A HAZA VÉDELME,
A NEMZET SZOLGÁLATA

www.kormany.hu
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TISZTELT OLVASÓ!
Jelentősen megváltozott az elmúlt néhány
évben hazánk biztonsági környezete, amelyben
Magyarország Kormányának elkötelezett szándéka
a magyar emberek biztonságának garantálása.
Biztonság nélkül ugyanis nincs gazdasági növekedés,
fejlődés, a biztonság kulcsa pedig egy erős honvédségben, a magyar katonák és a Magyar Honvédség
képességeiben rejlik.
2018 májusában a kormányzat egyik határozott célkitűzése volt,
hogy olyan modern, ütőképes, a hazája iránt elkötelezett hadsereget
teremtsünk, amely a térség meghatározó fegyveres erejévé válik.
Egy erős ország ugyanis nem képzelhető el szilárd, ütőképes hadsereg
nélkül. Ezért, ahogy Magyarország épül és erősödik, úgy korszerűsödik
a Magyar Honvédség is.
A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programban megfogalmazott célok és fejlesztések nem önmagukért vannak, hanem azért,
hogy e megváltozott biztonsági környezetben is mindig, minden körülmények között garantálni lehessen hazánk biztonságát.
Céljaink eléréséhez sok munka van még hátra, de eddigi eredményeink
már most is magukért beszélnek. Az a több tízezer új, korszerű eszköz,
felszerelés, amely a magyar katonákhoz került az elmúlt időszakban
a repülőeszközöktől kezdve a különböző gépjárműveken és fegyvereken
keresztül a korszerű egyenruháig, mind bizonyítják, hogy eddig soha
nem látott mértékű, szakmai alapokon nyugvó képességfejlesztés indult
meg. Mindez a kormány széles körű támogatása mellett történelmi lehetőség az ország és a Magyar Honvédség számára.

A legfőbb értékünk az ember, a katona, aki nélkül mit sem ér
a modern technika. Ezért volt kiemelten fontos a honvédelmi életpálya
megalkotása, amely egyszerre gondoskodik széleskörűen a katonákról,
teszi vonzó, megbecsült és elismert hivatássá a haza szolgálatát,
és biztosítja a megfelelő utánpótlást, legyen szó hivatásos, szerződéses
vagy önkéntes tartalékos katonákról. Ennek eredményeként 2010 és
2018 között mintegy 15 százalékkal gyarapodott a honvédség létszáma,
és nőtt 17 főről több mint 8000 fölé az önkéntes tartalékos katonák
száma. Célunk világos: 2026-ra 30 ezer fő aktív katona és 20 ezer fő
önkéntes tartalékos álljon a haza rendelkezésére.
A Honvédelmi és Haderőfejlesztés Programban megfogalmazott célok
és fejlesztések biztonságunk fokozása mellett a magyar gazdaság fejlődését is segítik. A hazai hadiipar újjáélesztése – amelynek egyik zászlóshajója a Kiskunfélegyházán létrehozott fegyvergyártó üzem – csökkenti
a külföldi beszállítóktól való kiszolgáltatottságunkat és munkahelyeket
teremt.
Magyarország 2019-ben ünnepelte a NATO csatlakozásának 20. évfordulóját. Azonban Magyarország biztonságát nem lehet csak a NATO-ra
alapozni. Hiteles Magyar Honvédséget építünk, amely az országvédelmi
feladatok mellet értékes partnere a szövetségnek és hozzájárul annak
erejéhez. Ezt bizonyítja az az 1200 magyar katona is, aki négy földrész
14 országában teljesíti missziós feladatait, helyben segítve a problémák,
konfliktusok megoldását.
Köszönöm a magyar katonák elkötelezett szolgálatát.
Legyünk együtt, közösen büszkék teljesítményükre!

Benkő Tibor
honvédelmi miniszter
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SÚLYOS ÖRÖKSÉG
A korábbi évtizedek elhibázott haderőátalakítási és reformtörekvései,
az elodázhatatlan fejlesztések elmaradása azt eredményezte, hogy
a Magyar Honvédség képességei folyamatosan leépültek és széles körű
lemaradást halmoztak fel az egyes részképességek és a haditechnikai
eszközök terén.
A 2002–2010 közötti időszakban, a szocialista kormányok működése
alatt gyakorlatilag a Magyar Honvédség módszeres leépítése folyt:
50 ezer különféle haditechnikai eszközt és hadfelszerelést adtak el,
és a honvédséget a raktárkészletei felélésére kárhoztatták.
Ebben az időszakban a Magyar Honvédségben nagyságrendileg
50 katonai szervezet szűnt meg, kivontak a rendszerből egyebek mellett
mintegy 500 darab lánctalpas harcjárművet, amiket ócskavasként,
kilós áron értékesítettek. Több mint 140 darab felújított és modernizált
önjáró tüzér eszközt elherdálva, gyakorlatilag visszavetették a Magyar
Honvédséget a gépvontatású tüzérség kategóriájába, történelmileg több
évtizedes lemaradásba sodorva országunk haderejét. A felújított és moder
nizált T–72-es típusú harckocsik és vontatók zömét eladták, így gyakorlatilag az ország páncélos képessége egy századnyi erőre csökkent.
Hasonló sorsra jutottak a pilótaképzés egyik alapját képező sugárhajtású
kiképző repülőgépek, vagy éppen a haderő légvédelmi képességének
egyik alapját képező rakétakomplexumok. Az elodázott karbantartási
folyamatok miatt a légiszállító eszközök rendelkezésre állása
és a helikopterflotta darabszáma is jelentősen csökkent. A harci
helikopterképesség pedig gyakorlatilag megszűnt.
Miközben komplett fegyvernemeket tettek jóformán működésképtelenné,
a Magyar Honvédség eszközei értékesítéséből elenyésző mértékű bevétel
keletkezett. A Magyar Honvédség állományának illetményfejlesztése
elmaradt, a megbecsülés hiánya miatt pedig a morál is mélypontra
került. Mindezek eredményeként 2010-re a Magyar Honvédség a működőképességének határára sodródott.

A HAZA VÉDELME,
A NEMZET SZOLGÁLATA
Zrínyi 2026

Magyarország Kormánya elkötelezett, hogy hazánk és a magyar
állampolgárok biztonságát garantálja, ezért fogadta el a Zrínyi 2026
Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programot, amellyel az elmúlt huszonöt év
legnagyobb, legátfogóbb és legkomplexebb honvédelmi programja
indult meg. Az elmúlt negyedévszázadban nem volt példa hasonló,
a Magyar Honvédség minden területét érintő modernizációs fejlesztésre,
amelyhez most a feltételek is adottak. Olyan fejlődési pályára áll a Magyar
Honvédség, amellyel meghatározó erővé válhat, tovább erősítve Magyarország biztonságát, Európa közös védelmét és a NATO szövetségét.
A katonák komoly és szerteágazó feladatrendszeréhez szükséges technikai eszközök megújítása a haderőfejlesztési program részeként valósul
meg, amely átfogóan érinti a Magyar Honvédség valamennyi képességét
és fegyverrendszerét.

A fejlesztési és modernizációs folyamatok
érintik a légierő és a szárazföldi haderőnem valamennyi
területét, de megújul a logisztikai, a katonai-egészségügyi
és a vezetési rendszer is. Haderőfejlesztésre a pogramon belül
3500 milliárd forintot fordít a kormány.
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SZAKMAI MEGBECSÜLÉS

BIZTOS ALAPOKON
A FEJLŐDÉS

A honvédelmi életpályamodell

Soha nem látott támogatás fejlesztésekre
A rendszerváltozás óta eltelt időben a Magyar Honvédség átfogó
fejlesztése és modernizációja nem valósult meg, ezért a fejlesztés
elodázhatatlanná vált. A magyar gazdaság teljesítménye nyomán
olyan történelmi lehetőség nyílt meg előttünk, amely biztosítani tudja
a Magyar Honvédség átfogó megújítását. Mindehhez a kormány döntése
értelmében az anyagi fedezetet a 2026-ig folyamatosan növekvő
költségvetés biztosítja.
2024-ig elérendő célként a kormányzat a honvédelmi költségvetés
GDP-arányos 2%-os szintjét jelölte meg. A szövetségi ajánlásoknak
megfelelően költségvetésének legalább 20 százalékét fejlesztésre
fordítja a tárca.

A HONVÉDELMI KIADÁSOK
ALAKULÁSA A GDP ARÁNYÁBAN
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A honvédelmi kiadásokra fordított költségvetés 2018-ban elérte a GDP 1,4%-át.

2021

A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program
a katonát helyezi a középpontba, ennek megfelelően a Magyar
Honvédség széleskörűen gondoskodik a katonákról, legyen szó
akár a felszerelésükről, vagy az élet- és munkakörülményeikről.

Versenyképes jövedelem

Támogatás a katonacsaládoknak

Lakhatási támogatás

Nevelési és tanévkezdési támogatás

Megújított előmeneteli rendszer

Hozzájárulás a családi kasszához

Egészségkárosodási ellátási rendszer
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NÖVEKVŐ ILLETMÉNYEK
Katonák alapilletményének emelése

A kormány 2015-ben döntött arról, hogy a honvédelmi életpálya
keretében egy hosszútávú illetményemelési programot indít el.
Így 2015 és 2019 között átlagosan 50 százalékkal emelkedett
a katonák illetménye.

HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ILLETMÉNYNÖVELÉSE

A HAZA ÉS AZ OTTHON
SZOLGÁLATÁBAN
Önkéntes tartalékosok

A sorkatonai szolgálat 2004-es megszüntetésével a tartalékosok képzé
sének lehetősége is megszűnt. Tartalék nélkül azonban nem létezhet
haderő. 2010-ben felismerve a tarthatatlan helyzetet – miszerint összesen
17 tartalékos katonája volt a Magyar Honvédségnek – komoly építkezés
és fejlesztés vette kezdetét. Elindult az Önkéntes Tartalékos Rendszer
kiépítése, amelynek köszönhetően rövid idő alatt több ezer fősre duzzadt
a tartalékosok létszáma, akik elkötelezettségüket már a 2013-as nagy
dunai árvíz idején is bizonyították.

AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOSOK LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2010-2018
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A Magyar Honvédségnél dolgozó közalkalmazottak
2019 januárjától a jogszabályok értelmében honvédelmi
alkalmazottként folytatják munkájukat.
Ez számukra a következő négy év során átlagosan
35 százalékos illetményemelést jelent.
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Az önkéntes szolgálatot 2017-ben területi alapon szervezték át:
a közigazgatási rendszerhez igazodó új megoldás egyik központi
gondolata, hogy az állampolgárokat sokkal könnyebb lokálpatrióta
kötődésük alapján bevonni a helyi védelmi feladatokba, legyen szó
akár árvízi védekezésről, akár bármilyen más felmerülő nehézségről.
Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos rendszerhez elsőként csatlakozottak 2017 őszén tették le esküjüket, 2018 őszén pedig megalakult
az első két területvédelmi ezred is. 2018 őszén az országgyűlés döntése
alapján összesen 20 ezer főnyi önkéntes tartalékos
katona állhat a haza és az otthon szolgálatába.
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KATONÁINK A HATÁR VÉDELMÉBEN
2015 nyarán a magyar emberek megtapasztalták, hogy milyen az,
amikor távoli országok konfliktusa eléri hazánkat: közel 400 ezer illegális
migráns gázolt keresztül Magyarországon, semmibe véve törvényeinket.
Magyarország Kormánya határozott döntést hozott: Magyarország
és Európa schengeni határait meg kell védeni. Ennek érdekében
a Magyar Honvédség katonái 2015 őszén rekordidő, alig három hónap
leforgása alatt kiépítették az Ideiglenes Biztonsági Határzárat, mintegy
300 km hosszúságban a déli határszakaszon, majd jelentős erőkkel
vettek részt az ország határának védelmében.

400 EZER

ILLEGÁLIS MIGRÁNS

18 EZER
KATONA

300 KM
KERÍTÉS

2015 óta összesen több mint 18 ezer hivatásos, szerződéses, tartalékos
katona vett részt a határvédelmi feladatokban, segítve és kiegészítve
a rendőrség erőit. A biztonsági határzár folyamatos technikai fejlesztésének eredményeként mára olyan szinten garantálható Magyarország
biztonsága, hogy nem szükséges a korábban alkalmazott folyamatos
nagy létszámú katonai és rendőri jelenlét.
A Magyar Honvédség a rendőrség erőinek támogatása érdekében
szakcsapatokkal továbbra is jelen van a határon, mellettük pedig több
ezer katona áll rövid idejű készenlétben, akik a riasztásuktól számított
24 órán belül képesek feladatukat a kijelölt határszakaszon a korábbi
formában, vagy akár megerősítve folytatni.
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HONVÉDELMI NEVELÉS

ÖSZTÖNDÍJAK

Számos programon keresztül igyekszünk felhívni a középiskolás
korosztály figyelmét a hazáért való szolgálat fontosságára.

Honvédelmi Minisztérium ösztöndíjjal támogatja a honvédség
iránt érdeklődőket, ilyen a Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj,
a Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj és a leendő katonáknak
az Önkéntes Tartalékos ösztöndíj és a Mészáros Lázár ösztöndíj.
Emellett az MH gondoskodási körébe tartozó árvák támogatására is
működtet ösztöndíjat.

Fiatalok a hazáért

Ennek egyik elemeként dolgoztuk ki
a Honvéd Kadét Programot, amely a Honvédelmi
Minisztérium hazafias és honvédelmi nevelését támogató
programja középiskolások számára.
Ez egyrészt tanórai keretek között megvalósuló honvédelmi nevelés:
•
•
•

a honvédelmi alapismeretek tantárgy oktatása,
honvédelmi ágazati szakképzés,
honvédkollégium és középiskolák fenntartása.

Másrészt tanórákon kívül, de iskolai helyszíneken tartott,
a hazafias neveléshez, a honvédelemhez kapcsolódó, az iskola által
szervezett foglalkozások, szakkörök, versenyek, honvédelmi napok,
amelyek a Magyar Honvédség támogatásával és/vagy a Honvédelmi
Sportszövetség közreműködésével valósulnak meg.

Ösztöndíjak

Középiskolai
9–12. évfolyam
13–14. évfolyam

Béri Balogh Ádám
középiskolai

Lippai Balázs
esélyegyenlőségi

22.300 Ft/hó

17.840 Ft/hó

Mészáros
Lázár

Önkéntes tartalékos
40.140 Ft –
80.280 Ft/félév

66.900 Ft/hó
Felsőoktatás
17.840 Ft/hó

133.800 Ft/hó

Katonai szolgálat
vállalás

További információt az ösztöndíjakról a következő linken talál:
https://www.iranyasereg.hu/osztondij
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HONVÉDELMI TÁBOROK
A nyári szünidőben tematikus honvédelmi táborokban biztosítunk
lehetőséget a fiatalok számára, hogy hasznosan, építő jellegűen
és élményekkel gazdagodva tölthessék el a nyári szünetet.

ZENEKARI

BOKORUGRÓ

EXTRÉM

BÚVÁR

TÚLÉLŐ

LÉGIERŐS

Részletek és jelentkezés: www.honvedelmitabor.hu

LOGISZTIKUS

HADTÖRTÉNÉSZ
HARCOS
ÉS ÖNVÉDELMI
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HAZAI KÉZBEN
A FEGYVERGYÁRTÁS
A haderőfejlesztés-program kiemelt célja a hazai hadiipar újjáépítése.
Ennek egyik zászlóshajójaként ismét a saját kezünkbe vettük a katonák
fontos felszerelésének, a kézi fegyverzet gyártását. Megszüntettük ezzel
azt a kiszolgáltatottságot, amelybe másfél évtizede került
Magyarország, amikor az utolsó hazai fegyvergyár is bezárt.
A cseh Ceska Zbrojovka és a HM Arzenál Zrt. között kötött licencszerződés
eredményeként korszerű, a NATO szabványoknak és elvárásoknak
megfelelő fegyverek előállítása indult meg az e célra épített modern,
kiskunfélegyházi üzemben.

Kézifegyverprogramunk egy egységességen alapuló
fegyvercsalád létrehozására nyit lehetőséget,
kielégítve a honvédség mellett a hazai fegyveres testületek
főbb igényeit is, biztosítva a gyors utánpótlást
és a folyamatos alkatrészellátást.
A fegyvergyártás mellett a közeljövőben tervezzük a hozzájuk tartozó,
hazai bázisú lőszer- és lőporgyártás megteremtését is.

GYÁRTOTT FEGYVERTÍPUSOK:
•
•
•

CZ P-07, P-09 – pisztoly
CZ BREN 2 – gépkarabély
CZ SCORPION EVO 3 – géppisztoly

Már 10 000 itthon előállított fegyvert
használ a Magyar Honvédség

A megújult, korszerű
egyenruha mellett
már itthon készülnek
a fegyverek is.
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SZÁRAZFÖLDI ESZKÖZÖK
A Magyar Honvédség szárazföldi haderőnemének megerősítése
jegyében negyvennégy Leopard 2A7+ nehéz harckocsi és huszonnégy
PzH 2000 önjáró löveg beszerzéséről született döntés.
A szerződés értelmében új, a 21. századi hadviselés követelményeinek
megfelelő harckocsikkal és önjáró lövegekkel, valamint az ezekhez
tartozó kiegészítő eszközökkel és szolgáltatásokkal gyarapodik
a Magyar Honvédség.

LEOPARD 2A7+
Hossz: 11 méter (ágyúcsővel
együtt)
Szélesség: 3,77 méter (felszereléstől függően)
Magasság: 2,64 méter
Tömeg: maximum 70 tonna
Motor: 12 hengeres MTU MB 873
Ka–501 turbódízel, 1500 lóerő
Maximális sebesség: 72 km/h
Hatótávolság: 450 kilométer
(utazósebességgel)

RÁBA H
TÍPUSCSALÁD
A hazai gyártású Rába terepjáró
tehergépkocsik sokféle felépítménnyel, korszerű motorral,
páncélozható kivitelben erősítik
a Magyar Honvédség biztonságos
és hatékony szállítási képességét
a hazai utakon és külföldi mis�sziós környezetben egyaránt.

CURRUS ARIES-VOLVO
Ilyen moduláris, többféle célra alkalmas járműveket nem gyártanak
a NATO tagállamaiban. A személy- és sebesültszállításra, illetve
parancsnoki központként is használható hazai fejlesztésű és gyártású
buszok olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek máshol nem
léteznek. A járművek negyven személy vagy akár 12 sebesült
szállítására alkalmasak.
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MEGÚJULÓ
HELIKOPTERFLOTTA
A helikopterflottánkból nagyjavításon estek át az Mi–17-es szállítóhelikopterek, valamint az Mi–24-es harci helikopterek üzemidejét is
meghosszabbítottuk. Ugyanakkor megkezdődött az új forgószárnyasok
beszerzése is, amelyek a következő években folyamatosan állnak be
a Magyar Honvédség hadrendjébe.

BESZERZETT HELIKOPTEREK:

20 DB

16 DB

AIRBUS H145M
KÖNNYŰ TÖBBCÉLÚ SZÁLLÍTÓ
HELIKOPTER

AIRBUS H225M
KÖZEPES TÖBBCÉLÚ SZÁLLÍTÓ
HELIKOPTER
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ÚJ SZÁLLÍTÓ REPÜLŐGÉPEK
Hazánk biztonsága érdekében a légi szállítás
egy rendkívül értékes képesség, amelynek megújítása
nemcsak a Magyar Honvédség, hanem az egész ország
szempontjából is stratégiai fontosságú.

AIRBUS A319

csapatszállító-repülőgép
• Többcélú csapatszállító-repülőgép.
• Külszolgálatra utazó katonák szállítását jelentősen meggyorsítják.
• Magyar állampolgárok számára is rendelkezésre áll bizonyos
esetekben mint a baleset vagy természeti katasztrófa miatti gyors
hazaszállítás külföldről.
• Moduláris belső kialakítás:
- Szállítási feladatok
- MEDEVAC

DASSAULT
FALCON 7X

könnyű, többcélú futárés szállítógép

ZLIN

kiképzőgépek
A hazai pilótaképzés
bázisát jelentik a korszerű
kiképzőgépek

A légierő fejlesztésének következő lépéseként légidesszant
feladatokra alkalmas, nagy teherbírású, úgynevezett rámpás
szállító repülőgépeket tervez vásárolni a tárca.
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ÚJ KÖZÚTI
ÉS TEREPJÁRÓ JÁRMŰVEK
•
•
•
•

Magyarország ma a legbiztonságosabb országok egyike,
köszönhetően az itthon, a határoknál és a külföldi missziókban
szolgáló magyar katonáknak.

A Magyar Honvédség katonái az EU, a NATO és az ENSZ
békeműveleti misszióiban helyt állva, helyben segítenek
megoldani a problémákat és konfliktusokat, hogy azok
ne érhessék el hazánkat.

POLARIS MRZR 4
•
•

KÜLFÖLDI MISSZIÓK

Szinte bármilyen terepen bevethető.
Sokoldalú, modulárisan átalakítható,
ultrakönnyű taktikai gépjármű.
4, illetve 6 személyes.
2 hordágyon fekvő sebesült
szállítására alkalmas.
Belső és külső függesztett teherként
szállítható légi járművek segítségével.
Ejtőernyővel is kijuttatható a műveleti
területre.

ÚJ KÖZÚTI GÉPJÁRMŰFLOTTA
Az új Suzuki Vitarák mindennel rendelkeznek, ami a biztonságos közlekedéshez elengedhetetlen: egyebek mellett van bennük ABS blokkolásgátló, ESP elektronikus menetstabilizátor, valamint tempomat is.

550
DB
120 LÓERŐS, 1600 KÖBCENTIMÉTERES,
BENZINMOTOROS, EURO-6
KÖRNYEZETVÉDELMI BESOROLÁSÚ

Összesen 4 földrész 14 országában, 1200 magyar katona dolgozik
a konfliktusokkal sújtott régiók stabilitásának megteremtéséért
és fenntartásáért, segíti a tömeges illegális migráció kiváltó okainak
helyi megoldását, a terrorizmus elleni harcot. Mellettük közel kétszáz
jól felkészült katonánk dolgozik az ENSZ, az EU és a NATO központjaiban,
parancsnokságain. Hazánk számára kiemelkedő fontossággal bír
a kül- és biztonságpolitika szempontjából a nyugat-balkáni térség, ahol
több mint félezer magyar katona járul hozzá példaértékűen a régió
stabilizációjához. A közel-keleti térségben a béke és a stabilitás megteremtését segítve több mint másfél évtizede vannak jelen magyar katonák
Afganisztánban, és Magyarország az első államok között volt, amelyik
katonákkal is segítette a terrorizmus elleni küzdelmet Irakban.
A Magyar Honvédség Gripenjei 2015 után 2019-ben ismét részt vállalnak
a balti országok légterének védelméből.

JELENTŐSEBB MISSZIÓK:
Nyugat-Balkán (Koszovó, Bosznia-Hercegovia): ~ 600 katona
Irak: ~ 200 katona

Az elmúlt időszakban több mint 800 darab
különböző személy-, teher- és szállító gépjárművel bővült
a Honvédség eszközparkja.

Afganisztán: ~ 120 katona
Baltikum: ~ 100 katona
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A HONVÉDSÉG A MAGYAROK
BIZTONSÁGÁNAK ZÁLOGA
A honvédség katonái akár láthatatlanul is, de az év minden napján,
a nap minden órájában azon dolgoznak, hogy fenntartsák a haza,
a magyar emberek biztonságát.
A honvédség Gripenjei vigyázzák légterünket, tűzszerészeink felszámolják az előző évszázad háborúinak terhes örökségét, a kutató-mentő
szolgálatunk segít a bajba jutottakon, Díszegységünk őrzi a koronázási
ékszereket, valamint a Sándor-palotát. Katonáink jelenleg is részt
vesznek a déli határszakasz védelmében, ahova készen állunk
bármikor magasabb létszámmal visszamenni.
Honvédjeink a határon túl is, négy földrész 14 országában a béke
megteremtéséért és fenntartásáért küzdenek.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ÚTJÁN TÁMOGATJA
A MAGYAR HONVÉDSÉGET, MINDENT MEGTESZ A HAZA BIZTONSÁGÁÉRT, EZÉRT
elismeri a katonák teljesítményét,
biztosítja számukra a munkavégzéshez szükséges feltételeket,
új, egyénközpontú életpályamodellt vezetett be,
modern technikai eszközök beszerzésével segíti munkájukat
és képességeik bővítését,
újjáélesztette a magyar hadiipart.

Köszönjük minden katonának és honvédségi
dolgozónak, hogy elhivatottak az ország és a magyar
emberek biztonsága mellett!

HIRDETÉS

Felelős kiadó: Miniszterelnöki Kabinetiroda, Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott (1014 Budapest, Színház utca 1.)
Képek forrása: Honvédelmi Minisztérium

