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Írjon egy 18–20 mondatos fogalmazást az alábbi két téma EGYIKÉRŐL a 

megadott szempontok alapján. 

(Szótár használható.) 
 
 

1. Ön egy külföldi előadásra készül, amelynek témája a tömeghadsereg és a 

professzionális haderő összehasonlítása. Készítse el előadásának írásos 

változatát a következő szempontok alapján: 

 

   a két haderőmodell előnyei valamint hátrányai; 

  a biztonságpolitikai helyzet, amely indokolja a két modellt; 

 a két haderőmodell társadalmi támogatottsága. 

 

 

 

 

2. Ön egy külföldi katonai folyóirat számára készül cikket írni a hadsereg és 

a politika kapcsolatáról. Készítse el a cikk rövidített változatát az alábbi 

szempontok alapján: 

 

 mit jelent a professzionális haderő politikai semlegessége; 

 miért van szükség a haderő civil kontrolljára; 

 hogyan valósul meg a civil kontroll a Magyar Honvédségben. 
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Як і в багатьох країнах Європи, так і в Угорщині на початку нового століття військова 

повинність у мирний час була скасована. Національна безпека в країні тепер 

забезпечується професійною армією, особовий склад якої комплектується виключно на 

добровільній основі. Однак суперечки щодо переваг загальної військової повинності 

донині не вщухають. 

Захисники загальної військової повинності вважають, наприклад,  що лише військова 

служба за призовом забезпечує швидку та ефективну відповідь  на можливі загрози 

національній безпеці,  оскільки одночасно може бути задіяна велика кількість 

людських ресурсів. З іншого боку, вони змушені визнати, що до скасування військової 

повинності в 2004 році призвело вкрай негативне ставлення до строкової служби в 

суспільстві. Молоді люди вважали, що  служба в армії стоїть на заваді здійснення їхніх 

життєвих планів, професійного навчання та кар’єрного росту. Крім низької мотивації, 

солдатам строкової служби, особливо в останні роки перед скасуванням закону про 

військову повинність, зазвичай не вистачало польового досвіду і належної військової 

підготовки, оскільки процес навчання в армії був вкрай неефективним. Важливо 

відмітити й те, що держава виявилася не в змозі утримувати величезну армію, що 

базується виключно на призовниках. 

Прихильники ідеї професійної армії як головний аргумент наводять високу мотивацію 

професійних військовослужбовців. Дійсно, гарантія зайнятості, сучасне, 

високотехнологічне оснащення сучасної армії, висока заробітна плата і широкі 

можливості для здобуття вищої освіти та кар'єрного росту позитивно позначаються на 

мотивацію особового складу і сприяють зміцненню бойового духу. А це означає, що 

підвищується оборонний потенціал країни. Зрозуміло, військова професія має й 

зворотну сторону: контрактники часто змушені тривалий час перебути далеко від сім'ї, 

також можливе обмеження громадянських прав і свобод, більш того, беручи участь у 

бойових діях, вони постійно ризикують власним життям і здоров’ям. 

Після вступу Угорщини в НАТО стало очевидним, що тільки професійні збройні сили 

здатні забезпечити належний внесок у спільні з іншими членами Альянсу 

багатонаціональні миротворчі операції. Окрім того, оскільки Угорщина як член НАТО 

присутня в бойових зонах, то участь в таких діях військовослужбовців за призовом є 

небажаною, адже це призвело б до серйозних протестів у суспільстві.  

Престиж армії в суспільстві на сьогодні досить високий, і в переважній більшості 

громадяни Угорщини схвалюють скасування військової повинності в мирний час. 



 

 

2. feladat mintamegoldása 

 

 

У демократичній державі збройні сили та інші військові формування не можуть 

виступати політичним суб'єктом, не можуть бути використані для  обмеження прав і 

свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади 

чи перешкоджання їх діяльності. Саме цей принцип є керівним у країнах НАТО, в тому 

числі і в Угорщині, яка мала в минулому досвід комуністичного режиму. Якщо раніше, 

за однопартійної системи для військовослужбовців бути членом комуністичної партії 

було майже обов’язковим і великим плюсом, особливо для кар'єрного росту, то з 

переходом до демократії і створенням професійної армії офіцерському й 

сержантському складу заборонено вступати в будь-яку партію і займатися 

внутрішньополітичною діяльністю. 

Необхідність політичного нейтралітету збройних сил насамперед пов'язана з 

небезпекою здійснення військового перевороту. Справді, відомо багато прикладів з 

історії, коли армію використовутали для антиконституаційної узурпації влади в різних 

країнах світу. Слабкість демократичних інститутів може також привести до того, що в 

разі політичної кризи в країні армія спробує захопити владу і перешкодити діяльності 

законного уряду, як зовсім недавно це трапилося в Туреччині, де генералітетом була 

здійснена спроба військового перевороту під приводом захисту демократії.  

Створення армії, яка безумовно лояльна демократично обраному політичному 

керівництву і діє відповідно до конституції, починається із введення обов'язкового 

цивільного контролю над збройними силами. Військове керівництво повинно бути 

повністю підконтрольним парламенту як вищому органу влади і підпорядкованим 

уряду і Верховному Головнокомандувачу Збройних сил у межах, передбачених 

Конституцією. 

Ефективний цивільний контроль гарантує і прозорість військових витрат. Якщо в 

минулому армія могла необмежено поповнювати свій бюждет в залежності від 

політично мотивованих рішень комуністичного керівництва, то в наші дні всі зміни в 

оборонний бюджет вносяться тільки після обговорення в парламенті і голосування 

депутатів. Постійний військовий бюджет, розрахований з урахуванням необхідних 

витрат на утримання армії і схвалений парламентською більшістю є гарантією  

недопущення невиправдано завищених витрат на армію. 

Історична практика доводить, що професійна армія під контролем демократичних 

інститутів ефективно виконує свої головні завдання, безпосередньо спрямовані на 

захист національних інтересів країни від зовнішніх та внутрішніх загроз, на захист її 

суверенітету і територіальної недоторканності, при цьому забезпечуючи стабільну 

діяльність уряду і безпеку громадян. 

 

 


