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TISZTELT HONFITÁRSAM!

ütőképes honvédségünk legyen. Ugyanakkor még ennél is fontosabb, hogy  
a katonai pályát ismét vonzóvá tegyük a fiatalok számára, hiszen nincs az a mo
dern technikai eszköz, amely helyettesíteni tudná a magyar honvédek tudását, 
személyes bátorságát és helytállását.

 A Magyar Honvédség fejlesztése ma már egyszerre erősíti hazánk, 
szűkebb régiónk és egész KözépEurópa biztonságát. Ugyanakkor Európa közös 
védelmének ügye ma azt is megköveteli, hogy még szorosabb szakmai együtt
működés jöjjön létre a tagállamok és különösen a V4es országok között, ami  
a NATOban betöltött szerepünket is hangsúlyosabbá teheti. Ebben a munkában 
pedig kiemelkedő szerep jut a Magyar Honvédség teljes szervezetének és min
den egyes tagjának.

 Kérem, engedjék meg, hogy az elmúlt években, évtizedekben végzett 
szolgálatukat megköszönve, a Magyar Honvédség összes alkalmazottjának jó 
egészséget, hazánk és a magyar emberek biztonságának megőrzése érdeké
ben végzett sokrétű feladataik teljesítéséhez pedig további sok sikert kívánjak!

Orbán Viktor
miniszterelnök

 Amikor katonáinkra és haditechnikai esz
közeinkre tekintünk, önkéntelenül is felme 
rül a kérdés, hogy mire való az erő, amivel  
a mai világban egy modern, ütőképes hadse 
reg rendelkezik. Nekünk, magyaroknak ez 
nem okoz fejtörést, hiszen a választ rögtön 
megtaláljuk honvéd szavunk jelentésében, 
mely szerint a magyar katona feladata nem 
más országok leigázása, hanem Magyarország 
biztonságának megóvása. A hon védelme 
– amely egyszerre jelenti szűkebb hazánk 
és KözépEurópa békéjének megőrzését –  
ezeréves küldetésünk. Törté nelmünknek 
voltak dicső korszakai, amikor hadseregünk 
ennek maradéktalanul meg tudott felelni,  
ugyanakkor ismerünk olyan intő példákat is, 

amikor a magyar katonák le gendás bátorsága és hősiessége sem pótolhatta  
a technikai hiányosságokat, nem küzdhette le az ellenség túlerejét, és nem 
pótolhatta az országvezetők hiányzó hazafias elkötelezettségét.
 
 Az elmúlt évszázadok történetéből azt a tanulságot szűrhetjük le, 
hogy erős, ütőképes nemzeti hadsereg nélkül nincs szabad és független  
Ma gyarország sem. Olyan igazság ez, amelyet mi, magyarok számtalan alkalom
mal tapasztaltunk meg Európa e különösen huzatos szegletében, ahová a remélt 
felmentő seregek rendszerint akkor érkeznek meg, amikor a mi ügyünk már ré
gen elveszett. Azt is jól láthatjuk, hogy a világ a következő évtizedekben sem 
lesz békésebb. Számos veszély fenyegeti biztonságunkat a tömeges migrációtól 
kezdve a vele együtt erősödő terrorizmuson át a kibertámadásokig.

 2010ben ezért úgy döntöttünk, hogy rendbe tesszük a Magyar Hon
védséget, amely időközben válságos és több évszádos katonai hagyományaink
hoz méltatlan helyzetbe került. A gazdaság rendbetétele után útjára indítottuk 
minden idők legjelentősebb magyar haderőfejlesztési programját, és kidolgoz
tunk egy életpályamodellt is katonáink számára. Az a célunk, hogy korszerű 
eszközökkel ellátott, korunk biztonsági kihívásaira megfelelő válaszokat adó, 

A haza minden előtt!
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 Az elmúlt néhány évben jelentősen 
megváltozott hazánk biztonsági környezete, 
ezért Magyarország Kormányának határozott 
szándéka az ország és a magyar emberek biz
tonságának garantálása. Annak hiánya gátat 
szab a gazdasági növekedésnek, a fejlődésnek, 
a nyugodt, meghitt családi életnek, a családok 
boldogulásának. A biztonság megőrzésének  
egyik legfontosabb szereplője, mondhatjuk 
harcosa, a magyar katona, megvalósításának 
kulcsa pedig a Magyar Honvédség képességei
ben rejlik. A kormányzat egyik kiemelt és 
határozott célkitűzése volt, hogy olyan modern, 
ütőképes, a hazája iránt elkötelezett katonákból 
álló honvédséget teremtsünk, amely a térség 
meghatározó fegyveres erejévé válik. Erős 
ország ugyanis nem képzelhető el a békét és 

biztonságot garantáló, az ország és a magyar emberek érdekeit és értékeit meg
védeni képes honvédség nélkül. 

 A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programban megfogalmazott célok 
és fejlesztések nem önmagukért vannak, hanem azért, hogy e megváltozott biz
tonsági környezetben, minden körülmények között garantálni tudják hazánk és 
szeretteink védelmét.

 Céljaink eléréséig még sok munka van hátra, de eddigi eredményeink 
már most is jól láthatóak, magukért beszélnek. Az a több tízezer új, korszerű 
eszköz, felszerelés, amelyek a magyar katonákhoz kerültek az elmúlt időszak
ban – a repülőeszközöktől kezdve a különböző gépjárműveken és fegyvere 
ken keresztül a korszerű egyenruháig – mind azt bizonyítják, hogy eddig soha 
nem látott mértékű, szakmai alapokon nyugvó képességfejlesztés zajlik. Mindez 
a kormány széles körű támogatása mellett történelmi lehetőség az ország és  
a Magyar Honvédség számára.

TISZTELT OLVASÓ!

 A haza védelmének legfőbb értéke az ember, maga a katona, aki nélkül 
mit sem ér a legkorszerűbb, a kor színvonalának megfelelő modern technika. 
Ezért a jövőt megalapozó hazafias, honvédelmi nevelés, a honvédelmi és ka
tonai oktatás és képzés, valamint a társadalmi kapcsolatok erősítése mellett 
kiemelten fontos a korszerű, kiszámítható honvédelmi életpálya működtetése, 
amely széleskörűen, egyszerre gondoskodik a katonákról, teszi vonzó, meg
becsült és elismert hivatássá a haza szolgálatát. Biztosítja a megfelelő után
pótlást, legyen szó hivatásos, szerződéses vagy önkéntes tartalékos katonákról. 
Ennek eredményeként 2016 óta 15 százalékkal gyarapodott a honvédség létszá
ma, és nőtt mintegy 9000 főre az önkéntes tartalékos katonák száma. Célunk 
világos: 2026ra mintegy 30 ezer aktív és 20 ezer önkéntes tartalékos katona 
álljon a haza rendelkezésére. 

 A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programban megfogalmazott célok 
és fejlesztések a béke és biztonság megőrzése mellett a magyar gazdaság fej 
lődését is hivatottak szolgálni. A hazai hadiipar újjáélesztése – amelynek egyik 
zászlóshajója a Kiskunfélegyházán létrehozott fegyvergyártó üzem – kritikus 
helyzetben csökkenti Magyarország kiszolgáltatottságát, egyben új munkahe 
lyeket is teremt. 

 Hiteles Magyar Honvédséget építünk, amely az országvédelmi felada
tok ellátása mellett jelentős mértékben járul hozzá a legnagyobb katonai erőt 
képviselő szövetséghez, a NATOhoz, ezáltal annak megbecsült, értékes tagja. 
Ezt a szövetségi elkötelezettséget bizonyítja többek között az is, hogy jelenleg 
több mint 700 katona, 12 misszióban, 25 helyszínen lát el különböző műveletek
ben békefenntartó feladatokat. 

Benkő Tibor
honvédelmi miniszter

 Köszönöm, hogy áttekinti a HAZA VÉDELMÉBEN elindított prog- 
ramunkat, és amennyiben egyetért szándékunkkal, hirdessük közösen: 
A HON VÉDELME nemzeti ügy, amely mindannyiunk feladata és kötelessége.
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HONVÉDELMI ÉS
HADERŐFEJLESZTÉSI 
PROGRAM

 Magyarország Kormánya elkötelezett 
amellett, hogy hazánk és a magyar állampolgárok 
biztonságát garantálja, ezért fogadta el a Hon
védelmi és Haderőfejlesztési Programot. Az elmúlt 
évtizedekben nem volt példa hasonló, a Magyar 
Honvédség minden területét érintő modernizációs 
fejlesztésre, amelyhez most a feltételek is adottak. 
Olyan fejlődési pályára állt a Magyar Honvédség, 
amellyel a térség meghatározó haderejévé válhat, 
tovább erősítve Magyarország biztonságát, a V4
es országok szerepét, Európa közös védelmét és a 
NATO szövetségét. 
 
 A program elődleges célja egy korszerű 
eszközökkel felszerelt, a kor biztonsági kihívásaira 
megfelelő válaszokat adó honvédség létrehozása, 
jelentős társadalmi támogatottsággal. A civil vissza
jelzések azt bizonyítják, hogy a Magyar Honvédség 
presztízse nőtt az elmúlt időszakban.
 
 A 2016ban megkezdett Honvédelmi és Had 
erőfejlesztési Program első üteme 2026ig tart, ez
zel párhuzamosan megkezdődött a – 2030ig tartó –  
második ütem tervezése. Ennek során tovább 
folytatódnak a fejlesztések, majd az ütem lezárása 
után a képességek szinten tartása a Magyar Hon
védség feladata.

A fejlesztési és modernizációs folyamatok érintik 
a légierő és a szárazföldi haderőnem valamennyi 
területét, a logisztikai, a katonaegészségügyi és a 
vezetési rendszert is. Tíz év alatt 3500 milliárd forint 
ból újul meg a Magyar Honvédség.

MODERNIZÁCIÓS FEJLESZTÉS
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NÖVEKVŐ
KÖLTSÉGVETÉS
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 A rendszerváltozás óta nem valósult meg  
a Magyar Honvédség modernizációja, ezért a fejlesz
tés elodázhatatlanná vált. A magyar gazdaság tel
jesítménye nyomán olyan történelmi lehetőség nyílt 
meg előttünk, amely lehetővé teszi a Magyar Hon
védség átfogó megújítását. Mindehhez a kormány 
döntése értelmében az anyagi fedezetet a folya 
matosan növekvő költségvetés biztosítja. Elérendő 
célként a kormányzat a honvédelmi költségvetés 
GDParányos kétszázalékos szintjét jelölte meg 
2024ig. Ezzel egyidejűleg – a szövetségi aján
lásoknak megfelelően –  költségvetésének legalább  
20 százalékát fejlesztésre fordítja a tárca.

 A növekvő költségvetéssel való fele
lős gazdálkodást, az adófizetők pénzének minél 
észszerűbb és hatékonyabb felhasználását szem 
előtt tartva alkotta meg a honvédelmi tárca a Hon
védelmi és Haderőfejlesztési Programot.

A Honvédelmi Minisztérium költségvetésének
alakulása a GDP arányában (2016–2030)

FEJLESZTÉSI KÖLTSÉG NÖVELÉSE
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HONVÉDELMI
PROGRAM

 A program honvédelmi ágának egyik leg
fontosabb célkitűzése a hivatásos és szerződéses 
állomány feltöltöttségének növelése, az állomány 
megtartása. Emellett kiemelt feladata a civil társada
lom bevonása, hiszen a honvédelem nemzeti ügy. 
Ezért fontos, hogy a honvédségnek aktív, élő kap
csolata legyen a társadalommal. Az állampolgárok 
honvédelmi elkötelezettségének erősítését új, illetve 
megújuló programok és intézmények szolgálják.

A Magyar Honvédség 
Országgyűlés által meghatározott 

létszámkeretének alakulása
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BIZTOS
ÉLETPÁLYA

 A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program 
a katonát, az embert helyezi a középpontba, ennek 
megfelelően a Magyar Honvédség széleskörűen 
gondoskodik a katonákról, legyen szó akár a felsze
relésükről, vagy az élet és munkakörülményeikről, 
ezáltal teszi vonzóvá a haza szolgálatát.

 A katonai pálya nemcsak munka, hanem hi
vatás, életpálya. A Magyar Honvédség kiszámítható 
életpályát kínál mindazoknak, akik elhivatottak a 
honvédelem ügye iránt.

 A katonák fizetése 2002ben emelkedett 
utoljára. Az elmúlt években végbement, átlagosan 
50 százalékos illetmény emelés nyomán ismét méltó, 
versenyképes jövedelemmel ismerjük el a katonák 
szolgálatát.  A honvédelmi életpályán belül meg 
újult az előmeneteli rendszer, lakhatási támoga 
tással, egészségkárosodási ellátási rendszerrel, 
nevelési és tanévkezdési támogatásokkal a leg
különfélébb élethelyzetekben segítjük a katonák és 
családjaik életét.
 
 A honvédségnél dolgozó honvédelmi alkal
mazottak 2019től átlagosan 35 százalékkal maga
sabb fizetést kapnak.

 Minden szerződéses katonai szolgálatra jelentkezőnek szer
ződéskötéskor 100 ezer forint szerződéskötési díjat folyósítunk.
 
 A honvédelmi egészségkárosodási ellátás rendszere gondoskodik 
azon, legalább tízéves szolgálati idővel rendelkező katonákról, akik valamely 
egészségkárosodás miatt egészségügyileg alkalmatlanná válnak a további ka
tonai szolgálatra.
 A kormány a szakmai elismerés mellett az anyagi megbecsülést is fontos
nak tartja, ennek köszönhetően 2019ben a katonák 500.000 Ft értékű fegyver
pénzben részesültek. 

VERSENYKÉPES ILLETMÉNYEK 2016 20182015 2017 2019 2020

Katonák

2019 20212018 2020 2022

Honvédelmi alkalmazottak

35%

50%

 Minden szerződéses katonai szolgálatra jelentkezőnek szerződés 
kötéskor 100 ezer forint szerződéskötési díjat folyósítunk.

 A honvédelmi egészségkárosodási ellátás rendszere gondoskodik 
azokról a legalább tízéves szolgálati idővel rendelkező katonákról, akik valamely 
egészségkárosodás miatt egészségügyileg alkalmatlanná válnak a további ka
tonai szolgálatra.

 A kormány a szakmai elismerés mellett az anyagi megbecsülést is fon
tosnak tartja, ennek köszönhetően, 2019ben a katonák 500.000 Ft „fegyver 
pénzben” részesültek.
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CSALÁDOK
TÁMOGATÁSA

 A Honvédelmi Minisztérium az illetménye
ken és egyéb juttatásokon kívül széleskörűen segí
ti a katonacsaládok életét. Rendszeres és gyermek 
születésekor biztosított juttatások, kamatmentes 
kölcsön, lakhatási támogatás, nyári táborok és ked
vezményes regeneráló pihenések révén járulunk 
hozzá ahhoz, hogy könnyebbé tegyük a gyermeket 
nevelő katonák életét.

 A katonák és a honvédelmi alkalmazottak 
részére – összhangban a kormány családügyi poli
tikájával – családalapítási, iskolakezdési és lakhatá
si támogatást, valamint nyugdíjelőtakarékossági 
hozzájárulást, kedvezményes regenerálódási le
hetőséget és ingyenes egészségügyi szűrővizs
gálatokat biztosítunk.

 Bevezetjük a házassági és bejegyzett 
élettársi támogatást, továbbá a gyermekek utáni 
kiegészítést is növeljük, így egy családot fenntartó 
katona támogatása havonta 25 – 35 ezer Fttal fog 
emelkedni. A családalapításhoz egyszeri, kamat
mentes kölcsönt biztosítunk az ezt igénylő, 35 évnél 
fiatalabb, házas vagy bejegyzett élettársi kapcsolat
ban élő katonák számára. Ha a szolgálat érdekében 
más helyőrségbe kell költözniük, az együtt költöző 
házas vagy élettárs jövedelemkiegészítést kaphat, 
ha az új helyen nem, vagy csak kevesebb fizetésért 
talál munkát. A lakhatást megújuló szállókkal, albérlet 
támogatással, kedvezményes lízingkonstrukciókkal, 
valamint hiteltámogatással segítjük.

SOKRÉTŰ TÁMOGATÁS

Nevelési támogatás

200.000 Ft

Születési támogatás

50.000 Ft
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GONDOSKODÁS
AZ ÁRVÁKRÓL

 A katonai szolgálat veszélyeket is rejt 
magában. Egyedül a katonák esküsznek fel arra, 
hogy a hazájukat és a rájuk bízottakat akár az életük 
árán is megvédik. Ezért a Magyar Honvédség akkor 
sem engedi el a katonacsaládok kezét, amikor sze
rettük a legdrágábbat, az életét áldozza a hazáért.

 Kiemelten támogatjuk a szolgálat közben 
vagy a szolgálattal összefüggésben elhunyt ka
tonák árváit. Esetükben az árvaellátás összegének 
50, illetve 25 százalékával egészítjük ki a havi 
ellátás összegét, dupla tanévindítási hozzájárulást 
nyújtunk számukra, és tanulmányaikat segítő ösz
töndíjrendszert hoztunk létre. Felnőtté válásukig 
segítjük azon katonagyerekeket is, akiknek valame
lyik szülője nem a katonai szolgálattal összefüggés
ben hunyt el. Számukra is elérhető a tanévindítási 
hozzájárulás, az árvaellátás összegét esetükben  
10 százalékkal egészítjük ki.

 A honvédségi árvákat minden karácsonykor 
megvendégeli és megajándékozza a tárca felső 
vezetése. Mindezzel azt üzenjük a Magyar Hon
védség nagy családjának tagjai felé, hogy senkit 
nem hagyunk magára.

ÁRVÁK KARÁCSONYA
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ÖNKÉNTES
TARTALÉKOSOK

 A sorkatonai szolgálat 2004es felfüggesz
tésével a tartalékosok kötelező képzésének le
hetősége is megszűnt. Tartalék nélkül azonban nem 
létezhet haderő. 2010ben felismerve a tarthatatlan 
helyzetet – miszerint összesen 17 tartalékos katoná
ja volt a Magyar Honvédségnek – komoly építkezés 
és fejlesztés vette kezdetét. Elindult az Önkéntes 
Tartalékos Rendszer kiépítése, amelynek köszön
hetően rövid idő alatt több ezer fősre duzzadt a tar
talékosok létszáma, akik elkötelezettségüket már a 
2013as nagy dunai árvíz idején is bizonyították.

 Az önkéntes szolgálatot 2017ben területi 
alapon szerveztük át: a közigazgatási rendszerhez 
igazodó új megoldás egyik központi gondolata, 
hogy az állampolgárokat sokkal könnyebb köz 
vetlen környezetükhöz való erős kötődésük alapján 
bevonni a helyi védelmi feladatokba. Célunk, hogy 
az ország valamennyi járásában rendelkezésre áll
jon felkészített tartalékos erő. Az Országgyűlés 
döntése alapján összesen 20 ezer főnyi önkéntes 
tartalékos katona állhat a haza és a magyar em
berek szolgálatába. Fő célkitűzésünk, hogy 2026ra 
elérjük a maximális létszámot.

FOLYAMATOSAN
BŐVÜLŐ LÉTSZÁM

2011 2013 20172010 2012 20162014 20182015 2019 2020 2021
0 fő

100 fő

2.000 fő 

3.000 fő

4.000 fő

5.000 fő

6.000 fő

7.000 fő

8.000 fő

9.000 fő

10.000 fő

11.000 fő

A 2020 júliusában elindult Speciális Önkéntes 
Területvédelmi Tartalékos szolgálat sikerét alapul 
véve született meg a Magyar Honvédség új, ál
landó szolgálati formája, az Önkéntes Katonai 
Szolgálat (ÖKSZ).

Az önkéntes tartalékosok létszámának alakulása 
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KORSZERŰ
KÉPZÉSEK

 A Magyar Honvédség képességeinek 
megőrzése és fejlesztése szempontjából a személyi 
állomány oktatása, ki és továbbképzése az egyik 
legfontosabb feladat, hiszen a haderőfejlesztés 
nyomán megújuló korszerű fegyverzeti, haditech
nikai eszközök csak a hozzájuk társuló korsze
rű ismeretekkel együtt alkotnak alkalmazható 
képességet. Mindezeket szem előtt tartva, de  
alapozva az évtizedes tisztképzés, altisztképzés 
legjobb gyakorlataira, új szemléletű képzési elemek 
is megvalósulnak.
 A 2020ban hatályba lépett Szakmajegyzék 
Honvédelmi ágazatában a természettudományi, 
informatikai, elektronikai és műszaki ismeretekre 
épülő képzések teszik lehetővé, hogy a jövőben 
Magyarország biztonságáért és fejlődéséért tenni 
akaró felelős állampolgárok generációja nőhessen 
fel.

KÉPZÉSEK / KIKÉPZÉSEK

TECHNIKUSKÉPZÉS
A 21. századi haditechnikai eszközök üzemeltetése elképzelhetetlen a 
megfelelően és folyamatosan képzett techniku s  személyzet nélkül.

ACÉLKOCKA – MEGÚJULT ALTISZTKÉPZÉS
Az Acélkocka Altisztképzési Rendszer a magyar katonai hagyományokat 
ötvözi a 21. századi hadviselés elvárásaival. A kiválóan képzett, felkészült 
magyar altiszt képességei leginkább az acél tulajdonságaihoz hason
líthatók. Az acél alapja mindennek, időtálló, erős, de nem hivalkodó. 
A kocka oldalai pedig a követendő altiszti értékeket szimbolizálják: az 
elkötelezettséget, a bátorságot, a lojalitást, a szakértelmet, a fegyelmet 
és a tiszteletet. 

ÚJRAINDÍTOTT PILÓTAKÉPZÉS 
A Magyar Honvédség új repülőeszközei lehetőséget adtak arra, hogy 
ismét a saját kezünkbe vegyük a pilóták képzését.

MÉRNÖKKÉPZÉS
A mérnökképzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2011től kialakí
tott katonai alap és mesterszakok tapasztalatai alapján élesztettük újjá, 
azzal a céllal, hogy a leendő tisztek ne csak megfelelő szintű ismeretek
kel, hanem deklaráltan mérnöki végzettséggel kerüljenek ki azokról a 
szakirányokról, amelyeknél ez a haderő részéről elvárt.

A honvédelmi ágazat választható képzései és 
szakmai irányai az ötéves technikumi képzésben:
– fegyverműszerész technikus,
– honvéd kadét.

Választható képzések előképzettséghez kötött 
technikumi képzésben:
– fegyvergyártó szaktechnikus,
– fegyveroptikai szaktechnikus.

Érettségi végzettséghez kötött képzés:
– honvéd altiszt.
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FIATALOK A HAZA 
SZOLGÁLATÁBAN

 Számos programon keresztül igyekszünk 
felhívni a középiskolás korosztály figyelmét a haza 
szolgálatának fontosságára. A honvédség után
pótlása, valamint a honvédelmi és hazafias nevelés 
előmozdítása érdekében hoztuk létre a korábban be 
zárt katonai középiskolák helyett a Kratochvil Károly 
Honvéd Középiskolát és Kollégiumot. A középiskolák
ban bevezettük a honvédelmi alapismeretek oktatását 
és útjára indítottuk a Honvéd Kadét Programot. 
 A Honvéd Kadét Program egyrészt tanórai 
keretek között megvalósuló honvédelmi nevelés, 
amely a honvédelmi alapismeretek tantárgy oktatását, 
a honvédelmi ágazati szakképzést, valamint a hon
védkollégium és középiskolák fenntartását foglalja 
magában. Másrészt tanórákon kívül, de iskolai hely 
színeken tartott, a hazafias neveléshez, a hon
védelemhez kapcsolódó, az iskola által szervezett 
foglalkozások, szakkörök, versenyek, honvédelmi 
napok, amelyek a Magyar Honvédség támogatásával  
és/vagy a Honvédelmi Sportszövetség közremű 
ködésével valósulnak meg.

HONVÉD KADÉT PROGRAM

HAZAFIAS HONVÉDELMI NEVELÉS RENDSZERE:

Általános honvédelmi nevelés;

Laktanyai nyílt napok, pályaorientáció;

Katonai tematikus versenyek

– országos haditorna;

Honvédelmi Sportszövetség

– honvédelmi sportközpontok.

  
 A Honvéd Kadét Program célja az emelt szintű honvédelmi nevelés, a 
haza szeretete és védelme fontosságának tudatosítása a fiatalokban. A prog
ram erősíti a nemzeti öntudatot és lehetővé teszi a katonai pálya megismerését 
is, amellyel hozzájárulunk a fiatal generáció felelős állampolgárrá neveléséhez.  
A Honvéd Kadét Programhoz már közel 80 középiskola csatlakozott országszerte.  

 Célunk, hogy 2030ig 810 honvéd középiskola és kollégium, illetve honvéd 
kollégium kezdje meg működését Magyarországon. Terveink között szerepel, hogy 
Magyarország valamennyi járásában megtalálható legyen legalább egy Honvéd 
Kadét Program partneriskola. 

 A Honvéd Kadét Programról több információ a www.kadetprogram.hu 
weboldalon található, ahol a programban részt vevő intézmények listája is elérhető. 

HONVÉD 
KÖZÉPISKOLA
ÉS KOLLÉGIUM

HONVÉD KADÉT SZAKKÉPZÉS

HONVÉD KADÉT KÖZISMERETI KÉPZÉS
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HONVÉDELMI
TÁBOROK

 A Magyar Honvédség tematikus honvédelmi 
táborokban biztosít lehetőséget a fiatalok számára, 
hogy hasznosan, építő jellegűen és élményekkel 
gazdagodva tölthessék el a nyári szünetet. A Hon
védelmi Táborokban olyan, a mindennapi gyakorlat 
tól eltérő, szokatlan, újszerű feladatokat tartalmazó 
programnak lehetnek részesei a táborozók, amely 
erősíti a csoporton belüli összetartozást, a hatéko 
nyabb együttműködést és hosszú távon hozzá
járul egy összetartó, a honvédelem ügyét fontos
nak tartó, fiatalokból álló közösség kialakulásához.  
A táborozók bepillantást nyernek a katonák tevé 
kenységébe, megismerik a honvédelemmel kap 
csolatos feladatokat.

A leendő táborlakók 10 tábortípus közül választhat-
nak:

honvédelmi sportok tábora, hagyományőrző tábor, 
logisztikustábor, önvédelmi tábor, légierős tábor, 
vitorlástábor, harcostábor, búvártábor, túlélőtábor, 
lovastábor.

2016 2017 2018 2019

351 fő

2200 fő

920 fő

1600 fő

0 fő

10 helyszínen
24 turnusban

13 helyszínen
27 turnusban

16 helyszínen
42 turnusban

32 helyszínen
72 turnusban

Honvédelmi Táborokban 
részt vevő gyermekek száma
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ÖSZTÖNDÍJAK

 A Honvédelmi Minisztérium számos ösz
töndíjjal támogatja a honvédség iránt érdeklődő 
fiatalokat. Jelenlegi ösztöndíjaink a középiskola kez
detétől a felsőoktatási tanulmányok befejezéséig 
tudják ösztönözni a diákokat, hogy hivatásként  
válasszák a hon védelmét. A Honvédelmi Minisz
térium kiemelt célja a meglévő ösztöndíjrendszer  
folyamatos fejlesztése.

ÖSZTÖNDÍJRENDSZER 
FEJLESZTÉSE

Szükséges katonai 
szolgálatvállalás

Felsőoktatás

Középiskolai

9–12. évfolyam

Középiskolai

13–14. évfolyam

Béri Balogh Ádám
Honvéd Kadét

ösztöndíj

8.370–48.546 Ft/hó

20.080 Ft/hó

83.700 Ft/hó 50.220 Ft/hó

50.220 Ft/hó164.700 Ft/hó

Lippai Balázs
esélyegyenlőségi

ösztöndíj

Mészáros Lázár
ösztöndíj

Önkéntes Tartalékos
ösztöndíj
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„Régen obsitosnak nevezték azokat, akik aktív szolgálati idejüket letöltve 
megkapták elbocsátólevelüket. Önök is rendelkeznek ezzel a szimbolikus el-
bocsátólevéllel, és immár megérdemelt pihenőjüket töltik, de mi szeretnénk, 
ha úgy éreznék, továbbra is tagjai a Magyar Honvédség nagy családjának.”

Benkő Tibor honvédelmi miniszter

ÚJ SZEMLÉLETŰ 
GONDOSKODÁS

 A Magyar Honvédség számára felbecsülhe
tetlen érték a nyugállományba vonult katonák tapasz
talata. Ezért továbbra is számítunk rájuk a honvédség 
és a civil lakosság közötti kapcsolatok erősítésében. 
Példát mutatnak katonai erényekből, hazafiságból, 
hagyománytiszteletből.
  
 Az új program által a nyugállományú ka
tonák számára is elérhetőek lesznek azok a kedvez
mények, amelyek eddig csak az aktív állomány tag
jait illették meg. 

 Elindítottuk az Obsitos Magazint, amely teljes 
körű tájékoztatást nyújt a program újdonságairól, 
lehetőségeiről. Fórumot teremt, ahol első kézből 
értesülhetnek a bajtársi szervezetek tevékeny 
ségeiről, a honvédelmi tárca, a Magyar Honvédség 
és az Obsitos Program eredményeiről.

OBSITOS PROGRAM
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TISZTELGÉS
A HŐSÖK ELŐTT 

 A nemzeti büszkeség egyik legfontosabb 
pillére a saját katonai múltja. Kötelességünk tisztelet
tel adózni azok emléke előtt, akik vérüket adták vagy 
életüket áldozták Magyarországért. A magyar katonák 
áldozatvállalásának kegyeleti helyei egyben a nemzeti 
önazonosság kifejeződésének színhelyei is. Az első és 
második világháborúban hősi halált halt honfitársaink 
emlékének méltó megőrzése és ápolása érdekében 
a tárca kiemelt figyelmet fordít országhatáron belül és 
kívül található sírjaik megőrzésére és gondozására. 

 Az első világháború centenáriumára, valamint 
a második világháború befejezésének 75. évfordulója 
alkalmából e szellemben újítottunk fel mintegy 26 ezer 
hadisírt, 206 emlékművet, 7 emlékparkot, 6 művésze
ti alkotást, 15 kriptát és mauzóleumot. Emellett több 
mint ezer magyar honvéd földi maradványait temettük 
újra, illetve hozzávetőleg 2500, korábban jelöletlen 
vagy gondozatlan hadisíron emeltünk méltó sírjelet. 
A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program biztosít 
lehetőséget e korszak magyar katonai temetkezé
si helyeinek további rendezésére, helyreállítására 
irányuló elképzelésünk megvalósítására.

 A Fiumei úti Sírkert 52es számú katonai par
cellájának megújításával egy olyan reprezentatív te 
metkezési helyet hoztunk létre, ahol hadtörténelmünk 
kiemelkedő alakjai mellett végső nyugalmat lelhetnek 
a hősi halált halt, ám eddig elhagyatott, gondozatlan 
körülmények között nyugvó katonahősök.

www.katonahoseink.militaria.hu
www.katonakagulagon.hu
www.hadisir.hu

 A jelen nemzedékek lelki megnyugvását szolgálva régi adósságot tör-
lesztettünk, amikor a mindenkori magyar állam fegyveres erejében történt, 
szolgálatteljesítés közben a két világháború alatt, vagy azokkal összefüggő 
okok következtében meghalt, megsebesült vagy hadifogságba esett magyar 
katonák adatait tudományos igénnyel feldolgoztuk és online kutatható adatbá-
zisok formájában közkinccsé tettük.
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A MEGÚJULÁS ÚTJA

 A fejlesztési és modernizációs folyamatok 
érintik a légierő és a szárazföldi haderőnem va 
lamennyi területét, emellett megújul a logisztikai, a 
katonaegészségügyi és a vezetési rendszer is.

 A célok között szerepel a katonák egyéni 
harcászati felszerelésének megújítása, a Magyar 
Honvédség merev és forgószárnyas légi szállító
képességének és kapacitásának jelentős moder 
nizálása és bővítése, amely nemcsak a katonai 
műveletek, missziós feladatok, konfliktusok, kataszt 
rófaelhárítási helyzetek, hanem például a polgári 
segítségnyújtás miatt is szükséges.

 Kiemelt feladat a helikopterflotta, a tüzér és 
páncéltörőtüzérképességek korszerűsítése is.

 Modern radarokra, a légvédelmi rakéta 
egységeink megújítására  ugyancsak szükség van, 
hogy azok hatékonyan egészíthessék ki az ország 
légterét védő Gripen vadászgépeink képességeit.

 Modernizáljuk és fejlesztjük a Magyar 
Honvédség híradóinformatikai és tábori vezetési 
rendszerét, továbbfejlesztjük a különleges műve
leti képességét. Az új típusú kihívásoknak megfele
lően kiemelt figyelmet fordítunk a hibrid hadviselés 
keretén belül a kibervédelemre.
 
 Egy erős nemzeti hadsereg nélkül nincs 
nemzeti önbecsülés és érdekérvényesítés sem.

MODERNIZÁLÁS ÉS FEJLESZTÉS

„Erős Magyarország nem létezhet erős honvédség nélkül, amely mindenkor 
kész és képes garantálni hazánk, honfitársaink és szeretteink biztonságát.”

Benkő Tibor honvédelmi miniszter
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MEGÚJULÓ
SZERVEZETEK
ÉS LOGISZTIKA

 A Magyar Honvédség képességfejlesz
tésének részeként új katonai szervezeteket hoz
tunk létre. Az integrált honvédelmi minisztériu
mi struktúra átalakítása nyomán, a politikai és 
katonai vezetés, irányítás szétválasztása érdeké
ben 2019. január 1jén megalakult az önálló  
Magyar Honvédség Parancsnoksága. Létrejött az  
MH Transzformációs Parancsnokság, amelynek fel 
adata a honvédség működésének és a haderőfejlesz
tés elméleti alapjainak korszerűsítése, a kutatásfej 
lesztési eredmények és lehetőségek kihasználása. 
Az MH Logisztikai Központ megszűnésével meg
alakult az MH Tartalékképző és Támogató Parancs
nokság. 2020ban a logisztikusok napján adták át az 
MH Anyagellátó Raktárbázis Központi Raktárát Szent 
királyszabadján, amely lehetővé teszi a honvédség 
hadfelszerelésének korszerű központi tárolását, 
készletezését.
 Az új Modernizációs Intézet küldetése a ha
zai haditechnikai kutatásfejlesztési és innovációs te
vékenység újjászervezésének elősegítése, biztosít
va a nemzetbiztonsági, katonai stratégiai, illetőleg 
nemzeti gazdasági érdekek érvényesülését. 
 Az MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítá
si Központ, a légi vezetési és irányítási képesség 
megújítása érdekében dandárszintű szervezetként 
jött létre, és továbbra is ellátja a hazánk légtérszu 
verenitását garantáló légtérellenőrzési és fegyver
irányítási feladatokat. 
 A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program 
fontos része a katonaegészségügy megerősítése. 
Megkezdődött a ROLE2képesség kialakítása. Ez az 
egység egy mobil tábori kórházat képes a harctérre 
telepíteni.
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NEMZETKÖZI
PARANCSNOKSÁGOK

 Az elmúlt években jelentősen megválto
zott Európa és benne Magyarország biztonsági 
környezete is. E körülmények aktív hozzájárulást 
kívánnak Magyarországtól is hazánk, Európa és a 
NATO közös biztonságának megerősítéséhez. Ennek 
bizonyítékai azok a nemzetközi parancsnokságok, 
amelyek hazánk kezdeményezésére települnek 
Magyarországon.
 Megkezdte működését Székesfehérváron 
a magyarországi NATO Erőket Integráló Elem. 
E szervezet békeidőben fontos szerepet játszik a 
NATOerők Magyarországra tervezett gyakorlatai 
nak előkészítésében és végrehajtásában, egy esetle 
ges válsághelyzetben pedig hatékonyan segíti, koor
dinálja a Magyarország és a Szövetség védelmét 
biztosító, rendkívül magas készenlétű  NATOerők 
beérkezését.
 NATOfelajánlás alapján megalakult a Re
gionális Különleges Műveleti Erők Komponens 
Parancsnoksága nemzetközi különleges műveleti 
vezetésirányítási elem Szolnokon. A résztvevők  
– Horvátország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia 
és Ausztria – egyéni hozzájárulásaik összevonásával 
megerősítik a nemzetközi különleges műveleti erők 
képességeit. A különleges műveleti erők sokoldalú 
eszközt képeznek a modern konfliktusokban, hiszen 
nem a konvencionális taktikát, technikákat alkal
mazzák.
 Számunka kiemelten fontos a NATO vezetési 
és irányítási rendszerének erősítése a középeurópai 
régióban. Ezért hoztuk létre Horvátországgal együtt
működésben a Középeurópai Többnemzeti Hadosz
tályparancsnokságot, amelynek felállítása történel
mi lépés. A hadosztályparancsnokság célja hazánk 
és a térség biztonságának, stabilitásának megőrzése 
és növelése, szükség esetén kollektív védelmi fel 
adatokat lát el szövetségi keretek között. Feladata 
mellett képességfejlesztési platformként működik a 
régió országai számára.
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A LÉGISZÁLLÍTÓ- 
KÉPESSÉG
MEGÚJÍTÁSA

 Hazánk biztonságát tekintve a légi szállítás 
képessége egy rendkívül értékes eszköz. A Magyar 
Honvédség légi szállítóképességének fejlesztésé
ben követi a NATOtagországokban jellemző tren
det, miszerint egy ország légierejét több kategóriá
jú szállítórepülő eszköz alkotja: úgymint a kisebb 
kategóriájú könnyű repülőgépek a logisztikai után
pótlásra, illetve légideszantra alkalmas közepes vagy 
nehéz szállító, úgynevezett rámpás repülőgépek, 
valamint a csapatszállító eszközök.

 A Zlin típusú kiképzőrepülőgépek jelentik a 
hazai pilótaképzés bázisát. Az állami légijárművezető 
szakirányon a tisztjelöltek több mint 100 órát repül
nek a kiképzőgépekkel, ez idő alatt elsajátítják a 
repülés alapjait.

 A könnyű, többcélú szállító és futárgép 
kategóriába tartozó Dassault Falcon 7X típusú gép 
2018 óta gyarapítja a Magyar Honvédség légiflot
táját. Egészen a Falconok megérkezéséig ilyen 
paraméterekkel rendelkező és széleskörűen alkal
mazható eszközzel nem rendelkezett a honvédség.

 Az Airbus A319es többcélú csapatszállító 
repülőgép a külszolgálatra utazó katonák szállítását 
jelentősen meggyorsítja, emellett a magyar állampol
gárok számára is rendelkezésre áll. Moduláris belső 
kialakítása alkalmassá teszi egészségügyi kiürítési 
feladatokra is.

 2020ban aláírt szerződés értelmében  
Embraer KC390es légideszant feladatokra alkal
mas, nagy teherbírású, rámpás szállító repülőgépek
kel is bővül a légierő. A rámpás szállítógépekkel had
műveleti körülmények között is képesek leszünk 23 
tonna tömegig nagy méretű terhek, katonai felsze
relések, járművek és katonák célbajuttatására.

Zlin-242L

Zlin-143LSI

Dassault Falcon 7X

Airbus A319

Embraer KC-390
Millenium

Fotó: M. Kurpjuweit Forrás: Embraer

STRATÉGIAI FONTOSSÁGÚ 
KÉPESSÉG MEGÚJÍTÁSA
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KORSZERŰ
LÉGVÉDELEM

 Magyarország légvédelmének fo 
lyamatos ellátása érdekében szüksé
ges a légvédelmi képességének kor 
szerűsítése és megerősítése. Mo 
dernizáljuk a MISTRAL M2 típusú köze
li hatótávolságú rakétákat és további 
kis és közepes hatótávolságú rakéta 
komplexumokat, továbbá légvédel
mi rakétarendszereket szerzünk be.  
A Magyar Honvédség NASAMS légvédelmi 
rakétarendszereket vásárol, amelyek légi 
támadó eszközökkel – mint például pilóta 
nélküli repülőgépek (drónok), csapásmérő 
robotrepülőgépek – is fel tudják venni a 
küzdelmet.
 A légtérellenőrzési képesség ja 
vítása érdekében a modern, állandó tele 
pítésű radarok mellé úgynevezett réskitöltő, 
valamint mobil háromdimenziós radarállo 
mások beszerzése is elkezdődött, amely 
lyel minden körülmények között biztosítani 
tudjuk az ország légterének ellenőrzését. 

A „Vaskupola” radarrendszer a világ 
legmodernebb radarrendszere, amely 
képes beazonosítani, detektálni külön
böző légi célpontokat, akár tüzérségi 
lőszereket is. 

MEGÚJULÓ
HELIKOPTERFLOTTA

 A Magyar Honvédségnek biztosítania kell 
az alaprendeltetéséből adódó feladatait: a műveleti 
feladatokra a katonák felkészítését, kiképzését, a 
missziós feladatok érdekében a külszolgálatra utazó 
katonák és eszközök szállítását, utánpótlását, vala
mint a katasztrófaelhárítási és humanitárius felada
tokban való aktív részvételt. 
 A helikopterflottánkból nagyjavításon estek 
át a Mi17es szállítóhelikopterek, valamint a Mi24
es harci helikopterek üzemidejét is meghosszabbí 
tottuk. 
 Ezek az Airbus H225M érkezéséig biz
tosítani tudják a szükséges képességeket az ország 
és a magyar emberek szolgálatában. A H225ösök 
kiválthatják a Mi8as és Mi17es típusokat, ame 
lyek addigra futják ki üzemidejük teljes tartalékát.
 A szolnoki helikopterbázisra már megérkez
tek az Airbus H145M típusú könnyű, többcélú 
szállítóhelikopterek.
 Megkezdődött az új forgószárnyasok beszer
zése, amelyek a következő években folyamatosan 
állnak a Magyar Honvédség hadrendjébe. Az Air
bus H255M közepes, többcélú szállítóhelikop
terek katasztrófahelyzetekben, árvízi mentésnél és 
tűzoltásnál is bevethetőek lesznek.

Mi-24

Airbus H145M

Airbus H225M

Fotó: Janek Skarzynski/AFP

STRATÉGIAI FONTOSSÁGÚ 
KÉPESSÉG MEGÚJÍTÁSA
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MODERN 
SZÁRAZFÖLDI ERŐK

 A szárazföldi erők fejlesztése a program 
hangsúlyos eleme. A Magyar Honvédség a program 
végére a térség meghatározó haderejévé válik. 
Olyan képességekkel rendelkezik majd, amelyekkel 
hatékonyan tud fellépni az ország katonai biztonságát 
fenyegető tényezők ellen. Emellett a hazánkat ha 
gyományos eszközökkel veszélyeztetőkkel szem
ben komoly elrettentő erőt jelent.

 A tervezési és fejlesztési folyamatoknak 
köszönhetően napjainkban folyamatosan bő 
vülnek és  korszerűsödnek a Magyar Honvéd 
ség technikai eszközei. Nem használt vagy má 
sok számára már feleslegessé vált esz
közök hadrendbe állítása történik, hanem a 21. 
század igényeinek megfelelő, korszerű harcko 
csik, önjáró lövegek, páncéltörő eszközök érkeznek. 
Emellett megújul a honvédség közúti szállító 
flottája is.

SZÁRAZFÖLDI 
KÉPESSÉG MEGÚJÍTÁSA

A Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) 155 milliméteres, 52-es kaliberhosszúságú 
löveggel felszerelt tüzérségi eszköz a Magyar Honvédség leendő önjáró 
lövege, amely a világpiac egyik csúcsát jelenti. A tervek szerint 24 eszközzel 
fog bővülni a szárazföldi haderő.
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A NAGYMACSKÁK

 A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Prog
ram részeként beszerzett Leopard harckocsik 
érkezése mérföldkő a Magyar Honvédség életében. 
A T72esek már közel negyvenévesek, így idősze
rű, hogy új, korszerű típus váltsa fel őket. A Leo 
pardok otthonából, a KraussMaffei Wegmann harc
járműgyártó müncheni üzeméből érkezett meg a  
12 darab modern Leopard 2A4 típusú kiképzőharc 
kocsi, amelyek előfutárai a továbbfejlesztett A7 
típusú Leopard harckocsiknak. 

 A legkorszerűbb A7+ változatból összesen 
44 darabot rendeltünk, amelyek várhatóan 2023ra 
készülnek el.
 A korszerű haditechnikai eszközök korsze
rű infrastruktúrát igényelnek, így a nagymacskák 
hadrendbe állásával párhuzamosan elkészültek az 
MH 25. Klapka György Lövészdandárnál épített új 
hangárok, amelyek modern tárolási feltételeket biz
tosítanak a lánctalpasoknak.

LEOPARD 2A7+

LEOPARD 2A4
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GIDRÁN

 Háromszáz új Ejder Yalcin Gidrán 4×4 ka
tonai jármű beszerzését kezdte meg a Magyar  
Honvédség. A Nurol Makina által kifejlesztett és gyár
tott, Ejder Yalcin többcélú, moduláris járművek ma
gyar igényeknek megfelelően átalakított és felsze
relt változata lesz a Magyar Honvédség alapvető 
támogató harcjárműve a jövőben. 

 A Gidrán egy modern, robbanásvédett külső 
és belső kialakítású, jó terepjáró képességű, sok
féle feladatra alkalmassá tehető, páncélozott jármű. 
A 14 tonnás önsúlyú Ejder Yalcin nem éppen apró: 
5,7 méteres hosszúsága mellé 2,5 méteres szé
lesség és 2,5 méteres (torony nélküli) magasság 
társul. Ez viszont azt is jelenti, hogy repülőgéppel 
szállítható méretű. A mozgatásáról az orrban el
helyezett hathengeres, 8900 köbcentiméteres,  
375 lóerős Cummins turbódízel motor gondoskodik, 
amely közúton legfeljebb 120 kilométer/órás
ra gyorsítja fel a járművet. A járműveket korszerű 
híradástechnikai eszközökkel látják el.

 Az első ötven Gidránt még Törökországban 
gyártják, a többit viszont már licenc alapján, Ka
posváron fogják összeállítani. A programhoz kap 
csolódó gyártási és kutatásfejlesztési tevékenységet 
a továbbiakban németmagyar együttműködés ke 
retében végzik.

EJDER YALCIN GIDRÁN
4X4 PÁNCÉLOZOTT JÁRMŰ
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HIÚZ
218 LYNX KF41
HARCJÁRMŰ

 A Lynx Hiúz KF41es változata lesz az alap 
ja a Magyar Honvédség új generációs, lánctalpas  
gyalogsági harcjárműcsaládjának, ez a csapatszállító 
és egyben mozgó parancsnoki harcálláspont össze
sen nyolc lövészkatona szállítására alkalmas. 

 Számunkra a katona az első, így egy olyan 
csapatszállító mellett döntöttünk, amely a modern 
kor kihívásainak megfelel, átfogó védelmet nyújt a 
benne ülő katonák számára. A csapatszállító acélöt
vözet páncélteste modulárius pótpáncélzattal van 
kiegészítve, ami a páncéltörő rakéták és a nehéz 
géppuskák lövedékei ellen is megvédi a katonákat. 
 
 Az akna vagy improvizált robbanószerek 
hatásai ellen a speciális oldalsó fejvédővel és négy
pontos biztonsági övvel ellátott ülések, illetve a ket
tős padlórendszer is védelmet nyújt. 

 A jármű belseje nem csupán légkondicionált, 
hanem a szűrőrendszere képes a benne ülőket meg
védeni a vegyi, biológiai vagy nukleáris fegyverek 
okozta szennyeződésektől. 

 A Zalaegerszegen épülő Lynxgyár közpon
ti szerepet fog betölteni a Magyar Honvédség új  
gyalogsági harcjárműveinek gyártásában, összesze
relésében.

A moduláris szemlélet a jármű egészére jellemző: a hadszíntérnek és a várható 
feladatoknak megfelelően lehet alakítani a Lynx-eket, legyen szó békefenn-
tartásról, városi hadviselésről, aszimmetrikus műveletekről vagy éppen hagyo-
mányos ütközetekről. MODULÁRIS SZEMLÉLET
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ESZKÖZPARK

 A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program 
részeként már több mint 500 darab Suzuki Vitara 
szolgálati gépjárművet vett át a Magyar Honvédség, 
amelyek az 1990es évek végén hadrendbe állított, 
mára elöregedett személygépkocsikat váltották fel.

 A több mint 50 darab új, modern munkagép 
alkalmas lesz erődítési, állásépítési, útépítési és épít
kezéseken ellátandó infrastrukturális feladatokra.
  
 A hazai gyártású Rába terepjáró tehergép
kocsik sokféle felépítménnyel, korszerű motorral, 
páncélozható kivitelben erősítik a Magyar Hon
védséget. 

 Currus AriesVolvo jeles képviselője a magyar 
buszgyártásnak. Ilyen hazai fejlesztésű és gyártású 
moduláris, többféle célra alkalmas járműveket nem 
készítenek a NATO tagállamaiban. Moduláris tulaj
donságaiból adódóan egészségügyi feladatokra is 
kiválóan alkalmas.

 Az amerikai Polaris Industries ultrakönnyű 
taktikai gépeinek legfontosabb célja, hogy minél 
gyorsabban, minél nagyobb távolságra tudják eljut
tatni a különleges erők katonáit, történjen ez bár 
milyen terepen. Kis átalakítással két, hordágyon fekvő 
sebesültet is képes szállítani. Mérete és egy tonna 
alatti tömege miatt mind belső, mind külső függesz
tett teherként szállítható légi járművek segítségév
el, de akár ejtőernyővel is kijuttatható a műve 
leti területre.

 A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program 
részeként megújul és modernizálódik a Magyar Hon
védség eszközparkja, amely 2018 óta több mint 1400 
darab különböző személy, teher és szállító gép
járművel bővült.

Suzuki 
Vitara

Rába H típuscsalád

Currus
Aries-Volvo

Polaris MRZR 4

MEGÚJULÓ GÉPJÁRMŰVEK
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A KATONÁK EGYÉNI 
FELSZERELÉSE

DIGITÁLIS KATONA 
PROGRAM

 Megújítjuk a Magyar Honvédség ál
lományának  egyéni harcászati felszerelését: a ka 
tonákat új, korszerű és lehetőleg hazai gyártású 
eszközökkel szereljük fel. Az egyéni harcászati 
felszerelés minden olyan eszközt tartalmaz, amely 
békeidőben a napi élethez és a kiképzési feladatok
hoz szükséges, valamint háborúban biztosítja a kato
na feladatainak ellátását és növeli a túlélés esélyeit. 
Ennek részeként újult meg a katonák egyenruhája is. 

 A Digitális Katona Program keretében fejleszt 
jük a ruházati és fegyverzeti anyagokat, a felsze
relés digitális eszközei adta kommunikációs le
hetőségeket, valamint biztosítjuk a folyamatos in
novációt a küldetésorientált vezetésirányításban. 
 
 A programon belül fejlesztjük, hogy nagy 
távolságot áthidalva hálózati kapcsolaton keresztül 
miként lehet valós idejű képet kapni a végrehajtók
tól, és ezt hogyan lehet felhasználni a kiképzések, 
gyakorlatok, valamint műveletek során.

A küldetéshez igazodó felszerelés és a vezetői látásmód együtt alakítja a  
21. század elvárásainak megfelelő hadsereggé a magyar haderőt.

KÖZÉPPONTBAN A KATONA
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HAZAI HADIIPAR
ÚJJÁÉLESZTÉSE

 Ismét a saját kezünkbe vettük 
a katonák fontos eszközeinek, felsze
reléseinek gyártását. Megszüntettük 
ezzel azt a kiszolgáltatottságot, amely 
be közel két évtizede került Magyar 
ország, amikor az utolsó hazai fegyver
gyár is bezárt. A hadiipar újjáélesztése 
nemcsak az adott város és térség, ha
nem az ország egésze szempontjából 
fontos. A gyártóüzemek beindítása 
kedvező hatással lesz a munkaerőpiac 
ra, és hozzájárul a gazdaság fejlesz
téséhez is. 

 Az ország legnagyobb hadiipari 
beruházása valósul meg a Zalaegersze
gen. Az épülő Lynxgyárral a német 
Rheinmetall cég a Magyar Kormány 
nyal együtt vegyesvállalatot hozott  
létre a Lynx gyalogsági harcjárművek 
előállítására. Összesen 218 darab Lynx 
KF41 harcjármű gyártásáról írtunk alá 
szerződést. 

 Várpalotán két hadiipari üzem 
létesül a közeljövőben: az egyik egy 
robbanóanyaggyár lesz, amely nem 
csak a hazai, de az európai igényeket 
is kielégíti, míg a másik a nagykaliberű 
lőszergyártást fogja beindítani.
 
 A tervek szerint 300 új Gidrán 
4×4es katonai járművet rendsze
resítünk, amelynek zömét Kaposváron 

fogja legyártani a Rheinmetall magyar 
mérnökök bevonásával.

 Kiskunfélegyházán van Magyar 
ország egyetlen kézifegyvergyára, ahol  
korszerű a NATOszabványoknak és 
elvárásoknak megfelelő fegyvereket  
gyártanak. Jelenleg azokat a piszto 
lyokat, géppisztolyokat és gépkarabé 
lyokat szerelik össze, amelyek már  
a Magyar Honvédségben szolgáló ka
tonák egyéni felszerelésében is meg
találhatók. Kézifegyverprogramunknak 
egy egységes fegyvercsalád létrehozá
sa a célja, a honvédség és más hazai 
fegyveres testületek számára.

 Az Airbus Helicopters repü 
lőgépalkatrészgyártó vegyesvállalat 
Gyulán több mint kétszáz, magasan 
képzett dolgozónak ad majd munkát.

 A létrejött együttműködések 
kel a kor kihívásainak megfelelő, 
még erősebb, még ütőképesebb ma 
gyar haderőt hozunk létre. Ezzel nagy 
lépést teszünk annak érdekében, 
hogy hazánk NATOnak tett vállalásait 
teljesíteni tudjuk. Régi adósságunkat 
törlesztjük azáltal, hogy helyreállítjuk  
a szárazföldi haderő nehézfegy 
verzetét.

AIRBUS
HELICOPTERS

GYÁR

FEGYVERGYÁR

HARCJÁRMŰGYÁR

LYNX HARC-
JÁRMŰVEKET 
GYÁRTÓ ÜZEM

NAGYKALIBERŰ 
LŐSZERGYÁR 

ROBBANÓANYAG- 
GYÁR 

MUNKAHELYTEREMTÉS
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KATONÁINK
A HATÁR VÉDELMÉBEN

 A 2015ben Magyarországra nehezedő mig
rációs  nyomás kezd feléledni és a módszerek is kifino
multabbak lettek. A rendőrség és a honvédség, hetente 
átlagosan 10001500 főt fog el, 2021 első félévében 
összesen 54 ezer illegális migránst akadályoztak meg a 
határ átlépésében. 

 Újdonság, illetve egyre gyakoribb, hogy 1015 
fős csoportokban jönnek át a határsértők, és őket egy 
ember kíséri, aki azzal van megbízva, hogy elterelje a 
határvédők figyelmét és kipróbálja azt, hogy mi történik 
akkor, ha agresszíven lépnek fel. 

 2021 nyaráig már több mint ötszáz em
bercsempész ellen indult eljárás. Az előző év azonos 
időszakában 17 ezer illegális bevándorlót tartóztattak 
fel, és csak kétszáz embercsempész ellen indult eljárás.
 
 A migrációs nyomás egyre erősebb, egyre 
többen próbálnak illegálisan belépni Magyarország 
területére.

„Magyarország, a magyar emberek biztonságát minden 
körülmények között garantálni kell.”

Benkő Tibor honvédelmi miniszter

500-1000 
HETENTE

KATONA

300 KM
KERÍTÉS

400 EZER
ILLEGÁLIS MIGRÁNS

MIGRÁCIÓS NYOMÁS



WWW.IRANYASEREG.HU
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MARADJUNK
KAPCSOLATBAN!

Maradjon velünk kapcsolatban, és ismerje meg a legfontosabb kormányzati intéz-
kedéseket. Töltse ki, tegye borítékba és küldje el részünkre az alábbi űrlapot.

Postacím: MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA 1896

A küldemény feladásának díja a hatályos postai díjszabásban meghatározott díj,
amelyet megtalálhat a Magyar Posta Zrt. honlapján (www.posta.hu).

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatót megtalálja a lap hátoldalán.

Név:

Irányítószám

Utca, tér

Település

Házsz., ép., lépcsőház, em., ajtó

Cím:

E-mail:

Mobil- 
telefon:

Vonalas
telefon:

Aláírás:
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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 kutatómentő szolgálatunk segít 
a bajbajutottakon. Díszegységünk őrzi a koronázási ékszereket, valamint a Sán
dorpalotát. 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 megterem 
téséért és fenntartásáért küzdenek.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM  
ÚTJÁN TÁMOGATJA A MAGYAR HONVÉDSÉGET, MINDENT 

MEGTESZ A HAZA BIZTONSÁGÁÉRT, EZÉRT 

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

• elismeri a katonák teljesítményét,
• biztosítja számukra a munkavégzéshez szükséges feltételeket,
• új, egyénközpontú életpályamodellt vezetett be,
• modern technikai eszközök beszerzésével segíti munkáját és 

képességei bővítését,
• újjáélesztette a magyar hadiipart.

  A kiadvány részét képező „Maradjunk kapcsolatban” adatlap kitöltésével és a Miniszterelnöki  
Kabinetirodának történő visszaküldésével friss információkhoz juthat. Amennyiben továbbra is kapcsolat
ban kíván maradni Magyarország Kormányával, kérjük, írja alá az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot 
– ezzel hozzájárul a közölt személyes adatainak (név, cím, telefonszám) kezeléséhez –, és küldje vissza a  
„MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA 1896” címre! Amennyiben elektronikus úton is kapcsolatot kíván tar
tani, kérjük, adja meg emailcímét!  Személyes adatai (név, cím, emailcím, telefonszám)  megadásával és az 
adatlap aláírásával Ön hozzájárul, hogy a közölt személyes adatait (név, cím, emailcím, telefonszám) további  
kapcsolattartás, véleménykérés és a legfontosabb kormányzati intézkedésekkel kapcsolatos tájékoztatás 
céljából Magyarország Kormánya, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekinteté
ben történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül  
helyezéséről szóló 2016. április 27i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 
GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a hozzájáruló nyilatkozata visszavonásáig, kezelje. Magyarország 
Kormánya nevében az adatkezelői feladatokat a Miniszterelnöki Kabinetiroda (1014 Budapest, Színház utca 1.) 
látja el. A személyes adatokat – adatfeldolgozói megbízási szerződés alapján – a NISZ Nemzeti Infokommu
nikációs Szolgáltató Zrt. (1081 Budapest, Csokonai utca 3.) dolgozza fel és az IdomSoft Zrt. (1138 Budapest, Váci 
út 133.) tárolja. A személyes adatok kezeléséről az adatkezelő adatkezelési nyilvántartást vezet. 
 
 Önt mint érintettet a személyes adatai kezelésével összefüggésben megilleti a hozzáféréshez,  
a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, és az adathordozhatósághoz  való jog.  
A hozzáféréshez való jog alapján Ön mint érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kap
jon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban vane, és ha ilyen adatkezelés  
folyamatban van, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról, az érintett személyes 
adatok kategóriáiról, a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a szemé 
lyes adatok tárolásának időtartamáról, valamint a személyes adatok gyűjtésének módjáról. A hozzáféréshez 
való jog keretén belül az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érin
tett rendelkezésére bocsátja. Ön mint érintett bármikor jogosult  a pontatlanul, vagy tévesen kezelt ada
tai helyesbítését kérni. Az adatkezelés korlátozásához való jog alapján Ön mint érintett jogosult arra, hogy 
kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a sze
mélyes adatok pontosságát. Abban az esetben, ha az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az ada
tok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy amennyiben az adatkezelőnek 
már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi  
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; továbbá abban az esetben, ha az érin
tett tiltakozott az adatkezelés ellen; akkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra 
nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élvezneke az érintett jogos indokaival szemben.  
A törléshez való jog alapján Ön mint érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását 
visszavonja, és kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes 
adatokat, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 
módon kezelték; vagy az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelés
nek nincs más jogalapja; ha az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogsze
rű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték. A hozzájárulása alapján kezelt adatai 
tekintetében Ön mint érintett élhet az adathordozhatósághoz való jogával, ennek kapcsán kérheti az adatai 
nak tagolt, széles körben használt, géppel, olvasható formátumban történő kiadását vagy – amennyiben ez  
technikailag lehetséges – az Ön által megjelölt harmadik személy részére történő átadását. A kapcsolattartá
si adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ebben az esetben az adatait az adat
kezelő három munkanapon belül törli. Adatait az adatkezelő automatizált döntéshozatalhoz, profilalkotáshoz 
nem használja fel. Ön mint érintett a személyes adatai kezelésével összefüggő jogsérelme esetén, továbbá  
jogainak érvényesítése érdekében a Miniszterelnöki Kabinetirodához (1014 Budapest, Színház utca 1.;  
adatvedelem@mk.gov.hu címen; adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Kovács Péter; postai levélcíme: Miniszterel
nöki Kabinetiroda, 1357 Budapest, Pf. 1.) fordulhat. Az érintett az adatkezelővel, illetve az adatkezeléssel szem
ben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9–11.; leve
lezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.) panasszal élhet. Bíróság előtti jogérvényesítés esetén a perben az adatkezelő 
székhelye szerint illetékes törvényszék (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó utca 27.; levelezési cím: 
1363 Budapest, Pf. 16) jár el. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) 
szerinti törvényszék előtt is megindítható.
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