fegyveres védelem jogi leképezésének lehetséges modellje 

Az ábra szerinti fogalmak jelentősége abban ragadható meg, hogy általuk egyrészről 

plasztikusan elkülöníthető a vizsgálat tárgya, másrészről interpretálhatóvá válik a 

jog(tudomány) jelnyelvének rendszerében egy-egy olyan sajátos elv- és összefüggésrendszer, 

ami egyrészről a klasszikus jogterületeken belül helyezkedik el, másrészről azonban olyan 

tárgyi specialitással bír, ami egyértelműen indokolja ezek elkülönült és rendszerszintű 

értelmezését, hathatósabban támogatva ezzel az adott terület vizsgálatát, kutatását és 

szabályozási fejlesztését, továbbá leképezve az állam fegyveres védelmének ágazati és 

szervezeti szintjeit is a jogi gondolkodásban. 

5.2. AZ ÁGAZATI SZINT 

Az állam fegyveres védelmi rendszerének jogi lekövetésén túl annak ágazati jogait is célszerű 

újragondolni és megújítani, mivel enélkül nem képzelhető el sem a rendszerszintű 

megközelítés kiteljesítése, sem a nemzeti tradíciók és külföldi minták szükséges mértékű 

lekövetése. 

A fegyveres védelem jogi ágazatainak kialakításában az első lépést hazánkban a 

honvédelem ágazati szabályozása jelentette az 1867 és 1944 közötti polgári időszak végére a 
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honvédelemről szóló 1939. évi II. törvénycikk megalkotásával. E történeti tapasztalatot is 

érdemes lenne ma úgy a szabályozásban, mint a tudományos vizsgálatban felhasználni, illetve 

ezt is számba véve kiteljesíteni a fegyveres védelem jogi leképzésének ágazati szintjét. Erre 

vonatkozó tendenciák a tudomány terén már vannak – különösen a rendészeti ágazatban –, 

illetve az ágazati szabályozás megőrizte tradícióit a honvédelemben, továbbá teret nyert a 

katasztrófavédelem területén300 is. Az ágazatosítás tendenciájának tudományos és 

szabályozási megerősítése érdekében – a szükséges mértékben – érdemes számot vetni a 

dereguláció és a szabályozási „bürokráciacsökkentés” darabszám-szemléletének háttérbe 

szorításával is, mivel az ágazatosítás erősítené az átlátható és precíz szabályozást a védelem 

terén. E körben ágazati szintű szabályozás és tudományos vizsgálat kialakítását, illetve 

megerősítését tartanám indokoltnak a honvédelem, a rendészet, valamint a nemzetbiztonság 

tekintetében úgy, hogy ezek között elhelyezésre kerüljenek az ágazatközi jelleget mutató 

fegyveres védelmi tevékenységek. Az így kialakított ágazati szintű szabályozástól aztán az 

egyes ágazatok komplexitására és szervezeti tagoltságára figyelemmel – főszabály szerint – 

elkülönítve jelenhetne meg a szervezeti szintű szabályozás. Ezzel az ágazati szintű törvények 

rendeznék az ágazati funkció igazgatásának közös szabályait, a részes szervezetek 

kooperációit és a főbb ágazati feladatokat és sajátosságokat, míg a szervezeti szabályozás az 

adott szerv sajátosságaira irányulna - az Alaptörvény megengedőbb módosítását követően 

Korm. rendeleti szinten, ahogy ez az Alaptörvényben nem nevesített szerveknél ma is már 

létező megoldás. 

5.2.1. A honvédelmi jog 

A honvédelem joga nem ismeretlen eleme a hazai tudományos irodalomnak, de állam- és 

jogtudományi tekintetben korántsem tekinthető bevettnek, míg a más tudományágakban 

megadott fogalmak körében – állam- és jogtudományi oldalról nézve – bizonytalanságokkal 

terhelt. 

A honvédelmi jog a honvédelmi ágazat jogi leképezésére hivatott, mely 

szükségképpen ágazatközi jellemzőkkel is bír. Ez egy tág és az elnevezés társadalmi 

berögzöttsége ellenére nem kizárólag katonai vonatkozású terminus, amely összeöleli ugyan a 

fegyveres védelem ágazati jogait, de már nem generálisan – mint a fegyveres védelem joga –, 

hanem egy adott célfeladatkör, a honvédelem fókuszlencséjén át. E tekintetben az 

összerendező elv nem szervezeti sajátosság, vagy egy jól lekülöníthető ágazati 

                                                           
300 A szabályozás terén lásd: A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvényt. 



135 

feladatrendszer, hanem a kirívó veszélyt jelentő – külső, klasszikusan háborús, de legalábbis 

alapvetően katonai eszközökkel kezelendő – fenyegetésekkel szemben a haza teljes 

védelmének megszervezése, amelyet a honvédelem mellett az országvédelem301 fogalmával is 

leírhatunk,302 és amelyben lényegében a teljes állami apparátus érintett (lehet). 

A honvédelmi jog polgári jogfejlődésünk eredményeként ágazati szemléletű 

szabályozás 1939 óta. Ennek jelentős eleme a katonai védelemre vonatkozó szabályozás, 

hiszen a honvédelem egészének célja tulajdonképpen a katonai védelem feltételeinek 

biztosítása, az arra való felkészülés és felkészítés, továbbá az ezzel összefüggő átfogó 

közigazgatási feladatok meghatározása és a honvédelmi kötelezettségek tételezése, de ezen 

belül elkülönítendő a fegyveres erőre és annak felkészítésére vonatkozó szabályozás. Ez 

utóbbi mint katonai jog magában foglalja a Magyar Honvédség szervezeti jogát és a katonai 

képességekhez közvetlenül kapcsolódó igények biztosítására  hivatott szabályokat, de nem 

terjed ki a katonai védelmet közvetlenül nem érintő közigazgatási feladatokra, illetve a 

katonai védelmet közvetlenül nem, vagy nem teljes egészében érintő honvédelmi 

kötelezettségekre. 

A honvédelem jogának ágazati és a katonai jognak az inkább szervezeti karakterű 

elkülönülését mutatja a hazai igazgatástudomány jogszabályi tagolása is, hiszen abban az 

ágazati szintet a honvédelmi igazgatás,303 míg a tulajdonképpen szervezeti szintet – az annak 

részét képező – katonai igazgatás304 adja. Az utóbbi tekintetében azonban – és ennek 

megfelelően a katonai jog tekintetében is – rögzíteni kell, hogy az nem kizárólag a haderő 

belső viszonyait öleli fel, hanem a katonai erő működéséhez közvetlenül kapcsolódó – de a 

                                                           
301 A Katonai Lexikon szerint a honvédelmi jog a „jogrendszer része; azoknak a jogi szabályoknak az 

összessége, amelyek a honvédelem rendszerére és annak működésére, az állami, társadalmi szövetkezeti 

szerveknek és az állampolgároknak a honvédelemmel kapcsolatos feladataira, kötelezettségeire, ill. jogaira 

vonatkoznak. A legfőbb honvédelmi tartalmú szabályok az Alkotmányban találhatók. Ezeken nyugszanak a 

honvédelmi törvény szabályai. A honvédelmi jog részei azok a rendelkezések is, amelyek egyéb ágazati v. 

funkcionális jogszabályban találhatók, de tartalmuknál fogva a honvédelemhez kapcsolódnak.” Damó László 

i.m. (1985) 280-281. o. 
302 Ahogy Simicskó István doktori értekezésében írta: „Az országvédelem elnevezés és az e körbe tartozó 

tevékenység országonként eltérő: az USA-ban a nemzet totális védelmének, Franciaországban 

nemzetvédelemnek, Ausztriában átfogó honvédelemnek nevezik és Magyarországon országvédelmen döntően a 

honvédelmet értik. Értekezésemben a két elnevezést – egyfajta kompromisszum jegyében is – mint történelmi 

meghatározottságú és változó tartalmú szinonim fogalmaknak tekintem.” Simicskó István i.m. (2008)12. o. 
303 A Hvt. Vhr. 1. § a) pontja szerint „honvédelmi igazgatás: a védelmi igazgatás részét képező feladat- és 

szervezetrendszer, amelynek keretében az ország védelmére létrehozott, valamint e feladatra kijelölt 

közigazgatási szervek, továbbá a honvédelemben közreműködő más szervek ellátják Hvt. 1. § (3) bekezdésében 

meghatározottak honvédelemre való felkészítésével, az országvédelemmel, és a honvédelmi kötelezettségek 

teljesítésével kapcsolatos feladatokat,” 
304 A Hatkv. 1. § f) pontja szerint „katonai igazgatás: a közigazgatási szervek jogilag szabályozott olyan 

tevékenysége, amely a haza fegyveres védelme feltételeinek megteremtése és megvalósítása érdekében a 

jogalanyok honvédelmi kötelezettségeinek és önként vállalt honvédelmi feladatainak tervezésére, valamint a 

kötelezettségek és a vállalt feladatok végrehajtására irányul.” 
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honvédelem egészére ki nem terjedő – igazgatást és szabályokat öleli fel. Ebben a tekintetben 

mértékadó polgári előzményként tekinthetünk Kmety Károlynak a hadügyi igazgatás és a 

katonai igazgatás elhatárolására vonatkozó fentebb már idézett gondolataira. 

A honvédelmi jog tartalmi behatárolása és tudományos művelése – erőteljesebb 

hiányosságok mellett, de – hasonló kihívásokkal néz szembe, mint a rendészet tárgyköre. 

Egyrészről szükséges lenne e területen az állam- és jogtudományi kutatások fokozása és a 

rendszertani szemlélet meghonosítása, vagy megújítása, másrészről pedig elkerülhetetlenül 

szükségesnek mutatkozik a multidiszciplináris jelleg erősítése, különösen a hadtudománnyal 

való szinergiák jogállami szemléletű megerősítése. Ezek a törekvések adják az előfeltételét 

annak, hogy egyáltalán tartalmilag konszenzusos eredményre jussunk a honvédelem 

meghatározása terén, amely – akárcsak a rendészet –már önmagában is bizonytalanságokra ad 

okot, hiszen annak sem konszenzusos – a kortárs kihívásokhoz is igazodó – tudományos 

fogalma, sem jogszabályi fogalma nem azonosítható hazánkban teljes bizonyossággal. Ezt 

felismerve, a kortárs biztonsági kihívásokhoz alkalmazkodóbb szemlélettel Lakatos László a 

következő meghatározást adta a honvédelem feladatrendszerére: „A honvédelemben részt 

vevő szervek és szervezetek feladatai nem korlátozhatók csak idegen hatalom által indított 

agresszió elhárítására, hanem figyelembe kell venni a nem háborús szintű válságkezelésben 

betöltött szerepüket – így a potenciálisan meglévő veszélyforrások alacsonyabb mértékű 

aktivizálódásának illetve eszkalálódásának, valamint a más jellegű veszélyek (természeti és 

civilizációs katasztrófák) elhárításában jelentkező feladataikat is.”305 

A bizonytalanságokat figyelembe véve és azt az alapvetést rögzítve, hogy a 

honvédelmi jog túlmutat a honvédelmi igazgatás tartalmán, a tartalmi (tudományos), valamint 

a legális tárgykörök együtt szemlélése alapján honvédelem jogának tárgykörébe tartozónak 

tartom 

(1) a honvédelem alapelveit, 

(2) a honvédelem közjogi irányításának és ellenőrzésének rendszerét, 

(3) a honvédelemben résztvevő szervek, intézmények rendszerét, 

(4) a honvédelmi igazgatás sajátos szabályait, 

(5) a honvédelem biztosítékai és a honvédelmi kötelezettségek szabályozását, 

(6) a honvédelmi felkészítés intézményi keretrendszerét, 

(7) a katonai szövetségi rendszerekben való tagsághoz kapcsolódó szabályozást, 

                                                           
305 Lakatos László (2011): Honvédelmi igazgatás. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, egyetemi jegyzet, 

Budapest, 17. o. 
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(8) a normál jogrendi válságkezelés honvédelmi szabályait,306 

(9) a honvédelmi típusú különleges jogrendekkel összefüggő különös szabályozást, 

(10) a Magyar Honvédség szabályozását, valamint 

(11) a polgári védelem szabályozását. 

Ezen belül a katonai jog tárgykörébe tartozik 

(1) a Magyar Honvédség szabályozása, 

(2) a honvédelem biztosítékai és a honvédelmi kötelezettségek szabályozása, 

(3) a katonai igazgatás sajátos szabályai, valamint 

(4) a katonai szövetségi rendszerekben való tagsághoz kapcsolódó – közvetlenül 

katonai védelmi vonatkozású – szabályozás. 

A honvédelmi jog szabályozási rendszerén belül mindezek mellett, figyelemmel a történelmi 

példákra, valamint az ésszerű és átlátható szabályozás követelményeire, nem tartanám 

kizártnak a különös tárgyú honvédelmi törvényalkotás gyakorlatának a fenntartását, mivel 

vannak olyan speciális honvédelmi tárgykörök, amelyek szabályrendszerükkel és 

komplexitásukkal szétfeszítenénk az ágazati kódexet, azonban nem illeszthetők a szervezeti 

szabályozási körbe sem. Ilyennek tekintem például a Magyarországon állomásozó külföldi 

fegyveres erők jogállására vonatkozó szabályozást, a honvédelmi szolgáltatások szabályozását 

– beleértve ebbe a honvédelmi munkakötelezettség intézményét –, de akár még a 

hadkötelesek jogállásáról szóló szabályozást is. Ennek a különös tárgyú honvédelmi törvényi 

körnek a meghatározása persze a szabályozás tételes és átfogó felülvizsgálatával együtt 

valósítható meg pontosan és részletezően, azonban mint lehetséges megoldás, mindenképp 

mérlegelendő. 

5.2.2. A rendészeti jog 

A rendészeti jog, vagy a rendészet joga ugyan intenzívebb kutatói aktivitás mellett, de főbb 

vonalaiban hasonló bizonytalanságoktól terhelt, mint a honvédelem joga. Ezt a tárgykört 

Finszter Géza számos műve307 épp úgy szemlélteti, mint Korinek László,308 Christián 

                                                           
306 E körben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény katasztrófa és katasztrófaveszély fogalmainak mintájára mérlegelendőnek tartanám a katonai 

válság és a katonai válságveszély fogalmait kaialakítani, valamint a készenlét fokozásának szabályait, továbbá a 

védekezésre való felkészüléshez szükséges jogköröket ezekhez igazítani, beleértve ebbe esetlegesen a váratlan 

támadás intézményi szabályainak a katonai válság fogalmába történő integrálását, vagyis a különleges jogrendek 

közüli kiemelését is. 
307 Vö: Finszter Géza (2012) i.m. Finszter Géza (2008): Rendészet – rendvédelem közjogi megközelítésben. In 

Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán (2008 szerk.): Pécsi Határőr Tudományos Közlemények IX. Tanulmányok a 

„Rendészet és rendvédelem – kihívások a XXI. században” című tudományos konferenciáról. Magyar 

Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoportja, Pécs, 51-66. o. Finszter Géza (2002): A 

rendészet jogi természete, rendvédelem – honvédelem. In Hautzinger Zoltán (2002 szerk.): Pécsi Határőr 
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László309, vagy Hautzinger Zoltán310 több gondolata, továbbá Patyi Andrásnak a rendészet 

igazgatásáról és jogáról írt munkájának a fogalmi zavarokra rámutató bevezető gondolatai.311 

A fegyveres védelem rendszerében a rendészet joga is ágazati jogként értelmezhető. 

Ez – akárcsak maga a rendészet – túlmutat a rendőrség működésén. Ahogy Finszter Géza írja: 

„Azt is mondhatnánk, hogy a rendőrség adja a rendészet alapformáját, de a rendészeti 

igazgatás szélesebb a rendőrség működésénél, azáltal, hogy rendőrségi feladatokat más 

közigazgatási hatóságok is elláthatnak.”312 Korinek László ezt úgy fogalmazza meg, hogy „a 

közbiztonságot és a közrendet védelmező rendészeti igazgatás, annak ellenére, hogy sok 

szálon kapcsolódik a bűnüldözéshez, a nyomozáshoz, azzal mégsem azonosítható…”313 Ebből 

az okfejtésből az is látszik, hogy az állam és jog rendszerén belül a fegyveres védelem joga 

adja az alrendszeri, a rendészet az ágazati és a rendőrség a szervezeti szintet. 

Ennek megfelelően a rendészeti jog – mint ágazati szint – azon normákat foglalja 

össze, amelyek a fegyveres védelem keretein belül a katonai és nemzetbiztonsági körön kívül 

eső – klasszikusan rendvédelmi – szervezeti, személyi, feladatköri, igazgatási és 

kooperációssajátosságokat határozzák meg és ezzel kirajzolják a rendészeti ágazat sajátos jogi 

karakterét, amelynek főbb vonalai az ezen belül elhelyezkedő szervezeti jogokban is 

érvényesül. 

A közigazgatás ágazati tagolása szempontjából a rendészet joga – akárcsak a 

honvédelem joga – ágazatközi jellemzőkkel is bír, és vannak a fegyveres védelem 

                                                                                                                                                                                     
Tudományos Közlemények I. Tanulmányok a „Határőrség és rendsézet” című tudományos konferenciáról. 

Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport, Pécs, 13-26. o. Finszter Géza (2002): A 

rendészet rendszere. In Irk Ferenc (2002 szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 39. Országos Kriminológiai 

Intézet, Budapest, 37-71. o. Finszter Géza (2014). i.m. Finszter Géza (2013): A változó rendészet és a 

rendészettudomány. In Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán (2013 szerk.): Pécsi Határőr Tudományos Közlemények 

XIV. kötet. Tanulmányok „A változó rendészet aktuális kihívásai” című tudományos konferenciáról. Magyar 

Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoportja, Pécs, 5-12. o. Finszter Géza (2013): A 

rendészet elmélete és a rendészeti ezközrendszer. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest. 
308 Korinek László (2008): Út a statisztikától a rendészet elméletéig. In Jura 2008/1. szám, 69-94. o. Korinek 

László (2014): Rendszerváltozás a belügyben. In Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán (2014 szerk.): 

Rendészettudományi gondolatok: Írások a Magyar Rendészettudományi Társaság megalapításának egy évtizedes 

jubileuma alkalmából. Magyar Rendészettudományi Társaság, Budapest, 33-54. o. Korinek László (2014): 

Értekezések a rendészetről. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudoányi Kar, Budapest. 
309 Christián László (2016): Rendőrség és rendészet. In Jakab András – Gajduschek György (2016 szerk.): A 

magyar jogrendszer állapota. MTA TK JTI, Budapest, 681-707. o. Christián László (2011) i.m. Christián László 

(2010) i.m. Christián László (2009): Epizódok a rendészet történetéből. In Iustum Aequum Salutare 2009/3. 

szám, 155-170. o. 
310 Lásd például: Hautzinger Zoltán (2011): Rendészettudomány és rendőri kutatás. In Belügyi Szemle 2011/1. 

szám 22-35. o. 
311 Lásd: Patyi András (2013) i.m. 
312 Finszter Géza (2012) i.m. 28. o. 
313 Az sem elhanyagolható kitétel, hogy pontosan a rendészet szélesebb tárgyköre miatt sürgette Korinek lászló a 

kutatási eszköztár bővítését, melynek előfeltételeként jelölte meg a rendészettudomány létét, mint 2008-ban 

Magyarországon újszerűen ható tudományos fejlődést a jogtudományon belül. Lásd Korinek László (2008) i.m. 

70. o. 
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rendszerének más ágazataira átható szabályai is, mint például a rendészeti típusú különleges 

jogrendekkel, vagy a rendészeti típusú normál jogrendi válságokkal kapcsolatos azon 

szabályok, melyek a többi védelmi ágazatra, azok szervezeteire irányulnak. Ennek egyik 

típuspéldájaként tekinthető például a Magyar Honvédség felhasználására vonatkozó 

szabályozás, mely szükségképpen a Honvédségre vonatkozó jogi szabályok között szerepel, 

de amelynek részletszabályait szükségképpen a rendészeti jog standardjai, szabályozási 

jellege szerint indokolt kialakítani, hiszen egy olyan speciális intézményre irányulnak, 

amelynek keretében a fegyveres erő rendészeti feladatokat lát el. Hasonló példákat ad a 

Magyar Honvédség bevonása a határrendészetbe a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet 

idejére, vagy a külképviseletek védelmébe és a fegyveres összeütközésekkel összefüggésben 

külföldön rekedt magyarok evakuálásába, mint a Terrorelhárítási Központ hatáskörébe tartozó 

feladatokba. 

Megkísérelve a honvédelmi jognál megadott tartalmi tárgyköröket, a rendészeti jog 

tekintetében a következőket tartom különösen kiemelendőnek: 

(1) A rendészet alapelvei. 

(2) A rendészet alágazatai és a rendészeti szervek. 

(3) A rendészet közjogi irányításának és ellenőrzésének rendszere. 

(4) A rendészeti igazgatás közös szabályai. 

(5) A nemzetközi rendészeti együttműködés alapvető szabályai. 

(6) A rendészeti típusú különleges jogrendekkel összefüggő szabályozás. 

A fenti ágazati szintű tárgykörök főszabályainak érvényesítése mellett a rendészet 

különböző szervezeteinek, alágazatainak jogaként tartom elhelyezhetőnek az elméleti – és 

szabályozási – rendszerben a rendőrség jogát, a katasztrófaelhárítás jogát, a terrorellenes 

tevékenység jogát, valamint az adó- és vámrendészet jogát. 

5.2.3. A nemzetbiztonság joga 

A fegyveres védelem jogán belül indokolt elkülönülten nemzetbiztonsági jogról is beszélni. 

Tekintettel arra, hogy az érintett katonai karakterű szervek olyan strukturális és feladatköri 

sajátosságokkal rendelkeznek, amelyek révén nem vonhatók be egyértelműen a fegyveres 

védelem jogának sem a honvédelmi, sem pedig a rendészeti alrendszerébe, miközben 

mindkettőt érintik, hiszen megkülönböztetünk a rendészeti ágazathoz közelítő polgári 

nemzetbiztonsági szolgálatokat és a honvédelmi szektorhoz közelítő katonai nemzetbiztonsági 

szolgálat(oka)t, amelyek ma már nem tartoznak szervezetileg tökéletesen a honvédelem, 

illetve a rendészet rendszerébe, hanem sajátos jogállású – a Kormánynak alárendelt és 
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szervezeti önállósággal bíró – katonai karakterű szervként működnek.314 Ennek a 

különállásnak jogállami, garanciális és szakmai-szervezeti okai épp úgy vannak, hiszen a 

funkcionális kapcsolódás mellett a nemzetbiztonsági szolgálatok, mint szervezetükben, mind 

személyzeti politikájukban, mind módszereikben önálló, sajátos szisztémát jelenítenek meg a 

honvédelmi, vagy a rendészeti ágazathoz mérten. Emellett ezek a szervezetek eszközeik és 

funkcióik révén is elkülönítendők, hiszen mind az információs, mind a ’hatalmi’ eszközök 

szerinti súly alapján indokolt ezek elkülönítése, sőt a 21. század biztonsági környezetében 

ezek különállásának és működésének megerősítése. 

A nemzetbiztonsági ágazat önálló kezelése, valamint annak jogterületi önállósítása egy 

más megközelítésben is helyénvalónak tűnik. A szervezeti sajátosságok mögött látni kell 

ugyanis, hogy komoly funkcióbeli sajátosságok húzódnak meg, amelyek a biztonsági 

kihívások egy sajátosan kezelendő körével szembeni fellépésre irányulnak és ennek 

megfelelően sajátos, „titkos”, vagy minősített eszközök és eljárások, illetve információ- és 

adathalmozó illetve elemző metódusok alkalmazását teszik szükségessé úgy a külső, mint a 

belső fenyegetések terén, hidat képezve a külső és a belső védelem színterei között. 

A nemzetbiztonsági ágazat jogának önállósítása azért is mutatkozik indokoltnak, mert 

a szervezeti és funkcióbeli sajátosságok mellett ez a terület rendkívül komplex és kiterjedt 

módon érintheti az egyes polgári jogokba történő állami beavatkozást, vagy azok korlátozását. 

A nemzetbiztonság mint állami védelmi funkció ugyanis alaptermészete és működése szerint 

operál a magántitkok állami célú megismerésével, a fedett intézményeken keresztül 

különböző jogi alapelvek érvényesülésének korlátozásával, valamint mindezeken felül a többi 

védelmi ágazatra jellemző módon az erőszak alkalmazásával is. 

A nemzetbiztonsági jog – akárcsak maga az ágazat – meglátásom szerint a polgári és a 

katonai alágazatra osztható, melyek körében a – hazánkban sűrűn változó – szervezeti mátrix 

és az egyes szervezetekre jellemző sajátos szabályok helyezhetők el. Érdemes itt kritikai 

kérdésként felvetni, hogy a terrorizmus elleni fellépés tekintetében érdemes lenne – a 

nemzetközi mintákat is figyelembe véve – megvizsgálni azt, hogy mennyire okszerű az 

alaprendeltetés szerint terrorizmus elleni fellépésre hivatott szervezeteket két eltérő ágazatban 

– a rendészetben és a nemzetbiztonságban – elhelyezni és elkülöníteni egy egységes 

ágazatközi jellegű szabályozás helyett. Kérdésként merülhet fel emellett az is, hogy lehet-e 

                                                           
314 Ez a státusz egyértelműen az 1989-es alkotmányos fordulat eredménye, hiszen korábban a katonai hírszerzés 

és elhárítás 1945 előtt tradicionálisan a Honvéd Vezérkar része volt – 2. Vkf. Osztályként –, a második 

világháború után a Honvédelmi Minisztérium, majd a Belügyminisztérium részévé vált, míg a polgári elhárítás 

előbb az önálló politikai rendészeti szervek, majd a BM szervezetében közvetlen miniszteri irányítással 

működött. 
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létjogosultsága a nemzetbiztonsági típusú különleges jogrendnek, illetve ilyen típusú 

békeidejű válsághelyzetnek, vagy a terrorveszélyhelyzet esetleg már ilyenként értelmezendő-

e? 

Függetlenül azonban az új típusú biztonsági kihívásokkal kapcsolatos kérdésektől, a 

nemzetbiztonsági jog tekintetében – szintén kísérleti jelleggel – a következő ágazati 

szabályozási tárgyköröket tartom indokoltnak megjeleníteni: 

(1) A nemzetbiztonság alapelvei. 

(2) A nemzetbiztonság alágazatai és az egyes nemzetbiztonsági szolgálatok. 

(3) A nemzetbiztonság közjogi irányításának és ellenőrzésének rendszere. 

(4) A nemzetközi nemzetbiztonsági együttműködés alapvető szabályai. 

(5) A nemzetbiztonsági eljárásokra vonatkozó közös szabályok. 

(6) A nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó közös szabályok és a más 

ágazatokkal történő kooperáció szabályai. 

5.3. GONDOLATOK A FEGYVERES VÉDELEM RENDSZERÉNEK EGY SAJÁTOSKONTROLL 

RENDSZERÉRŐL 

A fegyveres védelem kontrollja szükségképpen a végrehajtó hatalom tevékenysége, végső 

soron pedig a közigazgatás feletti kontrollt jelenti, aminek számos megközelítésű variánsát 

ismerjük. Beszélhetünk politikai vagy jogi kontrollról,315 de vizsgálhatjuk azt a 

szervezetrendszer – vagy hierarchia – szempontjából nézve is,316 vagy épp az állam 

vonatkozásában.317 Mindegyik esetben megkülönböztethetünk belső és külső kontrollt. 

Tipizálhatunk emellett még a kontroll jellege vagy szempontrendszere szerint is, amely 

körben megkülönböztethetünk például törvényességi, költségvetési, vagy célellenőrzést.  

Álláspontom szerint a rendszerszintű megközelítéshez, amely a fegyveres védelem 

rendszerével kapcsolatban alapvető igény a további kutatások megalapozása érdekében, egy 

más megközelítés szükséges. Ha úgy tetszik egy olyan kontroll-tipológia, amely a fegyveres 

védelem állam- és jogrendszerbeli működése felől közelíti meg a kontrollt és ebben az 

összefüggésben különböztet meg kontroll-osztályokat, egy kicsit elütve a közigazgatásra értett 

                                                           
315 Lásd: Patyi András – Varga Zs. András (2008): Általános közigazgatási jog. Mandamus Publishing, 

Budapest, 40-49. o. 
316 Patyi András – Varga Zs. András (2008) i.m. 166-191. o. 
317 Ezt a megközelítést képviseli például Lajtár István a büntetés-végrehajtás kontrolljával összefüggésben. Lásd: 

Lajtár István (2014): A büntetés-végrehajtás feletti kontroll modelljei. In Börtönügyi Szemle 2014/1. szám, 8-14. 

o. 
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kontroll klasszikus szemléletétől.318 Ez a megközelítés eltér attól a fegyveres erő 

vonatkozásában vázolt speciális ellenőrzési sémától, melyben Samuel. P. Huntington (1) 

szubjektív civil ellenőrzést, (2) kormányintézmény által gyakorolt civil ellenőrzést, (3) 

társadalmi osztály által gyakorolt civil ellenőrzést, (4) alkotmányos forma által gyakorolt civil 

ellenőrzést, valamint (5) objektív civil ellenőrzést különített el egymástól.319 Egy ilyen – az 

államműködés és államrendszer felől közelítő – személetrendszerben úgy vélem, hogy három 

osztályba sorolhatók a kontroll intézmények. 

Ezek 

1. a statikus, 

2. a dinamikus, valamint  

3. a szintetizált 

kontroll intézmények csoportjai. 

A statikus kontroll intézmények csoportjába ha úgy tetszik a keretet adó, vagyis 

alapvetően a jogszabályi kontrollt értem, mivel meglátásom szerint egy jogállamban a 

minősített erőszak törvényi korlátozottsága is kontrollt jelent, mellyel a szabályozó hatalom 

előzetesen adja meg azokat a kereteket, mellyel kontrollálja a fegyveres védelem képességeit 

és erejét. Ez ha úgy tetszik egy elsődleges kontroll vonalat jelent, mellyel egy adott állam- és 

jogrendszerben generálisan – és kevéssé rugalmasan – kerülnek meghatározásra a főbb 

határvonalak, követelmények, feladatrendszerek, jogosultságok és kötelezettségek, 

eljárásrendek, illetve további kritériumok, melyek kordában tartják az állam fegyveres 

védelmét és tulajdonképpen az állam kezében lévő minősített erőszakot a legitim hatalom 

mércéi és igényei szerinti eszközzé teszik. A statikus kontroll intézményei a védelmi 

alkotmányban és a védelmi alkotmányjog keretet adó, behatároló szabályaiban jelennek meg, 

s mint ilyenek a működéssel szembeni, alkotmányos alapokon nyugvó elvárásokat jelentenek. 

Ezeket hosszú időre, kevésbé rugalmas keretként alkot meg a jogalkotó, s melyre egyébként a 

tényleges materiális értelemben vett működés felügyeletét építi, vagyis a fegyveres védelem 

tevékenységének dinamikus kontrollját. 

Ebben a körben a hazai tudományos gondolkodás korábban már kiragadott egy 

meghatározó tárgykört, mikor az 1990-es években a nemzetközi példákat és különösen 

Samuel P. Huntington etalonnak számító, „A katona és az állam” című munkáját is alapul 

véve, a haderő feletti demokratikus irányítást, vagyis a civil-katonai kapcsolatok egy jelentős 

                                                           
318 Erről bővebben lásd: Varga Zs. András (2014): Közigazgatás és kontroll. Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Vezető és Továbbképző Intézet, Budapest. 
319 Lásd: Samuel P. Huntington (1994) i.m. 85-89. o. 
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szegmensét, a civil kontrollt vizsgálta. Huntington e tárgykörben is azt a széles értelemben 

vett, nagy horizontú vizsgálatot vitte véghez, amely a civil-katonai kapcsolatok és 

specialitások rendszerszintjét, elméleti kérdéseit és esszenciáját tárták fel. Történeti és 

elméleti áttekintést adott, melyben hivatásetikára, hivatásrendi sajátosságokra és gondolkodási 

módozatokra is kitért.320 Ezek között egy speciális témakörként jelenítette meg a civil 

ellenőrzés kérdését.321 Ennek elemzését nemzetközi – a német és japán mintákra fókuszáló – 

áttekintéssel erősítette meg, hogy mindezek talaján hajtsa végre az amerikai rendszer 

szisztematikus áttekintését.322 Ezt a szemléletet és szellemiséget többen igyekeztek átültetni a 

magyar szakirodalomba és szakmai gondolkodásba is, akik közül Joó Rudolf és Murányi 

Zoltán külön is kiemelendő. 

Mind Huntington, mind a nézeteit magyar viszonylatban közvetítő és tovább gondoló 

Joó Rudolf és Murányi Zoltán a nyugati – jogállami – államfejlődés sajátosságaként, 

értékeként és nóvumaként tekintettet arra a szabályozásra, amely az állam katonai alrendszere 

felett egy politikai értelemben vett civil irányítást létesített.323 Ez az intézményi fejlődés 

egyrészt az állami erőszak minősítettségéből fakadó követelmények érvényesülését is 

támogatja, másrészt a legitim demokratikus működést erősíti, ha megfelelő szabályozás és 

működés útján lép át a valóságba, amihez szintén szükséges a működésbe épített – azaz 

dinamikus – kontroll hatékonysága, mint biztosítéki tényező. 

A dinamikus kontroll intézményeinek szükségességét tehát a tényleges, statikus 

kontroll keretei közötti feladatellátás folyamatba épített kontrolálási igénye eredményezi. A 

dinamikus kontroll tehát ha úgy tetszik a legitim államrendszer alapjaiból táplálkozó 

működést, az azzal szemben támasztott szabályozási követelmények megvalósulását és végső 

soron azt ellenőrzi, hogy az állam nevében és szervezetében működő erőszak ténylegesen 

megőrzi-e minősítettsége követelményeit a mindennapi életben. A dinamikus kontrollba 

ennek megfelelően beleérthető (1) a fegyveres védelem és a tágabban értelemben vett 

végrehajtó hatalom belső, ha úgy tetszik, önkontrollja, (2) az igazságszolgáltatás általi 

                                                           
320 Lásd: Samuel P. Huntington (1994) i.m. 8-84. o. 
321 Lásd: Samuel P. Huntington (1994) i.m. 85-138. o. 
322 Lásd: Samuel P. Huntington (1994) i.m. 85-138. o., 139-454. o. 
323 Vö: Samuel P. Huntington i.m. (1994). Joó Rudolf (1998): A fegyveres erők civil irányítása: megoldási 

változatok a fejlett demokráciákban. In Joó Rudolf – Pataki G. Zsolt (1998 szerk.) i.m. 7-40. o. Murányi Zoltán 

(1998): A civil kontroll néhány jogfilozófiai és politika-elméleti problémája a magyar honvédelemben. In Joó 

Rudolf – Pataki G. Zsolt (1998 szerk.) i.m. 227-244. o. Alvain H. Bernstein (2002): Hogyan támogatják az 

intézmények a haderő polgári irányítását és ellenőrzését a demokráciákban? In Gazdag Ferenc (2002 szerk.): 

Joó Rudolf emlékkönyv. Külügyminisztérium, Budapest, 55-70. o. Joó Rudolf (1998): A haderő demokratikus 

kontrollja. A „miért” és a „hogyan” néhány kérdése. Euroatlanti politikai füzetek V. Magyar Atlanti Tanács 

Budapest. Joó Rudolf (1998): A fegyveres erők civil kontrollja. In Társadalom és Honvédelem 1998/1-2. szám, 

7-21. o. Harai Dénes (2002): A katonai tér fogalmáról. In Gazdag Ferenc (2002 szerk.) i.m 91-106. o. 

Szemerkényi Réka (2002) i.m. 
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kontroll324 függetlenül attól, hogy az törvényességi, közigazgatási peres, vagy büntető 

természetű-e, de ide értendők (3) a politikai kontroll klasszikus megnyilatkozásai, (4) a civil 

kontroll jelenségei, vagy épp a speciális (5) alkotmányossági garanciát jelentő intézmények 

működése, mint amilyen az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, vagy az alapvető 

jogok biztosának működése. Értelemszerű azonban, hogy ennek a kontroll körnek találkoznia 

kell formális és informális értelemben is a statikus kontrollal, hiszen minden jogrendszerben 

lehetnek olyan anomáliák, amelyek ha úgy tetszik „folyamatba épített”, vagyis működés 

közbeni, dinamikus kontroll eszközökkel nem orvosolhatók, mert vagy a szabályozás 

inkonzisztens voltából, illetve változásából, vagy esetleg a szabályozási környezet és a reális 

valóság közti anomáliákból, illetve a szabályozás hiányából fakadnak. Ezt a kapcsolódási 

pontot jeleníti meg a szintetizált kontroll intézményének az eszköze. 

A szintetizált kontroll körébe tulajdonképpen a jogalkotás folyamatai értendők, amikor 

a dinamikus kontroll eredményeit, illetve megnyilvánulását úgy próbálják a szereplők 

intézményesíteni, hogy az így azonosított tapasztalat eredményeként a statikus kontroll által 

megállapított keretek változzanak. Ennek lehetnek formális és informális megnyilatkozásai is 

és tulajdonképpen bármely dinamikus kontrollnál feltételezhetjük a szintetizált kontrollba 

való átlépés lehetőségét. A formális megnyilatkozások vagy kontroll formák körébe azokat 

érthetjük, ahol a szereplők törvénykezdeményezési, vagy más szabályozási jogkörrel bírnak, 

vagyis formális tevőlegességgel tudják befolyásolni a statikus kontroll által meghatározott 

keretek változását. Az informális megnyilatkozások körébe azok a jelenségek érthetők, ahol a 

dinamikus kontroll szereplője ugyan nem jogosítottja a formális szabályozási lehetőségnek, de 

e körön kívüli módozatokkal tudja az erre jogosított szereplőket szabályozásra ösztönözni. 

Ebbe a körben beleérthető tulajdonképpen a szabályozásra nem jogosult állami szereplők 

szabályozási igényt artikuláló szakmai egyeztetéseitől kezdve, a tudomány és a sajtó ez irányú 

nyomásán át, az esetleges tömegtüntetésekig számos olyan módozat, amely a modern 

demokratikus jogállamokban szabályozásra tudja ösztökélni a döntésre jogosított állami 

szereplőket. 

A statikus – dinamikus – szintetizált kontroll viszonyrendszere és az ezek közti 

egyensúly meglátásom szerint alapvetően politikai kultúra, politikai és társadalmi 

intelligencia függvénye, melyeket természetszerűleg befolyásol az adott állam és társadalom 

történelmi sajátosságainak erőtere, valamint biztonságérzete és az állami szervekbe vetett 

                                                           
324 Ezzel kapcsolatos kérdésekről lásd például: Patyi András (2011a): A bírói kontroll kihívásai. In Jog Állam 

Politika 2011/különszám, 53-62. o. Patyi András (2011b): Közigazgatás, alkotmány, bíráskodás. Universitas-

Győr Kht., Győr. Seereiner Imre Alfonz (2011): Az ügyészi kontroll és a közigazgatás. In Jog Állam Politika 

2011/különszám 63-71. o. 
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bizalom is. Ezt a felfogásomat Georg Nolte korábban már citált szemléletére alapítom, aki az 

európai katonai jogi rendszerek összehasonlításában alapvető osztályozási tényezőként jeleníti 

meg az adott állam demokratikus kultúrájának jellegét, tradícióit. Úgy is mondhatnánk, hogy 

történelmi tapasztalataink szerint az intenzív – már-már katartikus – társadalmi biztonsági 

kilengésektől eltekintve elfogadható, hogy amilyen nagy múltú egy állam demokratikus 

tradíciója, olyan erős a politikai kultúrája és olyan fejlett a társadalmi és politikai 

intelligenciája. E tényezők ereje ugyanis szoros összefüggésben áll a biztonságérzettel, az 

állam- és jogrendszerbe vetett bizalommal, valamint az egyes kérdések politikai 

artikulációjával. Csak erős politikai kultúra, valamint fejlett társadalmi és politikai 

intelligencia tud az adott kor kihívásainak megfelelő, de a környezet változásaihoz 

alkalmazkodni képes egyensúlyt teremteni a statikus – dinamikus – szintetizált kontroll 

viszonyrendszerében, hiszen csak ilyen kultúra tudja igazán átültetni a gyakorlatba Bibó 

István már idézett gondolatait. 

Egyszerűbben fogalmazva, amely állam politikai kultúrája, illetve társadalmi és 

politikai intelligenciája nem kellően magas szintű, abban erős eltolódások lehetnek a kontroll-

szisztémában. Egy kevésbé tradícionális demokráciában vagy egy posztautoriter államban 

nem meglepő, hogy a statikus kontroll – vagyis a kevéssé rugalmas, merev – szabályozás 

túlsúlyba kerülhet az intézményekhez és végső soron egyénekhez jobban kötött dinamikus 

kontrollal szemben, amelyek mellett a szintetizált kontroll különösen a politikai artikuláció 

szintjén jelentős hullámzást mutathat. Ezzel a jellemzővel írható le Magyarország is 1989 óta, 

hiszen a fegyveres védelem feletti kontroll főbb bástyáit a statikus – alkotmányos és 2/3-os 

törvényi szintű szabályokból álló – kontroll adta és adja,325 amihez képest a dinamikus 

kontroll megerősítése, szisztematikus fejlesztése mondhatni másodlagossá vált, és nem alakult 

ki egy olyan egyen szilárd szintetizált kontroll sem, amely az állam fegyveres védelmét a napi 

politikai harcok feletti nemzeti minimummá tette volna.326 Ez utóbbi jellemzőt nem csak az 

fémjelzi, hogy a fegyveres védelem rendszerszintű kérdései is sok esetben a kormány-

                                                           
325 Magyarország fegyveres védelmének alapvető hatáskörmegosztási, feladatrendszeri szabályait meglehetősen 

éles cezúrákkal és a különleges jogrendi szabályok hangsúlyozásával – tehát az operativitást és a hídszabályok 

alkalmazását kevéssé preferálva – az alkotmányos szint, jelenleg Magyarország Alaptörvénye nagyrészt úgy 

határozza meg, ahogy az 1989-ben kialakításra került abban a félelelmben, hogy a fegyveres védelem 

intézményei akár a korábbi rendszer restaurálása, akár a demokratikus átmenet más irányba terelése révén 

beavatkozik a politikai rendszerváltásba. Ez a félelem nem igazolódott be, az védelmi alkotmány és 

alkotmányjog átfogó reformja azonban nem ment végbe még 2016-ig bezárólag sem, hanem a szintetizált 

kontroll az ad hoc kihívások kezelésére, eseti beavatkozásokra szorítkozott a politikai erőviszonyok 

függvényében. 
326 Ezt a jelleget a védelemmel kapcsolatos számos alkotmány módosítás, új jogalkotás, vagy épp a 2016-os 

terrorizmus ellenes jogalkotás is kiválóan megmutatta, amikor a politikai színtéren a szintetizált kontroll 

mevalósulásakor, vagyis a megváltoztot biztonsági környezet szabályozási lekövetésekor, a diktatúra 

kiépítésének vádja nagy sűrűséggel merült fel. 
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ellenzék közti napi politikai harcok terepévé válnak, hanem az is, hogy a fegyveres védelem 

kérdésének kritikus természetére és politikai hányattatottságára figyelemmel nem alakult ki 

egy olyan kiterjedt és működő szakmai tudományos kultúra, amely az állam fegyveres 

védelmének államtudományi és jogtudományi vizsgálatát a politikától elkülönülten a 

tudomány mércéi szerint, de a szintetizált kontrollra visszahatni képes módon tudja garantálni, 

megalapozva ezzel a terület hosszú távú fejlesztését, felülvizsgálatát és reformjait is. 
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6. MAGYARORSZÁG FEGYVERES VÉDELMI SZABÁLYOZÁSÁNAK LÁTLELETE ÉS LEHETSÉGES 

FEJLESZTÉSI IRÁNYAI 

„Némelyek nem tagadják ugyan a védelmi kötelezettséget, de 

kétségbe vonják a védelem közösségének elvét. Őseink, midőn a 

sanctio pragmaticában kimondott föloszthatatlan és elválhatatlan 

birtoklás elvének megállapításával kötelezve lőnek annak 

fönntartására és megvédésére, jól tudták, hogy a védelemnek 

olyannak kell lenni, mely czélra vezessen; már pedig csak az 

együttes erővel folyo közös védelem lehetett sikeres az állandó 

rendes katonaság fölállítása óta minden időben…”327 

Deák Ferenc 

 

Egyértelmű ugyan, hogy Deák Ferenc a közös ügyek elemeként érvel a közös – és ekként 

átfogó – védelem mellett, mégis ha a fenti sorok igazi esszenciáját keressük, akkor az az 

időtálló gondolat ragadható ki azok közül, hogy „a védelemnek olyannak kell lenni, mely 

czélra vezessen; már pedig csak az együttes erővel folyó közös védelem lehetett sikeres…” E 

követelmény ugyanis még ma is igaz, sőt témánk szempontjából talán ma aktuálisabbnak is 

mondható, mind lejegyzése idején, hiszen a komplex biztonság követelményei egy összetett 

és átfogó megközelítésű, hatékony, célra vezető és együttes erővel folyó fegyveres védelmet 

tesznek szükségessé. 

Értekezésem első része egy ilyen fegyveres védelem előmozdítására tett elméleti 

javaslatokat és megállapításokat. Ezekre építve úgy vélem, hogy a következőkben 

megalkotható Magyarország fegyveres védelmi rendszerének az áttekintő jogtudományi 

látlelete, majd erre építve felvázolható egy célra vezető fegyveres védelmi rendszer 

fejlesztésének több iránya is. Ez az általános elemzés a fenti elméleti konstrukció vezérfonalai 

szerint került kialakításra. A célja vitaindíó jelleggel egyrészt az eddigi okfejtés párosítása a 

hatályos jogrendszer egyes elemeivel és jellemzőivel, másrészt a fegyveres védelem 

fejlesztésére irányuló javaslatok megalapozása és ezekkel az elméleti és rendszertani rész 

lezárása. 

6.1. MAGYARORSZÁG FEGYVERES VÉDELMÉNEK SZABÁLYOZÁSI LÁTLELETE 

A fegyveres védelem tagozódásáról fent leírtak alapján úgy vélem, hogy Magyarország 

fegyveres védelmének szabályozási helyzetének leírását az alrendszeri szintű szabályozástól 

                                                           
327 Deák Ferenc (1905): A kiegyezési javaslatról. (1867. március 28-án.) In Ferenczi Zoltán (1905 szerk.): Deák 

Ferencz válogatott munkái. Lampel R. Könyvkereskedése, Budapest, 335. o. 



148 

kell kezdeni, ami lényegében a védelmi alkotmány áttekintésével és az alrendszeri szint ezen 

túlmutató hiányosságainak azonosításával valósítható meg. Ezt követően lehet az egyes 

védelmi ágazatok, azaz a honvédelem, a rendészet és a nemzetbiztonság ágazati szintű 

szabályozásának jellemzőit a szervezeti szabályozás főbb jellemzőivel összevonva tárgyalni, 

mivel hatályos szabályozásunkban ez a két szint számos ponton összemosódik. 

6.1.1. Az alrendszeri szint 

Az alrendszeri szintű szabályozás tekintetében az első megállapítás az lehet, hogy azt 

lényegében az Alaptörvény védelmi alkotmányba tartozó szabályai jelentik, mivel ezen 

túlmutató alrendszeri szintű, de ágazatok feletti, törvényi szintű szabályozás a magyar 

jogrendszerben jelenleg nincs. 

A védelmi alkotmány az Alaptörvény rendszerében nem egy egységes és 

egyberendezett szabályanyag, azonban annak nagy része jól elkülönítetten jelenik meg. Ezt a 

szabályanyagot tekinthetjük a védelmi alkotmány magjának. Ebbe a Magyar Honvédség,328 a 

rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok,329 a döntés katonai műveletekben való 

részvételről,330 valamint a különleges jogrend331 alcímek szabályanyaga tartozik bele. 

Természetesen az Alaptörvény a védelmi alkotmány magján kívül is tartalmaz több 

védelmi jellegű szabályt, amelyek főként a fegyveres védelem feletti hatalommegosztás 

körébe tartozó szabályokból, valamint a fegyveres védelemmel összefüggő alapjogi, 

állampolgári kötelezettségi szabályokból tevődnek össze. Ezek különösen 

(1) az I. cikk (1) bekezdése szerinti alapvető jogok védelmére vonatkozó generális 

állami kötelezettség,332 

(2) a XXVII. cikk (2) bekezdése szerinti, a magyar állampolgárokat külföldön 

megillető védelem,333 

(3) a XXXI. cikk szerinti honvédelmi kötelezettségek, 

(4) az 1. cikk (2) bekezdés h) és i) pontja szerinti országgyűlési jogkörök, 

                                                           
328 Lásd: Magyarország Alaptörvénye 45. cikk. 
329 Lásd: Magyarország Alaptörvénye 46. cikk. 
330 Lásd: Magyarország Alaptörvénye 47. cikk. 
331 Lásd: Magyarország Alaptörvénye 48-54. cikk. 
332 Ez a rendelkezés az alapvető jogok teljes körű védelmének főszabálya, ami minden állami szerv jogvédelmi 

kötelezettségének alapja, aminek részeként az állam intézményesített fegyveres védelmi kötelezettsége és az 

ehhez szükséges fegyveres szervek statuálása is értelmezendő. 
333 Ez elsődlegesen a konzuli védelmet alapozza meg, de ide köthető a rendőrségről szóló törvény 7/E. § (1) 

bekezdés d) pontja szerinti evakuációs feladat is, amiben a Magyar Honvédség is részt vehet külön döntés szerint 

a Hvt. 36. § (1) bekezdés i) pontja szerinti feladatkörben. 
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(5) a 9. cikk (2) bekezdése szerinti, a köztársasági elnök főparancsnoki minőségét 

kimondó és a 9. cikk (3) bekezdés f) pontja, továbbá a 9. cikk (4) bekezdés e) 

pontja szerinti feladatait meghatározó, valamint 

(6) a 15. cikk (1) bekezdése szerinti, a közigazgatás minden más állami szervhez 

alkotmányosan nem telepített feladatát a Kormány hatáskörébe utaló és a 

védelemre is értelemszerűen kiterjedő 

szabályai. 

A védelmi alkotmány magja strukturáltságában több ponton meghaladta az 1989-es 

alkotmányos alapokat, azonban szellemiségében bizonyos rugalmas módosításoktól eltekintve 

igyekezett azt megőrizni. A strukturáltságban való fejlődés legszembetűnőbben a különleges 

jogrend szabályainál ment végbe, hiszen korábban annak szabályai elszórtan szerepeltek az 

alkotmányban és azok rendszerszerű kötődéseiben is némileg visszafogottabb kohézió volt 

érzékelhető. Természetesen ezt a strukturált megjelenítést nagyban indokolta az, hogy az 

eredeti 1989-es szabályozáshoz mérten a különleges jogrendi esetkörök száma gyarapodásnak 

indult és az Alaptörvény megalkotásakor már a magyar jogrendszer öt különleges jogrendet 

ismert a rendkívüli állapottal, a szükségállapottal, a megelőző védelmi helyzettel, a váratlan 

támadással és a veszélyhelyzettel. Egy ilyen sokrétű, lépcsőzetes szabályanyagnál már az 

alkalmazhatóság és az átláthatóság szempontjai is egyértelműen szükségessé tették az egy 

helyen történő szabályozást. 

A védelmi alkotmány magjával kapcsolatban eddigi kutatásaim alapján fenntartható az 

a megállapítás, hogy a megváltozott biztonsági környezet ellenére a védelmi alkotmányunk 

még a hidegháború előtti biztonságfelfogást tükrözi, amely szerint az állam fegyveres 

védelmének a súlypontja a fegyveres erő, így az alkotmányos – garanciális – szabályozást is e 

tekintetben kell a legintenzívebbé tenni. Ezt az idejétmúlt szemléletet tükrözik az alábbiak: 

(1) A Magyar Honvédség, valamint a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok 

szabályozása közt egyensúlyhiány tapasztalható, ami a Magyar Honvédség 

feladatrendszerére vonatkozó korlátozóbb és kiterjedtebb szabályozásban 

tükröződik leginkább,334 de megjeleníthető abban is, hogy számos rendészeti 

                                                           
334 Az Alaptörvény 45. cikk (1) bekezdése tételesen meghatározza a Magyar Honvédség alapfeladatait. Ez 

meglátásom szerint a Magyar Honvédség alapkarakterét határozza meg, ami a taxatív meghatározás folytán – Az 

Alaptörvény módosítása nélkül – tovább nem bővíthető, de például a különleges jogrendi feladatokra nem utal. 

Emellett a 45. cikk (3) bekezdése még tételezi a katasztrófavédelmi közreműködést, aminél kérdéses, hogy 

mennyire találó a civil-katonai-rendőri együttműködések fokozásának korában a rendészeten belül kizárólag a 

katasztrófavédelemre szorítani a kooperációt. Emellett persze az Alaptörvény 45. cikk (5) bekezdése lehetőséget 

teremt arra, hogy a Honvédséget szabályozó sarkalatos törvényben további feladatokat is meghatározzon a 

jogalkotó, ezek azonban a 45. cikk (1) bekezdéséhez mérten csak másodlagos feladatként tekinthetők, és 

meglátásom szerint esetről-esetre vizsgálandók, hogy az Alaptörvény 45. és 46. cikkére figyelemmel mennyiben 
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szerv alkotmányos meghatározottsággal még köznévi jelleggel sem 

rendelkezik. 

(2) Az alkotmányosan nevesített katonai karakterű szervek szabályozása 

túlbiztosított és a szabályozási szintek összemosódása alkotmányosan 

determinált az által, hogy az Alaptörvény 45. cikk (5) bekezdése és 46. cikk (6) 

bekezdése a Honvédség, a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok 

szervezetének szabályozását is sarkalatos törvényi szintre kényszeríti a 

tevékenységi formák sajátosságainak szabályozása mellett. 

(3) A katonai műveletekben való részvételről szóló döntés szabályozása mellett 

sem a rendészeti, sem a nemzetbiztonsági szféra határon túl nyúló műveletire 

nézve nincs alkotmányos szintű közjogi engedélyezési szabályozás, holott a 

határon túli feladatellátást ezek számára is lehetővé teszi törvényi szinten a 

magyar jogrendszer335 és a végrehajtható műveletek között szintén lehetnek 

olyan diplomáciai és nemzetközi jogi szempontból szenzitív műveletek, 

amelyek felett a döntést indokolt lenne az Alaptörvény szintjén a Kormányhoz 

kötni, szükség szerint minősített keretek között, az erről való beszámolás 

szabályainak rögzítésével. 

(4) A katonai védelem békeidejű korlátozása, valamint a katonai erő honi területen 

történő, rendészetet támogató igénybevétele lényegében a különleges jogrendi 

szabályozás egyik sarokkérdése, hiszen a meglévő hat különleges jogrendből 

három tisztán katonai természetű,336 kettőnél pedig súlyponti kérdés a Magyar 

Honvédség belbiztonsági célú felhasználása.337 Ezzel a Magyar Honvédség 

alapfeladatainak békeidejű ellátása és a tényleges fegyveres fellépés különleges 

                                                                                                                                                                                     
felelnek meg az alkotmányosság követelményének ha rendőr-katonai kooperáció törvényi szintű kialakítására 

irányulnak. Ehhez képest az Alaptörvény 46. cikk (1) bekezdése a rendőrség feladatáról lényegesen rugalmasabb 

kereteket adva „csak” annyit mond, hogy „A rendőrség alapvető feladata a bűncselekmények megakadályozása, 

felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme.” Hasonlóan járt el az alkotmányozó a 

nemzetbiztonsági szolgálatok feladatrendszere terén is, hiszen a 46. cikk (3) bekezdése szerint „A 

nemzetbiztonsági szolgálatok alapvető feladata Magyarország függetlenségének és törvényes rendjének 

védelme, nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesítése.” 
335 Az Rtv. 7/E. § (1) bekezdés d) és f) pontja a terrorizmust elhárító szerv feladatrendszerének meghatározása 

körében a külpolitikáért felelős miniszter egyetértése mellett a belügyminiszter döntési körébe utalja a 

terrorizmust elhárító szerv kivételesnek ható és külföldön történő feladatellátásának elrendelését. Az Nbtv. 4. §-a 

az Információs Hivatal feladatrendszerét egyértelműen külföldre fókuszáló hírszerző ügynökségnek megfelelően 

határozza meg, ami szintén magában foglalhat e körbe eső döntési köröket. Emellett az Nbtv. 6. §-a a Katonai 

Nemzetbiztonsági Szolgálat feladatrendszerének meghatározásával is több, külföldre irányuló, külföldön 

végrehajtandó és akár e döntési körbe is részben bevonható feladatot jelenít meg. 
336 Ezek közé a rendkívüli állapot, a megelőző védelmi helyzet és a váratlan támadás tartozik. 
337 Ide értendő a szükségállapot és a terrorveszélyhelyzet. 
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jogrend idejére szorítás egy sajátos és bizonytalan értelmezési kérdést nyit 

meg. 

 

A védelmi alkotmány magjának további jellemzője, hogy szemben hazánk 1945 előtti 

hagyományaival és több nemzetközi mintával, még mindig tükröz egyfajta bizalmatlanságot 

és operativitás-deficitet a fegyveres erő rendeltetésszerű működése és a végrehajtó hatalom 

fegyveres erő feletti jogosítványai tekintetében. Ezt példázza a következők: 

(1) Meglátásom szerint ellentmondás áll fenn a Magyar Honvédség 

alkotmányos alapfeladata és a különleges jogrendi szabályozás között. Az 

Alaptörvény 45. cikk (1) bekezdése ugyanis kimondja, hogy „A Magyar 

Honvédség alapvető feladata Magyarország függetlenségének, területi 

épségének és határainak katonai védelme, nemzetközi szerződésből eredő 

közös védelmi és békefenntartó feladatok ellátása, valamint a nemzetközi 

jog szabályaival összhangban humanitárius tevékenység végzése.”338 Ezt a 

feladatrendszert az alkotmányozó nem szorította meg aszerint, hogy 

valamely elemét csak különleges jogrendben lehetne ellátni, így ezek 

általánosan ellátandó, alapvető feladatok. Ehhez képest Magyarország 

megvédését a betörő idegen fegyveres csoportokról az alkotmányozó 

különleges jogrendként a váratlan támadás keretében szabályozta.339 Ezt 

persze érthetjük úgy is, hogy a váratlan támadás szabályával szorította meg 

az alkotmányozó a 45. cikk (1) bekezdés szerinti feladatmeghatározást, 

azonban ez még nem oldja fel a szabályozás azon tulajdonságát, hogy az 

ellene hat a hatékony védelem és az azonnali reakció követelményének, 

ahogy azt sem, hogy ezzel az alapfunkció szabályozásán messze túlmutató 

kritériumokat társít a különleges jogrend kivételes felhatalmazásai révén 

egy alapfeladat ellátásához. 

(2) A katonai műveletekben való részvételről történő döntések keretében az 

Alaptörvény 47. cikke az Országgyűlés jogkörébe tartozó „a Magyar 

Honvédség külföldi vagy magyarországi alkalmazásáról, külföldi 

állomásozásáról, valamint a külföldi fegyveres erők magyarországi vagy 

Magyarország területéről kiinduló alkalmazásáról, magyarországi 

állomásozásáról” szóló döntés meghozatalára kivételes szabályként a 

                                                           
338 Magyarország Alaptörvénye 45. cikk (1) bekezdése. 
339 Magyarország Alaptörvénye 52. cikke. 
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Kormányt csak az Európai Unió és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete 

döntésére figyelemmel hatalmazza fel. Ez egyrészt azt is jelenti 

meglátásom szerint, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének hasonló 

döntése már nem tartozik a Kormány döntési körébe, valamint azt is, hogy 

a 47. cikk (3) bekezdése szerinti szövetségekhez tartozó tagállammal 

közös, de nem szövetségi szinten eldöntött és a gyakorlatok szintjén 

túlmutató tevékenységről e körben már nem dönthet a Kormány, holott a 

szövetség egyes meghatározó tagjai egyértelműen aktív bi- és multilaterális 

tevékenységet folytatnak a szövetségi elrendelésű tevékenységek mellett, 

ami közvetlenül érintheti például a keleti NATO tagállamok – így 

Magyarország – szövetségtől részint független biztonságerősítését is. Ezzel 

összefüggésben középtávon egyes regionális jellegű, tehát multilaterális 

alapú együttműködések körében is mérlegelhető lehet a Kormányzati 

döntési jogkör megalapozása, példaként említve itt a visegrádi 

együttműködést, vagy például a Közép-európai Védelmi Együttműködést 

(Central-European Defense Cooperation). 

 

Emellett elmondható a védelmi alkotmány magjáról az is, hogy bár szabályozásában 

mutat egyfajta egységességet miközben alkotmányos szinten határozza meg a fegyveres 

védelem rendszerének három ágazatát, szabályaiból a Kormány általános közigazgatási 

csúcsszervi minőségére vonatkozó és közjogi döntési kompetenciáit megadó rendelkezéseken 

túl nem tükröződik egy alrendszeri szintű védelemkoordináló, egységesítő funkció igénye. 

Az ágazati tagozódás terén persze azt is ki kell emelni, hogy az Alaptörvény a 

rendészet, rendőrség, rendvédelem fogalmi koordinátarendszerben mintha némi tétovaságot 

mutatna, hiszen a 46. cikkben csak a rendőrség alkotmányos meghatározottságát biztosította, 

a többi rendészeti szervét még köznévi, vagy gyűjtőfogalmi formában sem, amihez mérten 

azonban a megelőző védelmi helyzet és a terrorveszélyhelyzet tényállásainál bevezeti a 

korábban meg nem határozott rendvédelmi szervek fogalmát, ami szükségképpen több, mint a 

rendőrség, de kevesebb mint a rendészeti szervek megjelölése. 

A védelmi alkotmány terén tehát mindenképp mérlegelendő lenne egyfajta 

egyensúlyra törekvő szabályozás kialakítása, amely emellett a hatékony, gyors, operatív, de 

megfelelően kontrollált védelem felé indul el. 

Ami az alrendszeri szint törvényi hiányát jelenti, ki kell emelni, hogy annak – ahogy 

fentebb jeleztem – a gondolati csírái kimutathatók a szabályozásban a védelmi igazgatás 
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definiálásával, de rendezett és rendszerszemléletű szabályozásról e téren messze nem 

beszélhetünk. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hvt. Vhr.) 1. § n) 

pontja szerint a védelmi igazgatás „a közigazgatás részét képező feladat- és szervezeti 

rendszer, amely az állam védelmi feladatainak megvalósítására létrehozott, valamint e 

feladatra kijelölt közigazgatási szervek által végzett végrehajtó, rendelkező tevékenység; 

magában foglalja a különleges jogrendre történő felkészülést, továbbá az említett időszakok 

és helyzetek honvédelmi, polgári védelmi, rendvédelmi, védelemgazdasági, lakosság-ellátási 

feladatainak tervezésére, szervezésére, a feladatok végrehajtására irányuló állami 

tevékenységek összességét.”340 Ezen értelmező rendelkezés keretrendszerében jeleníti meg a 

Hvt. Vhr. a Honvédelmi Minisztérium védelmi igazgatásért felelős szervét, melyet 

koordinatív szereppel ruház fel, különösen a területi és helyi védelmi igazgatási szervek, azaz 

a helyi és a területi védelmi bizottságok tekintetében. Ezen kívül azonban a jogrendszer nem 

jelenít meg hasonlóan profiltiszta védelmi igazgatásért felelős szerveket sem más kormányzati 

ágazatoknál, sem a kormányzati koordináció szintjén, ami mintha összemosná a honvédelmi 

igazgatás szervezeti kereteit a védelmi igazgatáséval. Ez azt is jelenti, hogy a Kormány 

döntéshozatala az átfogó védelem terén nem épülhet egy egységes és átfogó szemléletű 

szakapparátus munkájára, hanem csak az egyes ágazatok igazgatási álláspontjainak 

összképére, ami az ágazatok közti versengésre és az elemzést ágazatonként eltérően 

meghatározó szakmai szemléletrendszerre figyelemmel aggályosnak mondható. 

A szabályozás jellegéből adódóan a védelmi igazgatásért felelős illetékes HM szerv 

kevéssé hangsúlyos jogkörökkel bír az összkormányzati feladatrendszer összehangolására a 

honvédelmi ágazaton kívüli szereplők vonatkozásában, eltekintve a védelmi bizottságoktól. 

Tárcaközi koordinációs jogköreihez az összkormányzati feladatok összehangolásához 

szükséges irányítási jogkör nem kapcsolódik. Ezzel tehát a szabályozás kettősséget és előre 

kódolt működési zavarokat feltételez, mivel a védelmi igazgatást a Kormány ugyan rendeleti 

úton olyan széles spektrumú feladatként határozta meg, amely átível az egyes tárcákon és 

ágazatokon, de annak ellátását nem a kormányzati tevékenységet koordináló minisztériumhoz 

telepítette, amelyhez az az összkormányzati jelleg miatt jobban illeszkedne, hanem – a többi 

ágazatra vonatkozó védelmi igazgatási tárgyú irányítási jogosítvány nélkül – a Honvédelmi 

                                                           
340 Hvt. Vhr. 1. § n) pontja. 
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Minisztériumba, azaz egy ágazatért felelős minisztériumba helyezte és egy ágazatra 

vonatkozó – végrehajtási – szintű szabályozóba iktatta be. 

Ezzel a jogalkotó egyrészt szervezeti oldalról némileg összemosta a honvédelmi 

igazgatás és a védelmi igazgatás feladatrendszereit, másrészt bizonytalanságra adott okot, 

hiszen addig amíg a honvédelmi igazgatás mögött egy nagyrészt sarkalatos törvényi szintű 

szabályozási felhatalmazás áll, addig a védelmi igazgatás feladatrendszere mögött ilyen 

kimunkált törvényi szabályrendszer nincs, csak egyes, hangsúlyosan a helyi és a területi 

szintre mutató szabályok lelhetők fel. A kellően kimunkált törvényi alapok hiánya és a 

szervezeti elhelyezés kérdései tehát együttesen azt mutatják, hogy materiális értelemben az 

alrendszeri szintű törvényi szabályozás jelenleg lényegében nem létezik, holott az erősíthetné 

a célra vezető védelem koordinált kialakítását és irányítását, valamint e körben 

megalapozhatna számos korszerű védelemerősítő megoldást is a kormányzati hatékonyság e 

téren történő fokozása mellett. 

6.1.2. Az ágazati szint 

Látleletünk további kialakítása során előre vetíthető, hogy az ágazati szintű szabályozás sem 

mentes a bizonytalanságoktól és a koncepcionális összhang hiányától. Ennek sarokpontja 

abban ragadható meg, hogy egyrészről minden ágazat tekintetében nincs egységes ágazati 

kódex, másrészről pedig abban, hogy lényegében mindegyik ágazati törvényben vegyesen 

jelennek meg a szervezeti és az ágazati szintű szabályok és a szervezeti szabályozás csak 

részlegesen kerül delegálásra a kormányrendeleti szintre. Ezek a tendenciák persze védhetők 

is lennének a kialakult gyakorlattá minősítéssel, azonban azt mégsem tudják kivédeni, hogy 

ellene hassanak a szabályozás stabilitásának és tartósságának, mivel minden nemű az 

alkotmányosan determinált szervezetek jelentősebb kérdéseit illető – és sűrűn előforduló – 

változás esetén szükségessé teszik a sarkalatos ágazati törvények módosítását, miközben más 

szervezetek szabályozása rendezhető ’egyszerű’ törvényben, vagy kormány rendeletben. 

Az ágazati szabályozásban az 1939-ig visszanyúló legnagyobb múlttal a honvédelmi 

ágazat rendelkezik. Ennek történeti sajátossága, hogy jellemzően egy meghatározó ágazati 

szervezettel, a Magyar Honvédséggel – illetve részlegesen a fegyveres erők körébe sorolt 

Határőrséggel – operált és a biztonságszemlélet változásáig lényegében ez volt az alrendszeri 

szintű szabályozó is. Ezt a – nem feltétlenül fenntartandó – tradíciót részben tükrözi még ma 

is az a tény, hogy a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 

jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 1939 óta fenntartja azt 

a gyakorlatot, hogy a honvédelmi törvény tartalmazza a különleges jogrendi szabályozás nagy 
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részét is. A honvédelmi ágazat törvénye tehát egyszerre mutat alrendszeri, ágazati és 

szervezeti sajátosságokat, aminek a fenntartása hosszú távon mérlegelendő, hiszen a 

biztonsági környezet változásai, a szövetségi kötelezettségek és a Magyar Honvédség egyre 

változó feladatrendszere egyértelműen szükségessé teheti egy letisztultabb, tagoltabb, az 

alrendszeri az ágazati és a szervezeti szintet elkülönítő szabályozás kialakítását. 

A Hvt. végrehajtását szolgáló Hvt. Vhr. a maga nemében csak részint tekinthető a 

honvédelmi ágazat és ezen belül a Magyar Honvédség szervezeti szintű szabályozásának, 

mivel az abban megjelenő szervezeti hatású rendelkezések hangsúlyosabban a Honvéd 

Vezérkart mint a Magyar Honvédség legfelső szintű katonai szervét magában foglaló 

Honvédelmi Minisztérium sajátos szabályait jelenítik meg, vagyis lényegében nem a Magyar 

Honvédség szervezetszabályozásának adnak hangsúlyt, hanem a központi államigazgatási 

szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. 

törvény rendelkezéseitől való ágazati eltérésnek, másodlagossá téve ezzel a Magyar 

Honvédségre vonatkozó szervezeti jellegű szabályozást és több ponton a kormány 

rendeletének szintjére emelve olyan szabályokat, amelyek a tárcaszintű szervezeti és 

működési szabályozásban is kezelhetők lennének. 

A rendészeti ágazat tekintetében a szabályozás látképe meglehetős tagoltságot mutat. 

Egyrészről kimondható, hogy egységes rendészeti kódex nincs, mivel a rendészeti ágazatot a 

fegyveres védelem rendszertana felől közelítve négy nagy törvény határozza meg. Az egyik a 

rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, ami több korrekción és bővítésen is átesett 

megalkotása óta, de továbbra sem tekinthető a rendészeti ágazat kódexének, hanem inkább a 

rendőrség, vagyis a rendőrségek szervezeti törvényének. 

A másik meghatározó törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, ami szervezeti szabályokat is 

tartalmaz ugyan, de jellegét tekintve inkább egy alágazati törvény, amely a rendészeten belül 

elhelyezkedő katasztrófavédelem szabályait úgy határozza meg, hogy hasonlóan a 

honvédelmi törvényhez rendelkezik olyan szabályokkal is, amelyek a katasztrófavédelmi 

szerveken túli intézmények számára is feladatokat határoznak meg, sőt magában foglalja a 

veszélyhelyzet különleges jogrendjére vonatkozó sajátos szabályokat is, mely az egyetlen 

olyan különleges jogrend, amely nem a honvédelmi – és egyben különleges jogrendi – 

törvényben szerepel. 

Az ágazat harmadik meghatározó törvénye e megközelítésben a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény, amely adóigazgatási vonatkozásai miatt nem 

hogy a rendészeti jellegében nem tekinthető vegytiszta ágazaton belüli szabályozásnak, 
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hanem még a rendészeten túlra is átnyúlik, miközben alapvetően a szervezeti szemléletű 

szabályozásra épül fel. 

Mindezek mellett a negyedik törvény a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. 

évi CVII. törvény, amely jellegében vegytisztán szervezeti törvénynek tekintendő, igaz csak a 

tevékenységi formát szabályozó a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és 

a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvénnyel együtt 

értelmezhető, amely egyszerre kódexe a büntetés-végrehajtási jognak és szabályozója e 

minőségében a fegyveres védelem egyik funkciójának. 

Erre a tagoltságra figyelemmel a rendészeti ágazat szabályanyaga tekintetében további 

kutatások tárgya lehetne az ágazatosítás, mivel ezzel több szabályozási párhuzam, vagy 

részleges átfedés is megszüntethető lenne, emellett pedig mérlegelhető, hogy szükség van-e 

esetleges alágazati törvényekre, vagy az e tekintetben felmerülő kérdések egy ágazati kódex 

kereteire támaszkodva szervezeti szinten is tisztázhatók. A rendészet tekintetében emellett 

megfontolandó lenne a rendészet – rendvédelem polémia konszenzusos lezárása és ennek 

folyományaként a teljes rendészeti ágazat alkotmányos meghatározottságának a 

keresztülvitele. 

A nemzetbiztonsági ágazat szabályozása jellegében talán az elegye a honvédelmi és a 

rendészeti szabályozásnak. Az Nbtv. már címében – és ennek megfelelően jellegében is – azt 

a szemléletet követi, hogy egy adott ágazati tevékenységhez tartozó szervezeti kört kíván 

szabályozni, vagyis döntően szervezeti jellegű törvény és nem ágazati. Ennek ellenére persze 

az egyes szervezetek feladatrendszeri és egyéb sajátosságainak meghatározásán túl ágazati 

jelleget ölt a szabályozás, hiszen a nemzetbiztonsági szolgálatok működéséhez kapcsolódó, 

ágazati sajátosságként megjelenő közös szabályokat határozza meg rendelkezései nagy 

részében, valamint azokat az ágazati tevékenységi szabályokat, amelyek több 

nemzetbiztonsági szolgálathoz is hozzárendelhetők. 

E körben a jogkorlátozás kereteit és az ágazat közjogi vonatkozásainak megadását 

szolgáló, esetleg az ágazati koordinációt biztosító szabályokat lenne érdemes egy ágazati 

kódexben megjeleníteni, míg a szervezeti szabályokat az ágazati szinttől elkülöníteni. 

Természetesen mindegyik ágazat törvényi szabályai nagy számban adnak 

felhatalmazást rendeletalkotásra, melyek alapján a további részletszabályozást a jogalkotás 

logikája szerint rendeletben, közjogi szervezetszabályozó eszközökben és belső 

szabályozókban bontják ki az egyes ágazati miniszterek, illetve szervezeti vezetők. Ezen 

szabályozási jellegű közös vonás mellett azonban megállapítható, hogy az egyes védelmi 
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ágazatok terén jelentős összemosódások vannak a szervezeti és az ágazati szintű szabályozás 

terén. 

6.2. A FEGYVERES VÉDELEM RENDSZERÉNEK LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI IRÁNYAI 

A célra vezető fegyveres védelmi rendszer kialakítása tekintetében számos javaslat 

megfogalmazható, melyek mindegyike önálló részkutatások tárgyát képezheti. Erre 

figyelemmel ahogy a fenti látlelet is áttekintő jellegű, úgy a következőkben tárgyalt fejlesztési 

javaslatok is vázlatosak és vitaindító jellegűek, vagyis olyanok, amelyeket az értekezés 

megalkotásával járó kutatás során azonosítottam, de egyben további vizsgálatok tárgyává 

kívánok tenni. Ezeket a javaslatokat, vagy fejlesztési irányokat úgy vélem, hogy szabályozási 

és intézményi bontásban lehet úgy bemutatni, hogy az elméleti-rendszertani megközelítéshez 

legjobban illeszkedve rajzolják ki gondolkodásom irányát a további kutatásokra nézve. 

6.2.1. Javaslatok a fegyveres védelem hazai szabályozás-fejlesztésére 

A fent leírtaknak megfelelően szabályozási javaslataimat a fegyveres védelem rendszerének 

fent ismertetett tagozódása mentén kívánom megfogalmazni, részben megelőlegezve a 

fegyveres védelem rendszerének intézményi fejlesztésére irányuló javaslatokat. 

6.2.1.1. Az alrendszeri szintre ható javaslatok 

Az alrendszeri szintű szabályozás kiteljesítéséhez szükséges a békeidőben történő kooperációs 

lehetőségek megerősítése, azaz az egyes fegyveres védelmi ágazatok, illetve katonai karakterű 

szervek közti közreműködés különböző típusú szabályainak a fejlesztése, a különleges 

jogrendi kezelést szükségessé nem tevő, de fegyveres védelmi kooperációt igénylő biztonsági 

kihívások azonosításával. 

Ez tipikusan egy olyan irány, amely a kortárs szabályozásban egészen a biztonsági 

környezet elmúlt években történt intenzív változásáig békeidőben csak szűk körben – 

lényegében a katasztrófavédelem, illetve a rendőrség békemissziókba való bekapcsolódása 

terén – volt jellemző. E körben ad hoc kihívások miatti elmozdulások történtek 2015 óta a 

tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet, a terrorveszélyhelyzet, valamint a Magyar 

Honvédség terrorelhárításhoz rendelt feladatokban való közreműködése341 terén. Ezek a 

változások azonban nem érik el sem a magyar történelmi minta, sem a nemzetközi példák 

                                                           
341 Az Rtv. 7/E. § (6) bekezdése 2016. nyarától teszi lehetővé, hogy a megfelelő – miniszteri szintű – 

kezdeményezést és közjogi döntést követően a Magyar Honvédség állománya közreműködjön a külképviseletek 

épületeinek, illetve személyi állományának védelmében. Ezt egészítette ki a Hvt. 2017. január 1-jén hatályba 

lépő azon módosítása, amely a 36. § (1) bekezdésének új i) pontjával fegyverhasználati joggal ellátott feladatként 

vezette be a háborús cselekményekkel, illetve fegyveres konfliktusokkal összefüggésben külföldön rekedt 

magyar állampolgárok kimenekítésében való honvédségi közreműködést. 
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szisztematikus jellegét. Ezt mutatja, hogy amíg a migrációkezelésbe béke idején, akár az 

ország egész területén rendészeti jogkörökkel beléphet a haderő, addig a terrorizmus elleni 

fellépést – szemben a nyugati mintákkal – csak különleges jogrendben támogathatja honi 

területen. 

E tekintetben egyrészről szükségszerű volna a fegyveres védelem egésze felől 

áttekintetni a lehetséges – biztonsági környezet által rövid, közép és hosszú távon indokolt – 

közreműködési formákat. Ide értendő, hogy a Magyar Honvédség mely békeidejű 

feladatokban, milyen módon tudna közreműködni a fegyveres védelem többi ágazatának 

feladataiban, ahogy annak vizsgálata is, hogy a rendészeti, illetve a nemzetbiztonsági ágazat 

szervezetei miként tudnak közreműködni a Magyar Honvédség egyes feladataiban és ennek 

milyenek lehetnek az előre, tételesen, törvényi szinten megalapozott és meghatározott 

szabályai. Ez természetesen szükségessé teszi a multidiszciplináris kutatásokat e téren, 

valamint a kutatási eredmények központi közigazgatásba és jogalkotásba történő 

becsatornázását is. 

Ehhez kapcsolódva is és önállóan is megfontolandó volna a különleges jogrendi 

szabályozás felülvizsgálata. A különleges jogrend vonatkozásában ugyanis mérlegelendő 

volna az esetkörök szűkítése és e körben csak a ténylegesen legsúlyosabb fenyegetések 

kezelésének megjelenítése. Magam a rendkívüli állapotot és a szükségállapotot értem ide, 

azzal, hogy azok részint elnyelnék a jelenlegi „előszoba” esetköröket,342 vagyis lehetne 

például egy belső fokozatosságuk. Ehhez mérten az operítvabb szabályozás és a hídszabályok 

hatékony megteremtése a dinamikus kontroll fejlesztésével úgy vélem utat nyithatna abba az 

irányba, hogy a megelőző védelmi helyzet, a terrorveszélyhelyzet, a váratlan támadás, 

valamint a veszélyhelyzet szabályai sarkalatos törvényi szinten kerüljenek előzetesen 

meghatározásra, mint normál jogrendi válságkezelési szabályok. Ezekben az esetekben 

ugyanis a hangsúly a védelmi képességek koncentrálásának lehetőségén és az operatív 

működésen van és nem a jogforrás-hierarchia és a hatalommegosztás rendeleti kormányzással 

való felfüggesztésének szükségességén vagy a meglehetősen széles körű, rendeleti szinten 

történő jogkorlátozás megnyitásán. Ez a megközelítés egy sajátos félreértelmezése az 1989-et 

követő magyar jogfejlődésnek, amely a különleges jogrendet nem csak – vagy talán nem 

elsősorban a normál jogrendtől eltérő kivételes hatalomként – hanem a fegyveres védelmi 

                                                           
342 Azaz a rendkívüli állapot a megelőző védelmi helyzetet, a szükségállapot pedig a terrorveszélyhelyzetet egy 

kevéssé „terror-fókuszú” megközelítéssel. 
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képességek fókuszálásának módozataként jelenítette meg, mintegy félreértelmezve az 

intézmény természetét.343 

A különleges jogrendi szabályozás felülvizsgálatát egyrészről a Magyar Honvédség 

felhasználása tekintetében tartom még kiemelten fontosnak. Ennek esetkörei épp úgy 

vizsgálandók, mint az a kérdés, hogy a felhasználás részletszabályait sarkalatos törvényben 

kell-e elhelyezni, vagy különleges jogrendi rendeletben kell meghatározni. Másrészről 

fontosnak tartom a különleges jogrendben bevezethető intézkedések sarkalatos törvényi 

listájának átfogó felülvizsgálatát és korszerűsítését is, valamint például a különleges jogrend 

és a NATO Válságreagálási Rendszer kapcsolatának átfogó elemzését, majd mindezen 

felülvizsgálatok időszakos – három, legfeljebb öt évenként történő – megismétlésének 

előírását. 

A különleges jogrend tekintetében ezen túlmenően – az 1939. évi honvédelmi törvény 

szellemiségéhez hasonlóan – azt is érdemes lenne megvizsgálni és mérlegelni, hogy a katonai 

védelmi jellegű különleges jogrendekben például a rendészeti szervek állományából a 

műveleti területeken lévő erők át-alárendelhetők-e a Magyar Honvédségbe, illetve, hogy az 

esetleges katonai közigazgatás milyen képességek átcsoportosításával valósítható meg a 

szükség idején.  

Mintegy a normál jogrendi fegyveres védelmi hatékonyság és a különleges jogrend 

szükséges mértékű felhívhatóságát biztosítandó, megfontolandónak tartom a normál jogrendi 

válsághelyzetek szabályozásának átgondolását és a válságesetkörök gyarapítását a különleges 

jogrendi tényállások számának csökkentésével párhuzamosan. Az átfogó védelmi fellépés 

tekintetében ezt a metódust példázhatja a katasztrófa,344 a katasztrófaveszély,345 a tömeges 

bevándorlás okozta válsághelyzet,346 valamint az egészségügyi válsághelyzet347 szabályozása. 

Érdemes azonban átgondolni, hogy ebbe a válságszabályozási körbe nem vonhatók-e be 

korunk újabb, vagy megújult kihívásai, mint amilyen a terrorizmus, vagy épp a hibrid 

hadviselés. Ez a megoldás ugyanis azt jelenti, hogy normál jogrendben, főszabály szerint 

sarkalatos törvényi keretek között kerül meghatározásra, hogy mikor hívható fel ez a „válság-

                                                           
343 A téma kapcsán bővebben lásd: Till Szabolcs (2017): A különleges jogrendi kategóriarendszer 

egyszerűsítésének jövőbeli esélyei. In Iustum Aequum Salutare 2017/4. szám, 55-75. o., Keszely László (2017): 

A különleges jogrend a védelmi igazgatás gyakorlati, jogalkalmazói szemszögéből. In Iustum Aequum Salutare 

2017/4. szám, 77-89. o., Farkas Ádám (2017): A jogállamon túl, a jogállam megmentéséért. In Iustum Aequum 

Salutare 2017/4. szám, 17-29. o. 
344 Lásd a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 3. § 5. pontját. 
345 Lásd a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 3. § 9. pontját. 
346 Lásd a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény IX/A. Fejezetét. 
347 Lásd az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény XIV. Fejezetét. 
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intézmény”, mennyi ideig rendelhető az el és ehhez milyen a normál működéstől eltérő 

hatáskörök, lehetőségek párosulnak a védelem terén. Mindez persze anélkül valósulna meg, 

hogy a jogállamiság alapvető követelményei közé tartozó hatalommegosztás és jogforrás-

hierarchia akár időlegesen is felfüggesztésre kerülne ezeknél a részint ’mindennapossá’ váló 

fenyegetéseknél. 

Ezzel a megoldással úgy vélem, hogy javítható lenne az egyensúly a normál jogrendi 

és a különleges jogrendi szabályozás között, valamint profiltisztítható lenne a különleges 

jogrend szabályozása is. Ezzel egy fokozatosságra törekvőbb és arányosabb szabályozás lenne 

kialakítható, amely a normál működés szerinti alaptevékenységek, a normál jogrend idején 

történő válságkezelés, és közjogi ultima ratioként az államműködés egészét áthangolni 

hivatott és egyes jogállami alapelveket részben és időlegesen felfüggesztő különleges jogrend 

skáláján jelenítené meg az állam fegyveres védelmét. Ezzel tehát nem kerülne teljesen 

elvetésre az 1989-es szeparáló alapvetés sem, de közelednénk a történeti és a nemzetközi 

mintákhoz, valamint egy eszközeiben arányosabb, működésében hatékonyabb fegyveres 

védelmi szabályozáshoz. Ezzel összefüggésben úgy a békeidejű, mint a különleges jogrendi 

válságkezelés tekintetében mérlegelendőnek tartom az átfogó műveletirányító képesség 

kialakítását és ennek a szabályozással történő támogatását is. 

A statikus és dinamikus kontroll közti arányok, valamint a szintetizált kontroll 

intenzitása terén is szükség lenne jelentős változtatásokra. Egyrészről a fenti javaslatok a 

statikus kontroll erősségét csökkentve egyértelműen szükségessé teszik a dinamikus kontroll 

megerősítését. Másrészről az arányok javítása és a szintetizált kontroll megerősítése 

egyértelműen segítheti a rugalmasabb reagálást a kontroll terén is, valamint a különböző 

kihívás-változások hatékony lekövetését az átgondoltan reagáló és nem ad hoc jogalkotással. 

Meglátásom szerint szükséges lenne a statikus kontroll – azaz főként az alaptörvényi 

és törvényi szintű – korlátozó szabályok és feladatmeghatározásoknak fentiek szerinti, oly 

módon történő felülvizsgálata, hogy az elvben a lehető leghatékonyabb képességkihasználást 

és vele költségkímélést és operatív védekezést tegyen lehetővé. Ez szükségképpen az 1989-

ben kialakított és azóta nagyobb részt szellemiségében megtartott korlátozó, élesen cezúrázó 

szabályok enyhítését jelentené, amivel arányosan erősíteni kellene a dinamikus kontrollt is. 

A dinamikus kontroll tekintetében egyrészről a meglévő intézmények és képességek 

fejlesztése az, amit mérlegelni lehet. E körben a katonai igazságszolgáltatás megújítása; a 

katonai ügyészi szervezet által gyakorolt törvényességi felügyelet visszaállítása; a belső 

bűnmegelőzés- és bűnfelderítés, valamint az ellenőrzési szolgálatok továbbgondolása, minden 
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ágazatban történő kialakítása és fejlesztése; illetve a katonai rendészeti képesség fejlesztése, 

bizonyos értelemben vett katonai rendőri képességgé alakítása is felmerülhet. 

Érdemes azonban a meglévő intézmények és képességek fejlesztésén, illetve 

megújításán túl ennél tovább menni. E körben beavatkozási pontot jelenthetne a 

hatalommegosztás elvének egyidejű erősítéseként az államfő ellenőrzési jogköreinek 

intézményi erősítése, főparancsnoki jogkörének tisztázása és újragondolása, illetve a 

törvénykezdeményező és ez által működést formáló gyakorlatának a fejlesztése is. Ez tehát 

megerősítőleg érintené a köztársasági elnök jogállását, valamint hatással lenne a Köztársasági 

Elnöki Hivatal hatáskörére és szerveztére is, ahogy ezt az intézményi javaslatoknál is érintem. 

Ezzel lehetőség nyílna a fegyveres védelem ágazataira vonatkozó szabályozás köztársasági 

elnöki vizsgálatára és javaslatok megfogalmazására, másrészről pedig a hivatal útján helyszíni 

ellenőrzések végrehajtására az egyes katonai karakterű szervek működése, a különböző 

államfőnek megküldésre kerülő jelentések és tájékoztatások tartalma, az Ország Fegyveres 

Védelmi Tervének naprakészsége, illetve pontossága, valamint a fegyveres védelem 

rendszerének hatékonysága tekintetében. 

A szintetizált kontroll tekintetében egyrészről indokolt volna a politikai kultúra 

mélyítése abban az értelemben, hogy Magyarország fegyveres védelmének kérdései lehetőség 

szerint a napi pártpolitikai harcok feletti nemzeti minimummá váljanak. Ehhez egyrészről a 

biztonságtudatosság fejlesztése, másrészről pedig mind a döntéshozók, mind pedig a 

társadalom megalapozott és naprakész információkkal és koncepciókkal való ellátása is 

szükséges lenne. Ez utóbbi tekintetében elkerülhetetlen, hogy Magyarország fejlessze és 

erősítse az állam fegyveres védelmére, annak államtudományi, jogtudományi, valamint 

szaktudományi vonatkozásaira vonatkozó kutatási kapacitásokat és kutatói állományt. Az 

1989-es politikai félelmek, majd a neoliberális torziók után ugyanis ma a fegyveres 

védelemmel kapcsolatos gondolkodás nehézkességébe az is jelentős mértékben belejátszik, 

hogy a fegyveres védelem – szervezeti érdekektől független, átfogó szemléletű – szakmai-

tudományos interpretáltsága és tudatosítása még gyermekcipőben jár hazánkban. E körben az 

első lépést az állam életével, illetve az egyes védelmi ágazatok sajátosságaival foglalkozó 

felsőoktatási intézmények kormányzati tevékenységet támogatni képes tudományos 

kapacitásainak fejlesztése, illetve az egyes ágazatokra fókuszáló jogi és igazgatási 

tanszékeinek megalapítása és fejlesztése jelentheti.348 Ezen túlmenően azonban mérlegelendő 

középtávon egy olyan kutatóközpont felállítása is, amely kifejezetten az állam fegyveres 

                                                           
348 Ezt a feladatot az intézményi keretek kialakítása terén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megvalósította. A 

kialakított intézmények kutatói megerősítése és tradícionálissá tétele azonban a jövő feladata. 
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védelmére – vagyis az alrendszeri szintre – vonatkozó kutatásokkal, elemzésekkel, 

nemzetközi összehasonlításokkal támogatja a kormányzati tevékenységet, képviseltetve 

minden katonai karakterű szerv sajátosságát és az ott elsajátítható szaktudást. 

6.2.1.2. Az ágazati szintre vonatkozó javaslatok 

Elsődleges jelentőségű a szabályozás ágazatosításának erősítése a hazai történeti és a kortárs 

külföldi minták figyelembevételével. Ez egy olyan szabályozási szisztémát jelentene, ami a 

fegyveres védelem összkormányzati feladatait az idő előrehaladtával önálló szabályozási 

tárgykörré tehetné, emellett pedig a szabályozásban létjogosultságot adhatna az ágazati 

kódexek, az egyes ágazatokon átnyúló területek önálló törvényei, valamint a több szervezetet 

magában foglaló ágazatok esetén a különálló szervezeti szabályozás előtt. Ez a gyakorlatban 

azt jelentené meglátásom szerint, hogy a fegyveres védelem mint alrendszeri szint 

tekintetében mindenképp vizsgálandó és mérlegelendő volna egy nemzetvédelemről, vagy 

Magyarország fegyveres védelméről és annak irányításáról szóló törvény megalkotása, mely 

- a fegyveres védelem összkormányzati értékelésének, tervezésének, 

irányításának sajátos intézményeit, 

- a védelmi igazgatás különös szabályait és adatkezelési kapcsolódásait, 

- az egyes fegyveres védelmi fenyegetések kapcsán a közigazgatás egészét – és 

ennek részeként a fegyveres védelem ágazatait –érintő, sőt az állampolgárokra 

is kiterjedő riasztási szabályokat, valamint 

- a különleges jogrend törvényi szintű szabályait 

ölelhetné fel. 

Erre építkezve lehetne megalkotni, illetve újraszabályozni a fegyveres védelem egyes 

ágazatairól szóló törvényeket, amelyek körében a honvédelemről szóló törvény megújítása, 

valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény nemzetbiztonsági tevékenységről 

szóló törvénnyé formálása, illetve egy rendészetről szóló törvény megalkotása lenne 

vizsgálandó a jövőben az ágazati szabályok kódex jellegű szabályozása érdekében. Ezekben a 

fegyveres védelem jogi leképezhetőségéről írt fejezet szerinti tárgykörök kerülhetnének 

szabályozásra, beleértve ebbe a szervezeti szabályozás közös alapra építését. 

6.2.1.3. A szervezeti szintet érintő javaslatok 

Az ágazati szint alatt egyrészről politikai döntési, másrészről a törvénymódosítások számára 

vonatkozó döntési és adminisztratív ’bürokráciacsökkentési’ vonatkozású kodifikáció-

szemléleti kérdés, hogy indokolt-e az egyes ágazatokon belüli katonai karakterű szervek 

különálló szabályozása, vagy azok fő szabályait az ágazati törvényekben, részletszabályaik 
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pedig – az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó rendelkezéseinek módosítását követően – 

az ezeket végrehajtó kormány rendeletekben kellene elhelyezni. 

Meglátásom szerint az önálló szervezeti szabályozás jobban átlátható és egyben 

hatékonyabb szabályozást is jelentene, hiszen a szervezeti szabályozásban csak a szervezetre, 

annak feladatrendszerére, vezetésére, sajátos működési, eljárási szabályaira vonatkozó 

szabályok jelennének meg, vagyis nem keverednének az adott ágazat felső szintű vezetésére 

és irányítására, illetve ágazati igazgatására és jogkorlátozási sajátosságaira vonatkozó 

szabályok a közvetlenül védelmi típusú feladatvégrehajtás szabályaival. 

Mindezeket összevetve az alrendszeri és ágazati szintre irányuló javaslatokkal, 

valamint a fegyveres védelem rendszerének felvázolásánál jelölt ágazatközi funkciók 

gondolatával, a szabályozást a következő áttekintő táblázat szerint tartom megújíthatónak. 

 

Szabályozási 

szint 
Szabályozó 

Alrendszeri 

szint 
Nemzetvédelemről / Magyarország fegyveres védelméről és annak irányításáról szóló törvény 

Ágazati és 

ágazatközi 

szint 

Honvédelemről 

szóló törvény 

Az 

államhatár 

őrzéséről és 

védelméről 

szóló 

törvény 

Rendészetről 

szóló törvény 

A terrorizmus 

elhárításáról 

szóló törvény 
Nemzetbiztonsági 

tevékenységről 

szóló törvény 
A kibervédelemről 

szóló törvény 

Szervezeti 

szint (és 

különös 

tárgyi szint) 

A Magyar Honvédségről 

szóló törvény/Korm. r. 

A rendőrségről szóló 

törvény/Korm. r. 

Az Alkotmányvédelmi 

Hivatalról szóló 

törvény/Korm. r. 

A Magyarország terültén 

tartózkodó külföldi 

fegyveres erőkről szóló 

törvény 

A Nemzeti Védelmi Szolgálatról 

szóló törvény/Korm. r. 

Az Információs Hivatalról 

szóló törvény/Korm. r. 

A polgári védelemről 

szóló törvény 

A Nemzetbiztonsági 

Szakszolgálatról szóló 

törvény/Korm. r. 
A Nemzeti Adó- és 

Vámhivatalról szóló 

törvény/Korm. r. 

A honvédelmi 

munkakötelezettségről/ 

~szolgáltatásokról szóló 

törvény 

A Katonai Nemzetbiztonsági 

Szolgálatról szóló 

törvény/Korm. r. 

A fegyveres védelem rendszerének szabályozására vonatkozó javaslatok áttekintő táblázata 

6.2.2. A fegyveres védelmi rendszer lehetséges intézmény-fejlesztési irányai 

Ahhoz, hogy a komplex biztonsághoz igazodó, komplex és célra vezető fegyveres védelemről 

beszélhessünk a jó kormányzat jegyében, szükséges, hogy a fegyveres védelem állami 

alrendszeri jellegét erősítő szabályozás mellett megfelelő intézményi fejlesztési irányokban is 

gondolkodjunk. 
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Bizonyos alapok már rendelkezésre állnak e körben, például a Nemzetbiztonsági 

Kabinet, mint a Kormány védelmi döntéselőkészítő szerve349, vagy a védelmi igazgatás 

gondolata, még ha utóbbi a példa is arra, hogy az átfogó védelem nem megfelelően került 

elhelyezésre a kormányzati rendszerben. Ezekre azonban már lehet építeni a fejlesztés, illetve 

a hiányosságok felszámolása terén a fegyveres védelem rendszerének tagozódását lekövetve. 

6.2.2.1. Az alrendszeri szintre ható javaslatok 

Az alrendszeri szint tekintetében a javaslatok célja, hogy az államfejlesztés és a hatékony 

kormányzás követelményei találkozzanak a biztonsági környezet komplexitásából és gyors 

változásaiból adódó gyors döntések igényével, persze a szakmai megalapozottság lehető 

legmagasabb szintű fenntartása mellett. 

E tényezők együttes érvényesítéséhez úgy vélem, hogy szükséges egy alrendszeri 

szintű erős intézményi alap, amely 

- stratégiailag irányítja és összehangolja az ágazati 

tevékenységeket a Kormány döntési jogköreit közvetlenül 

támogatva, 

- koordinálja az egyes ágazati igazgatási tevékenységeket és az 

ágazatközi feladatokat, 

- biztosítja a komplex elemzés lehetőségét az ágazati érdekek és 

ismeretek balanszírozásával, valamint 

- felügyeli az egyes ágazatok tevékenységét a stratégiai döntések 

hatékony és összehangolt megvalósítása érdekében. 

 

E feltételek teljesüléséhez – jelen ismereteim szerint – kettős megoldást látok 

megfontolandónak a békeidejű, vagy inkább normál jogrendi működés terén. Egyrészről úgy 

gondolom, hogy a Nemzetbiztonsági Kabinetet, esetlegesen más, az alrendszeri szintet jobban 

tükröző, például nemzetvédelmi elnevezés mellett meg kellene erősíteni és a Stratégiai 

Kabinethez, illetve a Gazdasági Kabinethez hasonlóan a Kormány jogkörében eljáró 

döntéshozó szervvé kellene minősíteni, azzal, hogy meghatározott tárgykörökről csak a 

Kormány hozhatna döntést a fegyveres védelem terén. Ennek további megalapozásához, 

előkészítéshez érdemes lenne megvizsgálni a tágabb értelemben vett fegyveres védelem, vagy 

ahogy az Amerikai Egyesült Államokban nevezik, a nemzetbiztonság felfogását, 

döntéselőkészítési struktúráját. A rendszerszintű megközelítés alapján ennek az újjászervezett 

                                                           
349 Lásd a Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozatot. 
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kabinetnek lehetne több munkacsoportja, amelyek az egyes fegyveres védelmi ágazatokat, 

illetve sajátos védelmi funkcióösszességeket fednék le és amelyek részben már ma is 

megjelennek a különböző kormányzati döntéselőkészítő szervekben.350 Ezek lehetnének a (1) 

Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Munkacsoport, a (2) Nemzetbiztonsági Koordinációs 

Munkacsoport, (3) a Belbiztonsági Koordinációs Munkacsoport, valamint (4) Terrorellenes 

Koordinációs Munkacsoport.  

Másrészről ennek a döntéshozó jellegű kabinetnek szüksége lenne egy erős és az egyes 

tárcák tevékenységének koordinációjára épülő igazgatási és szakértő-elemző-tervező 

szakapparátusra, vagyis egy szervezetében, hatásköreiben megerősített védelmi igazgatási és 

fejlesztési szakapparátusra.351 Ehhez azonban a védelmi igazgatást vagy a kormányzati 

koordinációért felelős minisztériumban kellene elhelyezni vagy valódi ágazatközi irányítási 

jogkörökkel felruházva a Honvédelmi Minisztériumban megerősíteni, lehetőség szerint egy 

védelmi igazgatásért felelős államtitkár irányítása alatt, megfelelő létszámmal, főosztályokra 

bontva. Ezzel biztosítható volna az állam kiterjedt védelmi feladatrendszerének központi, 

szakigazgatási összehangolása és az ezen belül speciális fegyveres védelmi tárgyú kérdések 

szakszerű tárcaközi irányítása, beleértve ebbe az egyes tárcák felügyeletéhez szükséges 

státuszt a kormányzaton belül. Jelenleg ez a feladatrendszer a Miniszterelnökség – mint 

kormányzati koordinációért felelős minisztérium – szervezetében352 nem jelenik meg, a 

Honvédelmi Minisztériumban pedig egyetlen – a honvédelmi ágazaton kívüli körre nézve 

koordinatív hatáskörű – főosztály látja azt el, amihez nem társul ágazatközi irányítási jogkör. 

A védelmi igazgatás fejlesztéséhez szükséges szakmai portfóliók tekintetében egyértelműen 

szükség lenne vezényelt egyenruhás állományra és állami tisztviselőkre, valamint a komplex 

biztonság sajátos ágazatihoz tartozó ágazati szakemberekre is. E körben azonban javasolom 

mérlegelni, hogy a fegyveres védelem terén dolgozó állami tisztviselők körében sajátos 

jogállási szabályok kerüljenek kialakításra, ezzel biztosítva a többlet-tevékenységek 

                                                           
350 A honvédelmi ágazat tekintetében ilyen a Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport 

létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. 

határozat által létrehozott munkacsoport, röviden HIKOM, míg a belbiztonság tekintetében ilyen a 

Nemzetbiztonsági Kabinet mellett működő Terrorellenes Koordinációs Munkacsoport, valamint a hatékonyabb 

irányítás támogatása érdekében a terrorizmus elleni küzdelem feladatainak egységes végrehajtási rendjéről szóló 

1824/2015. (XI. 19.) Korm. határozat által felállított Terrorellenes Koordinációs Bizottság. 
351 Ezt a javaslatot mindenképp indokolt kiegészíteni azzal, hogy a szakértői szintű tevékenységet szükséges 

lenne egy komplex, szakmai-tudományos megalapozottságú tudományos képesség intézményesítésével is 

támogatni, ami azonban jellegében úgy vélem testidegen lenne a központi közigazgatástól, tehát egy 

háttérintézmény létrehozását tenné indokolttá, mint Nemzetvédelmi Igazgatási és Fejlesztési Kutatóintézet. Ez 

természetesen megszervezhető lenne a Nemzeti Közszolgálati Egyetem keretében is a fenntartók egyetértése és 

támogatása esetén, mint karközi kutatóintézet. 
352 Ilyen vezetői portfólió, vagy a feladat ellátására hivatott szervezeti elem a Miniszterelnökség Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasításban nem azonosítható. 
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ellensúlyozását, valamint sajátos munkavégzési formák meghonosítását,353 vagyis 

mérlegelendő egyfajta fegyveres védelmi tisztviselő jogállás kialakítását az állami tisztviselői 

karon belül az érintett közigazgatási szervek tekintetében. 

Az alrendszeri szinten belül sajátos helyen áll a köztársasági elnök hatásköre és 

hivatala, amelyekre a szabályozásnál már kitértem. A hatályos szabályozás szerint ugyanis a 

köztársasági elnök fegyveres védelemmel összefüggő jogkörei Janus-arcúak. Fegyveres 

védelmi jogköreinek hangsúlyát a közgondolkodásban az Alaptörvény 9. cikk (2) bekezdése 

szerinti főparancsnoki jogkör adja, ami egy katonai védelmi dominanciájú, historizáló 

funkciót jelenít meg, miközben a 9. cikk (1) bekezdése szerinti, az államrendszer 

demokratikus működése feletti őrködés és az önállóan tételezett törvénykezdeményezési 

jogkör már önmagában megalapozhatja, hogy ezek keretében a fegyveres védelem egésze 

felett ellenőrző tevékenységet folytasson. A főparancsnoki jogkör megítélésén alapulva, de 

már a teljes fegyveres védelem egészére nézve fontos a tábornokok kinevezésének jogköre, 

ami a béke idejű védelmi feladatok egyik emblematikus, de protokolláris jelleget tükröző 

eleme a csapatzászló adományozása mellett. Itt már adódhat a kérdés, hogy a főparancsnoki 

jogkör miért nem terjed ki a fegyveres védelem egészére, ha a kinevezési jogkör a teljes 

tábornoki karra értendő és emellett az államműködés egészének demokratikus kontrollja felett 

is őrködnie kell a köztársasági elnöknek. Különösen igaz ez akkor, ha figyelembe vesszük, 

hogy a Hvt. szerint az ország fegyveres védelmi tervének érvényessége – ami 

szemantikájában is túl kell, hogy mutasson a katonai védelem körén és a Hvt. rendszerében is 

túlmutat azon – a köztársasági elnök jóváhagyásához kötött354. Ezt pedig már csak fokozza a 

szabályozás Janus-arcúságának kiteljesedése, vagyis a különleges jogrendi hatáskörök, 

melyek szükségállapot idején a legjelentősebbek a törvényrontó rendeleti jogkörrel – a 

végrehajtás érintetlensége mellett – és az országgyűlés akadályoztatása esetén a kihirdetés 

jogával, de az utóbbihoz hasonlóak rendkívüli állapot idején is, amikor a főparancsnok 

egyébként felelős döntéshozója a Honvédelmi Tanácsnak, mint az államirányítás 

csúcsszervének. Ezzel tehát irányítási és kontroll funkciók keverednek, holott lehet, hogy 

előremutatóbb lenne az utóbbit erősíteni, az előbbieket pedig a Kormánynak meghagyni. Ez a 

kettősség azért is felülvizsgálandó, mert az jelenleg visszatükröződik a Köztársasági Elnöki 

                                                           
353 E körben önálló vizsgálatok és javalatok szükségesek meglátásom szerint, így a szemléltetés érdekében 

vetném fel a munkavégzési formák köréből az egyenruhás testületek készenléti és ügyeleti szolgálati 

szabályainak leképezését, vagy akár egyes speciális szakfeladatok missziós területen történő elláthatóságának 

megnyitását. 
354 Lásd: Hvt. 20. § (1) bekezdés a) pontja. 
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Hivatal szervezetében355 is, ahol a Honvédelmi Főosztály mellett más fegyveres védelmi 

főosztály, vagy egy a fegyveres védelmet tömörítő igazgatóság sincs rendszeresítve, felvetve 

az intenzívebb ellenőrzési gyakorlat kialakíthatósága mellett azt a kérdést is, hogy különleges 

jogrend idején vajon ez a szervezeti megoldás milyen funkcióra elégséges és mennyiben 

szolgálja a gyors, de megalapozott döntéselőkészítést és döntéshozatalt. Elismerve tehát a 

köztársasági elnök főparancsnoki és kinevezési jogköreinek tradicionális jelentőségét a 

fegyveres védelem terén, megfontolandó lenne a jogkörének kiterjesztése a fegyveres 

védelem rendszerének egészére és emellett elsősorban az ellenőrző szerepének az erősítése a 

különböző, főként különleges jogrendben – egy eltérő funkcióra kialakított szervezeti bázison 

– megjelenő irányítási jogkörök rovására. 

Az alrendszeri szint tekintetében – a különleges jogrend szabályozásának esetleges 

felülvizsgálata esetén – mindenképp fontosnak tartom még a rendkívüli állapot és a 

szükségállapot fegyveres védelmi döntéshozatalának felülvizsgálatát, mivel azok jelenleg a 

rendkívüli állapotnál túl széles személyi körrel,356 a szükségállapotnál pedig meglátásom 

szerint bizonytalan hivatali rendszerrel357, illetve felelősségi-végrehajtási tengellyel 

párosulnak. Ezekben az esetkörökben a döntéshozatalt egyértelműen a kormányzati 

döntéshozás és a kormányzati felelősség irányába kellene elvinni, kiegészítve a köztársasági 

elnökkel és esetleg az alkotmánybíróság elnökével, mivel a szükséges szakapparátus a 

Kormány irányítása alatt rendelkezésre áll és így csökkenhet a döntések meghozatalának ideje 

a kritikus helyzetekben. Természetesen emellett ki kell emelni, hogy az Országgyűlés kontroll 

jogosítványai különleges jogrend idején is élnek358, azokat az Alaptörvény nem korlátozza, 

valamint így a döntésért a kormányzati felelősséget a különleges jogrend elmúlta után is lehet 

vizsgálni és nem kell bizonytalan felelősségi kérdésköröket nyitva hagyni a köztársasági 

                                                           
355 Lásd: A Köztársasági Elnöki Hivatal I-1/02406/2017. számúszervezeti és működési szabályzata a 

módosításokkal egységes szerkezetben. (http://www.keh.hu/kozerdeku_adatok/1551-

Szervezeti_es_mukodesi_szabalyzat ; letöltve: 2017.12.23.) 
356 A Honvédelmi Tanács összetétele jelenleg garanciális okokból lényegében fuzionálja a végrehajtó hatalom, a 

semleges köztársasági elnök és a törvényhozó hatalom főbb funkcióit, ami azonban az érvényes döntéshozatalt a 

tisztségek esetleges fenyegetések miatti váratlan megürülése folytán épp úgy érinti, mint a széles személyi kör – 

és feltehetően apparátusuk – egy helyre mozgatása és egy helyen tartása tekintetében, miközben nekik egyéb – 

szintén garanciális jelleget is adó – feladata is lenne az állam működtetése terén. 
357 A szükségállapot szabályozásánál érdekes és némileg bizonytalan megoldásnak tűnik, hogy a rendkívüli 

intézkedések bevezetésére rendelettel a köztársasági elnök jogosult, de a Kormány nem kerül alárendeltségébe, 

mivel ilyen passzust az Alaptörvény nem tartalmaz és annak szabályai nem írhatók felül e rendeletekkel. Ezzel 

azonban a felelős döntéshozótól élesen és nehezen kontrollálhatóan elválik a végrehajtás és az újabb rendeletek 

kidolgozása, aminek a Köztársasági Elnöki Hivatal meglehet, hogy még a folyamatos, válságidőszaki 

felügyeletére sem alkalmas a köztársasági elnök egyéb kontroll-jogkörei keretében. 
358 Az Országgyűlés működése tekintetében külön vizsgálat tárgyát képezheti, hogy miként biztosítható a 

különleges jogrendi és egyéb válságidőszaki döntések soron kívüli, gyorsított meghozatala, illetve a Kormány 

feletti kontroll hatékonyságának, dinamikájának fokozása. 
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elnök sajátos felelősségi szabályozásának a szükségállapoti törvényrontó rendeletalkotással 

való találkozásakor.  

6.2.2.2. Az ágazati szintre vonatkozó javaslatok 

Az ágazati szintű intézményi rendszer jelenleg rendkívül erős, aminek az alapvető oka az, 

hogy jelenleg lényegében alrendszeri szint nélkül ezek versengenek a kormányzati fontossági-

sorrendben. Érdemes azonban e körben átgondolni egyrészről a változó biztonsági 

környezetben megjelenő ágazatköziség kialakítását, másrészről pedig a kutatási és fejlesztési 

háttértámogatás intézményesítését. 

Az ágazati struktúra újragondolása terén mindenképp számot kell vetni azzal a fent 

lejegyzett megállapítással, hogy jelenleg több olyan fegyveres védelmi feladatrendszer 

azonosítható, amelyek egy, vagy több tradicionális ágazat határán helyezhetők el a biztonsági 

kihívások jellegére és a kezelés eszköz-rendszerére figyelemmel. E kitétel mellett azonban 

érdemes ágazati és szervezeti alapfeladatokban gondolkodni, amelyek valamely ágazat, vagy 

szerv elsőségével, de nem kizárólagosságával számolnak, beleértve az előbbibe a többi ágazat 

adott feladatrendszerrel kapcsolatos működésének koordinációját is. 

Ebben a megközelítésben vizsgálandónak és megfontolandónak tűnik 

1. a terrorizmus elleni fellépés 

2. a hátárőrizet és határvédelem, valamint  

3. a kiberbiztonság és kibervédelem 

feladatrendszerének ágazatközi önállósítása, mivel ezek jelenleg leginkább a 

rendészeti ágazathoz kötődnek szervezeti és irányítási oldalról359, de jellegükben 

egyértelműen kapcsolódnak a nemzetbiztonsági ágazathoz, sőt érintik a honvédelmi ágazat 

feladatrendszerét is, különösen a NATO kötelezettségek és hadviselés változó jellege 

kapcsán. 

E körben aktuális, de hosszú távon mélyebben is vizsgálandó tárgykör a határőrizet 

feladatrendszere és annak esetleges újbóli önállósítása. Ez a történeti tradíciók, a korábbi 

fegyveres erő státusz és a feladatellátás jelenlegi – rendőri és katonai kooperációs – jellege, 

valamint a várható európai uniós és szövetségi vonatkozások miatt is mérlegelendő. E körben 

                                                           
359 A Terrorelhárítási Központ mint sajátos rendőrség-típus jelenik meg terrorizmust elhárító szervként az Rtv. 

rendszerében, míg a Nemzeti Kibervédelmi Intézet a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat része. Emellett a több 

ágazatot érintő jelleget tükrözi, hogy a terror elleni harc megjelenik az Nbtv. által statuált több szervezetnél is, 

sőt adatgyűjtési és elemzési oldalról önálló nemzetbiztonsági szolgálat feladatrendszerét is képezi a 

Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ felállítása óta. Hasonló a helyzet a kibervédelem terén 

is, mivel annak vannak nemzetbiztonsági vonatkozásai, emellett rendészeti kapcsolódásai a számítógépes 

rendszerekre elkövetett bűncselekmények terén, illetve honvédelmi vonatkozásai is a NATO kibervédelmi 

törekvései révén és a kibertér NATO általi hadszíntérré nyilvánításával. 
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kérdéses lehet, hogy a jelenleg tisztán rendészeti ágazati feladat egy kettős alárendeltségű, a 

honvédelem és a rendészet határán meghúzódó sui generis ágazatközi feladatként jelenjen 

meg a jövőben. Az utóbbit azért sem lehet eleve elvetni, mert transzatlanti és európai 

viszonylatban sem eldöntött még, hogy a feladatban ötvöződnek-e a katonai szövetségi és a 

közös rendészeti elemek a jövőben, vagy inkább a rendészeti jelleg lesz meghatározó. 

Emellett ennek a kettősségnek jelentősége lehet a különleges jogrendi felkészülésben és a 

katonai határvédelemre történő átállásban is. 

Az ágazati szintű javaslatok tekintetében emellett megvizsgálandó még a kutatási és 

fejlesztési képességek intézményi kereteinek megerősítése, mivel a világ a tudományos és 

technikai fejlődés, valamint a társadalmi és biztonsági viszonyok változása tekintetében is 

rendkívül felgyorsult. Ezen dinamikus változások hatékony lekövetéséhez és reagáláshoz 

egyértelműen szükséges a rendszerszemléletű szakmai és tudományos háttér az egyes 

ágazatok sajátosságainak megfelelően, úgy a társadalomtudományok mint a természet- és 

alkalmazott tudományok vonatkozásában. 

A természettudományok illetve az alkalmazott tudományok tekintetben a szakértői és 

kutatói intézetek mintájának további erősítésében egyértelműen el lehet gondolkodni. A 

társadalomtudományok, valamint az államtudományok tekintetében pedig a jelenleg a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetemen fókuszálódó kutatási kapacitások további fejlesztése, 

különösen a kari kutatóközpontok, illetve karközi kutatóintézetek létesítése, megerősítése 

vizsgálható meg. Figyelemmel arra, hogy jelen kutatás elsősorban államtudományi és 

jogtudományi jellegű, egyértelműnek tűnik, hogy az egyes ágazatok igazgatási és jogi 

sajátosságai az oktatás mellett kutatóközpontokban is önállóságot és hangsúlyt kapjanak. 

Emellett az is megfontolandó, hogy hasonlóan az NKE Nemzetbiztonsági Intézetéhez, idővel, 

az alrendszeri szintű javaslatok recepciójával párhuzamosan egy a fegyveres védelem 

igazgatási és szabályozási vonatkozásaira fókuszáló karközi intézet létrehozatala is 

megfontolás tárgyává váljon. 

6.2.2.3. A szervezeti szintet érintő javaslatok 

A szervezeti szint tekintetében lényegében a fenti javaslatok követendők le, melyek alapján 

javasolt mérlegelni 

1. a Nemzetbiztonsági Kabinet átnevezését és döntéshozó kabinetté fejlesztését az egyes 

fegyveres védelmi ágazatokra és kulcsfeladatrendszerekre fókuszáló munkacsoport-

rendszerrel megerősítve, egyidejűleg csökkentve a jelenlegi döntéselőkészítő fórum-
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rendszer fragmentáltságát és beépítve a különböző munkacsoportokat és bizottságokat 

a Nemzetbiztonsági Kabinet új rendszerébe; 

2. a Miniszterelnökségen egy nemzetvédelemért, vagy védelmi igazgatásért felelős 

államtitkárság és egy megfelelően alárendelt védelmi igazgatási szervezetrendszer 

létrehozását, vagy e célból a Honvédelmi Minisztérium védelmi igazgatási 

feladatrendszerének és szervezeti vonatkozásainak megerősítését; 

3. a köztársasági elnök ellenőrzési jogkörének hangsúlyosítását és a Köztársasági Elnöki 

Hivatal megerősítését a fegyveres védelem ellenőrzéséhez szükséges szakapparátussal, 

egy önálló igazgatóság és ezen belül több főosztály létesítésével; 

4. a Terrorelhárító Központ és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet önállósítását a 

nemzetbiztonság és a rendészet átfedésében lévő ágazatközi tér részeként, előbbi 

esetében akár a TIBEK-kel történő fúziót is számba véve; 

5. a Határőrség újbóli felállítását és egy a rendészet és a honvédelem határán lévő köztes 

funkcióösszesség és kettős alárendeltség indokoltságát; 

6. az egyes fegyveres védelmi ágazatok kutatási és fejlesztési háttértámogatásának 

intézményes megerősítését, beleértve ebbe a szakértői intézetek gyarapítását, 

erősítését, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatóközpontjainak és 

kutatóiintézeteinek gyarapítását, fejlesztését is. 
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7. A FEGYVERES VÉDELEM DIFFERENCIÁLÓDÁSÁNAK TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEI 

MAGYARORSZÁGON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ 1867 ÉS 1944 KÖZTI ELSŐ 

POLGÁRI IDŐSZAKRA 

„A legfontosabb államcél, amelynek szolgálatában a 

polgároknak és az állam lakosságának is 

tevékenykednie kell, a honvédelem. A honvédelem 

mély erkölcsi tartamú magasztos feladat, hazafias 

kötelesség az állam fenntartására, határainak 

védelmére, belső rendjének biztosítására. A 

honvédelem azonban egyúttal nehéz teher is, amely a 

polgárokat és a lakosokat súlyosan érinti, egyéni 

szabadságukban jelentékenyen korlátozza, személyi és 

anyagi erejüket igénybe veszi.”360 

Egyed István 

Egyed Istvánnak a magyar alkotmányról 1943-ban írt munkájában rögzített szavai különös 

alapot teremtenek egy olyan vizsgálatnak, amelynek célja a fegyveres védelem rendszeréről 

alkotott elmélet alátámasztása a 19-20. századig jellemző, katonai dominancia erőterében 

megvalósuló hazai jogfejlődéssel e téren. Ezekből a sorokból ugyanis kiviláglik, hogy az 1945 

előtti magyar jogtudományban a honvédelem, illetve a fegyveres védelem fontossága 

lényegesen nagyobb volt, mint napjainkban. Ez abból is érezhető, hogy a vizsgált korszak 

hadtörténetének és hadszervezetének úgy korabeli kézikönyve,361 mint kortárs önálló 

tankönyve is van,362 de mindezek monografikus jogtörténeti feldolgozása napjainkban még 

várat magára. 

1867 és 1944 között volt az első, tartós polgári időszak Magyarország történetében, 

amelynek alapját az osztrák-magyar Kiegyezés363 adta, és amelyről nem mulasztjuk el 

lejegyezni, hogy abban jelentős szerepet játszott a katonai-hatalmi érdek, különösen a porosz-

osztrák háború hatása. Még az is része általános ismereteinknek, hogy a kiegyezési 

államkonstrukcióban kiemelt helyen szerepeltek az úgynevezett hadügyi kérdések, akár a 

közös hadsereg kontra nemzeti hadsereg vitában, akár az uralkodó hadügyi felségjogai, akár 

                                                           
360 Egyed István (1943) i.m. 344. o. 
361 Lásd: Pilch Jenő (1915): Ausztria és Magyarország hadserege. Lampel Róbert, Budapest. 
362 Lásd: Csikány Tamás (2004 szerk.): A Magyar Honvédség 1848-1989. Egyetemi Tankönyv I-II. Kötet. Zrínyi 

Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Kiadó, Budapest. 
363 Ezzel kapcsolatban fontos az 1867-es Kiegyezés történelmi jelentőségét nem csorbítva megjegyezni, hogy az 

illeszkedik egy olyan történelmi láncolatba, amely a régre nyúló oszták-magyar viszonyban több korábbi jelentős 

kompromisszummal is járt. Ezek közül a fegyveres védelem kapcsán a Rákóczi-szabadságharc utáni rendezés és 

az állandó hadsereg felállítása, valamint a Pragmatica Sanctio emelendő ki. A téma kapcsán bővebben lásd: Rácz 

Lajos (2016): Adalékok Ausztria és Magyarország közjogi kapcsolatának alakulásához. In Rácz Lajos (2016 

szerk.): Rex et regnum. Tanulmányok a magyar politikai gondolkodás és kormányzás történetéből. Gondoalt 

kiadó, Budapest, 274-284. o. 
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pedig a közös hadügyminisztérium és általa a nemzeti alkotmányos hatalmi intézmények, 

illetve a közös intézmények sajátosan vegyes konstrukciója révén. Arról azonban már 

kevesebb szó esik, hogy  e generális jellemzők mögé tekintő vizsgálat mit tár még elénk e 

korszakról és benne a fegyveres – és dominánsan katonai – védelem jelentőségéről. 

A fegyveres – és különösen katonai – védelem jogalkotásban való történeti 

önállósodása ugyanis egy majd évezredes szerves fejlődést tár elénk364. Ennek kiteljesedése a 

honvédelem vonatkozásában a polgári korszakban ment végbe és az egyben előre vetítette 

ennek a fejlődési ívnek a megkezdését a rendészet és a politikai rendészet – ma 

nemzetbiztonsági ágazat – terén. Ezt tükrözi az is, hogy minek utána ebben a korszakban a 

haderő alapfeladatába a belrend fenntartása is sokáig beletartozott, Egyed István még 1943-

ban is a honvédelmet tekintette a fegyveres védelem alrendszeri szintjének, vagyis a polgári 

állam végső erőszak-garanciájának. 

A korszak előzménykénti fontosságát a polgári Magyarország tekintetében az is 

megalapozza, hogy annak kezdete több tekintetben is hasonlóságot mutat az 1989-ben 

kezdődő második polgári korszak kezdetével és jelen korunk biztonsági kihívásaival, 

nemzetközi környezet-változásaival. 1867 az alkotmányosság helyreállításával szintén egy 

békés, de nem feszültségmentes rendszerváltásként értelmezhető, még akkor is, ha abban a 

hatalmi szereplők személyében végbemenő változás nem is tekinthető kataklizmikusnak. Ez a 

sajátos, vagy felemás rendszerváltás meghatározó természetű volt az első polgári korszakban, 

hiszen Magyarország úgy lépett a neoabszolutizmusból az alkotmányos állam világába, hogy 

az állam fegyveres ereje feletti jogosítványok széles köre maradt annak az uralkodónak a 

kezében, aki szó szerint vérbe fojtotta a magyar szabadságharcot és erőszakkal fenntartotta az 

azt követő önkényuralmat. A kiegyezés jelentette rendszerváltás is egy rendkívül törékeny 

belpolitikai miliőben, jelentős politikai bizalmatlanság, gyanakvás és ellenérzések mellett jött 

létre a nemzetközi környezet kényszerítő erejű fordulatai miatt. Ez a helyzet kettős szorításba 

helyezte a magyar jogalkotást, hiszen egyszerre kellett a kényes belpolitikai 

kompromisszumot fenntartva garanciákat biztosítani a magyarságnak és ennek részeként 

megkezdeni a jogállam kiépítését, de közben kielégíteni a bécsi udvar hatalmi érdekeit, 

birodalmi igényeit, aminek a fegyveres védelem kiemelt terepe volt. 

A kiegyezéssel kezdődő időszak ilyen vonatkozásban is viszonyítási alap lehet az 

1989-től kezdődő második polgári korszak és vele a jelen tekintetében is. Az eltérés talán 

abban ragadható meg, hogy az első polgári korszak szemléletére, szabályozására és 

                                                           
364 Lásd: Farkas Ádám (2016 szerk.): Corpus Juris Militaris Hungarici I. Magyar Katonai Jogi és Hadijogi 

Társaság, Budapest., Farkas Ádám (2015a) i.m. 
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államszervezésére már a kezdet kezdetén megkerülhetetlen nyomást helyezett a nemzetközi 

biztonsági és hatalmi környezet, vagyis fel sem merülhetett a hatalmi potenciál alapját jelentő 

védelmi képességek szabályozási túlkorlátozása, vagy materiális értelemben vett csökkentése, 

erőtlenné tétele. 

Hasonlatosságot mutat azonban a két „rendszerváltoztatás” abban a tekintetben is, 

hogy azok megvalósulása után rövidesen rendkívül dinamikusan és korántsem pozitívan 

kezdett változni a nemzetközi környezet és különösen az ország biztonságát érintő kihívások 

palettája. Szélsőségesség, migráció, nagyhatalmi versengés, szövetségesi nyomás és 

anarchizmus – ma terrorizmus – épp úgy megjelent a kihívások listáján, mint napjainkban. 

Mindezekre figyelemmel tehát a – belrend fenntartására és a titkosszolgálati 

feladatokra is kiterjedő – honvédelem, azaz korabeli fegyveres védelem jogalkotási hazai 

evolúcióját azért is érdemes áttekinteni, mert az részint hasonló történelmi szituációban 

teljesedett ki mint amilyenben ma élünk, és mert az igazolása lehet az értekezés első részében 

kialakított elméleti rendszernek. E körben a honvédelem jogának jogtörténeti előzményeit és 

1848-as polgári alapvonalait, az 1867 és 1944 közötti időszak történelmi, politikai és 

biztonsági környezetének főbb tendenciáit tekintem át, hogy ezek ismeretében vázolhassam 

fel a fegyveres védelem rendszerének kialakulását – azaz a szervezeti differenciálódást –, 

továbbá a fegyveres védelem rendszerének szabályozási kibontakozását, hangsúlyozva ezen 

belül a honvédelmi ágazat jogi szabályozásának rendszer-fejlődését. 

7.1. A KATONAI VÉDELEM SZABÁLYOZÁSÁNAK KIKRISTÁLYOSODÁSA A POLGÁRI KOR 

ELŐTTI HAZAI TÖRVÉNYALKOTÁSBAN 

A fegyveres védelem joga tekintetében érdemes azzal a kitétellel kezdeni mondanivalónkat, 

hogy a nomadizáló időszak jogát időszakosan katonai jogként, büntetőjogát pedig katonai 

büntetőjogként is kezelhetjük. Ezt a megközelítést meglátásom szerint Werbőczy Istvánnak a 

nemesség eredetéről írott megállapításai is részben alátámasztják, amit érdemes kiegészíteni 

azzal a kitétellel, hogy ugyan a fegyveres demokrácia korában a „politikai nemzetet” a 

fegyverképes férfiak alkották, a nagy vállalkozás útján lévő nemzet szinte egésze valamely 

módon birtokolta a fegyverforgatás képességét, s feltételezhetjük, hogy a hadi érdeket 

sértőkre – társadalmi állásuktól és katona voltuktól függetlenül – a legsúlyosabb büntetések 

vonatkoztak.365 

                                                           
365 „Ez a nép tehát, amely egy fő alatt áll, fellebbvalóitól kemény és súlyos büntetéseket áll ki elkövetett 

vétkeiért, s nem szeretet, hanem félelem tartja őket féken; a fáradalmakat és nehézségeket derekasan tűrik, 

dacolnak a hőséggel és faggyal, és a szükségesekeben való egyéb nélkülözéssel, mint afféle nomád nép. […] írja 
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A népvándorlás országútján véghezvitt hatalmas vállalkozás azonban időszakosnak 

mutatkozott a magyar nemzet történetében és azt Európa viszonyaiból adódóan a területi 

államiság váltotta fel. Ez szükségképpen együtt járt a hadakozó nemzet átalakulásával és a 

hadakozók számszerű – de nem politikai – kisebbségbe szorulásával. Ettől az időszaktól 

kezdve egyértelmű, hogy az általános jog nem hadijog és nem katonai jog, hanem a 

katonáskodókra vonatkozó rendelkezések már az általános jog sajátos szabályaiként jelennek 

meg. 

Az államalapítással tehát az általános jog elnyelte a fegyveres védelemre vonatkozó 

jogot és hosszú időn keresztül a törvényalkotásban ez utóbbi csupán az ad hoc igények 

szerinti jogalkotással jelent meg, amely időszakot a kikristályosodás kezdeteként, 

előzményeiként foghatunk fel. 

Érdemes leszögezni, hogy a jogrendszeren belüli nehezen kitapintható cezúrák nem a 

fegyveres védelem jelentőségének kicsinységére, hanem a primitív államüzem, majd a 

feudális jog sajátosságaira vezethetők vissza. A fegyveres védelem joga ugyanis már a 

kezdetektől kiemelt jelentőségűnek mutatkozott. Ezt példázza az is, hogy Árpád-házi és 

vegyes-házi királyaink, majd a Habsburg uralkodók is időről-időre szabályozták a fegyveres – 

alapvetően a katonai – védelem egyes kérdéseit. Emellett mindig szem előtt kell tartani, hogy 

a hazánk jogát hosszú időn át meghatározó szokásjog és alkotmányos tradíció alapvető 

jelentőséget tulajdonított – a nemesség szempontjából is – a katonai kötelmeknek, valamint 

megkérdőjelezhetetlen érvénnyel tételezte a végrehajtó hatalom csúcsát jelentő uralkodó 

főhadúri jogait, amelyek révén a Szent Koronát viselő uralkodó a katonai viszonyokban a 

legfelsőbb hadúrként jelent meg.366 

A nemesség eredetén túl úgy a jogalkotásban, mint az államszervezés korszakos 

változásaiban visszatükröződik a fegyveres védelem fontossága, illetve a „rendszerváltások” 

és az állami erőszak módosulásának történeti összefonódása. 

                                                                                                                                                                                     
Bölcs Leó Taktikája. Lásd: Morvacsik Gyula (1986): Bölcs Leó Taktikája, mint magyar történeti forrás. In 

Kocsis Bernát (1986 szerk.): Válogatás a magyar hadügy írásaiból. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 18. o. 
366 „Az országnak kül és belellenségtőli megvédésére nem ritkán anyagi erő, fegyveres nép, s egyéb hadi 

eszközök szükségesek; ezek együttvéve a hadi hatalmat képezik s a királynak azon joga hadieszközöket szerezni, 

várakat építeni, hadakat szedni s fölfegyverezni fegyverjognak (jus armorum) neveztetik. A fegyverjog ereje s 

hatalma a hadseregben fekszik. Eredetileg minden magyar fegyverviselő volt, s vándor nemzetek módjára a 

magyar hadak szerkezete inkább támadásra mint védelemre volt irányozva; mi azonban, őseink a keresztény 

hitre térvén, megváltozott s a hadi szervezet inkább honvédelmi rendszerré alakult. Ennek folytában keletkezett a 

rendes és rendkívüli hadsereg közötti különbség, mely eredetileg ismeretlen volt. Az ország védelméről 

gondoskodni a király különös tisztéhez tartozott; ki is a történelem tanúsága szerint már régi időtől fogva a 

nemzeti derék hadon kivül fegyveres néppel bírt.” Hegedüs Lajos (1861): A magyar közjog alapvonalai. 

Heckenast Gusztáv, Pest, 182. o. 
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Államalapító Szent István királyunknak Imre herceghez írott intelmeiben 

egyértelműen körvonalazódik az uralom és a fegyveres védelem szükségképpeni 

egymásrautaltsága, mikor a „IV. A főemberek és vitézek tiszteletéről” cím alatt I. István úgy 

fogalmaz: „Az uralom […] dísze a főemberek, ispánok, vitézek hűsége, erőssége, serénysége, 

szívessége és bizalma. Mert ők országod védfalai, a gyengék oltalmazói, az ellenség pusztítói, 

a határok gyarapítói. […] Katonáskodjanak, ne szolgáljanak, uralkodj mindannyiukon harag, 

gőg, gyűlölség nélkül, békésen, alázatosan, szelíden…”367 Ezt persze – mint tudjuk a 

vármegye rendszer révén – I. István államszervező tevékenységében is megalapozta. „István 

király a központi államfői és hadúri hatalmat kezébe ragadva, az ország véderőrendszerét új 

alapokra helyezte. Alapját a földbirtok és az azon felépített ispánságok alkották, élükön egy-

egy ispánnal (comes). A királyi birtokokon, valamint a honfoglaló nemzetségek utódaitól 

lakott szállásbirtokokon a felnőtt, hadra fogható férfiak egy-egy ispán alá tartoztak. A 

várispánságok központja egy-egy vár volt.”368 

I. István intelme ez után, mintha részlegesen és a hányattatott politikatörténeti 

viszontagságok között ugyan, de időszakosan meg-megnyilvánulna a magyar 

törvényalkotásban is. Ezt példázza az is, hogy 1867-ig több mint négyszázhetven törvénycikk 

különíthető ki a Corpus Iuris Hungarici címmutatójából,369 amelyek közvetlenül és az adott 

körülményekhez mérten jelentős súllyal szabályozták a fegyveres védelem kérdését,valamint 

többszörösére rúg ezen számnak azon rendelkezéseké, amelyek valamely korábbi elhatározás 

megerősítésére, esetlegesen kisebb jelentőségű részletkérdések szabályozására irányulnak. 

Ennél fontosabb azonban, hogy ezen törvényekkel Szent István kora után időről-időre 

meghatározó intézményekkel fejlődik a hazai fegyveres védelem jogintézmény-rendszere. 

Szent László király dekrétumainak harmadik könyvében a századosokról és 

tizedesekről szóló rendelkezések370 mellett katonai büntető szabályok is jelen vannak a 

hadjárat idején lopást elkövetők megbüntetésével371 kapcsolatos szabályokkal. 1222-ben 

törvény született a királynak az országon kívüli hadakozásáról,372 a hadban elesett 

jobbágyurak fiainak jutalmáról,373 vagy épp a várnépét megrontó ispánokról.374 Az ekkor 

                                                           
367 Szent István intelmei Imre herceghez. In: Mezey Barna (2006 szerk.): A magyar jogtörténet forrásai. 

Szemelvénygyűjtemény. Osiris kiadó, Budapest, 88. o. 
368 Markó Árpád (1994): Magyarország hadtörténete. Országos Közoktatási Tanács, Budapest, 16. o. 
369 Lásd: Farkas Ádám (2016 szerk.) i.m. Farkas Ádám (2015a) i.m. 
370 Szent László király Dekrétomainak Harmadik könyve 1. fejezet a századosokról és tizedesekről. 
371 Szent László király Dekrétomainak Harmadik könyve 10. fejezet azokról, a kik hadjárat idején lopnak. 
372 1222. évi VII. törvénycikk A királynak az országon kívül való hadakozásáról. 
373 1222. évi X. törvénycikk Hadban elesett jobbágyurak fiainak jutalmokról. 
374 1222. évi XIV. törvénycikk. Az olyan ispánról, a ki az ő vára népét megrontja. 
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működő magyar hadszervezet méltán tartott érdeklődésre számot a szomszédos hatalmak 

körében.375 

A 14-15. századtól a katonai védelem joga már meglehetősen erőteljes 

kibontakozásnak indult. Ennek homlokterében a háború idejére, illetve kifejezetten a 

katonáskodókra vonatkozó, vissza-visszatérő büntető rendelkezések mellett a katonaállási és 

katonaállítási kötelezettség, valamint a hadakozással kapcsolatos egyéb kötelezettségek, 

vagyis a mai honvédelmi kötelezettségek előképei állnak. Ez a változás szoros 

összefüggésben áll a hadszervezet változásával, melyben a felkelés376 mellett a banderiális 

hadszervezet – vagyis az állított katonaság – tört jelentőségre. Ennek alapjait a hadtörténet 

Károly Róbert nevéhez köti. Markó Árpád szerint: „Károly Róbert hadserege az akkori 

európai, nyugati hadseregekkel egyenrangú volt. Amikor látta, hogy az elhatalmasodott 

főurak nem törődnek az ország egyetemes védelmével, megtörte azok hatalmát és új 

véderőrendszert, a banderiális hadrendszert léptette életbe. E szerint a birtokos nemesség 

köteles volt birtokainak jövedelme arányában bandériumokat, zászlóaljakat felállítani, 

meghatározott időszakra, vagy egy-egy hadjárat tartalmára. De voltak a királynak zsoldos 

katonákból (magyarokból és külföldiekből) összeállított állandó bandériumai is. Az 

úgynevezett telekkatonaságból toborzott vármegyei bandériumokba már nem csak a 

nemességet, hanem a gazdagabb nemesektől kiállított jobbágykatonákat is betoborozták.”377 

Ezekre az alapokra épült I. Nagy Lajos királyunk több hadjárata is, amely bekerült nem csak a 

                                                           
375 Lásd: A 12. századi magyar haderő (Gyóni Mátyás: Magyarország és a magyarság a bizánci források 

tükrében.) In: Kocsis Bernát (1986 szerk.) i.m. 36-38. o. 
376 A felkelés lehetett részleges vagy általános. „Részleges felkelésről akkor van szó, ha egy hadjáratban csak a 

veszélyeztetett területhez közel eső részek vesznek részt, általánosról akkor, ha országos méretű a megmozdulás” 

Lásd: Poór János (2003): Adók, katonák, országgyűlések 1796-1811/12. Universitas kiadó, Budapest, 55. o. 

Emellett lásd még: 1553. évi IV. törvénycikk A részleges fölkelésre való készülés. 1556. évi XXI. törvénycikk Az 

általános hadjáratban, ugy az urak, mint a nemesek fejenkint tartoznak megjelenni. 1556. évi XXII. törvénycikk 

Részleges hadjárat. 1557. évi II. törvénycikk Általános hadjárat. 1559. évi XIII. törvénycikk Az általános és 

részleges hadjárat, ez alkalommal is az ezerötszázötvenhatodik évi közönséges végzések szerint történjék. 1566. 

évi XVIII. törvénycikk Általános és részleges fölkelés. 1574. évi XI. törvénycikk A hadjáratok vagy általános 

fölkelések és a részleges fölkelések módja. 1574. évi XII. törvénycikk Minden ötödik jobbágy fölkelése. 1578. évi 

XIII. törvénycikk Általános hadjárat. 1596. évi VII. törvénycikk A császári felség mellett való személyes 

fölkelésről. 1600. évi XII. törvénycikk Az általános felkelés módjáról és négy kaputól egy gyalog puskás 

fölajánlásáról. 1618. évi LVI. törvénycikk Szükség idején, ugy az általános, mint a részleges fölkelés módjának 

a megtartásáról. 1622. évi XXI. törvénycikk A fölkelés módjáról, ellenséges támadás és nagy szükség esetén. 

1622. évi XXII. törvénycikk A gyors és részleges fölkelésről. 1635. évi LXXXVIII. törvénycikk A részleges és 

általános fölkelés módját megállapítják. 1638. évi XV. törvénycikk Az általános és részleges fölkelés módja. 

1662. évi V. törvénycikk A felkelés és együttműködés módja nyilt háboru vagy valamely erősség ostroma vagy 

visszaszerzése idején. 1681. évi XLVI. törvénycikk Nyilt háboru idején az országlakók személyes felkelést 

ajánlanak. 1681. évi XLVII. törvénycikk Hasonlóképen valamely felmerülő szükség esetére részletes felkelést 

ajánlanak. 
377 Bővebben lásd: Markó Árpád (1994) i.m. 35-36. o., Botka János (2006): A magyar banderiális hadszervezet 

1715-ig. In: H. Batkó Edit – Horváth László – Kaposvári Gyöngyi – Tárnoki Judit – Vadász István (2006 szerk.): 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve 15. Szolnok, 105-120. o. 
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magyar hadtörténet diadalainak, de az európai hadtörténet meghatározó eseményeinek sorába 

is.378 

Ezt követően jelentős fordulatot I. Zsigmond szervezési tevékenysége hozott a hazai 

fegyveres védelem terén. Ezekről akár már azt is mondhatnánk, hogy valóban egy honvédelmi 

rendszer irányába mutatnak és a szisztematikus szabályozási különválás alapjait teremtették 

meg. „Zsigmond sok háborújából azt a tapasztalatot merítette, hogy a hadügyet az eddiginél 

szilárdabb alapokra kell helyezni, ezért 1435. március 12-én törvényt hozott. Ez a törvény 

megállapítja nemcsak a király, az egyházi és világi főemberek és a köznemesség hadbaszállási 

kötelezettségét, hanem részletesen szabályozta a bandériumok létszámát, a fegyvernemeket és 

a személyes felkelés kötelezettségét is. Ez a legrégibb ilyen természetű magyar 

haditörvényünk.”379 – írja Markó Árpád. Való igaz, hogy a zsigmondi szabályozás 

meglehetősen széles körű volt, hiszen az több mint hét törvénycikkben380 és további 

szabályzatokban381 öltött testet, s egy olyan jogalkotást tükrözött, amely már nem csupán az 

ad hoc kívánalmakból, vagy a sürgető történelmi kihívások tűzoltásszerű kezeléséből 

táplálkozott, hanem beteljesíteni igyekezett a fegyveres védelem prekodifikálásának fő 

kötelezettségét. A zsigmondi rendszer tehát a puszta szabályozáson túl a hadügyi tudományok 

és a stratégai szemlélet követelményeit igyekezett átültetni a jog nyelvezetére az ország 

közjogi rendszerének figyelembevételével. 

A zsigmondi rendszert követően a szabályozás egyre sokrétűbbé vált. Egyrészről már 

1439-ben törvény született a zsoldosokról és közönséges hadseregről382 és a katonák 

jussairól,383 míg az ezt követő évtizedek központi kérdéseivé váltak a kastélyok, várak és 

erősségek ügyében kiadott törvénycikkek, majd pedig a Hunyadiak hadszervezésének 

mozzanatai.384 Az utóbbi nemcsak a szépirodalom, a hadtörténelem, és a magyar nemzet 

                                                           
378 Lásd: I. Lajos hadseregének felépítése és harcmódja. In: Kocsis Bernát (1986 szerk.) i.m. 52-54. o. 
379 Markó Árpád (1994) i.m. 48. o. 
380 1435. évi I. törvénycikk Hogy a király hada mellett az előkelők is tartoznak fölkelni. 1435. évi II. törvénycikk 

Hogy minden harminczhárom jobbágy után egy jól felfegyverzett lovast kell hadba küldeni. 1435. évi II. 

törvénycikk A birtoktalan vagy olyan nemesek, a kiknek nincsenek jobbágyaik, kötelesek hadba menni. 1435. évi 

IV. törvénycikk Osztatlan állapotban lévő nemes testvérek maguk közül egyet, az uraknál szolgálatban állók 

pedig maguk helyett másokat tartoznak az ispánnal hadba küldeni. 1435. évi VII. törvénycikk Hogy az, a ki a 

hadseregbe későn jő vagy innen titkon avagy vakmerőn eltávozik, fekvő jószágait veszíti. 1435. évi VIII. 

törvénycikk Hogy a katonák senkinek se okozzanak kárt; és a jobbágyoktól mást mint füvet, fát és vizet ne 

kapjanak. 1435. évi IX. törvénycikk A katonák okozta károk helyrehozásának módjáról. 
381 Lásd: Zsigmond honvédelmi szabályzata. In: Kocsis Bernát (1986 szerk.) i.m. 59-64. o. 
382 1439. évi III. törvénycikk A zsoldosokról és a közönséges hadseregről. 
383 1439. évi XIII. törvénycikk Hogy a katonáktól a hadifoglyokat s az ellenségtől szerzett zsákmányt el ne 

vegyék. 
384 1454. évi I. törvénycikk Hunyadi Jánost főkapitánnyá teszik. 1454. évi IV. törvénycikk Száz porta után négy 

lovas, két gyalogos írandó össze; az egytelkű nemesek önmagukra mennek hadba. 1454. évi V. törvénycikk A 

mágnások, bárók és nemesek ez alkalommal személyesen menjenek hadba. Egy várnagy a várban maradhat. 

1454. évi VII. törvénycikk Ugyanazon egy nemesnek több vármegyében levő jobbágyai urukkal indulhatnak 
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történelmének jeles mementójaként emelendő ki, hanem azért is, mert a Hunyadiak 

hadszervezete385 meglehetős éleslátásról, a kor követelményeinek ismeretéről és a szakszerű 

hadszervezésről tanúskodik, méghozzá Zsigmond munkásságának hagyományait követve oly 

módon, hogy az megpróbálja megfelelően beágyazni a hazai társadalmi, politikai, és nem 

utolsó sorban jogi rendszerekbe is. Ez a hadszervezet tehát nemcsak katonai, hanem 

gazdasági, társadalmi és államszervezési értelemben is kiemelendő stáció volt, s ilyenként a 

fegyveres védelem jogának különválása, vagy archaikusan fogalmazva: kikülönbözése 

szempontjából is nagy jelentőséggel bír. 

A Mátyást követő időszak Markó Árpád szavaival élve a magyar haderő 

hanyatlásának kora. Ahogy ő írja: „A rendek és a polgárság Mátyás halála után fellélegzettek, 

siettek megszabadulni a súlyos adóztatástól, az állandó hadsereg fenntartásától, évtizedes 

háborúktól és az erélyes központi állami fegyelemtől. Önmaguk sírját ásták meg ezzel. Ez a 

magyarázata annak, hogy a magyar haderő teljes hanyatlása hihetetlenül rövid idő alatt, 1490-

től 1526-ig tökéletessé vált és a mohácsi vereséghez vezetett.”386 Való igaz, ezt a tendenciát a 

magyarországi törvények is tükrözik, hiszen Mátyás uralkodása után a fegyveres védelem jogi 

                                                                                                                                                                                     
hadba. 1454. évi VIII. törvénycikk Hogy mindenki saját költségén, mások megkárositása nélkül tartozik 

katonáskodni és a rakonczátlankodó katonákra szabott büntetés. 1454. évi IX. törvénycikk Hogy Szlavonország 

és a többi tartományok, ugyszintén a királyi városok Magyarország más lakóinak módjára kötelesek 

katonáskodni. 1454. évi X. törvénycikk Háboru idején a biróságok szüneteljenek. 1454. évi XI. törvénycikk 

Hogy minden egyes lovasnak hiányát tizenöt, minden gyalogosét tiz aranynyal kell megfizetni, és hogy e birság 

czimén a birtokok elfoglalhatók és zálogos joggal megtarthatók. 1454. évi XII. törvénycikk Hogy a 

katonáskodás főbenjáró büntetés terhe alatt pénzbeli fizetésre át nem változtatható. 1454. évi XIII. törvénycikk 

A háboruból titkon eltávozó nemesek birtokaikat, a nem nemesek fejüket veszitsék. 1454. évi XIV. törvénycikk A 

király igérete, hogy ilyen szokatlan hadba szállást nem fog hirdetni. 1454. évi XVI. törvénycikk Hogy a 

főkapitány levelének vétele után mindenki tartozik felkelni. 1458. évi II. törvénycikk A király a maga 

jövedelméből köteles hadat viselni; különben a zászlósok és végül a nemesek is keljenek föl. 1458. évi VI. 

törvénycikk A nemesek felszólitására, minden erősséget, hütlenség vétke alatt, tizenöt nap alatt le kell rontani. 

1458. évi XIV. törvénycikk Hogy minden várost és királyi várat a kormányzó ur kezére kell szolgáltatni. 1464. 

évi II. törvénycikk A szent korona megőrzéséről. 1471. évi VI. törvénycikk Hogy a király és mások várai 

másoknak mint magyaroknak őrizetére nem bizandók. 1471. évi VII. törvénycikk Hogy Mátyás királynak 

felkelési szabályzata ugyanaz mint Zsigmondé. 1471. évi XXI. törvénycikk A királyi katonák senkinek se 

tegyenek kárt, különben a király azok kapitányai utján adasson elégtételt. 1471. évi XXIX. törvénycikk A 

várakat örökös hűtlenség büntetése alatt le kell bontani. 1474. évi I. törvénycikk Egy forintnyi hadi segély. 1474. 

évi VII. törvénycikk Az országlakósok egy éven belül nem tartoznak hadba menni, hanemha a törökök ellen. 

1474. évi XV. törvénycikk A katonák saját költségükön éljenek. 1478. évi III. törvénycikk Az országlakosok öt 

év alatt nem kötelesek hadba menni, hanemha az alább emlitett szükség kivánná. 1478. évi VI. törvénycikk Hogy 

a katonák a nemeseket és szegény jobbágyokat el ne nyomják. 1486. évi XXX. törvénycikk A kik hadba, vagy 

egyebüvé akárhová utaznak, senkinek se tegyenek kárt. 1486. évi XXXI. törvénycikk A katonák senkinek se 

okozzanak károkat; és a kártevőknek büntetéséről. 1486. évi XXXII. törvénycikk A velenczeieknek és 

lengyeleknek, hütlenség büntetése alatt senki se merjen fekvőjószágokat vagy várakat eladni, vagy részükre 

bármely czimen ideiglenesen átruházni vagy elajándékozni. 1486. évi LXI. törvénycikk Azoknak a katonáknak a 

büntetése, a kik az egyházakat megtámadják és tönkre teszik. 1486. évi LXII. törvénycikk Azoknak a katonáknak 

a büntetése, a kik a nemesek házaiba szállnak vagy az oda beszállított élelmiszereket erőszakosan elviszik. 
385 Bővebben Lásd: Markó Árpád (1994) i.m. 49-80. o., Mátyás király szárazföldi és vízi haderejének leírása 

1479-ből. In: Kocsis Bernát (1986 szerk.) i.m. 130-132. o. Mátyás király ismertetése hadseregéről. In: Kocsis 

Bernát (1986 szerk.) i.m. 132-134. o., Mátyás ismertetése seregének fegyvernemeiről. In: Kocsis Bernát (1986 

szerk.) i.m. 135. o. 
386 Markó Árpád (1994) i.m. 80. o. 
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szabályozását hosszú időn keresztül a hadbavonulási kötelezettség speciális – az ország 

nagyjait, majd a nemesek szélesedő körét mentesítő, kiváltó – szabályai határozzák meg, 

valamint az erősségekkel kapcsolatos kérdések, azaz semmilyen, rendszerszintű fejlesztést 

célzó kérdés nem jelenik meg azokban. Elgondolkodtató ezzel kapcsolatban Poór Jánosnak az 

a gondolata is, miszerint – igaz a feudális Magyarországról, de némi öniróniával úgy vélem, a 

hibát ismétlő jelen korunkról is – azt írja, hogy „A magyar nemesi társadalomról és a politikai 

elitről nemcsak a kilencvenes évek elejének L. A. Hoffmann hírhedt röpiratával fémjelezhető 

pamfletirodalma és a vezető udvari politikusok egy jelentős és képzett, de a magyarsággal 

szemben negatívan elfogult vagy kifejezetten ellenséges csoportja festett sötét képet. Hasonló 

képet festett sok, a magyar történelmet és a kortárs politikusok teljesítményét tudományos 

igénnyel elemző, mélyenszántó, korabeli történeti-jogtörténeti munka, és lényegében a 19-20. 

századi magyar történetírás egésze is. […] Rá kellett azonban jönnöm, hogy a történetírás 

túlnyomóan negatív ítélete csak annyiban módosítható, hogy nem vonatkoztatható sommásan 

a korabeli Magyarországra, különösen nem a politikai gondolkodás egészére. A nemesi 

társdalom és a politikai elit (az országgyűlések) összteljesítményére azonban igen.”387 

Az ország három részre szakadása e tekintetben a végvárak kérdéskörével hozott némi 

változást. Ezen időszak alatt is nagy számban születnek törvénycikkek a felkelésről és a 

katonáskodásról, de mint tudjuk, annak katonai értelemben vett hatékonysága nem érte – 

érhette – el azt a szintet, ami a török ellenében elégséges lett volna, így alapvetően a vonalak 

megszilárdítása felé lépett a jogalkotó, amikor a végvári rendszerre fókuszált a megalkotott 

törvénycikkekben.388 Elhamarkodott lenne azonban a katonai szempontból Mátyás korához 

                                                           
387 Poór János (2003) i.m. 7. o. 
388 1538. évi VII. törvénycikk. A végvárak megvizsgálandók. 1543. évi VII. törvénycikk A határvárakban 

elégséges őrséget kell elhelyezni. 1546. évi XLII. törvénycikk Azokat a várakat, kastélyokat és erősségeket, a 

melyek Szlavonországban a védelemre szükségtelenek, le kell ronatni; a melyekre pedig szükség van őrséggel 

kell ellátni. 1547. évi III. törvénycikk A véghelyeket a fegyverszünet alatt őrséggel kell ellátni. 1547. évi XIII. 

törvénycikk Csapatokat kell fogadni és ezek a végvidéki helyeken elhelyezendők. 1547. évi XV. törvénycikk A 

végvidéki helyeket őrséggel kell megrakni. 1550. évi XXI. törvénycikk A király végvidékek föntartására segélyt 

kér hiveitől. 1550. évi XXII. törvénycikk A csapatok eltartására és a végvidéki helyek megerősítésére két 

forintnyi segélyt ajánlanak. 1556. évi XVIII. törvénycikk A megerősítendő várak helyzetének gondos 

megvizsgálása, a mely dologra a király építőmestereket küldjön ki. 1563. évi XVI. törvénycikk A kapitányok a 

véghelyeket gyakorta vizsgálják. 1563. évi XVIII. törvénycikk Az urak és a nemesek a hozzájuk közelebb eső 

véghelyeken állandóan szolgáló katonákat tartsanak. 1563. évi XXIII. törvénycikk Hajduk csakis a véghelyeken 

tarthatók és ezek is zsoldon; az általuk okozott károkat meg kell téríteni. 1574. évi XIII. törvénycikk A kisebb 

várakat Kanizsa körül és Zala vármegyében őrséggel erősítsék meg. 1595. évi LIV. törvénycikk 

Magyarországon és Szlavoniában a véghelyekről és a katonákról gondoskodás történjék. 1596. évi XXVIII. 

törvénycikk A véghelyek megerősítéséről, az országlakók tehetségükhöz képest hiányzani nem fognak. 1596. évi 

XXIX. törvénycikk A katonákat téli állomásokra, az ellenséggel szomszédos véghelyekre kell beosztani. 1597. 

évi XIII. törvénycikk A véghelyek megerősítéséről, meg arról, hogy a szegény népet igazságtalanul tul ne 

terheljék. 1613. évi VI. törvénycikk Az ország véghelyeinek katonasággal, ágyukkal és hadi vetőgépekkel 

ellátásáról. 1618. évi XXXIV. törvénycikk Az ország véghelyeinek erődítéséről és megerősítéséről; továbbá a 

zsoldok kifizetéséről. 
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mért tényleges züllést teljes körű hanyatlásként értékelni, hiszen ezen időszakban olyan 

intézmények és megoldások honosodtak meg a fegyveres védelem szabályozásában, amelyek 

hosszú időn keresztül meghatározónak mutatkoztak. Ezek közül egyrészt kiemelendő a 

személyes katonáskodási kötelezettség mellett az adók módjára való kötelezettségvállalás 

megerősödése,389vagy a katonai célú felszerelések szállítmányozására vonatkozó speciális 

szabályok,390 mint a honvédelmi szolgáltatások korai előzményei, másrészről pedig a 

kuriózumnak számító belföldi alkalmazásra vonatkozó törvénycikkek,391 amelyet magam – 

nem pejoratív értelemben véve – a karhatalmi tevékenység előzményeként tartok számon. 

A végvidékek megerősítésére való törekvés másik fontos következménye az ingyen 

munka jogintézményének392 egyre-másra való megjelenése, majd az 1600-as években annak 

bevetté válása a magyar törvények között, amelyet a honvédelmi munkakötelezettség, illetve 

részben a gazdasági anyagi szolgáltatás előzményeként értelmezek a feudális viszonyok 

között. Ez a közjogi alapú, védelmi célú ingyen munka a meglévő kötelezettségek mellett 

össztársadalmi feladattá tette a végvidékek megerősítését, ami bizonyos esetekben nem csak 

munkára, hanem a munkálatok elvégzéséhez szükséges anyagokra is irányulhatott, amiktől 

elkülönítendő a pénzben való – adó, vagy segély formájában megjelenő – társadalmi 

felelősségvállalás. 

A fent ismertetett jogintézmények szabályozása és a felkelés intézményének 

folyamatos újraszabályozása tehát meghatározta a 16-17. század jogalkotását, amelyben 

                                                           
389 1542. évi XXXV. törvénycikk A magánegyházi személyek adózása a háboru czéljára. 1542. évi XXXVI. 

törvénycikk Kinek a kezéhez kell adni ezt az adót? 1543. évi IX. törvénycikk A karok lovasok felfogadására és 

tartására kétforintos segélyt ajánlanak meg. 1543. évi XI. törvénycikk Minden száz jobbágy után ebből az 

adóból négy, saját költségen pedig két lovast kell tartani. 1662. évi XII. törvénycikk Azokról, kik a felkeléshez 

pénzben tartozzanak járulni. 
390 1538. évi VI. törvénycikk A hadi felszerelés fuvarozása. 1552. évi XIV. törvénycikk A hadsereghez való 

eleségszállítás rendje. 1566. évi XVII. törvénycikk Az élelmiszereknek a véghelyekre szállítása. 1567. évi XXII. 

törvénycikk Élelmiszerek szállítása a katonák számára. 1681. évi XLIII. törvénycikk A hadi szerek szállításáról. 
391 1537. évi IX. törvénycikk A köznyugalom háborítói ellen csapatok tartandók. 1546. évi XIX. törvénycikk A 

király tartson az országban csapatokat, nemcsak az ellenséges erő visszaszorítására, hanem a lázadók és 

daczosok megfékezésére is. 
392 1557. évi VI. törvénycikk A végvárakhoz hat napi ingyen munkának kirendelése és annak büntetése, a ki azt 

nem teljesiti. 1566. évi XIV. törvénycikk A véghelyek megerősítése és az ingyen munkák. 1569. évi XXVI. 

törvénycikk A szabad városok az ágyúk szállítását vegyék magukra. 1598. évi XXVIII. törvénycikk A véghelyek 

kiépítésére erre az évre minden kaputól hat napi munkát határoztak. 1599. évi XXVIII. törvénycikk A véghelyek 

kijavítására, erre az évre, minden kapu után hat napi munkát határoztak el. 1600. évi XV. törvénycikk. A 

véghelyek kijavítására hat napi ingyen munka elhatározása. 1613. évi VIII. törvénycikk A véghelyekhez, a 

vármegyék részéről teljesítendő ingyenmunkák szabályozásáról. 1622. évi XXXVI. törvénycikk Az ország 

véghelyeihez, a vármegyék részéről teljesítendő ingyen munkák szabályozásáról. 1625. évi XIX. törvénycikk Az 

ország véghelyeihez teljesítendő ingyen munkák szabályozásáról. 1647. évi CLIII törvénycikk Az ország 

végvidékei részére teljesítendő ingyenmunkáknak a rendjét meghatározzák. 1649. évi LXXXVI. törvénycikk Az 

ország végvidékei részére teljesítendő ingyenmunkák rendjének a megállapítása. 1655. évi CXVI. törvénycikk 

Az ország végvidékei részére teljesítendő ingyenmunkáknak a rendjét meghatározzák. 1659. évi CXXX. 

törvénycikk Az ország véghelyei részére kiszolgáltatandó ingyenes munkákat szabályozzák. 1662. évi XX. 

törvénycikk Az ingyen munkák szabályozása. 
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azonban elkezdtek megjelenni a stabilizációs és rendtartási törekvések is, melyek már az 

ország felszabadításának szervezeti és erőgenerálási alapjait393 vetítették előre. E tekintetben a 

zsoldra,394 a katonák regulázására395 vonatkozó szabályok mellett kiemelendő az idegen 

hadakba való zsoldosnak szegülés büntetése,396 valamint az első – döntően erdélyi, 

mintaértékű397 – hadiszabályzatok megjelenése.398 

A döntő fordulatot aztán az ország felszabadítása, a Rákóczi szabadságharc – 

történelmi okokból tiszavirág életű – katonai jogi vívmányai,399 majd az 1715. év hozta a 

fegyveres védelem joga kapcsán. Ez az év az ország felszabadítását és a Rákóczi 

szabadságharcot követő békerendezés mellett az állandó hadsereg megalakításának éve, 

amivel nem csak a magyar hadszervezet, de a fegyveres – azaz ekkor még lényegében katonai 

– védelem joga is alapjaiban kezdett átalakulni. Persze ennek az átalakulásnak fontos eleme a 

Habsburg abszolutizmus megerősödésének ténye is, így amikor rögzítjük, hogy az állandó 

hadsereg becikkelyezését követően csökkent a felkelésre, ingyen munkára, illetve a tág 

értelemben vett fegyveres védelemre vonatkozó törvénycikkek száma, akkor azt abban a 

tudatban kell megtennünk, hogy ez nemcsak a hadszervezet gyökeres átalakulása, hanem a 

                                                           
393 Lásd: 1595. évi XX. törvénycikk A hadiszemle módjáról és a katonáskodás tartamáról. 1595. évi XXII. 

törvénycikk A hadiszemle rendjéről. 1595. évi XXIII. törvénycikk A hadi szemlén csalással ne éljenek; az ellene 

cselekvők büntetése. 1595. évi XXV. törvénycikk A hadcsapatok tartásáról; a kapitányok hatalmáról és az 

igazságszolgáltatásról. 1600. évi IV. törvénycikk A katonai szemléről. 1601. évi XI. törvénycikk A hadak 

szemléjéről. Mikor történjék ez? A különböző vármegyékben birtokos uraknak az általános fölkelésnél mikép kell 

magukat viselniök? 
394 1595. évi XXVIII. törvénycikk Mindenféle katona a zsoldjával megelégedjék. 1595. évi XXX. törvénycikk A 

katonák havi fizetéséről. 1609. évi XII. törvénycikk A katonák zsoldjának a régi rendre való visszaviteléről. 
395 1595. évi XXIV. törvénycikk A titkon távozó katonák büntetése. 1595. évi XXVII. törvénycikk A kárttevő 

katonák büntetéséről. 1595. évi XXIX. törvénycikk A katonák büntetéséről, a kik a nemesek és jobbágyok szereit 

és lovait elveszik. 1595. évi XXXII. törvénycikk A kóborló katonák büntetéséről. 1596. évi III. törvénycikk A 

katonák garázdálkodása megszüntetésének a módja. 1662. évi VIII. törvénycikk A katonák fogadásáról és 

zsoldjáról, s a kihágók és katonáskodni vonakodók büntetéséről. 
396 1595. évi XXXIII. törvénycikk Azoknak a büntetéséről, a kik magukat külföldi urak alá adják. 1609. évi XIII. 

törvénycikk Azoknak a büntetéséről, a kik nyereségvágytól indíttatva, zsoldért idegen nemzetbeliekhez 

szegődnek.  
397 E tekintetben lásd: Hautzinger Zoltán (2007): A magyar katonai büntető igazságszolgáltatás története. In: 

Jogtudományi Közlöny 2007/6. szám, 263-276. o. 
398Hadiszabályzat a lovasság és a gyalogos hajdúk számára. In: Kocsis Bernát (1986 szerk.) i.m. 194-198. o., 

Katonai utasítás 1567-ből. In: Kocsis Bernát (1986 szerk.) i.m. 199. o., Hadiszabályzat Bocskai István 

fejedelemsége idejéből. In: Kocsis Bernát (1986 szerk.) i.m. 223-225. o., Bethlen Gábor fejedelem tábori 

parancsolata. In: Kocsis Bernát (1986 szerk.) i.m. 226-227. o., Bethlen levele Thurzó Imréhez amelyben a hadi 

rendtartást szabályozza. In: Kocsis Bernát (1986 szerk.) i.m. 233-234. o., I. Rákóczi György hadiszabályzata. In: 

Kocsis Bernát (1986 szerk.) i.m. 256-257. o., Thököly Imre hadiszabályzata. In: Kocsis Bernát (1986 szerk.) i.m. 

388-390. o. 
399 Bővebben lásd: Hautzinger Zoltán (2007b) i.m. Mezey Barna (2007): Az ónodi országgyűlésen elfogadott 

katonai szabályzatok jogtörténeti jelentősége. In: Bögöly Gyula – Hautzinger Zoltán (2007a szerk.) i.m. Mezey 

Barna (2009): Öszve-szövetkeztetett szövetségünknek kötele. A jogalkotás alkotmányos keretei a Rákóczi-

szabadságharcban. Gondolat kiadó, Budapest, 162-169.o. Farkas Ádám (2015b): A magyar katonai büntetőjog 

és igazságszolgáltatás történelmi előzményei. In: Farkas Ádám – Kelemen Roland (2015a) i.m. 17-33. o. 
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Habsburg abszolutizmus miatt is történt, mivel a már létező intézmények is az 

abszolutisztikus kormányzás részévé váltak. 

A felkelésről és adózásról szóló 1715. évi VIII. törvénycikkben az országgyűlés III. 

Károly akarata szerint rögzítette, hogy a felkelés intézményét a korábbi szabályozások szerint 

fenntartja, mindazonáltal a kor háborúinak megvívásához az már önmagában elégtelennek 

mutatkozik. Erre figyelemmel a törvénycikk 2. §-a így fogalmaz: „Minthogy azonban csupán 

ezzel emez országot elegendőképen megvédelmezni nem lehetne, sőt inkább minden 

eshetőségre erősebb és úgy bennszülöttekből, mint külföldiekből álló rendes katonaságot kell 

tartani, mely kétségtelen, hogy zsold nélkül fenn nem állhat, ezt pedig adózás nélkül 

beszerezni nem lehet: ezért az erre szükséges segélyek és adók dolgában a karokkal 

országgyűlésileg (hova tudomás szerint különben is tartozik) kell határozni.”400 

Az állandó hadsereg megszületése szükségképpen együtt járt az országgyűlés jogainak 

változásával, hiszen a korábbi felkelésről való döntés súlya értelemszerűen csökkent, amit 

azonban – az országgyűlés politikai helytállása és az uralkodók abszolutisztikus kormányzási 

képessége függvényében – ellensúlyozhatott az újonc megajánlás állandó hadsereggel 

megjelenő joga, melyek mellett az adómegajánlás a korábbiak szerint jelentős intézmény 

maradt. Tényszerűen ki kell azonban jelenteni, hogy az abszolutizmus időszakában ezek a 

jogosítványok nem mutatkoztak elégségesnek az államügyek érdemi befolyásolására, ahogy 

azt is rögzíteni kell, hogy az állandó hadsereg becikkelyezése csak az első lépcsője volt egy 

modern védrendszer kialakításának. 

Még 1715-ben törvény született arról, hogy a katonai közigazgatási és közgazdasági 

ügyekre vonatkozó rendszer kidolgozására bizottságot kell felállítani,401 aminek a munkája 

nyomán aztán a törvénytár tanúsága szerint már a kiteljesítést az abszolút monarchiák maguk 

vitték véghez. E tekintetben nem lehet elvitatni, hogy bár az alkotmányosságot sértő módon 

kormányoztak ugyan, de a felvilágosult abszolút monarchiák szabályozása a fegyveres 

védelem terén messzemenő és intenzív volt, s mint ilyen megalapozta a 19. századi modern 

hadszervezés normarendszerét.402 

                                                           
400 1715. évi VIII. törvénycikk a felkelésről és adózásról 2. §. 
401 1715. évi LIX. törvénycikk A katonai közigazgatási s közgazdasági ügyekre vonatkozó rendszer 

kidolgozására bizottságot neveznek. 
402Új hadi regulamentum melly az 1715-dik esztendőben Magyarország gyűlése alatt szerkesztetett, felséges 

Maria Theresia Romai Császárné és Koronás Királyné kegyelmes asszonyunk tulajdon kegyes parancsolatival 

megerősíttetett, deák és német nyelveken ki adattatott és annak magyar nyelvre lett forditása F. Királyi Helytartó 

Tanács által helyben hagyatott. Landerer János Mihály, 1751., Pozsony. Ignaz Franz Bergmayr (1825): 

Kriegsartikel für die kaiserlcih-königliche Armee mit allen übringen Österreichischen Militär-

Strafgesetzen.1825, Wien. Dienst-Reglement für die kaiserliche königliche Infanterie. 1807, Wien. Dienst-

Reglement für die kaiserliche königliche Cavallerie. 1807, Wien. Lásd továbbá: Hadik András utasítása a 

Brandenburg tartományba bevonuló csapatok magatartására vonatkozólag. In: Kocsis Bernát (1986 szerk.) i.m. 
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Ez a fordulat – tudniillik az állandó hadsereg végrehajtó hatalmi 

intézményrendszerének kialakítása – azonban vitatott, hogy mennyiben terjeszkedett túl az 

alkotmányosság keretein. Az állandó hadsereget statuáló 1715. évi VIII. törvénycikk ugyanis 

az uralkodó igényéhez, illetve követeléséhez igazította a felkelés elrendelésének jogát – ami a 

korábbi főhadúri jogokból is levezethető – és az állandó hadseregnek csupán a pénzügyi 

finanszírozására nézve tételezte az országgyűléssel való együttműködést. Ebből tehát az 

következik, hogy egyebekben a haderő kérdése az uralkodó jogkörébe, méghozzá hadügyi 

felségjogai körébe tartozik, melyek Legfőbb Hadúri jogaiból erednek a magyar királyság 

kezdete óta.403 

Voltak olyan elemek, amelyeknél a hadügyi felségjogok a hadszervezés oldaláról 

nyíltan kerültek szembe a történeti alkotmányossággal és a Szent Korona területi 

integritásával. Ennek legmeghatározóbb példáját a katonai határőrvidék kérdésköre adta,404 

amelynél Bécs katonai érdekei és velük az uralkodó felségjogai talán még védhetőek lettek 

volna, de az a tény, hogy ezt a védelmi entitást a magyar közjogi berendezkedésből 

kiszakították miközben magyar területen hozták létre, már kevéssé volt menthető. Ez a 

kérdéskör évszázados parlamenti vitákat eredményezett és egészen a 19. század végéig – a 

messze nem viták nélküli polgárosításig – napirenden volt a magyar politika és Bécs 

viszonyrendszerében. 

Az állandó hadsereg kialakítása mellett tehát több új intézmény – és egyben több új 

politikai vita-forrás is – megjelent a magyar törvényhozás napirendjén, amelyek az új típusú 

állandó hadsereg megszervezésével, valamint a professzionális hadviselés követelményeihez 

való felzárkózással álltak összefüggésben. Ezek mintapéldáját adja az 1790/91. évi XXXIII. 

törvénycikk a népességnek közigazgatási és katonai czélból való összeírásáról, mely az 

újoncállítás szempontjából egyértelműen nélkülözhetetlen volt és a ma már természetes 

statisztikai igényt képező népszámlálás intézményét alapította meg. 

                                                                                                                                                                                     
449-450. o. Hadik András parancs Bosfort főtrázsamesternek. In: Kocsis Bernát (1986 szerk.) i.m. 450-452. o. 

Rákóczy Rozália (2002): Militari Hungarica. Magyar katonai nyomtatványok. Válogatott bibliográfia. In 

Hadtörténelmi Közelmények 2002/2. szám 463-530. o. 
403 Ezt a nézőpontot a dualizmus időszakának jogirodalma is megerősíti. Ferdinandy Gejza azt írja: „…az 1715. 

évi 8. t.-cz. alapján az ország segélyével fenntartott királyi hadat, a mely pedig magánhadnak tekintendő, a 

király nem csak vezényeltette és vezéreltette, hanem belső szervezete is egyedül tőle függött…” Ferdinandy Gejza 

(1902) i.m. 305. o. 
404 Lásd: Ember Győző (1983): Magyarország közigazgatása 1711-1756. In Levéltári Közlemények 1983/1-2. 

szám 94-96. o. Ember Győző (1989): A Magyar Katonai Határőrvidék és az osztrák államtanács 1761-1768. In 

Hadtörténelmi Közlemények, 1989/4. szám, 475-493. o. Soós István (2011): A Horvát-Szlavón Katonai 

Határőrvidék. In História, 2011/5-6. szám, 36-37. o. Suhay Imre (1943): Monarchiánk egykori katonai 

közigazgatása. In Hadtörténelmi Közlemények 1943/3-4. füzet 159-170. o. Szádecky Lajos (1908): A székely 

határőrség szervezés 1762-64-ebn. Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest. Farkas 

Ádám (2013) i.m. 148-161. o. 
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A vitás pontok között azonban ott szerepelt az állandó haderő modern igényével együtt 

járó modern katonai képzés igénye is, amelynek súlypontja egyértelműen az osztrák 

területeken volt, ami Magyarország érdekeit méltán sértette. Ennek megfogalmazását tükrözte 

egy katonai akadémia létrehozásának igénye, amely hosszú politikai pengeváltásokba, több 

törvénycikk megalkotásába405 és egy hosszú vajúdásba torkollott, mire a Magyar Királyi 

Honvédség Ludovika-Akadémia 1872-ben ténylegesen is létrejött. 

Minden politikai és alkotmányossági vita ellenére azonban ki kell emelni, hogy ezek a 

szervezeti kérdések már egyértelműen egy jól szisztematizált, alkotmányos (jog)államban 

meglehetősen kiterjedt, önálló összefüggésekkel és törvényszerűségekkel rendelkező 

szabályrendszer felé mutattak, aminek a kialakítása csak idő kérdése volt a magyar 

jogfejlődésben. Ez pedig – nézeteim szerint – nem jelent mást, mint azt, hogy a fegyveres – és 

különösen a katonai – védelem jogának alrendszerkénti önállósulását az állandó hadsereg 

becikkelyezése és az azt követő szabályozási tendenciák nagyban gyorsították. 

Ezt a megállapítást nézeteim szerint az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc is 

jelentős mértékben igazolja. A nemzeti őrseregről szóló 1848. évi XXII. törvénycikkel 

ugyanis a honvédsereg mellett kiemelt jelentőségű kérdéssé vált a fegyveres védelem helyi 

szervezése is, ami egyben előrevetítette az általános védkötelezettség intézményét – mint 

állampolgári kötelezettséget. 

1848-1849 szabályozása az intenzív hadműveleti tevékenység miatt töredékesnek 

mondható, mégis ígéretes nemzeti törekvést tükrözött. Tekintettel azonban arra, hogy a 

szabadságharc Világosnál végképp elbukott, a fegyveres védelem törvényesítésére tett 

törekvései sem lehettek hosszú életűek az elkövetkezendő neoabszolutizmus miatt. 

A neoabszolutizmus folytatta a korábbi felvilágosult abszolutizmus gyakorlatát a tág 

értelemben vett katonai jog területén, aminek különös hatása volt a katonai büntetőjog 

terén.406 E tekintetben 1867. mérlege meglehetősen kettős, hiszen miközben az 1867. év és a 

                                                           
405 Lásd: 1802. évi IV. törvénycikk A katonai akadémiáról s tanulmányokról, és az ezen czélra gróf Festetics 

György, Rhédey Lajos és Párnitzky Mihály által tett alapítványról. 1808. évi VII. törvénycikk A katonai 

Ludovika-akadémiáról. 1812. évi II. törvénycikk A katonai Ludovika-akadémia részére folytatólag tett 

ajánlatokról. 1827. évi XVII. törvénycikk A Ludovika katonai akadémia haladéktalan fölállításáról. 1827. évi 

XVIII. törvénycikk A Ludovika katonai akadémia javára folytatólag tett ajánlatról. 1836. évi XXXIX. 

törvénycikk A Ludovicea magyar katonai Intézetre folytatva tett adakozásokról. 1836. évi XL. törvénycikk 

Bárdányi Gróf Buttler Jánosnak a Magyar Ludovicea katonai intézetre tett ajánlása Törvénybe iktattatik. 1840. 

évi XLIII. törvénycikk A magyar Ludoicea katonai intézetre tett ajánlásról. 
406 1855-ben császári nyílt paranccsal kiadásra került a Habsburg ház uralma alatt álló területek egészén 

alkalmazott katonai büntető törvénykönyv, valamint ezt követően új katonai bűnvádi eljárás is kiadásra került, 

amelyet még az évszázad vége előtt módosítottak. Mindkét jogforrás alkalmazásban maradt Magyarországon a 

Kiegyezést követően, holott azok nem váltak az alkotmányos magyar jogrendszer részévé, hiszen a magyar 

országgyűlés azokat nem iktatta törvénybe. Ennek ellenére a források hivatalos magyar fordításban megjelentek 

és kötelező érvényűek voltak a magyar fegyveres testületekre is a katonai igazságszolgáltatás gyakorlata alapján. 
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Kiegyezés a fegyveres – és különösen a katonai – védelem jogának megmásíthatatlan 

kikülönbözését, a terület alkotmányos jogállami szabályozására való törekvést hozza el, addig 

a katonai büntetőjog terén 1912-ig és 1930-ig fennmaradnak a neoabszolutizmus szabályozói, 

ami azonban elsősorban politikai mulasztásként volt értelmezhető, de az idő múlásával már a 

szabályozás természete felől is aggályosnak mutatkozott.407 

Összegezve a fegyveres védelem jogának a polgári korszakot megelőző 

kikristályosodását, azt állapíthatjuk meg, hogy lassú fejlődés eredményeként ugyan, de mintha 

újra elkezdett volna szisztematikusan kibontakozni a fegyveres védelem ókorban már ismert 

alaprendszere, valamint annak jogi sajátosságai. Ez a folyamat előbb a materiális érdekekben, 

vagyis a konkrét hadakozás kötelezettségének szabályozásában, illetve a hadakozók 

túlkapásainak megfékezésében nyilvánult meg, idővel azonban egy fokozatosan komplexebbé 

váló védelmi rendszer jogi leképezése felé indult el. Ezen út bejárása során a konkrét 

kötelezettségi és szervezeti alapok társadalmasított változatától Magyarország joga is eljutott 

az önálló és társadalmi állástól elválasztott hadszervezet kialakításáig, az állandó hadseregig. 

Ezen időszakra a fegyveres védelem rendszerét már jelentős jogi szabályrendszer támogatta 

úgy a szervezeti alapok, mint a szolgálati kötelmek, valamint a fegyelem és rendtartás 

dimenzióiban. Kiemelendő, hogy a fegyveres védelem szabályozási önállósodása, vagy 

különválása során egyre másra megjelentek a ma létező honvédelmi kötelezettségek előképei, 

melyek fejlődése szintén figyelemmel kísérhető ebben a történeti fejlődésívben. Ennek 

fontossága azért kiemelt, mert ezzel kezd igazán kiteljesedni a jogrendszer fegyveres védelmi 

alrendszere, amely ekkortól már nem csak a szervezeti és hatalmi jogosítványok szerinti 

keretekre, hanem az állampolgárok kötelmeire, a logisztikai támogatásra, valamint a hon 

védelmének kötelezettségével szembeni cselekmények kriminalizálására is kiterjedt. Ez a 

folyamat aztán 1867-től teljesedett ki igazán, amikor már nem is volt kérdés, hogy a fegyveres 

védelem rendszerének szabályozása sajátos rendszerben kell, hogy megvalósuljon, sajátos 

elvek és követelmények szerint a törvényi és rendeleti, valamint az az alatti szabályozási 

szintek között elosztva az egyes tárgyköröket. Az alrendszeri önállósulás alapkövei azonban 

erre az időszakra már megvoltak. 

                                                                                                                                                                                     
Lásd: Martin Damianitsch (1861 szerk.): Militär-Strafgesetzbuch über Verbrechen und Vergehen von 15. Jänner 

1855. für Kaiserthum Oesterreich. Wilhelm Braumüller, Wien. A katonai büntetőtörvénykönyv fordítása. 

Légrády Testvérek, 1878, Budapest. A katonai bűnperrendtartás fordítása. Légrády testvérek, 1885, Budapest. 
407 Vö.: Farkas Ádám – Kelemen Roland (2015a) i.m. Kelemen Roland (2017a) i.m. Farkas Ádám – Kelemen 

Roland (2016): A magyar katonai büntetőjog a 19. század második felétől az 1912-es nemzeti jogalkotásig. In 

Szakmai Szemle 2016/1. szám, 171-184. o. 
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7.2. AZ 1848-AS POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS A FEGYVERES VÉDELEM 

A polgári államrendszer kialakításának már az 1848-1849-es kísérlete során egyértelműen 

kirajzolódott az a tény, hogy az állam fegyveres védelme kiemelt jelentőségű a polgári 

berendezkedés kialakításában is. Igaz a szabadságharc leverése miatt az ekkor eszközölt 

változások nem tekinthetők hosszú életűnek, azonban azok üzenete, tendenciái mégis 

iránymutatásul szolgálhatnak úgy az 1867-et követő időszak értékeléséhez, mint napjaink 

szabályozási rendszerének elemzéséhez, valamint a jövő formálásához. 

Különösen fontos ez az időszak a katonai védelem tekintetében, hiszen a Magyar 

Honvédség létrejöttét 1848-ra datáljuk. Ezt a magyar hadtörténelem úgy jegyzi le, hogy 

„Április 11-én V. Ferdinánd király (uralkodott 1830-1848) szentesítette azokat a törvényeket, 

amelyek biztosították Magyarországnak a birodalmon belüli önállóságát, illetve véget vetettek 

a feudális társadalmi-gazdasági rendnek Magyarországon. A belső rend fenntartására 

felállították a nemzetőrséget. A miniszterelnök, Batthyány Lajos 1848 májusában elérte, hogy 

a Magyarországon állomásozó császári-királyi alakulatokat a kormány alá rendeljék. Ő 

kezdeményezte az önálló magyar hadsereg, a honvédség első zászlóaljainak felállítását is.”408 

Helgert Imre erről úgy fogalmaz: „A haderő kiépítése érdekében az első lépést május 16-án 

tették meg, amikor Batthyány miniszterelnök kiadta rendeletét az első tíz mobilis (önkéntes, 

10 ezer fős) nemzetőr zászlóalj kiállítására. […] A kormány a veszélyessé váló helyzetben 

döntött a saját – megbízható – katonai erő kiállításáról. A megvalósítás alapját az uralkodó 

által is megerősített XXII. törvény adta, ezért tartalmazza rendelet a nemzetőr kifejezést, 

azonban az ekkor felállított alakulatok a későbbiek során a honvédnek nevezett zászlóaljak. 

[…] A honvédsereg szervezésének fordulópontját a júliusban összeült első népképviseleti 

országgyűlésen elfogadott határozat jelentette.”409 A képviselők ekkor Kossuth lelkesítő 

beszédére válaszul 200 000 fegyveres állítására jogosították fel a Kormányt annak érdekében, 

hogy azokkal a Kormány megvédje a magyar hazát és annak kivívott polgári szabadságát. 

„Tehát, mert a veszély nagy, vagy is inkább nagy lehet, ha elhárítására nem készülünk, mert 

minden szövetségi érintkezések mellett is élni nem fog azon nemzet, mint azon ember sem, 

kit nem saját életereje tart fel, hanem csak másoknak gyámolítása (tetszés), én Uraim! ezennel 

egy nagyszerű határozatra hívom fel Önöket – (általános feszültség, harsány „halljuk!” 

felkiáltással) –, felhívom Önöket ezen határozatra: mondják ki Önök azt, hogy azon 

rendkívüli körülményeket, melyeknél fogva e hongyűlés rendkívülileg összehivatott, méltó 

                                                           
408 Hermann Róbert (2013 szerk.): Kis magyar hadtörténet. Zrínyi kiadó, Budapest, 129-130. o. 
409 Helgert Imre (2000): A Budapesti Honvédhelyőrség Parancsnoksága 1849-1999. Zrínyi kiadó, Budapest, 29-

31. o. 
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tekintetbe vevén, a nemzet el van határozva koronájának, szabadságának, önállásának 

védelmére a legnagyobb áldozatokat is meghozni és hogy e tekintetben olly alkut, amelly a 

nemzetnek önállását s szabadságát legkevésé is sérthetné, egyáltalában el nem fogad (erélyes 

közfelkiáltások: „úgy van!”), hanem minden méltányos kivánalmakat akárki irányában is 

örökké teljesíteni kész, miszerint békét eszközölhessen, ha lehet – vagy visszavethesse a 

harczot, ha kell! – felhatalmazza a kormányt arra, hogy a szükséghez képest 200 000 

fegyverest állíthasson, vagyis a jelen siponibilis haderőt 200 000-re emelhesse s ezen első 

perczben 40 000 embert mindjárt kiállíthasson és a többit a szerint s úgy, mint a szükség fogja 

kívánni.”410 

1848-ban tehát a független polgári Magyarország önálló honvédő serege jött létre, 

amely azonban – még ha erről sajnos a katonai jog vonatkozásában úgy fest olykor-olykor 

megfeledkezünk is, – nem ’egyszerűen’ a magyar hazát védő fegyveres erő volt, hanem a 

polgári átalakulást, a polgári Magyarországot megvédeni hivatott szervezet. 1848 

honvédserege azzal a céllal jött létre, hogy az osztrák abszolutisztikus birodalmi törekvésektől 

megóvja azt a polgári átalakulást, amely előfutára volt a magyar jogállamiság kialakulásának. 

A honvédsereg tehát együtt született a polgári társadalommal és állammal, s egybe forrt a 

jogállamiságot megalapozó polgári állam- és jogeszménnyel. 

Már a történeti alkotmány áprilisi „reformjának” politikai alapot adó tizenkét pont 

tartalmazott olyan kitételt, amely persze elsődlegesen egy társadalmi, politikai igényt 

fogalmazott meg, de tartalmában előrevetítette az állam fegyveres védelmi rendszerével 

kapcsolatos fundamentális szabályok egy-némelyikét. Ezekből is érződött az a gondolat, hogy 

a polgári államiság, mint fejlettségi szint együtt jár azzal, hogy a fegyveres erő túlsúlya, szinte 

monopol helyzete helyett az állami erőszak alkalmazásban egyfajta szervezeti 

differenciálódás menjen végbe, amelynek eredményeként létrejöhet az állam – törvényeknek 

alávetett, de hatékony és tettre kész – fegyveres védelmi rendszere. Amikor a forradalmi Pest-

Buda az 5. pontban Nemzeti Őrsereget követel, akkor egyértelműen annak ad hangot, hogy az 

osztrák zsandárok helyett egy olyan nemzeti területi fegyveres testület létrehozását kívánja, 

amely a közrend és közbiztonság garantálására hivatott a magyar polgári hatóságokkal 

együttműködésben, méghozzá – a megnevezésnek is jelentőséget tulajdonítva – katonai 

karakterű szervként. Ezt az igényt, mint tudjuk az áprilisi törvények – vagy ha úgy tetszik: az 

1848-as áprilisi ’alkotmány’ – a nemzeti őrseregről szóló 1848. évi XXII. törvénycikkel ki is 

                                                           
410 Kossuth felszólítja a képviselőházat, hogy a hadsereg 200 000 főre emelésével és 42 millió forint hadiköltség 

megszavazásával teremtse meg a nemzeti önvédelem alapjait. In: Kocsis Bernát (1986 szerk.) i.m. 487-488. o. 
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elégítették. Ezzel az alaptörvénynek értékelhető törvénycikkel pedig lefektették a modern 

polgári védelmi alkotmány alapjait is Magyarország történeti alkotmányában. 

Hasonlóan fontos azonban a 10. pont, mely szerint „A katonaság esküdjék meg az 

alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk.” Ez a 

követelés ugyanis a hatalmi államtól az alkotmányos állam felé mozdítja el a haderőt, melyet 

a jogrend fundamentumához kíván esküjével kötni, ezáltal pedig a polgári államrendhez, nem 

pedig az egyszemélyi uralkodóhoz. Megfontolandó azonban a 10. pont második tagmondata 

is, mely elutasítja az idegen katonák hazánkba hozását, valamint a magyar katonák külföldre 

vitelét. Ez nyilván nem azt jelentette, hogy a magyar katonák soha többé ne hagyják el 

hazánkat, hanem inkább azt, hogy a magyar erők külföldi állomásozásáról ne a bécsi 

kamarilla önállóan, hanem a magyar nemzet – alkotmányos képviselete, kormányzata, azaz a 

tizenkét pont második pontja szerinti felelős minisztériuma útján – döntsön. Ezt – némi 

túlzással persze – akár a csapatmozgásokra vonatkozó döntések nemzeti döntéshozatali körbe 

vonásának politikai igényeként is értelmezhetjük. 

A nemzeti őrseregről szóló 1848. évi XXII. törvénycikkel tehát a honvédsereg mellett 

kiemelt jelentőségű kérdéssé vált a fegyveres védelem helyi szervezése is, ami egyben 

előrevetítette az általános védkötelezettség intézményét mint a honvédelmi alkotmány 

gerincét képező állampolgári kötelezettséget. Erről úgy fogalmazott, hogy a meghatározott 

jövedelemmel rendelkező honlakosok „húsz éves koruktól ötven éves korukig […] a 

nemzetőrsébe beirandók, és fegyveres szolgálatot tenni tartoznak.”411 Ez a szabályoz azért is 

fontos, mert a polgári korszak honvédelmi jogának fejlesztését hozta magával, hiszen a 

szervezeti és szolgálati szabályok mellett az állampolgárok honvédelmi kötelezettségének 

általánosításával egy új korszak kapuját nyitotta meg. Látni kell persze azt is, hogy a 

nemzetőrség megszervezése a katonai felkészüléssel járó erőképzés egyetlen lehetséges módja 

volt a bécsi udvarral való nyílt szakításig. Ezt tükrözi az is, hogy a Nemzetőrség akkor vált 

döntően belbiztonsági jellegű intézménnyé az Országos Rendőri Hivatal megszervezése 

mellett, amikor már nem volt kérdés, hogy önálló nemzeti fegyveres erővel kell védeni a 

polgári forradalom vívmányait és a nemzet szabadságát. Meglátásom szerint tehát a 

nemzetőrség elsőként a honvédelem terén hozott hatalmas változást, de elvitathatatlan, hogy a 

forradalom és szabadságharc végére a belügy fejlődésében is meghatározó szerepre tört.412 

                                                           
411 A nemzeti őrseregről szóló 1848. évi XXII. törvénycikk (a továbbiakban: Nőtc.) 1. §-a. 
412 A nemzetőrség szerepének katonai-rendőri súlyozásában nem azonos álláspontot foglal el Christián László, 

de a nemzetőrség jogtörténeti jelentőségét – a rendészet vonalán – ő is kiemeli. Lásd: Christián László (2009) 

i.m. 
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Persze 1848-1849 szabályozása az intenzív hadműveleti tevékenység miatt 

töredékesnek mondható, mégis kiemelendő, hogy a polgári értékek szerinti védelmi 

alkotmány alapjainak megadása mellett számos törekvés volt a katonai szabályrendszer 

további fejlesztésére is.413 

A szabadságharc fegyveres védelmi rendszerének hadszervezeti alapját – a nyílt 

fegyveres ellenállás pillanatától – egyértelműen a honvédsereg adta. Emellett azonban 

kiegészítő jelleggel jelent meg „a személyes és vagyonbátorság, a közcsend és belbéke 

biztosítása” érdekében a nemzeti őrsereg helyi ereje, amelyet a vonatkozó törvény 13. §-a 

egyértelműen elhatárolt a magyar rendes katonaságtól. A jogalkotó ebben a rendszerben a 

klasszikus katonai védelem feladatát a honvédsereghez telepítette, míg a nemzeti őrsereg 

alapvetően rendőri intézkedésekre volt hivatott, de emellett szükségképpen a háborús 

létszámgazdálkodás tartalékát is képezte414 és sokáig hadi jelleget öltött a szervezetet irányító 

Nemzetőrségi Haditanáccsal, majd annak a Honvédelmi Minisztériumba való 

beolvasztásával.415 Ahogy a törvény fogalmaz: „Midőn a közcsend és béke rendkívüli 

zavarodásának sem jelenségei nem mutatkoznak, sem pedig attól tartani ok nincs, hogy a 

közcsend és béke valamelly erőszakos kitörések által felháborittathatik, a nemzeti őrsereg 

szolgálata egyedül a szükséges rendőrségi intézkedések fentartására szorítkozik.”416 Emellett 

a törvény a rendkívüli esetekre is tartalmazott szabályozást, mikor rögzítette, hogy a „törvény 

végrehajtását, ha a helybeli körülmények, rendkívüli okoknál fogva, megkívánják, a 

ministerium az illető törvényhatóság tudósításának nyomán felfüggesztheti.”417 Ez egyrészről 

egyértelműen érintette a szolgálatra rendelt erők sorozhatóságát, másrészről utat nyitott afelé, 

hogy ahol a hadműveleti érdek megkívánja, ott kizárólag a honvédsereg erői 

tevékenykedjenek. Mindezek mellett pedig rögzíteni kell a rendszerszintű törekvések 

                                                           
413 Például lásd: Őry Gábor (1998): A magyar katonai igazságszolgáltatás szervezete és működése 1848-1849-

ben. In Hadtörténelmi közlemények, 1998/1. szám. 77-113. o. Lásd továbbá: A katonai kötelességekről, a 

háborúról és az ütközetről. In: Kocsis Bernát (1986 szerk.) i.m. 459-485. o. Országos Nemzetőrségi Tanács 

(1848): A Magyar Nemzeti Honvédsereg rendszabályai. Egyetemi Nyomda, Buda. Országos Nemzetőrségi 

Tanács (1848): A Magyar Nemzeti Őrseregnek kötelező szabályai. 1. füzet: A Magyar Nemzeti Őrsereg 

kötelességei és szolgálatszabályai. Reichard Nyomda, Pest. Gál Sándor (1848): A 'nemzeti őrsereg' oktatási, 

gyakorlati és őrszolgálati szabályzata. Trattner - Károlyi Nyomda, Pest.  
414 Ezt a szemléletet a jogalkotó – meglátásom szerint helyesen – még a honvédelemről szóló 1939. évi II. 

törvénycikkben is fenntartotta a 14. § (5) bekezdésével, mely szerint: „(5) A m. kir. csendőrség, a m. kir. 

rendőrség, a m. kir. pénzügyőrség és az állami erdészet fegyveres személyzetének az a része, amely a hadi 

események miatt működését megszüntetni kénytelen, a honvédséghez csatlakozik.” 
415 Lásd: Hautzinger Gyula (2005): A modern Nemzetőrségekről – tények és gondolatok. Zrínyi Miklós 

Nemzetvédelmi Egyetem KL HTK Társadalomtudományi Intézet, Budapest, 18-30. o. Urbán Aladár (1998): A 

nemzetőrség és a honvédség megszervezése 1848-ban. In Új forrás 1998/6. szám. (Letöltve: 2016.12.31., 

http://epa.oszk.hu/00000/00016/00036/980620.htm). Urbán Aladár (2004): A Nemzetőrségi Haditanács és a 

honvéd tüzérség megszervezése 1848-ban. In Hadtörténelmi közlemények, 2004/2. szám 511-538. o.  
416 Nőtc. 18. §-a. 
417 Nőtc. 29. §-a. 
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szempontjából, hogy a törvény záró rendelkezése a nemzetőrség egészét a minisztérium 

hatáskörébe utalta,418 ami a szabályozás szempontjából kiemelt fontosságú, hiszen ezzel a 

rendelkezéssel már egy helyben szervezett, de nem vegytisztán „önkormányzati” jellegű 

erőről beszélünk, hanem a honvédsereg tevékenységét kiegészítő, rendészeti célú, területileg 

létesített, de központilag irányított, valamint katonailag szervezett, hierarchikus őrtestületről. 

Kiegészítésként talán érdemes figyelembe venni azt is, hogy szervezetileg a nemzeti 

őrsereg és a honvédsereg közti átmenetként jelent meg az erdélyi nemzeti fegyveres erő, 

amelyet az 1848. évi III. erdélyi törvénycikk hozott létre. Ennek 1. §-a rögzíti, hogy ez is a 

Nemzetőrséghez hasonlóan került létrehozásra,419 azonban abba a korábban határőrként 

speciális – társadalmilag is militarizált – katonai szolgálatot ellátó fegyverben álló székelyeket 

is azonnal katonáskodásra kötelezte, méghozzá a katonai fegyelem megtartásával, de polgári 

viszonyaikban polgári hatóságok alá helyezve.420 Ezzel tehát egy a Nemzetőrség mintáját 

követő, de karakterében jobban militarizált szervezet jött létre Erdélyben, amely a 

honvédseregbe transzformálhatóságot is könnyítette421 és ezzel már alapjaiban javította a 

honvédsereg erdélyi képességeinek rendezési és fejlesztési esélyeit. 

Az 1848-as tizenkét pont már említett 10. pontjához érdemes még egy gondolat erejéig 

visszatérni. Ez a pont ugyanis egyrészről megfogalmazza a jogállamiság azon már említett 

követelményét, hogy a katonákat esküjük ne egy hatalmi szereplőhöz, hanem a magyar 

államrendszert meghatározó alkotmányhoz és ez által Magyarország törvényes rendjének 

megtartásához kösse. Ez a kritérium a hatalmi ágak jogállami megosztása szempontjából is 

fontos előzmény, mivel a törvényeknek alávetett sereg felett szükségképpen megosztott 

jogköröket keletkeztetett a törvényhozó és a végrehajtó hatalom vonatkozásában. Hova 

tovább ez a pont és az ennek szellemében létrejött védszervezet azonban azzal is együtt járt, 

hogy a Magyar Honvédség már létrejöttekor egy törvényeknek alávetett és a törvényes rend 

                                                           
418 Nőtc. 35. §-a. 
419 „1. § A közbátorság biztositása végett Erdélyben is a lehető legrövidebb idő alatt alakittassék Nemzeti 

Őrsereg, melynek egy része mozditható állapotban fog tartatni és ez rendes zsoldot huzni.” A nemzeti fegyveres 

erőről szóló 1848. évi III. erdélyi törvénycikk (a továbbiakban: Enőtc.) 1. §-a. 
420 „3. § A jelenleg fegyvert viselő Székelyek jelen törvénycikk erejénél fogva Nemzetőröknek tekintetnek - 

ennek folytában 

4. § A közöttök eddig fennállott törvénytelen katonáskodási viszonyok merőben eltöröltetnek és polgári, ugy 

családi, mint vagyoni viszonyaikat illető jogaikba vissza és a polgári törvényhatóság alá rendeltetnek s ettől 

függendenek. Azonban 

5. § A jelen sulyos körülmények között, mivel a hon kül- és belbátorsága mindenfelől fenyegettetik, mivel az 

ország minden lakosai közveszély fegyverreli meggátlására kötelesek, azért a fegyvert viselő (effectiv standbeli) 

székelység mint Nemzetőr köteles katonai rendes fegyelem mellett katonáskodni, és a király és hon bizton 

számot is tart arra, hogy a hon védelme körüli kötelességét egész készséggel és buzgósággal teljesitendi; önként 

értetik azonban, hogy ezen kötelezettsége jelen alakjában csakis a közelebbi közös hongyülésnek a honvédelem 

tárgyában teendő intézkedéseig tartand...” Enőtc. 3-5. §. 
421 Bővebben lásd: Gyalokay Jenő (1934): Az erdélyi honvédsereg hadrendje és állománya 1849. július 20-án. In 

Magyar Katonai Szemle 1934/3. negyedév, 214-220. o. 
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érvényesítésére hivatott nemzeti fegyveres erő volt, még ha ezt a szabadságharcba fordulás 

alkotmányos nehézségei meg is terhelték. 

Az 1848-1849-es időszak azonban a honvédelem vonatkozásában pont az alkotmányos 

hatalomgyakorlásra való törekvéssel összefüggésben alkotott meg két olyan jelentős 

jogintézményt, amely a későbbi honvédelmi alkotmány szabályozási rendjében, eltérő 

tartalommal ugyan, de visszatért, sőt a Honvédelmi Tanács és a különleges jogrendi 

szabályozás révén a mai honvédelmi alkotmányjogunknak is szerves része. Az egyik ilyen 

intézmény volt a Honvédelmi Bizottmány, a másik pedig „a rögtönítélő hadi s polgári vegyes 

bíróságok felállítása, szerkezete, eljárása, - s ítéletek alá tartozó esetek meghatározása 

tárgyában” hozott 1849. évi I. törvénycikk, amely az ostromállapot különleges büntetőjogi 

felhatalmazásával, vagyis az úgynevezett vésztörvényszéki szabályozással a kivételes hatalom 

előzményeit fektette le a magyar alkotmányos fejlődésben. 

A Honvédelmi Bizottmányt Mezey Barna találóan úgy jellemezte, mint 

„minisztériumot pótló helyettes hatalom”, vagyis mint sajátos kormányformát.422 Az 

intézmény, mint ismeretes, a Batthyány-kormány alkotmányos ellehetetlenülése után állhatott 

fel Kossuth korábbi javaslatainak megtestesüléseként mint a független és polgári 

Magyarország irányítását hadi körülmények között átvevő sajátos szerv. „A Honvédelmi 

Bizottmány hatásköreinek kiteljesítésével a magyar szabadságharc politikusai egy 

alkotmányos dilemmát láttak feloldhatónak. Egyfelől a liberális többség szándékát követve, 

kívánatos volt elkerülni a dinasztiával történő nyílt szakítás látszatát (a detronizációt), 

másfelől biztosítani kellett az államélet zavartalanságát, a függetlenségi küzdelem sikerét. 

Létre kellett tehát hozni azon szervezetet (szerveket), s kimunkálni megoldásokat, melyek az 

áprilisi alkotmány szellemében pótolni képesek a válság miatt kialakult helyzetben nem 

működő vagy nem létező szerveket. (Vagyis a kormányt és az államfői jogait gyakorolni nem 

hajlandó királyt). A megoldásnak törvényesnek és alkotmányosnak kellett tehát lennie, de a 

szükséghelyzetben csak a tradícióktól távolabb eső (ideiglenes) módon volt feloldható a 

konfliktus.”423 

Jól látható, hogy a Honvédelmi Bizottmány feladata részben államfői jogok 

gyakorlása volt, valamint az alkotmányosan ellehetetlenült kormányzat helyettesítése. Erre a 

megoldást a nemzeti szuverenitás letéteményeseként megjelenő törvényhozás felhatalmazása 

adta, mely létrehozta a Honvédelmi Bizottmányt, méghozzá a háborús időszakra jellemző 

                                                           
422 Vö: Mezey Barna (2001): „Minisztériumot pótló helyettes hatalom” (Különleges kormányforma a magyar 

alkotmányfejlődésben : a Honvédelmi Bizottmány). In Mezey Barna – Vörös Imre (2001 szerk.): A magyar 

polgári átalakulás alkotmányos forradalma: Jogtörténészek 1848-ról. Logod Bt., Budapest, 219-230. o. 
423 Mezey Barna (2001) i.m. 222. o. 
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széles jogkörökkel. „Ugyanakkor a Honvédelmi Bizottmány felruházása kormányzati (és 

államfői) jogosítványokkal, a magyar alkotmánytörténetben eleddig ismeretlen hatalmi 

egységet hozott létre. […] A Honvédelmi Bizottmány a függetlenségi háború legfőbb 

szervévé lett.”424 Működése, újítása történelmi léptékű, de Európában messze nem ismeretlen 

fejlemény volt, igaz hozzá kell tenni, hogy pont a szabadságharc idején annak konstrukcióját 

terhelte a katonai és a politikai vezetés közti nem ritkán feszült viszony, különösen a 

fővezérség intézményének kialakítása és erős politikai kitettségben való működtetése terén.425 

A Honvédelmi Bizottmány kiteljesedése azonban ekkor még – az idő rövidségén túl – az 

ostromállapotra, vagy kivételes hatalomra vonatkozó szabályozás hiányában nem történhetett 

meg az alkotmányos szabályozás keretei között. Ehhez lényegét tekintve – igaz más 

tartalommal, de – a kivételes hatalom szabályozása tekintetében hatvannégy évet, szervezeti 

tekintetben pedig kilencvenegy évet kellett várni, a honvédelemről szóló 1939. évi II. 

törvénycikkig és az általa létrehozott – igaz tanácsadó és koordináló jellegű – Legfelsőbb 

Honvédelmi Tanácsig. 

A másik alkotmányosan jelentős újítás, az 1849-es vésztörvény alapvető célja – ahogy 

címe is mutatta – a hadi és vegyes bíróságok felállítása volt a hadműveleti érdekek szerinti 

rögtönbíráskodáshoz. Ennek érdekében a törvény a Honvédelmi Bizottmányt hatalmazta fel, 

„hogy hadi munkálatok, táborozások vagy rendes katonai parancsnokságok működése helyén 

– s általában ott, hol a körülmények megkívánnák – rögtönítélő, hadi s polgári vegyes 

bíróságot alakíttasson.”426 A felhatalmazásból látható, hogy rögtönbíróságokat a Honvédelmi 

Bizottmány lényegében bárhol felállíthatta, ahol ezt szükségesnek ítélte. Az így megalakításra 

kerülő bíróságnak öt tagúnak kellett lennie és polgári, katonai, illetve egyházi egyén 

tekintetében egyaránt eljárhatott. A bíróság elnöke civil és katona is lehetett, a bíróságból 

azonban két tagnak mindenképp civilnek, kettőnek pedig katonának kellett lennie. Őket a 

Honvédelmi Bizottmány jelölte ki. Nem volt bírának jelölhető az, aki az országgyűlés 

képviselője volt. Ugyancsak a Honvédelmi Bizottmány jelölte ki a rögtönítélő bíróság mellett 

működő közvádlót is. 

A vésztörvény szerinti rögtönítélő bíróság járhatott el: (1) a Magyarország ellen 

fegyverrel fellépő, vagy ilyenre izgató személyekkel, (2) az ellenséggel szövetkezőkkel, 

illetve kémekkel, (3) az ellenséges propagandát kényszer nélkül támogatókkal, (4) a magyar 

                                                           
424 Mezey Barna (2001) i.m. 223-224. o. 
425 Hermann Róbert (2001): A politikai és katonai vezetés viszonyának jogi aspektusai 1848-1849-ben. In Mezey 

Barna – Vörös Imre (2001 szerk.) i.m. 231-245. o. 
426 A rögtönitélő hadi s polgári vegyes biroságok felállítása, szerkezete, eljárása, - s itéletek alá tartozó esetek 

meghatározása tárgyában hozott 1849. évi I. törvénycikk (a továbbiakban: Vésztc.) 1. §. 
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katonákat, polgárokat, javakat az ellenségnek kiadókkal, (5) az ellenségtől hivatalt, vagy 

közfeladatot kényszer nélkül elfogadókkal, (6) a külső kényszer nélkül Magyarország 

katonáját vagy hivatalnokát szándékosan akadályozókkal, letartóztatókkal, (7) a 

szabotőrökkel, (8) az országgyűlés döntéseivel tettleg ellenszegülőkkel, valamint (10) az 

ellenséges kémet, vagy katonát rejtegetőkkel szemben. 

A törvénycikk az ilyen ügyekben indult eljárások főbb szabályait és határidőit is 

meghatározta. Ezek között kimondta, hogy ilyen ügyekben csak halálos ítélet hozható 

marasztalásként, mellyel szemben sem fellebbezésnek, sem kegyelmi kérvénynek nem nyitott 

lehetőséget. A meghozott és közölt ítéletet három órán belül a bíróság egy tagjának 

jelenlétében golyó által kellett végrehajtani. Ez a meglehetősen szigorú, a 19. század 

klasszikus háborús szellemiségét tükröző szabályozás azonban enyhítéseket is mutatott, 

hiszen kimondta, hogy a törvénycikk hatálya alá nem tartozó ügyekben a köztörvényes 

bűncselekményekre megállapított hazai szabályok szerint kell eljárni és egyidejűleg a polgári 

egyéneket kivonta a hadügyminiszter által rendeleti úton bevezetett – szélesebb körű – 

rögtönbíráskodás hatálya alól. 

A vésztörvényi szabályozás jól láthatóan az előzményét adta a kivételes hatalom 

szabályozásának, vagy ahogy később Deák Ferenc nevezte, az ostromállapot 

szabályozásának. Az hogy ennek homlokterében – egészen 1912-ig – a rögtönbíráskodás áll, 

teljesen ésszerű, hiszen egyrészről a hatalommegosztás szilárd rendszere és a jogállam 

kiépítése, másrészről a polgári értelemben vett szabadságjogok megerősödése és kiteljesítése 

még váratott magára Magyarországon, vagyis az ezekre vonatkozó korlátozások a 

szabadságharc háborús forgatagában mintegy természetszerűnek tűntek. 

Mindezek az igények és megoldások azonban a szabadságharc eleste után 

természetesen töredékesen és áttétesen kerülhettek csak be az 1867-től kialakításra kerülő 

polgári államrendszerbe, az akkori politikai alkuk és a nemzetközi körülmények által 

meghatározott igények szerint transzformálva. Az azonban elvitathatatlan, hogy 1848-1849 

megoldásai, törekvései és alkotmányos kihívásai is jelentős mértékben hatottak az első tartós 

polgári korszak honvédelmi alkotmányának kialakítására és egyes szabályozási megoldásaira 

úgy a Kiegyezéskor, mint azt követően 1944-ig az egész korszakban. 

7.3. AZ 1867 ÉS 1944 KÖZTI ELSŐ POLGÁRI KORSZAK FEGYVERES VÉDELMÉT FORMÁLÓ 

ERŐTEREK 

A 19. század vége és a 20. század első fele a totális állam, a totalitarizmus és a totális háborúk 

korával esik egybe. E hármasságot számos kísérőjelenség övezte, melyek mindegyike így, 
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vagy úgy, de kihívást jelentett a fegyveres védelem terén. A hadviselés és még tágabban a 

fegyveres védelem vonatkozásában ez az időszak tehát párját ritkítóan intenzív és 

változásokkal teli volt, akárcsak az állam fejlődése, differenciálódása tekintetében. 

A totális állam létrejötte és vele az állam páratlan hatáskörbővülése, funkcionális 

gyarapodása és persze szervezeti differenciálódása már önmagában is kikényszerítette a 

fegyveres védelem korszakos változásait. Ezen erőtér mellett azonban számolni kellett ebben 

az időszakban számos további indukciós tényezővel is. 

Ez az időszak egybe esett a birodalmak korának alkonyával. A régi, többnemzetiségű, 

de egy nemzetek felett álló elit által vezetett birodalmi érdek állt szemben egyrészről az 

önállósodni akaró nemzetállami törekvésekkel, másrészről pedig az elitváltásra törekvő 

politikai (tömeg)mozgalmakkal. Azt is mondhatnánk, hogy ezekbe a körülményekbe kódolva 

volt a fegyverek szava, hiszen miközben a birodalmaknak meg kellett küzdeni saját 

többeredőjű – egyrészt nemzetiségi, másrészt politikai mozgalmi – belső kihívásaikkal, 

aközben a hatalmak versenyében is tartaniuk kellett magukat egymással szemben mindazon 

harcok és háborúk során, melyeket az első világháború próbáiként, vagy előzményeiként, 

illetve a nagyhatalmi versengés kihelyezett harcaiként végső soron – néha érdekszférák 

közvetítésével, de – egymás ellen vívtak.  

Ezek a tényezők tehát önmagukban is megkérdőjelezhetetlen orientációt mutató 

erőterekként jeleníthetők meg, hiszen az állam – totális – fejlődése mellett a birodalmak 

korának vége együtt járt a klasszikus birodalmi érdekháborúkkal, egy fegyverkezési 

versennyel, a birodalmakon belüli nemzeti törekvések féken tartásával, valamint az új 

politikai (tömeg)mozgalmak megerősödése által jelentett legitimitás-feszültséggel is.427 

Mindezekre pedig rátevődött még a globális kapitalizmus kibontakozása, illetve az egyes 

térségek destabilizációja miatti erőteljes gazdasági migráció, amely az államhatár jogi 

értékelésének, valamint a határőrizetnek a megújításához, továbbá a határrendészet 

felerősödéséhez vezetett. 

Az első polgári időszakban tehát az állam (1) a háborús kihívás és fegyverkezési 

verseny, (2) a nemzetiségi törekvések, (3) a politikai (tömeg)mozgalmak, (4) a gazdasági 

migráció, valamint (5) az állam totális állammá fejlődése által képviselt erőterek közti 

                                                           
427 Vö: Zakar Péter – Kozári József (2006): A „hosszú” 19. század (1789-1914). In Salamon Konrád (2006 

szerk.) i.m. 733-961. o., Ortega y Gasset (1938): A tömegek lázadása. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 

Budapest. 
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szorításban helyezkedett el,428 melyek szükségképpen determinálták a fegyveres védelem 

megújítását, differenciálását és megerősítését. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az állam fegyveres védelmére ható erőterek a 19. század végén és a 20. század elején. 

 

A háborús kihívás azt is mondhatnánk, hogy a „boldog békeidők” elnevezés ellenére 

állandó része volt az európai birodalmi játszmának, vagy más néven a nagyhatalmi 

koncertnek. „A világgazdaság, melynek fejlődési tempóját a fejlett és fejlődő kapitalista 

központ országai határozták meg, szinte magától értetődően alakult úgy, hogy a ’haladó’ 

országok diktáltak az ’elmaradottaknak’: vagyis magától értetődően jött létre a birodalmi 

megosztottság. […] Kevésbé triviális értelemben az általunk tárgyalt korszak nyilvánvalóan 

egy új típusú birodalomnak, a gyarmatbirodalomnak a korszaka.”429 Valami azonban a 

klasszikus nyugati abszolutizmus időszakához mérten megváltozott, mivel a 

gyarmatbirodalmak már nem egyszerűen exportálták a társadalmi feszültséget egy közös – 

háborús – ellenségkép megteremtése érdekében, hanem ténylegesen a világ felosztására 

törekedtek és eközben számos népet és nemzetet nyomorítottak meg, hatalmas feszültségeket 

felhalmozva a nemzetiségi törekvésekben és az antiimperialista protestálási formákban, 

melyek hatása máig meghatározza a Nyugat biztonsági környezetét. 

Hazánk térségét mindez fokozottan érintette, ahogy erről Andrássy ’krónikása’ a 

következőképp számolt be: „Tudnunk kell, hogy a külügyi helyzet nem volt aggálytalan. 

Országunk keleti határán Romániát az egymást követő palota-forradalom, államcsíny és 

plebiscitum oly válságba sodorták, melynek kimenetelét az újon választott fejedelem merész 

                                                           
428 Ezzel kapcsolatban lásd: Farkas Ádám (2017): A védelmi érdekek sajátossága és jelentősége a dualista 

Magyarországon, különös tekintettel a háborús jogalkotásra. In Kelemen Roland (2017b): Az első világháború 

sajtójogi forrásai. (Sajtójog a kivételes hatalom árnyékában.) Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, 

Médiatanács, Médiatudományi Intézet, Budapest, 23-38. o. 
429 E. J. Hobsbawm (2004): A birodalmak kora. Pannonica kiadó, Budapest, 61-62. o. 
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reformjai még kétségesebbé tették. Délen Szerbia forrongott. Nyugaton pedig Luxemburg 

miatt komoly összeütközés készült a franczia és porosz érdekek közt.”430 

Ezek ellenoldali hatása azonban Európa szívében kettős volt. Egyrészt hatalmas 

feszültség bontakozott ki a birodalmak között a gyarmati versengés miatt, másrészt pedig 

mintha nem jutott volna ekkortájt kellő figyelem az európai birodalmak belső bajaira, s 

köztük élenjáróként a két keletről határos birodalom, az oszmán és az orosz impérium hatalmi 

eróziójára. Az 1870-1871-es porosz–francia, az 1876-1877-es szerb–török, majd az 1877-

1878-as orosz–török háborúk csak a kezdetet jelentették. Ezek mellett több kisebb térség és 

különösen a balkáni tűzfészek egyre intenzívebben kezdhetett a felszín alatt forrongni az 

1876-os bolgár felkeléssel, az 1885-ös szerb–bolgár háborúval, az 1894-1896-os örmény 

felkeléssel, az 1896-os krétai felkeléssel, majd az 1897-es görög–török háborúval. Ezeket a 

folyamatokat aztán a lassú, de exponenciálisan erősödő és fokozódó fegyverkezés mellett a 

forradalmi időszak, majd a világégést megelőző háborúk évei követték. Az 1905-ös orosz 

forradalmi kísérlet már intő jel volt a cárizmus számára, míg az 1908-1909-es ifjútörök 

forradalom a tényleges hatalomváltást, az 1910-1912-es albán felkelés pedig a nemzetiségi 

törekvések fegyveres kibontakozását jelentették, melyektől az 1911-1912-es olasz-török 

háború, vagy az 1912-1913-as és az 1913-as Balkán-háborúk már egyértelműen elvezettek az 

első világégésig. A háborús erőtér hatása azonban a világháború után sem csökkent. Az 1917-

es októberi szocialista forradalom Oroszországában egyértelműen új helyzetet teremtett a 

világhatalmi térben, hiszen a háború orosz részről való lezárása és a polgárháború lefolytatása 

jelentősen hatott a nagyhatalmak erőkifejtésének irányaira és szükségleteire is. 

A nemzeti törekvések államosodási ambíciószintjét példázzák a trianoni béke 

kisantant igényei mellett az 1918-1920 közti finn, észt, lett és litván függetlenségi háborúk, 

vagy akár az 1919 és 1923 között tomboló török területvédő háború is. Fojtogató jel volt 

azonban az 1921-1922-es szovjet hódítás a Kaukázusban épp úgy, mint a görög-török háború 

1921-1922-ben, a kínai-szovjet határháború 1929-ben, az olasz-etióp háború 1935-1936-ban, 

vagy a spanyol polgárháború 1936 és 1939 között, melyeket a japán-szovjet határháborúk 

1938-1939-es megvívása, valamint a világháború árnyékában a szovjet-finn téli háború431 

1939-1940-es kirobbanása követett. Ezek pedig a náci Németország felerősödésével 

egyértelműen elvezettek a II. világháború totális pokláig és távlatokban szemlélve 1867 és 

1944 között egy olyan korszellem kialakulásáig, melynek integráns és természetes részét 

                                                           
430 Lederer Béla (1891) i.m. 207. o.  
431 A felsorolt háborús eseményekről bővebben lásd: Weiszhár Attila – Weiszhár Balázs (2004): Háborúk 

lexikona. Athenaeum 2000 kiadó, Budapest. 



197 

képezte és képezhette is a fenyegetettség érzése, a reális háborútól való félelem és ezáltal az 

arra való felkészülés, vagyis egy katonai dominanciájú, de politikai-rendészeti, belbiztonsági 

elemekkel gazdagon tarkított biztonságtudat, vagy fenyegetettség-percepció. 

A háborús fenyegetéssel összefüggésben azonban számolni kellett a nemzetiségi 

törekvések fokozódásával és erőszakossá válásával. Ez a problémakör – igaz, léptékeiben 

mérve kevéssé erőszakos miliővel párosulva, de – napjainkban is aktuális kérdés Európában, s 

közismerten kimagasló súlyú volt az Osztrák-Magyar Monarchiában. Már az 1867-es 

kiegyezés is tulajdonképpen egy nemzetiségi egyezkedés volt a magyarság és az osztrák 

udvar között. Ennek megtörténte után azonban a többi nemzetiség dolga, mintha elsikkadt 

volna. Ahogy A. J. P. Taylor írta, a Monarchia létrejöttével a „nem magyar területek végleg 

név nélkül maradtak.”432 Ennek a megfogalmazásnak a kibontakozását pedig egyértelműen az 

erőszakos nemzetiségi törekvések adták Bécs ortodox politikájával szemben. Taylor szerint: 

„A 19. század aztán új színnel gazdagította a Habsburg Monarchia történetét. A Birodalom 

népei saját akaratra tettek szert, amelyek ellentétbe kerültek egymással és a dinasztia 

fennmaradásával egyaránt.”433 Ez a fegyveres védelem terén fokozta a kémelhárításra és a 

politikai rendészetre vonatkozó hatalmi igényeket, másrészről pedig a katonai tervezés 

vonatkozásában az esetleges karhatalmi, vagy kipattanó függetlenségi háború esetén a nyílt 

hadműveleti tevékenység ellátásának lehetőségeit. Mindazok a nemzetiségi harcok, melyek 

Európa beteg emberével, vagyis a török birodalommal szemben egyre másra kipattantak, csak 

tovább eszkalálták a közelgő veszélyt a balkáni mozgalmak révén. Felipe Fernández-Armesto 

alternatív világtörténetének kronológiájában is jelentős eseményként mutatkozik meg az 

1875-ös boszniai és hercegovinai török-ellenes felkelés, majd 1876-ban a bolgárok hasonló 

fellépése, illetve a szerb és montenegrói hadüzenet Törökországnak.434 

Ezekben azonban Európa birodalmai nem a mielőbbi – és kontrollált – nemzetállami 

rendezés, hanem a birodalmi status quo fenntartása mellett törtek lándzsát, mivel Oroszország 

már látványosan próbált előnyt kovácsolni a török szétesésből, ami azonban nem állt az 

európai nagyhatalmak érdekében. Ehhez a vonulathoz hazánk, mint az Osztrák-Magyar 

Monarchia egyik alkotófele is felzárkózott. Ahogy Lederer Béla írta: „A párisi béke fordulatot 

jelöl az európai nagyhatalmaknak a portával szemben követett politikájában. Azáltal hogy a 

szultánt befogadták az ’europai concertbe’ és birodalmát a szerződések oltalma alá vették, 

gátat kívántak emelni az orosz terjeszkedés elé. Egyúttal pedig, a szerződés 9-dik pontja által, 

                                                           
432 A. J. P. Taylor (2011): A Habsburg monarchia 1809-1918. Scolar kiadó, Budapest, 13. o. 
433 A. J. P. Taylor (2011) i.m. 28. o. 
434 Lásd: Felipe Fernández-Armesto (2001): Alternatív világtörténelem. Az újkor története. Atheneum 2000-

Pannonica, Budapest, 300-301. o. 
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gondoskodni véltek arról is, hogy a porta keresztyén alattvalóinak tűrhetetlen állapota ne 

provocálja a közbékét veszélyeztető újabb orosz beavatkozást.”435 Tettük mindezt úgy, hogy 

egyre inkább sejthető volt: a nemzetiségi feszültségek elementáris erővel fognak felszínre 

törni, s a megváltozott nagyhatalmi erőtérben ez már elég lehet a régi keretek és rend 

szétzilálására úgy egy-egy birodalom, mint az egész európai koncert tekintetében. Mark 

Mazower szerint: „Az albán rebellió a balkáni erőegyensúly gyökeres változásait jelezte előre. 

Megmutatta, hogy a török hatóságokkal szembeni fegyveres lázadás sikert arathat, ezzel arra 

sarkallta a balkáni államokat, hogy maguk is jogot formáljanak oszmán területekre. […] Az 

1912-13-as első Balkán-háborúban hetek alatt elenyészett az európai oszmán hatalom. Szerbia 

és Görögország – a két fő győztes – óriási területtel gyarapodott.”436 Ez a logikailag záródó 

folyamat pedig előrevetítette, hogy ez a fajta nemzetiségi feszültség, mint korábban rendészeti 

fenyegetésként – politikailag tévesen – kezelt kihívás rövid idő alatt hazánk tekintetében is a 

katonai cselekvés terrénumába léphet át. 

A nemzetiségi ellentétek és a birodalmi feszültségek a keleti perifériák 

destabilizációját eredményezte, ami már önmagában képes volt jelentékeny népességmozgást 

indukálni. Emellett azonban a tőkés világgazdasági rendszer kiteljesedése jelentős mértékben 

felerősítette Európa szerte a migrációt amely szintén jelentős kihívásokat támasztott az 

állammal szemben, nem kis mértékben annak (határ)védelmi és rendészeti rendszerével 

szemben. „Az Egyesült Államok mágnesként vonzotta az európai szegényebb rétegeket, a 

nagy háború előtti évtizedben több mint 10 millió európai bevándorló érkezett a keleti part 

kikötőibe. A legnagyobb kibocsátó területek (Oroszország, Olaszország, Osztrák-Magyar 

Monarchia, összesen 8,5 millió fő) mellett több mint másfél millió lakos hagyta el 

Skandináviát, Írországot és Angliát.”437 Ennek azonban mintha megfeledkeznénk arról a 

vonatkozásáról, hogy mind a kivándorló magyarok, mind a társadalmi mozgások 

természetéből fakadóan keletről hazánkba érkező, vagy azon áthaladni kívánó tömegek 

vonatkozásában szükségszerű volt az állami kontroll megerősítése. 

A világgazdasági rendszer kiteljesedése, a technikai és a társadalmi változások 

rohamléptei gyökeresen hatottak a polgári eszmeiség talaján kibontakozó új politikai 

irányzatok terjedésére, tömegesedésére is. A politikai (tömeg)mozgalmak jelentette kihívás a 

népek tavasza óta kiemelt biztonsági kockázatot jelentett az európai birodalmak jó részére 

nézve. Bismarck Kulturkampf-ja épp úgy igazolja ezt a tételt, mint a különböző huszadik 

                                                           
435 Lederer Béla (1891) i.m. 218. o. 
436 Mark Mazower (2004): A Balkán. Európa Könyvkiad, Budapest, 155. o. 
437 Barta János (2004 szerk.): 21. századi enciklopédia – Egyetemes történelem. Pannonica kiadó, Budapest, 227. 

o. 
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század eleji tömegtüntetések szétverése. A tömegmozgalmak tekintetében a legjelentősebbnek 

a szocialista- kommunista-leninista mozgáspályán járó baloldali eszmeiség mutatkozott 

elsőként, hiszen azt végső soron alapjaiban Karl Marx és Friedrich Engels munkásságával 

maga Európa, az iparosodó birodalmi Európa termelte ki és kezdte tömegesíteni. Ez 

veszélyessé az európai politikai kultúra mozgáspályáján kívül vált, amikor eszközként lehetett 

használni az elnyomott tömegekre épülő cári önkénnyel szemben, s némi erőszakos 

elkorcsosítás után létre tudta hozni a leninizmus, vagy bolsevizmus totalitárius rémét, a vörös 

vírust, mely a keleti despotizmus hatalomszemléletével elegyítette a nyugati politikai 

gondolkodás vívmányait és az államfejlődés – totalitarizmussal össze nem mosandó – totális 

fejlettségi szintjét. E változás a korábbi mérsékelt hatalmi fellépés, illetve illegalitásba 

szorítás után a valóságos üldöztetést és a politikai elhárítást vonta maga után az illegálissá 

minősített politikai mozgalmakkal szemben,438 hiszen azok egyszerre fenyegették a fennálló 

hatalmi rend legitimitását, valamint jelenthettek hidat a külhatalmak beavatkozására is. 

Különösen igaz volt ez a bolsevik fenyegetésre, amely a forradalom exportjának tételével 

összefonta a politikai mozgalmak elleni fellépést a nagyhatalmi versengéssel és így egyre 

másra szükségessé tette a politikai rendészet megerősítését Európa számos államában.439 

Ennek csak további táptalajt adott a politikai tömegmozgalmak erőterének másik gyalázatos 

komponense, a nemzetszocializmus jelentette kihívás. Magyarország vonatkozásában, és 

különösen a fegyveres védelem terén ez a hatás – messze nem túlkapásoktól mentesen, de a 

második világháború utáni szakirodalomban erősen eltúlozva és kisarkítva – a két világháború 

között teljesedett ki igazán.440 

A két világháború közötti időszak persze több szempontból is terhelt, frusztrált 

korszaka volt Magyarországnak. A trianoni katasztrófa talán fel sem fogható rombolása és 

kártételei mellett a fegyveres védelem folyamatos nyomás alatt volt mind belpolitikai, mind 

belső- és külső védelmi, mind pedig nemzetközi tekintetben. A békediktátum korlátozásai 

                                                           
438 Vö: Varga Krisztián (2010): A politikai rendőrség és a baloldali munkásmozgalom Wayand Tibor fogságban 

írt önvallomásában. In Betekintő 2010/1. szám. (Letöltve: 2016.05.18. 

http://epa.oszk.hu/01200/01268/00013/varga_krisztian.htm) Varga Krisztián (2010): A harmincas évek politikai 

rendőrsége Wayand Tibor önvallomásában. In Betekintő 2010/4. szám. (Letöltve: 2016.05.18. 

http://epa.oszk.hu/01200/01268/00016/pdf/EPA01268_betekinto_2010_4_varga_k.pdf) 
439 Ez a tendencia kiolvasható Pilch Jenőnek a hírszerzés és elhárítás történetéről írt munkájából is. (Lásd: Pilch 

Jenő (1999 szerk.) i.m. I-III kötetek.) E jelenség egyik meghatározó vetülete volt még az ifjúságért vívott harc az 

ifjúság beszervezése a szembenálló felek hírszerzésébe a politikai ellenérzésekre építve. Bővebben lásd: Joel 

Kotek (2005): Az ifjú gárda. A világ ifjúsága a KGB és CIA között 1917-1989. Nagyvilág kiadó, Budapest. 
440 Vö: Beránné Nemes Éva – Hollós Ervin (1977): Megfigyelés alatt… Dokumentumok a horthysta 

titkosrendőrség működéséből (1920-1944). Akadémiai kiadó, Budapest. Hollós Ervin (1972): Rendőrség, 

csendőrség, VKF 2. Kossuth kiadó, Budapest. Haraszti György (2007 szerk.): Vallomások a holtak házából. 

Ujszászy István vezérőrnagynak, a 2. vkf. osztály és az Államvédelmi Központ vezetőjének az ÁVH fogáságban 

írott feljegyzései. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – Corvina kiadó, Budapest. 
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mellett a kisantant államok jelentette fenyegetés és a forradalmak utóhatásaként a különböző 

politikai mozgalmak jelentette kihívás alapvető meghatározójává vált a gondolkodásnak, az 

államszervezésnek. A béke miatt Magyarország és az Antant közti ellentét a lassú 

újrafegyverkezésben is külpolitikai kényszereket eredményezett, melyek az első világháború 

lezárása miatt egyébként is kódoltak voltak.441 Ezt a kódot mindennél jobban tükrözik gróf 

Bethlen István 1928. március 4-i szavai: „[…] A múlt évben jelentős változás állott be 

Magyarország külpolitikai helyzetében. A pénzügyi és katonai ellenőrzés megszűnte után 

szerződést kötöttünk Olaszországgal […], amely nemcsak diplomácia okmány, mely kiemel 

bennünket az izoláltságból, hanem ennél jóval több: a két nemzet érzületéből, a múlt sok 

tragédiájából, s gyakran együtt végigharcolt küzdelmek emlékéből és a jelen közös érdekeiből 

fakad […] Mi nem tartományokat vesztettünk el. Bennünket földaraboltak. A mi esetünk nem 

Elszász-Lotharingia esete. A miénk Lengyelország este. Németország lemondhatott egy 

tartományról, de mi fajunk egyharmadáról örök időkre le nem mondhatunk. […] Már a 

háború előtt is nehezen fértünk meg a Monarchiában, valószínű, hogy a történtek után jobban 

fogunk megférni? Én azt hiszem, hogy ezek illúziók, melyek sohasem válnak valóra.”442 

Az ország lelki, gazdasági és nem utolsó sorban katonai megroppantása, a forradalmi 

hullámok és azok kártékony hatásai, valamint a folyamatos biztonsági kitettség meghatározta 

a magyar államrendszer autoriter irányba történő elmozdulását, illetve a katonai körök 

befolyásának növekedését.443 E tekintetben azonban ki kell emelni, hogy egyrészről Ferenc 

József uralkodása után ez az autoritás-igény a kormányzati rendszerben csak viszonylagos 

újdonságként jeleníthető meg,444 másrészről pedig ez a fajta elmozdulás Magyarországot nem 

vitte a diktatúra útjára, sőt – ha bizonyos döntések terén megkésve is, de – igyekezett attól 

távol tartani, miközben a két világháború közötti első időszak a hatalom megerősítésén túl egy 

                                                           
441 E tekintetben lásd például: Zeidler Miklós (2002): Mozgástér a kényszerpályán. A magyar külpolitika 

„választásai” a két háború között. In Romsics Ignác (2002 szerk.): Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi 

magyar történelemről. Osiris kiadó, Budapest, 162-205. o. 
442 „Nem békerevízióra, hanem más határokra van szükségünk!” – Gróf Bethlen István 1928. március 4-i 

debreceni beszéde. In Vajda Barnabás (2007 szerk.): A XX. század magyar beszédei. Agave kiadó, Budapest, 

135-136. o., 139. o. 
443 E tekintetben lásd: Püski Levente (2002): Demokrácia és diktatúra között. A Horthy-rendszer jellegéről. In 

Romsics Ignác (2002 szerk.) i.m. 206-233. o., Szakály Sándor (1991): Hadsereg, társadalom, politika. Lánchíd 

kiadó Budapest. Szakály Sándor (2009): A katonai elit Magyarországon 1919-1945 között. In Korunk 2009/3. 

szám, 63-70. o. Vargyai Gyula (1984): Sisak és cilinder. Kozmosz könyvek, Budapest. 
444 Ezek kapcsán lásd: Kozári Mónika (2006): A dualista rendszer. Pannonica kiadó, Budapest. Szente Zoltán 

(2011): Kormányzás a dualizmus korában. Atlantisz kiadó, Budapest. Somogyi Éva (1989): Ferenc József. 

Gondolat kiadó, Budapest. Szabó István (2011): Kormányzás a dulizmus korában. In Iustum Aequum Salutare 

2011/3. szám 159-173. o. 
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rendkívül nehéz és történelmi kihívást jelentő konszolidációt követelt, lényegében az ország 

újjáépítését és újraszervezését.445 

Ennek a kihívásnak a hadügy kérdése is szerves része volt, hiszen a Magyarország 

hadügyi kényszerűségbe került. Nem csak az ország megcsonkítása, a kisantant államok 

jelentette fenyegetés, illetve a belbiztonsági krízisek réme táplálta ezt a kényszerűséget, 

hanem az a puszta tény is, hogy a korábbi dualista államrendszer széthullott, vagyis a nagy 

nehézségek árán felépített osztrák-magyar hadügyi konstrukció tarthatatlanná vált. 

Magyarországnak tehát az állam újraszervezése körében az ad hoc és azonnali – elsődlegesen 

a Nemzeti Hadsereg felállításával azonosítható – lépések után stratégiai távlatokban kellett 

gondolkodnia az újraszervezés terén, persze látszólag betartva a trianoni béke minden egyes 

korlátozó szabályát. Ezt a feladatrendszert tekintem a hadügyi kényszerűség stratégiájának, 

melyben a teljes honvédelem újraszervezése és újraszabályozása is szükségessé vált. A 

hadügyi kényszerűség stratégiája a polgári államrendszer törvényességi, valamint a magyar 

történeti alkotmány jogfolytonossági követelményei miatt a jogtörténetből nagy intenzitással 

tükröződik vissza, s mint ilyen egy későbbi kutatás során részleteiben is feltárandó és 

bemutatandó. Jelen keretek között ebből azonban „csak” a honvédelmi alkotmány megújuló 

rendszere az, ami áttekintendő, igaz már ez is meglehetősen kiterjedt szabályrendszert fog 

mutatni. 

A két világháború között a jogfolytonosság helyreállítása, a tradíciók folytatása, de az 

új materiális körülményeknek megfelelő megújulás volt az, ami a fegyveres védelem 

rendszerére is nagyban kihatott és ezen belül a honvédelmi alkotmány megújítását is 

megkövetelte. A lassan épülő katonai megújulás mellett figyelmet kellett fordítani arra is, 

hogy jelentősen romlott a szomszédságpolitika, vagyis a határvédelem helyzete, ahogy arra is, 

hogy a politikai rendészet terén is intenzívebb fellépés vált szükségessé az illegalitásban lévő, 

vagy annak határán mozgó szélsőséges mozgalmak miatt. E közben az ország honvédelmi 

felkészítését is meg kellett újítani, valamint az élénken élő revíziós politika katonai igényeit is 

meg kellett próbálni kielégíteni. A revíziót egyébiránt ekkor sokan tekintették a legfontosabb 

tennivalónak, amint ezt Herczeg Ferenc gondolatai is tükrözik: „Idehaza pillanatnyilag a 

legfontosabb tennivalónk: a nemzet összes erőinek egyesítése a revízió szolgálatában. Az erők 

egyesítése csak úgy lehetséges, ha föléje tudunk kerekedni mindannak, ami a magyarságot 

szétválasztja, és ha meg tudjuk vetni a lábunkat ott, ahol egyetértünk valamennyien. A revízió 

                                                           
445 Lásd: Romsics Ignác (1982): Ellenforradalom és konszolidáció. Gondolat kiadó, Budapest. Romsics Ignác 

(2007): A Horthy-korszak. In Romsics Ignác (2007 szerk.): Magyarország története. Akadémiai kiadó, Budapest, 

789-843. o. 
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legyen az a magasan fekvő, tisztult atmoszférájú hegycsúcs, ahová nem hatol föl a politikai és 

társadalmi harcok által fölvert por és lárma, ahol minden magyar ember, legyen bármilyen 

világnézeti, politikai vagy vallásos meggyőződése, kezet nyújthat egymásnak.”446 Hogy ez 

mennyiben jelentett biztos háborúba lépést, azt nem tisztem megállapítani, azonban azt kár 

lenne vitatni, hogy a két világháború közötti erőterek fogságában Magyarország honvédelmi 

alkotmányát a totális háború követelményei szerinti változások és a ’semmiből’ való 

megújulás fémjelezte.447 

Ebben a megújulásban pedig a honvédelmi gondolat és a felkészülés kiemelt helyen 

szerepelt nem csak államszervezési és gazdaságpolitikai, de szellemi értelemben is. Ennek 

lenyomatát adta Darányi Kálmán beszéde az úgynevezett győri programról, melyben az 

egymilliárd pengős honvédelmi fejlesztési program bejelentésének felvezetésekor úgy 

fogalmaz: „A harc eldőlt. De annak eredményét állandó, céltudatos munkával kell biztosítani. 

E város is békés polgári életet él, mert védik a töltések. De állandóan résen kell lenni, ott kell 

állni a gáton. Mert a legkisebb repedésből is lehet idővel gátszakadás, és akkor szennyes 

hullámok veszélyeztetik a békés fejlődés eredményét. A gátakat folyton erősíteni kell. […] 

Ezért tartom szükségesnek hangsúlyozni ez alkalommal is a stabil államvezetés végtelenül 

fontos érdekét […]”448 

Összességében az állapítható meg, hogy a magyar állam fejlődése a 19. század végén a 

20. század első felében előbb az osztrák-magyar viszony régre nyúló feszültségein, utóbb az 

útkeresés és a nemzeti feltámadás nyomásán túl jelentős erőterek szorításában volt mindvégig 

az állam fegyveres védelme tekintetében. Az állam fennmaradásának sarokkövét jelentette a 

fenyegetésekkel szembeni védekezés képessége, aminek egyszerre kellett eredményt 

produkálni az állam „önfejlődése”, vagyis totális állammá válása, a folyamatos háborús 

fenyegetés, a nemzetiségi ellentétek, a migráció, valamint a politikai tömegmozgalmak 

                                                           
446 „A revízióért folyó harc: élet-halál harc” – Herczeg Ferenc 1929. április 20-i budapesti beszéde. In Vajda 

Barnabás (2007 szerk.) i.m. 146. o. 
447 Ezt a katonai szakirodalom számos a totális háború átfogóságát mutató cikke is visszatükrözte, ezek közül 

példaként lásd: Mayer Csejkovits Károly (1928): A jövő háborúja. In Magyar Katonai Közlöny 1928/1. szám, 

58-79. o. Vidos Géza (1928): Új irányok az állandó erődítés terén. In Magyar Katonai Közlöny 1928/2. szám, 

163-201. o. Mayer Csejkovits Károly (1929): A jövő hadviselése és annak eszközei. In Magyar Katonai Közlöny 

1929/1. szám 23-43. o. Schmoll Endre (1930): A korszerű állandó erődítés. In Magyar Katonai Közlöny 

1930/11. szám 1072-1095. o. Markovits Árpád (1931): A hátország gáz- és légvédelme. In Magyar Katonai 

Közlöny 1931/1. szám 47-60. o. Magyarossy Sándor (1932): A nemzet fegyverbeszállásának problémái. In 

Magyar Katonai Közlöny 1932/8. szám 5-27. o. Vidos Géza (1934): Rögtönzött államerődítés. In Magyar 

Katonai Közlöny 1934/1. szám 17-37. o. Gaál Kálmán (1934): A nemzetvédelem alapvető tényezője. In Magyar 

Katonai Közlöny 1934/11. szám 64-70. o. Farkas Ferenc (1938): Az ország megszervezése háború esetén. In 

Magyar Katonai Kölzöny 1938/9. szám 8-22. o. 
448 „A program főösszege kereken 1 milliárd pengő” – a győri programról. –  Darányi Kálmán 1938. március 5-

i győri beszéde. In Vajda Barnabás (2007 szerk.) i.m. 179-180. o. 
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metszésében. Ezen erőterek szorítása pedig egyértelműen a fegyveres védelem, vagyis a 

védelmi alkotmány változásait sürgették. 

7.4. A FEGYVERES VÉDELMI RENDSZER 1867 ÉS 1944 KÖZTI DIFFERENCIÁLÓDÁSÁNAK 

VÁZLATA 

A Kiegyezéssel 1867-ben útjára induló első polgári korszakban, a védelmi alkotmány 

vonatkozásában elvitathatatlanul a legjelentősebb alapkövet a kompromisszumok nyomán 

kialakuló449 közösügyi törvényt követő úgynevezett védrendszeri törvények, vagyis a 

véderőről, a honvédségről és a népfelkelésről szóló, többször megújított törvények jelentették. 

Ezek egyben a honvédelmi alkotmány alapjaiként is értelmezendők, minthogy az állam 

alapvető, létérti intézményeit szabályozták, valamint a polgárok honvédelmi kötelezettségeit, 

amely miatt az alaptörvényi rangra joggal tarthattak számot. 

A védelmi alkotmány fejlődése azonban ezzel csak elkezdődött, hiszen a 19. század 

vége és a 20. század eleje az a meghatározó időszak volt a magyar állam történetében, amikor 

is az állam védelme a katonai dominanciától, vagy ha úgy tetszik, a fegyveres védelem 

ősformájától a valódi értelmű fegyveres védelmi rendszerré differenciálódott és lényegét 

tekintve felvette mai sémáját. Ebben a folyamatban az archetípusnak számító fegyveres erő 

mellett a belső védelmi szervek, különösen a rendvédelmi szervek önállósodása, törvényi 

szabályozása, majd országos hatáskörűvé és állami monopóliummá szervezése is végbement. 

E tekintetben a korszak sajátossága – részben az osztrák szabályozás felváltásának igénye, 

később pedig a szabályozás „megszokása” miatt –, hogy egyes szervezetek szabályozása a 

törvényi szintre nem, vagy csak megkésve került fel. Ezek tehát formális értelemben nem 

érthetők bele a védelmi alkotmány differenciálódásába, szükségképpen beleértendők azonban 

annak materiális megközelítésébe, vagyis a fegyveres védelem rendszerének kialakulásába. 

Tekintettel arra, hogy értekezésem fókuszában a fegyveres védelem rendszerének 

államtani, jogtani, rendszertani sajátosságai és a katonai védelem polgári evolúciója áll, jelen 

keretek között a védelmi alkotmány átfogó differenciálódásáról csupán vázrajzot kívánok 

adni, mivel az segítheti a honvédelmi alkotmány első polgári fejlődésének megértését. A cél 

tehát nem az, hogy megismételjem, vagy a fegyveres védelem egésze felől nézve kiteljesítsem 

azt a páratlan kutató munkát, amit a hazai rendvédelem-történet kutatói végeztek, hanem az, 

hogy bemutassam, miként építette fel a polgári állam a polgári védelmi alkotmányt a 

fegyveres erő alapkérdéseinek rendezése után és a honvédelem törvényi szabályozásának 

                                                           
449 Ideértendő és a fegyveres védelem szempontjából kiemelendő a Magyar Királyi Nemes Testőrség 

visszaállítása is az uralkodó leiratával. 
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folyamatos fejlesztése mellett. Ehelyütt tehát a főbb állomásköveket kívánom áttekintetni a 

fegyveres védelem rendszerének kialakulási folyamatában.450 

A védrendszer kiegyezéssel összeforró kialakítása mellett az első ilyen állomáskő a 

pénzügyőrség „magyarosítása” volt a korábbi Császári és Királyi Pénzügyőrség 

magyarországi feladatainak átvételével és a szervezet megújításával. „1867-ben állították fel a 

Magyar Királyi Pénzügyőrséget, melyet a Magyar Királyságon belüli jövedéki rend 

betartatására hoztak létre. Ezzel egy időben fokozatosan megszüntették a császári és királyi 

pénzügyőr osztályparancsnokságokat. A pénzügyi szervezeteket azonban nem, mert az ország 

gazdasági életének fenntartásához szükség volt az osztrák adórendszer további működtetésére, 

a jövedékek, fogyasztási adók, illetékek és egyéb közvetett adók beszedésére. Az új szervezet 

a Pénzügyminisztérium XIII. ügyosztálya alárendeltségébe került. Ez az ügyosztály intézte a 

vám- és a pénzügyőr dolgokat, a vámszabályok elleni vétségek miatt kiszabott büntetések 

kegyelem útján történő elengedését, valamint a személyes és nyugalmazási ügyeket.”451 A 

pénzügyőri és pénzügy-igazgatási szervezet tehát némileg felemás módon, az osztrák örökség 

részleges továbbvitelével került kialakításra 1867-ben, ami azonban a magyar alkotmányosság 

szempontjából nem csökkenti a pénzügyőrség fegyveres védelmi differenciálódásban betöltött 

szerepét. 

Ezt követte a Buda-Pest fővárosi törvényhatóság alakításáról és rendezéséről szóló 

1872. évi XXXVI. törvénycikk. Ez a köztörvényhatóságok rendezéséről szóló 1870. évi XLII. 

törvénycikk által – a belügyminiszter szakmai felügyelete mellett – az önkormányzatok belső 

ügyeként tételezett452 rendőrhatóságok dolgában már elindult a szabályozás „államosítása” 

felé. Az 1872. évi XXXVI. törvénycikk 20. §-a kimondta, hogy a főváros területén a 

                                                           
450 E körben mások mellett akár a Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hatóságra (azaz a KEOKH-ra) való 

kitekintés is megjeleníthető lenne, azonban megítélésem szerint az 1930-ban felállított szervezetnek a hatósági 

szerepköre dominált, ami ugyan kapcsolódótt a rendőrségi feladatokhoz, de nem illeszkedik szorosan az állam 

fegyveres védelmének körébe épp úgy, ahogy napjainkban a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal működése 

sem. A KEOKH kapcsán bővebben lásd: Szentgyörgyvári Tamás (2015) i.m. 73-102. o. Kovács Tamás (2009): 

A Belügyminisztérium rendészeti és karhatalmi feladatai 1920 és 1944 között. In Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán 

(2009 szerk.): Tanulmányok „A rendészet kultúrája – kulturált rendészet” című tudományos konferenciáról. 

Pécsi Határőr Tudományos Közlemények X. A Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi 

Szakcsoportja, Pécs, 151-162. o. Wetzel Tamás (2009): A magyar migrációs jog története. In Iustum Aequum 

Salutare 2009/2. szám 205-217. o.  
451 Prukner Attila (2013): A magyar vám- és pénzügyőr szervezetek tevékenysége 1867-2010 között. Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola – doktori értekezés, Budapest, 20. o. 
452 A törvénycikk 64. §-a következőképp fogalmaz: „Különben a törvényhatósági joggal felruházott városok 

azon szervezetet, mely által saját belügyeiket ellátni s a városi önkormányzatot gyakorolni kivánják s ebből 

folyólag a tanácsnak, s az egyes tisztviselőknek, közöttük a rendőrkapitánynak, az önkormányzatra vonatkozó 

hatáskörét, a szakosztályok szervezetét, a tisztikar, a segéd-, kezelő-, rendőr- és szolgaszemélyzet létszámát és 

fizetését, ugyszintén az egyes tisztviselők által az önkormányzat körében hozott határozatokra nézve a 

fellebbezés módját, a helyi viszonyokhoz képest és jelen törvény korlátai között a belügyminister által 

helybenhagyandó szabályrendelettel (91. §) maguk állapitják meg.” A köztörvényhatóságok rendezéséről szóló 

1870. évi XLII. törvénycikk. 
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rendőrség egységes szervezetben, „fővárosi rendőrség” néven, állami irányítással jön létre.453 

Ezen megállapítás mellett garanciális természetű a második bekezdés, miszerint: „A 

törvényhatóságnak helyrendőri ügyekben való szabályalkotási joga érintetlen marad.”454 A 

törvény már itt rögzítette, hogy az államosított fővárosi rendőrség szervezeti és rendőr-

bíráskodási kérdéseit törvényben kell rendezni,455 amit átmeneti rendelkezéssel egészített ki, 

hogy ha a törvény a főváros egyesítéséig nem születne meg, akkor a főváros rendőri szervei a 

törvényi szabályozásig a belügyminiszter irányítása alá kerülnek, rögzítve ezzel a 

belügyminiszter szabályozási felelősségét is. Ezzel tehát megtörtént az első lépés a korábban 

klasszikusan önkormányzati hatáskörbe tartozó, de a fegyveres erő által karhatalmi úton 

támogatott rendvédelem államosítására, amely a védelmi alkotmány differenciálódásának 

központi kérdéskörét adja, hiszen lényegét tekintve a rendészeti ágazat önállósodásának 

tartópillérét jelenti. 

Ennek legjelentősebb fordulatát az állami közrendvédelem országos megszervezése, 

egyszerűbben fogalmazva, a csendőrség felállítása jelentette a közbiztonsági szolgálat 

szervezéséről szóló 1881. évi III. törvénycikkel. A csendőrség vitán felül álló módon vitte 

előre a hazai belső védelem és vele a védelmi alkotmány fejlődését, azonban az méltán 

tekinthető a szűkebb értelemben vett honvédelmi alkotmány fejlődésének is, hiszen a 

törvénycikk 1. §-a úgy fogalmaz, hogy „A közbiztonsági szolgálat ellátására katonailag 

szervezett magyar kir. csendőrség állíttatik fel.”456 Ennek szellemében a csendőrség lényegét 

tekintve egy félkatonai rendvédelmi szerv volt, amely felett a szakmai jogosítványokon a 

honvédelmi miniszter és a belügyminiszter osztozott, és amellyel a jogalkotó a polgári 

korszakban fektette le azt a tradíciót, hogy az állam legitim fizikai erőszakmonopóliumát 

alkalmazó szervek katonai karakterrel kerüljenek kialakításra. Az osztott jogkörök és a 

katonailag történő szervezés mellett a törvénycikk több ponton megerősítette a honvédelmi 

alkotmányhoz való kötődést, példaként már a csendőrkerületek szervezése tekintetében, mikor 

rögzítette, hogy annak illeszkednie kell a honvédkerületek rendszeréhez.457 Ebben a sémában 

a szervezési és közrendvédelmi feladatok kapcsán a törvény a hatásköröket a 

belügyminiszterhez telepítette, míg a személyi állomány vonatkozásában a katonai jelleg 

biztosítása érdekében a honvédelmi minisztert jelölte meg jogosultként. Ahogy a törvénycikk 

fogalmaz: „A csendőrségi tisztek és összes csendőrök személyi, előléptetési és fegyelmi 

                                                           
453 Lásd: A Buda-Pest fővárosi törvényhatóság alakitásáról és rendezéséről szóló 1872. évi XXXVI. törvénycikk 

(a továbbiakban: Bptc.) 20. §. 
454 Bptc. 20. § 
455 Vö: Bptc. 21. § (1) bekezdés. 
456 A közbiztonsági szolgálat szervezéséről szóló 1881. évi III. törvénycikk (a továbbiakban: Ksztc.) 1. § 
457 Vö: Ksztc. 2. §. 



206 

ügyekben a honvédelmi minister alá helyeztetvén, az összes személyes ügyek a honvédelmi 

ministeriumban kezeltetnek, s a csendőrség által elkövetett fegyelmi és bűnügyekben 

kizárólag a magyar királyi honvédbíróságok illetékesek; a közigazgatási és rendőri szolgálati 

viszony tekintetében a csendőrség a belügyminister hatósága alatt áll.”458 Az osztott jogkört 

erősítendő a csendőrség szervezeti és szolgálati utasítását is a két miniszter együttesen volt 

jogosult kiadni, amelyben aztán tételesen kirajzolhatták a szervezet feladatrendszerét, 

szervezeti működését és arculatát.459 A szervezeti és szolgálati utasítás a törvényi és rendeleti 

keretek között szisztematikusan – kézikönyv jelleggel – szabályozta a csendőrség szervezetét 

és szolgálati rendjét. Szabályozási köre egyebek mellett kiterjedt a csendőrség rendeltetésére, 

hatáskörére, szervi tagozódására, az állomány kiegészítésére, a ruházati és fegyverzeti 

szabályokra, egyes beszállásolási rendelkezésekre, valamint különböző ügyviteli szabályokra 

és iratminták körére is. 

A csendőrségre vonatkozó szabályozás után megszületett a Budapest-fővárosi 

rendőrségről szóló 1881. évi XXI. törvénycikk is, amelynek kiadását az 1872. évi XXXVI. 

törvénycikk irányzott elő. Eszerint „a fővárosi rendőrség feladata: működési területén a 

személy- és vagyon-biztonságot megóvni, a békét és közrendet fenntartani, a 

büntetőtörvények, a rendeletek és szabályrendeletek megszegését, a véletlenségből vagy 

bármily természetű mulasztásból eredhető veszélyeket és károkat lehetőleg megakadályozni, a 

megzavart rendet és békét helyreállítani, az ezek ellen vétőket kipuhatolni és megfenyítés 

végett az illetékes bíróságnak vagy hatóságnak feljelenteni, illetőleg átadni, s általában a 

figyelő, megelőző és felfedező rendőrség feladatait a törvény keretein belül teljesíteni.”460 A 

törvénycikk megerősítette, hogy a fővárosi rendőrség közvetlenül a belügyminiszter irányítása 

alatt áll.461 Ezt követően a fővárosi rendőrségről szóló törvénycikk a kor színvonalához 

mérten is meglehetősen részletesen szabályozta a rendőrség feladatrendszerét, 

kötelezettségeit, valamint intézkedési szabályait és kereteit. Ezek között a védelmi alkotmány 

differenciálódása kapcsán jelentős kitétel volt, hogy „A főkapitány vagy helyettese jogaihoz 

tartozik, szükség esetében a sorkatonaság vagy honvédség közreműködését igénybe venni. 

Ezek igénybevétele csak végső esetben történhetik, midőn a rendőrség a rend és béke 

fentartására merőben elégtelen.”462 A katonai karhatalomra való törvényi utalás mellett 

ugyanis a törvénycikk ezen szakasza azt is egyértelművé tette, hogy azon rendzavarások 

                                                           
458 Ksztc. 8. § 
459 Bővebben lásd: A belügyi- és honvédelmi m. kir. minister által, f. évi október hó 1-én, a m. kir. csendőrség 

számára kiadott szervezeti és szolgálati utasítást. Magyarországi Rendeletek Tára (a továbbiakban: MRT) 1881. 
460 A Budapest-fővárosi rendőrségről szóló 1881. évi XXI. törvénycikk (a továbbiakban: Bfrtc.) 2. §. 
461 Lásd: Bfrtc. 4. § 
462 Lásd: Bfrtc. 34. § 
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leküzdése, amelyek a rendőrség erőit meghaladják, igaz rendkívüli eseménynek minősülnek, 

de semmilyen egyéb – magasabb közjogi – jóváhagyást nem igényelnek a fegyveres erő 

bevonása tekintetében. Ezzel tehát a jogalkotó egzakt módon fogalmazta meg azt is, hogy a 

védelmi alkotmány fejlesztése során nem kíván lemondani a fegyveres erő belföldi 

igénybevételéről, vagyis az állam fegyveres védelmi képességeinek a lehető leghatékonyabb 

kihasználásának lehetőségéről a közrend és a biztonság érdekében. Ez a szemlélet alapvető 

eleme az első polgári korszak védelmi alkotmányozásának, melyből ilyen formán az egyazon 

erőszak elve is kiszüremlik. 

A védelmi alkotmány kibontakozásának következő állomását a határőrizet kérdése 

jelentette. Egyrészről e témakör politikai forrongásának sarokpontja volt a későbbiekben még 

kifejtésre kerülő katonai határőrvidék polgárosítása. Másrészről azonban a hazai 

jogtörténetben különös jelentőségű katonai határőrségek és határőrvidékek felszámolása 

egyértelműen szükségessé tette azt is, hogy a határőrizet kérdését a változásban lévő, országos 

és állami irányítás alatt álló rendészet rendszeréhez kapcsolják, hiszen az aktuális 

szomszédságpolitika nem indokolta a katonai jellegű határőrizetet. Ezt a célt szolgálta 1891-

ben a m. kir. belügyministernek az 50.431. szám alatt I. Besztercze-Naszód, II. Maros-Torda, 

III. Csik, IV. Háromszék, V. Brassó, VI. Fogaras, VII. Szeben, VIII. Hunyad és IX. Krassó-

Szörény vármegye közönségéhez intézett rendelete, az 1888. évi XIV. törvényczikkel 

beczikkelyezett magyar-román határegyezmény alapján kiadott határőrizeti utasítás 

tárgyában.463 Az ennek mellékleteként kiadott utasítás a határszélekkel kapcsolatos rendészeti 

feladatokat csendőrségi hatáskörbe helyezte és ezzel lényegét tekintve létrehozta a határszéli 

csendőrséget. Ennek fő feladatává a határjelek védelmét, a határjelek elleni bármely fellépés 

megakadályozását, valamint az illegális határátlépők letartóztatását és szolgabíró elé kísérését 

tették.464 Emellett azonban a rendelethez mellékelt utasítás a pénzügyőrségre nézve is szabott 

meg feladatokat, amely ez idő tájt a polgári rendvédelmi szervezetnek egy szintén 

kikristályosodó új intézménye volt. 

A fegyveres védelem differenciálódása körében későbbi politikatörténeti kapcsolódása 

miatt sem maradhat említés nélkül az osztrák mintára 1904-ben felállításra kerülő magyar 

királyi darabonttestőrség, melynek székhelye Budapesten volt, és amely a Magyar Királyi 

                                                           
463 Lásd: MRT 1891. 
464 Az 1888. évi XIV. törvenyczikkel beczikkelyezett magyar-román határegyezmény alapján a m. kir. 

belügyminister által, a honvédelmi, igazság-, pénz-, földmívelés- és a kereskedelemügyi ministerekkel 

egyetértőleg kiadott határőrizeti utasítás 2. §-a. MRT 1891. 
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Nemes Testőrség személyvédelmi tevékenységét kiegészítve főként az uralkodó 

szálláshelyének őrzését látta el Magyarországon.465 

A 20. század elején az államhatárokon fokozódó biztonsági nyomás azonban további 

intézkedéseket sürgetett,466 melyek a védelmi alkotmány fejlesztésével jártak együtt a 

határrendőrségről szóló 1903. évi VIII. törvénycikk megalkotásával.Ez már törvényileg 

önállósított formában alakított ki a határőrizettel kapcsolatban egy új – igaz csak a rendőrség 

1919-es államosításáig fennálló – fegyveres szervezetet. A felállítás ténye nem csak a 

migrációs nyomás erősödését tükrözi, hanem a rendészet államosításának, vagyis 

törvényhatósági – önkormányzati – jogkörből való elvonásának is egy emblematikus 

állomása, hiszen az országos hatáskörű állami irányítás alatt álló csendőrség, valamint az 

államosított fővárosi rendőrség mellett ez volt a harmadik rendőri szerv, amely állami 

irányítás alatt, a törvényhatóságoktól függetlenítve került megszervezésre. Az újonnan 

felállított határrendőrség alapvető feladata a határrendészeti teendők ellátása volt.467 Ezen 

belül a törvény rendkívül részletes feladatkört telepített a szervezethez,468 melybe mások 

mellett a határon átkelők figyelemmel kisérése, a határ mentén felmerülő, államrendészeti 

szempontból fontosabb mozzanatokról és eseményekről történő tájékozásszerzés és az 

észlelteknek az illetékes hatósággal való közlése; a külföldiek bejelentésére és lakhatására 

vonatkozó szabályok végrehajtása; a kémkedés megakadályozása, esetleg a kémeknek 

letartóztatása; a határszélen letartóztatott s a tolonczszabályok rendelkezései alá eső egyének 

eltolonczolása, külföldről érkező tolonczok átvétele és tovább indítása; nőcsempészet 

meggátlása; azon határvonal, hol útlevél-kötelezettség áll fenn, az útlevelek vizsgálata, 

határátkelési igazolványok kiállítása; valamint a pénzügyőrség tevékenységét támogatandó a 

                                                           
465 E tekintetben kiemelendő Parádi József azon megállapítása, miszerint: „Az Osztrák-Magyar Monarchiában 

összességében hat testőrség működött. Osztrák részről a Császári és Királyi Első Alabárdos Testőrség (83 fő), a 

Császári és Királyi Darabont Testőrség (61 fő), a Császári és Királyi Testőr Lovasszázad (140 fő), a Császári és 

Királyi Gyalogos Testőr Század (309 fő). Magyar részről a Magyar Királyi Nemesi Testőrség (89 fő) és a 

Magyar Királyi Darabont Testőrség (53 fő). Összességében tehát 735 fő őrizhette a közös uralkodó személyes 

biztonságát.” Parádi József (2010): A dualizmuskori magyar rendvédelem. In Rendvédelem-történeti Füzetek 

2010/21. szám, 67-68. o. A téma kapcsán lásd még: Parádi József (2011): Kontinuitás és újrakezdés a XIX-XX. 

századi magyar rendvédelemben. In Rendvédelem-történeti Füzetek 2011/23. szám, 99-110. o. Ságvári György 

(2010): Testőrök Magyarországon, 18-20. század. In História 2010/5. szám, 6-15. o. 
466 E tekintetben lásd a kivándorlásról szóló 1903. évi IV. törvénycikket, a külföldieknek a magyar korona 

országai területén való lakhatásáról szóló 1903. évi V. törvénycikket, az útlevélügyről szóló 1903. évi VI. 

törvénycikket, a három új csendőrkerület felállításáról szóló 1903. évi VII. törvénycikket, valamint a 

határrendőrségről szóló 1903. évi VIII. törvénycikket (a továbbiakban: Hrtc.). 

A szakirodalom vonatkozásában lásd: Szetngyörgyvári Tamás (2015) i.m. Parádi József (2012): A dualista 

Magyarország határőrizete a migráció tükrében. In Rendvédelem-történeti füzetek, 2012./26. szám, 66-80. o. 

Parádi József 2013): Nemzeti határőrizetünk polgári szakasza. In Rendvédelem-történeti füzetek, 2013/27-30. 

szám, 141-154. o.  
467 Lásd: Hrtc. 1. § 
468 Lásd: Hrtc. 2. § 
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csempészet megakadályozásában való közreműködés és az erre hivatott közegek támogatása 

is beletartozott. A törvény a határrendőrség hatáskörét sajátosan a határszélen fekvő összes 

községekre és városokra, valamint a határszél közelében fekvő s a külfölddel élénk 

összeköttetésben álló községekre és városokra terjesztette ki,469 valamint biztosította, hogy a 

határrendőrség a törvény által hozzáutalt ügyekben a területén levő csendőrség és helyi 

rendőrség közreműködését közvetlenül igénybe vehesse.470 A törvény egyértelműen 

kimondta, hogy a határrendőrség a belügyminiszter irányítása alatt áll,471 a részletes 

szabályozást pedig a szolgálati utasítás szintjére utalta. 

A korszak sajátosnak tekinthető, de az elmúlt években a magyar fegyveres védelmi 

rendszerben – Országgyűlési Őrség néven – felelevenedő intézményeként került 

becikkelyezésre 1912-ben a Képviselőházi Őrség. A szervezetet a képviselőházi őrség 

felállításáról szóló 1912. évi LXVII. törvénycikk hívta életre azzal a céllal, hogy a független 

hatalmi ágként fungáló törvényhozásnak is biztosítson – az ellenzéki obstrukció letörésének 

igényén túl is – saját fegyveres védelmi testületet. A törvénycikk nem is leplezte, hogy a 

testület felállításának célja és ebből fakadóan a szervezet rendeltetése a képviselőház 

elnökének karhatalommal való támogatása volt.472 A törvény rendelkezése értelmében a 

szervezet a képviselőház elnökének, illetve a háznagynak a rendelvényeit köteles végrehajtani 

azzal, hogy a választások idején az új képviselőházi elnök kinevezéséig a szervezettel a 

háznagy rendelkezhetett a törvényi keretek között.473 A törvény – a korszak sajátos 

megfogalmazásával és szellemiségével, de a katonai karakterű szervekről alkotott 

koncepciómmal egybeeső módon – rögzítette, hogy „A képviselőházi őrség legfeljebb hatvan 

tagból álló katonailag szervezett őrtestület, a mely az erre önként jelentkező katonai 

egyénekből állíttatik össze. A képviselőházi őrség szervezetére vonatkozó részletes 

szabályokat a képviselőház elnöke a honvédelmi ministerrel egyetértve állapítja meg.”474 Ez a 

szabály tehát a fegyveres védelem rendszerének differenciálása körében abba az irányba lépett 

el, miszerint az önálló hatalmi ágat jelentő törvényhozás saját „karhatalmi” szervét inkább 

katonai karakterrel hozta létre, mintsem belbiztonsági jellegű – rendvédelmi – szervként. Ezt 

a szemléletet erősítette az is, hogy a törvénycikk szerint „A mennyiben a képviselőházi őrség 

megerősítése, vagy pedig szolgálatának a képviselőházban való kiegészitése válnék 

szükségessé, a képviselőház elnöke erre a czélra a kormány utján a csendőrség, vagy a 
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fegyveres erő karhatalmi közreműködését veheti igénybe.”475 Ehhez mérten ugyanezen 

szakaszban a törvénycikk a fővárosi rendőrséget a csendőrség és a fegyveres erő 

közreműködése mellett csak a képviselőház közvetlen környékén szükséges karhatalmi 

intézkedések foganatosításába rendelte bevonni, azzal, hogy a személy- és vagyonbiztonság 

fenntartása céljából szükséges úgynevezett megfigyelő szolgálatot továbbra is az 

államrendőrség volt hivatott e területeken is biztosítani.476 

A háborús összeomlás forgatagában, a polgári időszak szervezési szisztémáját részben 

megszakítva, részben azonban az államosítás és centralizáció tekintetében felgyorsítva 

ékelődött be a védelmi szervezet terebélyesedési folyamatába az illegitim Tanácsköztársaság. 

A Forradalmi Kormányzótanács LXXXIV. számú rendelete „A Vörös Őrség az egyedüli 

nyomozótestület” címmel ugyanis egy csapásra egységesítetteni kívánta a hatalma alatt álló 

országrészeken a rendészet – vagy inkább a belbiztonság és a karhatalom – kérdését.”477 

A Tanácsköztársaság működésével párhuzamosan a Szegedi Ellenkormány alapvetően 

a haderő vonatkozásában törekedett az újraszervezésre. Horthy Miklós hadügyminiszterként 

1919. június hó 15-én Szegeden adta ki a Magyar Nemzeti Hadsereg megszervezéséről szóló 

40/1919. Hadügyminiszteri rendeletét, mely a Nemzeti Hadsereg alább kifejtendő szervezési 

alapjait határozta meg, törekedve a dualista tradíciók követésére és az országban még 

lényegében fennálló hadiállapot és kivételes hatalmi helyzet igényeinek való megfelelésre. 

Ennek a fegyveres erőnek a funkcióját az alkotmányosság helyreállításakor a Nemzetgyűlés 

magában az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom gyakorlásáról szóló 

1920. évi I. törvénycikkben mondta ki, mikor a 8. §-ban rögzítette, hogy „az ország védelmére 

s a belső rend és biztonság fenntartásában való közreműködésre nemzeti hadsereg állíttatik 

fel, mely a magyar alkotmányra esküt tesz.”478 

Függetlenül attól, hogy a Tanácsköztársaság általi centralizáció a polgári 

alkotmányosság folyamatába nem kapcsolható be, sőt a magyar alkotmányosság tekintetében 

is a jogfolytonosságot megszakító időszakról beszélünk, azt látni kell, hogy a 

Tanácsköztársaság százharminchárom napjának végeztével a Népköztársaság Kormánya a 

Vörös Őrségre hivatkozással adta ki azt a rendeletét, amellyel véghez vitte az államrendőrség 

országos szintű állami irányítás alá vonását, amely irányba a dualizmus teljes korszakának 

rendvédelmi szervezési gyakorlata csak lassanként mutatott. Furcsa módon tehát az államosító 
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tendenciát, amit a dualizmus időszaka alatt a rendvédelem tekintetében feltehetően a 

municípialisták és a centralisták vitája révén nem sikerült kiteljesíteni első lépésben a 

Tanácsköztársaság teljes államrendszert megújítani akaró totalitárius rendszere, második 

lépésben pedig az azt időleg felváltó Peidl kormány teljesítette ki a Magyar Népköztársaság 

kormányának 1919. évi 4. számú rendeletével az államrendőrség felállításáról. Ez kiemelte, 

hogy az államrendőrség személyzete az eddigi vörös őrség személyzetéből áll.479 A rendelet 

kiemelte továbbá, hogy az államrendőrség nem része a hadseregnek, valamint azt, hogy 

feladata kizárólag a közrend és közbiztonság megóvása,480 a belügyminisztérium irányítása 

alatt.481 Ennek a szabályozásnak a sarokpontja lényegében a Tanácsköztársaság utáni 

újraszervezés volt, ami mellett egyértelműen érezhető a védelmi szervezet azon differenciálási 

szándéka, amely a hadseregtől elkülönített szervek megerősítésére törekedett és a belügyi 

központi igazgatásnak való alárendeltséget kívánta megvalósítani. Ezt a megoldást azonban a 

törvényhozó hatalom utólag egy speciális szabállyal legitimálta, mikor az 1920. évi I. 

törvénycikkben kiemelte ugyan, hogy a népköztársaság és tanácsköztársaság rendelkezései 

érvénytelenek és azok minden megnyilatkozását törölni kell az Országos Törvénytárból, ám 

ezt követően azt is rögzítette, hogy „Felhatalmazza azonban a nemzetgyűlés a minisztériumot 

arra, hogy az úgynevezett népköztársaság szerveinek rendelkezéseit, amennyiben a jogrend és 

a jogbiztonság érdekében szükséges, az alkotmány keretében saját felelősségére ideiglenesen 

hatályban tarthassa, vagy helyettük új rendelkezéseket állapíthasson meg. Addig is, amíg a 

minisztérium ebben a tárgyban intézkedik, az úgynevezett népköztársaság szerveinek 

rendelkezései ideiglenesen alkalmazásban maradnak…”482 Ezt külön kitétellel erősítette meg 

a Nemzetgyűlés, mikor kimondta, hogy „A nemzetgyűlés az 1919. évi augusztus hó 7. napja 

óta az alkotmányos jogrend és a jogbiztonság helyreállítása végett alakult kormányok és 

tagjaik rendeleteinek érvényességét elismeri…”483 

Az alkotmányosság 1920-as helyreállítása után két jelentős erőhatás találkozási 

zónájában folytatódott az állam fegyveres védelmének differenciálódása. Az egyik az állam 

átalakulásának, térnyerésének, totális állammá válásának folytatódása volt, mely a közjog 

fejlődésének folytatódásán belül szükségképpen érintette a fegyveres védelem rendszerét is. 

Erről Tomcsányi úgy fogalmaz, hogy „A közjog általában ma határozottan dominál és 

háttérbe szorítja a többi jogi ágazatot. Hiszen szinte napról-napra bővül az államhatalom 
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cselekvési köre s ezzel a közjog birodalma.”484 Hasonló irányba mutat Magyary Zoltán is, 

mikor a magyar közigazgatás rendszere kapcsán lejegyzi, hogy „A közigazgatás szervezete a 

közigazgatás feladatainak szaporodása és méreteinek növekedése következtében, valamint a 

tudomány és a technika haladásának nyomása alatt egyre fejlődik, és igen nagy a különbség a 

közigazgatásunknak pl. 1848., 1880., 1900., 1920. és 1940. évbeli fejlettsége között.”485 A 

másik jelentős erőhatás pedig a trianoni „béke” folyományainak megfelelő védelmi keretek 

kialakítása volt, illetve ezt követően az ország önvédelmi képességének a helyreállítása. Ezt 

Egyed István találóan úgy foglalta össze, hogy: „Az első világháború szerencsétlen 

befejezését követő két évtized a nemzeti hadsereg visszaállításának és kifejlesztésének a 

korszaka. Az Ausztriától való függőség megszűnt ugyan, de a trianoni szerződés teljesen 

lefokozta katonai önállóságunkat. […] Nem lehet kétség a tekintetben, hogy az így létesült 

állapot Magyarország szempontjából mennyire megalázó és a független állami léttel mennyire 

összeegyeztethetetlen volt. A honvédelem az állam belső ügye, a honvédelem önállósága az 

állami függetlenség nélkülözhetetlen része; e cél elérése érdekében Magyarországnak két 

évtizeden át tartó küzdelmet kellett folytatnia…”486 

Az 1920-at követő fegyveres védelmi szabályozás első nagy lépését jelentette az alább 

tárgyalásra kerülő honvédségi szabályozás megújítása is,487 amely a Nemzeti Hadsereg 

szervezeti bázisán a trianoni korlátozások között megújuló m. kir. honvédségről szóló 1921. 

évi XLIX. törvénycikkel valósult meg. Részben azonban a trianoni békediktátum miatti 

kényszer és a védelmi erőforrások rejtése, részben pedig a fegyveres védelem rendszerének 

differenciálása indokolta az alkotmányos restauráció után további fegyveres testületek 

szabályozását. Ennek részét képezte egyrészről az alább tárgyalásra kerülő vámőrség rendeleti 

úton való felállítása, másrészről pedig a magyar királyi folyamőrség szervezéséről, 

létszámának, kiegészítési módjainak és felfegyverzésének megállapításáról szóló 1922. évi 

XIV. törvénycikk is. Ez a folyamrendészeti, az ekörben felmerülő közbiztonsági, valamint az 

egyes igazgatási rendészeti teendők ellátására a belügyminiszter szakmai felügyelete alatt, de 

a kormány szabályozási jogkörébe tartozóként létesítette a folyamőrség új szervezetét.488 A 

jogalkotási hatáskörön túl az irányítási jogköröket a törvény a belügyminiszterhez telepítette a 

                                                           
484 Tomcsányi Móric (1943): Magyarország közjoga. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1. o. 
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korábbi belbiztonsági szervezeti differenciálás tendenciáit követve.489 A törvény a trianoni 

békediktátum szabályaira figyelemmel kizárta, hogy a folyamőrség személyzetét katonai 

gyakorlat céljára különböző állomáshelyekről összevonják.490 A törvény szintén a 

békediktátum rendelkezéseire figyelemmel részletesen szabályozta, hogy „A magyar királyi 

folyamőrség a közrendnek és közbiztonságnak a hajózható vizeken való fenntartása céljából 

felfegyverzett úszóműveket használhat.”491 A törvénycikk egyúttal ezek paramétereit, 

valamint a személyi állomány fegyverzetét is tüzetesen kifejtette a katonai korlátozásoknak 

való megfelelés érdekében. 

A trianoni korlátozásokra figyelemmel a m. kir. vámőrség és a m. kir. pénzügyőrség 

létszámának, kiegészítési módjainak és felfegyverzésének megállapításáról szóló 1922. évi 

VIII. törvénycikk szabályozta a vámőrség és a pénzügyőrség létszámát és fegyverzeti 

kérdéseit annak érdekében, hogy ezen szervek tekintetében is betartásra kerüljön az első 

világháborút lezáró gyászkeretes béke fegyveres szervekre vonatkozó korlátozási rendszere. 

A békediktátum kötelezettségei és a fegyveres védelmi rendszer átalakítása kapcsán 

tehát a szabályozás a vámőrzési feladatok tekintetében is újításokat hozott. A vámőrség 

szabályozása már 1921-ben megszületett ugyan, de az törvényi szinten 1924-ig nem került 

rendezésre. A vámőrség létesítéséről szóló 6.200. M. E. számú rendeletet a kormány 1921-ben 

adta ki,492 mellyel részletesen szabályozta például a vámterület és a vámútvonalak kérdései 

mellett a vámőrség feladatát, szervezetét és közrendészeti feladatait a vámügyi teendőkkel 

összefüggésben. A rendelet szerint: „vámhatár őrzésére, valamint a vámhatárt érintő 

hajózható vizeken átmenő személy- és áruforgalom felett vámjövedéki szempontból való 

felügyeletre, a vámjövedéki kihágások megakadályozására és felfedezésére, és a vámhivatali 

segédszolgálat ellátására a pénzügyi tárca keretében vámőrség állíttatik fel.”493 Ezzel 

határozta meg a kormány a vámőrség fő feladatait, ami mellett további, a határőrizethez és a 

személyellenőrzéshez kapcsolódó feladatokat is megfogalmazott, melyeket a kormány 

rendeletének végrehajtásáról szóló pénzügyminiszteri rendelet is megerősített.494 A rendeleti 

szabályozás után tehát a vámjog szabályozásáról szóló 1924. évi XIX. törvénycikk 15. §-a 

emelte törvényi szintre a vámőrség szervezeti szabályait. Ennek alapfeladataként a vámhatár 

őrzését, az ezen, valamint a vámhatárt érintő hajózható vizeken átmenő személy- és 
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áruforgalom vámjövedéki szempontból történő felügyeletét, a vámjövedéki kihágásoknak 

szolgálati körében történő megakadályozását és felfedezését, valamint a vámhivatali 

segédszolgálat ellátását495 határozta meg. Emellett a vámőrség további feladata volt „a 

határőrizetet, valamint a határon átmenő személy- és áruforgalom feletti felügyeletet más 

kormányzati ágazatok ügykörébe tartozó ellenőrzés szempontjából, az illető szakminiszternek 

a pénzügyminiszter útján, sürgős esetekben a pénzügyminiszter egyidejű értesítése mellett 

közvetlenül is kiadott utasításai szerint ellátni.”496 A szervezetre vonatkozó szabályokat a 

törvény a pénzügyminiszter hatáskörébe utalta az illetékes miniszterekkel egyetértésben, az 

1922. évi VIII. törvénycikk rendelkezéseinek korlátozásait külön kiemelve. Emellett a törvény 

azt is kimondta, hogy a büntető jogszabályok szempontjából a vámőrség tagjai a csendőrség 

tagjaival egyenlő elbánás alá esnek. A vámőrség aztán 1932-ben Magyar Király Határőrséggé 

alakult és fokozatosan a honvédelmi miniszter alárendeltségébe került, melynek 

eredményeként 1939-re már lényegét tekintve katonai szervezet volt és az így kialakított 

Magyar Királyi Határőrség határvadász erőként a honvédelmi törvény rendelkezése 

értelmében beolvasztásra került a Magyar Királyi Honvédségbe. 497 

A korszak utolsó rendszerszintű változásaként az Államvédelmi Központ felállítását 

jeleníthető meg. Az intézmény felállítását – ahogy Kovács Tamás írja – egyrészről a 

jobbratolódás, másrészről pedig az ágazati állambiztonsági karakterű szervek működésében 

megjelenő visszásságok indokolták. „Mindezek fényében a Magyar Királyi 

Belügyminisztériumban állandóan egyeztetve a Magyar Királyi Honvédelmi Minisztériummal 

és a honvéd vezérkarral 1942 nyarán kezdték el egy központi, a politikai nyomozásokat 

felügyelő szervre vonatkozó rendelet kidolgozását. A végleges formába öntött rendelet 1942. 

szeptember 4-én jelent meg, a Belügyminisztériumban 6290/1942. BM. eln. sz., amíg a 

Honvédelmi Minisztériumban 52161/eln.oszt.-1942. sz. alatt.”498 Az Államvédelmi Központ 
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rendvédelem? Szabadságjogok, társadalmi kötelezettségek és a biztonság” című tudományos konferenciáról. 

Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XI. Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi 

Szakcsoportja, Pécs, 340. o. Ezen túlmenően lásd: Tervezet Államvédelmi Központ elnvezés alatt a 

Belügyminisztériumban működő külön szervezet létesítéséről. In Beránné Nemes Éva – Hollós Ervin (1977) i.m. 

377-379. o. A Honvédelmi Minisztérium elnöki osztályának rendelete valamennyi hadtestparancsnokság, honvéd 

kerületi parancsnokság, a HM 19 osztálya és a 6. VKF osztálya részére: A BM-ben felállították az Államvédelmi 

Központot, ahová a nyomozó hatóságok közvetlen jelentéstétellel tartoznak. In: Beránné Nemes Éva – Hollós 

Ervin (1977) i.m. 379-380. o. 
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létrehozása a belügyminisztériumban nem talált egyöntetűen üdvözlő fogadtatásra Kovács 

Tamás visszaemlékezésekre építő munkája szerint. Ennek egyik oka a honvédelmi tárcához és 

a honvéd vezérkarhoz kötöttség ténye volt, amit mások mellett a kormányzó habitusa és a 

hadiérdek elsőbbsége indokolt. Másik oka pedig az, hogy szűk körű belügyminiszteri 

indokolás szerint az Államvédelmi Központ felállításának egyik fő oka az volt, hogy a 

kormányzat nem akarta, hogy a délvidéki razzia és az azt követő kudarcra ítélt 

felelősségvonások esetlegesen megismétlődjenek.499 

Függetlenül azonban a politikai háttértől, az Államvédelmi Központtal egyértelműen 

egy centralizált, a belügyminiszternek alárendelt központi irányító szerv jött létre a politikai 

nyomozások felett, melyhez még saját ügyészi szervet is rendeltek.500 Ennek 

feladatrendszerébe mások mellett az ország rendjét és biztonságát fenyegető mozgalmak és 

szervezkedések, a termelést veszélyeztető szabotázsok, a honvédelem érdekeit sértő 

közellátási visszaélések elleni nyomozások irányítása tartozott, melynek keretében az ÁVK 

irányíthatta a nyomozószerveket, összefoglalhatta és kiértékelhette a polgári közbiztonsági és 

a katonai szervek információit, valamint helyzetképet alakíthatott ki, ami alapján intézkedési 

javaslatokat tehetett az állami vezetőknek.501 

Az így létrejött szervezet – ugyan nem váltotta be a történelmi szituáció miatt a hozzá 

fűzött reményeket, de – egy rendkívül jelentős hatalmi fókuszpontként került be a magyar 

államszervezetbe. A háborús működésre berendezkedett állam furcsa megoldása volt az, hogy 

miközben az Államvédelmi Központ vezetője közvetlenül a belügyminiszter mellé rendelt és 

a belügyminisztérium egyes szerveit irányítani jogosult vezető volt, egyes kérdéskörökben – 

különösen a Honvéd Vezérkar főnöke különbíróságának hatáskörébe tartozókban – a Honvéd 

Vezérkar főnökének volt alárendelve és ez esetben a belügyminiszternek még referálási 

kötelezettséggel sem tartozott. Az Államvédelmi Központ tehát a legmagasabb szintű 

centralizációs szándék ellenére sem tudott teljesen felülemelkedni az ágazati elkülönülésen és 

rivalizáláson, hiszen a katonai és kémelhárítási ügyekben megmutatkozó eltérő alárendeltség 

egyértelműen a 2. vkf. osztály, azaz a katonai elhárítás és vele a hadvezetés pozíciójának 

védelmét szolgálta, vagyis alapjaiban kérdőjelezte meg az államvédelmi fúziót. A katonai 

érdekek elsődlegességének természetesen – a két világháború közti politizáló katonai elit 

                                                           
499 Vö: Kovács Tamás (2010) i.m. 340. o. 
500 Lásd: Nánási László (2011): Különleges nyomozó szerv a második világháború idején: az Államvédelmi 

Központ ügyésze (1942-1944). In Betekintő 2011/2. szám. (Letöltve: 2016.04.24. 

http://epa.oszk.hu/01200/01268/00018/pdf/EPA01268_betekinto_2011_2_nanasi_0.pdf)  
501 Vö: Kovács Tamás (2010) i.m. 342. o. 
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„eredményein” túl502 – a háborús állapot és a kivételes hatalom jelentős hátteret biztosított, 

amit a rendőrség 1944-es katonailag szervezett testületté alakítása is példázott a korszak 

végén.503 

Mindezek mellett azonban úgy a 2. vkf. osztály története, mint az Államvédelmi 

Központ körüli turbulencia egyértelműen megmutatta a nemzetközi minták és különösen a 

mára legjelentősebb hírszerzőszolgálatok ekkortájt induló felívelésének utókor általi 

figyelembevétele mellett, hogy a nemzetbiztonsági ágazat önállósodása volt ekkor az állam 

fegyveres védelmi rendszerének differenciálódásában a közvetlenül következő nagy állomás. 

A védelmi alkotmány változásairól írtakat összegezve azt láthatjuk, hogy a polgári 

magyar állam fegyveres védelme 1867 és 1944 között jelentős változásokon ment keresztül és 

a katonai dominanciájú védelemből egy valódi, több ágazatot magában foglaló fegyveres 

védelmi rendszerré fejlődött. Az ekkor végbement szervezések egy része egyfajta belső 

önfejlődésként is felfogható, számos eleme azonban a történeti kataklizmák és az ezekből 

következő alkotmányos átalakulások egyértelmű következményeként jelent meg. Függetlenül 

azonban az egyes katonai karakterű szervek létrejöttének okaitól, elvitathatatlan, hogy a 

vizsgált időszakban ugyan megmaradt a katonai védelem kulcsjelentősége – még a 

belbiztonság garantálása tekintetében is –, de amellett létrejött egy a nyugati mintákat is 

felhasználó, belügyi irányítás alatt álló, kiterjedt, differenciált, országos hatáskörű szervek 

sorát magában foglaló rendészeti szervezetrendszer, illetve megmutatkozott a későbbi 

titkosszolgálati, majd nemzetbiztonsági szféra önállósodási törekvése is. 

A honvédelmi alkotmány és honvédelmi alkotmányjog rendelkezéseit tehát akkor 

vizsgáljuk helyénvalóan, ha annak rendelkezései mögé mindig odalátjuk a belbiztonsági 

szféra ütemes fejlődését és a katonai védelem terén a rendészet ütemes fejlődése ellenére is 

fenntartott belbiztonsági feladatok jelentőségét is. 

7.5. A HONVÉDELMI ALKOTMÁNY ÉS A HONVÉDELMI ALKOTMÁNYJOG ÉRTELMEZÉSE 1867 

ÉS 1944 KÖZÖTT 

Tekintettel arra, hogy Magyarországnak a vizsgált időszakban történeti alkotmánya volt, 

abban a klasszikusan alkotmánylevél szintjén lehatárolt – tehát formális értelemben vett – 

(hon)védelmi alkotmány nem értelmezhető. A történeti alkotmány sajátosságából fakadóan 

azonban a (hon)védelmi alkotmány a korabeli közjogi berendezkedés alkotmányos 

                                                           
502 Vö: Vargyai Gyula (1983): A hadsereg politikai funkciói Magyarországon a harmincas években. Akadémiai 

kiadó, Budapest. Vargyai Gyula (1984) i.m. Szakály Sándor (1991) i.m. Szakály Sándor (2003): A magyar 

katonai felső vezetés 1938-1945. Ister kiadó, Budapest. 
503 Lásd: A m. kir. minisztérium 2300/1944. M.E. számú rendelete a m. kir. rendőrség átszervezése tárgyában. 
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rendszerének keretei között, a német védelmi alkotmány felfogás tartalmi megközelítésére – 

vagyis tárgyköreinek áttekintésére – figyelemmel, a (hon)védelmi tárgyú alkotmányos 

jelentőségű törvények, azaz alaptörvények révén megadható. 

Nincs vitán felül álló konszenzus arra nézve, hogy a történeti alkotmány időszakában 

mely törvények minősültek alkotmányos jelentőségűnek és melyek nem, hiszen azt, hogy 

mely törvény minősül alaptörvénynek, azt annak tartalma alapján lehetett eldöntetni.504 

Ahogy Nagy Ernő írta: „A törvények között azokat, melyek alkotmányunk alaptételeit 

tartalmazzák, s a melyeken így az alkotmány mintegy sarkain nyugszik, hagyományos 

értelemben, sarkalatos- vagy alaptörvényeknek nevezik. Jogi természetre nézve azonban a 

rendes és az alaptörvények között nálunk (és pl. Angliában) különbség nincsen. Ez egyedül a 

tartalomban mutatkozik, hogy t.i. egyik közéletünk valamely sarkalatos intézményét 

szabályozza, a másik pedig közönségesebb jogszabályt tartalmaz.”505 

Hogy mi volt az a tartalom, amely alaptörvénnyé nemesítette a jogszabályt, arra a 

korabeli szakíró közösség már egybehangzóbb elméleti okfejtéseket alakított ki. Kiss István 

úgy fogalmaz, hogy: „A törvények közül azok, melyek az alkotmány alapelveit s az ország 

lényegesebb államjogi intézményeit állapítják meg: alaptörvényeknek vagy sarkalatos 

törvényeknek nevezetnek, – mintegy annak kifejezésül, hogy az alkotmány rajtuk mint 

alapokon nyugszik, s körülöttük mint sarkok körül forog; minélfogva megdöntésük által maga 

az alkotmány is kiemeltetnék és kiesnék sarkaiból, elveszítené alaposzlopait.”506 Ezt mintegy 

pontosítva Ferdinandy Gejza azt írta, hogy: „Vannak ugyanis törvényeink, a melyek az 

alkotmány alapelveinek vagy lényeges intézményeinek szabályozását tartalmazzák, a mely 

elvek vagy intézmények megváltoztatása esetében maga az alkotmány lényege, jellege, 

mineműsége szenvedne változást, a miért is az a ragaszkodás, a melylyel a nemzet az 

alkotmány intézményeihez és elveihez viseltetik, útjában áll annak, hogy ezen törvényeknek 

ezen alapelveket és alapintézményeket tartalmazó jogtételei megváltoztassanak, mert 

megváltoztatásuk az állam politikai életének nagy rázkódtatásával járna. Az ilyen, az 

alkotmány alapelveit, lényeges intézményeit megállapító törvények, illetőleg a törvényeknek 

ily jogtételeket tartalmazó részei alaptörvényeknek (leges fundamentales) neveztetnek.”507 

Ferdinandy azonban Pulszkyra hivatkozva azt is hozzátette, hogy természetszerűleg 

alaptörvénynek minősülnek azok a törvények is, melyekről maga a jogalkotó mondja ki ezen 

                                                           
504 A jogforrás típus történeti fejlődéséről lásd: Horváth János (1907a): Az alap- vagy sarkalatos törvények 

fogalma és helyzete a magyar közjogban. In A Jog 1907/37. szám, 262-264. o. Horváth János (1907b): Az alap- 

vagy sarkalatos törvények fogalma és helyzete a magyar közjogban. A Jog 1907/40.szám, 286-290. o. 
505 Nagy Ernő (1907): Magyarország közjoga. Atheneum, Budapest, 11. o. 
506 Kiss István (1886): Magyar közjog. Érseki-Lyceumi Könyvnyomda, Eger, 4. o. 
507 Ferdinandy Gejza (1902) i.m. 77-78. o. 
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státust. Ezek azonban nem fordulnak elő tömegével a magyar jogrendben, s fel sem merült a 

kor jogíróiban, hogy ezek elvitathatnák más, tartalmi értelemben egyértelműen ekként fungáló 

alaptörvények alkotmányos jelentőségét. 

Kmety Károly szerint „némely nagyjelentőségü törvényeket maga a törvényhozó 

nevez alaptörvényeknek, de ezeken kívül ilyenekül tekintendők mindazok a törvények is a 

melyek államiságunk, alkotmányunk legfőbb, vagy alaptételeit foglalják magukban, melyek a 

honpolgárok legfontosabb közkötelességeit és szabadságait szabályozzák, melyek tehát az 

államhatalom és a polgárok közti viszonyra vonatkozó nemzeti felfogás kifejezései; az állam 

hatalom szervezetének legfőbb orgánumait, ezek alakulását, működését, egymáshoz való 

viszonyát meghatározzák. […] Mivel tehát a megkülönböztetés alap és más törvény között 

tisztán a törvény tartalmi súlya szerint tétetik, s e súly mérlegelése körül az egyéni 

felfogásnak meglehetős tág tere marad, természetes, hogy eltérések vannak az alaptörvények 

minősítésében és felsorolásában, bár számos törvénynek alaptörvényi jellegét általánosan 

elismerik.”508 Ezen értékeléséhez Kmety egy áttekintő felsorolást is ad az általában 

alaptörvényként elismert törvényekről, melyek között azonban a honvédelem ügyéhez 

leginkább csak a közösügyi törvény kapcsolódik.509 

Ezt a némileg talán bizonytalan, vagy legalábbis az egyéni – de persze megokolt – 

mérlegelésnek nagyobb teret adó meghatározást erősíti meg Toldy Ferenc is, amikor azt írja: 

„Codificálva, mint tudjuk, közjogunk nincsen. Az ezt illető végezmények, törvénytárunkban, 

idő és tárgy szerint vannak elszórva. Mely törvényeinket kelljen közölök alaptörvényekűl 

tekintetni, arra nézve sincsenek publicistáink teljes egyetértésben. Maga a törvényhozás név 

szerint csak az Aranybullát (kir. Hitlevél; még pedig I. Ferdinándtól V. Ferdinándig az I. 

Lajos kir. toldásai nélkül) s a II. Lipót 10. 12. és 19. törvénycikkeit említi fel (1827:3.). Kik az 

’alaptörvény’ fogalmát bizonyos ünnepélyes formához kötik, nagyon tág határt szabnak neki 

[…] A fogalom logikai érvénye szerint azon végzemények volnának az alaptörvény neve alatt 

értendők, melyeken a birodalom alkotmánya főbbleg nyugszik, vagy is melyek ennek elveit és 

sarkalatos határozmányait foglalják magokban.”510 Hasonló megközelítést tükröz Tomcsányi 

Móric felfogása is, miszerint: „Az alaptörvények az alkotmány legfőbb tételeit, alapelveit 

foglalják magukban, és egyes államok alkotmánya szerint az alaptörvények meghozatala és 

megváltoztatása különös alakszerűségek mellett történik. […] A magyar közjog az 

                                                           
508 Kmety Károly (1911): A magyar közjog tankönyve. Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, Budapest, 17-18. o. 
509 A felsorolást lásd: Kmety Károly (1911) i.m. 17. o. 
510 Toldy Ferenc (1861): A magyar birodalom alaptörvényei. M. Kir. Egyetem, Buda, VI-VIII. o. 
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alaptörvényeket ilyen formai ismérvekhez nem köti. Az alkotmányt módosító törvényeket is 

ugyanaz a törvényhozó szerv a rendes eljárás szerint alkotja. Ilyen az angol alkotmány is.”511 

A téma korunkban lefolytatott vizsgálata a korábbi szakirodalmi tradíció szerinti 

alkotmányos jelentőségű törvények, valamint az előbbiek közé nem sorolható, mégis nagy 

súlyú, „jelentősebb közjogi törvények”512 között tesz különbséget. A (hon)védelmi alkotmány 

témájába vágóan az alkotmányos jelentőségű törvények között az 1867. évi XII.,513 az 1881. 

évi III.,514 az 1920. évi I.515 és XVII.,516 az 1921. évi III.,517 az 1933. évi XXIII.,518 valamint 

az 1937. évi XIX. törvénycikkeket519 szerepelteti. Érdekessége ennek a felsorolásnak, hogy 

miközben a közbiztonsági szolgálat – azaz a csendőrség – megszervezéséről szóló törvényt 

alkotmányos jelentőségűként szerepelteti, addig a védrendszeri törvények – azaz a véderőről, 

a honvédségről, valamint a népfelkelésről szóló – törvények egyikét sem jeleníti meg 

ilyenként. Hasonló sajátossága a válogatásnak az is, hogy amíg az állami és társadalmi rend 

hatályosabb védelméről szóló törvénycikket ugyancsak alkotmányos jelentőségűként tartja 

számon, addig például a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről szóló 1912. évi LXIII. 

törvénycikket nem tekinti ilyennek. Ezen a sajátos szelekción ha úgy tetszik korrigál – igaz 

nem teljes körűen – a szerző, amikor a jelentősebb közjogi törvények között az 1868. évi 

XL.520 és XLII.,521 az 1886. évi XX.,522 az 1889. évi VI.,523 az 1890. évi V.,524 az 1912. évi 

XXX.,525 az 1930. évi III.,526 valamint az 1939. évi II.527 törvénycikkeket is megjeleníti. 

Elfogadva ugyanis a szerző azon feltevését, hogy a speciális – katonai – büntetőjogi 

                                                           
511 Tomcsányi Móric (1943) i.m. 77. o. 
512 „A sarkalatos törvényeknek az előző fejezetben foglalt körén kívül eső azon törvények, amelyeknek 

alkotmányos jelentőségük van, mert érintik az állampolgárok jogait vagy az államszervezetet, így az 

alkotmányjogba (is) sorolhatók, de nem tartoznak az alkotmányjog gerincét jelentő alkotmány foglami körébe 

tárgyuknál fogva vagy a szabályozás részletessége, illetve kevésbé általános jellege miatt.” Zétényi Zsolt (2010): 

A történeti alkotmány. Magyarország ősi alkotmánya. Magyarországért Kulturális Egyesület, Budapest, 604. o. 
513 A magyar korona országai és az Ő Felsége uralkodása alatt álló többi országok között fenforgó közös érdekü 

viszonyokról, s ezek elintézésének módjáról szóló 1867. évi XII. törvénycikk (a továbbiakban: Kütc.). 
514 A közbiztonsági szolgálat szervezéséről szóló 1881. évi III. törvénycikk. 
515 Lásd: Alkhtc. 
516 Az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről szóló 

1920. évi I. törvénycikk 13. §-ának módosításáról szóló 1920. évi XVII. törvénycikk. 
517 Az állami és társadalmi rend hatályosabb védelméről szóló 1921. évi III. törvénycikk. 
518 Az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom ideiglenes rendezéséről szóló 1920:I. tc. 13. §-

ának újabb módosításáról szóló 1933. évi XXIII. törvénycikk. 
519 A kormányzói jogkör kiterjesztéséről és a kormányzóválasztásról szóló 1937. évi XIX. törvénycikk. 
520 A véderőről szóló 1868. évi XL. törvénycikk. 
521 A népfelkelésről szóló 1868. évi XLII. törvénycikk. 
522 A népfölkelésről szóló 1886. évi XX. törvénycikk. 
523 A véderőről szóló 1889. évi V. törvénycikk 
524 A honvédségről szóló 1890. évi V. törvénycikk. 
525 A véderőről szóló 1912. évi XXX. törvénycikk. 
526 A katonai büntetőtörvénykönyv életbeléptetéséről és a közönséges büntetőtörvények egyes rendelkezéseinek 

ezzel kapcsolatos módosításáról és kiegészítéséről szóló 1930. évi III. törvénycikk 
527 A honvédelemről szóló 1939. évi II. törvénycikk. 
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szabályozás nem feltétlenül tekintendő sem alkotmányos jelentőségű, sem pedig jelentősebb 

közjogi vonatkozású rendelkezések foglalatának, nem teljesen érthető, hogy míg a katonai 

büntetőeljárást szabályozó 1912. évi XXXII. és XXXIII. törvénycikk, illetve maga a katonai 

büntetőtörvénykönyvről szóló 1930. évi II. törvénycikk nem jelenik meg felsorolásában, 

addig az azt életbe léptető, illetve az eljárási törvényeket módosító 1930. évi III. törvénycikk 

igen, hiszen utóbbi az előbbiek nélkül még a kivételes felhatalmazás tekintetében is csak 

töredékesen értelmezhető. A felsorolás tekintetében azonban már koncepcionálisan sem tűnik 

védhetőnek az a minta, ami a védrendszeri törvények tekintetében kirajzolódik, hiszen abban 

nem jelenik meg sem az 1868-as, sem az 1912-es, sem pedig az 1921-es honvédségi törvény, 

miközben az adott időszakok más védrendszeri törvényei megjelenítésre kerültek. 

Mindezekre figyelemmel úgy vélem, hogy érdemes áttekinteni ezt a kérdéskört és új 

szintézist alkotni a védelmi tárgyú alaptörvényekről, méghozzá azzal az alapvetéssel, hogy a 

(hon)védelmi alkotmány tárgykörébe mindazok a törvényi szabályok beleillettek hazánk első 

polgári időszakában, amelyek az alkotmányos berendezkedés egészére is kihathattak, vagyis 

vagy az állam alapvető intézményeire, vagy a polgárok alapvető jogaira és kötelezettségeire 

vonatkoztak. Ez a felfogásom összhangban áll nem csak a korábbi hazai előzményekkel, 

hanem a fentebb leírt német és angolszász jogszemlélet vonatkozó felfogásaival is, persze 

abban az előfeltevésben, hogy az állam működését végső eszközként garantáló és létét 

biztosító fegyveres védelmet az alkotmányos rend és az államrendszer alapintézményeként 

fogjuk fel és e minőségét kivetítjük annak egyes szervezeteire is. 

Erre figyelemmel korábbi polgári alkotmánytörténetünk szempontjából alapos okkal 

mondható, hogy a (hon)védelmi alkotmány rendszerében alaptörvényi jelentőséggel bírt(ak): 

- a hadügyi hatalommegosztást tételező közösügyi törvény,528 

- a katonai védelem alapintézményeit meghatározó úgynevezett védrendszeri 

törvények,529 

- ezeken túl a tág értelemben vett fegyveres védelem intézményeit statuáló 

törvények,530 

                                                           
528 Lásd: Kütc., Alkhtc. 
529 Ide sorolandó a véderőről szóló 1868. évi XL. törvénycikk, a véderőről szóló 1889. évi VI. törvénycikk, a 

véderőről szóló 1912. évi XXX. törvénycikk, a honvédségről szóló 1868. évi XLI. törvénycikk, a honvédségről 

szóló 1890. évi V. törvénycikk, a honvédségről szóló 1912. évi XXXI törvénycikk, a népfelkelésről szóló 1868. 

évi XLII. törvénycikk, a népfölkelésről szóló 1886. évi XX. törvénycikk, valamint a m. kir. honvédségről szóló 

1921. évi XLIX. törvénycikk. 
530 Ilyen például a Buda-Pest fővárosi törvényhatóság alakitásáról és rendezéséről szóló 1872. évi XXXVI. 

törvénycikk, a közbiztonsági szolgálat szervezéséről szóló 1881. évi III. törvénycikk, a Budapest-fővárosi 

rendőrségről szóló 1881. évi XXI. törvénycikk, a határrendőrségről szóló 1903. évi VIII. törvénycikk, a 

magyar királyi folyamőrség szervezéséről, létszámának, kiegészítési módjainak és felfegyverzésének 
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- a katonai büntető törvények,531 

- a honvédelmi törvény,532 

- valamint egyes a katonai védelmen belül is különös tárgyú törvények.533 

Ezek tehát együttesen rajzolták ki a védelmi alkotmányt, vagyis az állam fegyveres 

védelmének intézményrendszerét, az annak irányítására és vezetésére vonatkozó jogkörök 

megosztását a hatalommegosztás rendszerében, továbbá Magyarország polgárainak fegyveres 

védelemhez kapcsolódó jogait és kötelezettségeit, különös tekintettel a katonáskodók jogaira 

és kötelezettségeire. 

7.6. A KATONAI VÉDELEM SZABÁLYOZÁSÁNAK KÖZJOGI RENDSZERE 

Hogy mennyire központi kérdés volt a fegyveres – és különösen a katonai – védelem kérdése 

a Kiegyezés időszakában, azt maga a kiegyenlítési folyamat és annak számos állomása épp 

úgy megmutatja, mint a korabeli minisztertanácsok jegyzőkönyvei,534 vagy épp a honvédelmi 

minisztérium szervezetfejlődésének irodalma.535 Elsőként tartom kiemelendőnek azt a tényt, 

hogy 1866. karácsony hó 28-án közzétett hadkiegészítésre vonatkozó császári rendelet 

majdhogynem megakasztotta a békülési folyamatot és az ellen a magyarok élesen 

felszólaltak.536 Ezt maga az uralkodó is rögzítette 1867. február 17-i, az alkotmány 

visszaállítása tárgyában kiadott királyi leiratában.537 Ugyanezen leirat bevezetése is híven 

tükrözi a fegyveres védelem fundamentális természetét, hiszen abban mintegy vezető okként 

                                                                                                                                                                                     
megállapításáról szóló 1922. évi XIV. törvénycikk, valamint a vámjog szabályozásáról szóló 1924. évi XIX. 

törvénycikk. 
531 Ide értendő a közös haderő katonai bűnvádi perrendtartásáról szóló 1912. évi XXXII. törvénycikk, a 

honvédség katonai bűnvádi perrendtartásáról szóló 1912. évi XXXIII. törvénycikk, a katonai büntető 

törvénykönyvről szóló 1930. évi II. törvénycikk, valamint a katonai büntetőtörvénykönyv életbeléptetéséről és a 

közönséges büntetőtörvények egyes rendelkezéseinek ezzel kapcsolatos módosításáról és kiegészítéséről szóló 

1930. évi III. törvénycikk. 
532 A honvédelemről szóló 1939. évi II. törvénycikk. 
533 Ilyen például: A bánsági határőrvidék és a titeli zászlóalj polgárositásának törvénybe iktatásáról és a 

polgárositás folytán szükségessé vált más intézkedésekről szóló 1873. évi XXVII. törvénycikk. A közös hadsereg 

(haditengerészet) és a honvédség beszállásolásáról szóló 1879. évi XXXVI. törvénycikk. A légvédelemről szóló 

1935. évi XII. törvénycikk (a továbbiakban: Lvtc.).   
534 E tekintetben lásd: Farkas Ádám (2018): Válogatás a Minisztertanács 1867 és 1944 közti jegyzőkönyveiből a 

honvédelmi és katonai tárgyú napirendekről. In Vélemények a katonai jog világából 2018/1. szám. (Letöltve: 

2018.01.13. http://www.hadijog.hu/wp-content/uploads/2018/01/2018-1-Farkas.pdf) 
535 Vö: Spáczay Hedvig (1970) i.m. Spáczay Hedvig (1971) i.m. Spáczay Hedvig (1972) i.m. Spáczay Hedvig 

(1973) i.m. 
536 Ennek megnyilatkozása volt az a tisztelettudó, de erős érvelésű, historizáló, a haza védelmét és annak 

törvényalkotási jogköreit a történeti alkotmány szerves részeként megjelenítő ellenző felirat is, melyet Deák 

Ferenc nevéhez köthetünk. Lásd: Felirat a hadkiegészítési rendelet ellen. In Ferenczi Zoltán (1905 szerk.) i.m. 

322-325. o.  
537 „Összes népeink biztonsága iránti atyai gondoskodás vezérelt tehát, midőn múlt évi karácson hó 28-án 

közzétett rendeletünkben a hadkiegészítést oly módon czéloztuk foganatba vétetni, mely az eddig fennállott 

rendszerből az átmenet könnyiteni, s a megállapitandó uj rendszer életbeléptetését előkészíteni képes legyen.” 

Királyi leirat az országgyűléshez, 1867. febr. 17-ről az alkotmány visszaállitása tárgyában. MRT, 1867. 
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jelölte meg az uralkodó az új védrendszer megállapítását és a magyarság azon felirati kérését, 

hogy azt alkotmányos úton, velük egyetértésben, törvényesen állapítsák meg.538 Persze a 

fontosság ellenére az egyezség korántsem volt egyszerű,539 mivel azt egyrészről terhelték a 

bécsi katonai kamarilla és a magyar igények közti, másrészről pedig a magyarságon belüli 

ellentétek, melyek az önálló hadseregre való törekvés körül összpontosultak, és amibe Bécs 

semmilyen körülmények között nem volt hajlandó belemenni. 

Az új védrendszert tehát úgy kellett megalkotni, hogy az egyszerre jelentsen 

előrelépést a magyarságnak és elégítse ki Bécs birodalmi érdekeit a nemzetközi hatalmi erőtér 

kényszerében. Ehhez pedig a szükséges törvények megalkotása mellett mindkét fél részéről 

előremutató lépésekre volt szükség. Ilyen volt egyrészről a kormány 1867. február 25-i 

javaslata 48 000 újonc kiállításáról majd a miniszteri javaslat ennek teljesítéséről,540 valamint 

a király leirata a magyar nemes testőrség visszaállításáról.541 

Ezek a gesztusok azonban a parlamenti jog – és tágabban az alkotmányjog – 

vonatkozásában is jelentős kompromisszumkészséget követeltek, hiszen a magyar 

Országgyűlésnek – évszázados gyakorlatától eltérve – határozatban kellett intézkednie a 

kiegészítés ügyében mindaddig, amíg a vonatkozó törvények megalkotása az alkotmányosság 

keretei között megtörténhettek. 

Ezután tehát a kiegyezési törvények között is kiemelt kérdésként jelent meg a magyar 

ezredek kiegészitésére szükségelt ujonczok megajánlásáról szóló 1867. évi IX. törvénycikk, 

majd pedig az új védrendszer kialakításának folyamatában az 1867. évi XI. törvénycikk, 

miszerint a nemzetőrségről szóló 1847/8. évi XXII. tc. felfüggesztetik.542 Ezeket a 

kompromisszumot megalapozó törvényeket követően aztán megnyílt a lehetőség az új 

védrendszer kialakítására, majd egy az egész első polgári időszakon átívelő honvédelmi 

alkotmányozás előtt. 

                                                           
538 „Az országosan egybegyült főrendek és képviselő f. évi boldogasszony hó 17-én kelt legalázatosabb 

feliratukban foglalt azon kérését, hogy a védrendszer törvényhozói befolyásukkal állapíttassék meg, annál 

szivesebben teljesítjük, minthogy az e részbeni javaslatot már mult évi karácson hó 28-án 

hadügyminiszterünkhöz bocsátott kéziratunkkal alkotmányszerü tárgyalásra utaltuk…” Királyi leirat az 

országgyűléshez, 1867. febr. 17-ről az alkotmány visszaállitása tárgyában. MRT 1867. 
539 Lásd: Papp Tibor (1968): Az Osztrák-Magyar Monarchia első védtörvény-tervezetét tárgyaló konferencia 

jegyzőkönyve. In Hadtörténelmi Közlemények 1968/4. szám 703-7024. o. 
540 Lásd: A ministerium határozati javaslata 1867. febr. 25-ről, 48,000 ujoncz kiállitása tárgyában, valamint 

Miniszteri előterjesztés 1867. márcz. 30-áról, a már megajánlott 48,000 ujoncz felajánlásának s kiállitásának 

feltételeire s módjára nézve. MRT 1867. 
541 Lásd: Királyi leirat 1867. ápr. 21-ről, a magy. k. nemes testőrség visszaállítása tárgyában. MRT 1867. 
542 Ennek hatályon kívül helyezését a honvédségről szóló 1868. évi XLI. törvénycikk 32. §-a mondta ki nem 

sokkal később. 
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7.6.1. A hadügyi hatalommegosztás az első polgári időszakban 

Az új védrendszer megalapozására a magyar korona országai és az Ő Felsége uralkodása alatt 

álló többi országok között fenforgó közös érdekü viszonyokról, s ezek elintézésének módjáról 

szóló 1867. évi XII. törvénycikk, azaz a közösügyi törvény, a Pragmatica Sanctio talapzatán 

rögzítette a hadügyek feletti hatalommegosztás fő szabályait, melyben az uralkodónak 

rendkívül széles jogköröket tartott fenn, s a parlamentnek ezekkel szemben biztosított 

kontroll-jogosítványokat. 

A Pragmatica Sanctio „az osztrák magyar szövetséget megörökítette”543 – írja a 

korabeli szakirodalom, miután kifejti, hogy e szövetség lényegét tekintve a magyar 

fennmaradás hatalmi záloga volt akkor, s azt követően is. Ezt maga a törvény is statuálja, 

hiszen 1. §-ában rögzítette hogy az uralkodó az országot – és a birodalmat – nem csak 

megtartotta, „hanem a legutóbbi török háború alkalmával is annak legdühösebb támadásai 

ellenében lelkesedéssel bátorságba helyezte, s ugyanezt diadalmas és szerencsés fegyvereivel, 

a hozzá kapcsolt országokra s tartományokra is, nevének halhatatlan dicsőségével s a karok és 

rendek, valamint az ország magánpolgárainak örök biztosságára kiterjesztette, hogy bármely 

jövő időkben minden külföldi s belső zavaroktól s veszélyektől megóva legyen, és áldást adó 

folytonos nyugalomban és a lélek őszinte egységében fennmaradhasson.”544 Ez a kitétel nem 

csak megállapítást tartalmaz az elmúlt hadviselésre nézve, hanem jövőre vonatkozó 

kötelezettséget és uralkodói vállalást is a külső és belső biztonság fenntartására, melyet a 

magyar Országgyűlés törvénybe iktatva erősített meg a trónöröklés jóváhagyására vonatkozó 

rendelkezést megelőzve. Ez a fajta kötelezés azonban a Pragmatica Sanctio egészére nézve is 

igaz, ahogy azt Vigyázó Ferencz is kiemelte. Ő úgy fogalmazott: „A pragm. sanc. azonban 

nem csak jogok adományozásáról, szól az jogok biztositásáról is. Kimondja, hogy a pragm. 

sanc. kiterjed az egész magyar birodalomra […] kiterjeszti a II. czikk a pragm. sanc. által 

örökösödéshez jutott ágakra az 1687. II. és III. t.-cz., valamint az 1715. II. és III. t.-cz. 

határozmányait, melyek kimonyják, hogy Magyarország egyedül saját törvényei által 

kormányozható […] Mi következik tehát a pragm. sanctióból? Egy jogi personalis unio, 

vagyis personalis unio véd- és daczszövetség kiséretében. A két állam kimondja ugyanis a 

feloszthatatlan, elválhatlan együtt birtoklást, akaratát a birtokok együtt való megtartására, az 

uniot a külső és belső zavarok elháritására.”545 Ez nyilvánvalóan a védelemre nézve egy erős, 

                                                           
543A pragmatica sanctio Magyarországban. Taizs Mihály nyomdája, 1881, Pécs, 36. o. 
544Ő császári és királyi legszentségesebb felsége fölséges osztrák háza nőágának Magyarország szent 

koronájában s a régtől fogva hozzákapcsolt részekben való folytonos királyi örökösödéséről szóló 1723. évi II. 

törvénycikk, 1. §. 
545 Vigáyzó Ferencz (1984): A Pragmatica Sanctio. Európa, Budapest, 82-83. o. 
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lényegét tekintve a hadügyi felségjogokat a legfőbb hadúr intézményéig visszamutatni képes 

megalapozó kitétel, mely nagyban hatott a kiegyezési konstrukcióra, még úgy is, hogy a 

Pragmatica Sanctio értelmezése körül a korabeli jogirodalomban – különösen az úgynevezett 

házi törvények miatt – élénk viták is folytak.546 A Pramgatica Sanctio kiegyezési 

alapdokumentum jellege kapcsán jegyzi le Szente Zoltán, hogy a „hivatalos magyar álláspont, 

illetőleg felfogás a kiegyezési tárgyalások során és azt követően az volt – az 1867. évi XII. tc. 

is ezen az alapon állt –, hogy az 1723. évi I., II. és II. tc.-k, vagyis a trónöröklés rendjének 

újraszabályozásáról, illetve a magyar rendek előjogainak elismeréséről szóló Pragmatica 

Sanctio tulajdonképpen Magyarország és az osztrák Habsburg-dinasztia között létrejött 

alapszerződés volt, s a kiegyezés ezen a történeti jogi alapon nem volt más, mint az uralkodó 

és a nemzet között köttetet új megállapodás.”547 Ehhez a perszonáluniót feltételező nézethez 

azonban Szente hozzátette azt is, hogy mások a közös ügyek és a közös szervek miatt inkább 

a reálunió, megint mások pedig egy sajátos, dualista, tehát két központú államalakulat 

koncepciója mellett törtek lándzsát.  

A közösügyi törvény 11. §-a szerint „Ő Felségének a hadügy körébe tartozó 

alkotmányos fejedelmi jogai folytán mindaz, a mi az egész hadseregnek és igy a magyar 

hadseregnek is, mint az összes hadsereg kiegészitő részének, egységes vezérletére,548 

vezényletére549 és belszervezetére550 vonatkozik Ő Felsége által intézendőnek ismertetik 

el.”551 Ezekről Ferdinandy Gejza azt mondja, hogy általuk a törvényhozás „a tulajdonképpeni 

hadügyek intézését az úgynevezett hadseregre, vagyis az Ausztriával közös hadseregre nézve 

a királyra ruházza...”552 Ez azért emelendő ki, mert az uralkodói jogosítványok a Magyar 

Királyi Honvédség felett is érvényre jutottak, de azokban az uralkodó a politikailag felelős 

                                                           
546 Vö: Salamon Ferenc (1881): A magyar királyi szék betöltése és a Pragmatica Sanctio története. Ráth Mór 

kiadása, Budapest. Jászi Viktor (1902): A Pragmatica Sanctio és a házi törvények. Franklin-társulat, Budapest. 

Jászi Viktor (1903): Válasz a Pragmatica Sanctio és a házi törvények tárgyában Dr. Polner Ödön, Dr. Schiller 

Bódog és Dr. Ferdinandy Gejza felszólalásaival. Franklin-társulat, Budapest. 
547 Szente Zoltán (2011) i.m. 183. o. 
548 „A vezérlet joga minden esetre magában foglalja a király azon jogát, hogy maga állhat a véderő élére vagy a 

hadvezért, nemkülönben a véderő parancsnokait és tisztjeit nemcsak kinevezi, hanem azoknak parancsokat is 

adhat. – Továbbá ide tartozik a véderő miképeni alkalmazása, mozgósítása, a békelétszám felemelésének 

elrendelése.” Ferdinandy Gejza (1985) i.m. 281. o. 
549 „A vezénylet joga magában foglalja a hadsereg és a honvédség belső igazgatásának egész körét, a szolgálati 

viszonyok és alkalmazások megállapítását, a véderő harczképességére szolgáló rendelkezéseket, jelesen a 

kiképzés, fegyelem, felfegyverezés és felszerelésre vonatkozó intézkedések megtételét, az erre vonatkozó 

szabályzatoknak és utasításoknak kiadását, a tiszti képesítettség fokának megállapítását, az előléptetési 

viszonyok szabályozását, szóval mindazt, a mi a vezetés sikerét biztosítja.” Ferdinandy Gejza (1985) i.m. 281-

282. o. 
550 „A belszervezet felségjogához tartoznak: a seregszervezet megállapítása, jelesen a fegyvernemeknek s ezek 

számarányának, a csapatok számerejének és számának meghatározása, seregintézetek és hadi intézetek 

felállítása, szervezése.” Ferdinandy Gejza (1985) i.m. 282. o. 
551Kütc. 11. §. 
552 Ferdinandy Gejza (1985) i.m. 280. o. 
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honvédelmi miniszterhez, vagy kormányhoz, bizonyos esetekben pedig a magyar 

országgyűlés jóváhagyásához volt kötve, ami a parlamentáris hatalom-megosztás 

követelményeiből fakadt. Mindez azonban nem eredményezett egy kritikáktól mentes 

konstrukciót sem a hatalommegosztást, sem pedig a nemzeti haderőt pártolók körében. Szente 

Zoltán a hatalommegosztás gyengüléseként és az 1848-as vívmányoktól való visszalépésként 

értékelte a hadügyi felségjogok ilyetén szabályozását. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmaz: „Az 

osztrák fél részéről igényelt legfontosabb ilyen garancia a közös uralkodó legfőbb hadúri 

jogainak biztosítása, vagy ha úgy tetszik, visszaállítása volt. […] Az állami szuverenitásból 

eredő e jogok tehát kikerültek a magyar Országgyűlés ellenőrzése alól, mely csak a véderőről 

hozott, tízévente megújítandó törvénnyel, az évenkénti újoncmegajánlással, annak feltételei, 

illetve a szolgálati idő meghatározásával, valamint a delegáción keresztül a hadsereg 

költségvetésének elfogadásával gyakorolhatott bizonyos befolyást a hadügyekre.”553 Ehhez 

mérten a nemzeti hadsereget pártolók sokkal erősebben fogalmaztak. Ezt tükrözi katonai 

álláspontként Erdeös László is, aki a két világháború közötti honvédségről írott munkájában 

előzményként erős kritikaként jegyzi le, hogy „A kiegyezési törvénynek ezzel az egyetlen 

paragrafusával kivették a magyar nemzet kezéből az egyetlen hatalmi eszközét, a hadseregét. 

[…] Minden államszervező és nemzetalapító legfontosabb feladata mindenkor a hatalmi 

eszközökről való gondoskodás, a megfelelő katonai erő megszervezése volt. A kiegyezéskor a 

magyar nemzet a régi romokon új államot alapított. A kiegyezés bölcs létrehozója, Deák 

Ferenc valóban nagyot alkotott. De ő csak táblabíró és politikus volt. Nem tagadhatjuk, hogy 

e téren hiányzott belőle az a nagyvonalúság és előrelátás, ami a nagy honalapítókat 

jellemezte.”554 Ez a fajta katonai kritika a politikai realitásokra és az európai hatalmi és 

biztonsági környezetre figyelemmel meglehetősen erős, azonban fontos tudni, hogy végső 

soron csak lenyomata, utózöngéje mindannak a kritikának, ami a dualizmus egész 

időszakában a nemzeti hadsereg felállításának elmulasztása miatt érte a kiegyezési 

politikusokat. E tekintetben Szente Zoltán idézi Deák Ferenc 1867. december 14-i 

országgyűlési felszólalását, mint a kiegyezést megérvelő tételt: „a magyar nemzet, biztos és 

erős támasz nélkül, egyedül saját erejével, hazáján és nemzeti létét ellenségeinek túlnyomó 

hatalma ellen megvédeni nem képes […] az európai hatalmak nagy része oly terjedelmű és 

                                                           
553 Szente Zoltán (2011) i.m. 223. o. 
554 Erdeös László (2007): A magyar honvédelem egy negyedszázada 1919-1944. Attraktor, Máriabesnyő – 

Gödöllő, 17. o. 
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oly tetemes erőkkel rendelkezik, hogy azok között Magyarország, mint külön, saját magában 

álló ország, biztos támaszt nyújtó szorosabb szövetség nélkül, fönn nem állhatna.”555 

A közösügyi törvény a messze nem kritikán felül álló uralkodói jogosítványok után a 

törvényhozás hadügyi jogait is rögzítette. Eszerint (1) a magyar hadseregnek időnkénti 

kiegészítését, (2) az újonc-megajánlás jogát, (3) a megajánlás föltételeinek és a szolgálati 

időnek meghatározását, (4) a katonaság elhelyezését, élelmezését illető intézkedéseket az 

ország magának tartotta fenn.556 Emellett a védelmi rendszer Magyarországot érintő 

megállapítása vagy átalakítása csak a magyar törvényhozás beleegyezésével történhetett, 

méghozzá az osztrák és a magyar kormány közti egyeztetést követően az osztrák 

törvényhozással azonos szövegezésben.557 Ezekről Szente Zoltán azt írja, hogy „A kiegyezés 

közjogi rendszerében volt néhány ellentmondás, illetve következetlenség, amelyek egy része 

később sok politikai feszültség forrása lett, igaz, mások lényegében észrevétlenek maradtak. 

Így például rejtett közjogi konfliktust hordozott az a megoldás, amely egyszerre tartotta fenn 

az uralkodó tényleges hadsereg-irányítási jogköreit, amelyeket parlamenti ellenőrzés nélkül 

gyakorolhatott, ugyanakkor megőrizte az Országgyűlés újoncmegajánlási hatáskörét. Ez az 

ellentmondás hozzájárult a későbbi évtizedekben többször is kialakult politikai válsághoz, 

hiszen ez tette lehetővé, hogy az újoncozás kérdése rendszeresen szerepeljen a parlament 

napirendjén, középpontba állítva a hadsereggel kapcsolatos nemzeti törekvéseket.”558 A 

közjogi berendezkedés következetessége szempontjából jogos kritikával kapcsolatban 

azonban meglátásom szerint mérlegelni kell, hogy a fegyveres védelem jogosítványainak 

ilyetén megosztottsága nélkül mennyiben állhat meg a hatalommegosztás elvének 

érvényesülése és még tovább lépve mennyiben tekinthető életképesnek egy parlamentáris 

állam. Ha és amennyiben ezeket a „következetlenségeket” valamely irányba kiküszöböljük, 

akkor vagy a végrehajtó hatalom végletes elgyengítése megy végbe a fegyveres erő feletti 

jogosítványok elvonásával, vagy ellenoldalon a végrehajtó hatalom olyan mérvű 

megerősödése tapasztalható, amely adott esetben akár a törvényhozás nélkül is, rendkívül 

gyenge korlátok között tudja önállóan gyakorolni az állam erőszakmonopóliumát. 

Mindezekből a fegyveres erő feletti hatalommegosztás tekintetében az látható, hogy a 

végrehajtó hatalmat miniszterei útján gyakorló uralkodó rendkívül széles jogosítványokkal 

rendelkezett, melyek a parlamenti jogosítványok miatt „csak” a védrendszer átfogó 

átalakítására, valamint a költségvetési és humánerőforrás fedezet módosítására nem terjedtek 

                                                           
555 Szente Zoltán (2011) i.m. 179. o. 
556Kütc. 12. §. 
557Kütc. 13. §. 
558 Szente Zoltán (2011) i.m. 196. o. 
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ki, amelyek azonban a hadügy tekintetében az eldöntendő kérdések gerincét adják. A 

végrehajtó hatalom ilyetén – a haderőhöz kötődő, de afeletti559 – túlsúlyát pedig csak fokozza, 

hogy az uralkodó, mint legfelsőbb hadúr, vagyis – mondjuk úgy – mint a parancsnokok 

parancsnoka bármely katonai büntető ügyben adott esetben dönthetett az eljárás 

megindításáról.560 Ezt még az 1912. évi katonai bűnvádi perrendtartások561 is fenntartották, és 

tradicionális elemként még a két világháború között is megillették előbb a nemzeti hadsereg 

fővezérét,562 majd az államfőt.563 

A széles jogkör azonban – melynek az alkotmányozó hatalom és a hazai jogtudomány 

több jeles alakja szerint is jelentős történelmi múltja volt,564 – nem váltott ki egyöntetű 

üdvözlést, amit „A hadügyi fölségjog” című rövid tanulmány is példáz, mikor rögzíti, hogy 

                                                           
559 Ezt Kmety Károly úgy fogalmazta meg, hogy „A közös hadsereg és honvédség vezérletének, vezényletének 

és belső ügyei igazgatásának legfőbb hatóságát a királyi felség személyesen gyakorolja, mint legfőbb hadúr. A 

hadúri jog vagy hatalom az alkotmányos magyar királyi hatalom része, közjogilag azonos e hatalom egyéb 

nyilvánulásaival. A hadúri hatóság nem avatja specialiter katonai jellegűvé a királyi méltóságot, nem is kapcsolja 

azt szorosabban az állami organismus egyik részét képező hadiszervezethez, hadsereg, vagy honvédséghez. Ezért 

a legfőbb hadurat a katonai jellegű hatóságokhoz épp úgy nem sorozhatjuk, mint a hadügynek alkotmányos 

vezetésére, intézésre hivatott ministereket, a közös hadügyi és m. kir. honvédelmi ministert sem.” Lásd: Kmety 

Károly (1907) i.m. 703. o. 
560 E tekintetben a hazánkban használt, de be nem cikkelyezett osztrák katonai bűnvádi perrendtartás amellett, 

hogy a honvédség tekintetében a bírói felsőbbségi jogot a honvédség főparancsnokának tartja fenn, a 

következőket jegyzi le: „Bírói felsőbbségi jogot gyakorolnak azon katonai parancsnokok, kiket a büntetés és 

megkegyelmezés joga vagy már a törvény szerint állásuknál fogva, vagy átruházott hatáskörben megillet. A 

büntető és megkegyelmezési jog magában foglalja a büntető törvények áthágói üldözésének, befoglalásának, 

kihallgatásának és fölöttük itélethozatalnak elrendelésére, a hozott itéleteknek, végzéseknek és határozatoknak, 

felsőbb bíróságok részére fenn nem tartott esetekben megerősítésére, kihirdetésére és végrehajtására, végre az 

itéletek (végzések) enyhitésére vagy az elitélteknek teljesen is megkegyelmezésére való hatalmat, amennyiben 

ezen megkegyelmezési jog a szabályok szerint korlátozva nincs.” A katonai bűnperrendtartás fordítása. Légrády 

Testvérek, 1885, Budapest, 38-39. §. 
561 Lásd: a közös hadsereg katonai bűnvádi perrendtartásáról szóló 1912. évi XXXII. törvénycikk 3. §-át, 

valamint a honvédség katonai bűnvádi perrendtartásáról szóló 1912. évi XXXIII. törvénycikk 3. §-át. 
562 Lásd: A honvédelmi miniszter 13364/eln. 13. (12.) 1920. számú körrendelete: A magyar nemzeti hadsereg 

fővezérét megilletett illetékes parancsnoki jogokról való intézkedés tárgyában. 
563 „A végrehajtó hatalmat a kormányzó kizárólag a nemzetgyűlésnek felelős minisztérium által gyakorolja. 

Minden rendelkezése és intézkedése, ideértve a fegyveres erőre vonatkozó rendelkezéseit is, csak úgy érvényes, 

ha az illetékes felelős miniszter ellenjegyzésével van ellátva. Ez azonban nem érinti a kormányzónak a hadügy 

körébe tartozó azon alkotmányos jogait, amelyek a nemzeti hadsereg vezérletére, vezényletére és belszervezetére 

vonatkozólag őt megilletik.” Alkhtc. 13. §. 
564 „Régi védrendszerünk kettős alapon nyugodott már szent István idejétől kezdve. A hadviselés rendes eszköze 

volt a királyi hadsereg, mely az Árpád-korszak első felében a várkatonaságból, az Anjouktól kezdve a király és 

főurak bandériumaiból, Mátyás alatt a fekete seregnek nevezett zsoldosseregből, a felkelési harczokat befejező 

szatmári béke után az 1715. évi 8. t.-cz. alapján a hadiadóból a király által fogadott és fenntartott zsoldos 

hadseregből állott, a melybe idővel az 1741. évi 63. t.-czikkel szervezett s az ország által nagy áldozatkészséggel 

kiállítitt magyar hadsereg is beolvadt. […] A hadseregtartás joga tehát a királyt már szent István óta megillette, s 

ebben benne foglaltatik: a seregvezélteri, a sereg vezényleti és a seregszervezési felségjogok…” Ferdinandy 

Gejza i.m. (1895) 278-279. o. 

Ezt megerősíti Kmety Károly is, mikor rögzíti, hogy „A kir. felségnek a magyar hadsereget illető, annak 

vezérletére, vezényletére, belszervezetére vonatkozó alkotmányos joga, a magyar királyi hatalom eredménye, 

nem közös funkció. A magyar ősalkotmány már a vezérek korában ismerte a fejedelem főhadúri hatalmát.” 

Kmety Károly (1907) i.m. 703. o. 

Hasonlóan a történelmi gyökerekre utal Hegedüs Lajos korábban idézett okfejtése is a jus amorum kapcsán. 

Lásd: Hegedüs Lajos (1861) i.m. 182. o. 
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„az 1867. évi 12. tcz. 11. §-ában elismert fölségjogok csakis »alkotmányos« jogok lehetnek, 

vagyis olyanok, amelyeket a király a törvényhozás megbízásából gyakorol. 

Következésképpen, mihelyt kétség merül föl a törvényben kifejezett »alkotmányos 

fölségjogok« tartalma iránt: a törvénymagyarázat szüksége áll be. Ezt a jogot pedig az 1790. 

évi 12. tcz. értelmében maga a király nem gyakorolhatja, csupán az egész törvényhozás, 

vagyis »király és nemzet« együtt.”565 Még ha kevésbé éles hangvétellel és az alább idézetteket 

követően az országgyűlés jogköreit is kiemelve ugyan, de ez irányba mutat Ferdinandy Gejza 

is a következőkkel: „Az 1867. évi XII. t.-cz. a véderőszervezet kérdésének megoldásánál már 

csak azt vette figyelembe, hogy az 1715. évi 8. t.-cz. alapján az ország segélyével fenntartott 

királyi hadat, a mely pedig magánhadnak tekintendő, a király nem csak vezényeltette és 

vezéreltette, hanem belső szervezete is egyedül tőle függött, de nem fordította figyelmét arra, 

hogy az általános védkötelezettség elve alapján szervezendő hadsereg nem ehhez a zsoldos 

hadsereghez hasonló, hanem a nemesi fölkelősereg jogi természetével bír és nem egyéb, mint 

az állampolgárok néphadseregének olyan szervezete, mely mellett annak egy része állandóan 

fegyver alatt áll. Az 1867. évi törvényhozás tehát a történelmi jognak meg nem felelő 

felfogásból indulva ki, a most már állandó hadseregként szervezendő országos hadseregre 

nézve az 1867. évi XII. törvényczikkben (11-13. §§.) nemcsak a vezérlet- és vezénylet-, 

hanem a belszervezés jogát is a királyra ruházta…”566 

A közösügyi törvény rendelkezésein túl, a fegyveres erő feletti hatalommegosztást a 

királyi hatalom tradicionális korlátai, valamint a védrendszeri – vagyis a véderőről, illetve a 

honvédségről szóló – törvények is erősítették. Ahogy az előbbiek tekintetében Kmety Károly 

írta: „A király végrehajtó hatalmát mindenkor törvényszerüleg, a törvények kivánalma szerint, 

azok határai között, köteles gyakorolni. »Executiva autem postestas non nisi in sensu legum, 

per Regiam Majestitam exercebitur« mondja az 1791. évi XII. t.-czikk. Az 1867. évi VII. t.-

czikk hozzáteszi, hogy a király végrehajtó hatalmát csak személyesen gyakorolhatja, senki öt 

királyi functioiban nem helyettesítheti, igy a nádornak mint királyi helyettesnek, helytartónak, 

az 1608: XVIII. és 1848:III. törvényczikk által a királynak külföldön léte esetére, adott 

hatásköre meg van szüntetve.”567 Ezek körében tehát a felségjogok személyhez tapadóként 

jeleníthetők meg, amelyeket a törvények keretei között csak az uralkodó jogosult gyakorolni. 

Az első világégés után az alkotmányosság helyreállítását követően ez a séma 

jelentősen nem változott, attól eltekintve, hogy a végrehajtó hatalom csúcsán megjelenő 

                                                           
565 Egy Jurátus (1903): A hadügyi fölségjog. Politzer Zsigmond és fia kiadása, Budapest, 4. o. 
566 Ferdinandy Gejza (1902) i.m. 305. o. 
567 Kmety Károly (1907) im. 2-3. o. 
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államfő, már nem a bécsi körök által meghatározott közös uralkodó, hanem a kormányzó volt. 

Időközben a magyar állam fegyveres védelmi rendszere a fent leírtak szerint tovább 

differenciálódott, illetve a hadügyi hatalommegosztást is érintette az alkotmányosság 

helyreállítására és az új közjogi helyzet leképzésére irányuló szabályozás. 

Az új közjogi szabályozás sarokpontja volt a kormányzói jogkör és annak hadügyi 

vonatkozásai is. Ennek szabályozási elve a királyi hatalom kivételekkel történő gyakorlása 

volt. Az 1920. évi I. törvénycikk 13. §-ában rögzítette, hogy „Hadüzenethez vagy a 

hadseregnek az ország határán kívül alkalmazásához és békekötéshez a nemzetgyűlés előzetes 

hozzájárulása szükséges.”568 Ezzel tehát a jogalkotó úgy döntött, hogy az államközi viszonyok 

hadi vonatkozásait kizárólag a Nemzetgyűlés döntési jogkörében tartja fenn, mintegy erősítve 

a parlamenti kontrollt a végrehajtó hatalom hadügyi jogosítványai felett. Ezzel a 

szabályozással – írja Egyed István – „Az Ausztriával való kapcsolat alatt különösen a hadúri 

és külügyi felségjogok tekintetében felmerült kétségeket igyekeztek eloszlatni és a magyar 

közjogi álláspontot érvényre emelni. A felségjogok egy részét a nemzet a királyság idejére is 

hatályosabb alkotmányos korlátok közé kívánta szorítani; ilyen indok játszott szerepet például 

a békekötésre, a hadüzenetre, a hadseregnek külföldi alkalmazására, az országgyűlés 

(nemzetgyűlés) elnapolására és feloszlatására vonatkozó szabályoknál.”569 Ezt a rendelkezést 

a jogalkotó – nagyrészt a kisantant államok és Magyarország közti feszült helyzet miatt – 

azonban még 1920-ban enyhítette, mikor az 1920. évi XVII. törvénycikk 2. §-ával a 

következő rendelkezést iktatta be: „Közvetlen fenyegető veszély esetében azonban a 

kormányzó a magyar összminisztérium felelőssége és a nemzetgyűlésnek késedelem nélkül 

kikérendő utólagos hozzájárulása mellett a hadseregnek az ország határán kívül alkalmazását 

elrendelheti.”570Ez a módosítás nem csak a kormányzói hatalom megerősítését szolgálta, 

hanem az operativitás elvének érvényesülését is a védelem terén. A hadüzenet jogának tételes 

és kimondott törvényhozónak történő fenntartása azonban még így is alkotmányos 

szigorításként értékelhető, amit Tomcsányi a korábbi polgári közjoghoz viszonyítva ki is emel 

a következőkkel: „A királyt megilleti a hadüzenet joga. […] Elvileg helyesebb és 

alkotmányszerűbb azonban az előzetes hozzájárulás megkívánása. Ez Magyarország 

kormányzójára nézve kifejezetten is ki van mondva (1920:I. tc.).”571 

                                                           
568 Alkhtc. 13. §. 
569 Egyed István (1943) i.m. 330-331. o. 
570Az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről szóló 

1920. évi I. törvénycikk 13. §-ának módosításáról szóló 1920. évi XVII. törvénycikk 2. §. 
571 Tomcsányi Móric (1943) i.m. 321. o. 
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Mindemellett a politikai felelősség miniszteri ellenjegyzésben megnyilvánuló 

szabályozása is a parlamenti kontroll felé hatott, igaz e körben a klasszikus hadügyi 

felségjogok kivételt képeznek az 1920. évi I. törvénycikk szövege szerint, mivel az rögzíti, 

hogy az ellenjegyzési kötelezettség „azonban nem érinti a kormányzónak a hadügy körébe 

tartozó azon alkotmányos jogait, amelyek a nemzeti hadsereg vezérletére, vezényletére és 

belszervezetére vonatkozólag őt megilletik.”572 A kormányzó ezen jogköreit a m. kir. 

honvédségről szóló 1921. évi XLIX. törvénycikk 4. §-a is megerősítette, mely az úgynevezett 

hadügyi felségjogok kormányzónak való fenntartása mellett úgy fogalmaz, hogy a „m. kir. 

honvédség ügyeinek intézése a honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozik.” Ezzel tehát a 

honvédelmi minszter felelősségi körébe elsődlegesen a Honvédség végrehajtási szervezése – 

és különösen a katonai igazgatás – tartozott, ami azért nem lekicsinylendő, mert lényegét 

tekintve a különböző vezetési és irányítási jogosítványok gyakorolhatóságát volt hivatott 

biztosítani, ami szükségképpen erős jogosítványokat jelentett a közigazgatás rendszerében és 

természetszerűleg nem zárta ki az államfő összes honvédelemmel kapcsolatos tevékenységét 

az ellenjegyzési körből. Ezt Egyed István úgy fogalmazza meg, hogy a honvédség „fegyveres 

erejének alkotmányos helyzete azáltal van biztosítva, hogy a honvédség az alkotmányra esküt 

tenni köteles, hogy az államfőnek a honvédségre vonatkozó rendelkezései is csak miniszteri 

ellenjegyzés mellett érvényesek és hogy a honvédség ügyeit az országgyűlésnek felelős 

honvédelmi miniszter intézi, aki nem állhat tényleges katonai szolgálati viszonyban.”573 

A hadügyi felségjogok, valamint a további államfői jogok tekintetében tehát jelentős 

megállítás a korszak végére, hogy ezekkel „a kiterjesztésekkel a kormányzó jogköre annyira 

megerősödött, hogy a kormányzó valóban a magyar államélet vezető tényezőjévé 

emelkedett.”574 Ez a konstrukció azonban nem állt minden vitákon és kritikákon felül, amit 

Gábor Gyula 1932-es gondolatai is példáznak a kormányzói méltóság magyar jogban való 

megjelenéséről. Ez ugyanis egyrészről a megalkotott jogintézmény történelmi alapjainak 

tévességét vallja, másrészről pedig az államfői jogok korlátozása ellen is szót emel, amikor 

úgy fogalmaz, hogy: „Azonban kétségtelen az is, hogy kifelé is, befelé is szerencsétlen 

politika volt a királyt helyettesítő kormányzó jogkörének olyatén megnyirbálása, amint azt az 

1921: I. t.-c. tette. Kifelé az az érdekünk, hogy a kormányzó személye a lehető legteljesebb 

szuverenitással gyakorolja a felségjogokat. Befelé pedig az, hogy a királyi méltóság fénye el 

                                                           
572 Alkhtc. 13. §. 
573 Egyed István (1943) i.m. 348. o. 
574 Egyedi István (1943) i.m. 233. o. 
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ne halványuljon sohasem.”575 Ezzel tehát a szerző miközben azt mondta, hogy a kormányzó 

megalkotott intézménye a magyar történeti alkotmánynak nem volt szerves eleme, hanem új 

alkotásaként jelent meg, aközben azt is kiemelte – utalva például a hadügyi jogok 

korlátozottságára –, hogy a kormányzó intézményének a szuverenitás nagyobb fúzióját kellett 

volna megtestesíteni, ami megkérdőjelezhető kritika a hatalommegosztás szempontjából. 

A kormányzói jogkör korlátainak leépítése miatt is érthető Tomcsányi Móric azon 

megközelítése, mellyel a hadügyi felségjogok dolgát változatlanul a királyi hatalom 

vonatkozásában vezeti le, igaz némileg megkritizálva a törvényi kereteket, s azokhoz mérten a 

kormányzó intézményét csak zárójelek között jeleníti meg, mint történeti aktualitást. „A 

királyt államfői jogkörében megilleti a legfőbb hadúri jog, s a külügyek intézésének a joga is. 

E jogok révén a király, bár itt az alkotmány által általánosságban megállapított korlátok 

között, az államélet egészére kiható egzisztenciális kérdésekben szuverénszerű módon, 

diszkrécionárius alapon rendelkezik. Legfőbb hadúri jogánál fogva a királyt (kormányzót) a 

hadsereg (m. kir. honvédség) vezérletére, vezényletére és belszervezetére vonatkozó 

rendelkezés joga illeti meg. Maga ez a jogi terminológia különben, melyet törvényeink 

használnak, éppenséggel nem sikerült. A vezérlet a haderőnek a háborúban való legfőbb 

vezetését jelenti. A vezénylet joga általában a hadi igazgatásra vonatkozó legfőbb parancsolás 

jogát foglalja magába, ide értve a fegyelmi hatalmat is. (A katonai egyéneknek a polgári 

életviszonyokra vonatkozó ténykedései azonban a polgári jog szabályai alá esnek.) A 

belszervezet a hadsereg belső szervezésére vonatkozik, magában foglalja a fegyvernemek, 

csapatok, katonai hatóságok megállapítását és a kinevezési jogot. A hadsereget érintő 

mindazok a feladatok, amelyeknek ellátását az alkotmány a király intézkedési jogkörébe nem 

utalta, a törvényhozást illetik meg, pl. a védelmi rendszer (t. i. a fegyveres erő 

alaptagozatainak, alapintézményeinek megteremtésére és kiegészítésére vonatkozó 

intézmények), a szolgálati idő, az újonclétszám megállapítása. De még a királyi jogkörhöz 

tartozó jogok gyakorlására nézve is adhat a törvényhozás elvi irányítást, állapíthat meg 

korlátokat…”576 

A kormányzói jogkör hadügyi vonatkozásai mellett persze érdekes kérdésként 

jeleníthető meg az is, hogy a felsőház helyreállítása után a jogalkotó teret engedett a felsőházi 

tagság vonatkozásában a tényleges állományú katonáknak. Már 1926-ban úgy rendelkezett a 

jogalkotó, hogy „Ha ez a törvény vagy külön törvény kivételt meg nem állapít, polgári vagy 

egyházi méltóságban vagy hivatalban, továbbá a honvédelmi vagy közbiztonsági szervezetek 

                                                           
575 Gábor Gyula (1932): A kormányzói méltóság a magyar alkotmányjogban. Athenaeum, Budapest, 186-187. o. 
576 Tomcsányi Móric (1943) i.m. 319-320. o. 
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körében teljesített tényleges szolgálat sem a felsőházi tagság elnyerésének, sem a felsőházi 

tagsággal járó jogok gyakorlásának nem akadálya.”577 Emellett a törvény azt is rögzítette, 

hogy hivatali állásuknál fogva tagjai a felsőháznak a megválasztott koronaőrök, valamint a 

magyar királyi honvédség főparancsnoka is.578 Persze mindez nem eredményezte a katonák 

tömeges megjelenését a törvényhozásban, eltekintve persze attól, hogy a törvényhozás 

tagjainak döntő többsége a kötelező katonai szolgálatát követően ilyen-olyan érzelmi 

kötelékben állt a haderővel. A törvényhozásban megjelenő szerep mellett az is sajátos 

jelentéssel bírt a korabeli hatalommegosztás vonatkozásában, hogy 1937-től kezdődően a 

kormányzói tisztség betöltetlensége esetére országtanács létrehozását rendelte el a 

törvényhozás, amelynek egyik tagja a honvédség főparancsnoka vagy annak helyettese kellett, 

hogy legyen.579 Ezeken a rendelkezéseken a jogalkotó 1940-ben csak annyit változtatott, hogy 

ahol korábban a honvédség főparancsnokát jelenítette meg, ott a honvéd vezérkar főnökét 

rendelte érteni, valamint a felsőházi tagságnál a rangban legidősebb vezérkari tábornok – ha 

ez a vezérkar főnöke volt, akkor az utána következő – tagságát is pontosította.580 

A speciális szabályokhoz hasonlóan erősítették a parlamentáris hatalommegosztás 

rendszerét azok a törvények, amelyek a politikailag felelős minisztériumhoz kötötték a király 

egyes jogainak gyakorlását számos más tárgykör mellett a hadügy vonatkozásában is. Ezekről 

szintén Kmety Károly jegyzi le, hogy „… az 1886: XX. és 1890:V. t.-cz. értelmében a 

népfölkelésnek és honvédségnek az ország területén kívüli alkalmazásához – ha az 

országgyülés nincs együtt – az összminisztérium beleegyezése kell, az 1891: VIII. t.-cz. 

szerint a bosnyák csapatok Ő Felsége rendeletére a miniszterium beleegyezésével hozhatók 

magyar területre; szaporitásukhoz is a ministerium beleegyezése szükséges…”581 Igaz ugyan, 

hogy az uralkodóhoz kötött kormányzat e tekintetben rugalmas kontroll volt, mégis 

kiemelendő, hiszen a hadügyi kérdésekben a magyar országgyűlés – a kormányzati többség 

ellenére is – többször szembement az uralkodói akarattal. Ez több esetben úgy nyilvánult meg, 

hogy a kettős kötöttségben lévő kormányzat végül visszavonta egyes javaslatait,582 amelyek 

benyújtását az uralkodó szorgalmazta. 

A királyi hatalom korlátozására hivatott rendelkezések mellett a véderőről szóló 

törvények már 1868-tól figyelmet fordítottak a fegyveres erő feletti hatalom felelősségi 

                                                           
577Az országgyűlés felsőházáról szóló 1926. évi XXII. törvénycikk 3. §-a. 
578Az országgyűlés felsőházáról szóló 1926. évi XXII. törvénycikk 7. § 2. és 7. pontja. 
579 Lásd: A kormányzói jogkör kiterjesztéséről és a kormányzóválasztásról szóló 1937. évi XIX. törvénycikk 3. 

§-a. 
580 Lásd: A m. kir. honvédség felső vezetésének átszervezése következtében szükséges rendelkezésekről szóló 

1940. évi IX. törvénycikk. 
581 Kmety Károly (1907) i.m. 20. o. 
582 Példaként lásd: Farkas Ádám (2014a) i.m. 
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kérdéseire, valamint az országgyűlés kontroll-lehetőségeire is, amikor a Magyar Királyi 

Honvédség kérdéseiben a politikai felelősséget a honvédelmi miniszterhez kötötték, akinek 

működése egyúttal érvényességi kelléke is volt a Honvédség feletti érdemi döntéseknek. 

A véderőről szóló 1868. évi XL. törvénycikk a honvédség fölötti rendelkezés körében 

kikötötte, hogy „a honvédség a honvédségi törvény értelmében, béke idején közigazgatási 

tekintetben a honvédelmi ministernek, katonai ügyekben pedig a honvédség 

főparancsnokának van alárendelve. Ellenben háboru idején közigazgatási tekintetben 

ugyancsak a honvédelmi minister, katonai ügyekben pedig a király által kinevezett hadvezér 

alatt áll.”583 Ez annál inkább fontos volt, mivel bár a katonai döntések meghozhatók voltak a 

miniszter befolyása nélkül, de aligha képzelhető el azok előkészítése, foganatba vétele és 

hátterének megteremtése a hadügyi igazgatás hiányában, amelyre nézve már a miniszter 

döntési jogköre – és vele politikai felelőssége – állt fenn. Ez a szabályozás 1889-re annyiban 

változott, amennyiben a törvény szélesítette a honvédelmi miniszter hatáskörét, hiszen 

kimondta: „A honvédség minden ügyei a honvédelmi minister hatáskörébe tartoznak. A 

közelebbi határozatok a honvédségi törvényben foglaltatnak. Háboru idején az összes 

honvédség katonai tekintetben az Ő Felsége a király által kinevezett hadvezér alatt áll.”584 E 

tekintetben látható, hogy a húsz esztendő politikai harcainak eredményeként a törvényalkotás 

kimondta, hogy a Magyar Királyi Honvédség alapvetően a honvédelmi miniszter hatáskörébe 

tartozik, s az uralkodó közvetlen befolyását garantáló hadvezetést csak arra az időszakra 

tartotta fenn, amikor a honvédség egyébként is a közös haderő kiegészítése, nevezetesen a 

háború időszakára. A törvény egyébként ugyanezt mondta ki a népfölkelésről is. 

1912-re a szabályozás annyiban változott, amennyiben már egyértelművé vált, hogy 

azokat nem a véderő törvényben szükséges részletezni, hanem a honvédségről szóló különálló 

törvényben, amely lényegében speciális szabályként határozza meg a Magyar Királyi 

Honvédség közjogi helyzetét és sajátosságait a közös haderőhöz mérten. Ennek 

folyományaként ekkor már a honvédségről szóló 1912. évi XXXI. törvénycikk mondta ki, 

hogy „A honvédség kivételesen a magyar szent korona országain kivül is alkalmazható, de 

ehhez mindannyiszor az országgyülés hozzájárulása szükséges. Csak az országgyülés együtt 

nem létében, s ha a halasztásból veszély származhatnék, rendelheti el Ő Felsége, a magyar 

összministerium felelőssége s az országgyülésnek, annak legközelebbi összejövetelekor 

azonnal kikérendő utólagos jóváhagyása mellett, a honvédség alkalmazását a magyar szent 

                                                           
583A véderőről szóló 1868. évi XL. törvénycikk 49. §. 
584A véderőről szóló 1889. évi VI. törvénycikk 57. §. 
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korona országain kivül is.”585 Ebben a rendelkezésben az országgyűlés általi döntést határozta 

meg főszabályként a jogalkotó, amihez képest az összminisztérium felelőssége mellett 

meghozott halaszthatatlan döntésre csak akkor kerülhetett sor, amikor az országgyűlés épp 

nem volt együtt, vagy a döntés nem volt a megtárgyalásig halasztható. 

A honvédség ügyei tekintetében tehát a honvédtörvény kimondta – a korábbi 

tradíciókat követve –, hogy „a honvédség minden ügye a honvédelmi minister hatáskörébe 

tartozik.”586 A katonai vezetés és felügyelet tekintetében azonban pontosításra kerültek a 

jogkörök, s a korábbi szabályozás expressis verbis is megfogalmazásra került azzal, hogy „A 

tisztán katonai vezetés és felügyelet végett Ő Felsége a honvédelmi minister meghallgatása 

után, a honvédség főparancsnokául egy magasabb rendfokozatu tábornokot nevez ki. A 

honvédség főparancsnokának kötelességei különösen: 1. a katonai kiképzés vezetése és 

felügyelete; 2. a fegyelmi fenyitő hatalom gyakorlása a tisztek, tisztjelöltek és a legénység 

fölött, valamint az alárendelt parancsnokságok ebbeli joggyakorlatának felügyelete; 3. az 

alárendelt honvéd parancsnokságok, csapatok, hatóságok, intézetek és a hadi készletek 

felügyelete; 4. az alárendelt honvéd parancsnokságok, csapatok, hatóságok és intézetek 

fölterjesztéseinek véleményezése; 5. előterjesztések, illetőleg javaslatok tétele a honvédelmi 

ministerhez a honvédség kiképzésének, fegyelmi állapotának és harczképességének fokáról, 

tisztek, tisztjelöltek előléptetéséről és szolgálati beosztásáról.”587 

A honvédség főparancsnokát azonban a jogalkotó nem tette teljesen közvetlenné az 

uralkodóval. A törvény ugyanis kimondta, hogy a főparancsnok a hatáskörébe vágó minden 

jelentős kérdésről köteles a minisztert tájékoztatni, ahogy azt is, hogy a miniszteri rendeletek 

végrehajtásáról köteles jelentést tenni. Ezek közül az előbbi fontossága emelendő ki, hiszen 

azzal a jogalkotó a folyamatos tájékoztatás mellett megadta a magyar kormánynak azt a 

lehetőséget, hogy ellentétek esetén kormányzati politikai, vagy ha az nem elég, országgyűlési 

úton próbáljon érvényt szerezni politikai akaratának. Ezzel az országgyűlés jogkörei is 

áttételesen erősödtek, hiszen a honvédelmi miniszter az országgyűlés felé tartozott 

felelősséggel. 

Mindent összevetve tehát azt mondhatjuk, hogy az első polgári időszak hadügyi 

hatalommegosztása egy olyan rendszert épített fel, melyben történelmi sajátosságok és 

tradíciók, valamint az operatív védelmi működés érdekében meglehetősen erős működési 

döntési jogköröket tartott fenn a végrehajtó hatalom oldalán, de a hadszervezet egészére nézve 

                                                           
585A honvédségről szóló 1912. évi XXXI. törvénycikk 2. §. 
586A honvédségről szóló 1912. évi XXXI. törvénycikk 13. §. 
587A honvédségről szóló 1912. évi XXXI. törvénycikk 13. §. 
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ellensúlyozásra alkalmassá tette a törvényhozót is. A szabályozás sajátossága e tekintetben az, 

hogy a törvényhozó dinamikus kontrolljogköreit hangsúlyozta ezzel is és a szabályozás 

tekintetében meglehetősen tág mozgásteret és operatív működést biztosított. Ennek további 

kereteit aztán a korszak a honvédelem szabályozásának részletezésével erősítette meg a 

védrendszeri törvényekkel, a különös tárgyú katonai törvényekkel, majd a háború előtt a 

kivételes hatalomról szóló törvénnyel, mely a meglévő hatalommegosztási szisztéma időleges 

– törvénypótló, vagy törvényrontó rendeletekkel történő – felülírásának határait adta meg. 

7.6.2. A védrendszeri törvények alkotmányos jelentősége, jellege és szabályozási 

tárgykörei 

A politikai kiegyezést, az alkotmány helyreállítását és vele a közjogi kereteket megadó 

kölcsönös lépéseket, valamint az alapvető hatalmi jogosítványok megosztását követően tehát 

a védelemre vonatkozó kompromisszumos megoldásként született az a séma, amely 

törvényesítette a közös hadsereg, a honvédség és a népfelkelés – osztrák oldalon pedig a 

Landwher és a Landsturm – intézményeit, s utóbbi kettőt a közös haderő kiegészítő részeként 

határozta meg. Az ezeket tárgyaló törvényeket nevezzük együttesen – az 1867-es tárgyalási 

időszak megfogalmazása szerint – védrendszeri törvényeknek,588 amely korabeli 

megnevezésből egyébként a törvényi szabályozás jellege, természete is jól megmutatkozik, 

hiszen azok egyrészről a főbb katonai védelmi szervezetekre, ezen túlmenően pedig a katonai 

védelem dualizmus kori rendszerének alapintézményeire nézve határozták meg a törvényi 

szintű szabályokat a véderőről,589 a honvédségről590 és a népfelkelésről591 szóló törvényekben. 

A védrendszeri törvények tulajdonképpen az igazi lenyomatát adták a kiegyezés körül 

kialakult hadügyi vita kompromisszumának, melyben az Osztrák-Magyar Monarchia 

fegyveres védelmének alapját a véderőről szóló 1868. évi XL. törvénycikk, a honvédségről 

szóló 1868. évi XLI. törvénycikk, valamint a népfelkelésről szóló 1868. évi XLII. törvénycikk 

határozta meg. Ezek a törvények a tulajdonképpeni állami erőszakmonopólium 

                                                           
588 Példaként lásd: Indítvány a védrendszerre s illetőleg a hadsereg kiegészítésére nézve most legközelebb kiadott 

felsőbb rendelet ellen ő felségéhez intézendő fölirat tárgyában. (51. irományzám). In Az 1865. deczember 10-

dikére hirdetett országgyűlés képviselőházának irományai II. kötet. 1867, Pest, 36-39. o., Jelentés a védrendszer 

ügyében szerkesztett föliratnak ő fölségének lett átadásáról. (57. irományszám). In Ua. 46-47. o., Uralkodói 

leirat a védrendszer tárgáyban. (60. irományzám). In Ua. 49-50. o., A minisztérium határozati javaslata az 

ujonczok tárgyában. (66. irományszám). In Ua. 61-62. o., A magyar országgyűlés képviselőházának az ujonczok 

tárgyában hozott határozata. (74. irományszám). In Ua. 107-108. o., A magyar ezredek kiegészitésére szükségelt 

ujonczok megajánlásáról szóló 1867. évi IX. törvénycikk 2. §. 
589 Lásd a véderőről szóló 1868. évi XL. törvénycikket, a véderőről szóló 1889. évi VI. törvénycikket, valamint 

a véderőről szóló 1912. évi XXX. törvénycikket. 
590 Lásd a honvédségről szóló 1868. évi XLI. törvénycikket, a honvédségről szóló 1890. évi V. törvénycikket, 

valamint a honvédségről szóló 1912. évi XXXI. törvénycikket. 
591 Lásd a népfelkelésről szóló 1868. évi XLII. törvénycikket, valamint a népfölkelésről szóló 1886. évi XX. 

törvénycikket. 
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intézményesült alapvetését adták az alkotmányosság helyreállítása után, s mint ilyenek a 

Monarchia végéig szilárd oszlopként álltak az államrendszer szabályozásában még annak 

ellenére is, hogy a korabeli közjogi gondolkodás – nehezen érthető módon – nem sorolta őket 

a „magától értetődő” alaptörvények közé, igaz ellenoldalról politikai jelentőségüket sem 

vitatta el. 

A védrendszeri törvényeket magam alaptörvénynek tekintem, mivel azok 

1. az állam alapvető intézményeit, nevezetesen fegyveres erejének szervezeteit, 

2. az általános védkötelezettség kimondása révén a polgárok alapvető jogait és 

kötelezettségeit, valamint 

3.  a fegyveres védelem két államrész – t.i. a Lajtán túli és a Lajtán inneni részek – 

közti kapcsolatait is szabályozták, s mint ilyenek az állam katonai védelmének 

intézményesült rendszerét foglalták (alap)törvényi szabályokba. 

Ezek az alaptörvények tehát az állam szervezete, erőszakmopóliuma szempontjából, s 

mint ilyenek a hadügyi hatalommegosztás egyes részletszabályai miatt is kiemelt 

jelentőségűek, ami méltóképp tükröződik a védrendszeri törvények politikatörténeti 

jelentőségéből is. 

A védrendszeri törvények, mint fegyveres védelmi tartóoszlopok, a klasszikus 

fegyveres erőkről rendelkeztek és elsősorban szervezeti természetűek voltak, míg 

másodsorban szabályozási körükkel kiterjedtek azokra a jogintézményekre is, melyek a 

fegyveres erők működtetésének alapfeltételeit biztosították. Mindezek mellett azonban a 

védrendszeri törvények még nem foghatók fel a honvédelmi ágazat rendszerét átfogóan 

szabályozó törvényi rendszerként, mivel számos a honvédelem – tehát a katonai védelemnél 

szélesebb feladatrendszer – szempontjából jelentős jogintézményt az általam különös 

tárgyúnak nevezett katonai törvények szabályoztak. A védrendszeri törvények rendeltetése a 

kiegyezés időszakában a katonai erő szervezeteinek alkotmányos statuálása, ezek 

rendeltetésének meghatározása, valamint a működőképes haderő alapvető igényeire 

vonatkozó szabályok, hatásköri és eljárási rendelkezések megadása volt. Természetesen a 

szabályozás a kiegyezést követő két újraszabályozás időszakában bővült, finomodott, az 

elsősorban szervezeti törvény jelleg azonban változatlanul fennmaradt, akárcsak a fegyveres 

erők rendeltetés-meghatározásának főbb vonalai, melyeket a korszak rendkívüli kiterjedt 

rendeleti szabályozással részletezett. 

E vonatkozásban kiemelendő, hogy az egyes különös tárgyú katonai törvényektől – 

mint a beszállásolási törvény, vagy a katonai bűnvádi perrendtartásokról szóló törvények – 

eltekintve a katonai védelem kérdései kizárólag a védrendszeri törvényekben jelentek meg, 
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míg például a szolgálati jog, valamint a védrendszeri törvényeket kibontó szabályok a 

rendeleti szintre kerültek. Ennek megfelelően a (hon)védelmi alkotmányjog szempontjából 

kiemelt jelentőségűnek tekintendők a védrendszeri törvényeket végrehajtó rendeletek is,592 

valamint a különböző szervezeti és szolgálati utasítások, illetve szolgálati szabályzatok is. Ez 

a szabályozási megoldás egy kiépülő jogállam szabályozási felfogását tükrözi, különösen 

akkor, ha tüzetesebben megvizsgáljuk a védrendszeri törvények szabályozási tárgyköreit és a 

bennük lévő szabályok keretet adó, általános jellegét. 

Ezt a fajta szemléletet, vagyis az alaptörvényi szinten keretet és rendszert adó 

szabályozást tükrözi az a tény is, hogy a védrendszeri törvények nem tekinthetők 

egyenértékűnek, illetve egyenrendeltetésűnek. A három – időről-időre komoly politikai viták 

közepette megújított – törvény közül a rendszertani alapokat a véderőről szóló törvény 

határozta meg, mely szándékoltan nem a közös haderőről szóló törvény, hanem annál több, a 

katonai védelem szervezet-rendszerét szabályozó szisztéma. A véderőről szóló törvény 

szabályait a másik két törvény – azaz a honvédségről és a népfelkelésről szóló törvények – 

kibontották, illetve az ahhoz mért specialitásokat határozták meg, igazodva azonban a 

véderőről szóló törvény, vagyis a szervezetrendszert szabályozó törvény rendelkezéseihez. 

Ennek megfelelően a védrendszer szabályozásának főbb intézményeit és tárgyköreit a 

véderőről szóló törvény határozta meg, melyből levezethető a katonai védelem rendszerének 

szabályozása is a közös haderőn ilyen formán messze túlmutatva. 

A katonai védelem korabeli főbb szabályozási témái a következőkben ragadhatók 

meg: 

(1)   az általános és személyes védkötelezettség meghatározása, 

(2)   a fegyveres erők részei és azok rendeltetése, 

(3)   a fegyveres erők számereje, a megajánlás rendje és az újratárgyalás 

feltételrendszere, 

(4)   a védkötelezettség ideje, a sorozás, bevonulás, illetve a rendelkezésre állás 

szabályai, 

                                                           
592Lásd A honvédelmi m. kir. ministernek 1869. évi január hó 8-án 155. sz. alatt kelt körrendelete, valamennyi 

törvényhatósághoz, a véderőről szóló 1868-ik évi XL. törvényczikk végrehajtása és foganatosítása iránt. (MRT 

1869. 1. tétel.) A m. kir. honvédelmi ministernek 16.300. szám alatt valamennyi törvényhatósághoz intézett 

körrendelete, a véderőröl szóló 1889. évi VI. törvényczikk végrehajtása tárgyában. (MRT 1889. 59. tétel.) A m. 

kir. honvédelmi minister által kibocsátott utasítás, a vederőröl szóló 1889. évi XL törvényczikk végrehajtása 

iránt. (MRT 1889. 32. tétel.) A m. kir. honvédelmi ministernek 1795. ein. szám alatt valamennyi 

törvényhatósághoz intézett rendelete, a honvédségről szóló 1890.évi V. törvényczikk végrehajtása tárgyában. 

(MRT 1890. 55. tétel.) A magyar királyi honvédelmi miniszter 1912. évi 65.000. számú körrendelete valamennyi 

magyar országi törvényhatósághoz és járási tisztviselőhöz, valamint valamennyi horvát-szlavonországi megyei 

hatósághoz és járási tisztviselőhöz, továbbá Zágráb, Eszék, Várasd és Zimony várósokhoz, a véderőről szóló 

1912: XXX. t.c. életbeléptetése és a f. è. fősorozás végrehajtása tárgyában. (MRT 1912, 99. tétel.) 
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(5)   a hadkiegészítés szabályai, 

(6)   a szolgálatba lépés és továbbszolgálás feltételei, 

(7)   a szolgálati mentességek főbb szabályai, 

(8)   a katonai képzőintézetek növendékeire vonatkozó főbb szabályok, 

(9)   a behívások szabályozása, 

(10)  az elbocsátás szabályai, 

(11)  a nősülési szabályok, valamint 

(12)  egyes hadügyi hatalommegosztási szabályok. 

Az állam fegyveres védelme, a honvédelmi alkotmány és a minősített erőszak 

szabályozásának evolúciója szempontjából kiemelt kérdéskörként jeleníthető meg a fenti 

tárgykörök közül a már tárgyalt hadügyi hatalommegosztás mellett a fegyveres erők 

rendeltetése, feladatrendszere, valamint a – téma jellegéből és terjedelméből adódóan önálló 

kutatást és értekezés keretében feldolgozandó, ezért értekezésemben ki nem bontott – 

védkötelezettség szabályrendszere. 

A fegyveres erők – azaz a közös hadsereg, a honvédség, valamint a népfelkelés – 

rendeltetését illetően a véderőről szóló törvény úgy fogalmaz, hogy „A hadsereg és hadi 

tengerészet hivatása Ő Felsége összes birodalma mindkét állama területének külellenségek 

elleni megvédése és a belrend és biztosság fentartása. […] A honvédség háború idején a 

hadsereg támogatására és a belvédelemre, béke idején pedig kivételesen a belrend és 

biztonság fentartására is van hivatva. […] A népfelkelés háború idején a védelmi erőnek 

végső megfeszitése, a hadsereg és honvédség támogatására, az ellenség behatolásának 

megakadályozása, vagy az országba már benyomult ellenség leküzdése végett.”593 Ezt a 

rendeltetést a honvédségről, valamint a népfelkelésről szóló törvények is megerősítették. 

Ebből – és még inkább a számerőre vonatkozó szabályozásból – jól látható, hogy a jogalkotó 

– pontosabban a Bécs-Pest-Buda politikai tengely – minden tekintetben a közös hadsereg 

elsőségét kívánta garantálni. Emellett azonban a fegyveres védelem szempontjából 

hangsúlyos tényezőként jelentendő meg, hogy a fegyveres erők feladatai között a 

belbiztonsági, vagy inkán a belrend védelmére irányuló feladatok a korszak kezdetétől fogva 

jelen voltak és egészen a korszak végéig megmaradtak, még annak ellenire is, hogy időközben 

létrejött a csendőrség és egyre inkább erősödtek az államrendőrségek és a speciális 

határrendőrségi szervek is. Az is jelentős sajátosságként emelendő ki, hogy a törvény a közös 

hadsereg általános feladataként határozta meg a belrend és „biztosság” védelmét, míg a 

                                                           
593 Lásd a véderőről szóló 1868. évi XL. törvénycikk 7-9. §-ait. 
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honvédségnek ekkor ezt még „csak” kivételes feladataként jelenítette meg. Újfent 

hangsúlyozandó ezzel a fajta egységesítő, az egyazon erőszak elvét érvényre juttató 

szemlélettel kapcsolatban, hogy mindezt a jogalkotó egy olyan időszakban vezette be a 

magyar alkotmányos rendszerbe, amikor a „békés rendszerváltás” után ugyanaz a személy 

maradt a végrehajtó hatalom csúcsa, aki 1849-ben erővel fojtotta vérbe és függesztette fel a 

magyar alkotmányosság polgári fordulatát. Mindezek ellenére – persze nem viták és 

fenntartások nélkül, de – a magyar jogalkotás megszavazta úgy az uralkodónak, mint a 

védelmi rendszer szervezeteinek azt a bizalmat, ami a fegyveres erő belbiztonsági 

igénybevételével együtt járt. 

Mai szemünkkel nézve – a rossz megszokások és a huszadik század dicstelenségei 

miatt – meglepőnek tűnhet persze a belrend fenntartásának szerepeltetése a fegyveres erők 

alaprendeltetésében. Erre az egyazon erőszak elvének kikristályosodásán túl több egyértelmű 

magyarázat is létezik. Egyrészről ekkor még Magyarországon nem létezett országosan 

szervezett rendőri erő, sőt a neoabszolutizmus önkényét fenntartó osztrák csendőrség – 

zsandárság – is feloszlatásra került.594 Másrészről az ország területét, népességének létszámát 

és összetételét, valamint a korszak biztonsági kihívásait – köztük mások mellett a határok 

védelmét, a migrációs kérdéseket, valamint a munkásmozgalmi irányzatok megerősödését – is 

figyelembe véve, a jogalkotó egyértelműen amellett foglalt állást, hogy speciális szabályozás 

mellett, de meg kell tartani annak a lehetőségét, hogy a fenyegető veszélyek elhárítására az 

állami erőszak szerveket a legszélesebb körben, a hatékonyság maximalizálásával 

használhassák fel. 

A fegyveres erők belföldi használatának módozata az úgynevezett katonai karhatalom 

volt, melynek szabályozása terén garanciaként érvényesült, hogy annak rendezése nem 

kizárólag a honvédelemért felelős miniszterhez került, hanem az részint az igazságügyért, 

részint a belügyekért felelős miniszterhez telepített szabályozási tárgykörként jelent meg. 

Ennek oka nem csak a kormányzati szereplők körében megjelenő kölcsönös kontroll, hanem a 

katonai karhatalom alkalmazásának felfogásrendje is adta. Katonai karhatalom alkalmazására 

ugyanis alapvetően a törvényhatóságok – vagyis a kormányzat közvetlen alárendeltségébe 

nem tartozó, önkormányzati jellegű, de a belügyminiszter felügyelete alatt álló helyi hatalom 

– kérelmére volt lehetőség az érintett miniszterek által rendeletben szabályozott keretek 

között. Sokat mondó az a tény, hogy a katonai karhatalom kérdését a kormányzat már az új 

védtörvények elfogadása előtt, rendeleti szinten szabályozta és a szabályozás rendeleti jellegét 

                                                           
594 Lásd: Királyi rendelet 1867. márcz. 23-ról, a csendőrség megszüntetése tárgyában. MRT 1867. 
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fenn is tartotta,595 míg annak szolgálati sajátosságait és részletszabályait a szolgálati 

szabályzatban596 helyezte el és nem foglalta törvényi rendelkezésekbe egészen a korszak 

végéig. 

Ez a fajta, a védrendszeri szabályozást meghatározó tárgyköri és szellemiségi 

szabályozás a korszak egészében fennmaradt, sőt a védrendszer újraszabályozásával csak 

erősödött, hiszen a későbbiekben már a honvédség tekintetében sem kivételes jelleggel került 

szabályozásra a belrend fenntartása, holott mindeközben a rendészeti ágazat már egyre 

erőteljesebb önállósodása is elkezdődött a félkatonai jellegű csendőrség országos 

megszervezésével, valamint az államrendőrségek erősítésével és fokozatos államosításával. 

Ez a fajta, az állami erőszakmonopólium egységét szükség szerint alkalmazó szabályozás úgy 

Bécs és Magyarország, mint a kormányzat és a helyi hatalom között egyfajta viszonylagos 

bizalomról árulkodik, hiszen ezzel lényegében a helyreállított magyar alkotmányos 

rendszerben úgy nyitottak lehetőséget a fegyveres erők belföldi bevetésére, hogy azok felett a 

főbb irányítási jogosítványokat még mindig az az uralkodó gyakorolta, aki levezényelte a 

forradalom és szabadságharc leverését, majd a megtorlásokat és a neoabszolutizmus 

kiépítését. Persze ehhez a bizalomhoz szükség volt a már részben ismertetett 

hatalommegosztási szabályokra épp úgy, mint a felelős magyar kormány tagjai által 

meghatározott további részletszabályokra, illetve a védelem fejlesztését kényszerítő erőterek – 

többé-kevésbé realista – felismerésére. 

7.6.3. A különös tárgyú katonai védelmi törvények 

A katonai védelem különös tárgyú törvényi között meglehetősen eltérő témájú, illetve 

szabályozási tárgyú jogalkotási termékeket találunk. Ezek mindegyike kiemelt jelentőségű – 

legalább politikai értelemben – a haza fegyveres védelme tekintetében, hiszen a jogalkotó 

okkal döntött úgy, hogy törvénybe iktatja őket. Ebben a csoportban azonban nem 

szükségképpeni, hogy minden törvénynek közvetlen alkotmányos jelentősége legyen. Úgy is 

                                                           
595 Lásd: A m. k. igazságügyministeriumnak 1867. jun. 22. kelt rendelete, a katonai karhatalomnak 

végrehajtásoknáli igénybe vétele tárgyában. (MRT 1867, 80. tétel.) A m. k. belügyministernek 1867. jun 26-án 

kelt, minden megyei, kerületi, vidéki kormányzóhoz és szabad kir. városok polgármestereihez intézett utasítása, 

a katonai karhatalomnak használását és a katonai hatóságokkali jó viszony fentartását illetőleg. (MRT 1867, 84. 

tétel.) A honvédelmi minister 1962/h. m. ein. sz. a. körrendelete valamennyi a magyar korona területén levő 

törvényhatósághoz, a katonai karhatalomnak igénybevétele tárgyában. (MRT 1876. 81. tétel.) A m. kir. 

honvédelmi ministernek 4539/ein. ex 1886. számú körrendelete, a sorhadi és honvédségi karhatalomnak 

igénybevétele alkalmával a közhatóságok részéről követendő eljárasról szóló utasítás tárgyában. (MRT 1887. 8. 

tétel.) A m. kir. honvédelmi miniszter 1896. évi 6707/eln. szám. utasítás a magyar korona országaiban a közös 

hadseregbeli vagy honvéd karhatalomnak igénybevétele alkalmával a közhatóságok részéről követendő eljrásra 

nézve. (MRT 1896. 255. tétel.) 
596 Lásd: Szolgálati Szabályzat a Magyar Kir. Honvédség számára: XI. Fejezet – A közrend és biztonság 

föntartása. Pesti Könyvnyomda-Részvény-Társulat, 1875, Budapest, 225-234. o. 
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mondhatnánk, hogy a honvédelmi tárgyú törvények ezen csoportjának nem minden eleme 

illeszthető a honvédelmi alkotmány szabályrendszerébe, de mindegyik szerves részét képezi a 

honvédelmi alkotmányjog szabályrendszerének.597 

Az ide sorolható törvények sokrétűsége miatt úgy gondolom, hogy ezek vizsgálata, 

elemzése, és különösen megalkotásuk történeti jelentősége és menete önálló kutatások tárgyát 

kell, hogy képezze a jövőben. Különösen azért, mert ezen törvények sajátossága, hogy sokkal 

nagyobb mértékben kapcsolódnak a honvédelem állami alrendszerén kívüli más állami 

alrendszerekhez és társadalmi-politikai ügyekhez, mint a klasszikus honvédelmi tárgyú 

törvények. Ezen sajátos jelleg miatt is külön vizsgálandó, valamint külön részletezően 

feltárandó az is, hogy mely törvény, illetve mely kifejezetten nem honvédelmi tárgyú 

törvények rendelkezései azok, amelyek még ebbe a csoportba sorolhatók. Eddigi kutatásaim 

alapján, a teljesség igénye nélkül alkotmányos jelentőségűnek, vagyis a honvédelmi 

alkotmány szabályrendszerébe közvetlenül kapcsolódónak tekintem 

 a bánsági határőrvidék és a titeli zászlóalj polgárositásának törvénybe iktatásáról és a 

polgárositás folytán szükségessé vált más intézkedésekről szóló 1873. évi XXVII. 

törvénycikket, 

 a közös hadsereg (haditengerészet) és a honvédség beszállásolásáról szóló 1879. évi 

XXXVI. törvénycikket, 

 a hadiszolgáltatásokról szóló 1912. évi LXVIII. törvénycikket, valamint 

 a légvédelemről szóló 1935. évi XII. törvénycikket. 

 

A bánsági határőrvidék és a titeli zászlóalj polgárositásának törvénybe iktatásáról és 

a polgárositás folytán szükségessé vált más intézkedésekről szóló 1873. évi XXVII. 

törvénycikk a hosszú évszázadokon át alkotmányos viták sorát kiváltó katonai határőrvidék 

rendezésének törvényesítését szolgálta, melyet számos a határőrvidék sajátos jogintézményeit, 

illetve a magyar fennhatóság alá történő visszahelyezés miatti államszervezési intézkedést 

                                                           
597 Nem kapcsolódik meglátásom szerint közvetlenül a honvédelmi alkotmány szabályrendszerébe a 

hadirokkantak, hadiárvák, hadiözvegyek ellátására, a katonasági díj egyes fajtáira, vagy épp a Ludovika 

Akadémiára vonatkozó szabályanyag. Az előbbiek azonban kiemelt jelentőségűek a szolgálati jog 

vonatkozásában, míg az utóbbi egy nagy múltú és elhúzódó nemzeti szimbólummá nőtte ki magát, ami egyben a 

honvédelem tiszti és ezáltal vezetői utánpótlásának bástyája is. E tekintetben bővebben lásd: B. Kalavszky 

Györgyi – Siposné Dr. Kecskeméti Klára (2011): A Ludovika. Zrínyi kiadó, Budapest. Rada Tibor (1998-2001): 

A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia és a testrvérintézetek összefoglalt története (1830-1945) I-II. 

kötet. Gálos Nyomdász Kft, Calgary-Budapest. Vághó Ignácz (1899): Adalékok a m. kir. honvéd Ludovika 

Akadémia történetéhez. Pesti Nyomda, Budapest. 
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tételező törvénycikk becikkelyezése követett.598 A törvényt azonban megelőzte az uralkodó ez 

irányú – parlamentáris jóváhagyás nélküli, de kormányzati ellenjegyzés melletti – legfelsőbb 

elhatározása599, mely úgy az uralkodó melletti érzéseket mint az uralkodó elleni indulatokat 

szép számmal kiváltott. Emellett azonban a magyar törvényhozás hazai kritikája is 

tükröződött a kormánypárt-ellenzék tengelyen ebben a témakörben, mondván, hogy az új 

magyar törvényhozás túl sok figyelmet fordít érdemtelen dolgokra és halogatja az érdemi 

döntéseket. Ezt példázza Lederer Béla, mikor a határőrvidék kapcsán a következőket írja: „Ha 

a törvényhozás működése az 1869-dik év folyamán nem felelt meg előretörekvő államunk 

szükségleteinek, ha az országgyűlés nem létesítette az üdvös reformokat, amelyeket a 

tróndbeszéd lelkére kötött; ha e helyett meddő vitatkozásokkal, botrányok előidézésével meg 

elintézésével vesztegette ideje nagyrészét: ezért a történelem ítélőszéke előtt csupán a 

parlamentre hárul a felelősség. Ez a tétlenség azonban nem gátolhatta a kormányt abban, hogy 

épp ebben az esztendőben egyik legsürgősebb feladatát ne igyekezzék megoldani, azt a 

nemzetiségi kérdésekkel complicált kényes feladatot, hogy véglegesen visszaállítsa az 

országnak évszázadok előtt megcsorbított területi épségét. Erdélyt a minisztérium 1869 

tavaszán végleg bevonta a központi kormányzat hatáskörébe. Ugyanekkor indította meg az 

actiot a Határörvidék visszacsatolására is, a mit megkönnyített az a körülmény, hogy a 

Határőrvidék tulajdonképi rendeltetése egy század óta megszünt…”600 

A határőrvidék kapcsán tehát a törvényalkotás lényegében az uralkodó legfelsőbb 

elhatározásának alkotmányos mederbe terelését szolgálta, ami azonban csak post factum 

mutatja az alkotmányos hatalommegosztás működését, hiszen ez az utólagos legalizálása volt 

egy már megtörtént és foganatba vett uralkodói intézkedésnek. Ezt maga a törvény is kiemeli, 

mikor rögzíti, hogy „Miután Ő Felsége 1872 junius 9-én kelt legfelsőbb nyilatkozványával a 

katonai határőrrendszert a bánsági határőrvidék és a titeli határőrzászlóalj területén 

megszüntette s ezen részek Magyarországhoz törvényhozási és kormányzati tekintetben 

tettleg visszacsatoltattak, a visszacsatlás törvénybe iktattatik…”601 

                                                           
598 E tekintetben például lásd: A polgárositott varasd-szt.györgyi és varasd-körösi volt határőrezredek területén 

fekvő s eddig adómentes erdők ideiglenes megadóztatásáról szóló 1875. évi XXX. törvénycikk. A magyar 

korona országai közös törvényhozása alá tartozó viszonyoknak a Horvát- és Szlavonországokkal 1881. évben 

egyesitett horvát-szlavon határőrvidéken való rendezéséről szóló 1882. évi XL. törvénycikk. A volt magyar és 

horvát-szlavon határőrvidéki részekben fennálló külön adók megszüntetéséről és az ugyanott még érvényben nem 

lévő adótörvények életbelépéséről szóló 1886. évi XXXVII. törvénycikk. 
599 A legfelsőbb elhatározások a Rendeletek Tára 1871. évi 2. pótfüzetében is használt gyűjtőneve volt számos 

jogforrásnak, melyek között találunk császári és királyi rendeletet, leiratot, legfelsőbb parancsot, szabályzatot, 

rendeletet, határozatot és szabályrendeletet egyaránt. 
600 Lederer Béla (1893) i.m. 112. o. 
601A bánsági határőrvidék és a titeli zászlóalj polgárositásának törvénybe iktatásáról és a polgárositás folytán 

szükségessé vált más intézkedésekről szóló 1873. évi XXVII. törvénycikk1. §. 
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„A határőrség szervezése a Székelyföld története és a székely intézmények terén 

kétségtelenül új korszakot alkot: nem kicsinylendő azért annak igaz történetét 

megismernünk”602 – írta 1908-ban kiadott munkájában Szádecky Lajos a székely határőrség 

történetének vizsgálatát követően. E tétel azonban nem csupán a székely határőrség 

tekintetében helytálló, hanem úgy bármely közjogtörténetünkben megjelenő határőrség, mint 

a Határőrvidék intézménye tekintetében. 

A militia limitana603, s még inkább a Katonai Határőrvidék604 (Militärgrenze), az 

állandósított katonai igazgatás, a különleges jogállás, valamint a jog minden ágára kiterjedő 

sajátos szabályozás miatt nyugodtan mondhatjuk, hogy egy azon témakörök közül, melyek a 

magyar alkotmánytörténetben évszázadokon át megkerülhetetlen volt azok számára, akik 

magyar honban a köz érdekében, a nemzeti alkotmányosság és Magyarország integritásának 

érvényesítésére, azaz a nemzeti érdekek oltalmára emelték fel szavukat. 

A törökkel vívott hosszú időre nyúló különféle háborúk, majd Buda elfoglalásával a 

Hódoltsági török hatalom megszilárdítása, végül pedig a török kiűzése Magyarországról 

közismerten a végvári rendszer, s a déli és keleti határszélek szisztematikus megerősítésének 

indító okai voltak. Ismeretes az is, hogy ezen eseményekkel egy időben kerültek kialakításra a 

különböző – nevükben és jellegükben is egyes népcsoportokra épülő – határőrségek, illetve a 

Határőrvidékek. A köztudatban azonban kevéssé közkézen forgó ismeretanyagot képez ezen 

határvédelmi rendszer kiépítésének elhúzódó folyamata, s még inkább ezen intézmények jogi 

természete. 

A már II. Lajos korától605 megjelenő és rendkívülinek méltán nevezhető határszéli 

védelmi intézkedések és intézményesítések a XVI. századdal egyre meghatározóbbá váltak 

hazai alkotmánytörténetünkben. Ezen rendkívüli intézményekkel pedig rendre együtt járt a 

katonai parancsnokságok megerősítése, hatáskörük kiterjesztése, idővel pedig a kiterjedt 

katonai közigazgatás elrendelése. A folyamat felerősödésével jöttek létre aztán a határőrségek 

                                                           
602 Szádecky Lajos (1908): A székely határőrség szervezése 1762–64-ben. Magyar Tudományos Akadémia 

Történelmi Bizottsága, Budapest, VII. o. 
603 A határőrség Ember Győző által fellelt és használt XVI-XVIII. századi megnevezése. 
604 A Katonai Határőrvidék elnevezés jelen tanulmányban az uralkodó 1871-ben kiadott legfelsőbb 

elhatározásaiban érintett határőr intézményrendszer összességként való megnevezésére szolgál, amelyhez 

azonnal hozzá kell fűzni, hogy a Habsburg Birodalomban több Határőrvidék, mint különös jogállású terület és 

több határőrség, mint különös jogállású szervezet is létezett, melyek mindegyikére azonban jelen tanulmány nem 

terjed ki. 
605„Az új szervezeti modell előzményei II. Lajos uralkodására mennek vissza, aki a török veszély elhárítása, 

illetőleg a védelemre való berendezkedés jegyében több horvát várat és erősséget átadott Ferdinándnak, aki 

ezeket német katonasággal látta el, s katonai parancsnokság alá helyezte.” Lásd: Mezey Barna i.m. (2003) 158. 

o. 
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és határőrvidékek zömmel a magyar állam területén, de uralkodói akaratból és nem a magyar 

alkotmányosság önfejlődésének eredményeként. 

„A Habsburg Monarchia déli és keleti határvidékén a 16. század közepétől katonai 

határőrvidék (Militärgrenze) néven a bécsi Udvari Haditanács közvetlen irányítása alá tartozó, 

külön katonai szervezetet hoztak létre a török veszélytől fenyegetett Horvátország és 

Szlavónia területén.”606 Ennek megszervezését Soós szerint Jurisich Miklós kezdeményezte 

1538-ban, ezt követően azonban még az 1700-as évek során is folytatódott a különböző – így 

például a bács-bánáti, a székely és a román – határőrségek létesítése. A szervezés 

folyamatossága mellett azonban a korábbi határőrségek és határőrvidékek számszerű 

megerősítése607 is zajlott, hogy a kvártélyos katonaság608 mellett így alakítson ki Bécs egy jól 

szervezett és gyorsan bevethető védelmi erőt. 

Fontos ezek tekintetében megidézni, hogy „mind a kvártélyos katonaság, mindpedig a 

határőrség igazgatásának országos hatósága a császári-királyi főhadparancsnokság (suprema 

ceasereo-regia armorum praefectura) volt.”609 Ennek értelmében a határvédelmi területek, 

amelyek nem az osztrák örökös tartományokhoz tartoztak, igazgatásuk egészére nézve a bécsi 

udvari haditanács közvetlen alárendeltségébe vonattak a Habsburg uralkodók meg nem 

kérdőjelezhető hadügyi felségjogai alapján. Ezen felségjogok pedig, melyeket nézeteink 

szerint a Kiegyezés jelentősen nem érintett, messze nyúló vitáknak teremtettek alapot. 

Nem egységes a kép e határvédelmi intézmény-rendszer jellege tekintetében, hiszen ma 

már tudjuk, hogy a „horvátországi, a szlavóniai és a bánáti határőrvidékek zárt területeket 

alkottak, amelyeken csak határőrök éltek. Az erdélyi határőrvidékeknek ezzel szemben nem 

volt elkülönült, zárt testülete, a határőrök és a polgári lakosok helységei keveredtek 

egymással.”610 Ennek fontossága abban ragadható meg, hogy a határőrvidékeken a 

megszervezést követően a teljes lakosság katonai közigazgatás hatálya alá került, s lényegét 

tekintve egy katonai hierarchia részévé vált, tekintet nélkül arra, hogy katonai, vagy polgári 

                                                           
606 Soós István (2011): A HorvátSzlavón Katonai Határőrvidék. In História 2011/5–6. szám 36. o. 
607 1578-ban Károly főherceg létrehozta a Szlavón-Vend és a Horvát Határőrvidéket. 1699-ben, a karlócai békét 

követően lezárult a harmadik határőrkerület megszervezése, majd a török kiűzése után ment végbe a negyedik 

kerület kialakítása a Horvát-Szlavón Határőrvidéken. Ezt követően a horvát-szlavón határőrvidék területét több 

lépcsőben megnövelték, létszámát megerősítették. Mindezek mellett a bécsi udvar további határőrségeket és 

őrvidékeket létesített, így a Maros-Tisza Menti Határőrvidéket, a Bánsági Határőrvidéket, a Székely határőrséget 

és a Naszód-vidéki román határőrséget. Bővebben lásd: Soós István (2011) i.m. 36-37. o. 
608 Militia campestris, vagyis az elszállásolt katonaság, amely a nevét onnan kapta, hogy elszállásolási 

körülményei – vagyis az állomány kvártélyozása – többségileg nem a várakban, erődökben, illetve 

kaszárnyákban, hanem a mezővárosok és falvak civil lakosainak körében történt. Főként ilyen formában voltak 

jelent az osztrák alakulatok Erdélyben a XVIII. században. 
609 Ember Győző (1983): Magyarország közigazgatása, 1711-1756. In Levéltári Közlemények 1983/1-2. szám 

89. o. 
610 Ember Győző (1989): A Magyar Katonai Határőrvidék és az osztrák államtanács, 1761-1768. In 

Hadtörténelmi Közlemények 1989/4. szám 478. o. 
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lakossági elemekről volt-e szó. Ez egyrészről azt jelenti, hogy ezeken a területeken a 

rendkívüli igazgatási forma állandósult a teljes lakosság felett, másrészről azt, hogy mindenre 

kiterjedő katonai körülmények miatt a jogfejlődés és a generációkon átívelő szocializációs 

modellek teljesen sajátossá váltak. Azt is mondhatnánk – ahogy erre később fel is hívjuk a 

figyelmet – hogy a szóban forgó vidékeken évszázadok leforgása alatt a rendkívüli jogállapot 

váltotta fel a rendes időszakot úgy jogi, mint társadalmi-szocializációs értelemben. Ezt erősíti 

meg Suhay Imre témában írott bevezető gondolatával is, mikor rögzíti, hogy „A katonai 

közigazgatás többnyire csak időleges, azonban Monarchiánk bizonyos területein, a különleges 

viszonyoknál fogva, hosszú ideig, évszázadokon át is működött.”611 

Ami tehát intézményileg elénk tárul, az egy több évszázadon át fennálló és önmagában 

is több mint száz esztendő alatt kiépített állandó, jogi értelemben sui generis védelmi 

szervezet, melynek léte és működése egészében az uralkodó hadügyi felségjogain alapult. 

Fontos jellemző még, hogy mindez jelentős területi egységeken úgy került kialakításra, hogy 

az ottani lakosság egészét – mint a katonai erő közvetlen bázisát – katonai közigazgatás alá 

vonta, s így teljes területeket katonásított el. A határőrségek és határőrvidékek 

elvitathatatlanul fontos és összetett védelmi feladatokat láttak el, azonban megítélésüket 

jelentősen rontotta, hogy a hadügyi felségjogokon nyugvó szabályozásuk a magyar koronához 

tartozó területeket kiszakított a magyar alkotmányos jog- és igazgatási rendszerből. Nem 

elhanyagolandó körülmény, hogy ezen intézményekkel egyben a birodalom belzavarai ellen is 

bevethető, bécsi irányítású katonai erő létesült, melynek irányítása és működése a szóban 

forgó területeken a rendkívüli igazgatást állandósította, különböző kedvezményekkel 

garantálva a határőrök lojalitását. 

„A katonai határőrvidékek önkényes elszakítása az ország testétől a magyar rendek 

gyakran hangoztatott sérelme volt, de a visszacsatolás érdekében hozott számos törvénycikk 

ellenére ez a bécsi kormánykörök részéről a magyarság ellen csaknem mindig felhasználható 

szervezet csak az 1867. évi kiegyezés után szűnt meg.”612 Eckhart ezen jellemzése jól mutatja 

a kérdés kiegyezéskori fontosságát, melyet tovább erősített egyrészről az ezen terület 

kötelékébe tartozó – egyes források szerint – több mint 340 ezer fős állomány, másrészről 

pedig az a körülmény, hogy a jogfejlődés lényegében meghaladta ezt a konstrukciót. 

Álláspontunk szerint megkérdőjelezhetetlen volt a határőrvidék azon történelmi 

létalapja, hogy a még reguláris, jól szervezett és állandó hadsereg nélküli időkben egy olyan 

                                                           
611 Suhay Imre (1943): Monarchiánk egykori katonai közigazgatása. In Hadtörténelmi Közlemények 1943/3–4. 

füzet, 159. o. 
612 Eckhart Ferenc (2000) i.m. 209. o. 
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bármikor mozgósítható és folyamatosan képzett, idővel regularizált és rendszeresen 

továbbképzett katonai állományt biztosított, mely a déli végek katonai, közbiztonsági és 

közegészségügyi védelmét éppúgy jelentette, mint adott esetben a belrend fenntartásának 

egyik eszközét. A Kiegyezés időszakára azonban az államfejlődés már az állandó 

hadsereggel, a hadkötelezettséggel és a védelmi tevékenységek szakosodásával operált, 

melyben ez a különös jogállású konstrukció tovább nem volt védhető. Különösen érezhető ez 

a határőrizet szempontjából, mely feladatot az Osztrák-Magyar Monarchia számos szervezete 

végezte már a Kiegyezéskor, s melyre később további szakosított intézményeket és 

szolgálatokat létesítettek.613 

A polgárosítás igényének jelentőségét növelte az is, hogy „az abszolutizmus 

időszakában a Bach-rendszer az egész Határőrvidéket külön tartományként kezelte, a katonai 

közigazgatást a kiegyezés nem szüntette meg...”614 Ezt a jogalkotás is visszatükrözte.615 Ebből 

kitűnően érezhető, hogy a közjogi rendszerváltást követően elképzelhetetlennek tűnt a 

Határőrvidék fenntartása – még ha a konkrét megoldás nem is látszott kirajzolódni a politikai 

diskurzusban –, hiszen az évszázados elkülönültségen és katonai közigazgatáson felül a Bach-

rendszer közeli rossz emléke is tovább távolította ezt a berendezkedést az óhajtott 

közállapotoktól. 

A „katonai határőrvidék felszámolása 1851-ben kezdődött el (a székelyekével)”616, s 

aztán folytatódott az 1860-as évek végétől a kérdés jelentőségére tekintettel, hiszen a 

polgárosítás nem csak egy anakronisztikus konstrukció felszámolását jelentette, hanem 

egyúttal az uralkodó részéről jelentősnek mondható gesztus volt Magyarország és a horvát-

szlavón területek integritásának helyreállítása iránt. Az viszont még mindezen körülmények 

mellett sem mondható, hogy ez a folyamat teljes egyetértésben és viták nélkül zajlott volna le, 

hiszen a Kiegyezés kezdetétől fogva jelen volt vitakérdésként az országgyűlésben és még 

hosszú éveken át tartozott a visszatérő napirendi pontok közé. 

                                                           
613 Az Osztrák-Magyar Monarchia fennállása alatt határvédelmi és határrendészeti feladatokat láttak például: a 

feloszlatásig a Határőrvidék katonai csapatai, a Magyar Királyi Csendőrség, a Királyi Pénzügyigazgatóságok a 

pénzügyőrség irányításával, és a Magyar Királyi Határrendőrség. (Bővebben lásd: Parádi József (1988): A 

magyar királyi csnedőrség határőrizeti feladatai 1891-1914. In Hadtörténelmi Közlemények 1988/1. szám, 56-

92. o., Parádi József (1989): A magyar királyi pénzügyminisztérium határőrizeti feladatai az Osztrák-Magyar 

Monarchia vámhatárain 1867-1914. In Hadtörténelmi Közlemények 1989/2. szám, 177-196. o. Parádi József 

(2011): A csendőrség teendői az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar Királysága külső határainak őrzésében. In 

Rendvédelem-történeti füzetek 2011/24. szám 100-118. o. Parádi József (1986): A polgári magyar állam első 

határőrizeti szakszerve. A Magyar Királyi Határrendőrség 1906-1914. In Hadtörténelmi Közlemények 1986/3. 

szám 541-570. o.) 
614 Szabó Pál Csaba (2000): A magyar határőrvidék polgári közigazgatásának újjászervezése (1873-1880). In: 

Comitatus 2000/1-2. szám, 103. o. 
615A Magyarország, s Horvát-, Szlavon és Dalmátországok közt fenforgott közjogi kérdések kiegyenlítése iránt 

létrejött egyezmény beczikkelyezéséről szóló 1868. évi 30. törvénycikk 65-66. §. 
616 Soós István (2011) i.m. 37. o. 
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A kialakuló politikai vitákat követően aztán 1868-ban a dualista rendszer jogi kiépítése 

vonta újfent az érdeklődés kereszttüzébe a Határőrvidéket előbb a horvát-magyar 

kiegyezéssel, utóbb a védtörvények elfogadásával, végül pedig a polgárosítást valósággal 

megindító, de éles vitákat keltő legfelsőbb uralkodói elhatározások alkotmányos 

kritikájával.617 

A határőrvidék polgárosításáról szóló törvény ezért kettős természetű. Egyrészről 

utólag adott jogalapot egy olyan uralkodói döntéshez, mely első megközelítésben nem 

egyeztethető össze a kiegyezéskor létrehozott parlamentáris hatalommegosztás rendszerével, 

második megközelítésben pedig rendkívül kérdésessé teszi azt, hiszen az uralkodónak 

fenntartott hadügyi felségjogokat állítja szembe a törvényhozás alapvető jogköreivel. 

Másrészről azonban a törvény az utólagos legalizáláson túl további, a helyreállított 

alkotmányosság követelményeiből adódó rendelkezések sorát is meghatározta. Az első 

megközelítésben az uralkodói érvelés az volt, hogy a határőrvidék régtől fogva uralkodói 

rendelkezés alatt álló volta és a hadügyi felségjogok szabad kezet teremtenek az uralkodónak 

a döntésre, hiszen a katonai határőrvidék egy kifejezetten katonai természetű különös 

jogállású terület volt mintegy évszázadok óta kiszakítva a magyar állami fennhatóság alól. 

Ezzel szemben a törvényhozó álláspontja az volt, hogy minekutána a katonai határőrvidéknek 

a Szent Korona fennhatósága alól való kivonása a kezdetektől alkotmányellenes volt és az 

ilyen mérvű – alkotmányos jelentőségű – kérdések rendezését a kiegyezési konstrukció a 

magyar törvényhozás nélkül nem tette lehetővé, ezért az uralkodó elhatározása – minden 

pozitív szándéka, illetve jellege ellenére – alkotmányellenes volt. A megoldás ennek 

megfelelően a már részint foganatba vett uralkodói elhatározás törvényesítése, és további 

szabályok megadása volt a magyar fennhatóság alá történő visszavétellel összefüggésben. 

Ennek megfelelően második megközelítésben a törvény számos államszervezési rendelkezést 

is tartalmazott. 

A törvény lényegében részletezte, hogy mely határőr területek, illetve szervezetek – 

tipikusan ezredek, illetve azok egyes elemei földrajzi fekvés szerint – melyik vármegye 

területébe olvadnak be,618 illetve mely korábbi határőrszékhelyként szolgáló városok nyernek 

                                                           
617 Lásd: Farkas Ádám (2013) i.m. 148-161. o. 
618 „A volt román-bánsági ezred és a volt szerb-bánsági ezred tizenkettedik százada, vagyis a mostani 

karánsebesi, teregovai, bosoviczi és orsovai szolgabirói járások Szörény vármegye elnevezés alatt külön önálló 

törvényhatósággá egyesittetnek, melynek székhelye Karánsebes.” A bánsági határőrvidék és a titeli zászlóalj 

polgárositásának törvénybe iktatásáról és a polgárositás folytán szükségessé vált más intézkedésekről szóló 

1873. évi XXVII. törvénycikk 3. §. 

„A volt szerb-bánsági ezred kilenczedik, tizedik és tizennegyedik századainak területe, Gaitasol község 

kivételével, valamint az ezen ezred hatodik századának a Karas folyó balpartján fekvő része, vagyis a jelenlegi 

fehértemplomi szolgabirói járás Krassó vármegyébe bekebeleztetik.” A bánsági határőrvidék és a titeli zászlóalj 
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önálló törvényhatósági jogot.619 Ezen túlmenően a törvény rendezte a törvényhatóságok 

rendezéséről szóló 1870. évi XLII. törvénycikk kiterjesztését ezekre a területekre is, illetve 

meghatározta a tisztviselők és a törvényhatósági működés vonatkozásában az eltéréseket az 

1870. évi XLII. törvénycikktől. A törvény emellett kimondta azt is, hogy a községek 

rendezéséről szóló 1871:XVIII. törvénycikk a magyar határőrvidéki részekre is kiterjesztésre 

kerül azzal, hogy a „jelenleg létező községi képviseletek és elöljáróságok azonban ezen 

törvény kihirdetését követő három év leteltéig eddigi szervezetükben fenntartatnak. E három 

év letelte után a községek képviselete és elől járósága a fennérintett törvény határozatai 

szerint szervezendő.”620 A törvény rendezte a bíróságok kérdését a határőrvidéki területekre 

nézve, valamint az országgyűlési képviselet és az oktatásügyi – különösen tankerületi – 

szabályozást is. Mindezek mellett a magyar alkotmányos jogrendszerbe való bevonás 

generálszabályaként a törvény kimondta, hogy „A magyar törvények, a mennyiben ezen 

törvény határozataival nem ellenkeznek, a polgárositott magyar határőrvidéki részekre is 

kiterjesztetnek. Felhatalmaztatik azonban a ministerium, hogy e törvények életbeléptetésénél 

a helyi és az átmeneti viszonyok által megkivánt végrehajtás módozatait meghatározza.”621 Ez 

utóbbiak végrehajtására a királyi kormányt jelölte meg a törvényalkotó és ezzel az 

alkotmányosan aggályos epizódot a parlamentáris rendezés útjára terelte. 

A közös hadsereg (haditengerészet) és a honvédség beszállásolásáról szóló 1879. évi 

XXXVI. törvénycikk egy sajátos honvédelmi kötelezettséget szabályozó jogalkotási produktum 

volt, amely nem csak egy régről hordozott jogalkotási adósságot egyenlített ki, hanem 

                                                                                                                                                                                     
polgárositásának törvénybe iktatásáról és a polgárositás folytán szükségessé vált más intézkedésekről szóló 

1873. évi XXVII. törvénycikk 4. §. 

„A volt szerb-bánsági ezred területéből a hatodik századnak a Karas folyó jobbpartján fekvő része, az ötödik és a 

nyolczadik század, ugyszintén a negyedik századból Károlyfalva és Nikolincze községek, végül a kilenczedik 

századból Gaitasol község, ezenfelül a volt német bánsági ezred területéből a tizenegyedik és a tizenkettedik 

század, vagyis a mostani károlyfalvi és kubini szolgabirói járások, Temes vármegyébe bekebeleztetnek.” A 

bánsági határőrvidék és a titeli zászlóalj polgárositásának törvénybe iktatásáról és a polgárositás folytán 

szükségessé vált más intézkedésekről szóló 1873. évi XXVII. törvénycikk 5. §. 

„A volt szerb-bánsági ezred többi részei, ugy a volt német-bánsági ezred első tiz százada, vagyis a mostani 

pancsovai, ujfalvi, alibunári, antalfalvi és perlaszi szolgabirói járások, Torontál vármegyébe bekebeleztetnek.” A 

bánsági határőrvidék és a titeli zászlóalj polgárositásának törvénybe iktatásáról és a polgárositás folytán 

szükségessé vált más intézkedésekről szóló 1873. évi XXVII. törvénycikk 6. §. 

„A titeli zászlóalj (csajkások kerülete), vagyis a mostani titeli és zsablyai szolgabirói járások, Bács-Bodrogh 

vármegyébe bekebeleztetnek.” A bánsági határőrvidék és a titeli zászlóalj polgárositásának törvénybe 

iktatásáról és a polgárositás folytán szükségessé vált más intézkedésekről szóló 1873. évi XXVII. törvénycikk 7. 

§. 
619„Pancsova, Fehértemplom és Karánsebes városok mindegyike önálló törvényhatósági joggal ruháztatik fel.” A 

bánsági határőrvidék és a titeli zászlóalj polgárositásának törvénybe iktatásáról és a polgárositás folytán 

szükségessé vált más intézkedésekről szóló 1873. évi XXVII. törvénycikk 8. § 
620A bánsági határőrvidék és a titeli zászlóalj polgárositásának törvénybe iktatásáról és a polgárositás folytán 

szükségessé vált más intézkedésekről szóló 1873. évi XXVII. törvénycikk 14. §. 
621A bánsági határőrvidék és a titeli zászlóalj polgárositásának törvénybe iktatásáról és a polgárositás folytán 

szükségessé vált más intézkedésekről szóló 1873. évi XXVII. törvénycikk 26. §. 
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deregulációs és rendszerező szerepet is betöltött a jogrendszerben, hiszen egy tárgy szerinti 

hatályon kívül helyezést valósított meg a korábban volt beszállásolási tárgyú szabályozásra 

nézve.622 

A beszállásolás maga régre nyúló intézménye volt a magyar jogrendszernek is,623 

különös tekintettel arra, hogy az állandó hadsereg koráig, majd a kaszárnyaépítésekig és 

újkori erődítésekig a haderő elhelyezése az adott lábonálló erők létszámához és azok 

mozgásához mérten ad hoc módon valósult meg, azonban annak korszerű szabályozása 

hiátusként tornyosult a polgári magyar jogrendszer fölé. Ezt a törvénycikk indokolása is 

rögzítette, mikor úgy fogalmazott, hogy „Ezen ügy foglalkoztatta már a régiebb 

törvényhozásokat is, az 1839/40. évi II. tc. országos bizottságot küldött ki, az e tekintetben 

törvényjavaslat kidolgozására utasitván; e bizottság 1843-ik évben beterjesztette ugyan 

jelentését, de munkálatában csak az előfogatok kiszolgáltatása és díjazása, továbbá a 

gyakorlatok alkalmával okozott károk megtérítésére terjeszkedett, de a jelentés érintett 

iránybani két törvényjavaslata tárgyalás alá nem került. […] Az 1848-ik évet követő időszak 

nem volt alkalmas ez ügyben törvényhozásilag intézkedhetni […]Szükségessé vált tehát olyan 

törvényhozási intézkedés, mely az egész katonai beszállásolás ügyét törvényesen 

szabályozandó, magában foglalja mindazon intézkedéseket, melyek eredményezendik a 

véderő mindennemű csapatainak, a rövid szolgálati idő folytán, a fegyelem könnyebb 

megszoktatása és fenntarthatása tekintetéből igényelt együttes, az új katonai taktikai, illetőleg 

az új szervezett csapategységek szerinti, a mozgósítása foganatosítását is kétségtelenül 

könnyitő tömörebb és az egészségi szempont kivánalmaihoz mért, alkalmas férhelyü 

laktanyában leendő elszállásolhatását.”624 

A beszállásolás nagy múltú intézménye tehát szerves része volt az ország katonai 

védelmének már hosszú évszázadok óta. Mint ilyen intézmény egyrészről nem kis mértékben 

terhes kötelezettséget jelentett a társadalom számára, másrészről pedig alapvető logisztikai-

                                                           
622 Lásd a közös hadsereg (haditengerészet) és a honvédség beszállásolásáról szóló 1879. évi XXXVI. 

törvénycikk 57. §-át, miszerint: „Jelen törvénynek hatálybaléptével az eddig érvényben volt katonabeszállásolási 

szabályok és az ezekre vonatkozó rendeletek hatályon kivül helyeztetnek.” 
623 Lásd például: H. Németh István (2009): A beszállásolások rendszere és hatásai a XVI-XVII. századi Magyar 

Királyság szabad királyi városaiban. In Hadtörténelmi Közlemények 2009/2. szám, 281-320. o., Oross András 

(2011): Ír ezredek Magyarországon. Adalékok az állandó hadsereg téli beszállásolásának gyakorlatához az 

1690-es években. In Hadtörténelmi közlemények 2011/1. szám, 117-144. o., Géra Eleonóra (2011): 

Beszállásolás és katonai terhek a XVIII. század eleji Budán. In Fons 2011/4. szám, 407-455. o., Szabályrendelet 

a katonai beszállásolás terhének arányosabb megosztásáról szóló 1879. évi XXXVII. t: cz: értelmében a 

vármegye lakosaira kivetendő pótadó kivetésének és kezelésének módjáról. In Mikecz Dezső (1889 szerk.): 

Szabolcs vármegye szabályrendeletei. A vármegye területének különböző kormányzati ágak szerint való 

felosztását feltüntető függelékkel. Nyíregyháza, 119-122. o. 
624 Kiemelés a közös hadsereg (haditengerészet) és a honvédség beszállásolásáról szóló 1879. évi XXXVI. 

törvénycikk indokolásából. 
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ellátási szükségletet a haderő részére. Az intézmény szabályozása és működése természetesen 

nem volt konfliktusok nélküli, hiszen a beszállásolt katonák nem ritkán konfrontálódtak a 

civil lakossággal. Ahogy a miniszteri indokolás fogalmazott: „A katona-beszállásolás eddigi 

rendszere szerint és azon aránytalanság mellett, melylyel katonai elhelyezési czélokra nem 

alkalmas tájak szükséges mellőzésével, egyes vidékek ezzel kiválóan részesittetnek, mily 

súlyképen nehezedik a haza polgára vállaira? S ennek laktanyák hiányában egyes elhelyezése 

folytán, a családi életre kiható befolyását, előtüntetni feleslegesnek tartom.”625 Ez már a korai 

időktől igényelte egyrészről a katonák civilek ellen irányuló háborgatásaival szemben a 

büntető fellépést, ami már az Árpád házi királyok idején is jelen volt, emellett pedig egyre 

másra fejlesztette a beszállásolás intézményének részletező szabályozását is, ami egészen a 

vármegyei szabályrendeletek szintjéig megjelent. 

Tekintettel arra, hogy a honvédelmi kötelezettségek szabályozásának és fejlődésének 

vizsgálata nem képzi értekezésem tárgyát, csak kitekintést kívánok adni erre az alkotmányos 

jelentőségű törvényre, mely a mai gazdasági és anyagi szolgáltatások egyik elődintézményét 

szabályozta. 

A beszállásolási törvény lényegét tekintve a haderő elhelyezését biztosító szabályozás, 

melybe az állami, önkormányzati és magántulajdonú ingatlanok birtokbavétele egyaránt 

beleértendő. Ez a szabályozás szoros összefüggésben áll a magyarországi laktanyaépítésekkel, 

melyek célja pontosan a tábori jellegű elhelyezésről, illetve a magánosoknál való 

elhelyezésről történő elmozdulás volt az állandósított és állami csapatelhelyezés felé. A 

beszállásolási törvény egy alapvető fontosságú honvédelmi igazgatási törvény volt a maga 

korában, tekintettel arra, hogy annak szabályai nem csak az elhelyezések osztályozását, 

hanem az elhelyezésre vonatkozó igazgatási szabályokat, továbbá az elhelyezéssel érintettek 

jogait és kötelezettségeit is tételesen tartalmazta, beleértve ebbe a jogorvoslathoz való jogot és 

annak szabályait is. 

A törvény szabályozástechnikailag egyszerre mutat a régi korok katonai szabályozása 

és a haladó jogalkotás követelményei felé. Előbbire a törvény mai fogalmaink szerinti 

melléklete miatt, ami a „Kimutatás” címet viseli és a magyarázó rendelkezéseivel együtt is 

rendeleti szintre delegálható szabályokat tartalmaz meglátásom szerint, míg utóbbira az 

értelmező rendelkezések és a rövidítő kifejezések használata miatt, melyeket például a 

katonaság – mint a közös hadsereget, a haditengerészetet és a honvédséget összefoglaló – 

vagy a laktanya rövidítések bevezetésével jelenít meg. 

                                                           
625 Kiemelés a közös hadsereg (haditengerészet) és a honvédség beszállásolásáról szóló 1879. évi XXXVI. 

törvénycikk indokolásából. 
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A törvény részletező rendelkezéseinek korabeli hasznosságát tükrözi, hogy a 

honvédelemről szóló 1939. évi II. törvénycikk nem rendelkezett a hatályon kívül 

helyezéséről, hanem saját szabályai között csak a beszállásolás jogszabályi rendelkezéseinek 

kiterjesztését jelenítette meg, mintegy mögöttes szabályává téve a beszállásolásra vonatkozó 

szabályanyagot. 

A hadiszolgáltatásokról szóló 1912. évi LXVIII. törvénycikk szintén egy alapvetően 

honvédelmi kötelezettségeket tárgyaló szabályozó, amelyre azonban abból a szempontból 

mindenképp érdekes kitekintetni, hogy rendeltetése és célja szerint a haderő ellátása 

érdekében teszi lehetővé egyes alapvető jogok korlátozását. A törvénycikk megalkotásával a 

jogalkotó lényegében a béke idején előzetesen kívánt felkészülni a szükség esetén beálló 

azonnali katonai igénybevétel biztosítottságára. „A hadsereg harczképességének egyik 

előfeltétele az, hogy mindazok a szükségletek, a melynek a hadrakelt sereg működéséhez és a 

hadviselés érdekében szükséges védelmi intézkedésekhez nélkülözhetetlenek, gyorsan és 

akadálytalanul kielégittessenek, illetve biztosittassanak. Az emlitett szükségletek tehát csak a 

szükség beálltával, mint hadiszolgáltatások vétetnek igénybe. Minthogy azonban a 

hadiszolgáltatások nagyobb része már békében oly terjedelmes előkészületeket igényel, 

melyre nézve törvényes alap nélkül kellő mérvben intézkedni nem lehet, és minthogy 

ennélfogva a közigazgatási tisztviselők, a kik nem csak a békében való előkészületek 

megtéritésére, hanem komoly esetekben a végrehajtásra is lesznek hivatva, előzetes 

tájékoztatás nélkül nem ismerhetnek feladatukat, égető szükségesnek mutatkozott, hogy a 

hadiszolgáltatások kérdése már békében törvény által szabályoztassék.”626 – írja a miniszteri 

indokolás. 

Az ehhez kapcsolódó jogkorlátozásokat maga a törvény úgy fogalmazza meg, hogy 

„Mozgósitás, valamint hadi állományra való kiegészités esetében a fegyveres erő mozgositott 

(hadi állományra kiegészitett), hadilag felszerelt vagy utba inditott részeinek szükségleteire, 

valamint a hadviselés érdekében szükséges védelmi intézkedésekhez az e törvényben 

meghatározott hadi szolgáltatások vehetők igénybe, a mennyiben a fegyveres erő ebbeli 

szükségletei a rendes uton, vagyis a béke idején alkalmazott módozatok szerint idejekorán 

nem, vagy csak aránytalanul nagyobb költségen volnának kielégithetők.”627 

A törvény fontos szabálya, hogy a hadi szolgáltatások igénybevehetőségét a 

népfölkelésről szóló 1886. évi XX. törvénycikk alapján a csendőrség, a fegyveres erőhöz 

csatlakozó pénzügyőrség, az állami erdészeti személyzet, valamint a fegyveres erőhöz tartozó 

                                                           
626 Kiemelés a hadiszolgáltatásoktról szóló 1912. évi LXVIII. törvénycikk indokolásából. 
627A hadiszolgáltatásoktról szóló 1912. évi LXVIII. törvénycikk 1. §. 
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polgári személyek és hadi foglyok, továbbá a szövetséges fegyveres erő igényeinek 

kielégítésére is kiterjesztette. 

A hadiszolgáltatás igénybevételének kezdő és befejező időpontját a honvédelmi 

miniszter tehette közzé, természetesen a hadiszolgáltatások rendeltetésének keretei közötti 

bevezetéssel. Ezt a korlátozott jelleget erősítette meg a jogalkotó, mikor rögzítette, hogy: „A 

hadiszolgáltatások igénylését a föltétlen szükség mértékére kell szoritani; a kötelezettség 

minden esetben csak a szolgáltatási képesség mérvéig terjedhet. A hadiszolgáltatásokért - a 

mennyiben e törvény nem állapitja meg kifejezetten az ellenkezőjét - megfelelő térités jár.”628 

A törvény dologi és személyes szolgáltatásokat – azaz honvédelmi 

munkakötelezettséget – is tételezett, mely intézmények mindegyikének évszázados múltja van 

a magyar jogtörténetben. Egyidejűleg a törvény meghatározta a személyes szolgáltatások alól 

feltétlenül mentes személyi kört, ideértve (1) a szellemileg vagy testileg ezekre 

alkalmatlanokat, (2) az állami és egyéb köztisztviselőket, a községi előljárókat, továbbá a 

védtörvény 57. §-a szerinti személyi kört és azokat, akik állásuk folytán a népfölkelési 

szolgálat alól is mentesülnek, (3) a lelkészi szolgálatot teljesitőket, valamint (4) azokat, akik 

nemzetközi jog alapján ilyen szolgáltatások alól mentesitettek. Mindezek mellett a törvény 

további speciális, például a tartózkodási helytől távoli, hosszabb munkák alól a hátországbeli 

termelés fenntartása miatti mentesítéseket is ismert. 

A törvény – a kor színvonalához mérten – meglehetősen részletes szabályozást adott a 

személyes szolgáltatás mellett a dologi szolgáltatásokra, a közlekedésre, élő állat 

igénybevételére, a szolgáltatásba bevont személyi kör ellátására és kártalanítására nézve is, 

vagyis a honvédelem céljának elsősége mellett azt is mondhatjuk, hogy lényegét tekintve 

alapjogi természetű volt és ha csak törvény ki nem zárta, akkor a kötelezettséggel keletkezett 

többlet teher megtérítésének elvére épült. Ez a szabályrendszer hasonló részletességgel került 

beépítésre a honvédelmi törvénybe 1939-ben, kiegészítve a kor új szabályozási vívmányaival, 

például a találmányok vonatkozásában. 

A légvédelemről szóló 1935. évi XII. törvénycikk egyszerre egy honvédelmi 

kötelezettséghez kapcsolódó különös tárgyú honvédelmi törvény, és egyszerre egy a totális 

háborúban természetes légihadviseléssel összefüggő intézményesítő törvénycikk. Ez a hadügy 

két világháború közötti újraszabályozásának egyik utolsó stációját jelentette a honvédelmi 

törvény megalkotása előtt, nem kis mértékben tükrözve egyrészről a békeszerződések miatti 

                                                           
628A hadiszolgáltatásoktról szóló 1912. évi LXVIII. törvénycikk 3. §. 
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korlátozások által kiváltott légihadviselési hátrány jelentette terhet, másrészről pedig magának 

a légihadviselésnek az újszerűségét a jog szövetében. 

A törvénycikk indokolás végső soron pontosan a békeszerződések jelentette 

egyenlőtlenség és a haditechnikai ezirányú fejlődésének forradalmi újszerűsége talaján 

alakította ki a törvény meghozásának általános indokait. Ezt a miniszteri indokolás a 

következőképp fogalmazta meg: „A légifegyverek a békeszerződések által nem korlátozott 

legtöbb állam a szárazföldi és tengeri haderők mellett ezekkel teljesen egyenrangú légi 

haderővé egyesíttettek. A légi haderő ezen egyenjogúságát a repülő fegyvernem fejlődése és 

önálló alkalmazásának lehetősége okolja meg. A légi erők ma már a szárazföldi és tengeri 

haderőkhöz hasonlóan, a háborút önállóan is képesek eldönteni. E haderő félelmetessége 

alkalmazásának időben és térben adott lehetőségein alapszik. A légi haderő sajátosságánál 

fogva már békében úgy van megszervezve, hogy az államhatalomnak mondhatni perceken 

belül rendelkezésére áll. Megfelelő légierőkkel rendelkező állam órákon belül képes a vele 

szomszédos (ellenséges) állam politikai, kereskedelmi, ipari, mezőgazdasági és közlekedési 

központjait bombák ezreivel elárasztani, s amennyiben az ily támadás a megtámadott állam 

lakosságát a védelemre felkészületlenül találja, az állami és a mindennapi élet csaknem 

valamennyi megnyilvánulását megzavarni, pánikot előidézni, a megtámadott állam katonai 

ellenállását csírájában elfojtani. A békeszerződések által nem korlátozott hatalmak 

készülődését tekintve számolni kell azzal, hogy a jövőben egyes államok között felmerült 

nemcsak el nem simítható, hanem csupán veszélyesnek mutatkozó politikai és gazdasági 

ellentét esetén is a költséget és hosszadalmas s a lakosság lelki egységét és akaratát igénylő 

háború helyett vagy azt megelőzően a háború kimenetelét végzetesen befolyásoló légi fölény 

biztosítása céljából is az állandóan ütőképes légi haderővel rendelkező államok légi 

haderejükkel elsősorban az ellenfél békés hazai területeit fogják beláthatatlan következményű 

támadásokkal sujtani, hogy így erőszakolják rá akaratukat az ellenfélre. A jövő háborújában a 

hazai terület (politikai, ipari, közlekedési stb. gócok) légi megtámadása gyorsabb és nagyobb 

eredménnyel kecsegtet, mint a hadrakelt sereg ellen intézett repülőtámadások. Különösen ki 

van szolgáltatva ily támadásoknak Magyarország, melynek nincs légi hadereje és így a 

»megtorlás« hatásos és félelmetes fegyverével nem élhet. Területe minden szomszédos állam 

légi erejének kedvező hatókörébe esik, azaz nincs oly területpontja, mely ne lenne 

légitámadás veszedelmének kiszolgáltatva. Teljes védtelenség és kiszolgáltatottsága miatt, 

egyenesen csábítja szomszédait a légierők megtorló vagy támadó fegyverének alkalmazására. 

[…] A korszerű légierők támadásai ellen, a mögöttes országrészt egyedül a védő repülő-

vadászszázadok, légvédelmi tűzeszközök s a már békében gondosan előkészített és 
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begyakorolt polgári védekezés összműködésével lehet biztosítani. […] Magyarország a 

trianoni békeszerződés értelmében nem rendelkezik légierőkkel. Katonai értékű légierőket 

még önvédelem céljaira sem tarthat fenn. Így meg van fosztva az önvédelem leghatalmasabb 

és támadó alkalmazási lehetőségénél fogva leghatásosabb fegyverétől. A földről alkalmazott 

légvédelmi tűzeszközök által nyújtott védekezés terén Magyarországot a trianoni 

békeszerződés ugyancsak szűk és a biztonság szempontjából ki nem elégítő határok közé 

szorítja. A földi tűzeszközökkel alkalmazott védekezés egyébként helyi hatású jellegénél 

fogva ellenséges légitámadások megakadályozására egymagában nem képes. Minél jobban 

meg van tehát kötve Magyarország a légitámadások elleni aktív védekezés terén, annál 

nagyobb veszedelmet jelent számára kiszolgáltatott volta és annál sürgősebben és 

alaposabban kell kiépítenie a légitámadás elleni védelmi szervezetet, mely egyéb védekezési 

eszközök hiányában egyedül hivatott a légitámadás erkölcsi erőket és anyagi javakat romboló 

hatásának nagymérvű csökkentésével az ország ellenállóképességét fenntartani és fokozni. Az 

állandóan fenyegető veszély miatt és ezzel szemben védtelen voltunk arra késztetnek, hogy a 

légitámadás elleni védekezést, mint az állami élet intézményes szervezetét, nem csupán 

különleges viszonyok esetén való megvalósítására készítsük elő, hanem úgy, hogy az 

állandóan és bármely órában működőképes legyen. […] Intézményes megalkotása az 

államhatalomra, az ország lakosságára, köz- és magánintézményeire háruló korlátozások és 

terhek, valamint a magánjogba való beavatkozás miatt csak törvény útján biztosítható.”629 

Ebből következően tehát a törvény fő célja a légvédelemre vonatkozó honvédelmi 

kötelezettség megállapítása és szabályozása volt. Fontosnak tartom kiemelni, hogy ez a 

kötelem is azon honvédelmi kötelezettségek körébe tartozik, amely valóban általános 

védkötelezettséget ír elő, mikor rögzíti, hogy: „Minden tizennegyedik életévét betöltött 

magyar állampolgárt hatvanadik életévének betöltéséig - nemre való tekintet nélkül - a légi 

támadás elleni védekezésben, alkalmasságának megfelelő személyes szolgálat teljesítésére és 

e végett a kiképzésben és gyakorlaton részvételre lehet kötelezni.”630 Persze, ez egy 

felhatalmazást jelent és nem általános kötelezettséget, azonban ettől még a fenntartások 

nélküli általánosság a rendelkezés elsődleges jellemzője. 

Fontos sajátossága még a törvénynek, hogy egy önálló quasi kivételes hatalmi 

felhatalmazást teremtett a magyar jogrendszerben, mikor rögzítette, hogy: „A védekezés 

érdekében - ideértve a kiképzést és a gyakorlatot is - a szükség tartamára a mozgási szabadság 

rendészeti természetű intézkedésekkel korlátozható és a lakosság különleges rendelkezések 

                                                           
629 Kiemelés az Lvtc. indokolásából. 
630 Lvtc. 1. §. 



255 

megtartására kötelezhető. Ezeket a korlátozásokat és különleges rendelkezéseket a 

honvédelmi miniszter az illetékes miniszterekkel egyetértően rendeletben szabályozza, 

illetőleg állapítja meg.”631 Ez természetesen egy lényegesen szűkebb körű felhatalmazást 

jelent, mint a kivételes hatalom idejére szóló lényegét tekintve korlátlan jogosítás, mégis úgy 

gondolom, hogy a „különleges rendelkezések megtartására” kötelezés fordulatba még a 

légvédelemmel összefüggésben is rendkívül széles körű szabályozási tárgykör érthető bele, 

ami a mai értelemben vett jogállami követelményekkel már nem lenne szinkronizálható. 

A törvény a honvédelmi miniszter hatáskörébe utalta a légvédelem szempontjából 

védendő létesítmények és az azokhoz rendelt erők és eszközök meghatározását, valamint azt 

is, hogy az államilag létesített légvédelmi eszközökön túli védekezés igényeit és ütemezését 

az érintett városok és községek vonatkozásában – azok meghallgatását és teherbírásuk 

figyelembevételét követően – az illetékes miniszterekkel egyetértésben szabályozza. Ezzel 

kapcsolatban kiemelendő, hogy a jogalkotó közigazgatási bírósági kontrollt telepített a 

honvédelmi miniszter erre irányuló ellenőrzési jogköréhez, ami szemben a quasi kivételes 

felhatalmazás szabályozásával, már egy haladó és jogállami szabályozási szellemiséget 

tükröző megoldás, melyhez fontos hozzátenni az értékelés szempontjából az indokolásból 

tükröződő nemzetközi kitekintést is.632 

A törvény mindezek mellett a kor szokásai szerint a légvédelemhez kapcsolódó sajátos 

kihágási és büntető rendelkezéseket határozott meg, melyek között az enyhe büntetési 

tételektől az egészen súlyos rendelkezésekig megtalálhatjuk a kriminalizáció eszközeit. 

Fontos rendelkezése e körben a törvénynek az is, amellyel kimondja, hogy: „Az 1. § alapján 

személyes szolgálatra igénybe vett egyéneket az 1930:III. tc. 79. §-a alkalmazása 

szempontjából úgy kell tekinteni, mint akik katonai vezetés alatt kötelesek szolgálat vagy 

munkálat teljesítésére.”633 Eszerint ugyanis ezeket a személyeket külön büntetni rendelte 

mulasztásaik miatt.634 

                                                           
631 Lvtc. 2. §. 
632 A törvénycikk indokolása úgy fogalmazott a törvényi úton való szabályozásról, hogy „A légitámadás elleni 

védekezés kérdésével évek óta tervszerűen foglalkozó európai államok zöme is a kérdésnek törvény útján való 

megoldását választotta. Külképviseleteink jelentése szerint törvény útján szabályozták a légitámadás elleni 

védekezés szervezését Olaszország, Lengyelország, Románia (utóbbi teljesen Franciaország intézkedéseit vette 

át) és Csehország, Francia- és Németország régebbi (felhatalmazási vagy általános) törvények rendelkezései 

alapján alkotta meg a légitámadás elleni védelmi szervezetet. A törvényhozási úton való szabályozás azonban 

Franciaországban is folyamatban van.” Kiemelés az Lvtc. indokolásából. 
633 Lvtc. 7. §. 
634 Az 1930. évi III. törvénycikk 79. §-a szerint: „Az a polgári egyén, aki háború idején akár törvény, akár 

szerződés alapján katonai vezetés alatt szolgálat vagy munkálat teljesítésére köteles, ha ebbeli kötelességét nem 

teljesíti, három hónaptól hat hónapig terjedhető fogházzal, ha pedig a cselekményt két vagy több személy 

összebeszélésének következtében követte el vagy abból súlyos hátrány származott, öt évig terjedhető börtönnel 
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A légvédelmi törvényben foglaltak végrehajtásával a jogalkotó az illetékes 

miniszterekkel egyetértésben a honvédelemért felelős minisztert bízta meg a további rendeleti 

szintű szabályozással. Ez a szabályozási szisztéma – akárcsak a beszállásolásé – eredeti 

valójában a honvédelemről szóló 1939. évi II. törvénycikk megalkotásáig maradt fenn, 

mintegy kiteljesítve a különös tárgyú törvények szabályozási körét. 

7.6.4. A kivételes hatalom szabályozásának jelentősége a honvédelmi alkotmány 

vonatkozásában635 

„Régóta érzett szükség, hogy a kormánynak háboru vagy ennek fenyegető veszélye esetére 

rendelkezésére álljon oly kivételes hatalom, a melynek alapján kivételes intézkedéseket 

léptethet életbe. […] Ugyanis lényeges előfeltételét képezi a modern hadviselésnek, hogy a 

fegyveres erő hadműveletei és egész működése a polgári hatóságok, sőt az állam egész 

lakossága részéről hatékonyan támogattassanak s így e kivételes intézkedéseknek e 

tekintetben mindenekelőtt oda kell irányulniok, hogy ez a szükséges támogatás az 

államhatalom részéről teljes mértékbe és minden állampolgárt kötelező módon biztositható 

legyen.”636 – Ezzel a gondolattal nyit a kivételes hatalom szabályait jogszabályi formába öntő 

törvénycikk általános indokolása, melynek kimondott célja, hogy háború és annak fenyegető 

veszélye esetére biztosítsa a Kormány számára a törvényben meghatározott keretek közötti, 

normál jogrendtől eltérő, az azonnali döntést biztosító, alapvetően rendeleti kormányzást. 

Tudva lévő, hogy a kivételes kormányzati formák és felhatalmazások kérdése a 19. 

század polgárosodó államaiban vissza-visszatérő kérdésként jelent meg. Kezdetben ennek 

tradicionális formája a rögtönbíráskodás szabályozása volt, ahogy ezt 1848-1849 is mutatja, s 

amely a katonai bíróságok hatásköréről szóló vitában637 is visszaköszönt. Emellett azonban 

már a Honvédelmi Bizottmány is megmutatta, hogy szükség van a közvetlen veszély 

időszakára olyan felhatalmazásra a végrehajtó hatalom számára, amely a törvényhozás egyes 

jogköreit ideiglenesen a Kormányhoz telepíti, illetve lehetőséget enged a törvények ellenében 

való – ideiglenes – szabályozásnak, a rendeleti kormányzásnak. 

Ennek szükségességéről pedig a szakirodalom mértékadó alakjai körében egyetértést 

tapasztalhatunk. Az a szabályrendszer ugyanis, ami kapcsán ma sokan az önkény eljövetelét 

                                                                                                                                                                                     
büntetendő. Ha a cselekményt gondatlanságból követték el, egy hónaptól három hónapig terjedhető fogház a 

büntetés.” 
635 Az alcím a Kádár Pál dandártábornok úrral társszerzőségben közölt hasonló tárgyú tanulmány, valamint a 

terrorveszélyhelyzet kapcsán írt saját tanulmányom átdolgozott, bővített változata. Vö.: Farkas Ádám – Kádár 

Pál (2016): A különleges jogrendi szabályozás fejlődése és katonai védelmi vonatkozásai. In Farkas Ádám – 

Kádár Pál (2016 szerk.) i.m. 275-313. o., Farkas Ádám i.m. (2016). 
636 Kiemelés a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről szóló 1912. évi LXIII. törvénycikk általános 

indokolásából. 
637 Lásd: Farkas Ádám (2014a) i.m. 101-111. o.  
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akarják látni, kicsit több mint száz évvel ezelőtt még jelentős hiányként jelent meg a magyar 

jogrendszerben, sőt Európa szerte sok helyen. A szabályozás hiánya már közvetlenül az 1867-

es kiegyezés után felmerült, amikor az Országgyűlés a katonai bíróságok hatásköréről szóló – 

később elbukott – törvényjavaslatot vitatta meg éles politikai csatározások közepette. Ebben a 

vitában szólalt fel Deák Ferenc, aki az 1848-1849-es szabadságharc egykor volt 

igazságügyminisztereként élénk emlékekkel bírt az ostromállapot idején felmerülő jogi 

kérdésekről és a polgári államiság e helyzettel kapcsolatos kritikus pillanatairól. Elégséges e 

körben csak azt felidézni, hogy a rendkívüli időszak jogi kereteire vonatkozó előzetes 

szabályozás hiányában kellett a szabadságharc idején megalkotni az úgynevezett 

vésztörvényt,638 valamint életre hívni a Honvédelmi Bizottmányt, mint sajátos közjogi 

intézményt, amelytől lényegében hadban álló ország irányítását és e célból az uralkodói 

jóváhagyás hiányában ki nem nevezhető Kormány pótlását, valamint az Országgyűlés egyes 

átadott jogköreinek gyakorlását várták az azonnali döntési igényre figyelemmel. Deák Ferenc 

ezen emlékekkel tehát méltán mondhatta, hogy hatalmas hiány a béke idején megalkotott 

ostromállapoti, vagy ha úgy tetszik kivételes hatalmi, avagy különleges jogrendi 

szabályrendszer. Ő akkor – azóta sokat idézett gondolatait átadva – úgy fogalmazott: „Az 

ostromállapot szomorú kényszerűség; Isten mentse a hazát, hogy rá szükség legyen; de az 

ostromállapotnál még súlyosabb állapot az, ha nincs törvény, mely azt szabályozza, és ha az 

ostromállapoti törvény helyett önkény lép a sorompóba.”639 Persze szavai ellenére sem a 

katonai bíróságok hatásköre, sem más törvényjavaslatok nem hoztak még hosszú időn át 

gyógyírt e problémakörre, de bölcsessége ennek ellenére is tudatunkban kell, hogy éljen, ha 

ezzel a témával, vagy a tág értelemben vett fegyveres védelem szabályozásával foglalkozunk. 

Ugyanerről a témáról – mintegy természetszerűen szükséges jelenségként – Concha 

Győző a következőképp gondolkodott: „Midőn a közrend felbomlásától lehet tartani, az az 

midőn az államhatalom alkotmány szerinti tényezőinek, avagy a társadalom tagjainak 

jogszerinti összműködését államtagok zendülése, lázadása, nagyszámú rablások, gyilkolások, 

gyújtogatások, megfélemlítő erőszakoskodások fenyegetik vagy éppen megzavarják, az 

államnak a maga vagy a társadalom megvédésére más kivételes eszközökhöz kell 

folyamodnia, mint a melyekkel közhatóságait és bíróságait állandó jogrendjében felruházta. 

Az államnak ily kivételes eszközökhöz fordulása és hatóságainak bizonyos időre kivételes 

                                                           
638 Lásd Vésztc. 
639 Idézet Deák Ferencnek a katonai bíróságok hatásköréről szóló 1868. évi vitában december 6-án elhangzott 

felszólalásából, Az 1865-dik évi deczember 10-dikére hirdetett Országgyűlés képviselőházának naplója 

tizenegyeik kötet. Atheneum nyomda, 1868, Pest, 380. o. 



258 

hatalommal fölruházása a közrend fenntartása érdekében teszi a kivételes állapotot.”640 

Mindezt Concha olyan természetes igényként értelmezte, hogy ezzel kapcsolatban azt 

mondta, minden állam alkalmaz ilyen szabályokat, csak az a különbség, hogy mely állam, 

mely hatalmi szereplőhöz telepíti a kihirdetés, vagy bevezetés jogát. A kivételes hatalom 

lényege azonban Concha szerint alapjaiban mindenhol azonos. Ahogy ő fogalmaz: „A 

kivételes állapot lényege ugyanis minden államban abból áll, hogy a jogrend szabályai, 

melyek a közhatóságok működési körét, eljárási módját, az egyéni szabadság biztosítékait 

meghatározzák, időleg mellőztetnek a végből, hogy a közrend elleni támadások biztosabban 

elnyomathassanak. Történhetik ez különféleképen, névszerint vagy az által, hogy a hatóságok 

hatalmi köre tágíttatik, eszközeik szaporíttatnak, erősbíttetnek […]”641 Mindezen állításait 

aztán Concha egy számos országra kiterjedő összehasonlító elemzéssel támasztotta alá, 

melyben a jelentősebb európai államok megoldásait vette górcső alá, kinyilvánítva, hogy 

számos fokozatban létezhet ilyen kivételes felhatalmazás, egészen addig elmenve, hogy a 

rendészet és a bíráskodás is katonai természetűvé válik a kivételes állapot idejére, melyet 

ekkor már hadiállapotnak kell nevezni. Mindezek után azonban Concha csak megerősítést 

nyert abban a hipotézisében, hogy a kivételes állapot szabályozása megkerülhetetlen szükség, 

hiszen a kivételes fenyegetések kiújulása is megkerülhetetlen a történelem során. A nyitott – 

nemzeti sajátosságoktól függő – kérdés tehát az egyes variánsok között szerinte csak annyi 

lehet, hogy ki jogosult a kivételes állapot bevezetésére. 

Tomcsányi Móric számára a kivételes hatalom szabályozása szintén egy magától 

értetődő szükségként jelent meg az 1943-ban kiadott korszakos munkája hasábjain az 1939. 

évi honvédelmi törvény elemzésével összefüggésben. Annak természete kapcsán kivetni valót 

nem látott a rendelkezésekben, inkább általánosságban azt tartotta indokoltnak, hogy 

értelmezze a kivételesség tartalmát. Eszerint: „A kivételes hatalom mindig átmeneti jellegű s 

ennyiben is kivételes. A törvényhozás a rendkívüli viszonyok hatása alatt csak ideiglenesen e 

szükséghelyzet tartamára és persze a megjelölt alkotmányi határok között engedi át saját 

rendelkező hatalmának gyakorlását a kormánynak, s a rendkívüli viszonyok megszűntével e 

kivételes rendeletek érvénye is megszűnik. Ez az átmeneti jelleg is egyik ismertető vonása a 

kivételes hatalomnak […].”642 Tomcsányi számára már az sem mutatkozott szükségesnek, 

hogy tüzetesebben indokolja a kivételes hatalom intézményének rendeltetését és létalapját. 

Elemzése következetesen a jogintézmény alkotmányos sajátosságaira irányult, s az általános 

                                                           
640 Concha Győző (1905) i.m. 386. o. 
641 Uo.  
642 Tomcsányi Móric (1943) i.m. 266. o. 
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szintjén nehezen vitatható, hogy ennek fókuszkérdése az általa közérthetően és tömören 

kifejtett kivételesség tárgyalt aspektusa. 

Sajátosan jelenik meg ez a kérdés Magyary Zoltán munkásságában, aki a közigazgatás 

racionalizálásával és hatékonyabbá tételével összefüggésben a végrehajtó hatalom klasszikus 

parlamentarizmussal szembeni megerősítése kapcsán hívta fel egy lehetséges érvként a 

kivételes hatalmat. Számára nem volt kérdés, hogy a legfenyegetőbb veszélyek idején az 

operatív és hatékony döntések biztosítására kell törekedni a jognak. E meggyőződésben írta, 

hogy „[…] feltűnő körülmény, hogy a parlamentáris kabinetrendszerre áttért államok a 

világháború közeledtekor vagy kitörése után a kormánynak kivételes felhatalmazásokat adtak 

(nálunk az 1912. évi LXIII. és újabban az 1939. évi II. t.-c.) arra, hogy a háború ideje alatt és 

érdekében rendeleti úton, tehát a törvényhozás közreműködése nélkül intézkedhessenek 

számos kérdésben. Ez arra mutat, hogy a parlamentáris rendszer saját magát csak az 

egyszerűbb és kevésbé kritikus békés viszonyok közötti használatra tartja alkalmasnak 

[…]”643 Ugyanezt a gondolatmenetet jelenítette meg Magyary kevéssé erőteljesen az 

„Államéletünk válsága” hasábjain a végrehajtó hatalom vezető szerepének kialakulása alcím 

alatt.644 Mindez azonban meglátásom szerint szintén a kivételes hatalom bevett és magától 

értetődő szükségességét mutatja, függetlenül attól, hogy azt Magyary inkább eszközként 

használta fel az erős törvényhozó jogosítványokkal szemben a végrehajtó hatalom 

hatékonyságának növelése érdekében vívott szellemi harcban. 

Ez a fajta „magától értetődőség” a tudományos irodalomban azonban a második 

világháború utáni időszakban sem változott, amikor mindezen témák a hatalommegosztás és a 

jogállamiság hiányában már kezdtek a tudományos diskurzusban a perifériára sodródni. Tóth 

Árpád 1982-ben a témát jogtörténetileg feldolgozó munkája bevezetőjében így fogalmaz: „A 

burzsoá alkotmányosság kialakulása megteremtette egy új, sajátos jogintézmény 

létrehozásának szükségességét, amit – mintegy az előbbi ellensúlyozására – általában akkor 

alkalmaztak az egyes tőkés országokban, amikor az állam biztonságát olyan rendkívüli 

veszélyek fenyegették, melyeknek elhárítására a »rendes« alkotmányos eszközök elégtelennek 

mutatkoztak. Ezt az intézményt különböző elnevezésekkel illették: kivételes, hadi-, ostrom-, 

szükség- és – főleg napjainkban – rendkívüli állapotnak nevezték, hazánkban pedig leginkább 

kivételes hatalomként említették. A különböző elnevezések ellenére, sőt a tényleg kimutatható 

                                                           
643 Magyary Zoltán (1942) i.m. 206. o. 
644 Vö: Magyary Zoltán (1939): Államéletünk válsága. Különlenyomat az Egyedül Vagyunk 1939/6. számából, 

Budapest, 6. o. 
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kisebb-nagyobb eltérések dacára azonban lényegében mégis ugyanazon jogintézményről van 

szó, melynek legfőbb ismérvei az alábbiakban összegezhetők: 

a) Szinte mindig és mindenütt a külső háborúk és a belső, rendszerint forradalmi 

mozgalmak okozta válságok megelőzésére, ill. leküzdésére alkalmazták. 

b) A mondott cél érdekében mindenütt a szabadságjogok különböző mértékű 

korlátozására, ill. felfüggesztésére szolgált, nem ritkán a tulajdon jelentős 

megszorításával járt együtt, főleg háborús időkben. 

c) Alkalmazása gyakorlatilag egyet jelentet a katonai szervek jelentő jogkiterjesztésével, 

különösen a bíráskodás, a rendészet és közigazgatás területén. 

Bevezetése rendszerint együttjárt a végrehajtó hatalom befolyásának a törvényhozás 

rovására történő kiterjesztésével, ami főleg a kormány és közegei rendeletkibocsátási jogának 

bővülésében jutott kifejezésre.”645 

A kiemelt mértékadó gondolatok és példák meglátásom szerint egyértelműen azt 

tükrözik, hogy a kivételes hatalom, vagy különleges jogrend szabályozása lényegét tekintve 

az alkotmányos állam fejlődésének egy vívmánya, hiszen az a béke higgadtságával és 

megfontoltságával szabja meg azokat a kereteket, melyek között a társadalom és az állam 

rendjét akár végzetesen is fenyegető veszélyekkel szemben a lehető leghatékonyabban léphet 

fel az erre hivatott végrehajtó hatalom. Ebben a megközelítésben a kivételes hatalom a 

fegyveres védelem végpontja, sarokintézménye. Mondhatnánk mindezt úgy is, hogy a 

különleges jogrendi szabályozás megjelenése és annak fejlesztése az alkotmányfejlődés és a 

polgári államiság egy magasabb fejlettségi szintjét és további fejlődni akarását tükrözi. 

1912-ben a magyar jogalkotó, sok más a fegyveres védelmet érintő adóssága mellett 

ezt a tárgykört – így a kivételes hatalom mellett a védrendszeri újraszabályozást és a katonai 

büntetőeljárás szabályozását – is igyekezett rendezni. Az így előállt jogszabályokat aztán a 

világégés próbára is tette a hatálybalépések után nem sokkal. 

A kivételes hatalom tárgyában meghozott törvénycikk fontossága kapcsán 

kiemelendő, hogy az nem csak a honvédelmi alkotmány vonatkozásában bír kimagasló 

jelentőséggel, hanem tulajdonképpen az a mai értelemben vett különleges jogrendi 

szabályozás meglehetősen cizelállt alapja és vele egy bővülési, fejlesztési folyamat első 

állomása, melyet követően nem csak a bevezethető rendkívüli intézkedések köre, hanem azok 

a biztonsági kihívások is egyre gyarapodtak, amelyek idején lehetőség volt a kivételes 

hatalom gyakorlására. Ez a fejlődés lényegét tekintve napjainkig tart. 

                                                           
645 Tóth Árpád (1982): A statárium és az ostromállapot szabályozása 1848-tól a kiegyezésig. József Attila 

Tudományegyetem, Szeged, 3. o. 
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Az élénk politikai érdeklődés és viták tárgyát képező kivételes hatalmi törvénycikk646 

megalkotásának fő célja a háború és a háborús veszély esetére szóló felhatalmazások előzetes 

törvényi szabályozása volt.647 A kritikák ellenére látni kell, hogy egy ilyen törvény 

megalkotása minden időkben az alkotmányos szemlélet fejlődésének lenyomata, hiszen a 

reális valóság mindenképp kikényszeríti a cselekvést a vész óráiban, így azonban a jogalkotó 

előre meghatározza annak jogi kereteit. A kor szellemiségét tükrözi, hogy a kivételes hatalmat 

megalapozó fenyegetésként ez idő tájt kizárólag a klasszikus háborút és annak veszélyét 

tartották. 

A törvénycikk első szakasza szerint háború idején, illetve ha az szükséges, akkor már 

a háború fenyegető veszélye esetén elrendelt katonai előkészületekkel párhuzamban a 

kormány kapott felhatalmazást, hogy a törvény szerinti kivételes hatalmat a szükségesség 

keretei között igénybe vegye.648 Ez a megfogalmazás – még ha nem is jelen korunk 

alkotmányos elvi letisztultságával ugyan, de – egyértelműen a kormányzatra helyezte a 

kivételes hatalommal kapcsolatos politikai felelősséget, valamint előírta a szükségességi 

követelményt a bevezetésre kerülő intézkedések tekintetében mint elvi korlátot. 

A törvény előzetesen rögzítette, hogy a kivételes hatalom bevezetését indokoló 

események megszűnése, vagy elhúzódása esetén a bevezetett intézkedések miként kerüljenek 

hatályon kívül helyezésre, illetve ha az szükséges, azok hatályban tartásához az Országgyűlés 

döntését kell kikérni, ezzel biztosítva a törvényhozó kontrollját. 

A kivételes intézkedések bevezetésére, területi hatályuk és hatályba lépésük 

időpontjának megállapítására a Kormány kapott felhatalmazást, tekintettel arra, hogy a 

kivételes helyzetben a fő cél a végrehajtó hatalom által koordinált állami operativitás fokozása 

volt.649 A bevezetett intézkedések közzétételéről, vagyis a polgárok erről szóló 

tájékoztatásáról a Kormány köteles volt gondoskodni. 

A kivételes hatalmi jogosítványok egyik jelentős közigazgatást érintő felhatalmazása 

az volt, hogy a Kormány a törvényhatóságok jogköreit korlátozni jogosult, a 

törvényhatóságok felett felügyeleti és irányítási jogköröket gyakorló kormánybiztosokat 

                                                           
646A háború esetére szóló kivételes intézkedésekről szóló 1912. évi LXIII. törvénycikk (a továbbiakban: Kivhtc.). 
647 A törvénycikk megalkotásával és szabályozásával kapcsolatban bővebben lásd: Polner Ödön (1917): A 

háború esetére szóló kivételes hatalom alkotmányjogi jelentősége. In Jogállam 1917/1–2. szám 25–42. o. 

Hateigán Emil (1914): A háború esetére szóló kivételes intézkedésekről rendelkező 1912:LXIII. t.-cikk. Szerzői 

kiadás, Kolozsvár. Tóth Árpád (1964): A kivételes hatalomról szóló 1912. évi LXIII. tc. létrejöttének előzményei 

1868-tól a századfordulóig. József Attila Tudományegyetem, Szeged. Kelemen Roland (2016): A háború esetére 

szóló kivételes intézkedéseket tartalmazó 1912. évi LXIII. törvény országgyűlési vitája és sajtóvisszhangja. In 

Parlamenti Szemle 2016/1. szám 70–91. o., Kelemen Roland (2017c): Források a kivételes hatalom 

magyarországi geneziséről. Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest. 
648 Vö: Kivhtc. 1. § 
649 Vö: Kivhtc. 2. § 
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nevezhetett ki.650 A kormánybiztosok révén a Kormány garantálni tudta a teljes közigazgatás 

centralizált irányítását, amellyel kapcsolatban azonban kiemelendő, hogy a törvény a katonai 

parancsnokok vonatkozásában értelemszerűen irányítási jogkört nem, de együttműködési 

kötelezettséget megfogalmazott a kormánybiztosok tekintetében. 

Fontos felhatalmazása volt a törvénynek a hátország békéje és biztonsága 

szempontjából, hogy felhatalmazta a belügyminisztert a városok területén a csendőrség 

igénybevételének elrendelésére. Béke időszakban ugyanis a csendőrség hatásköre a városokra 

alapvetően nem terjedt ki, ott feladatot csak a városok önkormányzatának erre irányuló 

felkérése alapján láthattak el. A törvény e kereteken túllépve utalta a városokban történő 

csendőri fellépés elrendelését a belügyminiszterhez. Emellett az önkormányzatok rendészeti 

vonatkozású rendeleteinek és határozatainak felfüggesztését is lehetővé tette a jogalkotó az 

egységes rendvédelmi fellépés érdekében. 651 

A jogalkotó biztosította az útlevélügy minisztériumi – illetve Horvát-

Szlavónországban báni – szintű centralizálását, valamint az útlevél kötelezettség 

kiszélesítését,652 figyelemmel arra, hogy ez idő tájt még nem beszélhettünk Magyarországon 

általános útlevél kötelezettségről.653 

A jogalkotó felhatalmazta a kormányt a hadviselés érdekeivel, valamint a közrend és 

közbiztonság fenntartásával összefüggő speciális tárgyak, termékek tartásának, használatának, 

illetve forgalomba hozatalának eltiltására, illetve ezek beszolgáltatásának elrendelésére. Ide 

értendő különösen a fegyver, lőszer, lőpor, robbantó anyagok köre, amelyeket a törvény külön 

is tételez. Ezen árucikkek köre mellett a Kormány felhatalmazást kapott a hatósági árszabásra 

az olyan esetekben, amikor az egyes fogyasztási cikkek ára nem indokolt mértékben nő meg a 

kivételes hatalom időszakában. Ez utóbbihoz kapcsolódóan kihágási szankciót is 

megfogalmazott a jogalkotó.654 

A felhatalmazások következő nagy csoportját a különböző jogokat korlátozó, illetve 

gyakorlásukat fokozott ellenőrzéshez kötő rendelkezések alkotják. Ezek közé tartoznak a 

postai, távírdai és távbeszélő forgalomra,655 az egyesülési jogra és a már megalakult 

egyesületekre, illetve kereskedelmi társaságokra,656 a gyülekezési jogra,657 valamint a 

                                                           
650 Vö: Kivhtc. 4. § 
651 Vö: Kivhtc. 5. § 
652 Vö: Kivhtc. 6. § 
653 A témakörrel kapcsolatban bővebben lásd: Bencsik Péter (2006): A Magyar Királyság útlevelei, 

kishatárforgalmi úti okmányai a dualizmus időszakában. In Határrendészeti Tanulmányok 2006/1. különszám, 

79–83. o. Szentgyörgyvári Tamás (2015) i.m.,Szentgyörgyvári Tamás (2014) i.m. 
654 Vö: Kihtc. 7. § 
655 Vö: Kihtc. 8. § 
656 Vö: Kihtc. 9. § 
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sajtóra658 vonatkozó rendelkezések. Ezek közös jellemzője, hogy egyrészről az érintett jogok 

gyakorlásának korlátozását tették lehetővé rendeleti úton, másrészről pedig a korlátozások 

között történő fokozott ellenőrzésre is jogalapot biztosítottak, amihez szankciós 

rendelkezéseket is párosítottak.659 

A háború idejére szóló felhatalmazások sajátos szabályozási csoportját alkotta már 

ekkor is a különböző eljárásjogokra vonatkozó felhatalmazások köre,660 valamint a háborús 

időszakkal összefüggésben annak lehetővé tétele, hogy a katonai büntetőjog hatálya polgári 

egyénekre is kiterjeszthető legyen.661 

A felhatalmazások között az utolsó tárgykört az 1912-es jogalkotásban a költségvetési 

vonatkozású felhatalmazások jelentették, melyek körében a Kormány felhatalmazás kapott a 

hadiszükségletek fedezéséhez indokolt összegek előlegezésére és ehhez hitelműveletek 

megvalósítására, amíg az a törvényhozás útján intézhetővé válik.662 

Ezeket a felhatalmazó rendelkezéseket a jogalkotó a törvénycikk II. fejezetében a 

büntetőtörvénykönyvek módosítása és kiegészítése körében megalkotott rendelkezésekkel 

egészítette ki a háború idejére vonatkozó speciális büntetőjogi igények meghatározása 

érdekében. 

Az 1912-es kivételes hatalmi törvény tehát a háború idejére jelentős felhatalmazásokat 

adott a Kormánynak a veszély elhárítása érdekében, melyeket aztán az első világégés próbára 

is tett egy jelentős rendeleti szabályrendszert életre hívva. Persze a megalkotást követően 

ténylegesen közvetlenné váló háborús fenyegetés néhány módosítást is szükségessé tett a 

törvényen így az 1914 és 1917 között minden évben módosításra került, miközben a 

különböző kivételes intézkedések rendeleti bevezetése egyre fokozódó ütemben vált valós 

gyakorlattá.663 

                                                                                                                                                                                     
657 Vö: Kihtc. 10. § 
658 Vö: Kihtc. 11. § 
659 A sajtó-korlátozás tekintetében bővebben lásd: Farkas Ádám – Kelemen Roland (2015b): Háborús 

sajtószabályozás a kiegyezés védelmi jogi rendszerében. In Jog Állam Politika 2015/4. szám 79–93. o., Kelemen 

Roland (2014): Sajtószabadság vagy hadiérdek: Az első világháború dilemmája. In Katonai Jogi és Hadijogi 

Szemle 2014/2. szám, 67–108. o., Kelemen Roland (2017b) i.m. 
660 Vö: Kihtc. 12. .0 
661 Vö: Kihtc. 14. § 
662 Vö: Kihtc. 17. § 
663 Ennek egyik jelentős példáját adja a Rendeleti Közlöny 1914-es számában 123. folyószám alatt megjelent 

rendeletek hatálybaléptető intézkedés „Az 1912: LXIII. t.-c.-ben nyert felhatalmazás alapján a magyar királyi 

miniszterium és egyes miniszterek a következő cimű és mellékletképen a „Budapesti Közlöny” 170. számához 

csatolt, folyó évi július hó 27-iki kelettel ellátott rendeleteket adják ki és azokaz a mai hatállyal életbe léptetik” 

cím alatt. Az itt szereplő harminchárom rendelet között a csendőrség városokban való igénybevételével 

összefüggő rendeletektől az útlevélkiadás szigorítására és a kivándorlás megtiltására vonatkozókon át egészen a 

gyorsított bűnvádi eljárásra, vagy alapvető jogok korlátozására vonatkozó rendeletekig szerepeltek a különböző 

kivételes intézkedések 1914. július 26-i keltezéssel. 
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Az első módosítást az 1914. évi L. törvénycikk664 jelentette, mely a kivételes hatalmi 

és a hadiszolgáltatásokról szóló törvény kiegészítéséről rendelkezett. A törvénycikk 

felhatalmazta a kormányt az úgynevezett „életszükségleti és más elsőrendü közszükségleti”665 

cikkek ármaximálására, az ilyen cikkeket termelők készletekre irányuló bejelentési666 és 

beszolgáltatási667 kötelezettségének megállapítására. Felhatalmazást kapott továbbá a 

kormányzat, hogy az ilyen cikkeket termelő üzemek tulajdonosait az üzem feletti jogok 

átadására kötelezze, beleértve ebbe a személyzet átengedését is.668 A felhatalmazások között 

szerepelt az is, hogy a közegészségügyi, közélelmezési vagy közbiztonsági szempontból 

szükséges, vagy egyéb közérdekű munka teljesítésére a törvényben meghatározott feltételek 

mellett a tizennyolc évet meghaladott és ötvenedik életévet még el nem ért férfiakat és nőket 

kötelezni lehet, térítés ellenében. Emellett a munkálatok végzésével összefüggésben 

lehetőséget nyitott a törvény a fogatos járművek, illetve személy- vagy teherszállításra 

alkalmas állatok átengedésére való kötelezésre is.669 A munkavégzési kötelemnek való 

ellenszegülés esetére a törvény kényszerítő intézkedések, sőt katonai karhatalom 

igénybevételét is lehetővé tette, valamint a büntetésvégrehajtási intézetekben letartóztatott 

egyéneket is bevonhatóvá tette a munkálatokba, továbbá kihágási tényállásokat fogalmaztak 

meg a felhatalmazás szerinti rendelkezések megszegése esetére.670 A törvénycikk mindezek 

mellett felhatalmazta a belügyminisztert, hogy a hadviselés érdekében eltiltson egyéneket az 

ország bizonyos területein való tartózkodástól, illetve tartózkodási helyet jelöljön ki nekik és 

rendőrhatósági felügyeletüket is elrendelje.671 Emellett a törvény még ügyviteli és technikai 

szabályokat is megfogalmazott a gazdasági társaságokra, illetve a népfelkelés tagjaira nézve. 

Ezt követően az 1915. évi XIII. törvénycikk672 hozott újabb kiegészítéseket a háború 

idejére szóló szabályozásban. E körben a jogalkotó az 1914. évi L. törvénycikk szerinti 

életszükségleti cikkek termelőit a személyes fogyasztási készletük bejelentésére is 

kötelezte,673 feloldotta a munkavégzés és az állat, illetve jármű átengedési kötelezettség 

                                                           
664A háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott 1912:LXIII. törvénycikknek és a 

hadiszolgáltatásokról szóló 1912:LXVIII. törvénycikknek kiegészítéséről. (A továbbiakban: Kihtcmód1914.) 
665 Lásd Kihtcmód1914. 1. § 
666 Lásd Kihtcmód1914. 2. § 
667 Lásd Kihtcmód1914. 3. § 
668 Lásd Kihtcmód1914. 4. § 
669 Lásd Kihtcmód1914. 5-6. § 
670 Lásd Kihtcmód1914. 7-9. § 
671 Lásd Kihtcmód1914. 10. § 
672A háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott törvények kiegészítéséről szóló 1915. évi XIII. 

törvénycikk. (A továbbiakban: Kihtcmód1915.) 
673 Lásd: Kihtcmód1915. 1. § 
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korábbi korlátozó – elsősorban földrajzi – szabályait.674 Emellett a Kormány felhatalmazást 

kapott a közveszélyes fertőző betegségekkel érintett településeken a kötelező védőoltás 

elrendelésére,675 az illetékes miniszterek útján az oktatás terén könnyítések bevezetésére,676 a 

hadi szolgálatot ellátottak kedvezőbb nyugdíjmegállapítására,677 valamint az útlevelek egyes 

kellékeinek eltérő megállapítására.678 

Az újabb kiegészítéseket az 1916. évi IV. törvénycikk679 hozta magával, melyek 

körében a felhatalmazási körbe már a közszükségleti cikkek előállítását, forgalomba 

hozatalát, közérdekből történő igénybevételét és árszabását is szabályozhatta.680 Elrendelhető 

volt a közszükségleti célokra igénybevett – rekvirált – vagy e célból zár alá vett javakat 

jogellenesen használok, fogyasztók, elidegenítők, megsemmisítők, vagy más jogellenes 

módon elvonók háromszoros értékű kártalanításra kötelezése.681 Emellett a törvény bizonyos 

technikai, illetve képesítéskövetelményi engedményeket tett az eljárási határidők, illetve az 

ipari és gazdasági foglalkoztatás vonatkozásában,682 amelyek mellett általános felhatalmazást 

adott a minisztérium, illetve a miniszterek által kiadott kivételes hatalmi rendeletek 

megsértőivel kapcsolatban kihágási tényállások megállapítására.683 

Mindezekhez mérten az 1917. évi VII. törvénycikkel684 beiktatott kiegészítések fő 

célja a közigazgatási „hadi” működésének megerősítésére, felgyorsítására, a háborús igények 

szerinti átformálására irányult az általános szabályoktól eltérést engedő felhatalmazással 

valamint a rendőri büntetőbíráskodás kiterjesztésével.685 Ezek a módosítások jól láthatóan a 

háborúban fokozatosan kimerülni kezdő ország egyre nagyobb erőkoncentrációját tükrözték 

és próbálták előmozdítani, de még a megalkotás szerinti háborús viszonyok közepette. 

A kivételes hatalmi törvény alkalmazási gyakorlatára azonban a világháborút követő 

forradalmak szintén hatást gyakoroltak és elindították a jogi gondolkodást a belbiztonsági 

veszélyekre való kiterjesztés irányába. Ezt Tomcsányi Móric úgy fogalmazta meg, hogy „Az 

1914-1918. évi világháborút követő időben úgyszólván mindenütt erősbödött és érvényre 

                                                           
674 Lásd: Kihtcmód1915. 2. § 
675 Lásd: Kihtcmód1915. 4. § 
676 Lásd: Kihtcmód1915. 5. § 
677 Lásd: Kihtcmód1915. 6. § 
678 Lásd: Kihtcmód1915. 7. § 
679A háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott törvények újabb kiegészítéséről szóló 1916. évi IV. 

törvénycikk. (A továbbiakban: Kihtcmód1916.) 
680 Lásd: Kihtcmód1916. 1. § 
681 Lásd: Kihtcmód1916. 2. § 
682 Lásd: Kihtcmód1916. 3-4. § 
683 Lásd: Kihtcmód1916. 6. § 
684A háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott 1916:IV. törvénycikk kiegészítéséről szóló 1917. évi 

VII. törvénycikk. (A továbbiakban: Kihtcmód1917.) 
685 Lásd: Kihtcmód1917. 1-4. § 
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jutott az az irányzat, hogy az élet gyorsiramú menetében meglazult közbiztonsági és 

gazdasági viszonyok között a kormányt, hatáskörének bővítésével, kivételes hatalommal 

ruházták fel, a nélkül hogy az államhatalmak elválasztásának nagy alkotmányjogi elvét azért 

kiküszöböljék. Ezzel a kormányhatalom, az állam e jellegzetesen cselekvő szervének a 

hatalma nagyon emelkedett jelentőségében, a mellett, hogy a törvényhozó szerv továbbra is 

megtartotta az irányelvek megállapításának, az alapszabályozásnak, továbbá a kormány 

ellenőrzésének és felelősségre vonásának a jogát.”686 

A belbiztonsági krízisekre való kiterjesztés persze egyértelműen a belpolitikai, illetve 

szomszédságpolitikai helyzet súlyosságát tükrözte ebben az időszakban, aminek az 

eredménye a háborúra megadott felhatalmazás háborút követő fenntartása volt. 

A háború esetére szóló kivételes hatalom idejének meghosszabbításáról szóló 1920. 

évi VI. törvénycikk úgy rendelkezett, hogy „Tekintettel a háború és a forradalom 

következtében előállott rendkívüli viszonyokra, a háború esetére szóló kivételes 

intézkedésekről alkotott törvényekben foglalt felhatalmazásokon alapuló kivételes hatalom 

időtartama a békeszerződés megerősítésétől számított egy évre meghosszabbíttatik. Ahol az 

említett törvényekben és az azok alapján kibocsátott rendeletekben a háború idejéről van szó, 

ez alatt a kivételes hatalomnak a jelen törvénnyel meghosszabbított idejét is érteni kell; ahol 

pedig a hadviselés érdekéről van szó, ezzel az ország belső rendjének és közbiztonságának, 

valamint külső politikájának érdekei is egy tekintet alá esnek.”687 A törvénycikk 3. §-a 

egyidejűleg azt is kimondta, hogy a minisztérium – azaz a Kormány – rendelettel fog 

intézkedni a háború idejére szóló de meghosszabbított kivételes hatalom megszűnéséről. Erre 

1922. július 25-én került sor a m. kir. minisztérium 1922. évi 6.310. M. E. számú rendelete688 

által, amit úgy is megfogalmazhatnánk, hogy a magyar jogrendszer tekintetében 1922. július 

25-én ért véget az első világháborús rendkívüli időszak. 

A kivételes hatalom szabályozása aztán egy új tradíciót teremtve 1939-ben a 

honvédelmi ágazat kódexébe került beépítésre, mintegy kihangsúlyozva, hogy az e körbe 

tartozó biztonsági kihívások kérdésköre így vagy úgy de honvédelmi jelentőségű, vagyis az 

egyes ágazati fegyveres védelmi alrendszereken túlmutató és emellett katonai erő bevetését 

igénylő az esetek jelentős részében. Ezzel a szabályozási megoldással egy szintén máig ható 

hagyomány alakult ki a honvédelmi alkotmányjogban, hiszen a különleges jogrendi 

szabályozás főbb – alkotmányos szint alatti – szabályai ma is a honvédelmi törvényben 

                                                           
686 Tomcsányi Móric (1943) i.m. 17. o. 
687A háború esetére szóló kivételes hatalom idejének meghosszabbításáról szóló 1920. évi VI. törvénycikk 1. §. 
688 Lásd: A m. kir. minisztérium 1922. évi 6.310. M. E. számú rendelete, a háború esetére szóló kivételes 

hatalom megszűnése napjának közzétételéről. 
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szerepelnek, a katasztrófakezeléshez intézményesített veszélyhelyzet szabályozásától 

eltekintve. 

7.6.5. A hadügy újraszabályozása az alkotmányosság helyreállítása után 

A hadügy újraszabályozásának kérdését a szakirodalom már a trianoni békediktátum felől 

nézve vizsgálta. Annak alkotmányos jelentőségére és jogi szabályozására azonban épp úgy 

kevesebb figyelem irányult, mint az 1867 és 1918 közti időszak honvédelmi alkotmányjogára, 

holott a generális elvekhez, mint a jogfolytonossághoz, vagy a történeti alkotmány 

visszaállításának eszméjéhez történő visszatérés mellett a hadügyi szabályozás ebben az 

időszakban is megmutatta a hazai szabályozás történelmi kihívásokhoz igazodó természetét. 

A fegyveres erő szabályozásának kérdése ugyanis más utat járt be, mint az ország 

fegyveres védelmének többi területe, különösen a rendőrség szabályozása. Amikor ugyanis a 

rendőrségi szabályozás alapja – ahogy arra említés történt – a Tanácsköztársaság vörös 

őrségre vonatkozó centralizációjának talaján a Peidl-kormány vonatkozó rendeletének az 

1920. évi I. törvénycikk 9. §-a szerinti speciális jogfenntartó rendelkezésével történő 

megtartása volt, akkor a haderőre nézve párhuzamos szabályozás érvényesült, így a 

Népköztársaság és a Tanácsköztársaság vonatkozó szervezeti rendeletei az 1920. évi I. 

törvénycikk alapján érvénytelenné váltak. Ez a szabályozási különút már önmagában is 

tükrözi a katonai erő két világháború közötti politikai jelentőségét és orientációját, hiszen 

annak reális alapját az a tény képezte, hogy már a forradalmi időszak alatt a szegedi 

ellenkormány elkezdte megszervezni a háború utáni új magyar haderőt, s így előbb 

hadügyminiszterként, majd fővezérként vitéz nagybányai Horthy Miklós vezetésével létrejött 

a Nemzeti Hadsereg. 

A Nemzeti Hadsereg létrejöttének körülményei és az az elsődleges feladatrendszer 

amellyel szembe kellett néznie – tudni illik a Tanácsköztársaság elleni fellépés a honi 

területek feletti hatalom visszavétele – jelentős mértékben táplálkozott a honvédelmi 

alkotmány azon korábbi felfogásából, hogy a fegyveres erő feladata kivételesen a belrend 

fenntartása is. Ezt egyértelműen tükrözik Horthy Miklós emlékiratai is erről az időszakról, 

melyekben a következőket jegyzi le: „Érthető tehát, mennyire megörültem, amikor Károlyi 

Gyula gróf miniszterelnök még Aradról hozzám külde az ellenkormány megbízottját azzal a 

felhívással, hogy vállaljam el az új nemzeti hadsereg felállítását és megszervezését. Szinte 

ugyanakkor keresett föl Bécsből Bethlen István futára is, éspedig ugyanezzel a kéréssel. 

Bethlen is, Károlyi is tisztán látták, hogy az országnak a bolsevistáktól és a románoktól való 

felszabadítása csupán a diplomácia eszközeivel nem érhető el. Én természetesen nyomban 
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ráálltam, hogy a hozzám intézett felhívásnak eleget tegyek. […] Károlyi kérésére átvettem a 

hadügyi tárcát, és felhívást bocsátottam ki a magyar nemzeti hadsereg felállítására. Tervem 

kiviteléhez természetesen kellett a Szegedet megszállva tartó franciák beleegyezése, de ezt 

csak nehézkes tárgyalások után sikerült megkapnunk. […] Ha a diplomácia elégtelennek 

bizonyul, és nincs hatalmunk, akkor csak a fortély segíthet. Egyetlen repülőgépünkről 

röplapokat szórattam a vörös hadsereg vonala fölé, és már másnap az az öröm ért, hogy egy 

teljesen felfegyverzett huszárezred jelentkezett nálam szolgálatra. Egyébként az ország 

minden részéből érkeztek tisztek, s ezeket Prónay Pál őrnagy tiszti századokba szervezte. 

Szeged környékéről megindult a hadviseltek önkéntes bevonulása, és csakhamar összejött az 

új, fegyelmezett és megbízható sereg magva.”689 A szervezés nehézségei után tehát – erős 

diplomáciai nyomás alatt – a Nemzeti Hadsereg elsődleges feladata nem a román hadsereg 

elleni fellépés volt, hanem az ország vörösuralom alatt álló területei felett a hatalom átvétele. 

Az ehhez szükséges további feltételek biztosításáról Horthy több emléket is közöl, melyek jól 

mutatták a helyzet kaotikumát.690 Azt azonban kérlelhetetlenül kijelentette emlékirataiban, 

hogy „Egyedüli célom az volt, hogy ennek a magyar seregnek a segítségével megszabadítsam 

Magyarországot a kommunista rémuralomtól, mert ennek kegyetlenkedései és gonosztettei 

állandóan fokozódtak. Nagy jelentőségű volt, hogy ezt az annyira szükséges tisztogatást ne a 

külföldi hatalmak, hanem mi magunk hajtsuk végre.”691 A tisztogatás szó mögött húzódó – a 

vörösterrort felváltó és ezzel a fehérterrot megalapozó – negatív tartalomtól elvonatkoztatva is 

egyértelmű, hogy Nemzeti Hadsereg alapfeladatának egyfajta belbiztonsági béketeremtő és 

krízis felszámoló küldetést tekintett maga Horthy is. Egy bizonytalan, de átgondolandó 

analógiával azt is mondhatnánk, hogy az első totális háború és az azt követő forradalmi 

széthullás borzalmai után a fegyveres erő elsődleges feladataként egyfajta szükségállapoti 

felhasználást jelöltek meg, vagyis a belrendet szétzüllesztő erőszakos cselekmények 

felszámolását és az ezt kiváltó elemek semlegesítését. Innen nézve tehát – túllépve a 

vörösterror és fehérterror rémtetteinek kizárólagos vizsgálatán – szükséges volna egy ilyen 

szemüvegen át megvizsgálni a Nemzeti Hadsereg létrejöttét, felépítését, kiképzési gyakorlatát 

és mozdulatait, hiszen az némileg kisarkítva és vitathatóan ugyan, de az első tényleges 

szükségállapoti természetű katonai felhasználással is azonosítható. 

                                                           
689 Horthy Miklós (2011): Emlékirataim. Európa kiadó, Budapest, 127-128. o. 
690 Még a Nemzeti Hadsereg megszervezésének idejéről jegyzi le Horthy, hogy: „Futárok némi pénzt is hoztak 

Bécsből, abból az összegből, amelyet egy magyar tiszti csoport a bécsi kommunista magyar követségen vakmerő 

és kalandos rajtaütéssel szerzett. A csíny sikeréhez hozzájárult Schober, akkori bécsi rendőrfőnök jóakaratú 

magatartása is, és említésre méltó, hogy Ashmead Bartlett, a Daily Telegraph bécsi levelezője szintén 

közreműködött benne. Sok milliót tett ki az az összeg, amit a kommunisták hírverésre szántak.” Horthy Miklós 

(2011) i.m. 128. o. 
691 Horthy Miklós (2011) i.m. 130. o. 
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Horthy Miklósnak a magyar hadügyminiszterként Szegeden 1919. június 15-én kiadott 

40/1919. számú a Magyar Nemzeti Hadsereg megszervezéséről szóló, rendelete a magyar 

nemzeti hadsereget a következők szerint határozta meg: „A magyar nemzeti hadsereg a 

magyar nemzetet szolgálja és mint ilyen a nemzeti kormánynak honvédelmi és rendfenntartó 

eszköze.”692 Ez egyrészről azonosítható a korábbi szabályozási tradíciók fenntartásával arra 

nézve, hogy a fegyveres erőnek a belrend fenntartásában is szerepe legyen, másrészről 

azonban egyértelműen a szükségszerűséget – mondhatnám úgy, hogy a hadügyi kényszerűség 

stratégiáját – is tükrözi, hiszen a több különböző hatalmi centrum felügyelete alatt álló, 

háborútól meggyötört országban a rendvédelem országos újraszervezése és megújítása még 

váratott magára, így ezt a feladatot az épp újraalakuló haderőhöz kellett telepíteni. A rendelet 

kizárta a nemzeti hadsereg pártérdekek szerinti felhasználását és a tényleges szolgálatot 

teljesítő egyének pártéletben való részvételét is.693 Ezek a rendelkezések akár a mai 

alkotmányos tilalmak előzményeként is felfoghatók, gyakorlati alapjukat azonban sokkal 

inkább a tanácsköztársaság és a bolsevik orosz minta politizáló, pártosító tendenciáival 

szembeni fellépés adta. A rendelet kimondta, hogy a haderő alapja az általános 

hadkötelezettség és hogy a szolgálat „különös anyagi viszonyok biztosítása nélkül erkölcsi és 

hazafias kötelesség.”694 

A rendelet rögzítette, hogy a „magyar nemzeti hadseregben a fegyelem és a szolgálati 

rend a honvédség szabályai szerint biztosítandók. Az 1918. október hó 31. óta szétzüllesztett 

katonai szervezet a legnagyobb szigorral mielőbb helyreállítandó, de az ellene vétők 

haditörvényszék elé állítandók.”695 Emellett meghatározta az alapvető szervezeti tagozódási 

és egységszinteket, valamint a szervezési és végrehajtási időszakokat, melyek között (1) az 

előkészítés, (2) az előnyomulás, valamint (3) a tanácskormány bukása utáni pacifikáció és 

hadsereg-szervezési munkálatok időszakát határozta meg. 

Ezeknek az időszakoknak az ismert történelmi eseményei, változásai mellett a hadügy 

szabályozása terén a rendeleti szabályozás adta meg a sarokpontjait egészen az új honvédségi 

törvény megalkotásáig. 

A politikai konszolidáció, az alkotmányosság helyreállítása és az államrendszer 

újraalakítása elkerülhetetlenül szükségessé tette a fegyveres erő újraszabályozását is a nemzeti 

hadseregre vonatkozó rendeleti szabályozás ideiglenes megoldásait követően. Ezt az alapvető 

célt szolgálta a m. kir. honvédségről szóló 1921. évi XLIX. törvénycikk, amely egyidejűleg 

                                                           
692A magyar nemzeti hadsereg megszervezéséről szóló 40/1919. hadügyminiszteri rendelet 1. pontja. 
693 Lásd a magyar nemzeti hadsereg megszervezéséről szóló 40/1919. hadügyminiszteri rendelet 2-3. pontja. 
694 Ua. 5. pont. 
695 Ua. 7. pont. 
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már Magyarország trianoni békediktátumnak való megfelelését is – kénytelen-kelletlen – 

szolgálta. 

A törvény 1. §-ában rögzítette, hogy a magyar állam fegyveres ereje a magyar királyi 

honvédség. „A m. kir. honvédség feladata a belső rendnek és biztonságnak fenntartása s az 

ország határainak megvédése.”696 A törvény a békediktátum 104. cikkére697 figyelemmel 

rögzítette, hogy a honvédség létszáma 35 000 fő. Erre a létszámra a szakirodalom 

egyértelműen megállapította, hogy egyfrontos védekezésen túlmenő katonai műveletekre nem 

alkalmas. Ezt az értékítéletet erősítette a haditechnikára vonatkozó korlátozások sora is, amely 

lényegét tekintve a korabeli hadviseléshez szükséges teljes képességparkot leszűkítette. Az új 

honvédségi törvény 4. §-a külön rendelkezett a haderő feletti jogosítványokról és mind a 

közösügyi törvény, mind pedig az alkotmányosság helyreállításáról szóló törvény 

rendelkezéseit megerősítette, mikor kiemelte, hogy a honvédség „vezérlete, vezénylete és 

belszervezete tekintetében a rendelkezés alkotmányos jogainál fogva az államfőt illeti meg. A 

m. kir. honvédség ügyeinek intézése a honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozik.”698 A 

honvédelem rendszerének alapja a békediktátum rendelkezése miatt az önkéntesség lett,699 

ami a sorkötelességen nyugvó haderők korában meglehetősen erőteljes korlátozásnak 

minősült emellett pedig jelentős mértékben érintette a honvédelmi alkotmányjog 

rendszerszintű szabályait is, hiszen a jogállási szabályrendszer jelentős átalakításával 

szükségképpen együtt jár az önkéntes haderőre történő átállás, nem beszélve arról, hogy az 

minden időben csökkenti az ország önvédelmi képességeinek szintjét, hiszen generációról-

generációra haladva csökkenti a társadalom körében azok számát, akik minimális 

felülképzéssel hadrafoghatóvá válnak egy esetleges háborús, vagy rendkívüli helyzetben. 

A törvénycikk sajátos és az alkotmányosság szempontjából is némileg kritikus – 

valóban az autoriter parlamentáris monarchia irányába mutató – rendelkezése az esküvel 

kapcsolatos szabályozás. Ez úgy fogalmaz, hogy a honvédség „kötelékébe lépő minden egyéb 

esküt tesz az államfő iránti hűségre és az alkotmányra.”700 Ez a rendelkezés az 1848-as 

tizenkét pont hagyományos követelésével sem áll összhangban, másrészről mintha az államfőt 

a jogfolytonosságot biztosító ezeréves alkotmány szintjére emelné, harmadrészről pedig 

                                                           
696A m. kir. honvédségről szóló 1921. évi XLIX. törvénycikk 1. § 
697 Lásd Az Északamerikai Egyesült Államokkal, a Brit Birodalommal, Franciaországgal, Olaszországgal és 

Japánnal, továbbá Belgiummal, Kínával, Kubával, Görögországgal, Nikaraguával, Panamával, 

Lengyelországgal, Portugáliával, Romániával, a Szerb-Horvát-Szlovén Állammal, Sziámmal és Cseh-

Szlovákországgal 1920. évi június hó 4. napján a Trianonban kötött békeszerződés becikkelyezéséről szóló 1921. 

évi XXXIII. törvénycikk (a továbbiakban: Triatc.) 104. .cikke. 
698A m. kir. honvédségről szóló 1921. évi XLIX. törvénycikk 4. § 
699 Lásd Triatc. 103. cikke. 
700A m. kir. honvédségről szóló 1921. évi XLIX. törvénycikk 6. § 
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felveti azt a kérdést, hogy adott esetben az államfő iránti hűségnek, vagy az alkotmány iránti 

hűségnek kell erősebbnek lenni, ha adott történelmi szituációban e kettő rivalizálna. 

Véleményem szerint a történelmi szituáció a sajnálatos – és egyes katonai körök tekintetében 

gyalázatos – 1944-es események során nem az államfő és az alkotmányosság rivalizálása felé 

mutatott, hanem az államfő iránti hűség törvényi szabályozásának elvi elégtelenségére, amivel 

szemben azonban a jog eszközei legfeljebb a büntetőjog révén tudtak volna fellépni, ha erre 

még a kormányzónak lehetősége lett volna. Mindezek ellenére is megjegyzendő azonban, 

hogy az állam és a nemzet védelmére hivatott fegyveres testületek tagjai vonatkozásában 

alkotmányos jogállamban alapvető követelményként az alkotmányra való eskütétel írható és 

írandó elő, amelyhez nem szerencsés és nem is indokolt egyetlen államhatalmi szereplőt sem 

felemelni, függetlenül attól, hogy az éppen a klasszikus hatalmi ágak körébe sorolható – mint 

akkor a végrehajtó hatalomhoz tartozó államfő – vagy épp – ahogy napjainkban a köztársasági 

elnök – különálló, sajátos államhatalmi szereplő. 

A törvény, mint szervezeti törvény, követte azt a szabályozási tradíciót, hogy 

meghatározta a katonai jogviszony létesítésének alapvető feltételeit, valamint a vállalandó 

szolgálati időt és további jogállási alapvetéseket. Ennek oka az volt, hogy külön jogállási 

törvényt ez idő tájt a jogalkotó nem tartott szükségesnek statuálni, a szolgálat egyéb részleteit 

pedig a különböző alacsonyabb szintű szabályozókban, elsősorban a Szolgálati 

Szabályzatban, valamint különböző miniszteri rendeletekben, körrendeletekben és szervezeti 

utasításokban jelenítettek meg, mint a haderő belső viszonyaira vonatkozó szabályokat. 

A törvény az első polgári időszak tradicionális védrendszeri jogalkotásának jellemzőit 

hordozza magán, vagyis nagyban követi a korábbi honvédségi törvények szabályozási 

szellemiségét és logikai struktúráját. Talán sajátos – az alkotmányosság szempontjából 

azonban megkerülhetetlen – rendelkezésnek tűnhet a IV. fejezetben szereplő szabályok 

halmaza, hiszen azok a katonai bíráskodás és a fegyelmi fenyítő hatalom tárgyköreit 

rendezték. E tárgyköröket a korábbi törvények egy-egy passzussal rendezték a katonai 

büntetőeljárás 1912-es nemzeti törvényesítéséig. A korábbi szabályozási megoldás fő okát a 

katonai büntetőjog osztrák szabályozáson nyugvása volt, amit a bécsi körök nem engedtek 

hosszú időn át bolygatni, így a magyar jogalkotó csak utaló szabállyal próbálta azokat 

legalizálni, ami sokszori és heves vitákat váltott ki a magyar országgyűlésben is.701 Ezen a 

hiátuson az 1912-es jogalkotás702 ugyan részben enyhített, de az önálló nemzeti katonai 

                                                           
701 Vö: Farkas Ádám i.m. (2014), Farkas Ádám – Kelemen Roland i.m. (2016) 171-184. o. 
702 Lásd a közös haderõ katonai bünvádi perrendtartásáról szóló 1912. évi XXXII. törvénycikket, valamint a 

honvédség katonai bünvádi perrendtartásáról szóló 1912. évi XXXIII. törvénycikket. 
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büntető törvénykönyv megalkotása még váratott magára 1930-ig.703 Erre figyelemmel az 

1921-es szabályozásnak legalább részleges iránymutatásokat kellett tartalmaznia a korábbi 

kritizált szabályozáson túllépve, amit a IV. fejezet szabályaival vitt véghez több-kevesebb 

sikerrel, amikor megismételte azt a megállapítást, hogy „a tényleges katonai egyének a 

katonai büntető és fegyelmi szabályok alatt állanak”, majd mindezt bizonyos hatásköri 

szabályokkal egészítette ki, ami persze nem jelentett megoldást az anyagi jog kérdésére,704 

amit az új katonai büntetőkódex 1931-es hatálybalépéséig az 1855-ös császári nyílt paranccsal 

hatályba léptetett osztrák katonai büntető törvénykönyv határozott meg. Ezt a szabályozást – 

pontosan az anyagi jogi szabályok lényegében módosíthatatlansága miatt – kiegészítette a 

törvény V. fejezete, amely a büntető rendelkezések keretében új anyagi büntető és fegyelmi 

tényállásokat állapított meg, mintegy kiegészítve a gyakorlatban alkalmazott 1855-ös osztrák 

kódexet. 

A törvény a hadügy újraszabályozását a vegyes és záró rendelkezések körében 

egyrészről a nemzeti hadsereg honvédséggé transzformálásának szabályozásával, másrészről a 

szolgálatra vonatkozó átmeneti rendelkezésekkel zárta le, melyek között érdekességként 

kiemelendő a 41. §, amely szerint: „A m. kir. honvédség körében szükséges igazgatási 

tennivalókat közigazgatási alkalmazottak végzik. A közigazgatási alkalmazottakra személyi, 

fegyelmi és büntetőjogi tekintetben a m. kir. honvédség tagjaira fennálló jogszabályokat kell 

alkalmazni…”705 Ez a rendelkezés ugyanis megítélésem szerint 1921-ben már egy letűnt 

időszak öröksége volt, melynek fennállása – a fokozott kriminalizációs igények 

kielégíthetősége miatt – a polgári büntetőjog fejlődésének ütemével is szorosan összefügg. 

A honvédelem szervezetét megállapító törvényt az újraszabályozás keretében már 

1922-ben módosították döntően a békediktátummal összefüggő pontosítások, nem ritkán 

deklaratív rendelkezések miatt. Ezek körébe a diktátum szerinti létszám alábontása,706 a 

diktátum szerinti létszám túllépésének tilalma,707 valamint az állomány szolgálati viszonyaira 

vonatkozó szabályok pontosítása sorolható, amely lényegét tekintve az újraszabályozás 

koncepcionális vetületeit nem érintette. Érdemes azonban mindehhez hozzátenni, hogy a 

békediktátum előtti katonai állomány jelentős létszámai kerültek elosztásra a különböző régi, 

                                                           
703 Ekkor alkotta meg az Országgyűlés a katonai büntető törvénykönyvről szóló 1930. évi II. törvénycikket, 

valamint a katonai büntetőtörvénykönyv életbeléptetéséről és a közönséges büntetőtörvények egyes 

rendelkezéseinek ezzel kapcsolatos módosításáról és kiegészítéséről szóló 1930. évi III. törvénycikket. 
704 Lásd: Farkas Ádám (2015): A nemzeti katonai büntető kodifikáció kiteljesedése: az 1930. évi II. törvénycikk. 

In: Farkas Ádám – Kelemen Roland (2015a) i.m. 99-122. o. 
705A m. kir. honvédségről szóló 1921. évi XLIX. törvénycikk 41. § 
706 Lásd: A m. kir. honvédségről szóló 1921. évi XLIX. törvénycikk egyes rendelkezéseinek kiegészítéséről és 

módosításáról szóló 1922. évi III. törvénycikk 1.§-a. 
707 Ua. 2. §-a. 
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megújult, illetve új rendvédelmi szervekbe, méghozzá azzal a céllal, hogy a békediktátum 

rendelkezéseinek feloldása után biztosítsák a honvédségbe való visszacsoportosíthatóságot, 

vagy egy esetleges kisantant támadás esetén a hadrafogható erők egy részének átmentését, 

rejtését. 

A sorkötelesség tilalma miatt a legfiatalabb generációk – rejtett – honvédelmi 

felkészítése, mint közismert, kiemelt fontosságú kérdéssé vált, mintegy a sorozás 

visszaállításának megalapozása érdekében a fizikai kondíció javításával, illetve korlátozott 

honvédelmi ismeretek átadásával.708 Ennek a testnevelésről szóló 1921. évi LIII. törvénycikk 

adott keretet, mely megalapozta a későbbi levente-kötelezettség intézményét, hiszen rögzítette 

egyebek mellett, hogy az állam gondoskodik a tanuló ifjúság rendszeres testneveléséről, 

valamint „szervezi az iskolát elhagyó ifjúság testnevelését oly módon, hogy ebben 21-ik 

életévének betöltéséig a nemzetnek minden férfitagja kötelezően résztvegyen.”709 A törvény 

végrehajtási rendeletében710 az iskolát elhagyó ifjúság testnevelési fórumaként már 

egyértelműen megjelennek a Levente-egyesületek, emellett pedig a teljes szabályrendszer az 

összeírástól a felelősségi körökön át az egyes szereplők feladatrendszeréig jól mutatja a 

korábbi sorozással, katonai összeírással való hasonlóságot.711 A Levente egyesületek 

szervezését ezt követően a belügyminiszter szabályozta.712 A Levente intézmény aztán az 

1939. évi II. törvénycikkel egyértelműen a honvédelmi szabályozás része lett, melyet 

követően az 1941. évi XII. törvénycikk713 felhatalmazása alapján a Kormány 1941. évi 5.520. 

számú rendelete714 szabályozott az egységes vezetés és irányítás szempontjából, ami a 

Levente egyesületek alapszabályai tekintetében is megjelent.715 A rendelet értelmében az 

ifjúság honvédelmi nevelésének egyszemélyi vezetésére egy kettős alárendeltségű, a 

honvédelmi, valamint a vallás- és közoktatásügyi minisztérium szervezetében is megjelenő 

tisztséget kellett létrehozni, melynek betöltésére a két miniszter együttesen tesz javaslatot és 

arról a kormányzó személyesen döntött. 

                                                           
708 E tekintetben bővebben lásd: Szakály Sándor (2013): Trianon, Honvédség, Háború, Sport. Kárpátia Stúdió, 

Budapest. 
709A testnevelésről szóló 1921. évi LIII. törvénycikk 2. § 2. pontja. 
710 A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1924. évi 9.000. számú rendelete a testnevelésről szóló 1921: 

LIII. t.-c. végrehajtásáról. (A továbbiakban: Ttc. Vhr.) 
711 Lásd: Ttc. Vhr. 10-21. § 
712 Lásd: A m. kir. belügymniszter 1924. évi 124.000. számú körrendelete a Levente Egyesületek szervezéséről. 
713A közoktatásügyi igazgatás egyszerűsítéséről szóló 1941. évi XII. törvénycikk. 
714 A m. kir. minisztérium 1941. évi 5.520. M. E. számú rendelete az ifjúság honvédelmi nevelésének és a 

testnevelésnek egységes vezetéséről. 
715 Lásd: A m. kir. belügyminiszternek a m. kir. honvédelmi és a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterrel 

egyetértőleg kiadott 1941. évi 148.000/1940. B. M. számú rendele a leventeegyesületek alapszabályairól. 
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A hadügy újraszabályozásában természetesen említést kell tenni a trianoni béke 

katonai rendelkezéseit érvényesítő különös törvényekről, melyek a becikkelyezett 

békeszerződés szabályait bontotta ki. Az erre vonatkozó szabályozás az 1922. évi XI. 

törvénycikkel716 született meg. A törvény részletezte a hadianyagok gyártásának, kivitelének 

és behozatalának szabályait, a hadianyagokkal kapcsolatos korlátozásokat, valamint 

formálisan a katonai célú civil szervezetek alapításának tilalmát is, még hozzá a nemzetközi 

igények szerint büntető rendelkezések szerepeltetésével együtt. Ez a szabályozás aztán 1927-

ben – a Szövetségközi Ellenőrző Bizottság távozásával párhuzamosan – változott meg és 

alapvetően az eszközök darabszámai terén jelentett változást, valamint az engedélyezett 

állami hadianyaggyár szabályozása vonatkozásában.717 Ez már egyértelműen az 

újrafegyverkezést hozta magával, vagyis a hadügyi kényszerűség stratégiájának kiteljesedését 

a fegyveres erő lehetőségek szerinti újbóli megerősítésével. 

A jogalkotásban az új típusú – fokozott légi tevékenységgel járó – hadviselésre való 

felkészülést tükrözte ezt követően a légvédelem szabályozása is.718 1939-ben aztán ezt a 

szabályozást is elnyelte az ágazati honvédelmi kódex, mely ezzel nem csak egy modern 

honvédelmi ágazati törvény lett, hanem az 1920 és 1939 közti hadügyi újraszabályozás, a 

hadügyi kényszerűség stratégiájának szabályozási olvasztótégelye. 

7.6.6. A honvédelem ágazati szabályozásának alkotmányos jelentősége 

A két világháború közötti időszakban a fegyveres védelem szervezésének és törvényi 

szabályozásának rendszerében a legjelentősebb újítást 1939-ben, közvetlenül a második 

világégés előtt cikkelyezte be a jogalkotó a honvédelemről szóló 1939. évi II. törvénycikk 

megalkotásával, amely a magyar jogtörténet első, modern értelemben vett, kódex jellegű és a 

honvédelmi ágazat egészének keretet adó honvédelmi törvénye lett. A kódex jelentőségét és 

újszerűségét tükrözi Tomcsányi Móric értékelése, miszerint: „Legyen elég példakép 

rámutatnom az új honvédelmi törvényre, amely túl a szorosan vett katonai szolgálati jog 

körén, a nemzet szinte totális védelmének egységes kódexe, s rendelkezései számos 

vonatkozásban érintik a polgárok jogi helyzetét békében is.”719 Ezzel a gondolattal Tomcsányi 

kiváló érzékkel mutatott rá a honvédelem – és az arra vonatkozó jogi szabályozás – alapvető 

természetére, miszerint az nem csak az állam létfontosságú intézményére, annak létére, 

                                                           
716A Trianoni Békeszerződés katonai rendelkezései között foglalt egyes tilalmak és korlátozások végrehajtásáról 

szóló 1922. évi XI. törvénycikk. 
717 Lásd: A Trianoni Békeszerződés katonai rendelkezései között foglalt egyes tilalmak és korlátozások 

végrehajtásáról szóló 1922. évi XI. tc. I. fejezete némely rendelkezésének kiegészítéséről és módosításáról szóló 

1927. évi VII. törvénycikk. 
718 Lásd Lvtc. 
719 Tomcsányi Móric (1943) i.m. 5. o. 
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struktúráira, működésére vonatkozik, hanem ebből fakadóan oly mélyen gyökerezik a 

mindenkori alkotmányos rendszerben a polgárok jogaihoz és kötelezettségeihez való 

kapcsolódása miatt, hogy annak elhanyagolása mindenkor az államélet és valahol az 

alkotmányosság elhanyagolását is jelenti. 

A honvédelemről szóló 1939. évi II. törvénycikk, mint első szisztematikus, ágazati 

kódex jellegét öltő honvédelmi törvény egy rendkívül komplex állami alrendszer sok 

szempontból történelmi kényszerűségpályáktól messze nem mentes szabályozására törekedett. 

A honvédelmi törvény magába olvasztotta ugyan a védrendszeri törvények szabályozási 

tárgyköreit és szellemiségét is, de azokon egyúttal messze túl is lépett, mikor szabályozásának 

tárgyköreit valóban a honvédelem egészére igyekezett kiterjeszteni a korábbi 

szervezetszabályozáson, illetve jogállási alapvetéseken túl. Ennek köszönhető, hogy a törvény 

már bevezető rendelkezéseiben is össztársadalmi és összkormányzati feladatokat és elveket 

rögzített, melyeket a leventekötelezettségre – vagyis a katonai előképzésre –, a honvédségre, a 

hadkötelezettségre, a hadkiegészítésre, a tartalékos rendszerre, a különböző szolgálati 

kedvezményekre, a szolgálati kötelezettségek teljesítésére, az elbocsátásra és költségekre, a 

hadkötelesek érdekeinek védelmére, a honvédelmi szolgáltatások és honvédelmi érdekű 

gazdasági korlátozásokra, a honvédelmi munkakötelezettségre, a dologi honvédelmi 

szolgáltatásokra és gazdasági korlátozásokra, a légvédelemre, valamint a kivételes hatalom 

körére vonatkozó szabályokkal bontott ki, továbbá az ezekhez részletesen kapcsolódó büntető 

rendelkezésekkel, és számos tárgykört felölelő vegyes és záró rendelkezésekkel egészített ki. 

Értekezésemnek nem célja az első honvédelmi törvény részletes elemzése, azonban a 

törvénycikk mégis kiemelt jelentőségű munkám vonatkozásában, hiszen a korabeli 

honvédelmi alkotmányjog kódexét jelenti, mely lényegét tekintve a korabeli honvédelem 

közjogi szabályozásának foglalata, s egyben a korabeli történelmi alkotmány kiemelt 

jelentőségű törvénye, meglátásom szerint alaptörvénye, mely a háború kirobbanásával a 

legfontosabb törvények közé lépett elő és amely egyben az 1920 és 1939 közti hadügyi 

újraszabályozás egészét olvasztotta egybe, valamint kiteljesítette a katonai védelem 

szabályozásának 1867-től tartó polgári fejlesztését. 

A törvény preambuluma méltóképp rögzítette a kor honvédelmi szellemiségét, amikor 

a törvény „nyitányaként” úgy fogalmazott, hogy a „honvédelem a legszentebb állampolgári 

kötelesség, amelyet mindenkinek önfeláldozásig terjedő odaadással kell teljesíteni.”720 Ez már 

előrevetítette a totális háborúra való felkészülést, melyet a törvény honvédelmi kötelezettségre 

                                                           
720A honvédelemről szóló 1939. évi II. törvénycikk (a továbbiakban: Hvt1939.) preambuluma. 
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vonatkozó általános és különös rendelkezései is kibontottak, mikor a klasszikus személyes 

hadkötelezettség mellett részletezően szabályozták leventekötelezettség, a honvédelmi 

szolgáltatások kötelezettségét – és ezen belül a mai gazdasági és anyagi szolgáltatások, 

valamint a honvédelmi munkakötelezettség intézményeit –, valamint a légvédelmi 

kötelezettséget is, mint a személyes és fegyveres honvédelmi kötelezettségen kívüli 

honvédelmi kötelezettségeket. Ezzel a szabályozással tehát a jogalkotó átlépett a 20. század 

igényeinek megfelelő honvédelmi szabályozás időszakába, aminek fő oka a totális háború 

volt, de ami egyben a jogállam erősítését is szolgálta, hiszen törvényi szabályozást adott 

számos olyan cselekményre – például a rekvirálásokra – nézve, amelyek évszázadok óta a 

háború kísérőcselekményei voltak, de amelyeket a jog leginkább csak utólag tudott kezelni és 

akkor is csak bizonyos társadalmi csoportok érdekeire kiterjedően. 

A honvédelemről szóló 1939. évi II. törvénycikk jelentős újítása emellett a 

honvédelmi felkészítés – és a békeidejű honvédelmi igazgatás – vonatkozósában, hogy a 

korábbi hatalommegosztási sémát béke időben érintetlenül hagyva megszervezte a Legfelsőbb 

Honvédelmi Tanácsot. Ahogy a törvény fogalmaz: „A honvédelmi érdekek mind békében, 

mind háborúban való minél hathatósabb kielégítésének és az e végből szükséges intézkedések 

összhangjának biztosítása céljából Legfelső Honvédelmi Tanács (az alábbiakban Tanács) 

szerveztetik.”721 A Tanács elnöke a miniszterelnök, amennyiben azon nem az államfő elnököl, 

vagyis nem is lehetett kérdéses, hogy a honvédelem szervezése – és közvetlen irányítása – is a 

végrehajtó hatalom feladatrendszerébe tartozott, hiszen az lényegét tekintve nem más, mint az 

alkotmányos államrendszer megvédésének alapfeladatként való végrehajtása. A Legfelsőbb 

Honvédelmi Tanács rendeltetése, mint látható, a honvédelem hathatósabb békeidejű és 

háborús szervezésének irányítása, vagyis kiemelése a mindennapi kormányzati tevékenység 

köréből. 

A kormányzati munka vonatkozásában a törvény rögzíti, hogy „A Legfelső 

Honvédelmi Tanács által megállapított irányelvek alapulvételével minden miniszter már béke 

idején idejekorán megtesz minden olyan előkészítő intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy 

a vezetése alatt álló, valamint a felügyelete alá tartozó hatóságok, hivatalok, üzemek és egyéb 

intézmények feladataikat háború esetén és minden más, a honvédelem érdekében fokozottabb 

erőkifejtést igénylő rendkívüli helyzetben (a szükséghez képest csökkentett, létszámmal is) 

zavartalanul ellássák. E végből mindegyik miniszter már béke idején megállapítja a 

fentemlített szerveknek a rendkívüli helyzet, esetére szóló működési tervét.”722 

                                                           
721 Hvt1939. 3. §. 
722 Hvt1939. 4. §. 
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A honvédelmi törvény emellett a honvédelmi alkotmány szervezeti vonatkozásaihoz 

tartozóan újraszabályozta a honvédelem intézményeinek összességét. Ennek megfelelően az 

új törvény magába olvasztotta az 1921-ben megújított Magyar Királyi Honvédség 

szabályozását is, persze már a trianoni követelményektől eltérő rendelkezésekkel. Ez utóbbi 

vonatkozásában kiemelendő, hogy a törvény tovább bővítette a honvédség rendeltetését, 

amikor úgy fogalmazott, hogy a „magyar állam hadereje a m. kir. honvédség. A honvédség 

feladata az országnak külső ellenség ellen való megvédése, a honvédelmi határszolgálat 

ellátása, közreműködés egyéb határőrizeti és határellenőrzési, továbbá a folyamrendészeti 

szolgálatban, valamint az ország belső rendjének és biztonságának fenntartásában az erre 

vonatkozó külön rendelkezések szerint.”723 Ebből ugyanis jól látható, hogy Honvédség 

részben önálló, részben közreműködési feladatként megkapta a rendvédelmi feladatrendszer 

legfajsúlyosabb elemeit is, mintegy összhangban a hadügyi kényszerűség stratégiájával, 

amely a trianoni diktátummal szembeni rejtésben ugyan, de igyekezett a különböző társ – 

fegyveres – szervekben katonai képességeket bújtatni és fejleszteni. A folyamőrséggel és a 

határőrséggel való kapcsolódás például egyértelműen kirajzolódik ebből a feladatszabásból. 

Fontos emellett az a rendelkezés is, amellyel a honvédelmi törvény előzetesen 

rögzítette, hogy a földművelésügyi miniszter alárendeltségébe tartozó méneskar a honvédség 

szerves részeként értendő, ahogy az is, hogy háború esetén „a m. kir. csendőrség, a m. kir. 

rendőrség, a m. kir. pénzügyőrség és az állami erdészet fegyveres személyzetének az a része, 

amely a hadi események miatt működését megszüntetni kénytelen, a honvédséghez 

csatlakozik.”724 Ezzel ugyanis a jogalkotó már előzetesen meghatározta a fegyveres védelmi 

rendszer átalakulásának fő irányát a háborús időszakra nézve és egyértelmű át-alárendelési 

szabályokat határozott meg az állam fegyveres testületeire vonatkozóan a frontközeli 

területekkel összefüggésben. 

Az 1939-es honvédelmi törvény a honvédség létszámára nézve már nem rögzítette a 

trianoni keretszámot, hanem úgy rendelkezett, hogy a létszám a költségvetési törvényben 

kerül feltüntetésre, vagyis annak lényegi korlátja tulajdonképpen az állam gazdasági 

teljesítőképessége ettől kezdve.  

A honvédelmi törvény kiemelt jelentősége az alkotmányfejlődés szempontjából abban 

is megragadható az ágazati szabályozáson túl, hogy abban számos olyan jogállásra és 

különösen hadkötelesekre vonatkozó rendelkezés törvényi szintre került, amelyet a korábbi 

                                                           
723 Hvt1939. 14. §. (1)-(2) bekezdése. 
724 Hvt1939. 14. §. (4)-(5) bekezdése.  
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törvények szűkebb körben szabályoztak és ebből következően sok tekintetben rendeleti 

szintre utaltak, miközben alapvető jogokat érintő viszonyokra terjedtek ki. 

A magyar állam fegyveres védelmi rendszerére vonatkozóan kiemelt jelentőségűnek 

értékelhető az átmeneti rendelkezések közötti azon szabály, miszerint a „m. kir. folyamőrség 

és a m. kir. határőrség a honvédség kötelékébe olvad be. A folyamrendészeti tennivalók 

ellátása a rendőrhatóságokra száll át.”725 Ez a rendelkezés ugyanis tovább erősítette a 

rendvédelmi szervek vonatkozásában a frontközeli területek tekintetében meghatározottakat 

és a trianoni rejtést követő fúziót mondta ki, amivel egyidejűleg például a folyami 

tevékenységek vonatkozásában a ma is hatályban lévő szervezeti feladatmegosztást fektette 

le. 

A honvédelmi törvény a kivételes hatalomra vonatkozó szabályozást is elnyelte és 

részben meg is újította a második világháború kezdetének évében. Ezzel a kivételes hatalom 

gyakorlásának jogát a törvényhozás továbbra is elsődlegesen a Minisztérium számára tartotta 

fenn.726 A minisztériumi döntést minden esetben valamely miniszter felelőssége mellett kellett 

meghozni, azaz az egyéni felelősség nem volt megkerülhető. 

A törvény sajátos – a jogbiztonság szempontjából nem kifejezetten támadhatatlan – 

megoldása, hogy felhatalmazása szerint a minisztérium a kivételes hatalom ideje alatt a tételes 

jogszabályi felsorolásban nem szereplő rendkívüli intézkedéseket is meghozhatott, 

amennyiben annak késedelme veszéllyel járt volna.727 Mindezt a jogalkotó úgy tette, hogy a 

141. § (2) szövege prima facie szűkíteni látszik a rendkívüli intézkedések határait, mikor is a 

rendeleti jogalkotást közigazgatási, magánjogi, eljárási területre korlátozza, azonban a mondat 

második felében már „a törvényhozás hatáskörébe tartozó egyéb intézkedés” meghozatalát 

szerepelteti, amely kétségkívül ennél jóval szélesebb, elviekben szinte határtalan jogkört 

biztosított. 

A törvény a rendkívüli intézkedések kiadásának feltételeként szabta, hogy azok 

bevezetése „a honvédelem érdekében elkerülhetetlenül szükséges” legyen, emellett pedig 

kikötötte, hogy nem lehetett kibocsátani ebben a körben az állam szervezetét és működését 

érintő, a törvényhatósági és községi önkormányzat rendszerét érintő döntéseket, továbbá nem 

lehetett az egyébként fennálló törvényi felhatalmazásokon túlmenően anyagi büntetőjogi 

                                                           
725 Hvt1939. 80. §-a. 
726 Vö: Hvt1939. 141. § (1) bekezdése. 
727 Vö: Hvt1939. 141. § (2) bekezdése. 



279 

szabályokat megállapítani.728 Ezzel tehát a jogalkotó a rendkívül széles felhatalmazást 

egyfajta negatív keret meghatározásával tette korlátozottá. 

Szintén a rendkívüli intézkedések mederben tartását szolgálta az a követelmény, amely 

értelmében az ilyen rendeleteket haladéktalanul be kellett mutatni az országgyűlés mindkét 

házából alakítandó, 36 tagú „országos bizottságnak”.729 Az országos bizottság gyakorlatilag 

egyfajta törvényhozási ellenőrző szervként működött. Mint ilyen, az alsó- és felsőház kijelölt 

tagjai útján és szakértők közreműködésével járt el a házszabály alapján. Ez a szerv volt 

hivatott megvizsgálni, hogy a minisztérium kivételes hatalom időszaki rendeletei helyesek és 

célszerűek voltak-e. Az országos bizottság e körben javaslatokat, ajánlásokat fogalmazhatott 

meg a Minisztérium részére, de adott esetben véleménye alapján kötelező volt az 

Országgyűlés összehívása is, amennyiben a döntések felülvizsgálatát látta volna indokoltnak. 

Fontos azonban kiemelni, hogy a bizottságnak önmagában nem volt felhatalmazása a 

minisztériumi döntések végrehajtásának felfüggesztésére, mivel arra legfeljebb a törvényhozó 

rendelkezhetett eszközökkel a hatalommegosztás elvének megfelelően, hiszen a bizottság nem 

reprezentálta a teljes törvényhozói hatalmat. 

Az 1939-es honvédelmi törvény némileg bővítette az 1912-es szabályozás rendkívüli 

intézkedési rendszerét, és rendszertanilag is cizellálta azokat, amikor öt nagy csoportba 

foglalta a meghozható intézkedéseket. 

Az első csoportban a közigazgatási szervezetre,730 a másodikban a rendészetre,731 a 

harmadikban a pénzügyekre,732 a negyedikben az igazságszolgáltatásra,733 míg az ötödikben, 

az ún. „vegyes” csoportban minden, az előző csoportokba nem tartozó területekre vonatkozó 

szabályok kaptak helyet.734 

A közigazgatási szervezet vonatkozásában a legfontosabb és vélhetőleg az egyik 

leghatékonyabb rendkívüli intézkedési eszköz a közigazgatás szervezetének és működésének 

módosítására, valamint a kormánybiztosok kinevezésére irányuló felhatalmazás volt. Ezzel a 

jogalkotási lehetőséggel a Minisztérium a kivételes hatalom időszakára lehetőséget kapott az 

államszervezet és az önkormányzati működés egyszerűsítésére735 és centralizálására, de ez 

                                                           
728 Vö: Hvt1939. 141. § (2)-(3) bekezdései. 
729 Vö: Hvt1939. 141. § (5)-(6) bekezdései. 
730 Vö: Hvt1939. 142-145. §-ai. 
731 Vö: Hvt1939. 146-154. §-ai. 
732 Vö: Hvt1939. 155-158. §-ai. 
733 Vö: Hvt1939. 159-161. §-ai. 
734 Vö: Hvt1939. 162-170. §-ai. 
735A minisztériumaz önkormányzati hatóság testületi szerve működésének szünetelését, hatáskörének más 

önkormányzati hatóságokra történő átruházását rendelhette el, illetveaz önkormányzati testületek 

szabályrendeleteinek bármely rendőri természetű rendelkezését ideiglenesen hatályon kívül helyezhette s 

helyébe más rendelkezéseket léptethet, vagy erre a belügyminisztert felhatalmazhatta. (Hvt1939.142. §) 
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biztosította a hadműveleti területekre vonatkozó különleges közigazgatási szabályok 

megállapítását is. Nem volt kizárt az sem, hogy a minisztérium az egyes közigazgatási 

hatóságok eljárását a törvényektől eltérően szabályozza, vagy bármely közigazgatási feladat 

ellátását kormánybiztosra bízza. A kormánybiztos hatáskörét rendeletben kellett 

megállapítani736, az alárendeltségébe utalható szervek vonatkozásában fennálló alapvető 

jogosítványait és ennek korlátait azonban – követve az 1912-es szabályozási megoldást – 

maga a törvény határozta meg737. 

A rendkívüli intézkedések második nagyobb csoportjában a rendészetre vonatkozó 

szabályok kaptak helyet. Ebben a körben számos olyan rendkívüli intézkedés jelenik meg, 

amelyek a későbbi szabályozásokba minimális változtatással kerültek át. Ide sorolhatók az – 

1912-es szabályozásból már nagyrészt ismert –  útlevélre vonatkozó rendelkezések, a 

fegyverekre, lőszerekre és robbanóanyagokra vonatkozó szabályozás, a kiürítés, a 

sajtóellenőrzés szabályai,738 az egyesülési- és a gyülekezési jog korlátozása, illetve a posta-, 

távíró-, távbeszélő-forgalom és a rádió ellenőrzése. Ezek közül néhány esetben a rendelkezés 

joga nem a minisztériumot illette meg, hanem magát az ágazati minisztert,739 fenntartva a 

jogkorlátozás és a fokozott ellenőrzési jogkör lehetőségeit a felhatalmazás szintjén. 

A rendkívüli intézkedések harmadik csoportjába a pénzügyi területre vonatkozó 

kivételes hatalmi rendelkezések kerültek. Az itt megjelenített valamennyi rendelkezés a 

pénzügyi rendszer által szabályozott területek honvédelmi szolgálatba állíthatóságát 

biztosította az 1912-ből már ismert hitelműveleti szabályoktól, a pénzforgalom szabályozásán 

át a közszolgáltatásokra, valamint a Magyar Nemzeti Bank, a Pénzintézeti Központ és a m. 

kir. Postatakarékpénztár ügyvitelére és üzletvitelére vonatkozó felhatalmazásig. 

A rendkívüli intézkedések negyedik csoportjába az igazságszolgáltatásra vonatkozó 

rendelkezések kerültek. A szűkszavú szabályozás a bírák áthelyezhetősége mellett mind a 

polgári, mind a büntető eljárások kapcsán tartalmazott rendelkezéseket. Ezek értelmében a 

magánjogi követelések érvényesítése akár teljes egészében felfüggeszthetővé vált, vagy akár 

azonnali rendezésre nyílott lehetőség a minisztérium döntése függvényében, valamint 

lehetőség nyílt egyes bűncselekmények esetében az eljárást más büntetőbíróságok 

                                                           
736 Lásd Hvt1939. 126. § (7) bek. 
737 Így nem volt lehetősége például rendelkeznie a királyi bíróságok és ügyészségek személyzetével, miközben 

más állami szervek vonatkozásában rendkívül széles volt a mozgástere, akár olyan földrajzi és szakmai területen 

is igénybe vehette az alkalmazottakat, amely ezek rendes működési körén kívül esett. (Hvt1939. 143-145. §) 
738Bővebben lásd: Gorda Éva (2008): A cenzúra működése 1939―1945 között Magyarországon. In 

Hadtudományi Szemle 2008/2. szám 113-120. o. 
739A kiürítés például a belügyminiszter joga volt, amelyet a honvédelmi miniszterrel egyetértve rendelhetett el. 

(Hvt1939.147. §)  
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illetékességébe utalni, illetve felgyorsítani. Ezek a rendelkezések azonban nem sérthették a 

megfelelő jogorvoslathoz való jog és a védelem elvének érvényesülését. 

A kivételes hatalom keretében meghozható intézkedések ötödik csoportja az ún. 

„különféle kivételes intézkedések” csoportja. Nyugodtan nevezhetnénk ezt a csoportot 

„egyebek”-nek, mert itt valóban széles skáláját találhatjuk a rendkívüli intézkedéseknek, az 

eljárási jellegű intézkedésektől740 kezdve, a társadalombiztosítási szabályozáson keresztül, az 

érdekképviseleteken át, a temetkezésre vagy a közegészségügyre vonatkozó intézkedésekig. 

A kivételes hatalom terén tehát az 1939. évi II. törvénycikk követte és sok tekintetben 

pontosította, fejlesztette az 1912-es szabályozást, méghozzá úgy, hogy a kivételes hatalom – 

mai értelemben: különleges jogrend – intézményét csak a háború és a háború veszélye esetére 

tartotta fenn, így azt a honvédelmi szabályozás komplex rendszerébe építette be. A 

szabályozás fő célja itt is a végrehajtó hatalom operativitásának növelése volt, de oly módon, 

hogy annak kereteit már előzetesen, a béke időszakában meghatározza a jogalkotó, lefektetve 

egyúttal különböző parlamentáris garanciákat és a kivételes helyzet időbeli kötöttségeit is. Ez 

a szabályrendszer aztán váratlan gyorsasággal került alkalmazásra a második világháború 

során, ahol rendeltetését a totalitárius hatalomátvételekig többé-kevésbé az eredeti jogalkotói 

szándék szerint tudta megvalósítani, hogy aztán a második világháború után 1960-ig a 

törvényalkotás által érdemben nem érintett tárgykörként maradjon meg. 

Mindezek mellett 1939-es honvédelmi törvény totális háborúra való készülésének – és 

az első világháború tapasztalatainak – sajátos megnyilatkozásaként értékelhetők a törvény 

rendkívül kiterjedt büntetőjogi szabályai is, melyek között példaként említhetők a különös 

elévülési szabályok, a jogi személyek szerveinek büntetőjogi felelősségére vonatkozó 

rendelkezések, a honvédelmi érdekből történő zárt tárgyalási felhatalmazás, vagy épp a 

háború idejére szóló büntető jogszabályok alkalmazásának kiterjesztése, valamint a katonai 

büntető joghatóságra és a rögtönbíráskodásra vonatkozó új szabályok.  

Összességében azt mondhatjuk, hogy az első ágazati szemléletű honvédelmi törvény 

fontossága nem csak a honvédelem hatékonyságának növelésében és az egyes részterületek 

újraszabályozásában ragadható meg, hanem témánk szerint abban is, hogy törvényi szinten 

szabályozta a honvédelem, mint védelmi ágazat szinte egészét, s rendelkezései között a 

fentieken túl szerepeltek a mai értelemben vett különleges jogrendi felhatalmazó szabályok, 

valamint a honvédelmi kötelezettségek széles körű rendszerének szabályozása is,741 amivel a 

                                                           
740 Például lásd Hvt1939. 162. § 
741 E tekintetben bővebben lásd: Kovács István (2014): A honvédelmi kötelezettségek törvényi szabályozásának 

változásai. In Katonai Jogi és Hadijogi Szemle 2014/1. szám 223-268. o.  
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jogalkotó előremutató és döntően törvényi – nem pedig rendeleti - szintű szabályozást adott az 

ágazatra nézve. 

Mindezek mellett az első ágazati honvédelmi törvény egy korszakos jogalkotási 

termék is abban az értelemben, hogy az a hadügyi kényszerűség stratégiájának kiteljesedését 

is jelentette az első világháborús összeomlás után. Ennek a kiteljesedésnek a részeként a 

honvédelmi törvény egyben a hadügy 1920-tól tartó újraszabályozásának, sőt az 1867-től tartó 

szabályozás fejlesztésének is az olvasztótégelye lett, vagyis a fokozatosan épülő szabályozás 

egységesítését, letisztulását is szolgálta. 

Meglátásom szerint tehát az 1939. évi II. törvénycikkel a magyar jogfejlődés egy 

jelentős lépést tett a honvédelem jogállami szabályozása terén, amibe még a büntető 

szabályok is illeszkednek annyiban, amennyiben az új bűncselekményi tényállások 

megállapítását alapvetően nem engedték a rendeleti felhatalmazás szintjére. 

Ezzel a jogalkotó méltó, bár a háború által derékba tört kolloráliumát adta a polgári 

állam katonai , sőt tágabb fegyveres védelmi fejlesztésének is, amit érdemes tendenciái szerint 

is áttekintetni és az elméleti alapvetésekkel szintetizálva a jelenben való hasznosíthatóság 

felől is megvilágítani. 

7.7. A FEGYVERES VÉDELEM 1867 ÉS 1944 KÖZÖTTI KATONAI DOMINANCIÁJÚ 

DIFFERENCIÁLÓDÁSÁNAK ÁTTEKINTŐ ÉRTÉKELÉSE 

A polgári korszak Magyarországának fegyveres – és különösen katonai – védelméről, 

honvédelmi alkotmányáról és honvédelmi rendszerének (alap)törvényi szintű szabályozásáról 

azt állapíthatjuk meg, hogy abban egyszerre keveredtek 

(1) a biztonsági környezethez való alkalmazkodásnak, 

(2) az állami képességek és erőforrások optimális felhasználásának, 

(3) a dinasztikus érdekek és a nemzeti igények közti konfliktust oldani kívánó 

kiegyezésnek, 

(4) a jogállamiság fokozatos kiépítésének, valamint 

(5) a technikai, társadalmi, katonai fejlődés gyors lekövetésének 

a jellemzői, illetve jogalkotói törekvései. 

E tekintetben mindenképp szükséges figyelembe venni azt a tényt, hogy a 19. század 

vége, illetve a 20. század első fele egy olyan időszakot jelent, amelyben a maihoz 

meglehetősen hasonló biztonsági környezetváltozással kellett szembe néznie az államnak. A 

boldog békeidőkben ugyanis az egyre feszülő társadalmi, etnikai, nemzeti keretek mellett 

mindvégig jelen volt a háborús fenyegetés tudata, de nem a korábban jellemző mindennapos 
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nagyhatalmi háborúkkal, hanem a kisebb intenzitású és Európa centrumát meg nem rázó helyi 

háborúkkal és gyarmati konfliktusokkal, melyeket a nagyhatalmak küzdelmeként fogtak fel. 

A nagyhatalmak versengése – vagyis az európai koncert – azonban fegyverkezési versenyt is 

jelentett, amit sajátosan befolyásolt a régi hatalmi rezsimek lassú, de a felszín alatt igenis 

intenzív eróziója, ami a totalitarizmus születésének vajúdásaként is felfogható. A klasszikus 

államközi konfliktusok fenyegetése mellett a migrációs kihívások, az államhatár rendje ellen 

elkövetett cselekmények, valamint a politikai tömegmozgalmak elterjedése és az erőszakos 

cselekményekre is nyitott tömörülések jelenléte mind-mind afelé mutatott, hogy az állam 

erőszak monopóliuma terén egyszerre kell érvényesíteni a jogállamiság szabályozottságát és 

az alkotmányos parlamentarizmus kritériumait, valamint fenntartani a hatékonyságot a 

gyarapodó védelmi funkciók sajátos igényei szerinti intézményesítéssel, de az egyes védelmi 

ágazatok közti átjárhatóság fenntartásával, hogy a védelem végső soron a deáki értelemben 

„czélra vezessen”. 

Jól látható az is, hogy míg az 1867-es kiegyezést követően kimagasló jelentőségű 

igény volt az alkotmányosság helyreállítását követően annak tényleges napi gyakorlattá tétele 

és vele a parlamentarizmus megújítása és a jogállamiság kiépítése, addig a két világháború 

között már ezen szempontok mellett – különösen Magyary Zoltán munkásságában és 

egyébiránt az állam hatalmi karakterének szervezésében és döntési metódusaiban – az állami 

reagáló képesség fokozása, a hatékony, jól szervezett, a kor követelményeihez igazodó, a 

trianoni katasztrófából többé-kevésbé felállni képes, erős állam igénye vált meghatározóvá. 

Ez sajnos együtt járt azokkal a tendenciákkal is, melyek a politikai és katonai – csendőri, 

államrendőri – körök összefonódását tudták erősíteni, vagy legalábbis könnyíteni, de együtt 

járt emellett a szabályozás és az államszervezés védelmi aspektusainak további fejlesztésével 

is. 

Kiemelendő, hogy a kor védelem-szervezésében bár egyértelművé vált a védelmi 

funkciók gyarapodása és ez által a védelmi ágazatok elkülönítése és sajátos intézményi 

leképezése, illetve államosítása, ezek mellett mégis elsődleges maradt a katonai típusú 

fenyegetések fókuszponti jellege, illetve a nem feltétlenül katonai fenyegetések katonai 

kezelésére való nyitottság. Ez részint abból fakad, hogy hazánkban 1867-ben vette igazán 

kezdetét az állam fegyveres védelmi rendszerének kialakítása, vagyis az az időszak, amikor 

erőteljes szervezetalakítás mellett a védelem a katonai dominanciától a komplex és egyben 

osztott – azaz katonai és rendészeti ágazatokra tagolódó – rendszer irányába fejlődött tovább. 

Másrészt az a belátás is oka volt ennek a hozzáállásnak, hogy a katonai fenyegetések Európa 

– és különösen hazánk – peremén, de várhatóan Európán belül is valós kihívást jelentettek, 
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ami szükségképpen maga után vonta azt következményt, hogy fel kellett készülni a háború 

megvívása mellett a közigazgatás hadi érdekek szerinti átállítására – ennek részeként a 

katonai közigazgatásra –, amihez szükséges volt az egyes védelmi ágazatok közti összhang és 

képességbeli átjárhatóság biztosítása is. Az a tény tehát, hogy a fegyveres erő a karhatalmi 

szolgálat révén részt vett rendészeti feladatok ellátásában, valamint az, hogy az inkább 

rendészeti profilú csendőrség tábori alkalmazása, illetve a detektív testület 

fegyvergyakorlatokon való részvétele mondhatni mindennaposnak tűnt ebben az időszakban, 

nem csak a fegyveres testületek közti helyes kooperációt tükrözte, hanem felkészülést is 

jelentett a háborús időszakra, amikor bizonyos területeken egyértelmű igényként merült fel a 

rendészeti erők át-alárendelése – vagy akár beolvasztása is – a haderőbe. Ez a komplex 

szemlélet úgy a békeidejű, mint a háborúra készülő szabályozásban megjelent 1867 és 1944 

között, s ennek csúcsát az 1939. évi honvédelmi törvény azon szabálya jelentette, amely a 

rendőri és határőr erők haderőbe olvasztásáról rendelkezett a háború idejére.742 

Az első polgári korszak fegyveres védelme tekintetében egyértelműen megállapítható, 

hogy a fegyveres védelem alapelvei tekintetében az 1867 és 1944 közti időszak egyszerre tette 

fajsúlyossá a jogállamiság elvét a parlamentáris hatalommegosztás szabályaival együtt, 

valamint domborította ki már 1867-től az egyazon erőszak elvét, melyből következően a 

fegyveres testületek az állam fegyveres védelmi rendszerének differenciálódása ellenére is 

hatékonyan közreműködhettek egymás feladataiban, beleértve ebbe a katonai karhatalom 

intézményét épp úgy, mint a csendőrség és a detektív testület közreműködését a katonai 

táborok rendjének fenntartásában, a csendőrség törvényhatósági jogú városokba való 

behívhatóságának, illetve kivételes hatalom idején általános érvényű berendelésének 

esetkörét, vagy az egyes rendészeti szervek fúzióját, illetve állományának – fentebb már 

említett – átcsoportosítását háború idején a katonai erőbe. Ez a szemlélet azt mutatja, hogy a 

korabeli jogalkotó úgy látta, egyes fenyegetések mind béke, mind pedig háború – mai 

fogalmaink szerint különleges jogrend – idején szükségessé tehetik az állam minősített 

erőszak-képességének „koncentrált” bevetését, vagyis az ágazati tagoltság közti hídszabályok 

biztosítását és a szóban forgó fenyegetések kezelésénél az eltérő védelmi ágazatokba tartozó 

                                                           
742 Ezen rendelkezés több szempontból is érthető és igazolható. Egyrészről a hadműveletekkel érintett 

területeken a katonai mozgások és tevekenységek mellett is szükséges a rendészeti funkciók ellátása, amelyhez 

mind szakmai-kiképzettségi, mind vezetési-irányítási szempontból értelemszerű rendészeti erőket 

átcsoportosítani a haderőbe. Másrészről a határőrizet és védelem tekintetében látni kell, hogy háborús időkben 

átértékelődik a határőrizet és –védelem feladatrendszere, illetve a feladatok priorizálása és az egyrészt a zárás 

igénye miatt elsődleges katonai jelentőségre tehet szert, másrészről az esetleges beszivárgó ellenséges erők elleni 

fellépésben is kiemelt jelentőségű. 
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katonai karakterű szervek képességeinek koordinált és összevont, illetve összehangolt igénybe 

vételét. 

A két elv között az operativitás elve jelentette ebben a korszakban is a hidat. Ez 

egyértelműen afelé mutatott, hogy egyrészt az egyes kérdésekről való döntéseket igyekeztek 

az operativitás igényei szerint megfelelő szereplőkhöz telepíteni – például karhatalom esetén a 

helyi parancsnok és a törvényhatóság szintjére, több miniszter szabályozása mellett; az 

országgyűlési őrség támogatása esetén a házelnökhöz, vagy háznagyhoz és az egyes érintett 

parancsnokokhoz; míg a haderő mozgatása és igazgatása tekintetében a végrehajtó 

hatalomhoz, szervezése és fenntartása tekintetében pedig a törvényhozóhoz –, másrészről 

pedig nyitva hagyták a feladatellátásban való együttműködést az egyes fegyveres testületek 

között, törekedve arra, hogy adott védelmi funkciót, az ellátás igényeinek leginkább 

megfelelő jellegű szervezet lássa el. Ennek példája volt a határvédelem váltakozó feladata, 

mely a katonai határőrvidékek felszámolása után katonai feladatból félkatonai feladat lett a 

csendőrség belépésével, majd rendészeti feladattá vált a határrendőrség megszervezése után, 

hogy aztán újra visszatérjen a katonai feladatrendszerbe a szomszédságpolitika, a zöldhatáron 

való mozgás kiképzettségi igényei, és a határok védelmének jellegváltozása miatt a magyar 

királyi határőrség haderőbe történő beolvasztása idején. 

Ezt a feltevésemet erősíti a fegyveres védelem rendszerének 1867 és 1944 közti 

differenciálása is, amelyben a jogalkotó – tartalmilag mindvégig – érvényesítette az egyazon 

erőszak elvét a szabályozásban, miközben a fegyveres védelem funkcióit több testület között 

osztotta meg és elvonta a bécsi kamarilla kizárólagos irányítása, illetve a kormányzat egy – 

honvédelemért felelős – tagjának „kizárólagos” rendelkezése alól. Mialatt a fegyveres 

védelmi intézmények száma az állam védelmi funkcióinak gyarapodását követve bővült és 

ágazatilag is tagozódott, aközben a jogalkotó úgy tartotta fenn a fizikai erőszak 

monopóliumának egységét, hogy közben a fegyveres védelmet is hozzá igazította az állam 

feladatbővülését kísérő általános szervezetalakítási trendekhez a különböző közreműködői 

szabályozással és a végrehajtó hatalom széles körű operatív irányítási jogköreivel. 

Amíg tehát 1867 és 1944 között egyre másra születtek meg azok az új katonai 

karakterű szervek, amelyek az egyes újnak nevezhető, vagy újonnan önállósult állami védelmi 

funkciók ellátására voltak hivatottak és ezzel végérvényesen lezárták az állam azon korszakát, 

melyben a fegyveres védelem általános érvényű fő testülete a haderő volt, addig a jogalkotó 

erősítette is a fegyveres védelmet az által, hogy speciális átmeneti szabályokat alakított ki az 

egyes szakterületileg elkülönített katonai karakterű szervek feladatrendszerében. 
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Ezzel tehát a jogalkotó elkülönítette alaprendeltetés szerint a külső és a belső védelmi 

funkciókat a szervezetek szintjén is, de egyidejűleg biztosította az egyazon erőszak elvének 

érvényesülését bizonyos sajátos határhelyzetekben, ahol az állami erőkoncentráció, vagy 

legalábbis az egyes katonai karakterű szervek közti közreműködés szükségszerűnek 

mutatkozott. Ez a politikai kultúra egy a hatalommegosztáson alapuló egészséges szemléletét, 

de még inkább a fegyveres testületekbe és a frissen kialakított parlamentarizmusba vetett 

bizalmat tükrözött, hiszen ez a szabályozás – amely meghatározta az egyes katonai karakterű 

szervek alapvető feladatait, de amellett lényegében a végrehajtó hatalom ágazatirányítóira és 

az egyes szervek vezetőire bízta a kooperációs esetkörök meghatározását, illetve a 

kooperációk gyakorlati megvalósítását, – tulajdonképpen békeidőben is lehetővé tette bármely 

katonai karakterű szervnek bármely védelmi feladatra történő igénybevételét, ami nem váltott 

ki hatalmas politikai ellenzést, vagy a társadalom félelmét, hisztériáját, esetleg a diktatúra 

bevezetését. 

Ez a trend a katonai védelem terén úgy jelent meg, hogy a fegyveres erők 

alaprendeltetésében már az első polgári modell kezdete óta jelen volt a belrend fenntartásának 

feladata, amely előbb kivételes – de nem a békeidejű működésből kizárt –, utóbb pedig 

általános feladatként öltött testet. A jogalkotó tehát rögzítette, hogy a fegyveres erő 

alapfeladata az ország külső, katonai típusú támadásokkal szembeni megvédése, azonban 

belátta azt is, hogy ez nem kizárólagos feladata az ekkor jelentős létszámú és folyamatosan 

fejlődő haderőnek. Ez a megoldás egyrészről a legitim fizikai erőszak monopóliumának 

oszthatatlansága miatt elvi szinten is védhető, másrészről okszerűnek mutatkozott a fegyveres 

védelem differenciálódásának időszakában is, mert az új belső védelmi struktúra még 

kialakulóban volt, harmadrészt a rendészeti ágazat kiteljesedése után is indokolt volt az 

egyazon erőszak elvének ilyetén érvényesítése, hiszen a normál működésen túlmutató 

kihívások rendkívüli eszközök – így például kivételes hatalom bevezetése – nélkül is 

kezelhetők voltak a megváltozott biztonsági környezetben a normál jogrend felfüggesztését 

szükségessé tevő eszkaláció előtt. A megoldás mellett szólhat azonban még az a tény is, hogy 

a fegyveres védelem differenciálódása előtt a sereg jelentős részt vállalt az egyéb védelmi, 

mondjuk úgy, hogy belső védelmi feladatok ellátásában is, vagyis az egyes sajátos békeidejű 

közreműködési feladatok szerves részét képezték a haderő tapasztalatainak és kiképzési 

rendszerének, még amellett is, hogy azok – helyesen – nem alapfeladati jelleget és súlyt 

öltöttek ettől az időszaktól kezdve. 

A fegyveres védelem rendszerének differenciálódása keretében az egyes katonai 

karakterű szervek alapfeladatainak elhatárolása mellett tehát a jogalkotó úgy építette be az 
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egyazon erőszak elvét a védelmi alkotmány szabályrendszerébe, hogy abban egyrészről teret 

engedett az egyes szervek békeidejű közreműködésének, másrészről pedig a súlyos kihívások 

esetére sajátos – mérlegelést nem engedő – transzformációs szabályokat és felhatalmazásokat 

nyitott az egyes szervek erőinek át-alárendelésére, vagy rendkívüli igénybevételére a kivételes 

hatalom bevezetésének keretei között. 

Fontos e korszakkal kapcsolatban leszögezni, hogy a fegyveres erők vezérlete, 

vezénylete és belszervezete tekintetében az államfő vezette végrehajtó hatalom jogosítványai 

voltak túlsúlyban, amely megosztást az 1867-es Kiegyezés törvényesített. Ezzel a végrehajtó 

hatalom kezében egy hatékony és operatív jogkör csoportosult a fegyveres védelem terén, ami 

alkalmasnak mutatkozott a legtöbb kihívás kezelésére, azonban nem nyitott teret az 

alkotmányos rendszer esetleges öncélú átalakítására, vagy a parlamentáris működés erővel 

való – de alkotmányos látszatú, vagy jogilag bizonytalan megítélésű – korlátozására, illetve a 

haderő képességeinek, rendszerének, továbbá működési keretszabályainak törvényhozói 

támogatás nélkül történő módosítására. Innen nézve tehát az első polgári időszakban a 

jogalkotó az alkotmányos rendszer szisztémájának fenntartására használta a statikus kontroll 

intézményét, míg a parlamenti kontroll, valamint a katonai büntetőhatalom és a közigazgatási 

bíráskodás révén jelentőssé tette a dinamikus kontrollt, illetve a biztonsági környezet 

változására reagáló intenzív jogalkotás révén a szintetizált kontrollt is. Az is kiemelendő 

emellett, hogy bár az uralkodó hadügyi felségjogai meglehetősen széles körűnek tekintendők, 

egyre erősödött azok kormányon keresztül való gyakorlásának elve, ami mellett kontrollt 

jelentet egyrészről a kormányzaton belüli ágazati feladatmegosztásból fakadó belső 

hatalommegosztás, másrészről pedig a törvényhozásnak felelős kormány felett érvényesülő 

politikai kontroll belépése, vagyis a törvényhozás mögöttes ellensúlyi szerepének – dinamikus 

kontrollkénti – megerősítése is, mely ez idő tájt több kormányzati kezdeményezésű 

törvényjavaslat bukásában is megnyilvánult. 

A végrehajtó hatalom jogköreivel szemben tehát mindvégig ott voltak a törvényhozó 

klasszikus jogosítványai, vagyis a fegyveres védelem intézményesítésének, költségvetésének 

és létszámának meghatározására vonatkozó jog, valamint a kormányzat politikai felelősségre 

vonásának lehetősége, továbbá egy széles társadalmi konszenzus, amely a mindig kiújuló 

politikai viták ellenére valóban alapvetésként ismerte el, hogy a haza és a nemzet 

függetlenségének, rendjének és biztonságának védelme olyan nemzeti ügy, amelyhez a 

szükséges feltételeket meg kell teremteni és fenn kell tartani, méghozzá egy olyan 

(alap)törvényi feladatmeghatározással, amely az operativitás elvét úgy érvényesítette, hogy 

abból a fegyveres védelem rendszere iránt táplált társadalmi bizalom is tükröződött. 
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Ez a kontrollrendszer pedig működőképesnek bizonyult, amit épp úgy bizonyít a 

kiegyezési folyamatot majdnem megakasztó hadkiegészítési rendelet vitája és törvényhozási 

jogkörbe vonása, mint a fentebb említett katonai bíróságok hatásköréről szóló törvények 

„eleste”, valamint a katonai határőrvidék polgárosításának ügye, vagy a véderőviták 

parlamenti konfliktusai. Ennek működéséről persze egy további, az adott törvények 

megalkotásának folyamatát részleteiben is tárgyaló kutatás további fontos információkat 

szolgáltathat, azonban feltevésem szerint a kimerítő kutatás sem cáfolná meg azt a feltevést, 

hogy a haderő feletti hatalommegosztás ezen rendszere a kor sajátosan formálódó 

parlamentarizmusának keretei között jelentős dinamikus kontrollt biztosított a végrehajtó 

hatalommal és így az állam erőszakmonopóliumának intézményeivel szemben is, ami egy 

ígéretesnek mutatkozó és egészséges védelem-felfogás politikai kultúrába való beivódásával 

vált igazán működőképessé. 

Kritikus pontnak tekinthető a képletben a politikai kultúra fejlettségének kérdése, 

hiszen az 1848-1849-es törekvésektől eltekintve a magyar parlamentáris hagyományokat 

meglehetősen intenzív presszió érte időről-időre a bécsi abszolutisztikus törekvések által, ami 

bizonytalanná tehette elvi szinten a törvényhozói kontroll érvényesülését arra az esetre, ha 

parlamentáris kultúra nem erősödött volna meg ebben a korszakban. Ennek az elvi kritikának 

azonban ellene hatott a dualizmus időszakában a dinasztikus törekvések és a nemzeti érdek 

közti ellentétek sora, mely épp hogy erősítette a parlamentáris kontroll működését. A két 

világháború közötti időszak – néha talán autoriter jellegeket is mutató – korlátozott 

parlamentarizmusában743 a hatékony nemzeti alkotmányossághoz való ragaszkodást az ország 

nemzetközi helyzete kényszerített ki. Ebben a sajátos történelmi helyzetben persze egyes 

nacionalista vadhajtások ugyan megjelentek, de ezeknél hangsúlyosabb volt az a létérti érdek, 

hogy a szélsőségek és forradalmi politikai mozgalmak visszaszorításában az állam 

tevőlegesen is nyilvánuljon meg, valamint az, hogy az ország önvédelmi képességeinek 

lehetőség szerinti megteremtése és fejlesztése eredményes legyen és vele az állam 

hatékonyságának növelése felé mutató igények is kielégítést nyerjenek, még ha mindez 

időről-időre a parlamentarizmus válságának gondolatát feszegető történelmi időszakban 

történt is.744 

                                                           
743 Lásd: Romsics Ignác (1982): Ellenforradalom és konszolidáció. A Horthy-rendszer első tíz éve. Gondolat 

Kiadó, Budapest. Romsics Ignác (2012): A Horthy-rendszer jellege: Historiográfiai áttekintés. In Korunk 

2012/11. szám 3-12. o. Püski Levente (2012): Magyarország politikai berendezkedése a két világháború között. 

In Korunk 2012/11. szám 13-25. o. Szabó Dániel – Boros Zsuzsanna (2008): Parlamentarizmus 

Magyarországon (1867-1944). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 353-386. o. 
744 E tekintetben lásd: Urr György (1929): A parlamentarizmus válsága. Földesi Gyula könyvnyomdája, Kassa. 

Albrecht Ferenc – Búza László – Földes Béla – Gratz Gusztáv – Gyömörey György – Haendel Vilmos – 
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Hiányosságként, vagy kritikaként persze felvethető, hogy a független 

igazságszolgáltatás megteremtése a katonai szféra tekintetében meglehetős lemaradásban volt, 

hiszen az állományban lévő hadbírák és honvéd ügyészek munkáját jelentős mértékben 

befolyásolták a parancsnokokhoz telepített büntetőeljárásbeli jogosítványok.745 Itt azonban 

érdemes azt is megjegyezni, hogy mindezek ellenére a katonai büntetőjog és 

igazságszolgáltatás szabályozása és rendszere az anyagi és eljárási szabályok polgári 

elvárásokhoz való jelentős közelítésével még így is korszakos változásokon ment keresztül a 

korábbi időszakokhoz képest, ahol a katonai büntetőjog szabályrendszere egy véres és 

vasszigorral vértezett rendtartási eszköz, a katonai bíró pedig lényegében egy a vasfegyelmet 

szavatoló jogtudó katona volt, a haderő rendje felett őrködő parancsnokok és hatalmasságok 

közvetlen irányítása mellett. Természetesen a katonai igazságszolgáltatás ilyetén felemás 

fejlődése némileg gyengítette a végrehajtó hatalommal szembeni dinamikus kontroll 

hatékonyságát, ami mellett érdemes rögzíteni, hogy a dinamikus kontroll igazságszolgáltatási 

aspektusát nagyban segítette a közigazgatási bíráskodás kialakulása és a honvédelmi érdekek 

körében is megmutatkozó érvényesülése.746 

Vitán felül állónak tűnik azonban az a megállapítás az 1867 és 1944 közti időszakra 

nézve, hogy abban a fegyveres védelem szabályozása jelentős fejlődésen ment keresztül, 

aminek a zászlóshajóját a katonai védelem szabályozása adta. Ebben az időszakban ugyanis 

jelentős mértékben gyarapodott és fejlődött az (alap)törvényi szabályozás köre a katonai 

védelem terén, ami nem csak a védelem alapintézményeire és alapvető szervezeteire, hanem 

különböző – részint régre nyúló, részint újszerű – speciális intézményekre – mint a 

beszállásolás, a képviselők hadkötelezettségének sajátos szabályozása, a személyes védelmi 

kötelezettségek megváltásának szabályai, vagy a katonai szolgálaton kívüli személyes 

honvédelmi közreműködés keretei –, illetve a technikafejlődés miatt indokolt szabályozási 

terültekre is – mint amilyen a légvédelem –kiterjedt. Ennek a dinamikus, a katonai érdekeket 

a civil jogfejlődés és államrendszer érdekeivel összehangolni igyekvő szabályozás-

                                                                                                                                                                                     
Barabási Kun József – Lakatos Gyula – Lukács György – Mattyasovszky Miklós – vitéz Moór Gyula – 

Niamessny Mihály – Polner Ödön – Radisics Elemér – Rakovszky Iván- Szandtner Páls – Báró Wlassics Gyula 

(1930): Válságban van-e a parlamentarizmus? Gergely R. Könyvkereskedése, Budapest. Magyary Zoltán (1939) 

i.m. Egyed István (1942): A parlamentarizmus sorsa. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest. 
745 Bővebben lásd: Farkas Ádám – Kelemen Roland (2015a) i.m. 
746 Magyar Közigazgatás Szerkesztősége (1900): Közigazgatási elvi határozatok egyetemes gyűjteménye. Új 

folyam. Első kötet. Pallas, Budapest, 475-484. o.Magyar Közigazgatás Szerkesztősége (1906): Közigazgatási elvi 

határozatok egyetemes gyűjteménye. Új folyam. Második kötet. Pallas, Budapest, 415-420. o. Magyar 

Közigazgatás Szerkesztősége (1910): Közigazgatási elvi határozatok egyetemes gyűjteménye. Új folyam. 

Harmadik kötet. Pallas, Budapest, 523-531. o. 
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fejlődésnek a csúcsát adta a honvédelemről szóló 1939. évi II. törvénycikk, amely a 

szabályozás ágazatosításával, vagyis kódexesítésével járt együtt.  

Mindezeket összegezve tehát az állapítható meg, hogy az állam fegyveres védelme 

terén 1867 és 1944 között végbemenő fejlődés korszakosnak, emellett mind szisztémájában, 

mind pedig szemléletében követhetőnek, értékes előzménynek és történeti eredménynek 

mutatkozik. Ezen fejlődésen belül a szabályozás terén élenjáró volt a katonai védelem 

szabályozása, amely vélhetően – a korszak folytatódása esetén – előfutára lett volna egy olyan 

szabályozásfejlődésnek, ami modelljében aztán az ágazatosítást a teljes védelmi rendszerre 

kiterjesztette volna. Persze a történelem nem ismeri a „Mi lett volna ha?” típusú 

feltételezéseket, mégis irányaiban talán tendenciaként megállapíthatók a fentiek. 

Összességében tehát a Kiegyezéstől – kis megszakításokkal – hazánk német 

megszállásáig tartó időszak a fegyveres védelem rendszerének kialakításával, valamint az 

ehhez tartozó – nem minden elemében vitán, vagy kritikán felül álló, de összességében 

rendkívül impozáns és fejlődést hozó – szabályozással olyan jelentős és párját ritkító korszaka 

volt Magyarországnak, amely a történelmi nehézségek és zsákutcák árnyai ellenére is sok 

tekintetben méltó előzménye és mintája lehet hazánk fegyveres védelme terén a további 

polgári fejlődésének. 
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8. ÖSSZEGZÉS 

A kétezres évek eleje óta – meglátásom szerint – egy egyre gyorsuló és terebélyesedő, negatív 

irányú biztonsági spirálba került a transzatlanti térség. Ebben a környezetben számos régre 

nyúló, évszázados múltú kihívás ötvöződik a modern társadalmi és technikai változásokkal 

felvértezett újabb veszélyekkel, valamint a transzatlanti térség ’hatalmi’ mulasztásainak 

folyományaival. Ennek a folyamatnak vannak emblematikus és aktuális jelenségei, mint az 

iszlamista terrorizmus, a hibrid hadviselés, a kiberfenyegetések vagy a migráció. Ezeket 

azonban évtizedeken át erősítette a hidegháború végének félreértelmezése és az európai 

védelmi képességek tagállami és közösségi szintű gyengítése, ’költséghatékonnyá’ tétele épp 

úgy, mint az a politikai zsákutca, ami a nagyhatalmi versengés végének illúziójával 

játszadozott és ’nagyvonalúan’ eltekintett az Európán kívüli világban végzett korábbi 

imperialista ténykedések ma is tartó hatásaival. A védelem problémáinak és a biztonságunk 

csökkenésének felismeréséhez azonban megrázó fordulatok kellettek Európában az elmúlt 

években, melyek 2015-től az ukrán válságban, a tömeges bevándorlásban, a különböző 

kibertámadásokban és az egyre sokasodó terrortámadásokban csúcsodtak ki. Ezek az 

aktualitások voltak azok, amelyek újra az állam védelmi kötelezettségére irányították a 

figyelmet. 

Ezekre figyelemmel értekezésemben az állam rendkívül széles körű és sokrétű 

intézményesült védelmi kötelezettségének egy sajátos részével, a fegyveres védelemmel 

foglalkozom. Az állam védelmi kötelezettségén belül e területet a fegyveres jelleg és az ezzel 

járó szervezési és eljárásbeli sajátosságok olyannyira megkülönböztetik, hogy az e körbe 

tartozó szervezetek és azok jogi szabályozása meglátásom szerint egy állami alrendszerként is 

kezelhető. 

Ez az állami alrendszer, illetve ennek szabályozási kérdései napjainkban a fenti 

biztonsági kihívások és az ezekre válaszult elhatározott képességfejlesztések miatt rendkívül 

aktuális. Ez az alrendszer azonban egyidős az állammal, sőt lényegét tekintve annak egyik 

alapvető funkciójaként értelmezendő, melynek nem csak pillanatnyi, vagy részleges 

beavatkozásokra, hanem újragondolásra van szükséges a megváltozott környezet miatt. 

Értekezésemben első felében ezért ezt az állami alrendszert vizsgáltam. Az elemzés 

során elsőként azt tartottam fontosnak, hogy a fegyveres védelem természetének 

sajátosságaira mutassak rá úgy az elméleti, mint a történeti vonatkozások tekintetében, mivel 

a jogállamiság megszilárdulása e téren is komoly változásokat hozott. Az állam 
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intézményesült erőszakképessége tekintetében már nem elégséges az, ha legitim, 

monopolizált és korlátozott erőszak-képességről beszélünk. A jogállam intézményesített 

erőszak apparátusa több, mint amit e jellemzőkkel le lehetett írni a 19-20. század fordulóján. 

Ezért nevezem értekezésemben a jogállam erőszak-képességét minősített erőszaknak, amely 

(1) legitim, (2) monoplizált, (3) szervezett, (4) törvényileg korlátozott és (5) kategorizált. 

Munkám során lényegében a minősített erőszak ezen jellemzőitől jutottam el az állam 

fegyveres védelmének rendszeréig, melyet egyszerre tekintek az állam intézményesült 

védelmi kötelezettségén belül egy sajátos funkcióösszességnek, valamint az ezt megvalósító 

állami szervezetek és kapcsolódásaik mátrixának is. Ez a megközelítés azonban csak 

Magyarországon tűnik ilyen részletezettséggel újszerűnek. Az angolszász gondolkodás 

ugyanis a nemzetbiztonság fogalma alatt alkalmazza már ezt a szemléletet jó ideje úgy az 

államszervezés, mint a tudomány terén. 

Az állam fegyveres védelmi rendszere mint elméleti és rendszertani modell nem csak a 

minősített erőszak jellemzői és az angolszász minta miatt meghonosítandó, hanem azért is, 

mert az államtudományi és jogtudományi megközelítésben is le tudja képezni a hidegháborút 

követő komplex biztonság-felfogásból eredően megváltozott állami kötelezettségek fegyveres 

vetületét, amely szemben az 1945 előtti szemlélettel, már messze nem a háborút és a katonai 

fenyegetéseket tekinti a legmeghatározóbb – szinte egyedül domináns – kihívásnak. 

Ebben a komplex szemléletben az állam fegyveres védelmi rendszere a minősített 

erőszak kategorizáltságából adódóan – az eltérő célú és eszközű jogkorlátozások 

szükségessége miatt – alrendszeri szintre, ágazatokra, valamint azokon belül szervezetekre 

osztható. Az ágazati tagozódás klasszikusan a honvédelem, a rendészet és a nemzetbiztonsági 

szféra tengelyén mozog, amelyek között azonban az újabb kihívások kapcsán fel kell vetni 

egyes ágazatközi – tehát több ágazat jellemzőjét magukon tudó és emiatt igazán egyikhez sem 

sorolható – védelmi funkciók létjogosultságát is. Ilyennek tekintem fentebb a terrorelhárítást, 

a kibervédelmet és bizonyos fenntartásokkal a határőrizet és határvédelem funkcióját is. Ettől 

függetlenül azonban ebben a sémában a „klasszikus” ágazatok közös jellemzői, 

eszközrendszere és eljárási sajátosságai mind sajátos fegyveres védelmi funkciócsoportokat 

jelölnek. Ezeket az egyes ágazatokon belüli szervezetek látják el. 

Ezeket a szervezeteket kutatásaimban katonai karakterű szerveknek nevezem. Ennek 

egyik oka a történeti fejlődés, mivel intézményi oldalról a fegyveres védelem tradicionális és 

a 19. századig domináns szervezete – mondhatni ősformája – a fegyveres erő, vagyis a 

katonaság volt. Másik oka az elnevezésnek az, hogy a fegyveres védelem szervezeti terén 

jellemző a katonai hierarchiában való szerveződés részleges vagy teljes fenntartása, 
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függetlenül attól, hogy az éritnett szervezet a honvédelmi, a rendészeti, vagy a 

nemzetbiztonsági ágazathoz tartozik e. 

A fegyveres védelem rendszerének felvázolása és meghonosítása mellett 

értekezésemben arra is kísérletet tettem, hogy ehhez az inkább államtudományi sémához 

jogtudományi megállapításokat kapcsoljak. E körben egyrészről áttekintettem az 

intézményesített erőszak bennerejlőségét az állam- és jogtudományok egyes meghatározó 

állam és jog fogalmaiban. Másrészről kitekintettem arra is, hogy a német és angolszász 

jogfejlődésben a fegyveres védelem fogalmi önállósága miként valósult meg az egyes 

fegyveres védelmi, különösen a 19-20. századig domináns katonai jogterületek tekintetében. 

Ezek alapján aztán megpróbáltam a fegyveres védelem rendszerét a jog tagozódásában 

leképezni és a meglévő hazai tradíciókra építve javaslatot tenni arra, hogy jogi 

gondolkodásunkban is kezdjük el e tekintetben a fegyveres védelem rendszeréről kialakított 

sémát alkalmazni. 

Ennek megfelelően úgy gondolom, hogy a jogrendszerben is kialakítható egy 

alrendszeri szint, amely a fegyveres védelem jogaként vagy nemzetvédelmi jogként nevezve 

foglalhatja össze azokat a szabályokat és sajátosságokat, amelyek az állam által 

intézményesített védelmi kötelezettség fegyveres alrendszerét átfogóan jellemzik. Ezen belül 

a már meglévő hagyományok talaján a fegyveres védelem jogi ágazatiként beszélhetünk 

honvédelmi jogról és rendészeti jogról, továbbá ezek mellett érdemes lenne kimunkálni a 

nemzetbiztonsági jog kategóriáját is és aztán a fegyveres védelem egyes jogi ágazatain belül 

tételezni az egyes katonai karakterű szervek jogát. 

Ezzel a szintezett megközelítéssel a cél egy átlátható, rendszertanilag záródó szemlélet 

kialakítása, amely egyben a szabályozásba történő átültetéssel akár a stabil és időtálló 

szabályozást is előmozdíthatja, mivel elkülöníthetővé teszi az egyes szabályozási 

tárgykörcsoportokat és megfelelő előkészítés mellett az alrendszeri és ágazati szintet 

időtállóvá, a politikai okokból változékonyabb szervezeti szintet pedig ezektől elkülönülten 

kezelhetővé teheti. 

A fegyveres védelem rendszerének jogi leképzése tekintetében a szintezett 

rendszerszemlélet átültetése mellett fontosnak tartottam értekezésemben a fegyveres 

védelemre vonatkozó kontroll-osztályozás egy újabb megközelítését is. Táplálkozva a 

fegyveres védelem rendszerének magyar megoldásaiból és különösen kontroll-megoldásaiból, 

az osztályozást statikus, azaz jogszabályi; dinamikus, azaz tevékenységként végzett; valamint 

szintetizált, azaz a dinamikustól a statikusra ható kontroll-csoportokkal határoztam meg. 
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Mindezt az elméleti és rendszertani okfejtést egy a magyar állam fegyveres 

védelmének szabályozására irányuló áttekintő látlelettel, továbbá vitandító feljesztési irányok 

felvázolásával zártam le az értekezés első részeként. E körben fő megállapításként az 

emelhető ki, hogy Magyarországon a fegyveres védelem rendszerének szabályozási és 

intézményi mátrixából még a korábbi, katonai dominanciájú biztonságfelfogás meghatározó 

jellege, vagyis egyfajta idejétmúltság tükröződik. Emellet az Alaptörvény – katonai túlsúlyú – 

rendelkezésein túl alrendszeri szintű szabályozásról igazából nem beszélhetünk. Azt is ki kell 

emelni, hogy jelenleg az ágazati és a szervezeti szintű szabályozás az egyes fegyveres 

védelmi ágazatokban összecsúszik, ami nem csak konzisztencia zavarokat eredményez, 

hanem egyúttal a szabályozás stabilitását is aláássa a szervezeti indíttatású módosítási 

kényszer miatt. E jellemzőkre figyelemmel vitanidítónak szánt javaslatimban a fegyveres 

védelem rendszerének újragondolását jelöltem meg fő irányként, méghozzá egy olyan 

személettel, amely ki tudja teljesíteni az alrendszeri, ágazati, szervezeti szintek tagozódását és 

egyúttal a komplex biztonság igényeihez igazodó átfogó megközelítést tud kölcsönözni 

Magyarország fegyveres védelmi rendszerének. 

Értekezésem az elméleti és rendszerszemléletű rész mellett egy történeti résszel is 

rendelkezik, amely az államalapítás óta formálódó előzményekre történő kitekintés után az 

1867 és 1944 közötti polgári időszak jogfejlődését elemzi a fegyveres védelem rendszere 

szempontjából. Ez a rész egyrészről alátámasztja munkám első részét, másrészről hiánypótló 

jelleggel hívja fel a figyelmet arra az impozáns és intenzív fejlődésre, amely a fegyveres 

védelem rendszerének tulajdonképpeni kialakulásával az első polgári időszakban végbement, 

és amely – megfelelő fenntartásokkal és továbbgondolással – mintaként is szolgálhat a jelen 

kihívásaival szemben, mivel szintén egy békés, de nem feszültségmentes rendszerváltást 

követő, erősen negatív irányba mozgó biztonsági környezet kezelésének történelmi 

megoldásait tárja elénk. 

Az itt áttekintett fejlődés hangsúlya a honvédelem szabályozási és intézményi 

fejlődésén van, mivel a hidegháború előtti biztonságfelfogás a katonai kihívások által 

determinált volt és a honvédelem feladatrendszerének a belrend fenntartása is részét képezte a 

rendészeti szervek 19-20. századi önállósodásáig, de még azt követően is. Pontosan a 

biztonság katonai dominanciája miatt fontos azonban rögzíteni, hogy ekkor a fegyveres 

védelem rendszere sok tekintetben egybeesett a honvédelemmel, amely egy valóban polgári 

és jogállami szabályozás tárgyává vált a vizsgált időszakban. 

Az első polgári időszak fegyveres védelmi rendszerét a folyamatos szervezeti és 

szabályozási fejlődés, az átfogó megközelítés, valamint az erőforrások és képességek 
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hatékony kihasználása jellemezte. A korszak minden dicstelen történelmi előzmény ellenére is 

a hatékony és ágazatközi kooperációra épülő fegyveres védelem mellett tört lándzsát, amelyet 

igyekezett megfelelő statikus – azaz szabályozási – garanciákkal körülbástyázni, de mégis 

meghagyott a megfelelő operativitás szintjén. 

Ez a korszak közel háromnegyed évszázad alatt a szervezeti dominanciájú 

szabályozástól eljutott az átfogó személetű ágazati, tartalmában pedig több ponton alrendszeri 

jellegű szabályozásig, vagyis egy rendkívüli fejlődési utat járt be minden hibája ellenére is. 

Ezt a fejlődést egyszerre inspirálta a történelmi kényszer, a nemzetközi és biztonsági 

körülmények, valamint az állam rendkívüli funkciógyarapodása, ami a technikai és társadalmi 

viszonyok drasztikus változásaiból következett. Az így előállt fegyveres védelmi rendszer és 

annak szabályozása a maga idejében korszerű, előremutató és jogállami fejlődést tükröző volt, 

aminek aztán Magyarország szovjetizálása állta útját. A második világháború és az azt követő 

államszocialista időszak azonban nem semlegesíti az 1867 és 1944 közti időszak polgári 

fejlődésének eredményeit és értékét, melyek úgy vélem történetileg is alátámasztják 

értekezésem rendszertani elgondolásait és javaslatait. 

Munkám elméleti-rendszertani és történeti részeit egységben szemlélve bízom benne, 

hogy kirajzolódik az a konstrukció, amelyet az állam fegyveres védelmi rendszere és annak 

megújítása tekintetében kívántam kutatásaim alapján közreadni. Erre mint alapkutatásra 

tekintek, amelynek talaján a jövőben elvégezhető egyrészről egy részletesebb történeti 

feltárás, másrészről egy nemzetközi összehasonlító elemzés, harmadrészről pedig az egyes 

javaslatok részletezőbb kibontása. 

Bízom abban, hogy értekezésem mind megállapításaiban, mind szemléletében tudott 

újat mutatni, remélve, hogy ezzel támogatni tudtam Magyarország fegyveres védelmének 

korszerűsítését és hatékonyabbá tételét egy az államtudományok és jogtudományok határán 

mozgó jogállami gondolatrendszerben. 
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9.2. HAZAI JOGFORRÁSOK 

[1] 1222. évi VII. törvénycikk A királynak az országon kívül való hadakozásáról. 

[2] 1222. évi X. törvénycikk Hadban elesett jobbágyurak fiainak jutalmokról. 

[3] 1222. évi XIV. törvénycikk. Az olyan ispánról, a ki az ő vára népét megrontja. 

[4] 1435. évi I. törvénycikk Hogy a király hada mellett az előkelők is tartoznak 

fölkelni. 

[5] 1435. évi II. törvénycikk A birtoktalan vagy olyan nemesek, a kiknek nincsenek 

jobbágyaik, kötelesek hadba menni. 

[6] 1435. évi II. törvénycikk Hogy minden harminczhárom jobbágy után egy jól 

felfegyverzett lovast kell hadba küldeni. 

[7] 1435. évi IV. törvénycikk Osztatlan állapotban lévő nemes testvérek maguk közül 

egyet, az uraknál szolgálatban állók pedig maguk helyett másokat tartoznak az 

ispánnal hadba küldeni. 

[8] 1435. évi IX. törvénycikk A katonák okozta károk helyrehozásának módjáról. 
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[9] 1435. évi VII. törvénycikk Hogy az, a ki a hadseregbe későn jő vagy innen titkon 

avagy vakmerőn eltávozik, fekvő jószágait veszíti. 

[10] 1435. évi VIII. törvénycikk Hogy a katonák senkinek se okozzanak kárt; és a 

jobbágyoktól mást mint füvet, fát és vizet ne kapjanak. 

[11] 1439. évi III. törvénycikk A zsoldosokról és a közönséges hadseregről. 

[12] 1439. évi XIII. törvénycikk Hogy a katonáktól a hadifoglyokat s az ellenségtől 

szerzett zsákmányt el ne vegyék. 

[13] 1454. évi I. törvénycikk Hunyadi Jánost főkapitánnyá teszik. 

[14] 1454. évi IV. törvénycikk Száz porta után négy lovas, két gyalogos írandó össze; az 

egytelkű nemesek önmagukra mennek hadba. 

[15] 1454. évi IX. törvénycikk Hogy Szlavonország és a többi tartományok, ugyszintén 

a királyi városok Magyarország más lakóinak módjára kötelesek katonáskodni. 

[16] 1454. évi V. törvénycikk A mágnások, bárók és nemesek ez alkalommal 

személyesen menjenek hadba. Egy várnagy a várban maradhat. 

[17] 1454. évi VII. törvénycikk Ugyanazon egy nemesnek több vármegyében levő 

jobbágyai urukkal indulhatnak hadba. 

[18] 1454. évi VIII. törvénycikk Hogy mindenki saját költségén, mások megkárositása 

nélkül tartozik katonáskodni és a rakonczátlankodó katonákra szabott büntetés. 

[19] 1454. évi X. törvénycikk Háboru idején a biróságok szüneteljenek. 

[20] 1454. évi XI. törvénycikk Hogy minden egyes lovasnak hiányát tizenöt, minden 

gyalogosét tiz aranynyal kell megfizetni, és hogy e birság czimén a birtokok 

elfoglalhatók és zálogos joggal megtarthatók. 

[21] 1454. évi XII. törvénycikk Hogy a katonáskodás főbenjáró büntetés terhe alatt 

pénzbeli fizetésre át nem változtatható. 

[22] 1454. évi XIII. törvénycikk A háboruból titkon eltávozó nemesek birtokaikat, a nem 

nemesek fejüket veszitsék. 

[23] 1454. évi XIV. törvénycikk A király igérete, hogy ilyen szokatlan hadba szállást 

nem fog hirdetni. 

[24] 1454. évi XVI. törvénycikk Hogy a főkapitány levelének vétele után mindenki 

tartozik felkelni. 

[25] 1458. évi II. törvénycikk A király a maga jövedelméből köteles hadat viselni; 

különben a zászlósok és végül a nemesek is keljenek föl. 

[26] 1458. évi VI. törvénycikk A nemesek felszólitására, minden erősséget, hütlenség 

vétke alatt, tizenöt nap alatt le kell rontani. 

[27] 1458. évi XIV. törvénycikk Hogy minden várost és királyi várat a kormányzó ur 

kezére kell szolgáltatni. 

[28] 1464. évi II. törvénycikk A szent korona megőrzéséről. 

[29] 1471. évi VI. törvénycikk Hogy a király és mások várai másoknak mint 

magyaroknak őrizetére nem bizandók. 

[30] 1471. évi VII. törvénycikk Hogy Mátyás királynak felkelési szabályzata ugyanaz 

mint Zsigmondé. 

[31] 1471. évi XXI. törvénycikk A királyi katonák senkinek se tegyenek kárt, különben a 

király azok kapitányai utján adasson elégtételt. 

[32] 1471. évi XXIX. törvénycikk A várakat örökös hűtlenség büntetése alatt le kell 

bontani. 

[33] 1474. évi I. törvénycikk Egy forintnyi hadi segély. 

[34] 1474. évi VII. törvénycikk Az országlakósok egy éven belül nem tartoznak hadba 

menni, hanemha a törökök ellen. 

[35] 1474. évi XV. törvénycikk A katonák saját költségükön éljenek. 
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[36] 1478. évi III. törvénycikk Az országlakosok öt év alatt nem kötelesek hadba menni, 

hanemha az alább emlitett szükség kivánná. 

[37] 1478. évi VI. törvénycikk Hogy a katonák a nemeseket és szegény jobbágyokat el 

ne nyomják. 

[38] 1486. évi LXI. törvénycikk Azoknak a katonáknak a büntetése, a kik az egyházakat 

megtámadják és tönkre teszik. 

[39] 1486. évi LXII. törvénycikk Azoknak a katonáknak a büntetése, a kik a nemesek 

házaiba szállnak vagy az oda beszállított élelmiszereket erőszakosan elviszik. 

[40] 1486. évi XXX. törvénycikk A kik hadba, vagy egyebüvé akárhová utaznak, 

senkinek se tegyenek kárt. 

[41] 1486. évi XXXI. törvénycikk A katonák senkinek se okozzanak károkat; és a 

kártevőknek büntetéséről. 

[42] 1486. évi XXXII. törvénycikk A velenczeieknek és lengyeleknek, hütlenség 

büntetése alatt senki se merjen fekvőjószágokat vagy várakat eladni, vagy részükre 

bármely czimen ideiglenesen átruházni vagy elajándékozni. 

[43] 1537. évi IX. törvénycikk A köznyugalom háborítói ellen csapatok tartandók. 

[44] 1538. évi VI. törvénycikk A hadi felszerelés fuvarozása. 

[45] 1538. évi VII. törvénycikk. A végvárak megvizsgálandók. 

[46] 1542. évi XXXV. törvénycikk A magánegyházi személyek adózása a háboru 

czéljára. 

[47] 1542. évi XXXVI. törvénycikk Kinek a kezéhez kell adni ezt az adót? 

[48] 1543. évi IX. törvénycikk A karok lovasok felfogadására és tartására kétforintos 

segélyt ajánlanak meg. 

[49] 1543. évi VII. törvénycikk A határvárakban elégséges őrséget kell elhelyezni. 

[50] 1543. évi XI. törvénycikk Minden száz jobbágy után ebből az adóból négy, saját 

költségen pedig két lovast kell tartani. 

[51] 1546. évi XIX. törvénycikk A király tartson az országban csapatokat, nemcsak az 

ellenséges erő visszaszorítására, hanem a lázadók és daczosok megfékezésére is. 

[52] 1546. évi XLII. törvénycikk Azokat a várakat, kastélyokat és erősségeket, a melyek 

Szlavonországban a védelemre szükségtelenek, le kell ronatni; a melyekre pedig 

szükség van őrséggel kell ellátni. 

[53] 1547. évi III. törvénycikk A véghelyeket a fegyverszünet alatt őrséggel kell ellátni. 

[54] 1547. évi XIII. törvénycikk Csapatokat kell fogadni és ezek a végvidéki helyeken 

elhelyezendők. 

[55] 1547. évi XV. törvénycikk A végvidéki helyeket őrséggel kell megrakni. 

[56] 1550. évi XXI. törvénycikk A király végvidékek föntartására segélyt kér hiveitől. 

[57] 1550. évi XXII. törvénycikk A csapatok eltartására és a végvidéki helyek 

megerősítésére két forintnyi segélyt ajánlanak. 

[58] 1552. évi XIV. törvénycikk A hadsereghez való eleségszállítás rendje. 

[59] 1553. évi IV. törvénycikk A részleges fölkelésre való készülés. 

[60] 1556. évi XVIII. törvénycikk A megerősítendő várak helyzetének gondos 

megvizsgálása, a mely dologra a király építőmestereket küldjön ki. 

[61] 1556. évi XXI. törvénycikk Az általános hadjáratban, ugy az urak, mint a nemesek 

fejenkint tartoznak megjelenni. 

[62] 1556. évi XXII. törvénycikk Részleges hadjárat. 

[63] 1557. évi II. törvénycikk Általános hadjárat. 

[64] 1557. évi VI. törvénycikk A végvárakhoz hat napi ingyen munkának kirendelése és 

annak büntetése, a ki azt nem teljesiti. 

[65] 1559. évi XIII. törvénycikk Az általános és részleges hadjárat, ez alkalommal is az 

ezerötszázötvenhatodik évi közönséges végzések szerint történjék. 
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[66] 1563. évi XVI. törvénycikk A kapitányok a véghelyeket gyakorta vizsgálják. 

[67] 1563. évi XVIII. törvénycikk Az urak és a nemesek a hozzájuk közelebb eső 

véghelyeken állandóan szolgáló katonákat tartsanak. 

[68] 1563. évi XXIII. törvénycikk Hajduk csakis a véghelyeken tarthatók és ezek is 

zsoldon; az általuk okozott károkat meg kell téríteni. 

[69] 1566. évi XIV. törvénycikk A véghelyek megerősítése és az ingyen munkák. 

[70] 1566. évi XVII. törvénycikk Az élelmiszereknek a véghelyekre szállítása. 

[71] 1566. évi XVIII. törvénycikk Általános és részleges fölkelés. 

[72] 1567. évi XXII. törvénycikk Élelmiszerek szállítása a katonák számára. 

[73] 1569. évi XXVI. törvénycikk A szabad városok az ágyúk szállítását vegyék 

magukra. 

[74] 1574. évi XI. törvénycikk A hadjáratok vagy általános fölkelések és a részleges 

fölkelések módja. 

[75] 1574. évi XII. törvénycikk Minden ötödik jobbágy fölkelése. 

[76] 1574. évi XIII. törvénycikk A kisebb várakat Kanizsa körül és Zala vármegyében 

őrséggel erősítsék meg. 

[77] 1578. évi XIII. törvénycikk Általános hadjárat. 

[78] 1595. évi LIV. törvénycikk Magyarországon és Szlavoniában a véghelyekről és a 

katonákról gondoskodás történjék. 

[79] 1595. évi XX. törvénycikk A hadiszemle módjáról és a katonáskodás tartamáról. 

[80] 1595. évi XXII. törvénycikk A hadiszemle rendjéről. 

[81] 1595. évi XXIII. törvénycikk A hadi szemlén csalással ne éljenek; az ellene 

cselekvők büntetése. 

[82] 1595. évi XXIV. törvénycikk A titkon távozó katonák büntetése. 

[83] 1595. évi XXIX. törvénycikk A katonák büntetéséről, a kik a nemesek és jobbágyok 

szereit és lovait elveszik. 

[84] 1595. évi XXV. törvénycikk A hadcsapatok tartásáról; a kapitányok hatalmáról és 

az igazságszolgáltatásról. 

[85] 1595. évi XXVII. törvénycikk A kárttevő katonák büntetéséről. 

[86] 1595. évi XXVIII. törvénycikk Mindenféle katona a zsoldjával megelégedjék. 

[87] 1595. évi XXX. törvénycikk A katonák havi fizetéséről. 

[88] 1595. évi XXXII. törvénycikk A kóborló katonák büntetéséről. 

[89] 1595. évi XXXIII. törvénycikk Azoknak a büntetéséről, a kik magukat külföldi urak 

alá adják. 

[90] 1596. évi III. törvénycikk A katonák garázdálkodása megszüntetésének a módja. 

[91] 1596. évi VII. törvénycikk A császári felség mellett való személyes fölkelésről. 

[92] 1596. évi XXIX. törvénycikk A katonákat téli állomásokra, az ellenséggel 

szomszédos véghelyekre kell beosztani. 

[93] 1596. évi XXVIII. törvénycikk A véghelyek megerősítéséről, az országlakók 

tehetségükhöz képest hiányzani nem fognak. 

[94] 1597. évi XIII. törvénycikk A véghelyek megerősítéséről, meg arról, hogy a 

szegény népet igazságtalanul tul ne terheljék. 

[95] 1598. évi XXVIII. törvénycikk A véghelyek kiépítésére erre az évre minden kaputól 

hat napi munkát határoztak. 

[96] 1599. évi XXVIII. törvénycikk A véghelyek kijavítására, erre az évre, minden kapu 

után hat napi munkát határoztak el. 

[97] 1600. évi IV. törvénycikk A katonai szemléről. 

[98] 1600. évi XII. törvénycikk Az általános felkelés módjáról és négy kaputól egy 

gyalog puskás fölajánlásáról. 
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[99] 1600. évi XV. törvénycikk. A véghelyek kijavítására hat napi ingyen munka 

elhatározása. 

[100] 1601. évi XI. törvénycikk A hadak szemléjéről. Mikor történjék ez? A különböző 

vármegyékben birtokos uraknak az általános fölkelésnél mikép kell magukat 

viselniök? 

[101] 1609. évi XII. törvénycikk A katonák zsoldjának a régi rendre való visszaviteléről. 

[102] 1609. évi XIII. törvénycikk Azoknak a büntetéséről, a kik nyereségvágytól 

indíttatva, zsoldért idegen nemzetbeliekhez szegődnek.  

[103] 1613. évi VI. törvénycikk Az ország véghelyeinek katonasággal, ágyukkal és hadi 

vetőgépekkel ellátásáról. 

[104] 1613. évi VIII. törvénycikk A véghelyekhez, a vármegyék részéről teljesítendő 

ingyenmunkák szabályozásáról. 

[105] 1618. évi LVI. törvénycikk Szükség idején, ugy az általános, mint a részleges 

fölkelés módjának a megtartásáról. 

[106] 1618. évi XXXIV. törvénycikk Az ország véghelyeinek erődítéséről és 

megerősítéséről; továbbá a zsoldok kifizetéséről. 

[107] 1622. évi XXI. törvénycikk A fölkelés módjáról, ellenséges támadás és nagy 

szükség esetén. 

[108] 1622. évi XXII. törvénycikk A gyors és részleges fölkelésről. 

[109] 1622. évi XXXVI. törvénycikk Az ország véghelyeihez, a vármegyék részéről 

teljesítendő ingyen munkák szabályozásáról. 

[110] 1625. évi XIX. törvénycikk Az ország véghelyeihez teljesítendő ingyen munkák 

szabályozásáról. 

[111] 1635. évi LXXXVIII. törvénycikk A részleges és általános fölkelés módját 

megállapítják. 

[112] 1638. évi XV. törvénycikk Az általános és részleges fölkelés módja. 

[113] 1647. évi CLIII törvénycikk Az ország végvidékei részére teljesítendő 

ingyenmunkáknak a rendjét meghatározzák. 

[114] 1649. évi LXXXVI. törvénycikk Az ország végvidékei részére teljesítendő 

ingyenmunkák rendjének a megállapítása. 

[115] 1655. évi CXVI. törvénycikk Az ország végvidékei részére teljesítendő 

ingyenmunkáknak a rendjét meghatározzák. 

[116] 1659. évi CXXX. törvénycikk Az ország véghelyei részére kiszolgáltatandó 

ingyenes munkákat szabályozzák. 

[117] 1662. évi V. törvénycikk A felkelés és együttműködés módja nyilt háboru vagy 

valamely erősség ostroma vagy visszaszerzése idején. 

[118] 1662. évi VIII. törvénycikk A katonák fogadásáról és zsoldjáról, s a kihágók és 

katonáskodni vonakodók büntetéséről. 

[119] 1662. évi XII. törvénycikk Azokról, kik a felkeléshez pénzben tartozzanak járulni. 

[120] 1662. évi XX. törvénycikk Az ingyen munkák szabályozása. 

[121] 1681. évi XLIII. törvénycikk A hadi szerek szállításáról. 

[122] 1681. évi XLVI. törvénycikk Nyilt háboru idején az országlakók személyes felkelést 

ajánlanak. 

[123] 1681. évi XLVII. törvénycikk Hasonlóképen valamely felmerülő szükség esetére 

részletes felkelést ajánlanak. 

[124] 1707: A Magyarországi confoederaltt nemes statusok és rendek részéről szabott 

hadi regulák, articulusok, edictumok és törvények. In Bögöly Gyula – Hautzinger 

Zoltán (2007a szerk.) i.m. 249-296. o. 

[125] 1715. évi LIX. törvénycikk A katonai közigazgatási s közgazdasági ügyekre 

vonatkozó rendszer kidolgozására bizottságot neveznek. 
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[126] 1715. évi VIII. törvénycikk a felkelésről és adózásról 2. §. 

[127] 1715: Új hadi regulamentum melly az 1715-dik esztendőben Magyarország gyűlése 

alatt szerkesztetett, felséges Maria Theresia Romai Császárné és Koronás Királyné 

kegyelmes asszonyunk tulajdon kegyes parancsolatival megerősíttetett, deák és 

német nyelveken ki adattatott és annak magyar nyelvre lett forditása F. Királyi 

Helytartó Tanács által helyben hagyatott. Landerer János Mihály, 1751., Pozsony. 

[128] 1723. évi II. törvénycikk Ő császári és királyi legszentségesebb felsége fölséges 

osztrák háza nőágának Magyarország szent koronájában s a régtől fogva 

hozzákapcsolt részekben való folytonos királyi örökösödéséről 

[129] 1802. évi IV. törvénycikk A katonai akadémiáról s tanulmányokról, és az ezen 

czélra gróf Festetics György, Rhédey Lajos és Párnitzky Mihály által tett 

alapítványról. 

[130] 1808. évi VII. törvénycikk A katonai Ludovika-akadémiáról. 

[131] 1812. évi II. törvénycikk A katonai Ludovika-akadémia részére folytatólag tett 

ajánlatokról. 

[132] 1827. évi XVII. törvénycikk A Ludovika katonai akadémia haladéktalan 

fölállításáról. 

[133] 1827. évi XVIII. törvénycikk A Ludovika katonai akadémia javára folytatólag tett 

ajánlatról. 

[134] 1836. évi XL. törvénycikk Bárdányi Gróf Buttler Jánosnak a Magyar Ludovicea 

katonai intézetre tett ajánlása Törvénybe iktattatik. 

[135] 1836. évi XXXIX. törvénycikk A Ludovicea magyar katonai Intézetre folytatva tett 

adakozásokról. 

[136] 1840. évi XLIII. törvénycikk A magyar Ludoicea katonai intézetre tett ajánlásról. 

[137] 1848. évi III. erdélyi törvénycikk A nemzeti fegyveres erőről 

[138] 1848. évi XXII. törvénycikk a nemzeti őrseregről 

[139] 1848: Országos Nemzetőrségi Tanács (1848): A Magyar Nemzeti Honvédsereg 

rendszabályai. Egyetemi Nyomda, Buda. 

[140] 1848: Országos Nemzetőrségi Tanács (1848): A Magyar Nemzeti Őrseregnek 

kötelező szabályai. 1. füzet: A Magyar Nemzeti Őrsereg kötelességei és 

szolgálatszabályai. Reichard Nyomda, Pest. 

[141] 1849. évi I. törvénycikk A rögtönitélő hadi s polgári vegyes biroságok felállítása, 

szerkezete, eljárása, - s itéletek alá tartozó esetek meghatározása tárgyában 

[142] 1867. évi IX. törvénycikk A magyar ezredek kiegészitésére szükségelt ujonczok 

megajánlásáról 

[143] 1867. évi XII. törvénycikk A magyar korona országai és az Ő Felsége uralkodása 

alatt álló többi országok között fenforgó közös érdekü viszonyokról, s ezek 

elintézésének módjáról 

[144] 1867: A m. k. belügyministernek 1867. jun 26-án kelt, minden megyei, kerületi, 

vidéki kormányzóhoz és szabad kir. városok polgármestereihez intézett utasítása, a 

katonai karhatalomnak használását és a katonai hatóságokkali jó viszony 

fentartását illetőleg. (MRT 1867, 84. tétel.) 

[145] 1867: A m. k. igazságügyministeriumnak 1867. jun. 22. kelt rendelete, a katonai 

karhatalomnak végrehajtásoknáli igénybe vétele tárgyában. (MRT 1867, 80. tétel.) 

[146] 1867: Királyi leirat 1867. ápr. 21-ről, a magy. k. nemes testőrség visszaállítása 

tárgyában. MRT 1867. 

[147] 1867: Királyi leirat az országgyűléshez, 1867. febr. 17-ről az alkotmány 

visszaállitása tárgyában. MRT, 1867. 

[148] 1867: Királyi rendelet 1867. márcz. 23-ról, a csendőrség megszüntetése tárgyában. 

MRT 1867. 
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[149] 1868. évi 30. törvénycikk A Magyarország, s Horvát-, Szlavon és Dalmátországok 

közt fenforgott közjogi kérdések kiegyenlítése iránt létrejött egyezmény 

beczikkelyezéséről 

[150] 1868. évi XL. törvénycikk A véderőről. 

[151] 1868. évi XLI. törvénycikk A honvédségről 

[152] 1868. évi XLII. törvénycikk A népfelkelésről. 

[153] 1869: A honvédelmi m. kir. ministernek 1869. évi január hó 8-án 155. sz. alatt kelt 

körrendelete, valamennyi törvényhatósághoz, a véderőről szóló 1868-ik évi XL. 

törvényczikk végrehajtása és foganatosítása iránt. (MRT 1869. 1. tétel.) 

[154] 1870. évi XLII. törvénycikk A köztörvényhatóságok rendezéséről 

[155] 1872. évi XXXVI. törvénycikk A Buda-Pest fővárosi törvényhatóság alakitásáról 

és rendezéséről 

[156] 1873. évi XXVII. törvénycikk A bánsági határőrvidék és a titeli zászlóalj 

polgárositásának törvénybe iktatásáról és a polgárositás folytán szükségessé vált 

más intézkedésekről 

[157] 1875. évi XXX. törvénycikk A polgárositott varasd-szt.györgyi és varasd-körösi 

volt határőrezredek területén fekvő s eddig adómentes erdők ideiglenes 

megadóztatásáról 

[158] 1875: Szolgálati Szabályzat a Magyar Kir. Honvédség számára: XI. Fejezet – A 

közrend és biztonság föntartása. Pesti Könyvnyomda-Részvény-Társulat, 1875, 

Budapest. 

[159] 1876: A honvédelmi minister 1962/h. m. ein. sz. a. körrendelete valamennyi a 

magyar korona területén levő törvényhatósághoz, a katonai karhatalomnak 

igénybevétele tárgyában. (MRT 1876. 81. tétel.) 

[160] 1878: A katonai büntetőtörvénykönyv fordítása. Légrády Testvérek, 1878, 

Budapest. 

[161] 1879. évi XXXVI. törvénycikk A közös hadsereg (haditengerészet) és a honvédség 

beszállásolásáról 

[162] 1881. évi III. törvénycikk A közbiztonsági szolgálat szervezéséről 

[163] 1881. évi XXI. törvénycikk a Budapest-fővárosi rendőrségről 

[164] 1881: A belügyi- és honvédelmi m. kir. minister által, f. évi október hó 1-én, a m. 

kir. csendőrség számára kiadott szervezeti és szolgálati utasítást. Magyarországi 

Rendeletek Tára (a továbbiakban: MRT) 1881. 

[165] 1882. évi XL. törvénycikk A magyar korona országai közös törvényhozása alá 

tartozó viszonyoknak a Horvát- és Szlavonországokkal 1881. évben egyesitett 

horvát-szlavon határőrvidéken való rendezéséről 

[166] 1885: A katonai bűnperrendtartás fordítása. Légrády testvérek, 1885, Budapest. 

[167] 1886. évi XX. törvénycikk A népfölkelésről. 

[168] 1886. évi XXXVII. törvénycikk A volt magyar és horvát-szlavon határőrvidéki 

részekben fennálló külön adók megszüntetéséről és az ugyanott még érvényben nem 

lévő adótörvények életbelépéséről 

[169] 1887: A m. kir. honvédelmi ministernek 4539/ein. ex 1886. számú körrendelete, a 

sorhadi és honvédségi karhatalomnak igénybevétele alkalmával a közhatóságok 

részéről követendő eljárasról szóló utasítás tárgyában. (MRT 1887. 8. tétel.) 

[170] 1889. évi V. törvénycikk A véderőről 

[171] 1889: A m. kir. honvédelmi minister által kibocsátott utasítás, a vederőröl szóló 

1889. évi XL törvényczikk végrehajtása iránt. (MRT 1889. 32. tétel.) 

[172] 1889: A m. kir. honvédelmi ministernek 16.300. szám alatt valamennyi 

törvényhatósághoz intézett körrendelete, a véderőröl szóló 1889. évi VI. 

törvényczikk végrehajtása tárgyában. (MRT 1889. 59. tétel.) 
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[173] 1890. évi V. törvénycikk A honvédségről 

[174] 1890: A m. kir. honvédelmi ministernek 1795. ein. szám alatt valamennyi 

törvényhatósághoz intézett rendelete, a honvédségről szóló 1890.évi V. törvényczikk 

végrehajtása tárgyában. (MRT 1890. 55. tétel.) 

[175] 1891: Az 1888. évi XIV. törvenyczikkel beczikkelyezett magyar-román 

határegyezmény alapján a m. kir. belügyminister által, a honvédelmi, igazság-, 

pénz-, földmívelés- és a kereskedelemügyi ministerekkel egyetértőleg kiadott 

határőrizeti utasítás. MRT 1891. 

[176] 1896: A m. kir. honvédelmi miniszter 1896. évi 6707/eln. szám. utasítás a magyar 

korona országaiban a közös hadseregbeli vagy honvéd karhatalomnak igénybvetele 

alkalmával a közhatóságok részéről követendő eljrásra nézve. (MRT 1896. 255. 

tétel.) 

[177] 1903. évi IV. törvénycikk a kivándorlásról 

[178] 1903. évi V. törvénycikk a külföldieknek a magyar korona országai területén való 

lakhatásáról 

[179] 1903. évi VI. törvénycikk az útlevélügyről 

[180] 1903. évi VII. törvénycikk a három új csedőrkerület felállításáról 

[181] 1903. évi VIII. törvénycikk a határrendőrségről 

[182] 1912. évi LXIII. törvénycikk a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről 

[183] 1912. évi LXVII. törvénycikk A képviselőházi őrség felállításáról 

[184] 1912. évi LXVIII. törvénycikk a hadiszolgáltatásoktról 

[185] 1912. évi XXX. törvénycikk A véderőről 

[186] 1912. évi XXXI. törvénycikk A honvédségről 

[187] 1912. évi XXXII. törvénycikk a közös haderő katonai bűnvádi perrendtartásáról 

[188] 1912. évi XXXIII. törvénycikk a honvédség katonai bűnvádi perrendtartásáról 

[189] 1912: A magyar királyi honvédelmi miniszter 1912. évi 65.000. számú körrendelete 

valamennyi magyar országi törvényhatósághoz és járási tisztviselőhöz, valamint 

valamennyi horvát-szlavonországi megyei hatósághoz és járási tisztviselőhöz, 

továbbá Zágráb, Eszék, Várasd és Zimony várósokhoz, a véderőről szóló 1912: 

XXX. t.c. életbeléptetése és a f. è. fősorozás végrehajtása tárgyában. (MRT 1912, 

99. tétel.) 

[190] 1914. évi L. törvénycikk A háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott 

1912:LXIII. törvénycikknek és a hadiszolgáltatásokról szóló 1912:LXVIII. 

törvénycikknek kiegészítéséről. 

[191] 1915. évi XIII. törvénycikk A háború esetére szóló kivételes intézkedésekről 

alkotott törvények kiegészítéséről 

[192] 1916. évi IV. törvénycikk A háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott 

törvények újabb kiegészítéséről 

[193] 1917. évi VII. törvénycikk A háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott 

1916:IV. törvénycikk kiegészítéséről 

[194] 1919: A Forradalmi Kormányzótanács LXXXIV. számú rendelete: a Vörös Őrség 

az egyedüli nyomozó testület. 

[195] 1919: A magyar nemzeti hadsereg megszervezéséről szóló 40/1919. 

hadügyminiszteri rendelet 

[196] 1919: A Magyar Népköztársaság kormányának 1919. évi 4. számú rendelete az 

államrendőrség felállitásáról. 

[197] 1920. évi I. törvénycikk Az alkotmányosság helyreállításáról és az állami 

főhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről 

[198] 1920. évi VI. törvénycikk A háború esetére szóló kivételes hatalom idejének 

meghosszabbításáról 
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[199] 1920. évi XVII. törvénycikk Az alkotmányosság helyreállításáról és az állami 

főhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről szóló 1920. évi I. törvénycikk 13. 

§-ának módosításáról 

[200] 1920: A honvédelmi miniszter 13364/eln. 13. (12.) 1920. számú körrendelete: A 

magyar nemzeti hadsereg fővezérét megilletett illetékes parancsnoki jogokról való 

intézkedés tárgyában. 

[201] 1921. évi III. törvénycikk Az állami és társadalmi rend hatályosabb védelméről 

[202] 1921. évi LIII. törvénycikk A testnevelésről 

[203] 1921. évi XLIX. törvénycikk A m. kir. honvédségről 

[204] 1921. évi XXXIII. törvénycikkAz Északamerikai Egyesült Államokkal, a Brit 

Birodalommal, Franciaországgal, Olaszországgal és Japánnal, továbbá 

Belgiummal, Kínával, Kubával, Görögországgal, Nikaraguával, Panamával, 

Lengyelországgal, Portugáliával, Romániával, a Szerb-Horvát-Szlovén Állammal, 

Sziámmal és Cseh-Szlovákországgal 1920. évi június hó 4. napján a Trianonban 

kötött békeszerződés becikkelyezéséről 

[205] 1921: A m. kir pénzügyminiszter 1921. évi 114,440. számú rendelete, a vámőrség 

létesítéséről szóló 6.200/1921. M.E. számú kormány rendelet végrehajtásáról. 

[206] 1921: A m. kir. minisztérium 1921. évi 6.200. M. E. számú rendelete a vámrőség 

létesítéséről. 

[207] 1922. évi III. törvénycikk A m. kir. honvédségről szóló 1921. évi XLIX. törvénycikk 

egyes rendelkezéseinek kiegészítéséről és módosításáról 

[208] 1922. évi XI. törvénycikk A Trianoni Békeszerződés katonai rendelkezései között 

foglalt egyes tilalmak és korlátozások végrehajtásáról 

[209] 1922. évi XIV. törvénycikk A magyar királyi folyamőrség szervezéséről, 

létszámának, kiegészítési módjainak és felfegyverzésének megállapításáról 

[210] 1922. évi XIV. törvénycikk a magyar királyi folyamőrség szervezéséről, 

létszámának, kiegészítési módjainak és felfegyverzésének megállapításáról 

[211] 1922: A m. kir. minisztérium 1922. évi 6.310. M. E. számú rendelete, a háború 

esetére szóló kivételes hatalom megszűnése napjának közzétételéről. 

[212] 1924. évi XIX. törvénycikk A vámjog szabályozásáról 

[213] 1924: A m. kir. belügymniszter 1924. évi 124.000. számú körrendelete a Levente 

Egyesületek szervezéséről. 

[214] 1924: A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1924. évi 9.000. számú 

rendelete a testnevelésről szóló 1921: LIII. t.-c. végrehajtásáról. 

[215] 1926. évi XXII. törvénycikk Az országgyűlés felsőházáról 

[216] 1927. évi VII. törvénycikk A Trianoni Békeszerződés katonai rendelkezései között 

foglalt egyes tilalmak és korlátozások végrehajtásáról szóló 1922. évi XI. tc. I. 

fejezete némely rendelkezésének kiegészítéséről és módosításáról 

[217] 1930. évi II. törvénycikk a katonai büntető törvénykönyvről 

[218] 1930. évi III. törvénycikk A katonai büntetőtörvénykönyv életbeléptetéséről és a 

közönséges büntetőtörvények egyes rendelkezéseinek ezzel kapcsolatos 

módosításáról és kiegészítéséről 

[219] 1933. évi XXIII. törvénycikk Az alkotmányosság helyreállításáról és az állami 

főhatalom ideiglenes rendezéséről szóló 1920:I. tc. 13. §-ának újabb módosításáról 

[220] 1935. évi XII. törvénycikk A légvédelemről 

[221] 1937. évi XIX. törvénycikk A kormányzói jogkör kiterjesztéséről és a 

kormányzóválasztásról 

[222] 1939. évi II. törvénycikk a honvédelemről 

[223] 1940. évi IX. törvénycikk A m. kir. honvédség felső vezetésének átszervezése 

következtében szükséges rendelkezésekről 
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[224] 1941. évi XII. törvénycikk A közoktatásügyi igazgatás egyszerűsítéséről 

[225] 1941: A m. kir. belügyminiszternek a m. kir. honvédelmi és a m. kir. vallás- és 

közoktatásügyi miniszterrel egyetértőleg kiadott 1941. évi 148.000/1940. B. M. 

számú rendele a leventeegyesületek alapszabályairól. 

[226] 1941: A m. kir. minisztérium 1941. évi 5.520. M. E. számú rendelete az ifjúság 

honvédelmi nevelésének és a testnevelésnek egységes vezetéséről. 

[227] 1944: A m. kir. minisztérium 2300/1944. M.E. számú rendelete a m. kir. rendőrség 

átszervezése tárgyában. 

[228] 1994. évi XXXIV. törvény A rendőrségről 

[229] 1995. évi CVII. törvény a büntetés-végrehajtási szervezetről 

[230] 1995. évi CXXV. törvény A nemzetbiztonsági szolgálatokról 

[231] 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

[232] 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról 

[233] 2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról 

[234] 2011. évi CXIII. törvény A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a 

különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 

[235] 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról 

[236] 2011: A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 

jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet  

[237] 2011: a Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat 

[238] 2012. évi C. törvény A Büntető törvénykönyvről 

[239] 2012. évi XXXVI. törvény az országgyűlésről 

[240] 2012: Magyarország Alaptörvénye 

[241] 2013. évi XCVII. törvény A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi 

kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról 

[242] 2013: a Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport 

létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 

1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat 

[243] 2014: a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. 

(VII. 23.) MvM utasításban 

[244] 2015: a terrorizmus elleni küzdelem feladatainak egységes végrehajtási rendjéről 

szóló 1824/2015. (XI. 19.) Korm. határozat  

[245] 2017: A Köztársasági Elnöki Hivatal I-1/02406/2017. számúszervezeti és működési 

szabályzata a módosításokkal egységes szerkezetben. 

(http://www.keh.hu/kozerdeku_adatok/1551-Szervezeti_es_mukodesi_szabalyzat ; 

letöltve: 2017.12.23.) 
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