Tisztelt Elnök Urak! Alelnök Asszonyok és Alelnök Urak! Tisztelt Bizottságok!
Hölgyeim és Uraim!
Tisztelettel köszöntöm Önöket. Köszöntöm az elnökséget, a bizottságok minden tagját,
a szakértőket, és a sajtó megjelent képviselőit.
A honvédelmi tárca miniszterjelöltjeként szeretnék bemutatkozni Önöknek. Ismertetem
az életutam azon szakaszát, amelyet a honvédség kötelékében, katonáink és a honvédségi
dolgozóink körében tölthettem el. Hálásan köszönöm nekik, hogy munkájuk révén mindvégig
segítettek és támogattak közös céljaink megvalósításában. Katonaként hazámat, a magyar
emberek biztonságát, a Magyar Honvédséget szolgáltam.
Hölgyeim és Uraim!
Katonai tanulmányaimat a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán kezdtem, a fegyvernemi
akadémiát a volt Szovjetunióban, a felsővezető képző, stratégiai szintű tanulmányaimat az
Amerikai Egyesült Államokban végeztem.
PhD. tudományos fokozatot a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi
doktori iskoláján, míg polgári egyetemi diplomámat Gödöllőn a Szent István Egyetem humán
erőforrás menedzsment szakirányon szereztem.
•
•
•

Katonai pályafutásomat szakaszparancsnokként kezdtem és számtalan katonai
beosztásban szolgáltam, mígnem nyolc évvel ezelőtt vezérkar főnöki beosztásba
kerültem kinevezésre.
Pályafutásomból adódóan hitvallásom három szóval jellemezhető: Hazaszeretet
– Hivatástudat – Elkötelezettség.
Vezetői elvárásaim közé tartozott, hogy egy parancsnok, vagy civil munkahelyi
vezető, mindenkor legyen szigorú, követelménytámasztó, következetes,
példamutató és emberséges.

Az elmúlt 18 év alatt - de különösen vezérkarfőnökként - jelentős bepillantást
nyerhettem a hazai és nemzetközi politikai irányítás, a civil kontroll, a katonai vezetés,
a katona és civil diplomácia egységének jó, kevésbé jó, és időnként kimondottan rossz
példáiba.

Tisztelt Bizottság!
Úgy gondolom - és kérem, hogy ne vegyék szerénytelenségnek -, hogy 43 év katonai
múltamból adódóan nem elmondásokból, hallomásokból, és nem is tankönyvekből tudom, hogy
miről szól a katonai szolgálat. Mondhatom, ismerem a Magyar Honvédség múltját, és a
tisztánlátás érdekében ezt rendkívül fontosnak tartom. Ismerem a Magyar Honvédség jelenét
is, és ezekből adódóan határozott, konkrét elképzelésem van a jövőt illetően. Tudom, hogy
milyen célból, mit kell irányítani. Tudom, hogy kiket és hogyan kell vezetni, és azt is tudom,
hogy mit és hogyan kell ellenőrizni. Tudom, hogy a megváltozott biztonsági környezet, az új
kihívások, kockázatok és fenyegetések miatt mire van szüksége a katonának, hogy szolgálatát
a legjobb tudása szerint, hatékonyan tudja ellátni. Tudom, hogy mire van szüksége a Magyar
Honvédségnek, hogy a törvényben meghatározott feladatait eredményesen végezhesse, ezáltal
szolgálva Magyarország és a magyar emberek biztonságát.
Tudatában vagyok annak, hogy Magyarország biztonsága több pilléren nyugszik, mint
például: a nemzetgazdaságunk erőforrásain, a Magyar Honvédség képességein, az

állampolgárok honvédelmi elkötelezettségén, és nem utolsó sorban, a szövetségesi
rendszerünkön.
Tudom, nem mondok vele újat, hogy a szövetségesi rendszer ereje nem másból áll, mint a
tagállamok nemzeti képességeinek összességéből, következésképpen hiszem és vallom, hogy
nem csak tartani kell a markunkat a Washingtoni Szerződés 5. cikkelyben meghatározottak
biztosításáért, – itt a kollektív védelem elvére és az abból származó előnyökre gondolok –
hanem a 3. cikkelyben leírtak szerint kell gondolkodnunk és cselekednünk, vagyis a mindenkori
kihívásnak megfelelő, nemzeti képességet kell építenünk. Csakis így, és többek között ezáltal
lehetünk a NATO valós, és még inkább elismert tagjai.
Tisztában vagyok vele, hogy az említett területeken a honvédelem ügyéért felelős
miniszternek nemcsak teendője, de felelőssége is van. Éppen ezért, a transzatlanti
kapcsolatunknak továbbra is, stratégiai jelentőséget tulajdonítok. Kihangsúlyozom, hogy
továbbra is, mert ma is büszke vagyok a magyar katonák eddigi munkájára, felkészültségére és
helytállására, hiszen általuk Magyarország a NATO-ban elfogadott és megbecsült tagként,
szilárd és megbízható szövetségesként van jelen. Kijelentésemet nemcsak az udvarias köszönő
levelek igazolják, hanem azok a korábbi években soha el nem ért magas katonai, vezető
beosztások is, amelyeket napjainkban magyar tábornokok tölthetnek be. Kiemelt célom, hogy
mind az ország, mind a Magyar Honvédség megbecsültségét tovább erősítsük, és jó hírnevünket
ezen keresztül is ápoljuk.
Az Európai Unió Közös Biztonság és Védelempolitikájának erősítése érdekében 2017-től
alapító tagként veszünk részt az Állandó Strukturált Együttműködésben. A megjelent projektek
egyharmadában jelen vagyunk, és ezek közül is kiemelném, mint napjaink egyik aktuális
fenyegetettség elleni képesség fejlesztését, a kibervédelmi információ-megosztási platformban
való részvételünket.
További szövetségesi rendszerünk, a „V4” országokkal történő együttműködés, amely
sohasem volt még ilyen erős kötelék, mint napjainkban. Ennek talán legjobb példája a 2016- ra,
a biztonság erősítése érdekében közösen létrehozott Európai Harccsoport felállítása és
készenléti alkalmazása.

Hölgyeim és Uraim!
Miniszterelnök úr felkérését, miszerint vállaljam el a honvédelmi tárca vezetését,
elfogadtam. Igent mondtam rá, mert egyetértek elgondolásával és azon szándékával, hogy
Magyarországnak, a magyar emberek biztonságának garantálásához szükség van egy erős
honvédségre. Elfogadtam, mert látom és tapasztalom miniszterelnök úr és a kormány
támogatási szándékát. Elfogadtam, mert ismerem katonáink szakmai elvárásait, melyeket
támogatni és szolgálni akarok. Elfogadtam, mert érzek elég erőt magamban, valamint érzem
katonáink bizalmát, és támogatását, hogy megvalósítsuk a már oly rég várt, a kor
követelményeinek megfelelő honvédség létrehozását. Elfogadtam, mert meggyőződésem, hogy
a megváltozott biztonsági, de azon túl a technológiai környezetben is hazánknak szembe kell
néznie az új kihívásokkal, úgymint:
•
•

a hibrid hadviselés formáival, amelynek része lehet az információs, vagy akár a
kiber hadviselés
a világban végbemenő és sajnos erősödő terror fenyegetettséggel, melynek
melegágyául szolgálhat az illegális tömeges migráció

•
•

az iszlám vallási kultúra hatásának mérhetetlen erejű terjedésével, de különösen
annak radikalizálódásával
a közvetlen szomszédságunkban lévő Ukrajnával, az országban továbbra is fennálló
fegyveres konfliktussal, csakhogy néhány példát említsek.

Ahhoz, hogy ezekre a lehetséges konfliktushelyzetekre időben és hatékonyan tudjunk
reagálni, elengedhetetlen a Magyar Honvédség irányításának, vezetésének, szervezeti
felépítésének, struktúrájának, alkalmazási elvének, rendszeresített haditechnikai eszközeinek,
hadfelszerelésének, a katonák oktatásának és képzésének átalakítása, és biztosítása.
Mindezen feladatokat a kormány által jóváhagyott és elfogadott, költségvetésileg
támogatott, Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében kívánom
megvalósítani, amely egy 10 éves, kormányzati ciklusokon átívelő, komplex fejlesztési terv,
amelyet az elmúlt évben még Simicskó miniszter úr vezetésével dolgoztunk ki, és indítottunk
útjára. Itt és ezen a fórumon is köszönöm neki a honvédség és a katonák iránti elkötelezettségét
és támogatását.
Mivel a Honvédelmi és rendészeti bizottság előtt is korában ismertetett program
nyilvános része már a médián keresztül is bemutatásra került, annak részletivel most nem
kívánok foglalkozni. Viszont hangsúlyoznom kell, hogy a program első része, amely a
honvédelmi elnevezést viseli, alapvetően a Magyar Honvédség legfontosabb erőforrásáról,
vagyis magukról a katonákról szól:
•
•
•

•

•

•

a katonák társadalomban elfoglalt helyéről és szerepéről, valamint elismertségükről.
Céljaim között szerepel, hogy széleskörű társadalmi kapcsolatokkal ezt tovább
erősítsük.
szól a toborzásról, a személyi utánpótlás folyamatos biztosításáról, amelyben külön
kihívást jelent a fiatalok megszólítása, betoborzása és pályán tartása.
tartalmazza a kiképzés – a képzés – és az oktatás korszerűsítését, amely nemcsak a
társadalmi változásokat és elvárásokat kell, hogy lekövesse, de meg kell felelnie az
új kihívásokra történő felkészítésnek és azok szakszerű kezelésének, illetve a
rendszerbe kerülő technikai eszközök kiszolgálásának és alkalmazásának minden
területére.
magában foglalja a megtartás, a személyi állományról történő gondoskodás, ezen
belül a hárompilléres életpályamodell elemeinek naprakészen tartását, mindenkori
aktualizálását, amelynek első pillére az előmenetel és a hozzá tartozó
illetményrendszer, a második a katonák lakhatásának támogatása, míg a harmadik
az egészségkárosodásból adódó biztosítási rendszer működtetése.
a program szól, a területi elven szerveződő és működtetett önkéntes tartalékos
rendszer felállításáról. Ennek keretében erősítenünk kell a különböző
minisztériumokkal, az állami, kormányzati és közigazgatási szervezetekkel történő
együttműködést.
és nem utolsó sorban, a program szól a laktanyai elhelyezés feltételeinek javításáról,
hiszen itt jelentős elmaradásunk van. Úgy gondolom, hogy katonáink korszerűbb,
kényelmesebb, komfortosabb, a kor követelményeihez igazodó elhelyezést
érdemelnek.

Láthatjuk, hogy ezek a programok valójában a most szolgálatot teljesítő katonákról szólnak,
és minden területen az ő érdekeiket szolgálják. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg
nyugállományú katonáinkról, a gondoskodási körünkbe tartozó hozzátartozókról, az elesett
bajtársak és hősök emlékének ápolásáról, a hagyományőrzésről és még számtalan egyéb más,
a honvédelem ügyét szolgáló feladatokról.

Ha már az előbbiekben úgy fogalmaztam, hogy katonáink jobb elhelyezést érdemelnek,
akkor ki kell egészítenem azzal, hogy sokkal modernebb, hatékonyabb és korszerűbb
felszerelésre, valamint haditechnikai eszközökre is érdemesek. Éppen ezért, a program második
része a Magyar Honvédség technikai képességfejlesztéséről, annak strukturális átalakításáról,
a békeidőszaki és békétől eltérő vezetés rendjéről, az erők alkalmazási módjáról, a felszerelések
és anyagi készletek biztosításáról szól.
Az elmondottak alapján láthatják, hogy a Magyar Honvédséget közép és hosszú távon teljes
mértékben átfogó, és komplex, a haderő minden elemét érintő programról van szó, melynek
ütemezett végrehajtásával olyan fejlesztési terv megvalósítását kezdtük el, amely a
geostratégiai helyzetünkből adódó új típusú biztonsági kihívások figyelembe vétele mellett,
messzemenőkig a katonák, a Magyar Honvédség képességigényeire épül.
Tisztelt Elnök Urak, Alelnök Asszonyok és Urak, Tisztelt Bizottságok! Hölgyeim
és Uraim!
Tekintettel arra, hogy a rendelkezésemre álló idő korlátozott, nem szeretnék visszaélni
az Önök türelmével és bizalmával oly módon, hogy túl sokat beszélek, és nem hagyok elegendő
időt arra, hogy az Önöket foglalkoztató kérdéseket feltegyék, hogy azok által megismerhessék
az általam felállított és kitűzött célokat, hogy meggyőződjenek azok realitásáról.
Ugyanakkor szeretném a magyar emberek, a közvélemény korrekt tájékoztatása
érdekében felajánlani nyílt, őszinte együttműködésemet, bízva abban, hogy a Haza védelme, az
emberek biztonsága és a haza szolgálata pártpolitikától független, nemzeti ügy, amelynek
megvalósításáért együttesen vagyunk felelősek. Én mindent megteszek annak érdekében, hogy
ezeknek az elvárásoknak megfeleljek, amihez kérem az Önök, a bizottság minden tagjának,
politikai hovatartozástól független, segítő, korrekt és konstruktív támogatását.
Hölgyeim és Uraim!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, várom kérdéseiket.

