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Kérjük támogasd ezt a kutatási projektet, hogy tovább folytathassuk!
http://www.crcb.eu/.../2022_crcb_concept_note_hu_220329_02

I. Mennyi támogatásra van szükség a kutatás elvégzéséhez?
Ehhez legalább 1.340.000 forintra lenne szükség

II. Mi az kutatás célja?
A kutatás célja, hogy tényekre alapozva elemezzük, hogy az ukrajnai orosz agresszió témájához
kapcsolódóan mennyire és milyen módokon jelenik meg a magyarországi független online médiában
az orosz-állami háborús propaganda fogalomhasználata, nyelvezete, megjelennek-e egyoldalú, vagy
manipulatív információk a háborúról? Milyen csatornákon keresztül, milyen módokon hat az oroszállami háborús propaganda a független online médiában megjelenő tartalmakra?

III. Nincs sem túl kicsi, sem túl nagy összeg…
3000, 5000, 7000, 10000, 15000 forinttal, vagy akár nagyobb összeggel is segíthetsz.

Légy Te is támogató csapatunk tagja! Támogasd kutatásunkat!
http://www.crcb.eu/?page_id=1454
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Az alábbiakban a kutatási program részeredményeit ismertetjük külön-külön rövid kutatási
jelentésekben
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I. rész
Honvédelmi Minisztérium: konfliktus és agresszió
A kormány.hu oldalon a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozó lapon
(https://kormany.hu/honvedelmi-miniszterium ) elérhető „Hírek” rovatban nyilvánosságra hozott
hírek tartalomelemzése

Miért fontos ez?
A független sajtóban megjelenő tartalmak vizsgálatakor fontos kérdés, hogy milyen módon írnak az
orosz agresszióról azok a források, amelyeket a vizsgált hírportálok idéznek. A hírportálokon az orosz
agresszióhoz kapcsolódóan az orosz-állami propaganda szempontjainak megfelelő manipulatív
tartalmak megjelenése több forrásból táplálkozhat:






az orosz agresszió megnevezésére vonatkozó fogalmak használata;
az egyik, vagy másik háborús felet előnyös, vagy előnytelen színben feltüntető
megfogalmazások, mondatfűzések, jelzők és igék használata;
az egyik, vagy másik háborús félre vonatkozó hírek valóságtartalmát megkérdőjelező,
elbizonytalanító megfogalmazások használata „az orosz hadsereg állítólag kórházakat és
középületeket bombázott”;
a propagandának kedvező témák egyoldalú megjelenítése;
a hírportál által megszólaltatott szakértők és „szakértők” által megfogalmazottak és felhasznált
források.

Mivel a hírportálokon több alkalommal is támaszkodtak a Honvédelmi Minisztérium és honvédelmi
miniszter nyilatkozataira, idézték ezeket, felhasználták az elhangzottakat cikkeiknél, ezért érdemesnek
tartottuk külön is megvizsgálni, hogy a magyar Honvédelmi Minisztérium honlapján megjelenő
hírekben és tudósításokban milyen módon foglalkoznak az orosz agresszióval.

Adatok és elemzési szempontok
(1)
A
magyar
kormány
oldalán,
a
Honvédelmi
Minisztérium
(HM)
lapon
(https://kormany.hu/honvedelmi-miniszterium) szereplő, a „Hírek” rovatban nyilvánosságra hozott, a
honlapon 2022. február 24. és 2022. március 10. közötti dátummal megjelent magyar nyelvű hírek és
a hozzájuk kapcsolódó videók tartalomelemezését végeztük el1. Összesen 31 hírt elemeztünk (lásd az
1. mellékletet).

1

Azért a magyar nyelvű híreket vizsgáltuk, mert e hírek fogalomhasználata lehetett az, amely hathatott a
független magyar sajtó fogalomhasználatára, tartalmára. Hiszen, ha idéztek például egy a HM által nyilvánosságra
hozott hírt, vagy Benkő Tibor honvédelmi miniszter egy-egy megszólalását, amelynek forrása a HM volt, akkor
ezekről a hírekről és megszólalásokról magyarul írtak, tehát a forrás is valószínűen a magyar nyelvű honlap
lehetett.
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(2) Elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy a HM oldalán megjelenő hírekben hogyan, milyen
fogalommal nevezik meg az orosz agressziót (a továbbiakban erre „orosz agresszióként” hivatkozunk),
továbbá arra, hogy az itt elérhető videók milyen megnevezéseket használnak, és ezek milyen
gyakorisággal fordulnak elő.
(3) Az elemzett 31 hírben 107 alkalommal írták le különböző megnevezésekkel az orosz agressziót (lásd
a 2. mellékletet).
(4) Ezeket az említéseket kétféleképpen csoportosítottuk.
Először azt néztük meg, hogy az orosz agresszió megnevezése tartalmazza-e a
támadás/agresszió/invázió szavakat, és azonosítja-e a támadó felet. Ha igen, az azt jelenti, hogy már
az elnevezés is kifejezi, hogy itt „támadásról”, a háború megkezdéséről van szó és azt is, hogy melyik
hadviselő fél volt a kezdeményező, támadó fél, és melyik a megtámadott.
A NATO hangsúlyozottan, mindig olyan elnevezéseket használ az orosz agresszió megnevezésekor,
hogy az elnevezés minden esetben kifejezze, hogy, ki az agresszor és ki a megtámadott fél.
Például:
-

-

„Russia’s reckless and unprovoked attack on Ukraine”;
„Russia has chosen the path of aggression against a sovereign and independent
country.”
[https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_192401.htm]
„We have just discussed Russia’s brutal, unprovoked, ongoing attack on Ukraine.
This is barbaric and we condemn it without reservation.”
[https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_192399.htm]

Az első csoportosításunk alapja az volt, hogy a megnevezés a NATO megnevezéseket használja-e, vagy
sem. Olyan változót (NATO_NAMING) képeztünk tehát, amely két értéket vehetett fel [0,1]. A változó
(NATO_NAMING) akkor vett fel 1 értéket, ha az alábbi megnevezések egyikét használták, illetve a
használt megnevezés tartalmazta ezeket a megfogalmazásokat:
-

„orosz agresszió”
„orosz invázió”
„orosz támadás”
„orosz megszállás”.

A NATO_NAMING változóhoz minden más esetben 0 értéket rendeltünk.
Az orosz agresszió 107 megnevezéséből 25 alkalommal fordult elő (23,4 %), hogy a NATO_NAMING
változónk 1-es értéket vett fel. Ezek az esetek az alábbiak voltak (lásd 1. táblázatot).
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1. táblázat: A magyar Honvédelmi Minisztérium honlapján az orosz agresszió megnevezéseiből azok
amelyeknél NATO_NAMING==1
Említés sorszáma*
Megnevezés
4.
Ukrajnát ért orosz megszállás
5.
orosz fegyveres támadás
6.
oroszországi támadás
8.
orosz fegyveres támadás Ukrajna ellen
10.
orosz agresszió
12.
orosz agresszió
17.
Ukrajna elleni orosz támadás
19.
Nem tudjuk, hogy az orosz agresszió mekkora területet fog felölelni
21.
Ukrajnát ért orosz támadás
23.
Ukrajna orosz megszállása
31.
orosz fenyegetettség, amely most valósággá vált
33.
orosz agresszió miatt kirobbant háború
47.
Ukrajna elleni indokolatlan orosz agresszió
53.
orosz támadás
55.
orosz támadás
59.
orosz támadás
63.
Ukrajna elleni orosz támadás
67.
agresszió, amelyet Oroszország Ukranával szemben elkövetett
71.
agresszió
94.
Ukrajna elleni orosz agresszió
95.
orosz támadás
97.
Oroszország Ukrajna elleni támadása
98.
agresszió
109.
Ukrajna elleni orosz invázió
110.
Ukrajna elleni orosz invázió
* Az összes megnevezés felsorolását a mellékletben közöljük.

A második csoportosításhoz azokat a megnevezéseket kerestük, amelyek (a) egyrészt elmossák azt,
hogy ki támadott meg kit, ezzel homályban hagyva a háború kirobbantójának felelősségét. Másrészt
azokat, melyek az (b) az orosz-állami propagandához hasonlóan nem használják a „háború” szót,
hanem ezt sokkal kisebb intenzitású szavakkal helyettesítik, mint például: a „konfliktus”, „helyzet”,
„események”, „válság”. Az alábbi megnevezéseket soroltunk ide: „katonai konfliktus”, „ukrán
konfliktus”, „helyzet”, „események”, „válság”, „ukrán válság”, „ukrajnai helyzet”, „orosz-ukrán
helyzet”. Ennek megfelelően képeztünk egy változót (CONFLICT [0,1]), amely az alábbiak szerint vett
fel értéket:
CONFLICT = 1, ha az adott megnevezés az alábbiak egyike volt, illetve tartalmazta az alábbiak
valamelyikét:
„konfliktus” [a „háborús” jelző nélkül]
„katonai konfliktus”
„ukrán konfliktus”
„helyzet” [a „háborús” jelző nélkül]
„ukrajnai helyzet”
„orosz-ukrán helyzet
„ukrán helyzet”
„válság”
„ukrán válság”
„események” és
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CONFLICT= 0, minden más esetben, beleértve a „háborús konfliktus”-t, és a „háborús helyzet”et is.
Az orosz agresszió 107 megnevezéséből 21 alkalommal fordult elő (19,6 százalék), hogy a CONFICT 1es értéket vett fel. Ezek az esetek az alábbiak voltak (lásd 2. táblázatot).
2. táblázat: A magyar Honvédelmi Minisztérium honlapján az orosz agresszió megnevezéseiből azok
amelyeknél CONFLICT==1
Az említés sorszáma*

Megnevezés

7.
konfliktus
9.
Ukrajnában kialakult helyzet
11.
Magyarország rendkívül aggasztónak ítéli meg a jelenlegi helyzetet
13.
Ukrajna területén bekövetkezett események eszkalációja
14.
ukrajnai válság
25.
komolyabb konfliktus lehet
29.
orosz-ukrán konfliktus
37.
kialakult helyzet
40.
folyamatosan változó események
41.
ukrajnai konfliktus
43.
ukrajnai helyzet
46.
orosz-ukrán helyzet
48.
orosz-ukrán konfliktus
49.
konfliktus
51.
helyzet
56.
helyzet
58.
konfliktus
60.
ukrán konfliktus
80.
helyzet
82.
helyzet
89.
ukrán-orosz konfliktus
* Az összes megnevezés felsorolását a mellékletben közöljük.

A HM honlapján elérhető többi megnevezés (61 db, 57 százalék) három csoportra osztható. Az első t
használja az orosz propaganda által tiltott „háború” szót, a második más szavakkal utal a háborúra, a
harmadik pedig az orosz agresszió okozta kihívásokra, veszélyekre utal („kihívás”; „kockázat”,
„fenyegetés”). Lásd a 3. táblázatot.

3. táblázat: A magyar Honvédelmi Minisztérium honlapján az orosz agresszió megnevezéseiből azok
amelyek nem tartoznak sem a NATO_NAMING sem a CONFLICT csoportban (ahol NATO_NAMING=0
és CONFLICT=0)
Említés sorszáma*
15.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
27.
28.

Megnevezés
háborús konfliktus
háborús konfliktus
háború
háborús helyzet
háborús helyzet
orosz-ukrán háború
kihívás
kockázat
fenyegetés
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30.
orosz-ukrán háborús helyzet
32.
Ukrajnában folyó háború
34.
háború
35.
háborús helyzet eszkalálódása
36.
Ukrajnában folyó háború aktuális helyzete
38.
ukrán és orosz csapatmozgások
39.
Ukrajnában folyó háború
42.
háború elől hazánkba érkező
44.
háború
45.
Ukrajnában folyó háború
50.
háborús konfliktus
52.
Ukrajnában háború zajlik
54.
orosz-ukrán háború
57.
orosz-ukrán háború
61.
háború
62.
háborús helyzet
64.
orosz-ukrán háború
65.
Ukrajnában zajló háború
66.
háború
68.
ukrán-orosz háború
69.
Oroszország és Ukrajna között zajló háború
70.
háború
72.
háború
73.
orosz-ukrán háború
74.
orosz-ukrán háború
75.
háború
76.
harcok
77.
fegyveres küzdelem
78.
háború
79.
orosz-ukrán háború
81.
háború
83.
orosz-ukrán háború
84.
háború
85.
orosz-ukrán háború
86.
háború
87.
orosz-ukrán háború
88.
orosz-ukrán háború
90.
orosz-ukrán háború
91.
orosz-ukrán háború
92.
háború
93.
orosz-ukrán háború
96.
ukrán-orosz háború
99.
orosz-ukrán háború
100.
Oroszország háborúja
101.
orosz háború
102.
orosz-ukrán háború
103.
fegyveres harc
104.
háború
105.
háborús konfliktus
106.
orosz-ukrán háború
107.
orosz-ukrán háború
108.
háborús konfliktus
* Az összes megnevezés felsorolását a mellékletben közöljük.
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A harmadik csoport azonban nem nevezi meg az agresszort és ezzel burkoltan egyenlőségjelent tesz a
támadó és a megtámadott fél között.
A három csoport között az események és a szereplők leírásának információtartalma szerint formálisan
az alábbi viszony állítható fel, ahol a > jel a nagyobb információ-értéket (több információt) jelenti:
NATO_NAMING==1 > NATO_NAMING==0 & CONFLICT==0 > CONFLICT==1.
Vagyis, a legtöbb információt azok a megnevezések tartalmazzák, melyek a NATO megnevezéseknek
felelnek meg. Ezek egyszerre tartalmazzák azt, hogy itt támadásról, megszállásról, agresszióról vagy
invázióról van szó és azt is, hogy ezt az orosz fél követte el. A legkevesebb információt pedig azok,
melyekben a CONFLICT változónk vett fel 1-es értéket. Ezek homályosan fogalmaznak: nem
tartalmazzák az agresszióra utaló szavakat és így hiányzik náluk az orosz fél, mint elkövető
megnevezése is. Azok a további megnevezések, melyek sem a NATO megnevezések, sem a CONFLICT
változó megnevezéseihez sem tartoztak, (amelyeknél mindkét változó 0 értéket vett fel), több
információt tartalmaznak, mint azok, melyekben a CONFLICT változó 1 volt, de kevesebbet, mint azok
az esetek, melyeknél a NATO megnevezés változó volt 1.
(5) Az orosz agresszió megnevezésének vizsgálatán túl megfigyeltük azt is, hogy ki a beszélő, kinek az
állításait ismerteti a hír, valamint, hogy a megszólalás pontos idézet-e vagy a hír egyszerűen csak
ismerteti - de nem szó szerint - a megszólaló véleményét.
Az első esetre példa:
„„Magyarország a háború mielőbbi befejezésében érdekelt. Mi továbbra is elítéljük azt az
agressziót, amelyet Oroszország Ukrajnával szemben elkövetett. Továbbra is kiállunk Ukrajna
területi egysége mellett, de azt, ami bekövetkezett, már nem lehet visszacsinálni” – szögezte le
a honvédelmi miniszter (…)”
A második esetre példa:
„Az orosz-ukrán háború kapcsán [a honvédelmi miniszter] elmondta: az Oroszország ellen
alkalmazott gazdasági szankciókat épp azok szegik meg legelőször, akik meghozták azokat,
mert nem tudtak függetlenedni az orosz energiaszektortól. A honvédelmi tárcavezető szerint a
kettős megközelítés jelenthet csak megoldást.”
Ennek alapján képeztünk egy változót (DIRECT) amely az alábbiak szerint vett fel értéket:
DIRECT = 1, ha a beszélőt szó szerint idézte a hír, vagy a hírhez kapcsolódó videóban közvetlenül
szólal meg.
DIRECT = 0, minden más esetben.
(6) Megfigyeltük továbbá azt is, hogy a hír olyan eseményről tudósít-e, amelyen a magyar fél mellett
NATO diplomaták, NATO katonai vezetők vettek részt, vagy sem. Ezt a NATO változóval jellemeztük,
mely változó az alábbiak szerint vett fel értéket:
NATO_EDA_MEETING = 1, ha az esemény, amelyen az adott állítás / megnevezés elhangzott,
valamilyen NATO / EDA által szervezett tanácskozás volt, vagy az eseményen a magyar fél
mellett egy-egy NATO diplomata, katonai vezető vett részt.
NATO_EDA_MEETING= 0, minden más esetben.
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(7) Megfigyeltük, hogy ki is volt a megszólaló, akinek a véleményét idézi, vagy ismerteti a hír. 70
esetben Benkő Tibor honvédelmi miniszter, és 37 esetben más (Németh Szilárd államtitkár; Szabó
István államtitkár; Németh Gergely helyettes államtitkár; a hír, vagy a video „narrátora”, vagy a magyar
fél vendégei: az olasz honvédelmi miniszter, nagykövet).
Itt egy olyan változót képeztünk, amely arra vonatkozott, hogy az adott megnevezést NATO tagország
diplomatája, katonai vezetője mondta-e vagy nem:
NATO = 1, ha a megnevezést NATO tagország diplomatája, katonai vezetője mondta
NATO = 0, minden más esetben.

Fontosabb eredmények
(8) Az HM oldalán az orosz agresszió megnevezésében fele-fele arányt képviselnek a NATO
fogalomhasználatát követő (NATO_NAMING==1) és az orosz agresszió felelősét homályban hagyó, az
agresszió tényét elmosó (CONFLICT==1) megnevezések. Az első aránya 23% a másodiké 20%. A NATO
által használt megnevezések tehát a magyar Honvédelmi Minisztérium oldalán csak az esetek
megközelítőleg egynegyedében szerepelnek. Ha kiszűrjük ezekből azokat a megszólalásokat, amelyek
nem a magyar fél álláspontját idézik, vagy ismertetik, akkor a HM oldalán az orosz agresszió
megnevezésére az említések 22 százalékában használták a NATO által használt kifejezéseket. A magyar
HM tehát többségében nem használja az orosz agresszió megnevezésére azokat a fogalmakat,
amelyeket a NATO alkalmaz, amelyek rendszeresen feltűnnek a NATO honlapján.
(9) Megvizsgáltuk, hogy a fogalomhasználat eltér-e aszerint, hogy szó szerint idézik a megszólalót, vagy
csak ismertetik a véleményét. E téren semmilyen statisztikailag szignifikáns különbséget nem találtunk.
(10) Megvizsgáltuk azt is, hogy a magyar HM internetes oldalán megjelenő fogalomhasználat
egyforma-e azokban az esetekben, amikor valamilyen NATO / EDA találkozóról, vagy NATO
diplomatákkal, NATO katonai vezetőkkel való találkozóról volt szó, és azokban az esetekben, amikor
más eseményről szól a hír/tudósítás. Mivel minden a HM honlapján megjelenő hírnél, tudósításnál
pontosan leírták, hogy milyen eseményről szól az adott hír vagy tudósítás, könnyű volt kigyűjteni
azokat, amelyek valamilyen NATO eseményről, találkozóról szóltak. Összehasonlítottuk a kétféle
eseményeken dokumentált megnevezéseket és megvizsgáltuk, hogy két csoport statisztikailag
különbözik-e?
(11) Az eredmények arra mutatnak, hogy szignifikánsan eltérő a HM internetes oldal
fogalomhasználata a kétféle eseményeken. A NATO által használt megnevezéseket jóval magasabb
arányban használják, ha a minisztérium képviselői NATO tanácskozáson vesznek részt, illetve NATO
tagállamból érkező vendégekkel tanácskoznak, mint egyébként (lásd a 4a. táblázatot). Olyan
találkozókon, amelyeken NATO vendégek/vezetők is jelen vannak, az esetek 46 százalékában jelenik
meg a NATO fogalomhasználata, egyéb megszólalások esetében pedig csak az esetek 18 százalékában.
Ha ezekből a megfogalmazásokból kiszűrjük azokat, amelyek a NATO tagállamokból érkező
vendégekhez köthetők, akkor hasonló eredményeket kapunk: a magyar fél még ekkor is csak 39
százalékban használja a NATO fogalmait, szemben az egyéb eseményekhez köthető 18 százalékkal.
(12) Mindez egyfajta „kettős nyelv” létére utal: a HM oldala akkor használja nagyobb arányban a NATO
fogalmait, amikor valamilyen külföldi, NATO partnerrel kapcsolatos eseményről tudósít. Ha pedig nem,
akkor mindössze a megnevezések 18 százalékában jelennek meg a NATO által használt megnevezések.
A HM oldala esetek túlnyomó többségében – több mint 80 százalékában – tehát vagy semleges, a
Az orosz-állami propaganda…
11

háborút említő, de az orosz felelősséget elmosó fogalmakat, vagy sem a „háború” szót, sem az orosz
felelősséget nem említő megnevezéseket használ. Ez utóbbiak felelnek meg leginkább az orosz-állami
propaganda érdekeinek: elrejtik, tabusítják a tényleges történéseket. Vagy nem hívják „háborúnak” a
háborút és elfedik az orosz fél felelősségét, vagy nem szólnak arról, hogy „ebben a konfliktusban”,
„ebben a krízisben” „ebben a helyzetben” az orosz fél volt az agresszor, a támadó és itt voltaképpen
az orosz fél Ukrajna elleni inváziójáról van szó.

4a. táblázat: a NATO fogalomhasználat megjelenése a magyar HM oldalán a NATO-hoz kapcsolódó
események és egyéb események esetében – összes megszólalás
Említések száma (db)
Nem
NATO
Együtt
NATO
esemény
esemény
Nem
70
12
82
Igen
15
10
25
Együtt
85
22
107
Pearson chi2(1) = 7.5474
Pr = 0.006
NATO
fogalomhasználat

Említések aránya (%)
Nem
NATO
Együtt
NATO
esemény
esemény
82,4
54,6
76,6
17,7
45,5
23,4
10,00
100,0
100,0

4b. táblázat: a NATO fogalomhasználat megjelenése a magyar HM oldalán a NATO-hoz kapcsolódó
események és egyéb események esetében – csak a magyar félhez köthető megszólalás
Említések száma (db)
Nem
NATO
Együtt
NATO
esemény
esemény
Nem
68
11
79
Igen
15
7
22
Együtt
83
18
101
Pearson chi2(1) = 3.7622
Pr = 0.052
NATO
fogalomhasználat

Említések aránya (%)
Nem
NATO
Együtt
NATO
esemény
esemény
81,9
61,1
78,2
18,1
38,9
21,9
100,0
100,0
100,0
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1. Melléklet: A Honvédelmi Minisztérium „Hírek” rovat hírei
M1. Táblázat: A Honvédelmi Minisztérium „Hírek” rovat hírei (https://kormany.hu/honvedelmi-miniszterium/hirek)
2022. február 23. – március 10. között

1

dátuml

url

szöveg; az orosz agresszió megnevezése

Orosz
agresszió

02.23

https://kormany.hu/hirek/orban-viktor-magyarorszagnak-ebbola-konfliktusbol-ki-kell-maradnia

Orbán Viktor miniszterelnök február 23-án, szerdán látogatást tett a Magyar Honvédség Integrált Műveleti Központjában,
ahol Benkő Tibor honvédelmi miniszterrel együtt találkozott azokkal a katonatisztekkel, akik Magyarország biztonságát
garantálják parancsnoki munkájukkal - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.

I

A látogatás után a kormányfő arról beszélt, hogy a helyzet továbbra is komoly, feszült, mindent meg kell tenni a háború
elkerülése érdekében. Magyarországnak ebből a katonai konfliktusból ki kell maradnia; Magyarország biztonsága a
legfontosabb - szögezte le. Orbán Viktor ennek megfelelően visszautasította azokat a baloldali javaslatokat, amelyek katonák
és fegyverek Ukrajnába küldéséről szólnak.
A látogatásról készült, Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett videóban a miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarországnak
a béke helyreállításában tett nemzetközi erőfeszítésekben kell szerepet vállalnia és közben a hadseregnek fel kell készülnie
arra, hogyha a dolgok rosszra fordulnak, és menekültek érkeznek, akkor a hadsereg a rendőrséggel együttműködve képes
legyen ezt a helyzetet kezelni. Orbán Viktor szavai zárásaként úgy fogalmazott: "ma azt a benyomást szereztem, hogy erre
képesek vagyunk, Magyarország biztonsága jó kezekben van"

2

2.24

https://kormany.hu/hirek/konstruktiv-megbeszelesek
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224

https://kormany.hu/hirek/a-nato-kepzesi-rendszerenekaktualitasairol-egyeztetett-benko-tibor

N

[A találkozóról való tudósításban nincs szó az orosz agresszióról, de a képen látszik, hogy a háttérben a magyar közszolgálati
televíziónak az ukrajnai orosz agresszióval („Katonai hadművelet indult Ukrajnában”) foglalkozó adása megy. Az ültetés
rendjéből az is látszik, hogy a tárgyaláson jelen lévő Ludek Kolesa nem láthatja a közvetítést, de a házigazda Benkő Tibor
igen.]
4
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https://kormany.hu/hirek/nyugallomanyuaknak-es-ahonvedelem-ugye-irant-erdeklodo-allampolgaroknak-tartottforumot-benko-tibor-magyarorszag-honvedelmi-minisztere

„A XII. kerületi Hegyvidéki Kulturális Szalonban tartott fórumot Benkő Tibor, február 24-én, csütörtökön. A honvédelmi
miniszter előadásában szólt az Ukrajnát ért orosz megszállásról is, amely kapcsán kijelentette: Magyarország elítéli az orosz
fegyveres támadást.
Benkő Tibor előadását azzal a gondolattal kezdte, hogy a ma aktív és nyugállományú katonák, honvédségi alkalmazottak és
nyugdíjasok számára rendkívül fontos, hogy a honvédelem ügyét mindenki fontosnak tartsa. „Együtt nagyobb eredményeket
tudunk elérni. Meggyőződésem, hogy az aktív, tartalékos és nyugállományú katonák mindannyian ugyanúgy gondolkodnak,
s közös célunk mindig is Magyarország védelmének garantálása volt és lesz” – fogalmazott.
Benkő Tibor előadásában kitért a gyorsan, akár pillanatok alatt változó biztonsági környezetre is. Mint mondta, az egykor
irigyelt és elismert Jugoszlávia szétesését követően még ma sincs teljes béke a térségben. Aláhúzta, hogy a NATO ma két
veszélyeztetettségi irányt fogalmaz meg: az Oroszország jelentette keletit, illetve a Nyugat-Balkánt magába foglaló délit.
Hozzátette: minden nemzetet másként érint, de a veszély egységesen fenyeget mindenkit.
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„Az oroszországi támadást mindannyian elítéljük. Nem tartjuk helyénvalónak. Magyarország pedig a konfliktus békés
rendezésében érdekelt” - jelentette ki, hozzátéve: Magyarország számára az elsődleges veszélyeztetettséget a NyugatBalkán jelenti.
„Van azonban egy még nagyobb probléma. A déli és keleti fenyegetés metszéspontja a mi régiónk” - mondta Benkő Tibor,
rámutatva arra, hogy éppen ezért fontos válasz a veszélyre a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program, amely eddigi
eredményeit tekintve képessé teszi hazánkat a helyzet kezelésére. Mint fogalmazott, fenn kell tartani a kettős megközelítés
doktrínáját, ami szerint erőt kell tudni demonstrálni, de mellette a diplomácia eszközeire kell törekedni. A kettő csak együtt
működik.
A honvédelmi miniszter kijelentette: hazánk biztonságáért mi felelünk és nem szabad csak a NATO-ra hagyatkozni. A
közkeletű mondás kapcsán, miszerint „majd a NATO…”, megjegyezte, hogy bár a 5. cikkelyt sokan jól ismerik, de ott van a 3.
cikkely is, amely kimondja, hogy minden tagország kötelessége olyan haderőt építeni, amelyet fel tud ajánlani a szövetség
számára. Ezt a képességet nekünk is meg kell teremtenünk.
Mint elhangzott, a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program egyik legfontosabb célja, hogy újjáépítse a Magyar
Honvédséget, mivel Magyarországnak egy korszerű, ütőképes, a hazája iránt elkötelezett hadseregre, lojális és
áldozathozatalra képes katonákra van szüksége. „Nekünk ezt a honvédséget kell felépítenünk, amely képes gondoskodni a
haza védelméről, felelősséget érez a régió biztonságáért” – mondta Benkő Tibor, kiemelve: magyarokként van hazánk,
vannak szeretteink és vannak értékeink, amelyeket elődeink alkottak meg és nekünk a szeretteinket, hazánkat és az
értékeinket meg kell védenünk. Erről szól a honvédelem, a honvédelem ügyének szolgálata. „Ha nincs nemzeti ütőképes
képességünk, senki nem fog megvédeni bennünket” – szögezte le.
A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program kapcsán a tárcavezető aláhúzta, hogy annak középpontjában a katona áll. Éppen
ezért szükség van egy olyan életpályamodellre, amelynek köszönhetően a katona érzi és látja, hogy a társadalom megbecsült
tagja. Előadásában szólt az illetményfejlesztésről, az egészségkárosodási ellátás rendszeréről, illetve a lakhatási támogatás
rendszeréről is.
A haditechnikai eszközök beszerzése kapcsán is rámutatott arra: a szerződéskötések előtt mindig mérlegelik, hogy a
katonának milyen képességekre van szüksége a feladataik végrehajtásához. Utána következik a piackutatás arról, hogy mi jó
az ország számára, mi segíti a gazdasági érdekeinket. E folyamat segíti a hazai hadiipar újjáépítését is, hiszen nem csak
megvásároljuk az eszközöket, de sokat közülük gyártani is fogunk. „Olyan világszínvonalú dolgokat kell előállítani, amire
világszinten is van kereslet” – mondta, arra utalva, hogy nem csak a Magyar Honvédség ellátása, de a nemzetközi piacon
meghatározó szereplővé válás is cél.
A honvédelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a megújuló Magyar Honvédségben kiemelt helyen kell szerepelnie a kiképzésnek,
a képzésnek, az oktatásnak. „Korszerű technikai eszközöket csak jól képzett, kiképzett katonákkal lehet üzemeltetni. Nekünk
olyan katonákra van szükség, akikre a társadalom fel tud nézni, példaképként tud rájuk tekinteni. Így lesznek megbecsült
tagjai az országnak” – fogalmazott Benkő Tibor. A jövő katonáit említve beszélt a honvédelmi nevelés – így a Honvéd Kadét
Program, a honvédelmi táborok, a honvédelmi versenyek és a laktanyai nyíltnapok - fontosságáról is, mivel a ma fiataljai
alkotják a jövő honvédségét.
A katonák számára elérhető életpályamodell kapcsán részletezte: az életpálya első, előkészítő szakaszában a honvédelmi
nevelés és az önkéntes katonai, valamint önkéntes tartalékos szolgálati lehetőségek útján biztosítják a ma fiataljainak pályára
irányítását. A modell második szakasza maga az aktív katonai szolgálat, illetve a harmadik szakasza az aktív éveken túli
időszak, amely keretében gondoskodnak a nyugállományú katonákról és honvédségi nyugdíjasokról.
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Az önkéntes tartalékos szolgálat kapcsán Benkő Tibor felidézte, hogy hazánknak 2010-ben mindössze 17 tartalékos katonája
volt. Ma ez a szám eléri a 11 és fél ezret, ami azt mutatja, hogy a magyar emberek igenis elkötelezettek, csak meg kell találni
velük a közös hangot.
Benkő Tibor elmondta: 2016 óta folyamatosan emelkedik a honvédelemre és ezen belül is a haderőfejlesztésre fordítható
költségvetési keret. 2022-ben 1 003 milliárd, 2024-ben – amikor tervezetten elérjük a 2 százalékos GDP részarányt – 1 460
milliárd forint lesz a honvédelem teljes költségvetése.
A tárcavezető szólt még arról is, hogy 2010-hez képest 13 ezerrel több katona szolgál a Magyar Honvédségben és örvendetes
hír, hogy a hivatásos katonák száma is egyre növekszik.
A rendezvényen – amelyen részt vett Fürjes Balázs államtitkár is – a felvetődött témák kapcsán több kérdést is feltettek a
honvédelmi miniszternek.”
Video:
„(…) kijelentette, hogy hazánk elítéli az orosz fegyveres támadást Ukrajna ellen (…)
(Benkő): „Egyik veszélyeztetettségi irányt, a délit az azt négy éve mondja, a másikat meg mióta létrejött a NATO és
tulajdonképpen a NATO és Oroszország, vagy Amerika és Oroszország közötti viszonyrendszer. Azt mondja, hogy van egy
keleti fenyegetettség. Ez az orosz fenyegetettség… amely a NATO számára egy kihívás és amellyel szembe kell néznünk. Ez
az orosz veszélyeztetettség másképp érinti, most csak gondoljunk erre a kifli alakú formára, másként érinti az északi
országokat, másként érinti a balti, Lengyelországot, a balti államokat, másként érinti a közép-európai országokat vagy
éppenséggel Törökországot vagy Görögországot. Nem egységes, de ez a veszély, mint egy szövetségnek, az ugyanazt a
veszélyt jelenti. Tehát ebben nekünk egységesnek kell lennünk és éppen azért van az, hogy igenis az oroszországi támadást,
ami bekövetkezett tegnap, azt mindannyian elítéljük.
(…)
Magyarországnak szüksége van egy erős, ütőképes, korszerű technikai eszközökkel felszerelt, a hazája iránt elkötelezett,
lojális, áldozathozatalra képes katonákra. És nekünk ezt kell felépíteni. Olyan magyar honvédséget, amelyik képes az ország
békéjéről, biztonságáról gondoskodni, sőt felelősséget érez és képesnek tartja magát arra, hogy ennek a régiónak [kört ír le
a két kezével felülről lefelé, ami a Kárpátok volnalát megjelenítheti] a biztonságát is garantálja.”
5
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https://kormany.hu/hirek/a-nato-keleti-szarnyanak-vedelmiminiszterei-eliteltek-az-orosz-agressziot

A NATO Keleti szárnyának védelmi miniszterei február 24-én este, rendkívüli tanácskozást tartottak az Ukrajnában kialakult
helyzet kapcsán. A találkozó során a miniszterek egyhangúan elítélték az orosz agressziót, egyben kölcsönösen tájékoztatták
egymást a nemzeti haderők tevékenységéről és megvitatták a NATO keretében tett kollektív lépéseket.
Magyarország, Ukrajna szomszédjaként rendkívül aggasztónak ítéli meg a jelenlegi helyzetet és elítéli az orosz agressziót –
mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Egyben hozzátette, magyar részről üdvözöljük a NATO egységes fellépését és a
foganatosított készenlétfokozó intézkedéseket. A titkosított csatornán folytatott beszélgetés során kihangsúlyozta, hogy a
NATO által kidolgozott válaszlépésekben Magyarország milyen formában, milyen erőkkel és eszközökkel vesz részt.
A miniszter arról is tájékoztatta kollégáit, hogy az elmúlt években indított magyar haderőfejlesztés eredményeként immár
képesek vagyunk a NATO intézkedések nemzeti képességek alapján, magyar vezetéssel történő végrehajtására. Hozzátette,
elérte kezdeti műveleti készenlétét az a magyar zászlóalj-harccsoport, amely a NATO intézkedések keretében fokozza
kiképzési tevékenységét akár más tagállamok haderőinek bevonásával.
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Amerikai részről üdvözölték, hogy a Magyar Honvédség képes vezető nemzetként hozzájárulni a NATO intézkedések
keretében indított kiképzési és készültségfokozási feladatokhoz, továbbá hogy a Magyar Honvédség immáron készen áll a
magyar-ukrán határszakasz biztosítására és azzal egyidejűleg, egy esetleges humanitárius válság kezelésére is.
6
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https://kormany.hu/hirek/az-eda-foigazgatojanak-latogatasamagyarorszagon

Az Európai Védelmi Ügynökség (European Defence Agency, EDA) főigazgatója, Jiří Šedivý látogatást tett Magyarországon
február 23-24-én, hogy magasszintű tárgyalásokat folytasson a Honvédelmi Minisztérium vezetőségével.
A főigazgató találkozott Németh Gergely védelempolitikai helyettes államtitkárral, Bozó Tibor vezérőrnaggyal, a Magyar
Honvédség Parancsnokságának törzsfőnökével, valamint dr. Sticz László vezérőrnaggyal, a nemzeti képességigazgatóval,
Tömböl László nyugállományú vezérezredessel, a nemzeti hadfelszerelési igazgató helyettesével, és Filótás István
dandártábornokkal, a nemzeti kutatás-fejlesztési igazgatóval.
A budapesti látogatás a főigazgató minden EDA-tagállam fővárosát magába foglaló látogatás-sorozatának részeként valósult
meg. A találkozó során átfogó jelleggel bemutattuk a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program eredményeit és ambícióit,
valamint az uniós képességfejlesztési együttműködések iránti elkötelezettségünket is jeleztük. A főigazgatót lenyűgözte az
előrehaladás, és felvázolta, hogy Magyarország milyen módon tudna még hatékonyabban együttműködni az európai szinten.
A védelempolitikai helyettes államtitkárral tartott megbeszélésen főként az EDA jelenlegi és tervezett tevékenységében
történő magyar szerepvállalás, az európai védelmi innováció erősítése, és az EDA szerepének megerősítése került szóba a
tagállamok támogatása érdekében. Jiří Šedivý főigazgató és Németh Gergely helyettes államtitkár szintén szót ejtettek a
haderők potenciális hozzájárulásáról az EU Green Deal kezdeményezéséhez, a Koordinált Éves Védelmi Felülvizsgálat
(Coordinated Annual Review on Defence, CARD) jelenleg zajló ciklusának helyzetéről, valamint a 2020 novemberében
bemutatott első CARD jelentés megállapításainak és javaslatainak utóéletéről, a PESCO végrehajtás állásáról, az Európai
Védelmi Alap (European Defence Fund, EDF) működésének tapasztalatairól, továbbá az EU márciusban elfogadandó
Stratégiai Iránytűjének kidolgozásáról.
Magyarország 10 EDA projektben és programban vesz részt. Ezek többek között az ügynökség helikopter kiképzés és
gyakorlatok programja, a katonai mobilitás, az ABV védelmi felderítési szolgáltatás (CBRN SaaS), védelmi ellenállóképességi
központ európai hálózata (RESHUB), összhaderőnemi műveleti területre telepíthető bűnügyi laboratórium (JDEAL), illetve az
ügynökség üzemanyag cellák katonai felhasználását célzó kutatási projektje (FUSS), amely utóbbit Magyarország vezeti. Az
EDA keretében megvalósuló magyar részvételű projektek összértéke 37 millió euró (2022 februári adat szerint).
Az ügynökség vezetője elmondta: „kifejezett örömömre szolgál az aktív magyar részvétel az ügynökség helikopter kiképzési
és gyakorlati programjában. Évek óta számíthatunk Magyarország aktív támogatására ezen a területen. 2017-ben
Magyarország rendezte a »Fire Blade« kiemelt helikopter gyakorlatot, illetve ez év júniusában a következő gyakorlat
megrendezését is vállalta. Ezen felül a helikopter kiképzők kurzusát is Magyarországon rendezik meg októberben. Nagyra
értékeljük Magyarország rendületlen támogatását a helikopter gyakorlatok megvalósításához. Mindezen felül üdvözlöm
Magyarország vezető nemzeti szerepét a FUSS projektben, és aktív részvételét a CBRN SaaS projektben, amely ugyan PESCO
projekt, az abban résztvevő államok kérésére precedenst teremtve az ügynökség vezetésével és keretében valósul meg. A
projekt ezen felül négy másik tagállam támogatásával az Európai Védelmi Ipari Fejlesztési Program támogatásából is részesül
ABV felderítési projekt (CBRN RSS) néven.”
Németh Gergely védelempolitikai helyettes államtitkár elmondta: „nagy örömünkre szolgál az EDA főigazgatója, Jiří Šedivý
fogadása Budapesten.” A helyettes államtitkár jelezte, hogy Benkő Tibor miniszter az Ukrajna területén bekövetkezett
események eszkalációja miatt, sajnos, nem tudja a főigazgatót személyesen fogadni. Az eredetileg a főigazgató kinevezését
követő időszakra tervezett bemutatkozó látogatásra a világjárvány okozta nehézségek miatt csak most kerülhetett sor. A
látogatás időzítése az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikájában tapasztalható komoly fejlődés fényében is
hasznos. A Stratégiai Iránytű tervezetéről szóló viták jelenleg is zajlanak, Magyarország aktív részvételével. Ez a dokumentum
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fogja egyértelműen meghatározni az EU közös biztonság- és védelempolitikájának ambíciószintjét. A magyar védelempolitika
sarokköve az ország EU- és NATO-tagsága, hazánk az euroatlanti biztonság elkötelezett hozzájárulója.
Magyarország nagyra értékeli az ügynökség munkáját a védelmi kezdeményezések terén, így a Képességfejlesztési Terv
(Capability Development Plan, CDP), az Állandó Strukturált Együttműködés (Permanent Structured Cooperation, PESCO), és
a Koordinált Éves Védelmi Felülvizsgálat (Coordinated Annual Review on Defence) kapcsán. E kezdeményezések nagyban
javítják a tagállamok közti együttműködést és segítséget nyújtanak a képességfejlesztési lehetőségek beazonosításában.
Magyarország átfogó Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programja a teljes magyar haderő modernizálását célozza. Ez a
sokrétű fejlesztési terv lehetőséget teremt számunkra, hogy profitáljunk az EU védelmi kezdeményezéseiből, és rendkívül
pozitív hatást gyakorol az egész magyar védelmi szektorra, több lehetőséget teremtve az együttműködésre. A modernizációs
program alátámasztja Magyarország azon szándékát, hogy a nemzetközi védelmi szektor aktívabb szereplőjévé váljon,
többek között az Európai Védelmi Ügynökség keretei között.
A PESCO alapító tagjaként Magyarország elkötelezett a kezdeményezés sikeres végrehajtása iránt. Az eddigi négy projekt
generálási folyamatban összesen 28 PESCO projektben vagyunk érintettek, ezek egyikét, a többnemzeti, összhaderőnemi
műveletek leképezésére alkalmas szimulációs rendszer kialakítására irányuló úgynevezett EUROSIM PESCO projektet
Magyarország vezeti, amely várhatóan 2025-re eléri a teljes műveleti képességét.
Nagyra értékeljük az EDA támogatását a tagállamok irányába. Az ügynökség a széles kapcsolati rendszerével és
szakértelmével létfontosságú platformot teremt az együttműködés útján megvalósuló katonai képességek fejlesztése terén.
Az ügynökség folyamatos támogatásunkat élvezi, örömmel nézünk a közösen folytatott munka elébe mind a következő CARD
ciklus, mind az ügynökség védelmi innováció terén megvalósuló munkája kapcsán.”
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https://kormany.hu/hirek/a-brit-nyugat-balkanikulonmegbizottal-targyalt-a-honvedelmi-miniszter

Magyarország és az Egyesült Királyság számára is kiemelten fontos a Nyugat-Balkán stabilitása és biztonságának megőrzése,
ami a magyar-brit együttműködésben is hangsúlyos szerepet kap. Többek között erről beszélt Sir Stuart Peach vezérezredes,
brit miniszterelnöki különmegbízott Benkő Tibor honvédelmi miniszterrel.
Sir Stuart Peach egy – a Külügyi és Külgazdasági Intézet által szervezett –, a Nyugat-Balkánról szóló nemzetközi konferenciára
érkezett hazánkba. Látogatása során, február 25-én reggel találkozott a honvédelmi tárca vezetőjével. A brit vezérezredest
2021 decemberében nevezték ki az Egyesült Királyság miniszterelnökének nyugat-balkáni különmegbízottjává.
A találkozó elején a különmegbízott arról érdeklődött, hogy milyen a jelenlegi helyzet a keleti határon. Benkő Tibor kiemelte,
hogy Magyarország a NATO alkalmazási tervének megfelelően, időarányosan hajtja végre feladatait. A magyar emberek a
jelenlegi helyzetben nincsenek veszélyben. Az ország lakosainak nincs miért aggódniuk, nem kell félniük, mindennapi
életüket a kialakult helyzet nem befolyásolja. Az erők átcsoportosítása a keleti országrészbe megkezdődött, a Magyar
Honvédség – a Belügyminisztériummal közösen – felkészült menekültek fogadására a magyar-ukrán határon, valamint az
átsodródó fegyveres erők kezelésére.
A megbeszélés során Benkő Tibor és Sir Stuart Peach egyetértett abban, hogy az ukrajnai válság ellenére sem szabad
megfeledkeznünk a Nyugat-Balkánról. Mivel a térség biztonsága, stabilitása továbbra is törékeny, arra a jelenlegi helyzetben
még nagyobb figyelmet kell fordítani. A régió ugyanis több olyan kihívással is küzd, amelyek könnyen biztonsági válsággá
súlyosbodhatnak. A különmegbízott a régiós országok közül Bosznia-Hercegovinában tartja legkritikusabbnak a helyzetet,
amely értékelése szerint a daytoni megállapodás megkötése óta a legmélyebb politikai válságát éli meg.
Bosznia-Hercegovina mellett Sir Stuart Peach kitért a szerb-koszovói kapcsolatok esetleges elmérgesedésével kapcsolatos
félelmeire is. Mint kifejtette, ebben a vonatkozásban jelenleg a legsürgetőbb feladat, hogy mielőbb, mindkét fél számára
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kielégítő megoldást találjunk az észak-koszovói szerbek részvételére az április 3-ai szerb választásokon. Amennyiben ez nem
sikerül, akkor újra fellángolhatnak a szerb és a koszovói fél között az indulatok, ami komoly többletfeladatot jelenthet a
koszovói KFOR művelet számára is.
Válaszában Benkő Tibor hangsúlyozta: egyetért a különmegbízott nyugat-balkáni helyzetértékelésével és azzal, hogy Ukrajna
mellett továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a Nyugat-Balkánra is. Ennek megfelelően Magyarország továbbra is
kiemelt prioritásként kezeli a térség békéjéhez és stabilitásához való hozzájárulást.
„Továbbra is nagy létszámmal tervezzük a jelenlétet a KFOR műveletben, és szeretnénk növelni szerepvállalásunkat az EUFOR
Althea műveletben is” – mondta Benkő Tibor.
Sir Stuart Peach a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokságról is érdeklődött. Válaszában a magyar
tárcavezető kiemelte, hogy a NATO vezetési elemhez a három alapító országon kívül további hat nemzet csatlakozott. Ezt a
szándékát januári látogatása során Ben Wallace brit védelmi miniszter is jelezte.
A találkozó végén Benkő Tibor elismerését fejezte ki Sir Stuart Peach kiemelkedő szakmai munkájáért, amelyet a NyugatBalkánt illetően végez.”
9
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https://kormany.hu/hirek/nemeth-szilard-tisztelet-a-hosoknekkegyelet-az-aldozatoknak

„(…)Németh Szilárd emlékeztetett arra is, hogy 22 éve, az első Orbán kormány idején elkötelezték magukat az évente
megtartott, méltó megemlékezés fontossága mellett, így a magyar Országgyűlés döntésének értelmében, február 25-e a
kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. „Az emlékezés jelentősége mellett, ez a nap felhívja a figyelmünket arra
is, hogy ma is szembe kell szállnunk a zsarnokság minden formájával; és arra, hogy ma is ragaszkodnunk kell
szabadságunkhoz, nemzeti szuverenitásunkhoz, ahhoz, hogy mi magunk dönthessünk az országunkat érintő kérdésekről.
Orbán Viktor miniszterelnök úr október 23-án tartott beszédében így fogalmazott: »Amit elértünk tegnap és tegnapelőtt, azt
holnap meg kell védenünk. Ami ma elég, az holnap kevés. Minden magyarra számítunk, akinek számít Magyarország jövője.
Nekünk Magyarország az első…«” – szögezte le Németh Szilárd.
A miniszterhelyettes hangsúlyozta: az emlékezés lángjának életben tartása és továbbadása mellett, felelősségünk az is, hogy
végleg a történelem süllyesztőjébe küldjük azokat, akik ismét feladnák Magyarország békéjét, szabadságát, függetlenségét
és tönkretennék az országot! „Ma már ott tartunk, hogy a baloldal magyar katonákat és fegyvereket küldene Ukrajnába
harcolni. Innen is felszólítom őket, hogy ezt ne tegyék! Ne sodorják bele Magyarországot egy háborús konfliktusba. Hazánk
és az Európai Unió érdeke, hogy kimaradjunk ebből a háborús konfliktusból, és közösen fellépve védjük meg hazánk és a
kontinens békéjét” - mondta Németh Szilárd, aki aláhúzta: a Magyar Honvédség - a NATO szerves részeként, de önállóan is
- készen áll az ország belső békéjének és függetlenségének megvédésére, a magyarok biztonságának garantálására, a
határvédelmi és a humanitárius feladatok ellátására.
Az emlékhelyet Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök áldotta meg, majd a jelenlévők elhelyezték az
emlékezés koszorúit.
A rendezvényen - mások mellett - részt vett Borbély Lénárd, Csepel polgármestere, Illés Boglárka a Fidelitas elnöke és Földesi
Gyula, a Fidesz regionális igazgatója.
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https://kormany.hu/hirek/hazank-felkeszult

„A hazánkba akkreditált NATO és uniós katonai attasékat tájékoztatta az ukrán-orosz konfliktus kapcsán február 25-én
Németh Gergely, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikai helyettes államtitkára. (…)
…mint mondta, hazánk elitéli az Ukrajna elleni orosz támadást és kiáll Ukrajna területi egysége és szuverenitása mellett.
Felhívta a figyelmet arra, hogy bár a diplomáciai erőfeszítések nem vezettek eredményre a háború elkerülése érdekében, a
tárgyalás lehetőségét továbbra is fenn kell tartani. (…)”
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https://kormany.hu/hirek/a-szentesi-katonak-is-elindultak-akeleti-orszagreszbe

„Február 25-én megkezdte az ország keleti térségébe történő átcsoportosítását az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred
kijelölt állománya. A katonákat Benkő Tibor honvédelmi miniszter indította útba.
Mint ismert, a napokban megkezdődött a Magyar Honvédség kijelölt erőinek átcsoportosítása az ország keleti térségébe. A
feladathoz csatlakoztak a műszaki ezred katonái és haditechnikai eszközei is. A pénteki útbaindításukat megelőző percekben
Benkő Tibor azt kérte a szentesi katonáktól, hogy tisztességgel, becsülettel végezzék a munkájukat.
A honvédelmi miniszter hangsúlyozta: a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programnak is köszönhetően az újjáépülő Magyar
Honvédség képes arra, hogy -mint a NATO tagja - önerővel, nemzeti képesség felmutatásával oldja meg azt a feladatot,
amelyet más országok nemzetközi erők bevonásával próbálnak megoldani. Mint fogalmazott: Magyarország élen jár, hiszen
a hazánkban felállított és a szövetség számára korábban felajánlott zászlóalj-harccsoport erejű kötelék elérte a kitűzött
készenléti szintet – amit a NATO vezetése hamarosan be is jelent. A tárcavezető leszögezte, hogy a szövetség védelmi
miniszterei és a NATO szárazföldi parancsnoka is elismerően szóltak a magyar katonák felkészültségéről.
A keleti határ közelébe történő átcsoportosítás kapcsán elmondta: a katonák kettős céllal települnek Debrecen és
Hajdúhadház térségébe. „Az egyik egy humanitárius jellegű feladat, amiben mi segítjük a Belügyminisztérium erőit, ennek
kiemelt célja a Magyarországra menekülők fogadása, elhelyezése és a róluk való gondoskodás. A másik pedig egy katonai
készenlét, ami garantálja azt, hogy Magyarország területére ne sodródhassanak át fegyveres csoportok Ukrajna területéről.
Nem tudjuk, hogy az orosz agresszió mekkora területet fog felölelni. Minden eshetőségre készen kell állnunk.” – jelentette
ki Benkő Tibor.
A honvédelmi tárca vezetője azt is aláhúzta, hogy arra az esetre is megvannak a – NATO-val egyeztetett - tervek és
elgondolások, ha a háborús helyzet tovább tolódna nyugati irányba és még közelebb kerülne Magyarország határához.
Hangsúlyozta, hogy az a képesség, amit hazánk létrehozott, példaértékű, ugyanakkor nyitott „és, ha kell, ezt még tovább
tudjuk erősíteni önállóan nemzeti formában, vagy nemzetközi csatlakozással együtt” – nyilatkozta.
Benkő Tibor reményét fejezte ki, hogy a Magyar Honvédség rendkívüli szolgálata és az azt kiváltó ok hamarosan befejeződik
és katonáink mihamarabb hazatérhetnek szeretteikhez.
Video:
„Az Ukrjanát ért orosz támadást követően megkezdődött a Magyar Honvédség kijelölt erőinek átcsoportosítása az ország
keleti térségébe. „
(Benkő): „Abban az esetben, ha ez a háborús helyzet méginkább nyugatra tolódik és méginkább közelebb kerülhet
Magyaország határához, erre is megvannak a terveink, ehhez is (…)”
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https://kormany.hu/hirek/a-magyar-honvedseg-barmikorbarmilyen-feladatra-keszen-all

„Magyarország védelme, az állampolgárok védelmének garantálása elképzelhetetlen egy erős, ütőképes Magyar Honvédség
nélkül és mi ezt a célt akarjuk elérni” - fogalmazott Benkő Tibor február 25-én, Szentesen azon a fórumbeszélgetésen,
amelyen – egyebek mellett - a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program eddig elért sikereiről, további terveiről, valamint
Ukrajna orosz megszállásáról is szó esett.
A szentesi Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban tartott rendezvényen a honvédelmi miniszter előadásában kitért
a hazánkat is érintő biztonsági kockázatokra és fenyegetettségekre. Mint elmondta: az a biztonsági környezet, ami minket is
körbevesz, gyorsan és élesen változik, újabb és újabb kihívások jelennek meg, amelyeket közösen, egységesen kell kezelnünk.
Kiemelte: a hazánkat is érintő kockázatokat helyettünk senki nem fogja kezelni. Felhívta a figyelmet arra, hogy világszerte
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egyre több instabil állam van, amelyek kihatnak Európa, így Magyarország biztonságára is. Hozzátette: a gondokat,
problémákat ott kell kezelni, megoldani, ahol azok keletkeznek.
A NATO – amelynek, mint Benkő Tibor fogalmazott, elismert tagjai vagyunk – jelenleg két fenyegetettségi irányt nevez meg
Európa vonatkozásában. „Az egyik a keleti, az orosz fenyegetettség, ami most valósággá vált. A másik pedig a déli
fenyegetettség, ami a Nyugat-Balkánon keresztül éri el Európát. Ha azonban van egy déli és egy keleti fenyegetettség, akkor
ezeknek valahol van egy metszéspontja. Nem nehéz kitalálni, hogy ez a metszéspont hol lehet. Csak gondoljuk végig
Magyarország történelmét, küzdelmes évszázadait. Igen itt van, Közép-Európában” – világított rá.
„Az orosz-ukrán háború kapcsán elmondta: az Oroszország ellen alkalmazott gazdasági szankciókat épp azok szegik meg
legelőször, akik meghozták azokat, mert nem tudtak függetlenedni az orosz energiaszektortól. A honvédelmi tárcavezető
szerint a kettős megközelítés jelenthet csak megoldást. „A NATO részéről kell egy elrettentés, de kell a párbeszéd, mert
erőszakkal, fegyverrel nem lehet minden problémát kezelni. Az erőszak erőszakot szül. Kell a józan ész, az előrelátás, a
megfontoltság, mert ebből – vagyis az orosz-ukrán háborúból - még komolyabb konfliktus lehet” – jelentette ki, hozzátéve:
éppen ezért fontos az, hogy Magyarország olyan képességgel bírjon, amivel ezt a kihívást, kockázatot és fenyegetést kezelni
tudja. „A békének és biztonságnak márpedig ára van. Ahhoz, hogy mi békében és biztonságban élhessünk, emberek és olyan
szervezetek kellenek, akik ezt biztosítják – húzta alá Benkő Tibor.
A Magyar Honvédség megújítását szolgáló Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program kapcsán rámutatott, hogy a biztonsági
környezet folyamatos változása, az újabb és újabb kihívások, kockázatok, fenyegetések megjelenése miatt szükség van arra,
hogy a honvédséget újjáépítsék. Benkő Tibor felidézte, hogy ennek hátterében az az évtizedes leépítés is ott áll, amelynek
köszönhetően az 1989-ben 155 ezer fős hadsereg 2007-re éppen csak elérte a 23 ezres létszámot. Kitért arra is, hogy a NATOhoz való csatlakozásunk idején hangoztatott gondolat - miszerint az 5. cikk szerint „majd a NATO megvéd minket” alapvetően hibás, hiszen a szövetség nem bír saját katonai erővel. Felhívta a figyelmet a 3. cikk tartalmára is, miszerint
minden tagország köteles olyan haderőt, képességet építeni és fenntartani, amivel tudja saját nemzete békéjét, biztonságát
szavatolni. E nemzeti haderők alkotják a NATO közös erejét is.
A honvédelmi miniszter kijelentette: Magyarországnak „egy olyan haderőt kell létrehozni, ami erős, ütőképes, amelyben
korszerű modern technikai eszközöket, kiválóan felkészített, a hazájuk iránt elkötelezett, lojális, áldozatkész katonák
működtetnek és üzemeltetnek. És ennek a térségnek Magyarország legyen meghatározó ereje, pontosan a keleti és a déli
fenyegetettség miatt. Nem csak nagy államok léteznek itt Európában, hanem kisebb nemzetállamok is.” A tárcavezető úgy
fogalmazott, hogy Magyarországnak kezébe kell vennie a saját sorsát, a régió vezetőjévé kell válnia, hogy más nemzetek is
csatlakozzanak hozzánk, így garantálva a térség biztonságát. Rávilágított arra, hogy éppen ezért indította el hazánk a
Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programot, amelynek egyik fele a katonáról, az emberről és az őt körülvevő környezetről,
valamint az oktatásról, nevelésről, illetve a társadalomban elfoglalt helyéről szól. A másik fele pedig a haderőfejlesztésre, a
hadiipar újjáépítésére fókuszál. Előbbi kapcsán elhangzott, hogy a katonáknak életpályát kell biztosítani, hiszen egy életre
kötelezik el magukat.
A Magyar Honvédség életpályamodellje három szakaszból áll: első része a katonai pályára irányítás – például a honvédelmi
nevelés és tartalékos katonai szolgálati lehetőségek útján -, második szakasza az aktív katonai szolgálat időszaka, amelynek
részét képezi egy úgynevezett senior katonai szolgálat is.
Mint Benkő Tibor fogalmazott, az 50 év feletti korosztály egy részét a közigazgatás, az államigazgatás, az oktatás-nevelés,
illetve az állami vállalatok területére kell irányítani. Az életpályamodell harmadik szakasza pedig az aktív katonai szolgálaton
túli időszakra vonatkozik és célja, hogy a nyugállományúak érezzék és tudják, hogy továbbra is a Magyar Honvédség nagy
családjához tartoznak.

Az orosz-állami propaganda…
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A honvédelmi miniszter szólt a Honvéd Kadét Program rendszeréről és az általános honvédelmi nevelésről is, amelynek részei
a Honvédelmi Sportszövetség, a honvédelmi tematikus versenyek, a laktanyai nyíltnapok és a honvédelmi táborok. A Honvéd
Kadét Programmal kapcsolatban elmondta: már 100 iskola csatlakozott hozzá és további 19 egyetemmel van élő kapcsolat.
Benkő Tibor elmondta: 2016 óta folyamatosan emelkedik a honvédelemre és ezen belül is a haderőfejlesztésre fordítható
költségvetési keret. 2022-ben 1 003 milliárd, 2024-ben – amikor tervezetten elérjük a 2 százalékos GDP részarányt – 1 460
milliárd forint lesz a honvédelem teljes költségvetése.
Az előadást megelőzően Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Antal László ezredes, az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki
Ezred parancsnoka megkoszorúzták Szentes város első és második világháborús emlékműveit. A rendezvényen jelen volt
Farkas Sándor az Agrárminisztérium miniszterhelyettese, országgyűlési képviselő is.”
Képaláírás: „Benkő Tibor beszélt az orosz-ukrán konfliktusról is”.
Video:
(…) az orosz-ukrán háborús helyzet (…)”
Benkő: „(…) az egyik az orosz fenyegetettség, amely most valósággá vált”
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Az Ukrajnában folyó háború miatt a keleti országrészbe csoportosított honvédségi erők helyzetéről, feladatairól és
készültségéről tájékozódott a honvédelmi miniszter a tárca és a Magyar Honvédség vezetési pontjain február 26-án.
Benkő Tibor honvédelmi miniszter február 22-én, a nemzetbiztonsági kabinet ülését követően jelentette be, hogy az orosz
agresszió miatt kirobbant háborúval összefüggésben a Magyar Honvédségnek kettős feladatra kell felkészülnie: a háború
miatt – ahogyan azt Orbán Viktor miniszterelnök is bejelentette – jelentős menekülthullámra kell számítania hazánknak.
Ezért egyrészt a honvédségnek együtt kell működnie és támogatnia kell a Belügyminisztérium kijelölt erőit egy esetleges
humanitárius feladat kezelésében, másfelől a háborús helyzet eszkalálódása esetén, meg kell akadályoznia, hogy
Magyarország területére fegyveres csoportok sodródjanak át, ezáltal Magyarország területén fegyveres harc alakuljon ki.
Ezen feladatok végrehajtása érdekében a tárcavezető elrendelte a keleti határkörzet védelmének megszervezését, valamint
a védelmi képességek erősítését, ezért az elmúlt napokban a szükséges létszámú katonai erő áttelepítése kezdődött meg
Kelet-Magyarország egyes térségeibe.
Benkő Tibor február 26-án, szombaton a Honvédelmi Minisztérium vezetési pontján, a Honvédelmi Operatív Törzsnél és a
Magyar Honvédség műveleti központjában tájékozódott az Ukrajnában folyó háború aktuális helyzetéről, valamint a
Magyar Honvédség keleti országrészbe átcsoportosított haderejének készültségéről. A tárcavezető és Szabó István
honvédelmi államtitkár közösen hallgatták meg a jelentéseket a kialakult helyzetről, az átcsoportosított katonák és a
haditechnikai eszközök pontos számáról, a létrehozott erőcsoportosításról, a legfrissebb jelentések szerinti ukrán és orosz
csapatmozgásokról, a következő órák és napok lehetséges forgatókönyveiről és annak kockázati tényezőiről.
Tájékozódott a kommunikációs infrastruktúra, valamint a titkos információáramlás gyorsaságáról és hatékonyságáról is. Mint
mondta: létfontosságú, hogy a folyamatosan változó eseményekről a tárca és a kormány vezetése valós idejű jelentést
kapjon, hogy a magyar haderő azonnal reagálni tudjon a mindenkori, pillanatnyi helyzetekre. A vezetési pontok
hatékonyságának növelése érdekében Benkő Tibor további feladatokat határozott meg.
Ezzel párhuzamosan meggyőződött a nyugati országrészben zajló többnemzeti gyakorlat feladatainak végrehajtásáról és
további mozzanatairól is.

Az orosz-állami propaganda…
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Mint mondta, Magyarországon - annak keleti térségét is tekintve - továbbra is béke van, de a Magyar Honvédségnek ettől
függetlenül minden eshetőségre fel kell készülnie és készen kell állnia arra, hogy garantálja az ország területének
sérthetetlenségét és az állampolgárok biztonságát.”
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„A keleti országrészbe csoportosított erők és eszközök készenlétéről, valamint az ukrajnai helyzetről győződött meg a Magyar
Honvédség előretolt vezetési pontján és a magyar-ukrán határon a honvédelmi miniszter február 27-én, vasárnap.
Benkő Tibor, miután tegnap, február 26-án a Honvédelmi Minisztérium vezetési pontján a Honvédelmi Operatív Törzsnél és
a Magyar Honvédség műveleti központjában jelentéseket hallgatott meg az Ukrajnában folyó háború aktuális helyzetéről,
valamint a keleti országrészbe átcsoportosított katonai kötelékek készenlétéről és felkészültségéről, ma a Magyar Honvédség
előretolt vezetési pontjára, és az ország északkeleti határszakaszára látogatott.
A helyszínen meghallgatta dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának és a műveleti
parancsnokságot vezető tábornoknak a jelentését az átcsoportosított erők helyzetéről, feladatairól. A jelentések után Benkő
Tibor úgy nyilatkozott: „Katonáink felkészülten, fegyelmezetten, elszántan és elhivatottan végzik a rájuk bízott feladatokat.
Az átcsoportosított erők elérték a feladat végrehajtásához szükséges készenléti szintet és a meghatározott
csoportosításokat.” (…)
„A Magyar Honvédség katonái számos képességgel vesznek részt a feladatban, hogy a lehető leghamarabb reagálni tudjanak
bármilyen váratlan eseményre, amely az ukrajnai konfliktusból elérheti hazánkat. A miniszter ezek közül kiemelte azt a légi
sugárfelderítő képességet, amellyel a Magyar Honvédség rendelkezik, és alkalmaz a térségben. A Mi-24-es helikopterre
szerelt, magyar fejlesztésű sugárfelderítő konténerrel nagyon gyorsan és hatékonyan lehet nagy területeket pásztázni, és
jelezni a legkisebb sugárzó anyag jelenlétét is. Egyben hangsúlyozta és megnyugtatta a jelenlévőket, hogy a rendszeres
mérési eredmények azt mutatják, nincs ok aggodalomra, és kijelentette, hogy a továbbiakban is kiemelt figyelmet fordítanak
erre a katonai felderítési feladatra is.
Ezt követően a honvédelmi miniszter a magyar-ukrán határnál lévő Barabásra utazott, ahol a feladatban résztvevő
katonákkal találkozott, beszélt a határátkelőhelyen szolgálatot teljesítő rendőrökkel és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
munkatársaival, valamint a háború elől hazánkba érkező, elcsigázott, megfáradt és jövőjük biztonsága miatt aggódó
menekültekkel is. A látogatás részeként a teljes határszakaszt megtekintette.
Visszatérve a Magyar Honvédség előretolt vezetési pontjára, a tapasztalatokat összegezve Benkő Tibor elmondta, az ukrajnai
helyzet ismeretében, a jelentésekben foglaltak és a látottak alapján Magyarország különböző helyőrségeiből, hazánk és a
magyar emberek biztonságának szavatolása érdekében, további erők átcsoportosítását tartja szükségesnek, melynek
végrehajtására helyben intézkedett. Egyben megerősítette: hazánk mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar
emberek továbbra is biztonságban legyenek a határ mentén is, és ne kelljen félniük, aggódniuk a szomszédos országban folyó
háború borzalmai miatt. A miniszter külön kitért arra, hogy Magyarország minden támogatást megad a háború elől menekülő
emberek számára.
A barabási határátkelőhelyen Benkő Tibor találkozott Soltész Miklóssal, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkárával, a Karitatív Tanács elnökével, Román István kormánymegbízottal és Tilki Attilával, a
térség országgyűlési képviselőjével, akikkel a honvédség szerepéről, a jelenlegi helyzetben nyújtható támogatásról,
együttműködésről egyeztettek. Román István kormánymegbízott külön kiemelte a HM Védelmi Igazgatási Főosztállyal való
kiváló, folyamatos és gördülékeny közös munkát. A környékbeli települések lakói, valamint az Ukrajnából érkező menekültek
elismerően szóltak a határátkelőnél szolgálatot teljesítő katonák és rendőrök munkájáról, valamint köszönetet mondtak
nekik és a magyar kormánynak is a segítségnyújtásért.”
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Video:
„(…) az Ukrajnában folyó háború” , „tekintette meg a kialakult helyzetet”,
Benkő: „továbbra sincs nyugalom a határ túloldalán” ; „mindenképpen meg kell erősíteni ezt a térséget újabb katonai
erőkkel, technikai eszközökkel, és a ahogy eddig mondtuk, fel kell készülni minden eshetőségre…”; „tudjuk garantálni
Magyaroszág és a magyar emberek békéjét és biztonságát”
Narrátor: „ A honvédelmi miniszer a Magyar Honvédség újabb erőinek átcsoportosítása kapcsán hangsúlyozta, a katonák
feladata továbbra is a humanitárus feladat kezelése és az ország biztonságának garantálása.”
Benkő: „…nemcsak a képességét tudjuk növelni, ennek a feladatnak, hanem lépcsőzni is tudjuk a feladatokat, amely azt
jelenti, hogy a Magyarország területén véletlenül se alakuljon ki fegyveres küzdelem. Tehát ennek a feltételeit kell
megteremteni.
Narrátor: A magyar honvédség továbbra is fokozza a jelenlétét a térségben és a belügyi szervekkel együttműködve segíti az
ország lakosságát.”
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„Az orosz-ukrán helyzet és azon belül is az Ukrajnának nyújtandó támogatási lehetőségekről tartottak rendkívüli
videókonferencia ülést az EU védelmi miniszterei, amelyen hazánkat Benkő Tibor honvédelmi miniszter képviselte február
28-án, hétfőn.
Benkő Tibor hozzászólásában elmondta, hogy Magyarország határozottan elítéli az Ukrajna elleni indokolatlan orosz
agressziót, továbbá aggodalmát fejezte ki a kialakuló biztonsági és humanitárius válság, és annak Európára gyakorolt hatásai
miatt. „Rendkívül fontos az EU és a NATO országok erőfeszítéseink összehangolása. Ukrajnának most nagy szüksége van
segítségre, ezért ennek megfelelően kell összehangolni az intézkedéseket” – fogalmazott a miniszter.
A videókonferencián Benkő Tibor beszámolt arról, hogy hazánk napok óta folyamatosan fogadja és szállásolja a
menekülteket. A tegnapi napon személyesen tekintette meg az ukrán-magyar határt, és tapasztalhatta meg, hogy emberek
tízezrei érkeznek folyamatosan a határhoz. Hazánkba eddig 85000 menekült lépett be, és Magyarország arra számít, hogy ez
a szám a közeljövőben drasztikusan növekedni fog. „Az ország továbbra is felkészült a menekültek fogadására és róluk való
gondoskodásra” – jelentette ki a honvédelmi miniszter.
A tárcavezető arról is tájékoztatta az EU védelmi minisztereit, hogy a helyszíni jelentésekben foglaltak és az általa a helyszínen
tapasztaltak alapján Magyarország különböző alakulataitól, a humanitárius erőfeszítések támogatására, valamint annak
megakadályozására, hogy katonai és félkatonai csoportok Magyarországra lépjenek, további erők átcsoportosításának
végrehajtására intézkedett. Benkő Tibor mindezek mellett hangsúlyozta, Magyarország mindent megtesz annak érdekében,
hogy akik átlépik az ukrán-magyar határt, biztonságban legyenek és minden segítséget megkapjanak.
A honvédelmi miniszter emlékeztetett arra is, hogy Magyarország kormánya Kárpátalja kormányzójának kérésére 100 ezer
liter üzemanyagot szállított a térség üzemanyagellátási krízisének enyhítésére, illetve az Ökumenikus Segélyszervezettel
együttműködve élelmiszert, higiéniai és gyermekápolási termékeket juttat a bajba jutottak részére, amely szállítmány első
része, 28 tonna élelmiszer már meg is érkezett. Emellett Magyarország készen áll sebesült ukrán katonák ellátására is.”
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N
„Bemutatkozó látogatásra érkezett Benkő Tibor honvédelmi miniszterhez Abdullah Falah Al-Dosari, Katar Állam budapesti
nagykövete március 1-én, kedden.
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25

I

Benkő Tibor honvédelmi miniszter a látogatáson elmondta, hogy Magyarország Katarral fennálló politikai kapcsolatai
barátiak és kiegyensúlyozottak. Az elmúlt években több területen aláírt kétoldalú - többek között gazdasági, kulturális,
energetikai - egyezmények jelzik, hogy van lehetőség az együttműködésre. A honvédelmi miniszter úgy fogalmazott:
örömmel látja a két ország kétoldalú együttműködésének folyamatos fejlődését, és továbbra is kész ezek erősítésére.
A tárcavezető kiemelte, hogy Katar kulcsfontosságú partner hazánk számára az Öböl-térségben. Az országok politikai
kapcsolatai a legmagasabb szinten fejlődnek, amit a magyar miniszterelnök, a köztársasági elnök és az Országgyűlés
elnökének korábbi látogatásai is jól tükröznek. Emellett több kétoldalú miniszteri szintű találkozó is volt a két ország között.
Benkő Tibor honvédelmi miniszter a találkozón köszönetét fejezte ki Katar segítségéért az afganisztáni missziókban dolgozó
magyar és afgán állampolgárok evakuálásában, dohai tartózkodásuk és biztonságos hazatérésük biztosításában.
Abdullah Falah Al-Dosari nagykövet hangsúlyozta, hogy Magyarország és Katar nagyon hasonlóan látja a világban végbemenő
változásokat, azok társadalomra, az emberiségre gyakorolt hatását, amely a két ország vallási értékrendjéből is adódik.
Az orosz-ukrán konfliktus kapcsán Benkő Tibor elmondta, hogy Magyarország a háború mielőbbi befejezésében és a
konfliktus békés rendezésében érdekelt. Kifejtette, hogy a Magyar Honvédség erőinek keleti országrészbe csoportosításának
kettős célja van: a katonák humanitárius feladatokban segítik a rendőrség és a Belügyminisztérium munkáját a
Magyarországra menekülők fogadásában, elhelyezésében, a róluk való gondoskodásban. A katonai készenlét ugyanakkor
garantálja, hogy Magyarország területére fegyveres csoportok ne sodródjanak át.
A nagykövet úgy értékelte, hogy Magyarország álláspontja kiegyensúlyozott, és egyetért abban, hogy a háborús konfliktust
mielőbb be kell fejezni, és a helyzetet tárgyalások útján kell megoldani. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy az Európai Unió
és a NATO törekedni fog a helyzet békés rendezésére.”
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https://kormany.hu/hirek/magyarorszag-tuneziai-nagykovetetfogadta-a-honvedelmi-miniszter

Udvariassági látogatáson fogadta Abdelkarim Hermit, a Tunéziai Köztársaság budapesti nagykövetét Benkő Tibor honvédelmi
miniszter március 1-jén, Budapesten.

I

Benkő Tibor a találkozón elmondta, hogy a Tunéziai Köztársasággal fennálló kapcsolatok kiegyensúlyozottak. Tunézia
Magyarország számára kulcsfontosságú partner Észak-Afrikában, amellyel több mint hat évtizedes együttműködés alakult ki.
A tárcavezető ismertette Magyarország biztonságpolitikai környezetét. Hazánk a keleti és déli fenyegetések
metszéspontjában helyezkedik el. Jelenleg egyszerre kell szembenéznünk mindkét kihívással, hiszen miközben az illegális
migrációs nyomás déli határainknál továbbra sem csökken, a szomszédos Ukrajnában háború zajlik, mely nemcsak
Magyarország, hanem egész Európa biztonságát fenyegeti. Magyarországnak nagyon körültekintően kell kezelni a helyzetet,
mivel nemcsak az ország lakosságának a biztonságáról kell gondoskodni, hanem felelősséggel tartozunk a kárpátaljai magyar
kisebbség sorsáért is. Ennek megfelelően a Magyar Honvédség erőket csoportosított át a keleti határra azzal a kettős céllal,
hogy egyrészt támogatást nyújtson a Belügyminisztériumnak az eddig beérkezett mintegy 95 ezer menekült szervezett
fogadásához és ellátásához. Másrészt, hogy megakadályozza azt, hogy Ukrajna területéről hazánkba fegyveres csoportok
sodródjanak át. Ezen feladatokat a Magyar Honvédség a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programnak köszönhetően
jelenleg bár saját erővel, de szövetségesi rendszerben oldja meg.
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„A kormány elítéli az orosz támadást, támogatja Ukrajna szuverenitását, és minden területen részese a békére törekvő
erőfeszítéseknek, de mindenekelőtt a magyar emberek biztonságát tartja szem előtt” - mondta Szabó István, a Honvédelmi
Minisztérium honvédelmi államtitkára március 1-jén, egy miskolci fórumbeszélgetésen.
A találkozón Szabó István rámutatott a hazánkat is érintő biztonsági helyzet gyors, gyakran drasztikus változására. Mint
mondta, a NATO által megállapított két (keleti és déli) fenyegetettségi irány metszéspontja éppen Közép-Európában
található, ezért indult el a Magyar Honvédség soha nem látott arányú fejlesztése. Hozzátette, hogy a Honvédelmi és
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Haderőfejlesztési Program elindításában kulcsszerepet játszott a Magyar Honvédség képességeinek évtizedeken át tartó
leépítése, létszámának folyamatos csökkentése is.
Az aktuális biztonsági helyzet kapcsán hangsúlyozta, hogy az orosz-ukrán háború esetében Magyarország a konfliktus
tárgyalásos befejezésének lehetőségében is változatlanul bízik, ám felkészül minden lehetséges forgatókönyvre. „A Magyar
Honvédség feladatát a magyar-ukrán határon kettős céllal határozták meg” – mondta az államtitkár. Az egyik a
Belügyminisztérium erőinek segítése a menekültek fogadása kapcsán, a másik annak az esetleges helyzetnek a kezelése, ha
fegyveres csoportok sodródnának át Ukrajna területéről Magyarországra. Szabó István kiemelte: a kormány elítéli az orosz
támadást, támogatja Ukrajna szuverenitását, és minden területen részese a békére törekvő uniós és NATO-s
erőfeszítéseknek, addig a pontig, amíg az nem veszélyezteti a magyar emberek biztonságát. Ezért Magyarország nem
támogatja, hogy fegyvert szállítsunk Ukrajnába, vagy hogy hazánkat más NATO-tagállamok fegyverszállítási tranzitterületnek
használják. Ebben a konkrét helyzetben a magyar álláspont az, hogy a fegyverszállítás a helyzetet csak eszkalálja.
(…)”
Video:
Narrátor: „az orosz-ukrán háború esetében Magyarország a konfliktus tárgyalásos befejezésének lehetőségében…”, „ a
kormány elítéli az orosz támadást”
Szabó: „Teljesen világos a magyar kormány álláspontja az ukrán konfliktussal kapcsolatban: ebből a háborúból nekünk ki
kell maradni. Támogatjuk, mindenféle EU-s és NATO-s lépést támogatunk és ott állunk mögötte, azt viszont, azt viszont
Magyarország nem támogatja, hogy fegyverrel segítsük Ukrajnát. Ebben a konkrét helyzetben a magyar álláspont az, ami az
egyik nézet, hogy fegyverszállításokkal egy háborús helyzetet azt általában eszkalálnak. Ezért azt mondtuk, hogy mi nem
fogunk szállítani ilyet. Azt is elmondta, hogy nem engedjük meg a tranzitálását sem rajtunk keresztül.”
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„„Napjaink legfontosabb kérdése a béke és a biztonság” – jelentette ki dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter március 2-án,
szerdán, a szentendrei MH Altiszti Akadémia színháztermében tartott fórumbeszélgetésen.
A találkozón egyebek mellett a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program eddigi eredményeiről, a jövőbeni tervekről, az
aktuális biztonsági helyzetről, ezen belül az Ukrajna elleni orosz támadásról is szó esett.
Benkő Tibor prezentációjában kitért a hazánkat is érintő biztonsági kockázatokra és fenyegetésekre. Felhívta a figyelmet a
közel-keleti és észak-afrikai instabil államokra, az ezzel járó migrációs folyamatokra, amelyek szorosan összefüggenek a
terrorizmussal. „A magyar kormány azt az elvet vallja, hogy a gondokat és problémákat ott kezeljük, ahol azok keletkeztek,
hiszen senki nem vágyik ebben a világban arra, hogy vándoroljon és máshol találja meg a megélhetés lehetőségét” – mondta
a tárcavezető.
Az afganisztáni kivonulással kapcsolatban Benkő Tibor kijelentette: Magyarország húsz éven keresztül volt jelen a
szövetségesekkel együtt, azzal a céllal, hogy egy olyan társadalmi berendezkedést hozzanak létre, amelyben az ott élők
megtalálhatják számításaikat. „Úgy jöttünk ki, hogy nem oldottuk meg azt a feladatot, amiért odamentünk. Lehet azt
mondani, hogy hány ezer embert menekítettünk ki, de én azt mondom, hány millió embert hagytunk ott?” – jelentette ki a
tárcavezető, aki ugyanakkor felhívta a figyelmet a Nyugat-Balkán szintén instabil biztonsági helyzetére, ahol a viszonylagos
békét csak több ezer katona tudja fenntartani.
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Ezt követően figyelmeztetett a 2014-es ukrán-orosz konfliktusban – a Krím-félsziget annektálása során - megjelent újfajta
hibrid hadviselésre, amelyre nem volt felkészülve a világ, így újfajta kihívásként jelentkezett. „A kibertéren keresztül mindent
lehet blokkolni. Az energiaellátástól kezdve az egészségügyi ellátást és akár az oktatás minden területét” – tette hozzá.
A honvédelmi miniszter kiemelte: a NATO két, Európa biztonságát veszélyeztető „fenyegetettségi irányt” jelölt meg, amelyek
metszéspontja éppen Magyarországon van. „Az egyik a keleti, az orosz fenyegetettség, amelynek látjuk most is a hatását. A
másik pedig a déli fenyegetettség, ami a Nyugat-Balkánon keresztül éri el Európát. A NATO ide sorolja az illegális migrációt,
a terrorizmust, az instabil államokat, amely bennünket veszélyeztet” – tette hozzá.
Az orosz-ukrán háború kapcsán Benkő Tibor felidézte: a NATO Oroszországgal szemben évek óta a kettős megközelítés,
vagyis az elrettentés és párbeszéd alkalmazásának egységét hirdeti. „A párbeszédet az elrettentéssel együtt kell
alkalmaznunk. Elsődleges mindig a párbeszéd, hiszen a háború, a fegyveres küzdelem nem oldja meg a problémákat” –
mondta Benkő Tibor, hozzátéve: az Ukrajnában zajló háború senkinek nem jó.
„Magyarország a háború mielőbbi befejezésében érdekelt. Mi továbbra is elítéljük azt az agressziót, amelyet Oroszország
Ukrajnával szemben elkövetett. Továbbra is kiállunk Ukrajna területi egysége mellett, de azt, ami bekövetkezett, már nem
lehet visszacsinálni” – szögezte le a honvédelmi miniszter, aki szerint hibás volt azon országok döntése, amelyek fegyvereket
küldtek Ukrajnának.
Benkő Tibor aláhúzta: hazánk, mint a NATO szövetséges tagállama, elvégezte azt a feladatot, amelyet ebben a helyzetben a
szövetség elvárt tőle. „A NATO-n belül az elsők között voltak ott a magyar katonák az ukrán határon” – jelentette ki,
hozzátéve: a jelenlegi helyzetben a Magyar Honvédség képes ellátni feladatait külföldi csapatok Magyarországra telepítése
nélkül.
Kifejtette, hogy a Magyar Honvédség erőinek keleti országrészbe csoportosításának kettős célja van: a katonák humanitárius
feladatokban segítsék a rendőrség és a Belügyminisztérium munkáját a Magyarországra menekülők fogadásában,
elhelyezésében, a róluk való gondoskodásban. A katonai készenlét ugyanakkor garantálja azt is, hogy fegyveres csoportok
ne sodródjanak át Magyarország területére.
„A biztonsági környezet folyamatos változása, az újabb és újabb kihívások, kockázatok, fenyegetések megjelenése miatt
döntött úgy a magyar kormány, hogy végre kell hajtani egy átfogó Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programot” – mutatott
rá a honvédelmi miniszter, aki ismertette a honvédelem elmúlt harminc évének – a Néphadsereg és a Magyar Honvédség
helyzetének – alakulását. Felidézte: az 1989-ben szolgáló 155 ezer katona létszáma rövid idő alatt 23 950-re csökkent. A
stratégiai- és átfogó védelmi felülvizsgálatok, az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakítások
eredményeként megszűnt a hazai hadkiegészítés rendszere, csökkent a katonai szervezetek, a laktanyák, valamint a
harcjárművek létszáma is.
A tárcavezető kitért hazánk NATO csatlakozására is, amely azt a hibás gondolatot szülte, amely szerint „a NATO, mint a
legerősebb katonai szervezet majd megvéd minket”. „De a washingtoni szerződésnek van egy 3. cikkelye is, miszerint minden
tagország köteles olyan haderőt, képességet építeni és fenntartani, amivel garantálni tudja saját nemzete békéjét,
biztonságát. És ezt kell felajánlani a NATO részére, hiszen ezek a nemzeti összképességek alkotják a NATO közös erejét” –
emlékeztetett.”
Video:
Narrátor: „….valamint az ukrán-orosz háborúról beszélt”;”…de kitért az Oroszország és Ukrajna között zajló háborúra is”;
Benkő: „Kinek jó ez a háború? Senkinek nem jó.
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Narrátor: „A tárcavezető aláhúzta: Magyarország elítéli az agressziót és a háború mielőbbi befejezésében érdekelt.
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Az ország keleti régiójába csoportosított kötelékek felkészültségéről és elhelyezési körülményeiről tájékozódott Benkő Tibor
honvédelmi miniszter március 4-én, pénteken. A tárcavezető hangsúlyozta: a kormány és a honvédelmi tárca álláspontja
szerint a magyar katonáknak kell megvédeniük Magyarországot. A Magyar Honvédség a jelenlegi helyzetben képes szavatolni
az ország biztonságát.

I

„Katonáink felkészültek, motiváltak” - összegezte látogatásának tapasztalatait Benkő Tibor, aki Lippai Péter
dandártábornokkal, a Magyar Honvédség Parancsnoksága szárazföldi haderőnemi szemlélőjével együtt tekintette meg a
korábbi és új technikai eszközökből álló század kiképzésének egy részét. Benkő Tibor szerint az orosz-ukrán háború okozta
rendkívüli helyzetben kiemelt fontosságú a személyes kapcsolattartás, az oda-vissza párbeszéd vezető és katona között.
Pénteken, a határmenti települések vezetőit is tájékoztatta a tárcavezető a térségben kialakult helyzetről, az oda vezényelt
katonák kettős feladatáról és kérte őket, hogy támogassák a Magyar Honvédséget és nyújtsanak segítséget az állampolgárok
megnyugtatásában és hiteles tájékoztatásában.
„A helyi lakosoknak is érezniük kell, hogy mindent megteszünk a béke és a biztonság szavatolása érdekében. Szeretném
megnyugtatni a lakosságot: a Magyar Honvédség képes gondoskodni mindezekről” – fogalmazott a honvédelmi tárca
vezetője, majd hozzátette: a katonák tudják, hogy különleges és egyben veszélyes feladatot látnak el. „Katonáink
felkészültek, elhivatottak, tettrekészek, és bátran állnak hozzá a feladatokhoz, a kiképzettségükről is csak a legjobbakat
tudom elmondani” – húzta alá a honvédelmi miniszter.
Az orosz-ukrán háború legújabb fejleményeivel kapcsolatosan Benkő Tibor hangsúlyozta: nagyon fontos az, hogy
Magyarország ebből a háborúból kimaradjon. Mint mondta, a háború mindig emberi tragédiák sorával jár, a helyzet pedig
napról napra változik.
„A legújabb fejleményekből is lehet látni: Oroszország nem adta fel a harcokat, az ukrán hadsereg és az ukrán nép pedig
helytáll, és próbál ellenállni. Továbbra is az a meggyőződésem, hogy ezt a helyzetet fegyveres küzdelemmel, háborúval nem
lehet megoldani. A feleknek vissza kellene térniük a tárgyalóasztalhoz, hiszen a diplomácia, a megértés, az egymás iránti
lojalitás, valamint a tisztelet eszközeivel lehet csak megoldást találni, így lehet csak befejezni a háborút” – nyilatkozta Benkő
Tibor.
A katonákhoz fordulva a honvédelmi miniszter köszönetet mondott teljesítményükért, mint fogalmazott: megnyugtató
mindaz, amit ma is látott, majd tudatosította a katonákban, hogy határmenti szolgálatuk idején is a legfontosabb a biztonság
és a higgadtság.
Video:
„Az orosz-ukrán háború…”
Benkő: „…ennek a helyzetnek, ennek a háborúnak a beszüntetésére, ennek a helyzetnek a kezelésére”
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A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program eddigi eredményeiről, az aktuális biztonsági helyzetről, valamint az orosz-ukrán
háború hazánkra és a Magyar Honvédségre gyakorolt hatásairól beszélt Benkő Tibor honvédelmi miniszter március 5-én,
Jánoshalmán tartott tájékoztatójában.
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A Bács-Kiskun megyei Jánoshalmán folytatódott az a fórumbeszélgetés-sorozat, amelyen a honvédelmi tárcavezető – a helyi
érdeklődők mellett – a nyugállományú katonákkal, honvédségi nyugdíjasokkal találkozott és beszélte át a Magyar
Honvédséget érintő aktuális kérdéseket.
Az Imre Zoltán Művelődési Otthonban tartott előadásában a honvédelmi miniszter kitért a gyorsan, élesen változó biztonsági
környezetre. Kiemelte a közel-keleti és észak-afrikai instabil államok helyzetét, az illegális migrációt és az ezzel összefüggő
terrorveszélyt. Ismertette a magyar kormány ezzel kapcsolatos álláspontját, miszerint: ne a problémát engedjük be
Magyarországra vagy Nyugat-Európába, hiszen megdőlt az az elképzelés miszerint a társadalom elöregedési problémáit a
bevándorlás fogja megoldani.
Figyelmeztetett a Krím-félsziget 2014-es orosz annektálása során felbukkant új kihívásként jelentkező hibrid hadviselésre,
amelynek segítségével nagyobb katonai erők bevetése nélkül is birtokba lehet venni jelentős földterületeket, országrészeket,
romba lehet dönteni a gazdaság vagy akár az egészségügy működését. A kibertérben jelentkező fenyegetések elhárításához
naprakész, magas színvonalú oktatásra van szükség, ezért hozták létre a Magyar Honvédség Kiber Képzési Központját,
Szentendrén.
Benkő Tibor aláhúzta: a NATO jelenleg két fenyegetettségi irányt nevez meg Európa vonatkozásában, amelyek metszéspontja
éppen Közép Európában van. Az egyik a keleti, az orosz fenyegetettség, a másik pedig a déli, ami a Nyugat-Balkánon keresztül
éri el Európát. Hozzátette azt is, Magyarország számára a legnagyobb kihívás a Nyugat-Balkán békéje, ahol napjainkban is
több ezer katona biztosítja a viszonylagos békét. „Ez a kettős fenyegetettség nagyon nagy kihívás, és ezért kell az a nagy
ütemű Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program, amit elkezdtünk.”
Az orosz-ukrán háború kapcsán Benkő Tibor elmondta: Oroszország a NATO legnagyobb kihívása. „Magyarország a háború
mielőbbi befejezésében érdekelt, nem kell provokálni egyik felet sem, a bajbajutottakon pedig segíteni kell” – szögezte le a
tárcavezető.
(…)”
Video:
Narrátor: „az orosz-ukrán háború kapcsán a tárcavezető leszögezte” „háború”; „nem kell provokálni egyik felet sem…”
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A Magyar Honvédség határszolgálatát március 5-én, szombaton megtekintette Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium
parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, dr. Maróth Gáspár, védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos és dr. RuszinSzendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka.
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A katonák is folyamatos segítséget nyújtanak azoknak, akik az orosz-ukrán háború miatt hazánkban keresnek menedéket.
Humanitárius feladatokban segítik a rendőrség és a Belügyminisztérium munkáját a Magyarországra menekülők
fogadásában, elhelyezésében, a róluk való gondoskodásban. A katonai készenlét ugyanakkor garantálja, hogy Magyarország
területére fegyveres csoportok ne sodródjanak át.
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„A hon védelme arról szól, mennyire vagyunk elkötelezettek” - jelentette ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter március 5-én,
szombaton, Kiskunhalason. A fórumbeszélgetésen a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program eddig elért sikereiről, további
terveiről, valamint az orosz-ukrán háborúról is szó esett.
„A béke és a biztonság kérdése mindennél előbbre való, amelyeket pártpolitikától függetlenül, közösen kell megoldanunk”
– fogalmazott a Tiszti Klubban tartott rendezvényen a tárcavezető, majd felsorolta azokat a biztonsági kockázatokat és
fenyegetettségeket, amelyek közvetlenül érintik Magyarországot. Benkő Tibor hangsúlyozta, hogy mindannyiunknak vannak
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szerettei, az országunknak pedig vannak értékei, amelyek megőrzése a mi feladatunk. „Ezért kell erős Magyar Honvédséget
létrehozni, mert körülöttünk rendkívül gyorsan változik a biztonsági helyzet” - tette hozzá a honvédelmi miniszter.
Kiemelte: a hazánkat is érintő kockázatokat helyettünk senki nem fogja kezelni. Benkő Tibor felhívta a figyelmet arra, hogy
világszerte – főleg Észak-Afrikában, valamint a Közel-Keleten - egyre több instabil állam van, de Koszovóban és a NyugatBalkánon sincs béke. Ezek pedig kihatnak Európa, így Magyarország biztonságára is. Az illegális migrációval és az ezzel
összefüggő terrorizmussal kapcsolatban a tárcavezető kijelentette: Nyugat-Európa téved, mikor azt képzeli, hogy az eltérő
kultúrával és történelmi hagyományokkal, vallással rendelkező bevándorlók integrálódni fognak és megoldják a társadalom
elöregedésének problémáját. „Magyarország ezzel szemben a fiatalokat és a családokat támogatja, mert a kormány úgy
gondolja, hogy ezzel lehet megteremteni a jövő nemzedékének az alapjait” – hívta fel a figyelmet a honvédelmi miniszter.
Az Afganisztánból történő kivonulással kapcsolatban elmondta: a NATO 20 éves jelenléte, elsősorban az onnan történő
kivonulás sok-sok tanulságot hozott. „Húsz év után onnan kimenekül a szövetség, mert született egy politikai döntés, amihez
egyébként Magyarország jóval korábban csatlakozott. A kivonulás katonailag nem volt előkészítve, hazánk mégis 540 embert
menekített ki. Lehet azt mondani, hogy hány ezer embert menekítettünk ki, de én azt mondom, hány millió embert hagytunk
ott?” – vetette fel a kérdést Benkő Tibor.
Szólt az ukrán-orosz konfliktus első intő jeléről, a Krím-félsziget 2014-es orosz annektálásáról, amely során egy új
kihívásként jelentkezett: a hibrid hadviselés. Ennek segítségével nagyobb katonai erők bevetése nélkül is birtokba lehet venni
jelentős földterületeket, országrészeket, megbénítani azok infrastruktúráját. „Ne higgyük azt, hogy a biztonságunk csak úgy
létezik. Nem! Azért állandóan küzdeni kell. Ha békét akarunk, legyünk képesek annak megvédésére” – húzta alá.
A koronavírus okozta járványhelyzetről Benkő Tibor elmondta: bízzunk benne, hogy túlvagyunk a nehezén, azonban az
egészségügyi szakemberek szerint a járványok évtizedei következhetnek, amelyekre szintén fel kell készülni.
Az orosz-ukrán háború kapcsán a honvédelmi tárcavezető szerint a kettős megközelítés – az elrettentés és a párbeszéd jelenthet csak megoldást. „Oroszországgal szemben alkalmazni kell az elrettentés és a párbeszéd politikáját. El kell rettenteni
Oroszországot, hogy gondolatában se fogalmazódjon meg, hogy megtámadja a NATO szövetségeseket. A tárgyalás pedig
azért kell, mert a békét nem erőszakkal kell kiharcolni, hanem tárgyalás formájában. Ezért mondja azt a magyar kormány,
hogy maradjunk távol ettől a háborútól. És ebben semmi kivetnivaló nincs” – húzta alá Benkő Tibor.
A rendezvényen elhangzott: a NATO ma két veszélyeztetettségi irányt fogalmaz meg. „Az Oroszország jelentette keletit,
illetve a Nyugat-Balkánt is magába foglaló délit. Ez a két irányú fenyegetettségi pont a Kárpát-medencében metszi egymást
és ez újabb jel, hogy nem lehetünk tétlenek és várhatunk arra, hogy valaki megvéd bennünket. Megfontoltnak és
körültekintőnek kell lennünk ebben a kérdésben” – hívta fel a figyelmet a honvédelmi miniszter.
„Hogy miért az alapoknál kellett kezdeni a haderőfejlesztést?” – tette fel a kérdést Benkő Tibor, majd erre válaszul
emlékeztetett a Magyar Honvédség rendszerváltást követő évtizedeire is, példaként állítva azokat a nehéz körülményeket,
amelyekből a magyar kormánynak ki kellett emelni a haderőt, hogy elérje azt a folyamatosan növekvő és fejlődő pályát,
amelyen jelenleg van. Elmondta azt is: a stratégiai és átfogó védelmi felülvizsgálatok, az államháztartás hatékony működését
elősegítő szervezeti átalakítások eredményeként megszűnt a hazai hadkiegészítés rendszere, csökkent a katonai szervezetek,
a laktanyák, valamint a harcjárművek száma is, az 1989-ben 155 ezer fős hadsereg létszáma pedig 2007-re éppen csak elérte
a 23 ezret. „Megszüntettük annak lehetőségét, hogy egyáltalán tudjuk, hogy kire számíthatunk egy esetleges háború esetén”
– fogalmazott.
Benkő Tibor leszögezte: mi a NATO megbízható szövetségesei vagyunk és ebből senki nem csinálhat politikai kérdést. „Mi
mindig megtettük, amit a NATO elvárt tőlünk, a Magyar Honvédség pedig képes a rábízott feladatokat maradéktalanul
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végrehajtani” – hangsúlyozta, majd kiemelte: a szövetségesi rendszer erősítésének egyik bizonyítéka a Székesfehérváron
települt Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság (HQ MND-C) létrehozása is.
Hazánk 1999-es NATO csatlakozásával kapcsolatban elmondta: hibás gondolat, amely szerint a NATO, mint a legerősebb
katonai szervezet majd megvédi hazánkat. „A washingtoni szerződésnek van egy 3. cikkelye is, miszerint minden tagország
köteles olyan haderőt, védelmi képességet építeni és fenntartani, amivel garantálni tudja saját nemzete békéjét, biztonságát,
másrészt fel tudja azokat ajánlani a szervezetnek.
A hadkiegészítés rendszerének megszüntetése mellett a honvédelmi miniszter az Önkéntes Tartalékos Rendszer leépítését
is súlyos felelőtlenségnek nevezte, hiszen 2010-ben összesen tizenhét főt sikerült a haza szolgálatába állítani, majd ez a szám
a rendszer megújítása révén mára már több, mint 11 ezer. „Ennek építését a nyugállományú katonákkal kezdtük, ők voltak,
akiknek elsőként segítő kezet nyújtottunk. Az igazi eredmény azonban 2017-ben indult el, amikor fiatalok is csatlakoztak és
vállalták az önkéntes tartalékos szolgálatot” – mondta a honvédelmi miniszter, ismertetve a területvédelmi ezredekkel
kapcsolatos elképzeléseket is, amelyek az 50 éven felüli katonáknak is helyet biztosíthatnak.
A nyugállományú katonákkal kapcsolatban Benkő Tibor rámutatott: sokkal több – erkölcsi és anyagi – megbecsülést
érdemelnek, amiben most részük van.
(…)”
Video:
Narrátor: „…valamint az orosz-ukrán háborúról is beszélt Benkő Tibor…”
Benkő Tibor: „…. maradjunk távol, tartsuk magunkat távol ettől a háborútól” (…) „…azért hangzik el a kisfilmben is, hogy a
térség meghatározó erejét kell létrehozni…”
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Elismeréssel szólt Lorenzo Guerini olasz védelmi miniszter, a magyar katonák feladatvállalásáról és arról a segítségről és
támogatásról, amellyel Magyarország az ukrajnai menekültek fogadja, miután Budapesten hivatalos látogatáson fogadta őt
Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A két tárcavezető a találkozó során szándéknyilatkozatot is aláírt a védelmi
együttműködés további elmélyítéséről.
Katonai tiszteletadással, hivatalos látogatáson fogadta Benkő Tibor honvédelmi miniszter Lorenzo Guerini olasz védelmi
minisztert március 7-én, Budapesten. A találkozó kiemelt témái az orosz-ukrán háború, a Nyugat-Balkán stabilitása, valamint
a kétoldalú védelmi kapcsolatok voltak.
A megbeszélésen Benkő Tibor honvédelmi miniszter elmondta, hogy Magyarország mélységesen elítéli az Ukrajna elleni
orosz agressziót, és kiáll Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. Az orosz támadás egész Európa biztonságát
fenyegeti, amire egységes választ kell a Nyugatnak adnia. Az egység demonstrálása érdekében Magyarország támogatja a
NATO és az Európai Unió által meghozott döntéseket. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Ukrajnával szomszédos országként
hazánkra több feladat is hárul. „Magyarország kormánya a körültekintő, megfontolt, előrelátó és higgadt cselekvést
hangsúlyozza, és azt vallja: a helyzet rendezéséhez minél előbb vissza kell térni a tárgyalásos megegyezés útjára” – mondta,
hozzátéve: hazánk kiemelt szerepet vállal a háború elől menekülők befogadásában és segítésében. Jelen pillanatban a
menekültek tömegeinek fogadása, ellátása és elszállásolása a legégetőbb feladat. „Magyarország tömeges
menekülthullámra számít, így adott esetben a szövetségesek támogatására is szükség lehet” - tette hozzá a miniszter. Benkő
Tibor kiemelte, hogy szintén kritikus fontosságú Ukrajna gyors megsegítése. Magyarország egészségügyi és humanitárius
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segítséget nyújt az országnak, illetve alapvető hiánycikkeket, például üzemanyagot biztosít számukra” - hangsúlyozta a
tárcavezető.
A honvédelmi miniszter a tárgyaláson arról tájékoztatta olasz partnerét, hogy a Magyar Honvédség számára természetesen
az ország nemzeti határainak biztosítása is kiemelt feladat. Meg kell akadályozni, hogy a szomszédunkban zajló háború során
a harcoló erők alegységei átsodródjanak magyar területre. Ennek érdekében a Magyar Honvédség megerősítette jelenlétét
a keleti országrészben. Benkő Tibor a tárgyalást követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy hazánk stratégiai partnerként
tekint Olaszországra, a két ország közötti intenzív, kétoldalú katonai kapcsolatok kiterjednek a légierő és légvédelem,
továbbá a szárazföld területén számos közös gyakorlat végrehajtására, katona-egészségügyi és haditechnikai
együttműködésre. A kétoldalú együttműködés alakításában továbbra is prioritást élveznek a NATO-tagságból fakadó
kötelezettségekkel kapcsolatos megbeszélések.
A sajtótájékoztatón mindkét miniszter hangsúlyozta, hogy az ukrán-orosz háború ellenére sem szabad megfeledkezni a
nyugat-balkáni régióról, amely számos olyan politikai problémával küzd, amely könnyen biztonsági fenyegetéssé fejlődhet.
Lorenzo Guerini kifejtette: Olaszország is kiemelt figyelmet fordít a nyugat-balkáni térség stabilitására és fejlődésére, ami
kiváló terepet kínál az országaink közötti együttműködésre. Méltatta a magyar katonák KFOR-ban végzett munkáját, külön
kiemelve a misszió magyar parancsnokának eddigi tevékenységét.
A tárgyalás után a két fél szándéknyilatkozatot írt alá, amely a két ország közötti védelmi együttműködés bővítésének
lehetőségeit tartalmazza. Benkő Tibor a dokumentum kapcsán kifejtette: a háború elleni közös erőfeszítések mellett a két
nemzet a jövőben is tovább kívánja folytatni katonai téren a közös kiképzéseket, felkészítéseket, az innovációt, az oktatást
és a közös missziós együttműködést, többek között a KFOR-ban. „Ugyanabban a szövetségben vagyunk, közösek a
feladataink és a céljaink a térség békéjének megőrzése tekintetében, így természetes, hogy a Nyugat-Balkán biztonságáért
is közösen érzünk felelősséget” – fogalmazott.
Lorenzo Guerini mindenekelőtt Magyarország és a Magyar Honvédség kiemelkedő munkáját köszönte meg az ukrajnai
menekültek segítése és támogatása terén. Mint mondta, a találkozó során még ezekben az egész Európa számára nehéz
napokban is sikerült konstruktív és előremutató megbeszélést folytatniuk, a szándéknyilatkozat pedig a két ország és a két
védelmi terület kiváló együttműködésének bizonyítéka.
A háború kapcsán kijelentette: Oroszország Ukrajna elleni támadásának megítélése Olaszország részéről is egyértelmű:
határozottan elítélik az agressziót, minden erejükkel a párbeszédet szorgalmazzák, ugyanakkor minden támogatást
megadnak a NATO és az Európai Unió egységes döntéseinek végrehajtásához.
Video:
Narrátor: „(..) A találkozó kiemelt támája az orosz-ukrán háború volt”
Benkő: „Magyarország ugyanúgy, mint Olaszország mélységesen elitéli Oroszország háborúját az ukrán nép, az ukrán
nemzet, Ukrajna ellen. Az orosz háború az egész európára kihat, az európai emberek biztonságérzetére. Magyarország
kormánya úgy gondolkodik ebben az esetben, hogy körültekintően, megfontoltan, előrelátóan és nyugodtan kell cselekedni.
A békés megoldás útját kell választani, és minél előbb vissza kell térni a tárgyalásos megoldás keresésére.”
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„A Törökország és Magyarország közötti katonai kapcsolatok áttekintésének céljából dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter
hivatalában fogadta Ahmet Akif Oktay-t, Törökország budapesti nagykövetét március 9-én, szerdán.
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A megbeszélésen a tárcavezető elmondta, hogy Törökország hazánk kulcsfontosságú stratégiai partnere, a két ország közötti
kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak. A kiváló viszony jó alapot teremtett a katonai együttműködés bővítésére is,
amely a jövőben számos területen indulhat meg. A felek az együttműködést - még az idei évben - egyetértési megállapodás
aláírásával is megerősítik.
Benkő Tibor kiemelte, hogy Törökország fontos szövetségese hazánknak a terrorizmus elleni fellépés terén is, és alapvető
szerepe van a régió, valamint az európai biztonság szavatolásában, továbbá Európa migráció elleni védelmében.
Hangsúlyozta, hogy Magyarország nagyra értékeli Törökország ezirányú erőfeszítéseit.
A találkozó keretében a tárcavezető tájékoztatta a török nagykövetet az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos magyar
álláspontról. Leszögezte, hogy Magyarország a nemzetközi közösség erőfeszítéseivel összhangban mindent megtesz a
fegyveres harc mielőbbi befejezése és a hadviselő felek mielőbbi tárgyalóasztalhoz ültetése érdekében. A miniszter
leszögezte, hogy Magyarország az Ukrajnában élő magyarok védelme érdekében eltérően kell, hogy gondolkodjon, ezért
nem enged át fegyverszállítmányt a magyar-ukrán határon. Amennyiben ez megtörténne – mint mondta – Kárpátalja és az
ott élő magyarság is a háború részesévé, célpontjává válna.
Benkő Tibor elmondta, hogy a NATO döntéseivel összhangban veszünk részt a szükséges megerősítő intézkedések
végrehajtásában. A magyar erők felkészültségéről a NATO szárazföldi erők parancsnoka személyesen is meggyőződött és
elismerően szólt.
A tárcavezető hangsúlyozta a háború elől menekülő embereknek nyújtott humanitárius segítség fontosságát és azt, hogy
Magyarország mindent megtesz az ide érkező emberek megsegítése érdekében. Aki hazánkba érkezik, azok közül senki nem
marad ellátatlanul!
Ahmet Akif Oktay nagykövet elismerően szólt Magyarország menekültek megsegítésében végzett munkájáról, valamint
köszönetet mondott a magyar kormánynak az Ukrajnából hazánk területén keresztül hazatért török állampolgárokról való
gondoskodásért.
A nagykövet kiemelte Törökország szerepét az Ukrajna és Oroszország közötti közvetítésben. Elmondta, hogy a legfelsőbb
szintű telefonos egyeztetések mellett a hadviselő felek külügyminiszterei a törökországi Antaliában ülnek tárgyalóasztalhoz,
amely találkozón részt vesz a török külügyi tárcavezető is.
A találkozó végén a magyar tárcavezető és a nagykövet köszönetet mondott egymásnak a kiváló együttműködésért, valamint
a béke és biztonság érdekében tett közös erőfeszítésekért.”
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„Magas rangú delegáció tekintette meg a Keleti Pajzs 2022 feladat egyes mozzanatait az ország több pontján, március 9-én,
szerdán.
A Magyar Honvédség Parancsnoksága Előretolt Vezetési Pontját tekintette meg, valamint a Keleti Pajzs 2022 feladatról
kapott tájékoztatást Rob Bauer admirális, a NATO Katonai Bizottságának (Chair of the Nato Military Commitee – CMC)
elnöke, Raimundo Rodrigez Roca vezérőrnagy, a NATO Szövetséges Erők Európai Főparancsnokságának (SHAPE) törzsfőnökhelyettese, illetve Robert Hranj admirális, a horvát fegyveres erők vezérkari főnöke Debrecenben.
Bauer admirálist dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka fogadta, majd négyszemközti
megbeszélést folytattak. A NATO Katonai Bizottságának elnöke találkozott Szabó István honvédelmi államtitkárral, valamint
Kósa Lajossal, az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának elnökével is.
A megbeszélést követően a vendégek megtekintették a beregsurányi határátkelőt, valamint a határszakaszon települt
századot. A magas rangú delegáció programja délután a Veszprémhez közeli „nullaponti” lőtéren folytatódott, ahol
tájékoztatást kaptak az amerikai-magyar csapatok közös hadgyakorlatáról és a közös együttműködés lehetőségeiről. A
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vendégek ezt követően komplex, éleslövészettel egybekötött mozzanatot tekintettek meg: a katonák a humanitárius
feladatok ellátása során bekövetkezett támadás elhárítását gyakorolták, harci helikopterek és Gripen-vadászgépek légi
támogatásával.
A mozzanatot követően Rob Bauer admirális és Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy is elismerően szólt a látottakról. Az
admirális úgy fogalmazott: saját személyes meggyőződésének – azaz, hogy mindig fel kell készülni a lehető legváratlanabbra
is – megfelelően, a Magyar Honvédség is ennek szellemében teljesít szolgálatot, és elkötelezett, megbízható szövetségese a
NATO-nak. Mint mondta: „figyelemre méltóak a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program eddigi eredményei.
Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy aláhúzta: a látottak alapján kijelenthető, hogy a Magyar Honvédség képes szavatolni az
állampolgárok biztonságát, képes megvédeni az országhatárokat és rövid felkészülést követően is képes közös műveletekre
a NATO tagországainak szövetséges erőivel.
A programon – mások mellett - részt vett dr. Vidoven Árpád, a Honvédelmi Miniszter közigazgatási államtitkára, dr. Maróth
Gáspár, védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos, dr. Németh Gergely, védelempolitikáért felelős helyettes államtitkár,
dr. Korom Renáta, jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár, valamint dr. Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar
Honvédség Katonai Képviselő Hivatal vezetője.”
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„A honvédelem ügyének fontosságáról, a hazánkat is érintő biztonsági kihívásokról, valamint a Honvédelmi és
Haderőfejlesztési Program eddig elért eredményeiről tartott előadást Benkő Tibor március 9-én Szolnokon. Az Aba-Novák
Agóra Kulturális Központban megrendezett fórumon a honvédelmi miniszter aláhúzta: a honvédelem nemzeti ügy, minden
magyar ember közös feladata.
A honvédelmi tárca vezetője az előadást megelőző sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a NATO-nak éppúgy szüksége van
Magyarországra, mint hazánknak a szövetségre. Aláhúzta: Magyarország elismert tagja a NATO-nak és ez az elismerés
azoknak a magyar katonáknak köszönhető, akik garantálják az ország, valamint a magyar emberek békéjét, biztonságát. Mint
fogalmazott: ez a Magyar Honvédség és a katonák kötelessége, amit minden egyenruhás büszkeséggel lát el. Hozzátette, a
katonáknál senki sem akarja jobban a békét és biztonságot, hiszen ők azok, akik elsőként, első kézből tapasztalják meg egy
háború borzalmait.
Újságírói kérdésre válaszolva Benkő Tibor leszögezte: a 2021-ben elfogadott honvédelmi törvény egyértelműen kimondja,
hogy Magyarországon nincs sorkötelesség. Ugyanakkor azt is egyértelműsíti, hogy a honvédelem kérdése nemzeti ügy.
Szintén sajtóérdeklődésre felelve hozzátette: a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program az eltervezett ütemterv szerint
halad, amit az előre meghatározott, minden évben növekedő költségvetés tesz lehetővé.
A honvédelem ügye iránt érdeklődők számára tartott tájékoztató kezdetén Szalay Ferenc, Szolnok Megyei Jogú Város
polgármestere és dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő köszöntötték a honvédelmi minisztert. Benkő Tibor a hazánk
biztonsági környezetét is meghatározó események kapcsán elmondta, hogy napról napra, újabb és újabb kihívások jelennek
meg, amelyekre egységes választ kell tudni adni, ugyanis, a nemzetünket foglalkoztató kockázatokat csak mi magunk tudjuk
kezelni. A tárcavezető felhívta a figyelmet arra is, hogy világszerte egyre több instabil állam van, és ezt, a hazánkra is kiható
instabilitást ott kell tudni megoldani, ahol azok keletkeznek.
Benkő Tibor szólt arról is, hogy Európa tekintetében a NATO két fenyegetettségi irányt nevez meg: az Oroszország jelentette
keletit és a Nyugat-Balkánt fedő délit. Előbbi kapcsán elmondta: csakis a kettős megközelítés jelenthet megoldást, ami szerint
a NATO elrettentő erejének felmutatásával, de a diplomácia hangján, a párbeszéd eszközével kell a kihívásra reagálnunk.
Benkő Tibor aláhúzta: „fegyverekkel nem lehet békét teremteni”.
A katonák szolgálatát említve hozzátette: „a mi szakmánk a béke megőrzése és a békefenntartás. Ezt legrosszabb esetben,
ha kell, fegyverrel kell kivívni”. Kiemelte, hogy Magyarország és a magyar kormány célja is a béke elérése. „Nagyon
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egyértelműen fogalmazunk. A mi szándékunk az, hogy ne keveredjünk bele ebbe a háborús konfliktusba. És erre biztatjuk a
NATO többi tagállamát is” – húzta alá Magyarország honvédelmi minisztere. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban
elmondta: a magyar katonák felkészültek a legrosszabb eshetőségre is, arra, hogy azonnal kezelni tudjanak egy fegyveres
konfliktust, de ma az elsődleges feladatuk a humanitárius segítségnyújtás.
Rávilágított arra is, hogy az említett fenyegetettségi irányok metszéspontjában Közép-Európa, ahol hazánk is elhelyezkedik.
Éppen ezért rendkívül fontos, hogy olyan képességgel bírjunk, amivel a kihívásokat és fenyegetéseket kezelni tudjuk. Ezt a
célt szolgálja a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program is, amelynek legfontosabb célkitűzése, hogy a korábbi évtizedek
tudatos leépítései után újjáépítse a Magyar Honvédséget. Benkő Tibor felidézte, hogy 1989-ben még 155 ezer főt számolt a
haderő, ami 2007-re 23 ezer főre csappant. Egészen 2010-ig mindössze 17 tartalékos katona állt rendelkezésre, azonban
mára több, mint 11 és félezer fő alkotja a Magyar Honvédség Önkéntes Tartalékos Rendszerét. Benkő Tibor arra is
rámutatott, hogy a szisztematikus leépítés hátterében – hazánk 1999-es NATO-s csatlakozásakor – megjelent az a gondolat
is, miszerint a szövetség 5. cikke szerint a tagországok közös erővel védik majd meg Magyarországot, ha kell. Mint
fogalmazott: ez a gondolat alapvetően hibás, hiszen az ötödiket megelőzi a harmadik cikk, ami kimondja, hogy minden NATO
tagországnak olyan haderővel, képességgel kell rendelkeznie, amellyel képes szavatolni saját nemzete békéjét és
biztonságát. E nemzeti haderők alkotják a NATO közös erejét. (…)”
Video:
Narrátor: „(…) Az orosz-ukrán háború kapcsán kijelentette…”
Benkő: „(…) Nagyon egyértelműen fogalmazunk, hogy a mi szándékunk az, hogy ne keveredjünk bele ebbe a háborús
konfliktusba. Nem szabad belekevedni. Erre bíztatjuk a NATO többi tagállamát is. „
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A védelmi kapcsolataink és a biztonsági helyzet időszerű kérdései játszották a főszerepet a magyar-szlovák katonai
vegyesbizottság csütörtöki ülésén, melyen a magyar delegációt Szabó István honvédelmi államtitkár, míg a szlovák
küldöttséget Marian Majer védelmi minisztériumi államtitkár vezette.
A tárgyaláson ismét megerősítettük, hogy az Ukrajna elleni orosz inváziót mélységesen elítéljük, és kiállunk Ukrajna területi
integritása és szuverenitása mellett, valamint összhangban cselekszünk a NATO és az EU válaszlépéseivel, támogatjuk azokat.
A Magyar Honvédség számára nemzeti határaink biztosítása a legfontosabb feladat. Határaink védelmével - Szlovákiához
hasonlóan - egyben a NATO és az EU külső határait is védjük. Ennek érdekében a Magyar Honvédség erőinek erre a feladatra
kijelölt részét a keleti országrészbe csoportosítottuk át. A Magyar Honvédség támogatja a belbiztonsági erőket és a
humanitárius segítségnyújtási feladatokat egyaránt.
A nemzetközi kapcsolatok általános kérdéseinek áttekintése során hangsúlyozták a felek, hogy stratégiai partnerként
tekintenek egymásra, valamint a két ország közötti intenzív, kétoldalú katonai kapcsolatok kiterjednek a légvédelmi, továbbá
a szárazföld területén számos közös gyakorlat végrehajtására, katona-egészségügyi és haditechnikai együttműködésre. A
kétoldalú együttműködést továbbra is jelentős részben a NATO-, EU- és V4 tagságból fakadó feladatok határozzák meg. A
március közepén NATO aktiválásra kerülő Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság (HQ MND-C) szintén
fontos eleme kétoldalú együttműködésünknek, hiszen Magyarország és Horvátország mellett Szlovákia is keretnemzetként
vesz részt a parancsnokság munkájában.
A találkozó kiváló alkalmat biztosított a V4 elnökségünk eddigi tapasztalatainak megosztására, illetve az előttünk álló
feladatok áttekintésére is, hiszen a V4 elnökségi feladatokat 2022. július 1-jétől hazánk Szlovákiának adja át.
A tárgyalást követően Hajnik László ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi Együttműködési Főosztály
főosztályvezetője és dr. Martin Sklenár, a Szlovák Védelmi Minisztérium védelempolitikai igazgatója aláírta a két
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minisztérium Kétoldalú Katonai Együttműködési Tervét. Összesen ötven konkrét együttműködési programról született
megállapodás a 2022-es évre, amelyből Magyarország területén huszonhárom, Szlovákia területén huszonhét valósulhat
meg.
A találkozóval és az együttműködési terv aláírásával a két ország védelempolitikai, illetve katonai kapcsolatai továbbra is
magas szinten maradnak.”
Video:
Narrátor: „(…)… hazánk mélységesen elítéli az Ukrajna elleni orosz inváziót, kiáll keleti szomszédunk területi intergritás,
szuverénitása mellett”
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M2. táblázat: az orosz agresszió megnevezései a HM oldal Hírek rovatában
1
2
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Ukrajnát ért orosz megszállás
orosz fegyveres támadás
oroszországi támadás
konfliktus
orosz fegyveres támadás Ukrajna ellen
Ukrajnában kialakult helyzet
orosz agresszió
Magyarország rendkívül aggasztónak ítéli meg a jelenlegi helyzetet
orosz agresszió
Ukrajna területén bekövetkezett események eszkalációja
ukrajnai válság
háborús konfliktus
háborús konfliktus
Ukrajna elleni orosz támadás
háború
Nem tudjuk, hgy az orosz agresszió mekkora területet fog felölelni
háborús helyzet
Ukrajnát ért orosz támadás
háborús helyzet
Ukrajna orosz megszállása
orosz-ukrán háború
komolyabb konfliktus lehet
kihívás
kockázat
fenyegetés
orosz-ukrán konfliktus
orosz-ukrán háborús helyzet
orosz fenyegetettség, amely most valósággá vált
Ukrajnában folyó háború
orosz agresszió miatt kirobbant háború
háború
háborús helyzet eszkalálódása
Ukrajnában folyó háború aktuális helyzete
kialakult helyzet
ukrán és orosz csapatmozgások
Ukrajnában folyó háború
folyamatosan változó események
ukrajnai konfliktus
háború elol hazánkba érkezo
ukrajnai helyzet
háború
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42
43
44
45
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70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
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82
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Ukrajnában folyó háború
orosz-ukrán helyzet
Ukrajna elleni indokolatlan orosz agresszió
orosz-ukrán konfliktus
konfliktus
háborús konfliktus
helyzet
Ukrajnában háború zajlik
orosz támadás
orosz-ukrán háború
orosz támadás
helyzet
orosz-ukrán háború
konfliktus
orosz támadás
ukrán konfliktus
háború
háborús helyzet
Ukrajna elleni orosz támadás
orosz-ukrán háború
Ukrajnában zajló háború
háború
agresszió, amelyet Oroszország Ukranával szemben elkövetett
ukrán-orosz háború
Oroszország és Ukrajna között zajló háború
háború
agresszió
háború
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború
háború
harcok
fegyveres küzdelem
háború
orosz-ukrán háború
helyzet
háború
helyzet
orosz-ukrán háború
háború
orosz-ukrán háború
háború
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború
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86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

ukrán-orosz konfliktus
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború
háború
orosz-ukrán háború
Ukrajna elleni orosz agresszió
orosz támadás
ukrán-orosz háború
Oroszország Ukrajna elleni támadása
agresszió
orosz-ukrán háború
Oroszország háborúja
orosz háború
orosz-ukrán háború
fegyveres harc
háború
háborús konfliktus
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború
háborús konfliktus
Ukrajna elleni orosz invázió
Ukrajna elleni orosz invázió
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