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A nemzetvédelem jogi aspektusai 

(A különleges jogrend, a hazafias és honvédelmi nevelés, valamint a 

honvédelmi sportok jogi szabályozása és szerepe a nemzetvédelemben) 

 

I. Bevezetés és a kutatási téma előzményeinek összefoglalása 

 

Magyarország biztonságának záloga a hatékony államszervezet, melyen 

belül a jól működő honvédelmi rendszer nemzeti szuverenitásunk egyik 

alapköve is egyben. Védelmi rendszerünk eredményességét nem csupán 

a Magyar Honvédség kézenfekvőnek tekintett szakmai fejlesztése és 

teljesítménye, hanem egyéb körülmények is befolyásolják.  

Ezek közül kiemelt jelentőségű egyrészt az állam és a különböző 

alrendszerei által ellátandó feladatok meghatározása az alkotmányos 

jogok védelme érdekében, amelyek válsághelyzetben, tehát speciális 

körülmények által meghatározott környezetben leginkább veszélynek 

vannak kitéve, és éppen ezért védelmük is különleges eszközöket igényel. 

Másrészt kiemelt jelentőséggel bír az állampolgárok szerepvállalása, 

aktivitása, képességeik fejlesztése, továbbá azon feltételek rendelkezésre 

állása, amelyek biztosítják számukra a nemzetvédelem ügyében történő 

személyes, vagy szervezeti közreműködést, illetőleg a szervezett keretek 

között történő együttműködést az állami szervezetekkel. 

A nemzet védelmének alapvető céljait, a honvédelemi felkészítésre 

vonatkozó társadalmi érdeket, a válsághelyzetek kezelésének hatékony 

különleges jogrendi jogintézményeit egyaránt Magyarország 

Alaptörvénye rögzíti. 

A 2009. évi tudományos fokozat megszerzését követően számos 

lehetőségem adódott arra, hogy a különleges jogrend hazai 

szabályozásával, illetőleg a hazafias és honvédelmi neveléssel 

kapcsolatos tudományos álláspontomat érvényre juttassam. 2015-től 

honvédelmi miniszterként elindítottam a Magyar Honvédség 10 éves 

fejlesztési programját, és megkezdtem a hazafias és honvédelmi nevelés 
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célkitűzéseinek kidolgozását, valamint kezdeményező szerepet 

játszottam számos, a szakterületet érintő jogszabály kodifikációjában és 

elfogadásában. 2018-19-ben a hazafias és honvédelmi nevelésért, 

valamint az ezzel összefüggő beruházásokért felelős kormánybiztosként 

minisztériumközi munkacsoport segítségével kidolgoztam a hazafias és 

honvédelmi nevelés kormányzati stratégiáját. 2018-tól kezdődően, a 

Honvédelmi Sportszövetség elnökeként a szakterületet érintő 

jogszabályok végrehajtásában szerzett közvetlen tapasztalatokkal 

járulhatok hozzá a szakmai szempontokat magasabb szinten adaptáló 

jogalkotási folyamathoz. 2020-ban részt vettem Magyarország 

Alaptörvényének kilencedik módosítását előkészítő kormányzati 

munkacsoport munkájában, továbbá aktív résztvevője voltam a 

különleges jogrendi szabályozásról folytatott szakmai és parlamenti 

vitáknak. A közpolitikai tevékenységem során felhasználtam a 

tudományos kutatómunkám eredményeit és a felsőoktatásban szerzett 

tapasztalataimat. 

Mind a hazafias és honvédelmi neveléssel, mind pedig a különleges 

jogrenddel kapcsolatos szabályozás és ezek tudományos feldolgozása 

során különös gondot fordítottam a nemzetközi példákra és egyes 

részletszabályok magyarországi adaptálhatóságának vizsgálatára- 

Külföldön és Magyarországon számos konferencián vettem részt, és 

tartottam előadásokat, amelyeket a jelen tézisfüzet mellékletében sorolok 

fel. A különleges jogrendi szabályozás helyzetével, illetőleg a hazafias és 

honvédelmi nevelés fejlesztésével kapcsolatban számos tudományos 

közleményem jelent meg magyar és idegen nyelven egyaránt. Ezek 

felsorolását is a jelen tézisfüzet melléklete tartalmazza. 

A monográfia a Lícium-Art Kiadó gondozásában 2021. IV. negyedévben 

jelenik meg. 
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II. A kutatás célja 

 

A 21. század egyértelműen a biztonsági kérdések gyökeres átalakulását 

hozta, hiszen Magyarország tekintetében a NATO és az Európai Uniós 

tagság eredményeként háttérbe szorult a közvetlen katonai konfliktus 

lehetősége, viszont a globalizációnak, a technológiai és a világpolitikai 

változásoknak köszönhetően előtérbe került, sőt, meghatározóvá vált a 

hibrid fenyegetésekkel szembeni védekezés igénye. Az elmúlt húsz évben 

hazánkban terrorfenyegetettség, ipari- és természeti katasztrófák, 

gazdasági válság, migrációs válság, és a pandémia jelentette azokat a 

legfontosabb kihívásokat, amelyek állami beavatkozást sürgettek a 

társadalom védelme érdekében. Kutatásom során azon állami cselekvési 

lehetőségek jogi kereteit, és azok fejleszthetőségét vizsgáltam, amelyek 

egyrészt preventív jelleggel, a jövőben kialakuló veszélyforrások 

csökkentésére, illetve a potenciális kockázatok minimalizálására, 

valamint a társadalom védekező képességének a maximalizálására 

törekszenek. A hazafias és honvédelmi nevelés feladata ennek a 

megelőző funkciónak a betöltése. Ezen túl a különleges jogrendi 

tényállások alkalmazhatóságát vizsgáltam, amelyek elsősorban az 

említett kockázati tényezők bekövetkezésekor– akár alkotmányos jogok 

korlátozása árán – az állami intézmények normál működési keretei felett 

a társadalom védelmét, a káros következményeinek elkerülését és 

enyhítését hivatottak biztosítani. Kutatómunkám eredménye a 

nemzetvédelmi szempontok, illetőleg a hazai szabályozás 

összefüggéseinek megvilágításával, elemzésével, nemzetközi példák 

vizsgálatával támpontul szolgál a jogi szabályozás esetleges 

hiányosságainak feltárásához, és javaslattal szolgálhat annak 

továbbfejlesztéséhez, aktualizálásához. Monográfiámban kiemelem és 

jogtudományi módszerekkel elemzem Magyarország Alaptörvényét, a 

nemzeti jogforrásokat, különösen a honvédelemről, a 

katasztrófavédelemről, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 

jogszabályokat, és a kapcsolódó nemzetközi dokumentumokat. 

A kutatásom célja annak feltárása, hogy a nemzetvédelemhez köthető 

magyar jogszabályok milyen választ képesek adni korunk nagy 



8 

kihívásaira, kellően világos és átfogó, de egyúttal rugalmas-e a 

szabályozás az államhatalom előtt álló feladatok hatékony kezelésére. 

Ehhez elemeztem és összegeztem a magyar jogforrások változásának 

alakulását, összevetve a jogalkotást mindenkor mozgató történelmi 

időszerűséggel. Habár mind a különleges jogrend, mind pedig a hazafias 

és honvédelmi nevelés vizsgálatának számottevő irodalma van, ilyen 

komplex, a nemzetvédelem szempontjára, és a sporttal való 

összefüggésekre fókuszáló kutatás, állásfoglalás és tudományos igényű 

tanulmány nem lelhető fel a hazai tudományos életben. 

 

III. Alkalmazott kutatási módszerek 

 

Az általam alkalmazott kutatási módszerek a kutatásom fókuszában lévő 

témakörökhöz és a jogtudományi metodológia általános elvárásaihoz 

illeszkednek. Általános és alapvető kutatási módszereket alkalmaztam, 

ezek között külön hangsúlyt kapott a normatív elemzés, a tételes 

szabályok hagyományos nyelvtani és rendszertani értelmezése. A 

habilitációs értekezés érvényesíti a funkcionális feldolgozási mód 

követelményeit, áttekinti a különleges jogrend, a hazafias és honvédelmi 

nevelés területén létrejött, és a témát alapvetően meghatározó normák 

létrehozatalának indokát, célját, társadalmi rendeltetését. A vonatkozó 

szabályok nemzetközi összehasonlításakor érvényesítettem a 

komparatisztika jogtudományi szempontjait, mindenek előtt az 

összevethetőség igényét. A tárgyamra vonatkozó hazai és nemzetközi 

szakirodalom kiválasztásakor törekedtem a komplex közelítésre és a 

másodlagos források kritikájára. Kutatómunkám során igénybe vettem a 

vonatkozó jogalkotói indoklásokat és a tárgybeli konferencia 

kiadványokat. A jogtörténeti kutatómunka alkalmával különböző 

történelmi periódusok tekintetében azt vizsgáltam, hogy a magyar 

alkotmányfejlődés előrehaladtával – és természetesen az adott történelmi 

kor követelményeihez igazodóan – milyen módon bontakoztak ki azok a 

jogintézmények, amelyeket ma együttesen különleges jogrendi 

szabályozás részének tekintünk. A történeti módszer felhasználásával 
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igyekeztem elkerülni a modern fogalmak visszavetítését és a történelmi 

események olyan értelmezését, amelyek valós tartalmuktól eltérően 

csupán a jelenkori intézkedéseket igyekeznek igazolni. A kutatásom 

tárgyát, tehát a különleges jogrendi szabályozás, valamint a hazafias és 

honvédelmi nevelés szabályozásának bemutatását, továbbá a katonai 

sportok szerepét elméleti szinten a releváns jogi szakirodalom, illetőleg 

tudományos publikációk kutatásával alapoztam meg.  

Összefoglalva: monográfiám elméleti alapját (egyben reményeim szerinti 

értékét) a kritika alá vont hazai és külföldi szakirodalom, a tételes 

joganyag tudományos elemzése, a törvényhozói szándékot tükröző 

jogalkotói indokolás bemutatása, a releváns jogtörténeti folyamatok 

vizsgálata, a nemzetközi és az uniós jogalkotási tendenciák értékelése 

képezi. 

 

IV. A monográfia rövid összefoglalása 

 

Nemzetünk biztonságának záloga a hatékony államszervezet, melyen 

belül a jól működő honvédelmi rendszer nemzeti szuverenitásunk, tágabb 

összefüggésben nemzeti fennmaradásunk, gyarapodásunk egyik 

alapköve is egyben. Magyarország biztonságára, honvédelmi 

rendszerünk hatékonyságára a Magyar Honvédség szakmai fejlesztése és 

teljesítménye mellett egyéb körülmények is meghatározó befolyással 

bírnak. Ezek közül kiemelt jelentőségű az államszervezet jogszabályi 

keretek által biztosított, hatékony védekező mechanizmusa, az 

állampolgárok aktivitása, képességeik fejlesztése a hazafias és 

honvédelmi neveléssel összhangban, az egyének hazafias érzülete és 

általánosságban azon feltételek rendelkezésre állása, amelyek biztosítják 

az állampolgárok és a társadalmi szervezetek számára a honvédelem 

ügyében történő személyes, vagy szervezeti közreműködést, illetőleg a 

szervezett keretek között történő együttműködést az állami, azon belül is 

a honvédelem ügye iránt elkötelezett szervezetekkel. 
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Mivel a honvédelmi felkészítés az Alaptörvény által is deklarált 

társadalmi érdek, ezért az államnak – a társadalomtól elvárt ismeretek 

biztosítása érdekében – gondoskodnia kell arról, hogy az állampolgárok 

e tudásra szert tehessenek. Ennek keretében kiemelten fontos a fiatal 

nemzedék hazafias nevelésének, honvédelmi identitástudatának, 

valamint a honvédelem ügyéhez történő pozitív hozzáállásának 

folyamatos fejlesztése. 

A bennünket körülvevő világ összetettebb lett, a bizonytalansági 

tényezők és a fenyegetettség-érzetünk minőségileg átalakult. Ennek oka 

többek között, hogy felbomlott a szocialista világrendszer, megszűnt a 

Varsói Szerződés szervezete, hazánk 1999-ben NATO-tag lett, 2004-ben 

az EU teljes jogú tagjává vált, az USA-t 2001. szeptember 11-én súlyos 

terrortámadás érte, 2014-ben kezdődött, és lényegében a mai napig 

lezáratlan az orosz-ukrán konfliktus, 2015-ben kirobbant az Európai 

Uniót és több európai nemzetet súlyos politikai krízisbe taszító migrációs 

válság, továbbá 2019-től a világot pandémia sújtja, amely az élet 

valamennyi területén, többek között az oktatásban, a szabadidős 

tevékenységekben, a munkában és a fogyasztási szokásokban is gyökeres 

átalakulást hozott. A globalizáció homogenizációs folyamata felgyorsult. 

Többek között ezek az említett események, folyamatok jelzik, hogy 

minőségileg új követelményekre új, meggyőző válaszokat kell adnia az 

államok jogalkotóinak. 

 

1. A jog szerepe a nemzetvédelemben 

 

Az egyes államok a mindenkori társadalmi feszültségeket és 

válsághelyzeteket jogi szabályozóeszközök segítségével is feloldhatják. 

A különleges jogrendi szabályok a magyar jogrend alapját képező 

általános alkotmányos szabályok között speciális helyen szerepelnek. Az 

ilyen jogintézmény alkalmazásának szükségessége azt jelenti, hogy olyan 

helyzet állt elő, amely különleges eszközöket igényel annak érdekében, 

hogy a kiváltó ok megszüntetésével az ország működése, és annak 
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jogrendje minél hamarabb visszatérhessen az általános szabályok által 

meghatározott keretek közé. 

A demokratikus jogállam stabilitásának fontos pillére, hogy a szabadon 

választott törvényhozó hatalom, az Országgyűlés határozza meg 

tartalmilag és formailag azokat az esetköröket, amikor lehetségessé válik 

az eltérés az általános szabályok alól. A különleges állapotnak különböző 

típusai vannak, így a hatalom koncentrációja az arányosság elve alapján 

csak olyan mértékben valósítandó meg, amennyire az adott helyzet 

megoldásához feltétlenül szükséges. Fontos az egyensúly megtalálása a 

hatékonyság és a visszaélés kockázata között. A különleges jogrendi 

intézmények tehát átmeneti és végszükség jellegű intézmények, 

amelyeket kényszerű helyzetben az állami beavatkozás legvégső 

eszközeként lehet alkalmazni, abban az esetben, ha az alkalmazás 

alkotmányos követelményei teljesülnek. A lehetséges veszélyek formái 

az idő előrehaladtával folyamatosan változnak, tehát a különleges 

jogrendi intézmények is időről-időre felülvizsgálatot igényelnek. 

A társadalmi biztonságérzet kialakulását egy jogállamban nagy 

mértékben segíti a hadsereg és a védelemre hivatott szervek megfelelő 

állapotán túl a jogrendszer stabilitása, a jogszabályok egyértelműsége. 

Fontos rögzíteni, hogy az állam mozgástere még különleges jogrend 

idején sem korlátlan vagy korlátozhatatlan. 

Magyarországon a rendszerváltást közvetlenül megelőző, és az azt követő 

időszakban lezajlott a jogállami keretek kiépítése, amely mérföldkövet 

jelentett a különleges jogrend – akkor minősített időszakok – 

alkotmányos szabályozásában is. Az Alkotmány módosításáról szóló 

1989. évi XXXI. törvény 1989. október 23. napi hatállyal módosította az 

1949. évi XX. törvényt, amely immáron a Magyar Köztársaság 

Alkotmánya lett, és a pártállami keretek megsemmisítése, valamint a 

demokratikus viszonyok kialakítása mellett tartalmazta a rendkívüli 

állapotra, a szükségállapotra és a veszélyhelyzetre vonatkozó alapvető 

alkotmányos szabályokat. Előbbi kettő kihirdetésére a 

népszuverenitásból eredő jogait gyakorolva a társadalom alkotmányos 

rendjének biztosítása érdekében az Országgyűlés, a veszélyhelyzet esetén 
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pedig a kormány kapott felhatalmazást. Mindhárom esetkörben a 

részletszabályokat a jogalkotó külön alkotmányerejű törvényben kívánta 

rendezni. 

A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény a honvédelmet nemzeti 

üggyé nyilvánította és utalva az Alkotmány vonatkozó szakaszaira, a 

kihirdetett rendkívüli állapotban és szükségállapotban alkalmazható, 

valamint a Honvédelmi Tanácsra vonatkozó alapvető szabályokat is 

tartalmazta. Kitért továbbá többek között az állampolgárok polgári 

védelmi kötelezettségére, valamint üzleti titoknak minősülő adatok 

szolgáltatására való kötelezettségre minősített időszakban. Ezen felül 

külön fejezetet szentelt a rendkívüli állapot és a szükségállapot idején 

alkalmazandó részletes szabályoknak, amelynek keretében a köztársasági 

elnök, a Honvédelmi Tanács és a kormány hatáskörét szabályozta, és az 

alkotmányos jogok széles eszköztár alkalmazásával történő korlátozására 

adott felhatalmazást. Ilyen volt például a sajtótermékek és a 

tömegtájékoztatást szolgáló más közlemények előzetes ellenőrzése, és a 

megjelenésük közzétételi engedélyhez kötése, a közúti, vasúti, vízi és légi 

járművek forgalma a nap meghatározott tartamára, illetőleg 

meghatározott területére (útvonalra) történő korlátozása, vagy megtiltása, 

a lakosság utcán vagy más nyilvános helyen való tartózkodásának 

korlátozása (kijárási tilalom), a közterületen tartandó rendezvény, 

nyilvános gyűlés (nyilvános rendezvény) megtartásának előzetes 

engedélyhez kötése, az ország meghatározott területéről a lakosságnak a 

szükséges időtartamra történő kitelepítése, a magyar állampolgárok 

külföldre utazásának, illetve külföldiek beutazásának korlátozása, vagy a 

folyamatos polgári védelmi szolgálat elrendelése. 

Ezen szabályozásban a legjelentősebb változást a délszláv háború 

indíttatásából a váratlan támadás esetkörének 1994-es bevezetése, 

valamint a 2004. évi CIV. törvény jelentette a korábbi szabályozáshoz 

képest, amikoris új minősített időszakként bevezetésre került a megelőző 

védelmi helyzet intézménye, amelyet az Országgyűlés „külső fegyveres 

támadás veszélye esetén vagy szövetségi kötelezettség teljesítése 

érdekében meghatározott időre” hirdethetett ki, és felhatalmazta a 

kormányt a szükséges intézkedések megtételére. 
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A rendszerváltás még egy kétpólusú, a hidegháborúból épphogy csak 

kilábaló világban zajlott le, amely a nyugat és a kelet szembenállására 

épült, ezáltal biztonságpolitikailag is a régi beidegződések voltak 

meghatározók. Később azonban a világot egybeolvasztani hivatott kohó 

felfűtésével, a globalizáció masszív térnyerésével merőben másfajta 

biztonsági kihívásokkal kellett a mindenkori magyar kormányzatnak 

szembesülnie. Az ekkor megalkotott különleges jogrendi szabályokat 

elsősorban a friss demokratikus vívmányok megóvásának szelleme járta 

át, nem pedig az, hogy rugalmas választ tudjon adni az akkor még nem 

látható globális társadalmi és technológiai változásokra. Később a hibrid 

hadviselés, a terrorizmus vagy a kibertámadások veszélyének 

felismerésével és térnyerésével a jogalkotó is megpróbálta az új 

kihívásokhoz igazítani a szabályozást annak valószínű szellemében, hogy 

az adott esetkörre vonatkozó speciális szabály hatékonyabb lehet, 

ugyanakkor a megszerzett tapasztalatok igazolták, hogy a lehetséges 

fenyegetések arzenálja jóval szélesebb és változékonyabb annál, mintsem 

külön-külön valamennyi esetkör köré épülő minősített időszaki tényállást 

lehessen kidolgozni. 

A hibrid hadviseléssel kapcsolatban arra a következtetésre juthatunk a 

kérdés vizsgálatakor, hogy mivel nincs deklarált háború, ezért nem is 

lehet hagyományos módon, a haderő alkalmazásával fellépni ellene, csak 

adekvát, indirekt ellentevékenységgel lehet válaszolni. Ezen indirekt 

védekezésnek pedig részét képezik többek között a biztonság érdekében 

hatályba léptetett különleges jogrendi szabályok. Fontos, hogy az adott 

különleges jogrendi szituációban a biztonsági szempontok érvényre 

juttatása érdekében a jogkorlátozás mértéke arányban álljon a veszély 

mértékével. A hatékony védekezéshez elengedhetetlen, hogy az 

állampolgárok gondolkodásában reális veszély- és biztonságérzet 

alakuljon ki. Súlyos felelőtlenség a társadalom biztonságérzetét elaltatni, 

de a biztonsági kockázatokat meghaladó indokolatlan készültség is 

felboríthatja a társadalom normális működését. 

Magyarország Alaptörvénye 2012. január 1. napján lépett hatályba, új 

fejezetet nyitva a magyar alkotmányfejlődésben, illetőleg bevezetve a 

különleges jogrend terminológiáját a magyar jogrendbe, ugyanakkor 
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tartalmilag és szerkezetileg a minősített időszakokra vonatkozó 

szabályozás lényegét átvette a korábbi szabályozásból. Fontos garancia, 

hogy az Alaptörvény alkalmazása a különleges jogrendben nem 

függeszthető fel, az Alkotmánybíróság működése nem korlátozható. Az 

alapvető jogok gyakorlása a békeidőszaki szabályoktól eltérő mértékben 

is korlátozható vagy felfüggeszthető, ugyanakkor egyes alapvető jogok 

(például az élet vagy az emberi méltóság) ezekben az esetekben is 

érinthetetlenek. 

Az Alaptörvény önálló fejezetben szabályozza a különleges jogrendet. A 

részletes szabályokat sarkalatos törvény, így a honvédelemről és a 

Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény, továbbá a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény határozza meg. 

Kezdetben öt típusú különleges jogrend került szabályozásra: a 

nemzetközi fegyveres konfliktus esetén bevezethető rendkívüli állapot, 

belföldi eredetű szükséghelyzet, lázongás vagy polgárháború esetén 

bevezethető szükségállapot, a rendkívüli állapot kihirdetése előtti 

háborús veszély esetén kihirdetendő megelőző védelmi helyzet, a 

váratlan külső támadás esete, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség következtében 

kihirdetendő veszélyhelyzet. Magyarország Alaptörvényének hatodik 

módosítása 2016. július 1-i hatállyal bevezette a terrorveszélyhelyzet 

intézményét, mint új különleges jogrendi formát, amelyet terrortámadás 

jelentős és közvetlen veszélye vagy terrortámadás esetén lehet 

alkalmazni. A magyar különleges jogrendi szabályozásban a 

rendszerváltás idején módosításra kerülő pártállami alkotmány, sem az 

azt felváltó Alaptörvény nem idézett elő lényeges változást. Ennek egyik 

alapvető oka, hogy Magyarországon az azóta eltelt évtizedekben nem 

következett be olyan esemény, amely – a veszélyhelyzetet kivéve – 

indokolttá tette volna a rendelkezésre álló különleges jogrendi esetkörök 

alkalmazását. 

A 2020-ban világméretűvé szélesedett koronavírus járvány, és annak 

jelenleg belátható társadalmi és gazdasági következményei annak 
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vizsgálatára motiválták és motiválják a döntéshozókat, hogy a védelmi 

stratégiák, köztük a különleges jogrendi szabályozások ebben a 

megváltozott környezetben mennyire lehetnek hatékonyak. 

Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosítása 2023. július 1-i 

hatállyal új alapokra helyezi a különleges jogrendi szabályozást. A 

változtatás célja az volt, hogy Magyarországnak a 21. századi biztonsági 

kihívásoknak megfelelő, rugalmas, és a jelenleginél is hatékonyabb, 

mindemellett megfelelő jogállami garanciákkal rendelkező megoldása 

legyen a rendkívüli helyzetek kezelésére. A jövő minden bizonnyal 

tartogat még ismeretlen globális kihívásokat a világ, Európa és 

Magyarország számára is. A magyar jogalkotó eldönthette, hogy a 

speciálisabb szabályozást tartja-e fent, azaz az egyes veszélycsoportok 

vonatkozásában fenntartja az elkülönült különleges jogrendi esetkörök 

alkalmazhatóságát, vagy pedig egy általánosabb szabályozás felé mozdul 

el, felismerve azt a tényt, hogy a lehetséges veszélyek széles spektrumát 

a jogi környezet csupán követni tudja. 

Az új kihívások, a különleges jogrendi tényállások alkalmazására okot 

adó jelenségek köre, gyakorisága és társadalmi jelentősége folyamatosan 

változik, azok szabályozási kezelése szükségessé teszi a részkategóriák 

folyamatos felülvizsgálatát, amely tulajodképpen a szisztéma 

egyszerűsítésével is jár. Hosszútávon egy általános szabályozás lehet 

stabil. A kérdés vizsgálatához hozzátartozik, hogy az erős differenciálás 

a korunkra jellemző biztonsági környezetben mind a felkészülés, mind a 

komplex helyzetekben való gyors döntéshozatal szempontjából 

nehézségeket is okozhat. Az Országgyűlés az általánosabb és egyszerűbb, 

tehát hosszú távon stabilabb megoldást választotta, amikor az eddigi hat 

különböző különleges jogrendi esetkör helyett három, a modern 

kihívásokhoz igazított, letisztultabb kategória, a hadiállapot, a 

szükségállapot, valamint a veszélyhelyzet kap helyet az Alaptörvényben. 

Az új szabályozással az Alaptörvény világossá teszi, hogy a hadiállapot 

az a különleges jogrend, amely elsődlegesen katonai válaszlépéseket 

kíván meg, a szükségállapot az országon belüli konfliktusok kezelésére 

szolgál, veszélyhelyzet pedig továbbra is a katasztrófa-típusú 
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válsághelyzetek elhárítására hirdethető ki. A hadiállapot és a 

szükségállapot kihirdetésére továbbra is az Országgyűlés jogosult, a 

veszélyhelyzet esetén pedig az Országgyűlés a kormány által harminc 

napra kihirdethető veszélyhelyzet meghosszabbításához adhat 

felhatalmazást, tehát szükség esetén a különleges jogrend további 

fenntartásáról rendelkezhet. Mindhárom esetkör vonatkozásában a 

kormány jut központi szerephez, hiszen a korábbiakhoz képest a 

hadiállapot alatt fontos szereppel bíró Honvédelmi Tanács megszűnik, a 

szükségállapot hatályos szabályozásához képest pedig a köztársasági 

elnök szélesebb terjedelmű hatásköreinek szakad vége. 

A módosítás során nem az jelentkezik nóvumként, hogy a különleges 

jogrend idején a kormány határozza majd meg az általánosan kötelező 

magatartási szabályok tartalmát, mert ez normál körülmények között is 

így van, hanem az, hogy ezt a hatékonyabb cselekvés érdekében az 

Országgyűlés nélkül teheti meg. A jogalkotó indoklása szerint a 

különleges jogrend kihirdetését követően gyors, operatív és mind 

politikai, mind jogi értelemben felelős döntéshozatal biztosítása 

szükséges, amire a magyar alkotmányos rendszerben a kormány a 

legalkalmasabb. Az Alaptörvény kilencedik módosítása a fentieken túl 

fontos, garanciális szabályként, és a korábbi szabályozáshoz képest 

újdonságként rögzíti, hogy a kormány különleges jogrend idején köteles 

minden olyan intézkedést megtenni, amely az Országgyűlés folyamatos 

működését szavatolja, tehát a köztársasági elnök, illetve az 

Alkotmánybíróság mellett – amelynek szakadatlan működését az 

Alaptörvény eddig is biztosította különleges jogrend idején – az 

Országgyűlés is állandó ellenőrző funkciót tölt be a rendkívüli 

felhatalmazással – és az ezzel természetszerűleg együtt járó rendkívüli 

felelősséggel – felruházott kormánnyal szemben. 

A hazai és nemzetközi tapasztalatokat összegezve tanulságul szolgálhat a 

jövőre nézve, hogy nem minden ország védelmi rendszere volt hatékony 

és működőképes. A globalizálódó világban jelentkező újabb kihívások, 

más típusú, a jelenleginél adott esetben veszélyesebb járványok, a hibrid 

hadviselés társadalmakat bomlasztó, kiber-, vagy éppen biológiai alapú 

fegyverei olyan fenyegetést jelentenek, amelyekkel szemben fel kell 
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készülni. A ma felismerhető tendenciák sajnos mindenképpen abba az 

irányba mutatnak, hogy az államoknak gyakrabban lesz szüksége a 

különleges jogrendi jogintézmények alkalmazására is a jövőben, emiatt 

indokolt lehet akár egy „válságügyi” kódex megalkotása is, amely a 

jelenleginél szerteágazóbban és részletesebben szabályozza a polgári 

védelem egész rendszerére vonatkozó feladatokat, és kellő mozgásteret 

ad a végrehajtó hatalom számára a minél gyorsabb reagálás érdekében. 
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2. A hazafias és honvédelmi nevelés jogi keretei, szabályozása 

 

A honvédelem jogszabályi szinten, többek között a Magyarország 

Alaptörvényében és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, 

valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 

2011. évi CXIII. törvényben is deklarált nemzeti ügy, amelynek 

elsősorban az állami intézkedéseknek, szervezési és támogatási 

rendszereknek kell érvényt szereznie. Ennek mentén az oktatásban és 

nevelésben egyre nagyobb hangsúlyt és jelentőséget kell kapnia annak a 

szemléletnek, hogy a hazáját szerető, ezáltal a hazájáért tenni kész 

fiatalokat kell, hogy neveljünk, akik modern és versenyképes tudással 

felvértezve, közösségben gondolkodva, kedvező emocionális érettséggel, 

érzelmi intelligenciával képesek helytállni korunk kihívásaival szemben. 

A világ rohamos tempóban változik, és sajnos ennek a globalizációs 

folyamatnak vannak árnyoldalai is. A 19. századot a reform, a nemzetté 

válás és a nemzeti öntudatra ébredés kísérte végig. A 20. század a 

világháborúk és a soha nem látott pusztítások időszaka volt, térségünkben 

a rendszerváltás, a kommunista-szocialista diktatúra megszűnése 

tekinthető pozitív eseménynek. A 21. század pedig a soha nem látott 

kihívások világát hozta el. Ennek számos oka van, de az biztos, hogy 

hihetetlen mértékű technikai, technológiai változás gyakorol hatást az 

egész emberiség életmódjára. Az alkalmazkodás nagy próbatétel mind az 

egyén, mind a közösségek számára. Akik már ebben a technikai 

vibrálásban nőnek fel, könnyebben kezelik a digitális eszközöket, de 

esetükben másfajta probléma merül fel. Az információáramlás sebessége 

és mennyisége alapvetően befolyásolja az emberek mindennapjait, 

gondolkodásmódjukat és döntéseiket. Láthatunk egyfajta tendenciát a 

fiatalok körében: magas szintű pragmatikus képességekkel rendelkeznek, 

amihez alacsony szintű érzelmi intelligencia társul. Az információ 

hatalom, ám a dezinformáció fegyver, amelynek az egyének ki vannak 

szolgáltatva. Az állam védelmi szerepe nehezebben érvényesül, mert 

egyénre szabottan érheti támadás az állampolgárait és az egész országot 

is. Megváltozott a hadviselés eljárása, módszere és kultúrája is, korábban 

világos különbséget lehetett tenni a békeállapot és háborús helyzet között, 
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ma már ez nem feltétlenül érvényesül, sőt egyre kevésbé tudjuk 

elválasztani a kettőt. Azért nem, mert a virtuális világban is számos 

offenzívát indítanak. Ma már nincs hadüzenet. 

Egy külső beavatkozó a digitális eszközök révén el tudja érni az akaratát, 

és ha egy ország nincs felkészülve az elhárításra, nem áll kellő szinten a 

védelmi mechanizmusa, rendszere, szervezetei, és ha az egyének 

tudatossága sem megfelelő, akkor nem lehet komplexen és hatékonyan 

védekezni. Ezért is van óriási felelősség az oktatásban, a gyermekek 

nevelésében, hogy milyen kompetenciákat kapnak a fiatalok. Fel kell 

vérteznünk őket a modern kor próbatételeivel szemben. Amikor valaki 

elővigyázatlanul oszt meg magáról információkat például arról, kik a 

barátai, hová jár, mit olvas, kit hallgat meg rendszeresen, mi iránt 

érdeklődik, mi tetszik neki, teljesen nyitottá és sebezhetővé, 

kiszolgáltatottá is válik. 

Az internetes világ sok praktikus lehetőséget kínál, életünk 

nélkülözhetetlen részévé vált a hasznos ismeretek megszerzésében, 

információhoz jutásban, ugyanakkor jó terepet nyújt a dezinformáláshoz 

és befolyásoláshoz. Ez a negyedik generációs vagy hibrid hadviselés 

időszaka, amelyben bármilyen eszköz alkalmazható rossz célokra, a 

biztonság veszélyeztetésére. A katonai konfliktusok mellett 

megpróbálják a hátország stabilitását szétzilálni, kívülről irányított belső 

káoszt teremteni. Tekintsünk vissza a közelmúlt eseményeire az arab 

tavasztól az ukrajnai és belorusz eseményekig, s látható, milyen belső 

konfliktusokat, káoszt lehet előidézni egy-egy országban és térségben. 

Látható az is, hogy a külső beavatkozó járatos az információs 

hadviselésben, és ehhez technikai arzenállal is rendelkezik. A katonai 

erőre továbbra is szükség lesz, de sokkal nagyobb szerep hárul az 

egyénre, az egyén szellemiségére és védelmi képességeire. Ez pedig a 

korszerű tudás mellett felvet lelkületi kérdéseket és feladatokat is. Az 

afganisztáni kivonulás is megmutatta, hogy a tálibok a győzelmüket nem 

a hadi fölényüknek köszönhetik. A kohéziójuk, a hitük, a politikai 

tudatosságuk vezetett oda, hogy a nemzetközi erők végülis elhagyták 

Afganisztánt. 
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Manapság nem hadseregek állnak szemben egymással, hanem az egyén 

pszichéje, lelkülete, információs platformja a tér, amelyben az életünket 

éljük, békében és terrorban egyaránt. Törekvéseink sikerességéhez 

mindenekelőtt egy pozitív, alkotó szellemiség meghonosítása szükséges. 

A megfelelő szemléletformálás nem nélkülözheti a 

társadalomtudományágak legkorszerűbb ismereteinek figyelembevételét. 

A célzott szemléletformálás érdekében a hazai célcsoportok sajátosságai 

és az országspecifikumok további, célzott belföldi kutatások lefolytatását 

igénylik. Fontos kiemelni, hogy nincs unikális megoldás a szokások 

megváltoztatására, valamint a hazához kötődés érzésének kialakítására. 

Annak sikere több tényezőtől függ. A viselkedést befolyásoló tényezők 

komplexitása miatt a szemléletformálást biztosító jogszabályi környezet 

kialakítása is nehezebb és folyamatos feladat.  

A szakterület nemzetközi környezetének vizsgálata során megállapítható 

volt, hogy a megszemlélt európai, angolszász és orosz rendszerek között 

átfedést, közös pontot jelent az a motiváció, hogy mindegyiket a 

biztonságra törekvés hajtja, valamint az az igény is meglehetősen 

karakteres, hogy az állampolgárok ismerjék meg a hazájukkal 

kapcsolatos legfontosabb biztonsági kérdéseket, és legyenek motiváltak, 

ha hazájuk biztonsága érdekében valamilyen cselekvés szükséges. 

Köznevelés 

Az 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelettel módosított Nemzeti alaptanterv 

kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) 

Korm. rendelet melléklete I.1.1. pontjában a „Nemzeti öntudat, hazafias 

nevelés”-t nevelési célként határozta meg. A honvédelemről és a Magyar 

Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 1. § (5) bekezdése rögzíti 

a honvédelmi neveléshez és a kapcsolódó ismeretek elsajátításához 

fűződő célkitűzést. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény preambuluma is nevesíti a felnövekvő nemzedékek hazafias 

nevelésének szükségességét. Ezek a hivatkozások egyértelműen 

megtestesítik azt a jogalkotói akaratot, hogy a magyar köznevelésnek 

feladatául szabja a hazafias és honvédelmi nevelés megvalósítását. A 
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konkrét részletszabályok az alsóbb szintű tartalomszabályozó 

eszközökben kapnak helyet. 

Emelt szintű honvédelmi nevelés 

Az 1032/2009. (III. 17.) Korm. határozat g) pontja rendelkezett az alap-

, közép- és felsőfokú oktatási intézményekben az állampolgári és 

honvédelmi ismeretek szélesítését célzó program kidolgozásáról és 

bevezetéséről. A feladatot az oktatási és kulturális miniszter, valamint a 

honvédelmi miniszter együttes felelősségi körébe utalta. A Honvédelmi 

Minisztérium megoldást keresett a fiatalok, elsősorban a közép- és 

felsőfokú oktatásban részt vevő diákok hatékony elérésére és a hazafias 

neveléssel összefüggő ismeretek átadására. Az emelt szintű honvédelmi 

nevelést középiskolában a honvédelmi tárca által létrehozott Honvéd 

Kadét Program, míg a felsőoktatásban a honvédelmi alapismeretek 

választható tantárgy biztosítja.  

Az 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat a „Szakképzés 4.0 – A 

szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai 

stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom 

kihívásaira” című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében 

szükséges intézkedésekről szól, amely érinti a honvéd kadét ágazati 

szakképzést, valamint a honvéd altiszt szakképzést is. 

Honvéd Kadét Program 

A Honvéd Kadét Program a Honvédelmi Minisztérium által támogatott, 

középiskolában folyó, a honvédelmi kadét közismereti képzés, vagy a 

honvéd kadét ágazati szakképzés tantárgyi elemeire épülő rendszer, 

amelyben a tanórai és szabadidős elemek egymásra épülve, egymást 

erősítve fejtik ki hatásukat. 

A Honvéd Kadét Program fejlesztése során a Honvédelmi Minisztérium 

célja, hogy középtávon több intézményben több diák vegyen részt a 

programban, hosszútávon pedig az ország egész területét lefedő, 

járásonként egy bázisiskolával rendelkező hálózat kiépítését szeretné 

elérni. Az ágazati szakképzést tekintve szintén több intézmény bevonása 



22 

a cél, illetve országosan legalább 3 honvéd középiskola és kollégium 

működését irányozta elő. 

Átfogó célja a program megvalósításának a társadalmi kapcsolatok 

szélesítése, megerősítése, hagyományteremtés, a nemzeti összetartozás 

erősítése. További cél, hogy a haza védelmének fontosságát előtérbe 

helyezve erősítse a társadalmi felelősségtudatot és az összetartozás 

tényleges megvalósulását, a hazaszeretetet és a hazafias elkötelezettség 

érzését. 

A Honvédelmi Sportszövetségről szóló 2016. évi CXXXII. törvény 12. § 

(2) alapján a Sportszövetség szakmai tagozatként ifjúsági tagozatot és 

egyben ernyőszervezetet - Kadét Szövetség elnevezéssel – működtet. 

Honvédelmi Sportszövetség 

Az Országgyűlés a 2016. évi CXXXII. törvény elfogadásával létrehozta 

a Honvédelmi Sportszövetséget abból a célból, hogy Magyarország 

állampolgárainak a haza védelme iránti hazafias elkötelezettségét és 

áldozatkészségét az önkéntesség figyelembevételével Magyarország 

nemzeti védelmi képességének fenntartásába és fejlesztésébe minél 

szélesebb körben bevonja, valamint a társadalom és a honvédelem 

kapcsolatát erősítse. 

A Honvédelmi Sportszövetség a Honvédelmi Minisztériummal 

együttműködve, önállóan valósítja meg általános honvédelmi nevelési 

tevékenységét, összefogja a terület gyakorlati megvalósítása 

szempontjából jelentős sportszövetségeket és civil szervezeteket, 

támogatja a köznevelési és felsőoktatási intézmények általános 

honvédelmi nevelési tevékenységét. 

Honvédelmi Sportközpontok 

A Kormány a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztéséhez szükséges 

feltételek biztosításáról szóló 1611/2017. (IX. 5.) Korm. határozatban 

olyan, lőterekkel is rendelkező, többcélú szabadidős sportlétesítmények 

építésének támogatásáról döntött, amelyek a sportlövészet kiszolgálásán 
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túl alkalmasak a honvédelmi neveléshez kapcsolódó sportágak 

gyakorlására, illetve közösségi funkciók ellátására is. 

A tervek szerint összesen 185 helyszínen kerül sor Honvédelmi 

Sportközpont beruházásra. Országos viszonylatban 173 járásban és 12 

budapesti helyszínen. A Honvédelmi Sportközpontok létrehozására 

irányuló fejlesztési program megvalósításával hazánk önvédelmi 

képességének fenntartása és erősítése érdekében a Kormány meg kívánja 

teremteni annak a lehetőségét, hogy a társadalom honvédelem ügye iránt 

fogékony tagjai önkéntes alapon, a rendszeres testmozgásra épített 

honvédelmi nevelési programokon keresztül, szervezett keretek között, 

honvédelmi szempontból hasznosítható tudást sajátíthassanak el. A 

központok lehetőséget teremtenek a fiatalok számára, hogy a 

honvédelemhez kapcsolódó sporttevékenységeket gyakoroljanak, a 

küzdősportoktól a sportlövészetig. 

A sportnak jellemformáló hatása is van, nemcsak a testet, de a lelket is 

erősíti. A cél az, hogy az elméleti és gyakorlati felkészítésen túl a 

fiatalokban elmélyítse a szülőföld iránti kötődést. Fontos a szilárd helyi 

közösségek építése, erre is kiválóan alkalmasak lesznek a központok. Át 

kell éreznie mindenkinek, hogy a szülőföld semmivel sem összevethető, 

nem pótolható értéket jelent az életünkben. Ezt megóvni és örökül hagyni 

gyermekeink számára az egyik legfontosabb küldetés, és ezzel erősíthető 

az ország védelmi rendszere is. 

 

3. A honvédelmi sportok szabályainak kialakulása és jogtörténeti 

elemzése. Harcászat az állam védelmében 

 

A monográfiában a sport révén elérhető „áttételes honvédelem” 

aspektusa került górcső alá. Az erős állam létének a jog szükséges, de 

nem elégséges felétele. A hadászati értelemben vett honvédelemhez 

fizikai egészség, egészséges nemzet szükségeltetik, a szellemi 

honvédelemhez egészséges nemzettudat kell. A sport mindkét terület 

támogatásának, kialakításának fontos eszköze. 
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Magyarországon a második világháborút követő időszakban a 

társasdalom megszervezése szovjet mintára ment végbe. A világégést 

követően nem maradt ép lőtér az országban és a fegyverek többsége is 

eltűnt, a sportmunka így nehezen kezdődhetett meg. Ennek későbbi fő 

színtere, ernyőszervezete a Magyar Honvédelmi Szövetség lett. A 

szervezet szakosztályai között a céllövészet előkelő helyet foglalt el, ami 

hatékony eszköz volt a szervezet politikai és szakmai céljainak 

eléréséhez, tehát a haza védelméhez szükséges képességek és tudás 

átadásához. 1989-re 145 épített, fedett lőtér mellett 216 tereplőtér és 162 

lő pavilon volt az MHSZ tulajdonában, ezekben 37.000 kispuska, 2.800 

sportpuska, 10.500 sportpisztoly, 67.600 légpuska szolgálta ki a lövők 

tömegeit. A szervezet taglétszáma meghaladta a 300.000 főt.  

A rendszerváltást követően az elvárások is megváltoztak a neveléssel 

kapcsolatban. Az érzelmi nevelés, s ezen belül különösen a hazafias 

nevelés háttérbe került. A honvédelmi nevelési funkció rövid idő alatt 

szinte teljesen kiszorult a köznevelésből, amely tendenciát csak erősítette 

a Magyar Honvédelmi Szövetség megszűnése és a sorkatonai szolgálat 

felfüggesztése. 

Honosítás 

A Magyar Állam a nemzeti öntudatot előmozdító sportsikerek érdekében 

a sport fejlesztése mellett rendelkezik egyéb eszközzel is annak 

érdekében, hogy közvetve támogassa a hazafias és honvédelmi nevelés 

célkitűzéseit. Az egyik eszköz a honosítás intézménye, amelyet a hatályos 

magyar jog várakozás nélkül lehetővé tesz, ha az államérdekből történik. 

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (7) 

bekezdése értelmében a büntetlen előélet és a nemzetbiztonsági 

kockázatmentesség esetén a köztársasági elnök - az állampolgársági 

ügyekért felelős miniszter előterjesztésére - felmentést adhat a honosítás 

további feltételei alól, ha a kérelmező honosításához Magyarországnak 

fontos érdeke fűződik. Számos sikeres sportolónk szerepelt magyar 

színekben e jogintézménynek köszönhetően. A legszebb példák erre 

Janics Natasa háromszoros olimpiai bajnok kenusunk, és Radulovics 
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Bojana világklasszis kézilabdázónk. A jogszabály egyébként nem 

követeli meg a magyar származást a honosítás esetén. 

A nemzetközi részletszabályok sportáganként eltérőek lehetnek, így 

labdarúgásban nem lehet egy válogatottba bekerült sportoló később egy 

másik nemzeti csapat tagja. Olimpiai sportágakban nem csak a sportági 

szakszövetség és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, hanem az átadó 

ország jóváhagyása is szükséges a váltáshoz. Willi Orbán azért játszhatott 

a magyar labdarúgó válogatottban, mert korábban még nem volt tagja a 

német válogatottnak.  

Az 1993. évi LV. törvény 4. § (3) bekezdése kedvezményes honosítást 

tesz lehetővé a nem magyar állampolgárok számára, akinek felmenője 

magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását, 

és magyar nyelvtudását igazolja. Ezen jogintézmény lehetővé teszi, hogy 

például az utánpótlás-korosztályú, tehát még nem válogatott sportolók is 

kedvezményesen (és hamar) kapjanak állampolgárságot. 

Identitás megteremtése, megerősítése 

Nemzetünk történelme és vívmányai bárhol és bármilyen 

összehasonlításban megállják a helyüket. A hungarikumok, a Nobel-díjas 

tudósok, művészek, az olimpikonok, mind-mind olyan világraszóló 

teljesítményt hordoznak, amelyet érdemes ismerni a gyerekeinknek, mert 

tartást ad nekik, erősíti a kötődést a hazához. Olyan példaképekre 

lelhetnek, olyan motiváló erőt meríthetnek nemzeti eredményeinkből a 

fiatalok, amely segíthet nekik helytállni az életben. 

A hazafias nevelés, a megszerzett élmények, a példaképül állított 

személyek és teljesítmények, a megismert és megszeretett szimbólumok 

és jelképek életre szóló tapasztalatot jelenthetnek, amely pozitív 

attitűdökkel, motivációkkal ruházhatja fel a fiatalokat, amely identitásuk 

meghatározásakor, de pusztán a mindennapok problémájával 

szembesülve is gyökeret és egyben szárnyakat jelenthet számukra. Olyan 

jelenkori, illetve történelmi, nemzeti, illetve helyi példaképeket kell 

állítani gyermekeink elé, akik teljesítménye, életútja, küzdelme erőt ad és 

irányt mutat számukra az életben is, akik demonstrálják, hogy 
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hazájukban, vagy akár szűkebb környezetükben magyarként sikeresek 

lehetnek. Ezzel erősíteni lehet azt a hitet, hogy tehetnek és akarjanak is 

tenni családjukért, társaikért, hazájukért. 

A hazafias és honvédelmi nevelésben azonban nem csak a dicsőséges 

teljesítmények, és sportsikerek tanítása, a közvélemény ezekről való 

tájékoztatása kell, hogy helyet kapjon. Az egészséges tárdadalom 

kialakításához szükséges a tömegsport támogatása, a nemzeti 

hagyományokban gazdag sportok, így főképpen vívás, lövészet 

versenyszerű erősítése. Ez egyrészt utánpótlást biztosít az élsportnak – 

másrészt még több aktív drukker, szervező és szponzor kerül ki az 

egykori amatőr sportolókból, amely további sportsikereket 

eredményezhet, amely pedig a példaképül állítható sportolók és 

szakemberek számát megnöveli, ezáltal alapot teremtve a szélesebb 

spektrumban megvalósuló nevelésnek, mindegy növekedési pályára 

állítva a társadalom identitásának megerősítését. A katonai sportok 

népszerűsítése pedig hozzájárul a katonai pálya vonzóbbá tételéhez, 

amely önmagában feltételezi az állam iránti elhivatottságot és a hazafias 

érzületet. 

Személyiségformáló hatás 

Általánossággal megállapítható, hogy a sport a helyes irányba formálja a 

személyiséget, hiszen az akaraterő, a kitartás, a versenyszellem vagy a 

fegyelem és a szabálykövetés olyan kompetenciák, amelyek a társadalmi 

folyamatokban való részvételt és eredményességet erősítik. Ezen 

kompetenciák a sportlövészetben különösen hangsúlyosak. A pontos 

lövés végrehajtása megköveteli a lövésztől, hogy minden lelkierejét 

erősen és huzamosabb időn át a végrehajtandó feladatra összpontosítson. 

A sportág azonnali újabb és újabb kihívásokat támaszt a sportolók elé, 

komoly motivációt biztosítva ezáltal, amelyből az élet számos területén 

is meríthetnek. A sportlövészet egyénre gyakorolt hatásai közül azonban 

kiemelhetjük a koncentrációképesség, a monoton munka tűrés, a 

pontosság és precizitás, a perzisztencia és a reziliencia fejlesztésének 

lehetőségeit. 
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A sport nem csak az egyes emberekre gyakorolt hatása miatt jelentős a 

társadalom számára, hanem fontos szerepet tölt be az emberek közötti 

kapcsolatok alakításában is, így a kommunikációs és közösségteremtő 

funkciói is igen jelentősek. A lövészeti edzések és versenyek színtere egy 

lőtér, ami egy közösségi tér is, így a sportág társas kapcsolati szerepe is 

előnyöket biztosít. A sportlövészet az egyik legfontosabb honvédelmi 

sport és mint ilyen teljes mértékben alkalmas a fiatalok sokoldalú 

fejlesztésére, nevelésére. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a 

sportlövészet a mai eszközökkel már igen fiatal korban elkezdhető, 

ezáltal személyiségformáló hatása, is jobban érvényesülhet. A 

sportlövészet mindezen célokra azért is alkalmas, mert itt nem igazán 

számít a nem, a kor, a testalkat, az izomzat, az ügyesség, annál inkább a 

kitartó gyakorlás, aminek azonnali és számszerűsíthető eredményiből 

könnyedén lemérhető a teljesítmény és a fejlődés. A sportlövészet rendet, 

fegyelmet kíván és rendszeres gyakorlása visszahat a magatartásra, 

viselkedésre, ezáltal a fiatal sportolók testi és technikai tudásán túl 

önuralmuk, kitartásuk, koncentrációképességük is fejlődik, emiatt 

kitartóbbak, magabiztosabbak, ellenállóbbak, vagyis összességében 

céltudatosabbak, sikeresebbek lehetnek a felnőtt életükben is. Ezen 

kompetenciák fejlesztése pedig a honvédelmi nevelés modern elveivel és 

kompetencia elvű felfogásával is összhangban állnak. 

 

4. Összegzés 

 

A 20. századi nemzetközi politikát alapvetően az államok, mint 

közhatalmak politikai, gazdasági, technológiai és katonai versengése, 

összeütközése illetve együttműködése határozta meg. A 21. században ez 

a paradigma változóban van: a szuverén közhatalmak mellett 

magánhatalmak mint önálló tényezők is színre lépnek a globalizálódó 

világ minden területén, a pénzügyektől a gazdaságig, a politikától a 

geopolitikáig, a tömegkommunikációtól az energetikáig. A 

magánhatalmakat nem a közérdek vagy a közjó, hanem a magánérdek 
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vezérli, érdekérvényesítő erejük pedig ma már vetekszik a 

közhatalomként működő legerősebb államok erejével. 

A biztonság napjainkban elsőrendű versenyképességi tényezővé vált az 

élet minden területén – a közbiztonságtól a nemzetbiztonságig, az 

egészségügyi biztonságtól az élelmezési biztonságig, a kiberbiztonságtól 

az energetikai biztonságig, a monetáris biztonságtól a demográfiai 

biztonságig –, ezért akinek ellenfelei a versenyképességét rontani 

akarják, annak a biztonságát is igyekeznek valamilyen vonatkozásban 

megingatni. A világon pedig jelenleg mindenhol nő a verseny és a 

teljesítménykényszer, ezzel együtt pedig fokozódik a bizonytalanság is, 

minden területen egyre gyakrabban tapasztalathatunk elbizonytalanítási 

kísérleteket. 

Ilyen körülmények között létfontosságú, hogy a demokratikus államok – 

mint közhatalmak – cselekvési előnyben legyenek a nem demokratikus 

államokkal szemben, a szervezett magánhatalmakkal, valamint minden 

terrorista csoportosulással szemben. 

A biztonság tehát sosem állandó, nap mint nap, folyamatosan dolgozni 

kell érte. Egy jól működő állam erre törekszik, de a világ egyetlen egy 

országa sem engedheti meg, hogy a biztonságát befolyásoló valamennyi 

veszély elhárítására kizárólag az állandó reguláris haderőt alkalmazza. 

Magyarországon a védelmi kormányzat a rendelkezésre álló 

tapasztalatokat felhasználva döntött az önkéntes tartalékos rendszer 

felállításáról a szándékozott cél (az állampolgárok bevonása a 

honvédelembe a professzionálisan működő honvédség mellett) hatékony 

és célszerű elérése érdekében. Az elképzelések szerint mind a 197 

járásban lesz egy-egy területvédelmi egység, a tartalékosok összlétszáma 

pedig 2026-ra húszezerre nő. A tartalékos egységek szervezésében a 

területi elv érvényesül.  

Korunk egyik legfontosabb biztonsági kérdése a kiberbiztonság. A 

kibertér életünk minden részére, többek között a politikára, a kultúrára, a 

magánéletünk egyes elemeire és az emberek egymáshoz való viszonyára 

is hatást gyakorol. A kibertér biztonságával kapcsolatban az egyik 
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legnagyobb kihívást a kibertérben meglévő szolgáltatások és az ezeket 

kiszolgáló rendszerek összességét érintő kiberbiztonsági fenyegetések 

kezelése jelenti. A fejlett társadalmak egyre inkább függenek ezen 

rendszerektől, így amennyiben akár csak részlegesen működésképtelenné 

válnak, súlyos problémákat okozhatnak. A járulékos gazdasági károkon 

túl komoly veszélyt jelentenek az emberek mindennapi életére is. 

Egyre meghatározóbb problémává válik a kiberbűnözés is, ideértve a 

hekkertámadásokat, ahol a bűnözők megszerzik a vállalkozások és 

magánszemélyek, valamint kormányok pénzügyi vagy érzékeny adatait, 

illetve megbénítják a kormányok és vállalkozások által nyújtott 

elektronikus szolgáltatásokat károkozási céllal. 

Napjainkban a robbanásszerű technológiai fejlődés időszakában, a 

kiberbiztonság megteremtése és folyamatos fenntartása kiemelt 

fontosságú kérdés, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni szinte 

egyetlen szakterületen sem. Kiemelten igaz ez egy olyan időszakban, 

mint a jelenleg is tartó járványhelyzet, amelynek következtében mind az 

állami, mind a magánszektor digitalizációja felgyorsult. Ezt mutatja az 

otthoni munkavégzés és a digitális távoktatásra történő áttérés is, amely 

számos kihívást és megoldandó problémát tárt fel. 

Manapság a konfliktusok egyre ritkábban nyilvánulnak meg közvetlen 

katonai összecsapásokban, inkább a hibrid hadviselés eszközeiként 

tekinthetünk rájuk. A szembenálló felek a súlyos áldozatokkal járó 

pusztítás helyett előszeretettel alkalmazzák álhíresztelésre a modern 

információs és kommunikációs technológiákat, radikális társadalmi 

csoportokat, álcivileket, kormány ellenes szervezkedést pénzelnek, és 

igyekeznek az ellenfél ország társadalmi-politikai helyzetét 

destabilizálni. 

A modern tömegtájékoztatásra sokan negyedik hatalmi ágként 

tekintenek. A globalizáció által markánsan támogatott, ugyanakkor a 

keresztény értékekkel nehezen összeegyeztethető, az anyagi javak 

elsődlegességét hirdető és rohamosan terjedő torz értékszemlélet azt 

sugallja a fiatalok számára, hogy élj a mának, neked minden kell és 

azonnal. Ezt a szemléletet elsősorban a média közvetíti. Az a média, 
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amelynek túlnyomó többsége magánkézben van üzleti vállalkozások 

formájában, tehát nem a közszolgálatiság normatívái szerint működnek.  

A folyamatos verseny miatt az anyagi értékek megszerzésére szocializált 

társadalomban uralkodóvá váltak az önző magatartási formák, és háttérbe 

szorult az együttműködés, a szolidaritás, a közösségi gondoskodás 

kultúrája. A nemzeti közösségben való gondolkodás, a hazafias öntudat, 

az évezredes zsidó-keresztény hagyományokból táplálkozó, 

identitásformáló szellemi gyökerek mind jobban háttérbe szorulnak, tehát 

tulajdonképpen a társadalmak önazonossága és természetes 

védekezőképessége enyészik el. Ezért a modern civilizáció egyik 

legnagyobb kihívása, hogy hatékony védekezést fejtsenek ki a 

globalizáció káros hatásaival, illetőleg az ezekre a hatásokra épülő hibrid 

támadásokkal szemben, amelyek egyértelmű következménye a ma 

működő társadalmak felbomlása is lehet. 

A társadalmi problémák és válsághelyzetek megoldását az államok 

legtöbbször a jogi szabályozóeszközök segítségével kísérlik meg. A 

különleges jogrendre vonatkozó szabályozás a magyar jogrend alapját 

képező általános alkotmányos szabályok között speciális helyet foglal el. 

A különleges jogrend bevezetésének szükségessége azt jelenti, hogy 

Magyarország olyan helyzetbe került, amelynek hatékony kezelése az 

államhatalom részéről különleges jogi eszközöket igényel annak 

érdekében, hogy a kiváltó ok megszüntetésével az ország működése, és 

annak jogrendje minél hamarabb visszatérhessen a normális 

kerékvágásba, tehát az általános szabályok által meghatározott keretek 

közé. A demokratikus államberendezkedés stabilitásának fontos pillére, 

hogy a szabadon választott törvényhozó hatalom, az Országgyűlés 

határozza meg tartalmilag és formailag azokat az esetköröket, amikor 

lehetségessé válik az eltérés az általános szabályok alól. A különleges 

állapotnak különböző típusai vannak, így a hatalom koncentrációja az 

arányosság elve alapján csak olyan mértékben valósítandó meg, 

amennyire az adott helyzet megoldásához feltétlenül szükséges. Fontos 

az egyensúly megtalálása a hatékonyság és a visszaélés kockázata között. 

A különleges jogrendi intézmények tehát átmeneti és végszükség jellegű 

intézmények. A lehetséges veszélyek formái az idő előrehaladtával 
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folyamatosan változnak, tehát a különleges jogrendi intézmények is 

időről-időre felülvizsgálatot igényelnek. 

A globalizáció hatásaitól átitatott közegben, a hibrid fenyegetések 

jelentette, társadalmat szétfeszítő erőkkel szemben a jelen kor 

elvárásainak megfelelő hazafias attitűd jelenthet alkalmas integráló erőt. 

Az ösztönös ragaszkodás mellé tudatos hazaszeretet, áldozatkészség és 

hűség is kell. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, illetve sikeresen 

védekezzünk, nem hatékonyak pusztán az állami intézkedések, a kötelező 

magatartásszabályok, a magyar polgárok részéről is szükség van 

magabiztos eltökéltségre a közös nemzeti céljaink iránt, illetve tevékeny 

törődésre egymás és Magyarország iránt, egyszóval hazaszeretetre. A 

globalizáció nyertesei azok az államnemzetek, ahol a politikai 

közösségtudat az elsődleges. Megfelelő értékrend szerint működő, 

érzelem és egyben érdekvezérelt társadalmak lehetnek előnyben, 

amelyeknek ideális az alkalmazkodó és védekező képessége, amely 

segítségével sikeresen veszik a gyorsan változó világ kihívásait. 

A Honvédelmi törvény úgy fogalmaz: a haza védelme nemzeti ügy. 

Hazánk biztonságának egyik pillére az állampolgáraink áldozatkészsége 

a honvédelem ügye iránt. A megfelelő fizikai és emocionális képzettség, 

vagy érettség kialakításának eszköze a hazafias és honvédelmi nevelés. 

Ennek legfontosabb színterének a családot és az iskolát kell tekinteni, 

amelyek hatásrendszerükben kölcsönösen erősítik, és kiegészítik 

egymást. Ugyanakkor a hazafias és honvédelmi nevelés motivációs 

rendszerének egyik legfontosabb eszköze a sport, amely az egyetemes 

kultúra szerves része és értékteremtő funkcióval rendelkezik a 

társadalomban.  

A sport az emberré válás folyamatában szorosan összefonódott az emberi 

tevékenység alapvető formáival, természetátalakító és önmagát 

védelmező tevékenységével. A sporthoz olyan mozgásos műveletek, 

cselekvések szükségesek, amelyeknek egy része közvetlenül – illetve az 

általa fejleszthető képességek segítségével közvetetten – felhasználhatók 

a társadalmi életben. 
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Közvetlenül felhasználható képességek a munkában pl. a fizikai erő, vagy 

közvetetten pl. az akaraterő, állhatatosság, ezek a munkavégzés fontos 

követelményei is egyben. A sport magatartásformáló erő. Elsősorban az 

egyéneken keresztül fejti ki hatását, előmozdítva nemcsak egészséges 

testi fejlődését, hanem célszerű keretek között szabályozva, tudatosan 

irányítva az egyén magatartását. 

Az ifjúság erkölcsi fejlesztése a sport fontos feladata. Fontos szerepet tölt 

be az emberek közötti kapcsolatok kialakításában is, emiatt 

közösségteremtő erő. A sportolás – különösen a csapatsportok esetében 

kollektívákban, illetve kollektívák közötti versengésben játszódik, 

lehetővé téve az egyén alkalmazkodását az életben sokszorosan összetett, 

bonyolult viszonyokhoz. 

A hazafias nevelés táplálkozik a történelmi dicsőségek és sportsikerek 

tanításából, a folyamat része a közvélemény ez irányú tájékoztatása, ezzel 

párhuzamban a tömegsport támogatása is. Ez egyrészt utánpótlást biztosít 

az élsportnak – másrészt még több aktív szurkoló, szervező és potenciális 

szponzor kerül ki az egykori amatőr sportolókból. Ebből fakadóan nagy 

valószínűséggel egészségesebb lesz a társadalom. Ráadásul a több 

szurkoló, szélesebb bázisból építkező sportvezetői réteg és az érzelmi 

áthatottsággal is (nem csupán számszakilag egzakt marketing-

szempontokkal) rendelkező támogatói kör miatt még több sportsikerre ad 

lehetőséget. 

A sikerek miatti büszkeségnek és párhuzamosan az örömök közepette 

erősödő „összetartozás-érzésnek” köszönhetően növekedik a 

hazaszeretet érzése. A katonai sport részint a haderőt jobb karban tartja, 

másrészt a nemzet sportsikereit mozdítja elő. A történelmi harcaink során 

erősségünknek tekintett tevékenységek (pl. vívás, lövészet) 

versenysportként való támogatása még inkább serkenti, hogy a 

magyarság magáénak érezze a világversenyeket megszerzett érmeket.  

A cél egy jogszabályi keretekkel kellően alátámasztott kedvező körforgás 

kialakítása, amelyben összességében a fiatalság egészséges életmódja, 

valamint hazaszeretete egymást erősíti és amely biztosítja a nemzet 

megóvásához, gyarapításához előnyös kompetenciák megszerzését.  
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V. A kutatási témával összefüggő tudományos tevékenység rövid 

összefoglalása 

 

Az alábbiakban a doktori fokozat 2009. évi megszerzését követően 

végzett oktatási, tudományos, kutató, közéleti tevékenységemet mutatom 

be. Tudományos érdeklődésem meglehetősen széles, több tudományágat 

is átívelő, így párhuzamosan több kutatási területtel foglalkozom. A jelen 

dolgozat tematikája, a különleges jogrend, valamint a hazafias és 

honvédelmi nevelés mellett a harcművészetekkel és az őshonos magyar 

kutyafajtákkal kapcsolatban is publikáltam az elmúlt években. A Magyar 

Tudományos Művek Tára publikációs adatbázisában megtalálható a 

teljes publikációs jegyzékem. Ez jelenleg 59 közlemény, amelyeket a 

habilitációs kérelem mellékleteként csatolt táblázat tartalmaz. 

 

1. A kutatási témával összefüggő publikációk 

 

A különleges jogrend, illetve a hazafias és honvédelmi nevelés jogi 

szabályozásáról, a szabályozás folyamatos fejlesztését szükségessé tevő 

társadalmi és biztonságpolitikai folyamatokról, az ágazati 

jogszabályokban elfoglalt helyükről, ezen jogi normák gyakorlati 

alkalmazásáról, különös tekintettel a különleges jogrendi tényállások 

hatályba lépésére vonatkozó precedensekre, számos cikket publikáltam. 

Ezek közül a Magyar Tudományos Művek Tárában is megtalálható 

legfontosabbakat kívánom felsorolni. 

Simicskó, István: A hazafiság kihívásai és próbatételei a 21. században, 

HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI 

FOLYÓIRATA 149 : 1 pp. 66-74. , 9 p. (2021). 

Simicskó, István: A globalizáció társadalmi kihívásai, JOGELMÉLETI 

SZEMLE 21 : 4 pp. 112-116. , 5 p. (2020) 

Simicskó, István: A világjárvány és a hibrid hadviselés egyes 

összefüggései az álhíresztelések terjedésének tükrében, ACTA 
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HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS 

PUBLICATIONS 8 : 2 pp. 31-42. , 12 p. (2020) 

Simicskó, István: Gyökerek és szárnyak: Hazaszeretetre nevelés a 

nagyvilágban, ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR 

HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 7 : 4 pp. 31-41., 11 p. (2019) 

Simicskó, István: Állami kompetenciák világjárvány kezelésére, 

KÖZELÍTÉSEK. NEGYEDÉVES INTERNETES FOLYÓIRAT 7 : 3 

pp. 91-97. , 7 p. (2020) 

Simicskó, István: Veszélyhelyzet van, KRE-DIT: A KRE-DOK ONLINE 

TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2020 : 1 Paper: Jogtudományi 

tanulmányok 2 , 8 p. (2020) 

Simicskó, István: A honvédelem fontossága és társadalmi szükségessége, 

In: Borbély, Attila; Medvés, Timea Honvédelmi nevelés a sport 

látószögéből : Egy előremutató konferencia nemzeti érdekeink 

szolgálatában, Budapest, Magyarország : MTTOSZ. Magyar Technikai 

és Tömegsportklubok Országos Szövetsége, (2019) pp. 14-19. , 6 p. 

Simicskó, István: A Honvédelmi Sportszövetség feladatai, lehetőségei a 

hazafias és honvédelmi nevelésben, In: Sport és Egészség a 

Honvédelemért Konferencia: Program (2019) pp. 1-20., 20 p. 

Simicskó, István: Az Alaptörvénytől a közművelődés gyakorlatáig – A 

Nemzeti Művelődési Intézet XII. stratégiai konferenciája, 

Nemzetegyesítés – nemzetközösség, In: SZÍN - KÖZÖSSÉGI 

MŰVELŐDÉS 24 : 5 pp. 14-18. , 5 p. (2019) 

 

2. Külföldön, angol nyelven megjelent publikációk 

 

Simicskó, István: Regulation of special legal order in Hungary - 

Constitutional options in the shadow of the COVID crisis; Central 

European Papers 2020/VIII/2. 65-80. 16.p. 
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3. Magyarországon, angol nyelven megjelent publikációk 

 

Simicskó, István The Challenges and Tests Faced by Patriotism in the 

21st Century, In: Hungarian Defence Review SPECIAL ISSUE 2020, 

Vol. 148, Nr. 2, 83-91. 9 p. 

Simicskó, István: A New Chapter in Military History: Defence against 

the Unknown, In: Koncz, Mária (szerk.) Terrorism: A Crime or Warfare? 

Budapest, Magyarország : FIDESZ, (2001) pp. 46-49. , 4 p. 

Simicskó, István: From Partner to Ally – The National Assembly and our 

NATO integration In: Földeák, Iván; Tüzes, Károly (szerk.) Partnerből 

szövetséges - Országgyűlés és NATO-integrációnk, Budapest, 

Magyarország : Magyar Országgyűlés, (1999) pp. 48-50. , 3 p. 

 

4. Hazai konferenciákon, szakmai-tudományos rendezvényeken 

tartott előadások 

 

2021. szeptember 6., Országház: Parlamenti Hírszerzési-Biztonsági 

Fórum 19. ülése 

2021. június 3., Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központ, Budapest: 

A hazafias és honvédelmi nevelés társadalmi szükségessége és annak 

felelőssége - Honvéd Kadét Konferencia 

2020. február 21., Sopron: Összetartozunk – III. Nemzettudat- és Nemzeti 

identitás Konferencia – hazafias és honvédelmi nevelés 

2020. február 18. Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ, 

Zalaegerszeg: Kihívások és lehetőségek az újjáalakuló honvédelmi 

nevelésben – kormánybiztosi tájékoztató 

2019. november.29., Országház Felsőházi ülésterem: Konferencia a 

hazafias és honvédelmi nevelésről – (saját rendezésű, a hazafias és 
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honvédelmi nevelés egységes stratégiájának tervezetét bemutató szakmai 

konferencia) 

2019. november 26. Budapest: 12. Újbudai Köznevelési Konferencia. 

2019. november 6., Lakitelek Népfőiskola, Lakitelek: Az Alaptörvénytől 

a közművelődés gyakorlatáig – A Nemzeti Művelődési Intézet XII. 

stratégiai konferenciája, Nemzetegyesítés – nemzetközösség 

2019. szeptember 20. MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia 

Központ, Balatonakarattya: Az ifjúság honvédelmi nevelésével és annak 

Fővárosi végrehajtásával kapcsolatos gondolatok, Budapest Főváros 

Védelmi Bizottság szakmai diskurzusa 

2019. augusztus 26. Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű 

Gimnázium, Budapest: A hazafias és honvédelmi nevelés - Tankerületi 

Központok igazgatói értekezlete 

2019. május 27., Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központ, Budapest: 

A hazaszeretet, mint közös nevező. A nemzeti közösséghez tartozás 

érzésvilága – Honvéd Kadét Konferencia 

2019. április 25-26., Budapest: Sport és egészség a honvédelemért 

konferencia 

2018. november 27., Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központ, 

Budapest: A hazafias és honvédelmi nevelés aktuális feladatai - Úton a 

21. században – biztonság, honvédelem, haderő című konferencia 

2018. november 22., Milton Friedman Egyetem, Budapest: Honvédelmi 

nevelés a sport látószögéből konferencia 

 

VI. Egyéb tudományos és közéleti tevékenység összefoglalása 

 

Több évtizedes közéleti szerepvállalásom miatt nehéz behatárolni azokat 

a jogterületeket, amelyek kutatásában, fejlesztésében részt vállaltam. 
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Országgyűlési képviselői tevékenységem során több mint 400 indítványt 

– köztük a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, 

oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló törvénymódosítási 

javaslatot – nyújtottam be, több mint 500 alkalommal szólaltam fel a 

parlament ülésein szakmai témákban, mely dokumentumok többek között 

az Országgyűlés honlapján megtekinthetők. 

A Honvédelmi Minisztérium államtitkárként a vezetésemmel került 

kidolgozásra az önkéntes tartalékos rendszer koncepciója, parlamenti és 

kormányzati döntéselőkészítése. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért és ifjúságért felelős 

államtitkári működésem alatt, irányításommal került megalkotásra és 

elfogadásra a „Nemzeti drogellenes stratégia 2013-2020” dokumentum, 

amely összesen 96 oldalon ad világos helyzetképet, tartalmazza az 

alapértékeket, a célkitűzéseket és a feltételeket, amelyek szükségesek 

ahhoz, hogy a stratégia megvalósuljon. Sportállamtitkári tevékenységem 

alatt történt meg a sport támogatási rendszerének kidolgozása és a 

mindennapos testnevelés bevezetése a köznevelésben. 

Honvédelmi miniszteri munkám során többek között kidolgozásra került 

a Magyar Honvédség 10 éves fejlesztési terve, a Zrínyi 2026. honvédelmi 

és haderőfejlesztési stratégia, az új nemzeti biztonsági stratégia és új 

katonai stratégia, amely benyújtásra került a kormány részére. 

A hazafias és honvédelmi nevelésért, illetve az ezzel összefüggő 

beruházásokért felelős kormánybiztosi tevékenységem során 

megalkotásra került a hazafias és honvédelmi nevelés stratégiájának 

tervezete. 

Frakcióvezetőként a legtöbb szakpolitikai terület törvényalkotása 

kapcsán folytattam diskurzust.  

Szakmai tevékenységem során számtalan hazai és külföldi konferencián 

vettem részt, tartottam előadást. Emellett oktatói és kutatói tevékenységet 

is folyamatosan végzek a doktori címem megszerzése óta. 
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Szívügyemnek tekintem a magyar állatfajták, és ezek között kiemelt 

helyen a magyar kutyafajták megmentését, népszerűsítését, továbbá élő- 

eleven örökségünk megóvását. A kilenc magyar kutyafajtánkból öt a 

juhász- és pásztorkutyák fajtacsoportjába tartozik, a többi négy, bár nem 

egy fajtacsoporton belül található, mindegyik vadászkutya. Sajnos több 

fajtát az eltűnés veszélye fenyeget. Ilyen például az erdélyi kopó, melyből 

2018-ban összesen 24 kiskutyát törzskönyveztek. A fajta megmaradása 

érdekében 2020-ban egy törvénymódosító javaslatot nyújtottam be az 

Országgyűlés felé, hogy – marmagasságát tekintve – kivételt képezve ez 

a különleges kutya is részt vehessen nagyvadterelő-vadászaton, ami a 

fajta „használati értékét” és „keresletét” növelheti. A javaslatot elfogadta 

az Országgyűlés, így megnyílt az út az erdélyi kopó megmentése előtt. 

De azt látnunk kell, hogy önmagában a törvénymódosítás nem feltétlenül 

elegendő a fajta megmentéséhez. A köztudatban is erősíteni szükséges a 

fajta ismertségét és értékeit. 

 

1. Hazai tudományos, szakmai konferenciákon tartott előadások, 

felszólalások 

 

2021. július 25. Külügyi és Külgazdasági Intézet, Budapest: A NATO 

afganisztáni kivonulásának hatása az Európát fenyegető migrációra – 

panelbeszélgetés 

2019. szeptember 7. Pesti Vigadó, Budapest: Magyar kutyafajták - IV. 

Magyar Értékek Napja 

2018. február 27., Budapest: Védelmiipari Konferencia 

2017. szeptember 28., Nyíregyháza: Hadtudomány és társadalom, 

különös figyelemmel a Tiszántúlra 

2017. november 3., Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest: A 

magyar honvédelem és a haderőfejlesztés aktuális kihívásai és a 

közeljövőben jelentkező feladatok – szemináriumi előadás az NKE 
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Nemzetközi és Európai tanulmányok, Államtudományi és Közigazgatási, 

valamint a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának hallgatói, 

oktatói részére 

2016. november 10., Balatonfüred: Infotér Konferencia 2016 

2015. október 30., Országház: Tisza István – két korszak határán 

konferencia 

2015. március 6., Bálna Budapest, Budapest: V. Országimázs 

Konferencia – a magyar sport és tudomány, mint nemzeti érték 

2015. március 6., Magyar Sport Háza, Budapest: A TAO helye, szerepe 

a magyar sportfinanszírozás rendszerében - a Magyar Sporttudományi 

Társaság és annak EU Szakbizottsága által szervezett "Három éves a 

TAO, tapasztalatok, perspektívák a látványsportok támogatási 

rendszerében" (Aktuális jogszabályváltozások, a jogszabályalkotó és 

ellenőrző szervezetek tapasztalatai) szakmai konferencia 

2015. január 28., Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest: Egy nap 

a sport és az egészség jegyében – konferencia 

2014. november 5., Budapest: Konferencia a kiskorú sportolók 

jogvédelméről 

2014. szeptember 29., MOM Kulturális Központ, Budapest: Terhelés, 

pihenés, regeneráció, rehabilitáció - Szakmai Konferencia a Kiemelt 

Edzői Program, a Gerevich Aladár Sportösztöndíj és a látvány-

csapatsportágak EDZŐI részére 

2013. november 9. A tehetségek felismerése és gondozása közös 

felelősségünk konferencia In: Simicskó István – Nemzeti 

önbecsülésünkért a közszolgálatban 

2013. október 2., Szent István Egyetem, Gödöllő: Aegon-SZIE Tanulj és 

sportolj! konferencia, szakmai fórum 

2012. december 15., Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferencia 

Központ, Esztergom: VI. Esztergomi Pedagógiai Szakmai Konferencia 
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2012. november 24. A Magyar Honvédség és a sport kapcsolata 

konferencia, In: Simicskó István – Nemzeti önbecsülésünkért a 

közszolgálatban 

2012. október 27., Budapest, Alternatív megoldások a mindennapos 

testneveléshez konferencia In: Simicskó István – Nemzeti 

önbecsülésünkért a közszolgálatban 

2012. július 14. Országház: Modernizáció a honvédelemben konferencia 

In: Simicskó István – Nemzeti önbecsülésünkért a közszolgálatban 

2010. október 26. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem - A kormány 

elképzelései a Magyar Honvédség fejlesztésének irányairól és jövőjéről 

előadás, In: Simicskó István – Nemzeti önbecsülésünkért a 

közszolgálatban 

2010. szeptember 30., Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem: Pro 

Scientia Aranyérmesek X. (jubileumi) konferenciája, In: Simicskó István 

– Nemzeti önbecsülésünkért a közszolgálatban 

 

2. Nemzetközi tudományos, szakmai konferenciákon tartott 

előadások, felszólalások 

 

2018. április 23. A visegrádi országok tábori lelkészi szolgálatainak 

képviselői találkozója 

2017. március 22-23. NATO Transzformációs Szeminárium 

2017. február 18. 53. müncheni nemzetközi biztonságpolitikai 

konferencia (MSC) 

2016. november 21., Országház, XX. Nemzetközi parlamenti NATO 

Konferencia 

2016. április 15., Pozsony: GLOBSEC biztonságpolitikai konferencia 



41 

2016. február 17. A migráció vallási és társadalmi hatásai – nemzetközi 

tudományos konferencia; Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Konrad 

Adenauer Stiftung 

2015. november 27. XIX. Nemzetközi NATO-konferencia 

2015. október 13. Az Atlanti Gondolatok Jelentősége: Transzatlanti 

Együttműködés Ma és Holnap című konferencia  

2015. február 11. Miért üzlet a sport? címmel tartott Nemzetközi 

Sportmenedzsment konferencia 

 

3. Egyetemi oktatási tevékenységeim 

 

Az alábbiakban felsorolom az intézményeket az oktatott tantárgyak 

megjelölésével, ahol egyetemi oktatási tevékenységet végeztem, illetőleg 

jelenleg is végzek. 

2019-jelenleg Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és 

Nemzetközi Tanulmányok Kar 

- Vezető és vezetés a közszolgálatban 

2009-2010 Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és 

Jogtudományi Kar 

- Rendészeti és védelmi igazgatás 

2005-jelenleg Milton Friedman Egyetem 

- Védelempolitika 

- A nemzetbiztonság és a biztonságpolitika módosulásai 

a változó geopolitikai környezetben 

- Vezetői ismeretek 

- A nagyhatalmak és a nemzetközi szervezetek 

kapcsolatai, alakulása 

2001-2018 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 

Kar és jogelődei 
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- A különleges jogrend rendészeti és védelmi igazgatási 

aspektusai 

- Magyarország nemzetbiztonsági szolgálatai 

- Vezetés- és szervezéselmélet 

- Közös közszolgálati gyakorlat 

- Emberi jogi ismeretek 

Szakdolgozatok bírálatában és záróvizsgáztatásban is rendszeresen részt 

vettem. 

A Rendészeti Doktori Iskolában „A nemzetbiztonsági szolgálatok 

működése a demokratikus jogállamok keretei között” és „A védelmi 

igazgatás működése Magyarország integrált biztonsági rendszerében” 

témákban témavezetői feladatot láttam el. 

2010-ben a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem címzetes egyetemi 

docens címet adományozott nekem. 2011-ben Magyarország 

Miniszterelnöke főiskolai tanárrá nevezett ki. 2012-től a Szent István 

Egyetem címzetes egyetemi tanára vagyok. 2017-ben a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem magántanár címmel tüntetett ki. 

2016-ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi 

Karán sportjogi szakjogász képzésen vettem részt. 

 

4. Közéleti és egyéb tisztségeim 

 

2020 –  KDNP országgyűlési képviselőcsoportja - frakcióvezető 

2018 – 2020 Miniszterelnökség – a hazafias és honvédelmi 

nevelésért, illetve az ezzel összefüggő beruházásokért 

felelős kormánybiztos 

2015 – 2018  Honvédelmi Minisztérium - honvédelmi miniszter 

2012 – 2015  Emberi Erőforrások Minisztériuma - sportért és 

ifjúságért felelős államtitkár 

2010 – 2012  Honvédelmi Minisztérium - parlamenti államtitkár 
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2006 – 2010  Országgyűlés - Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke 

2002 – 2006  Országgyűlés - Honvédelmi Bizottság alelnöke 

2000 – 2002  Miniszterelnöki Hivatal - nemzetbiztonsági államtitkár 

1998 – 2000  Országgyűlés - Honvédelmi Bizottság alelnöke 

1998 –   Országgyűlés - országgyűlési képviselő 

 

5. Tudományos és társadalmi szervezetekben betöltött tisztségek, 

szakmai tevékenységeim 

 

Tudományos és oktatói tevékenységem mellett aktív közéleti 

tevékenységet végzek, számos szakmai és sportszervezetnek vagyok a 

tagja, tisztségviselője. 

2020-tól Magyar Öttusa Szövetség alelnöke 

2018-tól Honvédelmi Sportszövetség elnöke 

2018-tól Interparlamentáris Unió Magyar-Orosz Tagozat alelnöke 

2018-tól Magyar Olimpiai Bizottság tagja 

2016-tól Budapest Honvéd Sportegyesület elnöke 

2014-től Magyar Sporttudományi Társaság tagja 

2012-től Hungarikum Bizottság tagja 

2008-tól Parlamenti Sport Egyesület alelnöke 

2001-től Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) tagja 

1999-től Magyar Atlanti Tanács tagja 

1998-tól NATO Parlamenti Közgyűlés – Védelmi és Biztonsági 

Bizottság tagja 
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1993-tól Magyar Hadtudományi Társaság Biztonságpolitikai 

Szakosztály tagja 

 

VII. A doktori fokozat megszerzése (2009) óta megjelent 

publikációk 

 

1. Könyv, könyvrészlet, monográfia 

 

Simicskó, István: Nemzeti önbecsülésünkért a törvényhozásban, 

Budapest, Magyarország: Magyar Országgyűlés (2014), 248 p. 

Simicskó, István: Kézikönyv a vezetési és szervezési ismeretek 

tanulásához, Budapest, Magyarország: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

(2012) , 60 p. 

Simicskó, István: Nemzeti értékeink védelmében: Kereszténység és 

közélet sorozat, Budapest, Magyarország: Barankovics István Alapítvány 

(2012) , 242 p. 

Pintér, Attila ; Báthori, Gábor ; Simicskó, István ; etc. ; Pintér, Attila 

(szerk.): Biztonság, honvédelem, rendvédelem Magyarországon : 

tanulmányok, Budapest, Magyarország : Barankovics István Alapítvány 

(2010) , 186 p. 

Simicskó, István; Földeák, Iván (szerk.) ; Tüzes, Károly (szerk.): 

Országgyűlés és NATO-integrációnk, Budapest, Magyarország : Magyar 

Országgyűlés (1999) , 173 p. 

Simicskó, István: Magyarország - katonai hírszerzés - állambiztonság – 

honvédség In: Pintér, Attila; Báthori, Gábor; Simicskó, István; etc. - 

Pintér, Attila (szerk.) Biztonság, honvédelem, rendvédelem 

Magyarországon: tanulmányok, Budapest, Magyarország: Barankovics 

István Alapítvány, (2010) pp. 87-97. 11 p. 
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2. Hazai folyóiratban megjelent tudományos cikkek 

 

Simicskó, István, Szabó, Zoltán: Önvédelem – honvédelem: a 

harcművészetek jelentősége és szerepe a honvédelmi nevelésben; 

HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI 

FOLYÓIRATA (2060-1506 ): 149 5 pp 101-113 (2021) 

Simicskó, István; Szabó, Zoltán: A sportlövészet jelentősége és szerepe a 

hazafias és honvédelmi nevelésben HONVÉDSÉGI SZEMLE: A 

MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA 2021 : 6 (2021) 

Simicskó, István: A hibrid hadviselés előzményei és aktualitásai 

HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 

FOLYÓIRATA 27 : 3-4 pp. 3-16. , 14 p. (2017) 

Simicskó, István: A terrorizmus elleni védelem fokozása 

HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 

FOLYÓIRATA 26 : 3-4 pp. 100-113. , 14 p. (2016) 

Simicskó, István: A tartalékos rendszer fejlesztésének kiemelt kérdései 

HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 

FOLYÓIRATA 21 : 4 pp. 69-84. , 16 p. (2011) 

Simicskó, István: A minisztérium aktuális elképzeléseiről – különös 

tekintettel a tudományos tevékenységre HADTUDOMÁNY: A 

MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 20 : 

2010/4 pp. 3-8. , 6 p. (2010) 

Simicskó, István: Az önkéntes tartalékos rendszer kiépítésének 

szükségessége a nemzeti biztonság erősítése érdekében SEREG 

SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI 

PARANCSNOKSÁG FOLYÓIRATA 8: különszám pp. 15-19. , 5 p. 

(2010) 

 

3. Konferenciaközlemények 
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Simicskó, István: A honvédelem fontossága és társadalmi szükségessége 

In: Borbély, Attila; Medvés, Tímea Honvédelmi nevelés a sport 

látószögéből : Egy előremutató konferencia nemzeti érdekeink 

szolgálatában, Budapest, Magyarország : MTTOSZ. Magyar Technikai 

és Tömegsportklubok Országos Szövetsége, (2019) pp. 14-19. , 6 p. 

Simicskó, István: A Honvédelmi Sportszövetség feladatai, lehetőségei a 

hazafias és honvédelmi nevelésben In: Sport és Egészség a 

Honvédelemért Konferencia : Program (2019) pp. 1-20. , 20 p. 

Simicskó, István: A bevándorlás vallási és etnikai hatásai az európai 

társadalmakra – nemzetközi tudományos konferencia és hallgatói fórum, 

2016. február 17., Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 

Hadtudományi Szemle, 2016. 9. évfolyam 1. szám 

Simicskó, István: The Visegrad Cooperation as a contributor to security 

and defence in Europe pp. 1-4. , 4 p. (2015) Szaktanulmány a V4-ek 

Konferenciájára (Biztonságpolitikai Fórum), Varsó, 2015. november 5-6. 

Konferenciakötetben megjelent kézirat., Megjelenés: Lengyelország, 

 

4. További tudományos művek 

 

Simicskó, István: A családhoz tartozó (Canis Lupus Familiaris) : 

Gondolatok a kutyáról, Budapest, Magyarország : Magyar Mercurius 

Kiadó (2020) 

Simicskó, István: Nemzetegyesítés – nemzetközösség SZÍN - 

KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS 24: 5 pp. 14-18. , 5 p. (2019) 

Simicskó, István: Az emberi közösségek és a hit kapcsolata. A visegrádi 

országok tábori lelkészi szolgálatai képviselőinek konferenciája, 

MAGYAR KURIR 2 : Online pp. 1-4. , 4 p. (2018) 

Simicskó, István: Nemzeti sportfejlesztés az alapoktól a csúcsig 

MAGYAR EDZŐ: MÓDSZERTANI ÉS TOVÁBBKÉPZŐ 

FOLYÓIRAT 2016 : 1 pp. 10-14. , 5 p. (2016) 
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Simicskó, István: Az országvédelem és országmozgósítás szervezeti, 

hatásköri, irányítási rendszere minősített időszakokban RENDÉSZET ÉS 

EMBERI JOGOK 3 : 4 pp. 27-38. , 12 p. (2014) 

Simicskó, István. Az országvédelem és országmozgósítás szervezeti, 

hatásköri, irányítási rendszere minősített időszakokban: (Történelmi 

korokon át napjaink hatályos jogi szabályozásáig) 152 p. 

Disszertáció/PhD (2008) 

 

5. Oktatási művek 

 

Simicskó, István: A szervezeti kultúra, Budapest, Magyarország : 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem (2013) , 15 p. 

Simicskó, István: Az egyén és a csoport a vezetés rendszerében, 

Budapest, Magyarország : Nemzeti Közszolgálati Egyetem (2013) , 21 p. 

Simicskó, István: A rendészeti vezetés, Budapest, Magyarország : 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem (2013) , 22 p. 

Simicskó, István: Szervezeti hatalom, szervezeti politika, Budapest, 

Magyarország: Nemzeti Közszolgálati Egyetem (2013) , 12 p. 

Simicskó, István: A vezetési folyamat III: A szervezeti koordináció, 

szervezés, az ellenőrzés, Budapest, Magyarország: Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem (2013) , 11 p. 

Simicskó, István: A vezetési folyamat II: Döntés, Budapest, 

Magyarország: Nemzeti Közszolgálati Egyetem (2013) , 27 p. 

Simicskó, István: A vezetési folyamat I: Döntés. előkészítés, Budapest, 

Magyarország: Nemzeti Közszolgálati Egyetem (2013) , 10 p. 

Simicskó, István: A szervezetek, szervezeti változás, Budapest, 

Magyarország: Nemzeti Közszolgálati Egyetem (2012) , 16 p. 
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Simicskó, István: A rendszerszemlélet érvényesülése a vezetéselméleti 

gondolkodásban, Budapest, Magyarország: Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem (2012) , 10 p. 

Simicskó, István: A modern vezetéselmélet kialakulása, a vezetéselmélet 

fejlődése, Budapest, Magyarország : Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

(2012) , 18 p. 

 

6. Interneten hozzáférhető jogi nyilatkozatok, médiaszereplések, 

újságcikkek 

 

2021.06.04. Simicskó István: jól halad a honvédelmi sportközpontok 

építése 

https://gondola.hu/hirek/273894-

Simicsko_Istvan__jol_halad_a_honvedelmi_sportkozpontok_epitese.ht

ml 

2021.05.30. Simicskó: egy nemzet jövőjét a gyermekek jelentik 

https://www.feol.hu/orszag-vilag/simicsko-egy-nemzet-jovojet-a-

gyermekek-jelentik-4977733/ 

2021.05.25. Csak erős nemzet képes megvédeni a hazáját 

https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20210525-csak-eros-nemzet-

kepes-megvedeni-a-hazajat 

2021.05.20. Simicskó István: Jászapáti méltó helye lesz a honvédelmi 

sportközpontnak 

https://magyarnemzet.hu/belfold/simicsko-istvan-jaszapati-melto-helye-

lesz-a-honvedelmi-sportkozpontnak-9826088/ 

2021.02.25. Miért van szükség közel 200 honvédelmi sportközpontra? 

Simicskó Istvánt kérdeztük 

https://www.blikk.hu/aktualis/politika/simicsko-istvan-honvedelmi-

sportkozpont/3stvsjy 

https://gondola.hu/hirek/273894-Simicsko_Istvan__jol_halad_a_honvedelmi_sportkozpontok_epitese.html
https://gondola.hu/hirek/273894-Simicsko_Istvan__jol_halad_a_honvedelmi_sportkozpontok_epitese.html
https://gondola.hu/hirek/273894-Simicsko_Istvan__jol_halad_a_honvedelmi_sportkozpontok_epitese.html
https://www.feol.hu/orszag-vilag/simicsko-egy-nemzet-jovojet-a-gyermekek-jelentik-4977733/
https://www.feol.hu/orszag-vilag/simicsko-egy-nemzet-jovojet-a-gyermekek-jelentik-4977733/
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20210525-csak-eros-nemzet-kepes-megvedeni-a-hazajat
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20210525-csak-eros-nemzet-kepes-megvedeni-a-hazajat
https://magyarnemzet.hu/belfold/simicsko-istvan-jaszapati-melto-helye-lesz-a-honvedelmi-sportkozpontnak-9826088/
https://magyarnemzet.hu/belfold/simicsko-istvan-jaszapati-melto-helye-lesz-a-honvedelmi-sportkozpontnak-9826088/
https://www.blikk.hu/aktualis/politika/simicsko-istvan-honvedelmi-sportkozpont/3stvsjy
https://www.blikk.hu/aktualis/politika/simicsko-istvan-honvedelmi-sportkozpont/3stvsjy
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2021.02.24. Simicskó István: az ország öt településén épül honvédelmi 

sportközpont 

https://www.promenad.hu/2021/02/24/simicsko-istvan-az-orszag-ot-

telepulesen-epul-honvedelmi-sportkozpont/ 

2021.01.20. Rendkívüli felelősség a rendkívüli felhatalmazás 

https://magyarnemzet.hu/belfold/rendkivuli-felelosseg-a-rendkivuli-

felhatalmazas-9250484/ 

2021.01.20. Együttműködés a hazafias nevelés érdekében 

https://magyarnemzet.hu/belfold/egyuttmukodes-a-hazafias-neveles-

erdekeben-9253142/ 

2021.01.20. Simicskó: minden emberi közösség valódi ereje a hitben és 

értékrendben van 

https://hirtv.hu/ahirtvhirei/simicsko-minden-emberi-kozosseg-valodi-

ereje-a-hitben-es-ertekrendben-van-2515354 

2021.01.17. Simicskó István: Cselekvő hazaszeretetre kell nevelni 

fiataljainkat 

https://vasarnap.hu/2021/01/17/simicsko-istvan-a-vasarnapnak-

cselekvo-hazaszeretetre-kell-nevelni-fiataljainkat/ 

2020.11.28. Simicskó István: A nemzeti kultúránk megőrzése kiemelt cél 

https://hirtv.hu/ahirtvhirei/simicsko-istvan-a-nemzeti-kulturank-

megorzese-kiemelt-cel-2512593  

2020.11.19. Hadüzenet nélküli háborúk világa 

https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/haduzenet-nelkuli-haboruk-vilaga-

4348438/  

2020.11.13. Közös feladatunk a magyar kutyafajták megmentése – 

Simicskó István lapunknak  

https://mandiner.hu/cikk/20201113_kozos_feladatunk_nemzeti_kincsun

k_a_magyar_kutyafajtak_megmentese_simicsko_istvan  

https://www.promenad.hu/2021/02/24/simicsko-istvan-az-orszag-ot-telepulesen-epul-honvedelmi-sportkozpont/
https://www.promenad.hu/2021/02/24/simicsko-istvan-az-orszag-ot-telepulesen-epul-honvedelmi-sportkozpont/
https://magyarnemzet.hu/belfold/rendkivuli-felelosseg-a-rendkivuli-felhatalmazas-9250484/
https://magyarnemzet.hu/belfold/rendkivuli-felelosseg-a-rendkivuli-felhatalmazas-9250484/
https://magyarnemzet.hu/belfold/egyuttmukodes-a-hazafias-neveles-erdekeben-9253142/
https://magyarnemzet.hu/belfold/egyuttmukodes-a-hazafias-neveles-erdekeben-9253142/
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/simicsko-minden-emberi-kozosseg-valodi-ereje-a-hitben-es-ertekrendben-van-2515354
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/simicsko-minden-emberi-kozosseg-valodi-ereje-a-hitben-es-ertekrendben-van-2515354
https://vasarnap.hu/2021/01/17/simicsko-istvan-a-vasarnapnak-cselekvo-hazaszeretetre-kell-nevelni-fiataljainkat/
https://vasarnap.hu/2021/01/17/simicsko-istvan-a-vasarnapnak-cselekvo-hazaszeretetre-kell-nevelni-fiataljainkat/
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/simicsko-istvan-a-nemzeti-kulturank-megorzese-kiemelt-cel-2512593
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/simicsko-istvan-a-nemzeti-kulturank-megorzese-kiemelt-cel-2512593
https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/haduzenet-nelkuli-haboruk-vilaga-4348438/
https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/haduzenet-nelkuli-haboruk-vilaga-4348438/
https://mandiner.hu/cikk/20201113_kozos_feladatunk_nemzeti_kincsunk_a_magyar_kutyafajtak_megmentese_simicsko_istvan
https://mandiner.hu/cikk/20201113_kozos_feladatunk_nemzeti_kincsunk_a_magyar_kutyafajtak_megmentese_simicsko_istvan
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2020.11.11. Simicskó István: mindenki tartsa be a szabályokat!  

https://demokrata.hu/magyarorszag/simicsko-istvan-mindenki-tartsa-be-

a-szabalyokat-314342/  

2020.11.10. Ismét lehet vadászni itthon erdélyi kopókkal 

https://hirtv.hu/paletta/paletta-ismet-lehet-vadaszni-itthon-erdelyi-

kopokkal-2511523 

2020.10.23. Simicskó: Meg kell védeni Magyarország szuverenitását 

https://magyarnemzet.hu/belfold/simicsko-meg-kell-vedeni-

magyarorszag-szuverenitasat-8849357/ 

2020.10.23. Emberfeletti erőt ad a magyaroknak a nemzeti önbecsülés 

https://demokrata.hu/magyarorszag/emberfeletti-erot-ad-a-

magyaroknak-a-nemzeti-onbecsules-306468/ 

2020.10.22. Örömhírek vadászkutya ügyben 

https://vadaszideny.co.hu/felszereles/2020/10/22/oromhirek-

vadaszkutya-ugyben.html 

2020.10.15. Halálra ítélt ebek Budapesten 

https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20201015-halalra-itelt-ebek-

budapesten 

2020.10.01. Kutyavilág Budapesten 

https://magyarnemzet.hu/velemeny/kutyavilag-budapesten-8743068/ 

2020.09.30. Simicskó: A hazaszeretetet minden magyar nemzedéknek át 

kell adni 

https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200930-simicsko-a-

hazaszeretet-minden-magyar-nemzedeknek-at-kell-adni 

2020.09.30. Dr. Simicskó István: a cél az, hogy gyermekeink szeressék 

hazájukat 

http://honvedelmisport.hu/2020/09/30/dr-simicsko-istvan-a-cel-az-hogy-

gyermekeink-szeressek-hazajukat/ 

https://demokrata.hu/magyarorszag/simicsko-istvan-mindenki-tartsa-be-a-szabalyokat-314342/
https://demokrata.hu/magyarorszag/simicsko-istvan-mindenki-tartsa-be-a-szabalyokat-314342/
https://hirtv.hu/paletta/paletta-ismet-lehet-vadaszni-itthon-erdelyi-kopokkal-2511523
https://hirtv.hu/paletta/paletta-ismet-lehet-vadaszni-itthon-erdelyi-kopokkal-2511523
https://magyarnemzet.hu/belfold/simicsko-meg-kell-vedeni-magyarorszag-szuverenitasat-8849357/
https://magyarnemzet.hu/belfold/simicsko-meg-kell-vedeni-magyarorszag-szuverenitasat-8849357/
https://demokrata.hu/magyarorszag/emberfeletti-erot-ad-a-magyaroknak-a-nemzeti-onbecsules-306468/
https://demokrata.hu/magyarorszag/emberfeletti-erot-ad-a-magyaroknak-a-nemzeti-onbecsules-306468/
https://vadaszideny.co.hu/felszereles/2020/10/22/oromhirek-vadaszkutya-ugyben.html
https://vadaszideny.co.hu/felszereles/2020/10/22/oromhirek-vadaszkutya-ugyben.html
https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20201015-halalra-itelt-ebek-budapesten
https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20201015-halalra-itelt-ebek-budapesten
https://magyarnemzet.hu/velemeny/kutyavilag-budapesten-8743068/
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200930-simicsko-a-hazaszeretet-minden-magyar-nemzedeknek-at-kell-adni
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200930-simicsko-a-hazaszeretet-minden-magyar-nemzedeknek-at-kell-adni
http://honvedelmisport.hu/2020/09/30/dr-simicsko-istvan-a-cel-az-hogy-gyermekeink-szeressek-hazajukat/
http://honvedelmisport.hu/2020/09/30/dr-simicsko-istvan-a-cel-az-hogy-gyermekeink-szeressek-hazajukat/
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2020.09.27. A haza védelme nemzeti ügy 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-27_06-00-

00&enddate=2020-09-27_08-40-

00&ch=mr1&fbclid=IwAR1VnK99u0HxFodZeVw4gyi59rSdbRz-

kNFzuQk2Znx3ju_tVCCfRqwtuvQ 

2020.09.27. A Szemere Miklós vetélkedő célja, hogy a hazaszeretetet 

elültessük a gyermekek szívében 

https://hirtv.hu/paletta/paletta-a-szemere-miklos-vetelkedo-celja-hogy-

a-hazaszeretetet-elultessuk-a-gyermekek-sziveben-2509020 

2020.09.03. Simicskó: A honvédelmi sportközpontok erősítik a 

közösségépítést 

https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/09/03/simicsko-a-honvedelmi-

sportkozpontok-erositik-a-kozossegepitest 

2020.08.29. Simicskó István szerint a kutya emberibbé tesz bennünket 

https://magyarnemzet.hu/belfold/simicsko-istvan-szerint-a-kutya-

emberibbe-tesz-bennunket-

8589684/?fbclid=IwAR2wB8FWxpCAae7FYXfP6BAEhR-48Pms-

SQIYA51xSOhHq0baNzGndHQJAw 

2020.08.18. „A hazaszeretet szívbe írt törvény” 

https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200818-a-hazaszeretet-szivbe-

irt-

torveny?fbclid=IwAR3kfbANhmexIM8XO8D4x43iXTRTsvXo1nfvUl

FEzF9-NR0QTaWr5Kz6aDg 

2020.08.18. Nemzeti értékrendre nevel a szolnoki ejtőernyős-tábor 

https://magyarnemzet.hu/belfold/nemzeti-ertekrendre-nevel-a-szolnoki-

ejtoernyos-tabor-

8539476/?fbclid=IwAR2L7OaQNXDLV0_XhW6HBqphtScmUvCIbZx

hG-UVxIsnWAbC5qTedWzQPck 

2020.08.17. Magyarország jelesre vizsgázott a koronavírus elleni harcban 

https://mandiner.hu/cikk/20200816_magyarorszag_jelesre_vizsgazott_a

_koronavirus_elleni_harcban_simicsko_istvan 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-27_06-00-00&enddate=2020-09-27_08-40-00&ch=mr1&fbclid=IwAR1VnK99u0HxFodZeVw4gyi59rSdbRz-kNFzuQk2Znx3ju_tVCCfRqwtuvQ
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-27_06-00-00&enddate=2020-09-27_08-40-00&ch=mr1&fbclid=IwAR1VnK99u0HxFodZeVw4gyi59rSdbRz-kNFzuQk2Znx3ju_tVCCfRqwtuvQ
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-27_06-00-00&enddate=2020-09-27_08-40-00&ch=mr1&fbclid=IwAR1VnK99u0HxFodZeVw4gyi59rSdbRz-kNFzuQk2Znx3ju_tVCCfRqwtuvQ
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-27_06-00-00&enddate=2020-09-27_08-40-00&ch=mr1&fbclid=IwAR1VnK99u0HxFodZeVw4gyi59rSdbRz-kNFzuQk2Znx3ju_tVCCfRqwtuvQ
https://hirtv.hu/paletta/paletta-a-szemere-miklos-vetelkedo-celja-hogy-a-hazaszeretetet-elultessuk-a-gyermekek-sziveben-2509020
https://hirtv.hu/paletta/paletta-a-szemere-miklos-vetelkedo-celja-hogy-a-hazaszeretetet-elultessuk-a-gyermekek-sziveben-2509020
https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/09/03/simicsko-a-honvedelmi-sportkozpontok-erositik-a-kozossegepitest
https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/09/03/simicsko-a-honvedelmi-sportkozpontok-erositik-a-kozossegepitest
https://magyarnemzet.hu/belfold/simicsko-istvan-szerint-a-kutya-emberibbe-tesz-bennunket-8589684/?fbclid=IwAR2wB8FWxpCAae7FYXfP6BAEhR-48Pms-SQIYA51xSOhHq0baNzGndHQJAw
https://magyarnemzet.hu/belfold/simicsko-istvan-szerint-a-kutya-emberibbe-tesz-bennunket-8589684/?fbclid=IwAR2wB8FWxpCAae7FYXfP6BAEhR-48Pms-SQIYA51xSOhHq0baNzGndHQJAw
https://magyarnemzet.hu/belfold/simicsko-istvan-szerint-a-kutya-emberibbe-tesz-bennunket-8589684/?fbclid=IwAR2wB8FWxpCAae7FYXfP6BAEhR-48Pms-SQIYA51xSOhHq0baNzGndHQJAw
https://magyarnemzet.hu/belfold/simicsko-istvan-szerint-a-kutya-emberibbe-tesz-bennunket-8589684/?fbclid=IwAR2wB8FWxpCAae7FYXfP6BAEhR-48Pms-SQIYA51xSOhHq0baNzGndHQJAw
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200818-a-hazaszeretet-szivbe-irt-torveny?fbclid=IwAR3kfbANhmexIM8XO8D4x43iXTRTsvXo1nfvUlFEzF9-NR0QTaWr5Kz6aDg
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200818-a-hazaszeretet-szivbe-irt-torveny?fbclid=IwAR3kfbANhmexIM8XO8D4x43iXTRTsvXo1nfvUlFEzF9-NR0QTaWr5Kz6aDg
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200818-a-hazaszeretet-szivbe-irt-torveny?fbclid=IwAR3kfbANhmexIM8XO8D4x43iXTRTsvXo1nfvUlFEzF9-NR0QTaWr5Kz6aDg
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200818-a-hazaszeretet-szivbe-irt-torveny?fbclid=IwAR3kfbANhmexIM8XO8D4x43iXTRTsvXo1nfvUlFEzF9-NR0QTaWr5Kz6aDg
https://magyarnemzet.hu/belfold/nemzeti-ertekrendre-nevel-a-szolnoki-ejtoernyos-tabor-8539476/?fbclid=IwAR2L7OaQNXDLV0_XhW6HBqphtScmUvCIbZxhG-UVxIsnWAbC5qTedWzQPck
https://magyarnemzet.hu/belfold/nemzeti-ertekrendre-nevel-a-szolnoki-ejtoernyos-tabor-8539476/?fbclid=IwAR2L7OaQNXDLV0_XhW6HBqphtScmUvCIbZxhG-UVxIsnWAbC5qTedWzQPck
https://magyarnemzet.hu/belfold/nemzeti-ertekrendre-nevel-a-szolnoki-ejtoernyos-tabor-8539476/?fbclid=IwAR2L7OaQNXDLV0_XhW6HBqphtScmUvCIbZxhG-UVxIsnWAbC5qTedWzQPck
https://magyarnemzet.hu/belfold/nemzeti-ertekrendre-nevel-a-szolnoki-ejtoernyos-tabor-8539476/?fbclid=IwAR2L7OaQNXDLV0_XhW6HBqphtScmUvCIbZxhG-UVxIsnWAbC5qTedWzQPck
https://mandiner.hu/cikk/20200816_magyarorszag_jelesre_vizsgazott_a_koronavirus_elleni_harcban_simicsko_istvan
https://mandiner.hu/cikk/20200816_magyarorszag_jelesre_vizsgazott_a_koronavirus_elleni_harcban_simicsko_istvan
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2020.08.13. Újabb honvédelmi sportközpontok építését kezdi el a 

kormány 

https://www.origo.hu/itthon/20200813-ujabb-honvedelmi-

sportkozpontok-epiteset-kezdi-el-a-kormany.html 

2020.08.04. Simicskó: a haza védelme nemzeti ügy 

https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/08/04/a-haza-vedelme-

mindennapos-

szolgalat?fbclid=IwAR3t45G2zWiEYDmph8U8GZ5j9wSh5zpb9fZJ-

sm5zHipysFuoHyCNT9y0vI# 

2020.08.03. Az iskolai sportlétesítmények nem csak a diákokat szolgálják 

https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200803-az-iskolai-

sportletesitmenyek-nem-csak-a-diakokat-

szolgaljak?fbclid=IwAR20em_jVeloRhykWGQ27_R2bDpQK01infyLc

Q9JCuApAlaq3F9Ze3F_F2E 

2020.07.30. Simicskó István: A sport az egyik leghatékonyabb nevelési 

eszköz 

https://vasarnap.hu/2020/07/30/simicsko-a-sport-az-egyik-

leghatekonyabb-nevelesi-

eszkoz/?fbclid=IwAR17D1NDvazBYTxDrU6Eas62vKuuBEicwg6bI_F

znhXJ_T9eTi33RM_IR8Q 

2020.07.27. Család- és nemzetközpontú gondolkodás 

http://www.diplomatamagazin.hu/ftp/waz9k8v_dipi_2020__07-08_6-

8.pdf?fbclid=IwAR2vPk82lsU9wqmBOAoVemlkb9Ot00oaoaSUytC9_t

VDgUyAQ132oyci 

2020.07.25 Simicskó István: a magyarok mellett állunk, jöjjön bármilyen 

veszély 

https://pestisracok.hu/simicsko-istvan-a-magyarok-mellett-allunk-

jojjon-barmilyen-veszely-ps-

interju/?fbclid=IwAR35kfmiYcuedWEklgGbn4AXgV0IV9jJPKjhq4L9

5AEo41dyh1iicrxEk54 

https://www.origo.hu/itthon/20200813-ujabb-honvedelmi-sportkozpontok-epiteset-kezdi-el-a-kormany.html
https://www.origo.hu/itthon/20200813-ujabb-honvedelmi-sportkozpontok-epiteset-kezdi-el-a-kormany.html
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/08/04/a-haza-vedelme-mindennapos-szolgalat?fbclid=IwAR3t45G2zWiEYDmph8U8GZ5j9wSh5zpb9fZJ-sm5zHipysFuoHyCNT9y0vI
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/08/04/a-haza-vedelme-mindennapos-szolgalat?fbclid=IwAR3t45G2zWiEYDmph8U8GZ5j9wSh5zpb9fZJ-sm5zHipysFuoHyCNT9y0vI
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/08/04/a-haza-vedelme-mindennapos-szolgalat?fbclid=IwAR3t45G2zWiEYDmph8U8GZ5j9wSh5zpb9fZJ-sm5zHipysFuoHyCNT9y0vI
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/08/04/a-haza-vedelme-mindennapos-szolgalat?fbclid=IwAR3t45G2zWiEYDmph8U8GZ5j9wSh5zpb9fZJ-sm5zHipysFuoHyCNT9y0vI
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200803-az-iskolai-sportletesitmenyek-nem-csak-a-diakokat-szolgaljak?fbclid=IwAR20em_jVeloRhykWGQ27_R2bDpQK01infyLcQ9JCuApAlaq3F9Ze3F_F2E
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200803-az-iskolai-sportletesitmenyek-nem-csak-a-diakokat-szolgaljak?fbclid=IwAR20em_jVeloRhykWGQ27_R2bDpQK01infyLcQ9JCuApAlaq3F9Ze3F_F2E
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200803-az-iskolai-sportletesitmenyek-nem-csak-a-diakokat-szolgaljak?fbclid=IwAR20em_jVeloRhykWGQ27_R2bDpQK01infyLcQ9JCuApAlaq3F9Ze3F_F2E
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200803-az-iskolai-sportletesitmenyek-nem-csak-a-diakokat-szolgaljak?fbclid=IwAR20em_jVeloRhykWGQ27_R2bDpQK01infyLcQ9JCuApAlaq3F9Ze3F_F2E
https://vasarnap.hu/2020/07/30/simicsko-a-sport-az-egyik-leghatekonyabb-nevelesi-eszkoz/?fbclid=IwAR17D1NDvazBYTxDrU6Eas62vKuuBEicwg6bI_FznhXJ_T9eTi33RM_IR8Q
https://vasarnap.hu/2020/07/30/simicsko-a-sport-az-egyik-leghatekonyabb-nevelesi-eszkoz/?fbclid=IwAR17D1NDvazBYTxDrU6Eas62vKuuBEicwg6bI_FznhXJ_T9eTi33RM_IR8Q
https://vasarnap.hu/2020/07/30/simicsko-a-sport-az-egyik-leghatekonyabb-nevelesi-eszkoz/?fbclid=IwAR17D1NDvazBYTxDrU6Eas62vKuuBEicwg6bI_FznhXJ_T9eTi33RM_IR8Q
https://vasarnap.hu/2020/07/30/simicsko-a-sport-az-egyik-leghatekonyabb-nevelesi-eszkoz/?fbclid=IwAR17D1NDvazBYTxDrU6Eas62vKuuBEicwg6bI_FznhXJ_T9eTi33RM_IR8Q
http://www.diplomatamagazin.hu/ftp/waz9k8v_dipi_2020__07-08_6-8.pdf?fbclid=IwAR2vPk82lsU9wqmBOAoVemlkb9Ot00oaoaSUytC9_tVDgUyAQ132oyci
http://www.diplomatamagazin.hu/ftp/waz9k8v_dipi_2020__07-08_6-8.pdf?fbclid=IwAR2vPk82lsU9wqmBOAoVemlkb9Ot00oaoaSUytC9_tVDgUyAQ132oyci
http://www.diplomatamagazin.hu/ftp/waz9k8v_dipi_2020__07-08_6-8.pdf?fbclid=IwAR2vPk82lsU9wqmBOAoVemlkb9Ot00oaoaSUytC9_tVDgUyAQ132oyci
https://pestisracok.hu/simicsko-istvan-a-magyarok-mellett-allunk-jojjon-barmilyen-veszely-ps-interju/?fbclid=IwAR35kfmiYcuedWEklgGbn4AXgV0IV9jJPKjhq4L95AEo41dyh1iicrxEk54
https://pestisracok.hu/simicsko-istvan-a-magyarok-mellett-allunk-jojjon-barmilyen-veszely-ps-interju/?fbclid=IwAR35kfmiYcuedWEklgGbn4AXgV0IV9jJPKjhq4L95AEo41dyh1iicrxEk54
https://pestisracok.hu/simicsko-istvan-a-magyarok-mellett-allunk-jojjon-barmilyen-veszely-ps-interju/?fbclid=IwAR35kfmiYcuedWEklgGbn4AXgV0IV9jJPKjhq4L95AEo41dyh1iicrxEk54
https://pestisracok.hu/simicsko-istvan-a-magyarok-mellett-allunk-jojjon-barmilyen-veszely-ps-interju/?fbclid=IwAR35kfmiYcuedWEklgGbn4AXgV0IV9jJPKjhq4L95AEo41dyh1iicrxEk54
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2020.07.21. A hazaszeretetből merítünk erőt 

https://demokrata.hu/demokrata-ajanlo/a-hazaszeretetbol-meritunk-erot-

270550/ 

2020.07.15. Simicskó István: Országos hálózatot építünk ki a honvédelmi 

sportközpontokkal 

https://vasarnap.hu/2020/07/15/simicsko-istvan-orszagos-halozatot-

epitunk-ki-a-honvedelmi-sportkozpontokkal/ 

2020.07.15. Szarvason is letették a honvédelmi sportközpont alapkövét 

https://demokrata.hu/magyarorszag/szarvason-is-letettek-a-honvedelmi-

sportkozpont-alapkovet-268272/ 

2020.07.01. Simicskó István: A közösség ereje a szellemiségében és 

hitében rejlik 

https://vasarnap.hu/2020/07/01/simicsko-a-kozosseg-ereje-a-

szellemisegeben-es-hiteben-rejlik/ 

2020.07.01. A kormány és az egészségügy is jól vizsgázott a járvány 

idején 

https://magyarnemzet.hu/belfold/ok-fujtak-mi-mostunk-8318385/ 

2020.06.29. Simicskó István: Aki szívvel küzd az legyőzhetetlen, de 

erőre és észre is szükség van 

https://hirtv.hu/magyarorszageloben/simicsko-istvan-aki-szivvel-kuzd-

az-legyozhetetlen-de-erore-es-eszre-is-szukseg-van-2504286 

 

Budapest, 2021. november 8. 

 

 

Dr. Simicskó István 
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