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A Honvédelmi Minisztérium vezetése megdöbbenéssel olvasta az Iváncsik Imre MSZP-s 

képviselő által jegyzett, meggondolatlan közleményt. A politikus állításával szemben a 

Kormány és a honvédelmi vezetés megfontoltan, átfogó tervek és elképzelések alapján dönt a 

Magyar Honvédség fejlesztéséről, eszközbeszerzéseiről. Közlemény.  

A Magyar Honvédség olyan forgószárnyas repülőtechnikával rendelkezik, amelyet a 

katasztrófa-helyzetekben (árvíz, ipari katasztrófa stb.) is eredményesen lehet alkalmazni a 

magyar lakosság és az ország anyagai javainak védelme érdekében. A Magyar Honvédség 

szállítóhelikopter képességének jövőbeni helyzetét elemezve elérkezett az idő annak 

eldöntésére, hogy egy jelentős beruházással még nagyjából 10 éven keresztül fenntartsuk a 

keleti típusú helikoptertechnikát, vagy pedig új lehetőségeket keresve, az összeget egy más 

típusú rendszer meghonosítására fordítsuk, mely így szemlélet és technológiaváltást is maga 

után von. Ezzel a költséghatékony konstrukcióval kaphatjuk meg majd azt a helikopter 

képességet, amire hazánknak szüksége van. Az UH-1N típusú helikopterek átvételével rövid 

idő alatt, jutányos áron komplett csomag keretében juthat hozzá Magyarország modernebb 

technológiához.  

 

A közlemény állításával szemben tehát a Kormány és a Honvédelmi Minisztérium nem 

ötletszerűen, hanem terveket előkészítve, folyamatos egyeztetéseket lefolytatva dönt az 

esetleges Amerikai felajánlásról. A helikopterek átvételéhez először a kongresszusi 

jóváhagyás szükséges hozzá, azt követően kezdődhetnek meg a tárgyalások az amerikai féllel 

a részletekről és a tényleges árajánlatról. A végleges ajánlat megtétele után a magyar 

kormánynak 60 napja lesz a döntés meghozataláig. Az átvétel esetén a majdani összeget 7-10 

éves időtávban, kölcsönös megállapodás alapján, előre meghatározott ütemben tudja hazánk 

kiegyenlíteni a költségvetésből.  

 

Különösen megdöbbentő, hogy a szocialista politikus – feltehetően a szocialista kormány által 

előnytelenül módosított szerződést ellensúlyozandó – elavult, a szövetségesekkel való 

együttműködésre képtelen repülőgépeknek nevezi a Gripeneket, amelyeknek köszönhetően a 

magyar vadászgép-képesség ma is a térség egyik legfejlettebbjének számít, és amely gépekből 

a svájci haderő éppen most szerez be 22 darabot.  

 

Felszólítjuk az MSZP-t, hogy amennyiben felelős politikai erőnek tartja magát, tartózkodjon a 

felesleges hangulatkeltéstől.  
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