
BESZÁMOLÓ 
A hadseregről első kézből 
 
A Pallasz kül- és biztonságpolitikai klub 
novemberi vitaestjén dr. Benkő Tibor 
vezérezredest, a Honvéd Vezérkar főnökét 
látta vendégül, aki a haderőfejlesztés 
irányairól és a honvédség aktuális 
állapotáról tartott előadást a rendezvény 
helyszínét megtöltő nagyszámú érdeklődő 
előtt. 
  
  
A vezérezredes prezentációjában, és az azt követő eszmecsere 
során hangsúlyozta, hogy a haderőreform befejeződött; azonban, 
véleménye szerint, az állomány létszámának csökkenésével 

egyidejűleg, annak 
képességei is gyengültek. 
Ezt részben annak tudta be, 
hogy a strukturális 
átalakítást elsősorban a 
Washingtoni szerződés - a 
kollektív védelem 
intézményét kimondó 5. 
cikkelye - alapján hajtották 
végre, és kevéssé vették 
figyelembe a 3. cikkelyben 

foglalt önsegély elvével való összefüggést: vagyis a hadsereg 
legyen képes az ország határai hathatós védelmére. A folyamat 
végül azzal járhat, hogy kellő képességek híján végül már az 5. 
cikkely alapján indított műveletekben sem fog tudni a honvédség 
részt vállalni. Mint mondta, a 2009-ben elfogadott nemzeti katonai 
stratégia a régió „viszonylagos" stabilitásáról beszél, ezért valóban 
nem kell számítani az országot fenyegető fegyveres támadásra, de 
a vezérkarnak a katonai biztonságra kell koncentrálnia és fel kell 
készülnie a legrosszabb forgatókönyvre is. Ennek értelmében a 
területvédelemhez szükséges alapvető, a regionális 
erőviszonyokhoz igazodó képességek elérésére a továbbiakban 
nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni. 
 
Az egyre csökkenő honvédelmi 
költségvetés aránytalan szerkezete nem 
változott. 2011-ben fejlesztésre 4% 
jutott és jövőre sem változik a helyzet. A 
2012-es költségvetés által biztosított 
erőforrások szűkössége prioritások 
felállítását teszi szükségessé, melyek 



fontossági sorrendjében az első helyen a katonák illetménye 
található, amit a missziókban szolgálatot teljesítők biztonságának 
szavatolása, a honvédelmi létesítmények és eszközök fenntartása 
és üzemeltetése, valamint végül a felkészítés és a kiképzés követ. 
Benkő tábornok véleménye szerint sem az állomány létszámát, sem 
a felszerelést nem lehet már tovább csökkenteni. A hatékonyság és 
a gazdaságosság növelése elsősorban a bürokratikus szerveztek 
racionalizálásával érhető el, ami részben a túlzott centralizáció, 
részben pedig az aránytalanságok megszüntetését jelenti. Ezek 
között példaként említette az ország olyan térségeiben üzemelő 
toborzóirodák működését, ahol jelentkezők alig akadnak, miközben 
viszont az ott élő számos nyugállományú honvéd számára 
hatékonyabb érdekképviseltre lenne szükség. De véleménye szerint 
ebbe a koncepcióba illik bele a Nemzetvédelmi Egyetem, a 
Rendőrtiszti Főiskola és a Corvinus Egyetem államigazgatási 
karának összevonásából megszülető Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
is, mely az elképzelés szerint egyfelől megszünteti a tisztképzést 
jelenleg jellemző pazarló struktúrákat, másfelől azt a koncepciót 
tükrözi, mely szerint a fegyvereseket szolgálatuk lejártával 
leginkább a közigazgatásba kellene reintegrálni. Szintén át kívánják 
szervezni a tiszthelyettes (a jövőben altiszt) képzést is, ahol a 
továbbiakban elsősorban a belső toborzásra fogják helyezni a 
hangsúlyt. 
 
Végül a tábornok kitért néhány, a haditechnika modernizációjával 
és beszerzésével kapcsolatos kérdésre, amikor megjegyezte, a 

figyelmet elsősorban a hazai 
hadiiparban rejlő lehetőségekre 
kellene fordítani. Mint mondta, elő 
kell segíteni, hogy ahol ez 
megoldható, ott a honvédség a hazai 
ipar termékeivel töltse fel készleteit, 
hiszen ez gazdaságélénkítő szerepe 
mellett, csökkentené a fegyveres 
erők technológiai jellegű 

kiszolgáltatottságát is. Az Egyesült Államok által felajánlott UH-1-es 
helikopterekkel kapcsolatos jelenlegi álláspontot firtató kérdésre 
válaszolva elmondta, a vezérkar jelenleg mérlegeli az 
alkalmazhatóságuk kérdését, ami nagyban függ az alkatrész-
utánpótlás, valamint az állomány kiképzésének lehetőségeitől. 
Ugyanakkor világossá tette, hogy a nemrég felajánlott könnyű 
szállító helikopterek semmiképp sem alkalmasak a honvédségnél 
jelenleg szolgálatban álló Mi-8/17 (a Mi-17 a Mi-8 exportváltozata, 
lényegében ugyanaz a konstrukció) közepes szállítóhelikopterek 
kiváltására, ám bizonyos feladatokat átvehetnének, melyeket így 
esetleg gazdaságosabban lehetne ellátni. 
(Scheinring Endre) 
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