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Összefoglaló 
A hadfelszerelési politika és a védelmi ipar összefüggéseinek magyar vonatkozású 

tényeinek feltárásakor tulajdonképpen két idıszakot szükséges elkülöníteni.  
Az egyik az Európai Uniós közbeszerzés kötelezı bevezetése elıtti-, a másik az EU-s 

közbeszerzések idıszaka.  
A Magyar Honvédség a kezdeti idıkben tett még erıfeszítéseket arra vonatkozólag – és az 

ország makrogazdasági érdekei is igencsak megkívánták ezt – hogy némi autonomitást, megırizve 
egyes hadipari területeken ellássa sajátmagát, késıbb aztán, ahogy az EU-ba való belépést 
követıen nyilvánvalóvá vált, hogy beszerzési szabályainkat harmonizálni szükséges az Unió 
egységes szabályaival és irányelveivel, lelassulva és eltunyulva veszítettük el minimális 
autonómiánkat és nagy részben exportra támaszkodtunk.  

A saját elıállítású és persze saját fejlesztésben megalkotott fegyverzeti vagy hadfelszerelési 
termékek nemcsak az ország gazdasági biztonságát teremthetnék meg, de politikai 
szuverenitásához is megfelelı alapokat jelentenének.  

Míg a beszerzéseinkre fordított növekvı tendenciájú reálérték külföldi kasszákba 
vándorolt, a hadipari célú K+F költségek GDP arányos volta egyre elkeserítıbben pecsételte meg 
ráutaltságunkat más nemzetek fejlesztéseire. 

A többi visegrádi ország sem tudhat magáénak nagy fejlesztési projekteket, de mind 
védelmi költségvetésben, mind fejlesztésre szánt forrásokban mögöttük kullogunk. A legzavaróbb 
tényezı pedig az, hogy ezzel ellentétesen a személyi jellegő kiadásokra fordított forrásainkat a 
teljes honvédelmi tárca átalakítása után sem tudtuk kellı mértékben csökkenteni. 

A visegrádi országok hadiparára tett kitekintéssel megállapíthatjuk, hogy a hadfelszerelési 
politikánk ezidáig nem érte el azt a célját, miszerint olyan optimális mérető védelmi fejlesztési-
gyártási kapacitást hozzon létre és mőködtessen, ami képes lenne akár külföldi haditechnikai 
eszközök beszerzésével biztosítani a haderı alaprendeltetésébıl adódó feladataik maradéktalan 
végrehajtását. 

Országunk ugyan igyekszik megteremteni a haditechnikai modernizáció alapjait és 
lehetıvé teszi a NATO és EU védelmi és biztonsági programokba való bekapcsolódást, de a 
kijelölt fejlesztési programokat, projekteket terhelı forráselvonások jócskán lassítják azok 
megvalósulását. 

A hadfelszerelési politika spektruma a nemzetgazdaságban végbemenı változások hatására 
jelentısen átalakult, és az alábbi prioritások térnyerését segítették elı: 
• új, nemzeti igényeket kielégítı haditechnikai K+F programok indítása; 
• a védelmi ipar felkészítése a technológia transzferre és a nemzetközi programokba való 
bekapcsolódásra; 
• haditechnikai modernizációs programok hátterének biztosítása; 
• a magyar gazdaságban és a tárcán belül is a tulajdonviszonyok gyökeresen átalakultak 
(hadipari tevékenységek végzésére honvédségi részvénytársaságok jöttek létre);  
• a tömegtermelési kapacitások radikálisan csökkentek, követve a védelmi szféra egyre 
csökkenı volumenét; 
• megkezdıdött a korszerő minıségbiztosítás rendszerek kiépítése; 
• a (köz) beszerzési törvény alkalmazásának jogharmonizációja az Európai Unió 
jogforrásaival. 

A technológiai transzferek befogadása magas prioritású, mert növeli a védelmi képességeket 
és elınyös a nemzetközi kooperáció kibontakozására. Azonban jelenlegi képességeink elsısorban 
egyes elektronikai, mechanikai és biológiai területeken nyújtanak kétoldalú kapcsolatokra 
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lehetıséget külföldi partnereinkkel. 
A beszerzés folyamatában lehetıséget kell adni az „off-set”-hez, melynél törekedni kell 

arra, hogy minél nagyobb része a védelemgazdaság felé irányuljon. 
Összességében a hadfelszerelési politikának – mind anyagi, pénzügyi és humán területen – 

a távolabbi jövıben is támogatni szükséges a nemzetközi együttmőködést, amely egyben szélesíti 
a hazai apparátus technológiai ismereteit is, és lehetıvé teszi bekapcsolódásunkat a nemzetközi 
munkamegosztásba. 
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I.  KUTATÁS CÉLJA ÉS EL İZMÉNYEI 
 

1. A kutatás elızményei és aktualitása 
 

A kutatási téma aktualitását indokolja a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) 
és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) mőködésének minden területére kiterjedı 
megújítása és a napjainkban végrehajtásra kerülı haderıreformja. A haderıreform szükségességét 
a II. világháborút követı globális, bipoláris biztonsági architektúra megszőnése óta Európában 
megjelenı új típusú védelmi programok megjelenése, térhódítása, a NATO (North Atlantic 
Treathy Organisations, továbbiakban: NATO) tagságunkkal együtt járó és vállalt katonai 
képességek létrehozása során alkalmazandó hatékonysági követelmények egyaránt indokolják. 

 
 Napjainkban a fejlett európai országok védelmi programjaik alkotása során fokozott 

figyelmet fordítanak a haderık rugalmas alkalmazhatóságára és harci képességeik 
programozhatóságára. A védelmi programok és azok alkotó elemei a felgyorsult környezeti 
hatásoknak megfelelıen folyamatos változásoknak vannak kitéve, néha egészen rövid idı alatt.  

 
A gyorsan változó környezethez való folyamatos alkalmazkodás kényszere miatt 

célszerőnek látszik a védelmi feladatokat újszerően, folyamat- és programorientált módon 
megtervezni. A védelem alapfeladatainak megfelelı tervezési és költségvetési folyamatoknak 
képeseknek kell lenniük arra, hogy elviseljék ezeket a dinamizmusokat. A tervezési program 
részeként a felelıs katonai vezetıknek és a menedzsereknek ma már minden szinten a "mi van 
akkor, ha (what-if)" típusú kérdésekkel kell vizsgálniuk és elemezniük gazdálkodási folyamataikat.  

 
A katonai vezetıknek fel kell készülniük, hogy releváns választ tudjanak adni ezekre az új 

típusú kérdésekre. A védelmi programok rugalmassága mellett egy másik kulcskérdés az erıforrás 
hatékony felhasználásának a biztosítása. "Nem csak arról van szó, hogy többet kell költeni a 
védelemre, hanem arról is, hogy bölcsebben kell költeni" - mondta Lord Robertson NATO fıtitkár 
székfoglaló beszédében1.  

 
Nyilvánvaló, hogy a téma akárcsak megközelítıen teljeskörő feldolgozása messze 

meghaladja egy doktori értekezés adta terjedelem kereteit, ezért vizsgálataimat kénytelen vagyok 
néhány, általam legfontosabbnak ítélt területekre korlátozni, úgy mint a közbeszerzés, az 
ingatlangazdálkodás és a pénzügyi gazdálkodás. 

 
Hazánk védelemének a szők pénzügyi korlátok adta lehetıségek mellett is erısnek és 

rugalmasnak kell lennie. Ezért a hazai haderıreformnak fı célja a hadsereg mőködıképességének 
széles körben történı újragondolása. Alapvetı cél egy, a XXI. század haderıszervezési elveinek és 
a NATO tagságból eredı követelményeknek még inkább megfelelı, ütıképesebb, a katonai 
képességek kialakítása és létrehozása tekintetében élenjáró, merıben új, "képességalapú" haderı 
létrehozása.  

Ezen fejlesztés keretében kell végrehajtani mindazokat a szervezeti, vezetési és mőködési 
átalakításokat, amelyek biztosítják az erık és eszközök leghatékonyabb vezetését és alkalmazását. 
Az átalakítás elsı üteme azonban nem a haditechnikai eszközök és fegyverrendszerek cseréjét 
                                                 
1 Washington,  2001. március 7-én 
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jelenti elsısorban, hanem az alkalmazott vezetési - szervezési és gazdálkodási eljárások 
újragondolását.  

 
A fenti eljárások hatékonyságának javítása szervesen illeszkedik a kormánynak azon 

kötelezettségéhez, melyet a közigazgatás modernizációja területén vállalt az Európai Uniós 
integrációval kapcsolatban, s ez érinti az államigazgatás egészének megújulását is. 

 
A NATO, illetve az Európai Unió (továbbiakban: EU) országaiban napjainkban 

kinyilvánított és gyakorlati alkalmazásban is megjelenı új közigazgatási gondolkodás és új 
közszolgálati filozófia (New Public Management) megköveteli a magas színvonalú és hatékony 
közigazgatást a tagjelölt országoktól is, mint az uniós elvárásoknak történı megfelelést.  

Az olyan fogalmak, mint hatékonyság (effectiveness), eredményesség (efficiency), 
takarékosság (economy), áramvonalasság (streamline) és képzettség (education), ma már mind 
felvételi követelményként jelennek meg a tagjelölt országokkal szemben, amelyeket a közszolgálat 
(public service/public sector) területén is teljesíteni kell.  

 
Ezért a közszolgálat újszerő megközelítése hazánkban is alapvetı követelményként 

jelentkezik. A demokratikus választások jelentıségét szem elıtt tartó államigazgatási szerveknek 
mindinkább el kell fogadniuk az adófizetı állampolgár „ıfıméltóságának” azon választói 
követelését, hogy a közszolgálati és állami feladatok - beleértve a védelmet is – végrehajtásukat 
tekintve költséghatékonyak legyenek. Más szóval, érjék meg az elıállításukkal kapcsolatban 
felmerült ráfordításokat, és váljanak költség arányosan finanszírozhatókká. 

 
A védelmi feladatok gerincét alkotó csapatok haditechnikai eszközökkel, készletekkel és 

objektumokkal történı felszerelése a hadsereg ellátási és kiszolgálási rendszerének teljes 
megújulását követeli meg a hatékonyság és a gazdaságosság irányába. A védelemgazdasági 
tevékenység modernizációja és újraszervezése folyamán biztosítani kell a hatékony mőködés 
megvalósításához szükséges belsı tisztánlátást, valamint a politikai vezetés és a parlamenti 
döntéshozók jobb rálátását a honvédelem ügyére. Meg kell valósítani a hatékony civil kontrollt a 
honvédség irányításának területén.  

 
Tehát a jövıben átláthatóvá kell tenni a Honvédelmi Minisztérium költségvetését. A 

hadsereggel kapcsolatos politikai és stratégiai célok tisztázása és megfogalmazása után elérkezett 
az idı azok megvalósítására és a gyakorlat módszertani elveinek kidolgozására majd folyamatos 
bevezetésére a HM tárca költségvetési forrásainak tervezése, hatékony felhasználása és 
eredményességi ellenırzése terén.  

 
Mindezeket figyelembe véve fontosnak tartom e kérdések összehasonlító vizsgálatát a 

visegrádi államok tekintetében. Érdekes és értékes megfigyeléseket tehetünk, annak 
megállapítására, hogy szomszédos országaink, akik a ’80-as évektıl hasonló belpolitikai és 
gazdasági múlttal, identitással rendelkeztek; valamint közel azonos idejő rendszerváltást és több 
kormányváltást megéltek, hadigazdaságuk, védelmi iparuk miként alkalmazkodott az újonnan 
kialakított belsı normatívákhoz, úgy hogy két nemzetközi közösség - egy gazdasági és egy katonai 
- elvárásainak is megfeleljen. 
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2. A kutatás célja 
 
 A rendszerváltást követıen, éppen a NATO tagságból eredı kötelezettségeink miatt a 
hadsereg tevékenységét döntıen a katonai szövetség részére felajánlott katonai-védelmi 
képességekben, minıségi és teljesítménymutatókban kezdték mérni és értékelni. A hatékonyság 
kérdése ismételten elıtérbe került. Fokozatosan erısödött az igény a vezetés részérıl a 
költségvetési pénzek felhasználása során a hatékonyság kimutatására és mérhetıségére, a 
civilkontroll pedig a védelmi költségvetés átláthatóságát (trancparency) szorgalmazza.  
 

A hadsereg civil kontrollja paradigmaváltást igényel a katonai gazdálkodás területén. Egy 
új gazdálkodási filozófia kialakítását és alkalmazását a védelmi erık gazdálkodása területén.  

 
Kutatásom végrehajtásakor elsısorban az vezérelt, hogy elemzıen feltárjam a bevezetett 

szabályozók nemzet-, valamint hadigazdaságra gyakorolt hatását.  
 
Vizsgálati területek: 

1. A védelmi költségvetés GDP arányos volta a visegrádi államok tekintetében 
2. A Visegrádi államok Európai Unióval és annak beszerzési jogrendjével való 

jogharmonizációja a közpénzek felhasználását tekintve az államok honvédelmi 
berendezkedés során 

3. A Visegrádi országok NATO követelményekhez való alkalmazkodásának 
megvalósulása az alkalmazott hadfelszerelések korszerősítése és a tagországok 
védelmi iparának kooperációs politikája a kölcsönös konformitás elérése érdekében 

4. Az államok közpénzen mért – a katonai erıkben és eszközökben, valamint a 
nemzetközi szerepvállalásban megjelenı - reálértéke 

 
Alapvetı kérdésként kezelem, hogy miként képes egy katonai szervezet, mint önállóan 

gazdálkodó gazdasági egység megfelelni a XXI. század gazdasági formációi által diktált új 
gazdasági kihívásoknak? Hogyan képes élni az államháztartás bevételi oldalának adók útján 
történı további növelhetıségének beszőkült tere, s kiadásainak egyidejő kordában tartása mellett? 

 
Ilyen és még hasonló kérdésekre keresem a választ a controlling módszerek és technikák 

adaptálása révén, nevezetesen a Magyar Honvédség költségvetési gazdálkodásának tevékenység, 
feladat, program alapú tervezésének és menedzsmentjének controlling koncepció oldaláról történı 
megközelítésével.  

 
A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség rész-egészében  megtalálható a 

közszolgálati szektor hatékonysági alapkövetelményének egyik legsarkalatosabb pontja, a 
szakfeladatok teljesítéséhez kapcsolható rendelkezésre álló erıforrásokkal összepárosított 
gazdálkodói felelısség és egyúttal annak ellenırzése is.  
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3. A kutatás módszere és az értekezés felépítése 
 

3.1. A kutatási feladatok megközelítése  
 
 A doktori értekezésem több tudományterületet köt össze: a közgazdaságtudományt, illetve 
azon belül a vezetéstudományt, a katonai gazdaságtant és a hadtudományt. Vizsgálataim 
középpontjában a katonai gazdálkodást a védelmi feladatokkal összekapcsoló modern védelmi 
tervezési folyamatok, élenjáró információrendszerekkel támogatott nyilvántartási és beszámolási 
rendszerek védelmi célú alkalmazását.  
 

A kutatás során megfogalmazott célkitőzés megvalósításakor a modern (más néven 
normál) tudomány módszertanára támaszkodtam. A normál tudomány a világot objektív módon 
létezınek és megismerhetınek, önmagát pedig érték-semlegesnek tekinti. Leírásában alapvetıen a 
pozitivista módszertan szabályai szerint jár el. Kutatási kérdéseim megválaszolásánál és 
igazolásánál e pozitivista módszertan szabályait követtem. 

Részleteiben: 
• a hipotézisek alkotása, általánosítható ok-okozati kapcsolatainak feltételezésébıl 

indultam ki; 
• a hipotézisek empirikus vizsgálatokon keresztül történı megerısítését vagy elvetését 

alkalmaztam. 
 

A kutatás végrehajtásakor elıbb a szakirodalom – hazai és nemzetközi viszonylatban - 
feltérképezését hajtottam végre. A kutatás során nemcsak a vizsgált idıszakra vonatkozó 
forrásokat, hanem azt megelızıeket és az azt követıeket is áttanulmányoztam. 
 

Azt kerestem, hogy az elmélet hogyan közelíti meg a kutatás tárgyát, illetve megelızı 
kutatások folytak-e a témában, s ha igen, akkor azok milyen eredményre vezettek. A szakirodalmi 
feltáró munkát a hipotézisek megfogalmazása zárja. Ezt követıen egy empirikus és adatfelvételi 
szakasz következik. E vizsgálatok alapján jutottam el a hipotéziseim igazolásához. 
 
 Értekezésem során nem célom sem a hazai, sem más nemzetek jogi háttérének és 
szabályzóinak korrekt, pontos ismertetése, illetve felsorolása, annak bemutatására csak 
érintılegesen van térben és idıben lehetıségem, mivel maga a vizsgált idıszaknak, a doktori 
értekezés megírásának-, valamint annak védésének idıbeli eltolódása azt értelmetlenné teszi, 
valamint elfedi a dolgozat valós téziseit. 
 

3.2. A kutatási módszertan bemutatása 
 
 A tapasztalatok szerint az empirikus kutatás megvalósítását több tényezı befolyásolja, 
amelyek közül a kutatási kérdés kezelése kiemelkedı. A kutatási kérdés határozza meg a 
kutatáskor alkalmazható megközelítéseket. Babbie szerint a társadalomtudományi kutatási 
módszerek két fı csoportját különböztetjük meg. A kvantitatív kutatás a változók közötti ok-
okozati kapcsolatok meglétérıl, irányáról és erısségérıl ad útmutatást, míg a kvalitatív kutatás 
akkor alkalmazható sikeresen, ha a kiváltó okokat és a hatásmechanizmusokat nem ismerjük 
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(Babbie, 1995)2.  
Ennek megfelelıen a kutatásom mindenképpen feltáró irányultságú, amelyet behatárol a 

különbözı módszertanok közötti választás lehetısége. A kutatásomban nem törekszem egy 
részletesen kidolgozott modell bemutatására, leírására és értékelésére.  

 
Az értekezés alapját képezı kutatás egy menedzsment eszköznek, a közszolgálat, 

közelebbrıl a hadsereg részérıl történı alkalmazhatóságát vizsgálja. A kutatás a 
dokumentumelemzés módszerén alapul, feltáró-értelmezı elemzés formájában. Feltárja a területen 
található legújabb kutatások eredményeit, s igyekszik használható módszertant szolgáltatni a 
Honvédelmi Minisztérium védelemgazdasági döntésekért felelıs felsı vezetık és a végrehajtásban 
dolgozó vonalbeli vezetık, parancsnokok, gazdálkodásért felelıs ellátó és kiszolgáló 
tevékenységet folytató szolgálati ágvezetık, védelemgazdasági szakemberek részére.  
 
 
 
II.  MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK GAZDÁLKODÁSI 
TEVÉKENYSÉGE  

1. A honvédelmi tárca gazdálkodásának alapvetı sajátosságai 
 

A honvédelmi szervek jogi és gazdálkodási értelemben éppen úgy a költségvetési szervek 
közé tartoznak mint például az általános iskolák, a kórházak vagy a helyi önkormányzatok. Habár 
valamennyi költségvetési szerv a társadalmi közös szükségletek kielégítésére került létrehozásra, a 
honvédelmi szerveket a „civil” költségvetési szervekkel összehasonlítva jelentıs specialitásokat 
találhatunk. A legalapvetıbb különbség abból adódik, hogy a honvédelmi szervek békeállapotban 
döntıen nem tesznek mást, mint a rendkívüli, háborús helyzetre – alaprendeltetésükre – készülnek 
fel.  
 

Ennek megfelelıen a szervezeti egységek és a személyek alá- és fölérendeltségében, a 
technikai eszközökkel, készletekkel történı ellátás rendjében állnak és ebbıl következıen a 
költségvetési gazdálkodásban is olyan specialitásokkal találkozhatunk, amelyek semmilyen más 
költségvetési szervre nem jellemzıek. A szükséges titoktartás felelıssége és az összeférhetetlenség 
szigorúan és komolyan vett szabálya különösképp kiemelendı. 
 

Az államháztartás szintjén a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályokat 
alkotók tisztában vannak e különbségekkel, ezért lehetıséget teremtenek a honvédelmi szerveknek 
arra, hogy részben eltérı szabályok kerüljenek kialakításra e különbségek kezelésére, 
természetesen a hazai jogszabályok teljes harmonizációjával. 
 

A költségvetési szervek gazdálkodásának legfontosabb, legalapvetıbb szabályait az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény határozza meg. E törvény záró rendelkezési 
között teremtett az Országgyőlés lehetıséget arra, hogy a honvédelmi miniszter alárendeltségébe 
tartozó szervek gazdálkodására a Kormány külön szabályokat alkosson.  
 

Maga az államháztartásról szóló törvény is évrıl évre változik, illetve más jogszabályok is 
                                                 
2 Babbie Earl, szociológus (A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi, 1995.) 
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jelentıs hatást gyakorolnak a költségvetési szervek mőködésére, így például az „Üvegzseb” 
program (a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, 
átláthatóbbá tételével kapcsolatos államháztartási szintő program) során megalkotott jogszabályok. 
De itt említhetnénk a vagyongazdálkodás növekvı szerepét is – e terület jelentıségét, a 
szabályozás részletességét tekintve kezd „felnıni” a költségvetési elıirányzatokkal történı 
gazdálkodáshoz. 
 

Másrészt a honvédelmi szervek mőködésében, belsı hierarchikus rendjükben is jelentıs 
változások történtek, többek között 1999-ben hazánk csatlakozott a NATO-hoz, amelynek kapcsán 
új gazdálkodási folyamatok jelentek meg a honvédelmi szerveknél, illetve jelentıs lépések 
történtek – sok esetben külsı kényszer hatására – a gazdálkodás racionalizálásának irányába. 
Hasonló jelenségek figyelhetıek meg a visegrádi államok esetében is. 
 
 

1.1. Speciális szabályozás elvei 
 
Mivel mind az államháztartás egészére vonatkozó szabályozást, mind a honvédelmi 

szervek mőködését viszonylag gyakori változások kísérik, ezért a következı alapelveket célszerő a 
gazdálkodás során érvényesíteni: 

 
1. Szerkezeti egységesség – a specialitásokat megfogalmazó szabályok nagy száma 

miatt az ezekkel kapcsolatos jogszabály – a könnyebb áttekinthetıség érdekében – célszerő, ha 
követi azoknak a jogszabályoknak a felépítését, amelyekhez képest megfogalmazásra kerülnek 
e sajátosságok;  
 

2. Szubszidiaritás – a szubszidiaritás elvének értelmében minden szakterületi 
sajátosság szabályozását azon a lehetı legalacsonyabb szinten kell megtenni, amelyen az még 
a szabályozandó szervezetek, területek teljes körére vonatkozik. Ennek megfelelıen a 
honvédelmi feladatokhoz kapcsolódó gazdálkodási tevékenység során is el kell határolni a 
Kormány, honvédelmi miniszter és különbözı szintő katonai vezetık által szabályozandó 
területek körét; 

 
3. Idıtállóság – a szabályozóknak célszerő kerülniük a konkrét szervezeti 

megnevezéseket, titulusokat, különben kerékkötıivé válhatnak a szervezetek dinamizmusából 
adódó változásoknak. 

4. Terminológiai egységesség – az államháztartással kapcsolatos szabályozókban 
gyakoriak az olyan kifejezések melyeket a honvédelmi szervek – a sajátos gazdálkodás 
következtében – más tartalommal használnak, így szükséges a különbségek tisztázása, a 
félreértelmezések lehetıségének elkerülése. 

 
Ezen elvek újszerő alkalmazásának igénye szintén hasonló problémákat vetett fel 

valamennyi visegrádi állam estében. 
 
 

1.2. A specialitások területei 
 
 Röviden tekintsük át, hogy melyek azok a fıbb területek, amelyek vonatkozásában a 
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honvédelmi szervekre más szabályok vonatkoznak, mint a többi költségvetési szervre: 
 

1. gazdálkodási sajátosságok – a katonai szervezetek belsı sajátossága, hogy – 
eltérıen a többi költségvetési szervtıl – nem csak egy gazdasági szervezettel rendelkeznek, 
hanem az államháztartásban általánosan elfogadott definíció szerinti gazdálkodási 
feladatok ágazatonként megoszlanak különbözı szervek – így a logisztika, a pénzügy, az 
elhelyezés, a személyügy stb. – között.  

 
2. gazdálkodási hatáskörök – A katonai szervezetek ellátása éppen a háborús 

mőködésbıl következıen szükségszerővé teszi, hogy egyes gazdálkodási részterületeken – 
a honvédelmi szervek egységes ellátása érdekében – intézményi szintrıl fejezeti szintre 
kellett emelni a parancsnok (vezetı) jogszabályokban meghatározott jogköreit a 
kapcsolódó kötelezettségekkel és felelısséggel együtt, majd e jogkörök kijelölt 
szervezetekhez kell csoportosítani. 

 
Szintén csak a honvédelmi szervekre jellemzı sajátosság a központi gazdálkodás, 
amelynek keretében természetben kerülnek ellátásra bizonyos eszközökkel, illetve 
készletekkel. Részben ehhez kapcsolódik a szintén csak a HM fejezethez tartozó 
szervezetekre jellemzı ellátási-utaltsági rend, amelyben egyes gazdasági tevékenységek 
vonatkozásában egy központi gazdálkodást folytató honvédelmi szerv látja el az utalt 
honvédelmi szervet (illetve a gyakorlatban általában több utalt szervezetet is).  

 
3. a honvédelmi szervek besorolása – a központi gazdálkodásból, az ellátási-utaltsági 

kapcsolatokból következıen a honvédelmi szervek többsége nem felelne meg azoknak a 
kritériumoknak, amelyeket az államháztartási törvény és a kapcsolódó kormányrendelet a 
gazdálkodásuk megszervezésének módjára tekintettel teljes jogkörő, illetve a költségvetési 
elıirányzatok feletti teljes körő rendelkezéssel bíró költségvetési szervekkel kapcsolatban 
meghatároz. Mivel a gazdálkodás lényegét tekintve a katonai szervezetek többsége 
megfelelne ezeknek a kritériumoknak, csak formájukat tekintve nem, így e szabályok a 
HM tárcához tartozó szervezetek esetében kevésbé szigorúak. 

 
4. gazdasági vezetık szerepe – mivel a honvédelmi szervek nem csak egy gazdasági 

szervezettel rendelkeznek, így – és ez szintén csak itt jellemzı sajátosság – a gazdasági 
vezetıi funkció és felelısség is a sajátos körülményekkel összhangban megosztásra 
kerülhet. Ennek kapcsán a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményekkel 
nem szükséges valamennyi vezetınek rendelkeznie; az csak az illetékes pénzügyi-
számviteli vezetı részére került elıírásra. 

 
5. NATO Biztonsági Beruházási Program – az ennek keretében megvalósuló 

fejlesztések pénzügytechnikai elszámolása nem illik az államháztartásban meghatározott 
keretek közé, de e programok fontosságára való tekintettel ezen elszámolásokra mégis 
lehetıséget teremt a speciális szabályozás. 

 
6. védelmi fejlesztési programok – A haderı korszerősítése érdekében elindításra 

kerülı védelmi fejlesztési programok esetében – az implicit kötelezettségvállalás 
elkerüléséhez – szükséges a teljes életciklus költségeinek megtervezése. A haditechnikai 
eszközök, a robbanó- és harcanyagok kivonása és megsemmisítése ugyanis olyan jelentıs 
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költségekkel járhat, amelyek kimutatása befolyásolhatja a fejlesztési programokra 
vonatkozó kezdeti döntést, vagyis jelentısen bıvíti a döntéshozók látókörét. E programok 
dinamikája miatt a kapcsolódó terveket – az elırelátás biztosítás érdekében – 
tervidıszakonként pontosítani is szükséges. 

 
7. kötelezettségvállalás idıbeli kibıvítése – A HM fejezetnél a közbeszerzési eljárások 

elhúzódása, illetve sok esetben a haditechnikai eszközök, hadianyagok gyártási 
folyamatának idıszükséglete következtében a szakmai, mőszaki teljesítés csak a tárgyévet 
követı év második felében realizálódik. Az államháztartásról szóló törvény elıírásait 
alkalmazva így e speciális eszközök, készletek beszerzésében komoly fennakadások 
lennének, ezért a honvédelmi szervek esetében a kötelezettségvállalás idıszaka a tárgyévet 
követı év végéig kiterjesztésre került. 

 
8. vagyonelemek bérbeadásából befolyt bevételek – a HM vagyonkezelésében lévı, de 

nem a honvédelmi szervek által használt vagyonelemek – a honvédelmi szervek feladatai 
teljesítésének elısegítése, támogatása, biztosítása, illetve a honvédelmi szervek személyi 
állománya kulturális, sport, jóléti, szociális helyzetének javítása céljából – gazdálkodó 
szervezetek részére történı bérbeadásából befolyt bevétel egy része – a számviteli 
jogszabályok alapján elszámolt értékcsökkenési leírás mértékéig – visszatérülésnek 
minısül. Így e bevételeket a HM-nek nem kell a központi költségvetésbe befizetnie, hanem 
az így befolyt összeget öt éven belül köteles e kincstári vagyonelemek felújítására, 
állagvédelmére, pótlólagos beruházására fordítani.   

 
9. katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó speciális szabályok – a katonai 

nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó sajátos szabályok lényegében összhangba 
kerültek a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó szabályokkal. E szabályok 
értelmében például a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok a szigorúan titkos minısítéső 
beszámolóikból egyszerősített, nyílt minısítéső beszámoló összeállítására is kötelezettek, 
amelyet a Pénzügyminisztérium illetékes szervének a HM fejezet költségvetési 
beszámolójának részeként kell megküldeni. 

 
10.  többszörös elıirányzat-maradvány megvonások és kiegészítések – A haderı-

átalakítás kapcsán végrehajtásra kerülı szervezeti változások során számos katonai 
szervezet megszőnik, átalakul vagy elszámolása egyik költségvetési alcímrıl másikra kerül 
át. A szervezeti változások mellett a feladatok is átrendezıdnek; jelentısen megváltozott 
például a központi ellátási rendszer. Ennek következtében a szervezetek által végzett 
feladatoknak és az azokhoz kapcsolódó elıirányzat-maradványoknak a jóváhagyása azon 
az (al)címen történik, ahová a szervezet vagy a jogutódja, illetve a feladat került. Az 
elöljáró szerv a maradványt egyes honvédelmi szervek részére kiegészítésként hagyja jóvá, 
míg más honvédelmi szervektıl megvonja.  

 
A többszintő szervezeti felépítés miatt többszörös elıirányzat-maradvány megvonások, 
kiegészítések történnek, melynek következtében dologi kiadásként, mőködési bevételként 
történı elszámolásuk esetén a tárca beszámolójában a kiadási és bevételi fıösszegben 
halmozottan jelentkeznének. Ennek elkerülése e maradványok ott számolhatók el teljesített 
bevételként és kiadásként, ahol az elıirányzat-maradvány ténylegesen felhasználásra 
került. E rendelkezés alapvetıen technikai jellegő, de mégis kiemelt jelentıségő, mivel 
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ennek hiányában a bevételek és kiadások halmozott elszámolása a tárca, illetve az 
államháztartás zárszámadásának torzulását okozná, továbbá hátrányosan befolyásolná a 
nemzetközi szervezetek és a NATO felé küldött költségvetési adatokat is. 
 

 
11. törzskönyvi nyilvántartásra vonatkozó szabályok – a Kincstár által vezetett 

törzskönyvi nyilvántartásba (mely a költségvetési szervek alapadatait tartalmazza) az 
államháztartásról szóló törvényben kapott felhatalmazásnak megfelelıen a honvédelmi 
szerveknek csak egy meghatározott köre kerül felvételre. Ezek alapvetıen azok az önállóan 
gazdálkodó, illetve az egyes gazdálkodási feladatok központosított végrehajtására 
létrehozott honvédelmi szervek, amelyek adatai nyilvánosak a gazdaság más szereplıi 
számára. A szabályozás egyben meghatározza azon adatok – honvédelmi érdekeket nem 
sértı – körét, amelyekrıl az adatszolgáltatást a Kincstár biztosítja.  

 
A katonai feladatokat ellátó honvédelmi szervek pénzügyi-gazdasági tevékenységeinek 
döntı részét a központi gazdálkodás keretében elkülönült ellátó szervek végzik. Az 
ellátásra utalt honvédelmi szervek piaci, üzleti kapcsolatokat jellemzıen nem létesítenek, 
így a rájuk vonatkozó adatok nyilvánosságra hozatala – mely honvédelmi érdekeket sérthet 
– nem indokolt, így azokról a tárca saját hatáskörben vezet nyilvántartást. A speciális 
szabályozás egyben tartalmazza annak részleteit, hogy az ide tartozó költségvetési szervek 
miként jöhetnek létre, mivel az általános szabályozás ezt a Kincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásban történı bejegyzéshez köti. 

 
 

2. A védelmi beszerzési rendszer kialakulása és fıbb sajátosságai 
 
Az elsıként tárgyalt közbeszerzés intézményének fogalma hazánkban elıször 1897. évi 

XX. törvénycikkben lelhetı fel. Ebben a törvényben, illetve az ezt követı ipari témájú és „ágazati” 
jogszabályokban a verseny biztosításán túl nagy hangsúlyt fektettek még a hazai szállítók 
kedvezményezésére.  

A második világháborút követıen az elsı, már liberalizálódó gazdaságpolitika terméke volt 
a versenytárgyalásokról szóló 1987. évi XIX. törvényerejő rendelet, amely azonban még igen sok 
tekintetben távolról sem felelt volna meg a kor nyugat-európai követelményeinek. Hasonló 
problémákkal küzdöttek ugyanabban a kérdésben a visegrádi államok is, melynek kifejtésére a III. 
fıfejezetben térek ki. 

Magyarországon a rendszerváltást követıen elkészülhetett az elsı közbeszerzési törvény 
(1995. évi XL törvény), amely alkalmazkodott mind az európai államok, mind a nemzetközi 
környezete szabályaihoz. Az így létrejött közbeszerzési törvényben építettek a második 
világháború elıtti magyar szabályozásra is. A jelenleg hatályos 2003. évi CXXIX. törvény 2004. 
évben lépett hatályba, melynek céljai között szerepelt a közösségi jogharmonizáció 
követelményeinek való megfelelés is, természetesen a tisztább versenyeztetés miatti 
érdekérvényesítés mellett.  

 
A közbeszerzés intézménye mindenekelıtt a piacgazdaság elkerülhetetlen szüleménye, 

hiszen a gazdaság szereplıinek egyre inkább összefonódó, szövevényes kapcsolatai a fogyasztói 
társadalom igényeinek megfelelni igyekvı piacok keltette igény, hogy hívják életre az ajánlattevı 
cégek versenyeztetésének gyakorlatát. A közbeszerzés intézménye ugyanis biztos alapot teremt az 
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üzleti vállalkozásoknak, amelybıl azok lehetıségeikhez, profiljukhoz mérten elméletileg „egyenlı 
esélyekkel” részesedhetnek. A hazai kis- és közép, illetve nagyvállalatok elıször nehezen 
alkalmazkodtak a közbeszerzési rendhez. Késıbb az ezredforduló után már gazdasági tanácsadó és 
tender cégek, vállalkozások jöttek létre a pályázati munka és dokumentációs anyagok 
elkészítésére, újabb szegmenst nyitva ezzel a munkaerıpiacon. 

Ugyanakkor a közbeszerzési törvény az államháztartási reform-munkálatok egyik eleme is, 
hiszen a mindenkori kormányok kezében a közbeszerzés eszköz a korrupció elleni küzdelemben.  

 
Fontos szempont a közpénzek ésszerő felhasználása átláthatóságának és széleskörő 

nyilvános ellenırizhetıségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny 
tisztaságának biztosítása. A közbeszerzések szabályozásának célja tehát továbbra is az, hogy 
biztosítsa az államháztartási forrásokból lebonyolított beszerzések átláthatóságát, nyilvánosságát, a 
közpénzek hatékony felhasználását, az esélyegyenlıségen alapuló tiszta verseny megvalósulását, 
és egyben ésszerő mozgásteret biztosítson az ajánlatkérık számára beszerzéseik megvalósításához, 
és hogy egyensúlyban tartsa az ajánlatkérıi, ajánlattevıi érdekeket valamint a közérdek 
szempontjait.  

 
A világ szinte minden országára igaz, hogy a védelmi kiadások jelentıs részt képviselnek 

az állami kiadásokon belül. A védelmi beszerzések sajátos helyet foglalnak el az országok és így 
hazánk gazdasági szerkezetében is. A különbözı politikai szerkezeteket vizsgálva a honvédelmi 
közbeszerzés piacát a nemzeti szintő elszigeteltség, a többi közbeszerzési piachoz viszonyított 
sajátosságok, és egy olyan jogi keret jellemzi, amelynek alkalmazása összetett. 

 
A hazai védelmi beszerzési rendszert a második világháborút követı és a rendszerváltást 

megelızı idıszakban az egyéb beszerzésektıl való teljes elszigeteltség, zártság jellemezte.  
 
Elsısorban nemzetbiztonsági okok miatt a védelmi beszerzésekrıl nyilvános adatok nem 

kerülhettek napvilágra. A beszerzések megvalósítása egy szervezetten felosztott piacon, diktált 
formában valósult meg. A védelmi beszerzéseken belül a verseny, az esélyegyenlıség biztosítása 
ismeretlen fogalom volt. A felosztott piacon a meghatározott profilokra felkészült, jelentıs mérető 
hadiipari kapacitás jött létre, mellyel szemben egyedül a minıségi követelmények voltak 
szigorúak, a gazdaságosság háttérbe szorult.  

 
Ez különösen igaz volt Lengyelország és a korábbi Csehszlovákia, a szétválás után 

Szlovákia esetében. A megrendelt állományok, a beszerzések diktált volta miatt ismertek voltak, 
mennyiségileg jól tervezhetı volt a termelés. A védelmi költségvetés 2003. évre elérte a GDP 8-12 
%-át. A védelmi tárca biztos kiszámítható megrendelınek és megbízható fizetınek nıtte ki magát. 

 
A rendszerváltást követı idıszakban a védelmi költségvetés mértékét a nemzetgazdaság 

teljesítı képessége határozta meg, megszőnt a beszerzések diktált helyzete, ami a védelmi 
beszerzések drasztikus csökkenéséhez, a védelmi ipar látványos leépüléséhez vezetett. A 
rendszerváltás elıtti gigantikus hadiipar a töredékére szőkült. 

 
Egy brit tanulmány által is bizonyítottan a NATO csatlakozásra való felkészülés a védelmi 

beszerzések vonatkozásban is szükségessé tették a beszerzési rendszer teljes átalakítását. 
Megalakításra került a védelmi tárca beszerzı szervezete, amely kezdetben saját belsı 
szabályozáson alapuló elvek szerint folytatta a védelmi beszerzéseket.  
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Az állami közbeszerzési folyamatot szabályozó törvény megjelenését követıen 

megkezdıdött a védelmi beszerzésekre vonatkozó szabályozás kidolgozása is. A törvény 
automatikusan nem emelte ki a védelmi beszerzéseket, nem teremtett kivételezett helyzetet. 
Elızetes országgyőlési (Honvédelmi Bizottsági) döntéshez kötötte az eltérı szabályozás 
alkalmazhatóságát. 

 
Az Európai Unióhoz való csatlakozás ismét és folyamatosan új követelményeket támasztott 

mind az állami mind a védelmi közbeszerzések jogrendszerével szemben. Nagyobb hangsúlyt 
kapott a versenyszellem, az esélyegyenlıség biztosítása.  

 
Közbeszerzéssel elköltött közpénz kiugróan magas összeggel a 2002. évben valósult meg, 

mintegy 800 milliárd forintot tett ki, ami körülbelül négy-ötezer projektbıl tevıdött össze, ami az 
azt követı években még magasabbra rúgott, majd 2006-ra meghaladta az 1000 milliárd forintot.3 

2006-ban a közbeszerzésekre költött pénz több mint 1500 milliárd eurót tett ki; ez az 
Európai Unió bruttó hazai termékének (GDP) 16%-a. A közbeszerzés tehát nagy gazdasági súllyal 
jelentkezik a belsı piacon. 

Az Európai Unió 2004 májusában 25 tagúvá bıvült, ezzel tovább növekedtek a gazdasági 
szereplık határokon átnyúló közbeszerzési lehetıségei. Ugyanakkor az ajánlatkérık – hála a 
megnövekedett versenynek – jelentıs megtakarításokat érnek el. A közbeszerzés jelensége 
kétségtelenül magával vonja a kérdést, mi a szerepe a közszektornak a gazdaságban, és milyen 
kapcsolatban áll a magánszektorral. 

 
A magyar vállalkozók az európai uniós tagállamok cégeivel azonos feltételek mellett 

vehetnek részt az uniós közbeszerzési pályázatokon. A tapasztalatok szerint azonban egyelıre a 
késıbb csatlakozott országok vállalkozói némi hátránnyal indulnak az uniós tendereken. A hazai 
közbeszerzés jelenleg hatályos szabályainak meghatározása során a jogszabályalkotók már 
figyelemmel voltak az uniós ajánlásokra és az ott kialakult gyakorlatra.  

 
Számos elıírás tekintetében a hazai közbeszerzés már EU-konform. A késıbbi szigorúbb 

elıírásoknak csak azok a szervezetek/intézmények tudnak megfelelni és eleget tenni, amelyek már 
most megtanulják és gyakorlatukban elsajátítják a versenyeztetési technikát. 

 
Az Európai Unióban a közbeszerzésekkel odaítélendı összegeket a tagállamok korábban 

igyekeztek saját, hazai vállalataik között "szétosztani" úgy, hogy a helyi cégek nyerjék el a 
megrendeléseket. Politikai, gazdaságpolitikai okokból sokszor még annak ellenére is a hazai 
vállalatok voltak a szerzıdı felek, hogy árban vagy minıségben gyengébb ajánlatot tettek más 
tagállamokból érkezı versenytársaiknál. A hetvenes évektıl az Európai Közösség megpróbálta a 
közbeszerzést is az egységes piac szellemében szabályozni.  

 
Az 1987-es Egységes Európai Okmány elıtt létrehozott úgynevezett Fehér Könyvben - 

amelynek célja az egységes belsı piac megvalósítása - már a közbeszerzési irányelvek nem 

                                                 
3 Berényi Lajos, a KözbeszerzésekTanácsa elnökének tájékoztatója 
IME III. évf. 4. szám 2004. május  
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kizárólag a kormányzati, hanem a közüzemi beszerzésekre is vonatkoztak, valamint szabályozták a 
közbeszerzésekhez kapcsolható jogorvoslati lehetıségeket.  

 
Az uniós tagállamokban közösségi szinten kötelezı az állami megrendelések közbeszerzési 

pályáztatásának és a tenderfelhívásoknak a publikálása. Az esélyegyenlıség betartását az Európai 
Bizottság ellenırzi. A közbeszerzési kultúra és felkészültség szempontjából hazánkat a 
középmezınybe helyezte 2004. évi jelentésében az Európai Unió.4 
 
 

2.1. A jogi- és a közbeszerzési szabályozás az Európai Unióban 
 

A közbeszerzések története a két világháború közötti idıszakra nyúlik vissza, hiszen már 
akkor is létezett hasonló rendszer a piacgazdasággal rendelkezı országokban. Az akkori 
világkereskedelem általános szabályaira a protekcionizmus, vagyis a belsı piac védelme volt a 
jellemzı. A második világháború után megkezdıdött a szabad-kereskedelem, vagyis az áruk, a 
tıke és a munkaerı szabad áramlása - erre a legjobb példa a Közös Piac kialakítása.  

A közpénzek felhasználásának átláthatóságának és a tisztességes versenynek az igénye 
idıközben szükségessé tette egy sajátos szabályrendszer kialakítását a közbeszerzések terén. 

 
Magyarországon a negyvenes évek végétıl tervgazdaság volt, így egészen a 

rendszerváltásig nem jöhetett szóba a közbeszerzési rendszer kialakítása. A piacgazdaság 
kialakulása után merült fel a szabályozás szükségessége, majd több éves elıkészítés után 1995 
júniusában elfogadták az elsı közbeszerzési törvényt. Az azt követı kilenc évben – hazánk 
Európai Unióhoz való csatlakozásáig kisebb módosítások követték egymást, majd a tagsági feltétel 
miatti jogharmonizációval jelentıs kodifikációs munka vette kezdetét. 

 
Az eredeti közbeszerzési törvényben még nem érvényesült a nemzeti elbánás elvének 

alkalmazása, azaz az uniós országok részére az egyenlı feltételek biztosítása; ugyanis a 
kilencvenes évek elején Magyarország és a visegrádi országok kötöttek egy „társulási 
megállapodás”-t az unióval, amelyben az aszimmetrikus bánásmód elve szerepelt.  

 
Ez annyit jelentett, hogy a közbeszerzések során az EU tagországok ugyanazokkal a 

jogosítványokkal illették meg a magyar vállalatokat, mint a sajátjaikat, ezzel szemben 
Magyarországon a hazai cégek bizonyos elınyöket, preferenciákat élveztek a külföldiekkel 
szemben. Az Unióba lépésünk elıkészítéseként ez a rendszer megszőnt és ma már a nemzeti 
elbánás elve érvényesül.  
 

Miként helyezhetjük a közbeszerzés intézményét a beszerzések között?  
A közbeszerzés a különféle szolgáltatások és fogyasztási cikkek költségvetési szervek által 

történı beszerzését jelenti. Ezen beszerzések közös jellemzıje, hogy a finanszírozás közpénzekbıl 
történik és sokszor igen jelentıs értékőek a megrendelések. 

 
Közbeszerzésrıl akkor beszélünk, amikor közületi beszerzık (elsısorban kormány, 

önkormányzatok) bizonyos megrendeléseinek közpénzbıl történı teljesítésével nem egy bizonyos 

                                                 
4 Berényi Lajos, a KözbeszerzésekTanácsa elnökének tájékoztatója 
IME III. évf. 4. szám 2004. május 
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vállalatot bíznak meg, hanem közbeszerzési pályázatot írnak ki. Ezzel egyrészt hozzájuthatnak a 
legolcsóbb, illetve a gazdaságilag legkedvezıbb ajánlathoz, másrészt a közpénzek felhasználását is 
átláthatóbbá, ellenırizhetıbbé teszik.  

Az Európai Uniós közbeszerzések lényege az, hogy bizonyos összeghatár feletti tagállami 
közbeszerzéseket Unió-szerte meg kell hirdetni. Ezeken a pályázatokon Magyarország 1994 óta a 
tagállamokkal azonos feltételekkel vehet részt. 

A közösségi közbeszerzés múltja közel két évtizedre tekint vissza, ugyanis már az 1985-
ben létrehozott közösségi közbeszerzési piac akkor a belsı határok lebontásának egyik tényezıje 
volt, és a 600 milliárd ECU5 forgalmú teljes nemzeti közbeszerzési piac 15 százalékát 
reprezentálta. Az elsı idıszakban a közbeszerzési piacon a tenderek 2 százalékát nyerte el más 
tagállambeli vállalkozás. A hazai pályázók elınyösebb helyzetben voltak a mérsékeltebb szállítási, 
kereskedelmi költségek, valamint a többletszolgáltatások okán (helyszíni szerelés, karbantartás, 
szerviz stb.). 

 
A pályázatkiíró tagállamok gazdasági növekedését elısegítı, a foglalkoztatottságot is 

növelı piacvédelmi szempontok is közrejátszottak az alacsony, 2 százalékos érték kialakulásában. 
Mára ez az érték 15 százalékra emelkedett és a teljes közbeszerzési piac forgalma 1000 milliárd 
ECU-re tehetı.  

A Közösségen kívüli országok vállalkozóinak tendernyerési arányairól nem jelent meg 
szám, de ha ez töredék ezrelékre tehetı, akkor is 10 millió ECU-s nagyságrendő. Mintegy 400 ezer 
olyan vásárló van a belsı piacon, aki közbeszerzést valósít meg és ezek közül minden negyedik 
abba a körbe tartozik a vásárlási értéke alapján, amelyre a közösségi közbeszerzési szabályok 
vonatkoznak. 
 

Az Európai Közösségek joga olyan új jogrendet hozott létre, amely különbözik mind a 
nemzetközi jogtól, mind az államok belsı jogrendjétıl. A jogalkotás jellege szerint a közösségi 
jogi eszközök felbonthatók elsıdleges és másodlagos jogforrásokra. 

 
• Elsıdleges jogforrásoknak az alapító szerzıdéseket, ezek módosításait, illetve az ezekre 

épülı más kiegészítı szerzıdéseket tekintjük.  
 

• Másodlagos jogforrásoknak tekintjük a Szerzıdésekben lefektetett alapelvek 
megvalósulását elısegítı, biztosító jogi eszközöket. A közösségi döntéshozatal során 
születı kötelezı erejő közösségi jogforrások a: rendelet, az irányelv, a határozat.  
 

• Nem kötelezı jogforrások, de érdemes megemlíteni még az ajánlást és a véleményt is, 
melyek a közösségi döntéshozatalban szintén használatos formák. Bár hatályukat tekintve 
nem kötelezı közösségi jogi aktusok, a nemzeti bíróságoknak, ha a közösségi joggal 
kapcsolatos ügyekben járnak el, ha nem is normaként kell alkalmazniuk, de figyelembe 
kell venniük azokat. Tartalmukat ítéleteinél az Európai Bíróság is figyelembe szokta venni. 
 

• Közösségi jogforrásnak tekinthetık azok a nemzetközi egyezmények is, amelyeknek a 

                                                 
5 ECU ((European Currency Unit, Európai elszámolási egység, az Európai Monetáris Rendszer keretében 
1979-ben létrehozott közös (ún. kosár-) elszámolási egység) 
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Közösség vagy a Közösség is részese (pl. GATT-WTO6, társulási egyezmények, Loméi 
Konvenció). Jogforrásoknak számítanak még a tagállamok közötti egyes szerzıdések is, 
valamint az Európai Bíróság gyakorlata, amely ítéleteibıl és a közösségi jog értelmezése 
során kiadott véleményeibıl áll.  
Az Európai Bíróság gyakorlatában figyelembe veszi a jog íratlan szabályait, az un. 

Általános jogelveket is, amelyek ezáltal szintén a közösségi jogforrások egy sajátos csoportját 
hozzák létre. Ilyen általános jogelv például a jóhiszemőség feltételezése, a jogbiztonság, az 
egyenlıség vagy az arányosság elve. 

 

Eljárás-technikai szempontból a közbeszerzést egyfordulós, vagy kétfordulós formában 
lehet lefolytatni. Az egyfordulós eljárásban az ajánlattevık szerzıdésteljesítésére való 
alkalmasságának a minısítése és az ajánlatok értékelése egy eljáráson belül történik. Kétfordulós 
formában az elsı forduló a jelentkezési forduló, ajánlatot csak az alkalmasnak minısített részvételi 
jelentkezık tehetnek. A kétfordulós eljárás kétségkívül hosszadalmasabb, azonban az alkalmatlan 
minısítést kapott jelentkezık megtakarítják az ajánlat kidolgozásának - általában nem is kevés - 
költségeit. 

 
A közbeszerzési eljárás az ajánlati, illetve a részvételi felhívás, másnéven hirdetmény 

közzétételével indul. Magyarországon a felhívást az ajánlatot kérı költségvetési szervnek a 
Közbeszerzési Értesítıben kell megjelentetnie, ami interneten is elérhetı. 

 
A közbeszerzési eljárás a Közbeszerzési Értesítıben megjelenı Tájékoztató közzétételével 

zárul le, mely tartalmazza az eljárásban részt vevı összes ajánlattevı, valamint a nyertes 
ajánlattevık listáját, illetve a beszerzés tárgyára vonatkozóan az ajánlati árat. 

A gyakorlatban azonban elıfordul, hogy a szervezetek nem teljes mértékben tartják be, 
vagy igen tágan értelmezik a szabályokat. Ennek orvoslására, illetve megelızésére szolgál a 
közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó jogorvoslat intézménye. 

 
A Közbeszerzések Tanácsa - többek között - figyelemmel kíséri a Közbeszerzési Törvény 

(továbbiakban: Kbt.) szabályainak érvényesülését, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött 
szerzıdések teljesítését, nyilvántartást vezet a közbeszerzésekrıl, ideértve a közbeszerzési 
eljárások éves mennyiségét, valamint a beszerzések tárgyainak ellenértékét is. A tanács évente 
beszámolót készít az Országgyőlésnek a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával 
kapcsolatos tapasztalatairól.  

 
Az EU teljes joganyaga, mely normákból és joggyakorlatból áll, magába foglal minden 

olyan jogszabályt, alapelvet, egyezményt, nyilatkozatot, határozatot, véleményt, célkitőzést és 
gyakorlatot (beleértve az Európai Bíróság (továbbiakban: EB) gyakorlatát), amely a Közösségekre 
vonatkozik, függetlenül attól, hogy jogilag kötelezı-e vagy sem. A kötelezı és nem kötelezı 
normák összekapcsolása annak elismerését jelenti, hogy a jogfejlıdésben bizonyos jogszabályok 
                                                 
6 GATT (General Agreement of Tariffs and Trade, Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény - a 
világkereskedelem liberalizálására jött létre, melynek célja a vámok csökkentése és a vámon kívüli 
kereskedelempolitikai akadályok felszámolása, 1947 október 30., Genf);  
WTO (Word Trade Organization, Világkereskedelmi Szervezet, 1986) 
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elıbb kötelezı erı nélküli nyilatkozatok, ajánlások formájában jelennek meg és csak a 
késıbbiekben válnak jogilag kötelezıvé.  

 
Az EU teljes joganyagát a hozzá csatlakozó államoknak is el kell fogadniuk, elismerése és 

adaptálása az EU-hoz történı csatlakozás feltétele. 
 
Bár a tagállamok jogrendjének közelítése az EU egyik fı célja, a jogharmonizációnak 

vannak bizonyos korlátai, amelyeket a Szerzıdés is elismer.  
Mivel a tagállamok belsı jogában lehetnek olyan elemek, amelyek magasabb színvonalú, 

igényesebb szabályozást nyújtanak, mint a közösségi jog, ezért bizonyos esetekben (elsısorban 
nem gazdasági jellegő területeken) szükség lehet a nemzeti jog védelmére a lazább közösségi 
joggal szemben.  

 
A Szerzıdés 95. cikke (korábbi 100.cikk) ezért úgy rendelkezik, hogy amennyiben a 

harmonizáció sértené az egészségügy, a közbiztonság, a közerkölcs, a nemzeti történelmi, 
mővészeti vagy építészeti értékek, illetve az ipari és kereskedelmi tulajdon védelme, valamint a 
környezetvédelem adott tagállamban kialakult – a közösségi szabályozáshoz képest – magasabb 
szintjét, akkor - a Bizottság egyetértése esetén - a közösségi jogszabály átültetése korlátozható a 
szóban forgó országban.  

 
Ebben az esetben a Közbeszerzési Döntıbizottság (továbbiakban: Bizottság) azt vizsgálja 

meg, hogy a nemzeti szabályozás nem kifejezetten a külsı versenytársak korlátozására irányul-e. 
Ha nem ez a helyzet, akkor engedélyezheti az eltérı (magasabb szintő) nemzeti szabályozás 
fenntartását és késıbb új közösségi jogszabály kezdeményezésével igyekszik arra törekedni, hogy 
egységesen közösségi szinten is megvalósuljon a magasabb szintő rendelkezés. 

 
A Visegrádi négyek – EU tagságuk révén - kötelesek végrehajtani az unió jogszabályaival 

való teljes jogharmonizációt., bár fontos kiemelni, hogy a közösségi irányelvek rendelkezései csak 
az ún. közösségi értékhatárokat elérı vagy meghaladó értékő közbeszerzési eljárásokra 
vonatkoznak.  

 
A közösségi jog azonban lehetıséget biztosít ún. nemzeti közbeszerzési értékhatárok 

meghatározására, és ezzel kapcsolatos eljárási rend kialakítására. 
 
A nemzeti értékhatárok meghatározására nem ismeretlen az EU tagállamaiban, illetve a 

tagjelölt államokban sem. A legtöbb állam tart fenn nemzeti közbeszerzési értékhatárt. 
Hangsúlyozandó, hogy a közösségi értékhatár feletti és a nemzeti értékhatár közbeszerzések 
esetében lehetıség van ugyan eltérı eljárási szabályok meghatározására, azonban nem célszerő két 
teljesen különbözı eljárási szabályrendszert létrehozni a két értékhatárhoz igazodóan. 

 
 

2.1.1. Az (új) Közbeszerzési Törvény szabályozás részletei 
 
Összefoglalva tehát az Európai Unió jogrendjének megfelelı, jogharmonizációt megélt  

Közbeszerzési Törvényt három közbeszerzési értékhatárt, és ehhez kapcsolódó három – egymástól 
nem teljes mértékben eltérı – eljárási rendet különböztet meg: 

a) az európai közösségi értékhatárokat elérı vagy azt meghaladó mértékő 



 23

közbeszerzéseket; 
b) a nemzeti értékhatárokat elérı, de a közösségi értékhatárokat el nem érı értékő 

közbeszerzéseket; 
c) a nemzeti értékhatár alatti értékő közbeszerzéseket (ún. egyszerő közbeszerzési 

eljárás). 
 A különbözı értékő közbeszerzéseket a törvény külön részei szabályozzák.  
 

 További differenciálást jelent, hogy az új törvény – összhangban a közösségi joggal – az 
ajánlatkérık, illetve a beszerzés tárgya szerint is fogalmaz meg bizonyos részletesen sajátos 
szabályokat. Így külön fejezet szabályozza a klasszikus ajánlatkérı szervezetek közbeszerzéseit (a 
törvényben: általános közbeszerzési eljárás), és külön fejezet a közszolgáltatók beszerzéseit (a 
törvényben: különös közbeszerzési eljárás). A megkülönböztetés mind a közösségi, mind a 
nemzeti értékhatár feletti beszerzések esetében érvényesül. 
 

Szemben a közösségi szabályozási modellel, az új törvény tervezete az egyes beszerzési 
tárgyakat nem külön-külön fejezetben szabályozza, hanem egységesen, és csak a beszerzés 
tárgyának sajátosságaiból adódó beszerzés tárgyának sajátosságaiból adódó eltérésekre ír elı eltérı 
szabályokat (pl.: becsült érték számítás, a mőszaki-szakmai alkalmasság körében). A beszerzési 
tárgyak szempontjából újdonságot jelent azonban, hogy a jelenlegi háromhoz képest (árubeszerzés, 
szolgáltatás megrendelés, építési beruházás) megjelenik az építési koncepció, mint negyedik 
beszerzési tárgy. 
 

A beszerzési tárgyak közül a szolgáltatás megrendelése esetében további tagolást jelent, 
hogy meghatározott szolgáltatások (pl.: egészségügyi, jogi és szociális) esetében ún. egyszerősített 
eljárás lefolytatására kerülhet sor.  

Ez mind a közösségi értékhatárok feletti, mind a nemzeti értékhatár feletti rendszerben 
érvényesül. Ezen szolgáltatásokat külön melléklet tartalmazza a törvényben. 
 

Továbbra is önálló rész rendezi a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés 
módosításának, teljesítésének, illetve a közbeszerzések ellenırzésének kérdéskörét, valamint 
önálló részben kerül szabályozásra a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslat rendszere, 
valamint a közbeszerzések intézményrendszere (Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: 
Tanács), Közbeszerzési Döntıbizottság). 
 

 Az új törvény átfogóan szabályozza tehát a teljes közbeszerzési témakört, ugyanakkor 
egyes kérdések végrehajtási rendeletekben kerülnek rendezésre. Így kormányrendeleti szinten 
kerültek szabályozásra: 

1 a hirdetmények feladásának és közzétételének részletes szabályai; 
2 a Közbeszerzési Értesítıben való közzététel rendje és díjának mértéke; 
3 a hirdetmények és az éves statisztikai összegzés mintája; 
4 a közbeszerzésekre vonatkozó nomenklatúra; 
5 a tervpályázati eljárásra vonatkozó szabályok; 
6 a központosított eljárások szabályai; 
7 az elektronikus úton történı beszerzések; 
8 azon beszerzések sajátos szabályai, amelyek vonatkozásában az Országgyőlés 

illetékes bizottsága e törvény alkalmazását kizáró elızetes döntést hozott. 
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2.2.   A védelmi beszerzési rendszer sajátosságai, az állami közbeszerzéssel közös 
és speciális vonásai 

 
A honvédelmi tárca évrıl évre jelentıs költségvetési forrásokat használ fel a 

haderıfejlesztése és a szövetségi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges katonai képességek 
megteremtése céljából. A fentiek megvalósításának egyik legfontosabb eszköze a beszerzés.  

A beszerzés feladatkörébe nemcsak a fejlesztések, a képesség megteremtéséhez szükséges 
eszközök és szolgáltatások megszerzése, hanem a napi élet biztosítása is beletartozik.  
 

Ennek hatására a beszerzési feladatok végrehajtása rendkívül összetett feladattá vált, és a 
közvélemény különösen érzékenyen reagál az egyes fontosabb eseményekre. Ezért a honvédelmi 
tárca vezetésének legfontosabb törekvése, hogy a tárca hatáskörébe tartozó beszerzések átláthatók, 
ellenırizhetık legyenek, a lebonyolítás a jogszabályi keretek között valósuljon meg, és a 
közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével 
és ellenırzésének bıvítésével összefüggı egyes törvények módosításáról szóló 2003. XXIV. 
törvényben meghatározottak figyelembevételével biztosított legyen a beszerzések nyilvánossága.  
 
 

2.2.1. A honvédelmi tárca beszerzési jogrendjének történeti áttekintése 
 

A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2004. május 1-jei hatálybalépését 
követıen kidolgozták a különbözı speciális területeket érintı jogszabályokat és belsı 
szabályozásokat, és a beszerzı állomány felkészült az alkalmazásukra. Az eltelt idıszakban a 
gyakorlati tapasztalatok alapján az Európai Közösség a közbeszerzési rendszer korszerősítését 
célzó irányelveket adott ki, melynek érvényesítésére 2006. januárjában alapvetıen módosult a 
közbeszerzésekrıl szóló törvény.  
 

A honvédelmi tárca beszerzési tapasztalatai is azt követelték, hogy a 2004. évi 
szabályozásokat a gyakorlati követelményekhez kell igazítani. Ennek megvalósítása érdekében 
átdolgozták a tárca beszerzési rendjét szabályzó 89/2004. (HK. 25.) HM utasítást, és helyébe lépett 
a Magyar Honvédség, valamint a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása és felügyelete alá 
tartozó szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjérıl szóló 102/2005. (HK. 22.) HM utasítás.  

 
A tárca javaslatára módosították a védelem terén alapvetı biztonsági érdeket érintı, 

kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetıleg a 
szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2005. (VII. 30.) 
kormányrendeletet. 

 
A Magyar Honvédség katonai szervezeteinél rendkívül heterogén a beszerzésekkel 

kapcsolatos személyi és tárgyi feltételek biztosítottsága. Kevés szervezetnél áll rendelkezésre 
beszerzési tapasztalattal rendelkezı jogi végzettségő személy, több szervezetnél a beszerzési 
ügyek intézésére kijelölt munkatársak is, a beszerzés lebonyolításának sajátosságai miatt, állandó 
szakmai támogatásra szorulnak. 

 
A kissé felkészületlen szakembergárda és a növekvı beszerzési feladatok arra ösztökélték a 

tárca vezetését, hogy minden beszerzési feladatot ellátó személynek átfogó felkészítést, 
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konzultációt szervezzen és vezessen le valamennyi katonai szervezet beszerzéssel foglalkozó 
állománya részvételével.  

 
A felkészítés keretében a résztvevık iránymutatást kaptak a megváltozott jogszabályi 

környezetben való eligazodáshoz, kellı mértékő tájékoztatást a változások és szabályozások 
indokairól, céljairól és nem utolsósorban elegendı segítséget ahhoz, hogy munkájukat 
eredményesen, de szabályozott keretek között tudják végezni. 

 
A szakembergárda képzése – az azóta is folyamatosan változó jogi háttér miatt - 

folyamatos, mivel az ismeretanyag egyre bıvül és a jogi háttér betartása is fokozott figyelmet – és 
jelentıs anyagi felelısségvállalást úgy szervezeti, mint ügyintézıi szinten - igényel a beszerzı 
személyektıl. 

  
2006. év elején ismét változott a Közbeszerzési Törvény. A módosítás indokát több 

tényezı is adta. A közvetlen okot az új EK-irányelvek elfogadása jelentette. A klasszikus 
ajánlatkérıkre vonatkozó 2004/18/EK-irányelv, valamint a közszolgáltatókra vonatkozó 
2004/17/EK-irányelv implementálási határideje 2006. január 31-e volt.  

Az irányelvek közzétételének idıpontja 2004. április 30-a volt. Mint ahogy az már a 
dátumokból is látszik, ezen idıpontban Magyarország még csak társult állam, nem pedig tagállama 
volt az Európai Uniónak. Így hazánknak nem volt aktív szerepe a szabályozás kialakításában, 
ugyanakkor hazánk, mint társult állam, a fokozott jogkövetés elvét alkalmazta a jogalkotás terén.  

A jogalkotó ezeken az irányelveken túl figyelembe vette a 2003-as törvény elfogadása óta 
felhalmozódott ítélkezési tapasztalatokat, valamint a gyakorlati problémákat is. Ez a három 
szempont teremtette meg a törvénymódosítás alapját. Fıbb változást hozott a törvényben az 
értékhatárok változása, így a Kbt. IV. fejezete szerint három számadatról beszélhetünk, melyek az 
Európai Uniós értékhatárok: 

• 137 000 euró 34 422 973 forint 
• 211 000 euró 53 016 404 forint 
• 5 278 000 euró 1 326 163 884 forint 
 
•  A Kbt. IV. fejezet alkalmazásában megszőnt az értékhatárok SDR-hez kötöttsége, helyette 

az unió konkrét EUR-adatokat határozott meg. 
 

Természetesen ezek a számadatok forintosítását továbbra is az EU Bizottsága végzi, 
illetıleg a hazai nagyközönség számára a Közbeszerzések Tanácsa teszi közzé.  

 
A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában az alábbi értékhatárok élnek, melyek nemzeti 
értékhatárnak tekintendık: 

• árubeszerzés 30 millió forint 
• szolgáltatás 25 millió forint 
• szolgáltatási koncesszió 25 millió forint 
• építési beruházás 90 millió forint 
• építési koncesszió 100 millió forint  
 

 Az értékhatárok tehát a nemzeti rezsimben viszonylagosan emelkedtek, mely emelkedés az 
építési beruházások esetén másfélszeres, míg árubeszerzés és szolgáltatás esetén már négyszeres 
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emelkedést jelent. Általánosságban tehát elmondható, hogy az értékhatárok emelkedtek, ám kiugró 
emelkedés – azaz nem a reálérték követés miatti - csak az egyszerő eljárásoknál következett be. 
 
 A törvénymódosítás másik eleme a hivatalos közbeszerzési tanácsadó szabályozása. A 
2003. évi Kbt. egy új jogintézményt és egyben a közbeszerzési eljárások egy újabb alanyát vezette 
be a közbeszerzések világába: a hivatalos közbeszerzési tanácsadót. Tanácsadó igénybevételét a 
jogalkotó a közösségi rezsim tekintetében kötelezıvé tette. Ez a kötelezettség a hatályos magyar 
jogban továbbra is fennmaradt, megjegyzem, az új irányelvek tanácsadó kötelezı igénybevételét 
már nem írták elı.  

 
A kötelezettséget a jogalkotó a nemzeti rezsimbe is kiterjesztette klasszikus ajánlatkérık 

esetén, de csak versenypárbeszéd esetén. A szabályozás másik fontos eleme, hogy a tanácsadónak 
nem kell „függetlennek” lennie, a feladatot munkavállaló is elláthatja, természetesen megbízási 
szerzıdés keretében. A módosításnak ezt az utóbbi elemét a gyakorlati tapasztalatok indokolták. A 
korábbi szabályozás ugyan nem írta elı a „független” kitételt, azonban a törvény miniszteri 
indokolása már igen.  

 
E kettısség következtében az egyes ajánlatkérık többféle megoldást alkalmaztak, így 

voltak, akik munkavállalójukkal oldották meg a kérdést. A problémával a Közbeszerzések Tanácsa 
is foglalkozott. A módosítással azonban ez a normatív kettısség megszőnt, a törvény már 
kifejezetten rendelkezik a munkavállalók kérdésérıl. 

 
 A törvénymódosítás másik területe az összeférhetetlenség további szabályozása. A 
módosítást a gyakorlati tapasztalatok indokolták. A jogalkotónak reálisan fel kellett mérnie, hogy 
az egyes ajánlatkérık a becsült érték, és így a megfelelı rezsim meghatározása érdekében olykor 
piackutatást végeznek. A korábbi szabályozás értelmében azonban a piackutatásba bevont 
személyek jogi megítélése nem volt egyértelmő. A törvény e kivételek alkalmazását fontos 
garanciákhoz köti.  
 

A módosítás új eljárásfajtákat is teremtett. Így a már nemzeti rezsimbıl ismert 
keretmegállapodásos eljárás megjelent a közösségi rezsimben, valamint a közösségi és nemzeti 
rezsimben létrejött a versenypárbeszéd jogintézménye. Az új irányelvben szerepel még a 
dinamikus beszerzési rendszer, valamint az elektronikus árlejtés is. A versenypárbeszéd egy a 
közösségi és a nemzeti rezsimben kizárólag „klasszikus” ajánlatkérık esetén alkalmazható sajátos 
beszerzési mód.  
 
 A versenypárbeszéd összetett eljárás, akkor alkalmazható, ha a nyílt vagy meghívásos 
eljárás egyébként nem vezetne eredményre. A törvény másik jelentıs módosítási területe a 
hiánypótlások világa. A hiánypótlás jogintézménye több fejlıdési szakaszon ment át az évek alatt. 
Az eltelt idıszak alatt egyértelmősödött, hogy pontosan mikor lehet és kell, illetıleg milyen 
körben lehet és kell egyáltalán hiánypótlást elrendelnie az ajánlatkérınek. A törvénymódosítást e 
tekintetben a gyakorlati és ítélkezési tapasztalatok inspirálták.  
 
 Változatlan maradt az a kötelezés, mely szerint az ajánlatkérınek az ajánlati felhívásban 
kell rendelkeznie arról, hogy kíván-e hiánypótlást tartani. Már ez az elsı ajánlatkérıi döntés fontos 
kihatással van az eljárás egészére, hiszen egy nem kellıen felkészült ajánlattevıi kör esetén a 
hiánypótlás kizárásával reálisan lehet számolni az eljárás eredménytelenségének kockázatával. A 
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törvénymódosítás azonban továbbment ezen az ajánlatkérıi döntésen, és egy további döntés 
meghozatalára kötelezte az ajánlatkérıt, mely szerint az ajánlati felhívásban a hiánypótlás 
terjedelmét is meg kell határoznia.  

Így lehetısége van az ajánlatkérınek, hogy teljesen kizárja a hiánypótlást, csak korlátozott, 
vagy teljes körben biztosítsa azt. 

 
Összegezve elmondható, hogy a jogalkotó azon túl, hogy egy, a közösségi jogból eredı 

jogalkotási kényszerbıl vezéreltetve beemelte a hatályos magyar közbeszerzési jogba a közösségi 
jog legújabb vívmányait, ügyesen fel is használta ezt az alkalmat, hogy a gyakorlat és az 
ítélkezésnek az új törvény elfogadása óta felhalmozott tapasztalatait is megfelelıen beépítse a 
törvénybe. 
 Ami a honvédelmi tárca vezetésének alapelvárását illetıen is sikerült alkotni egy olyan 
törvényt, ami a beszerzések átlátható, ellenırizhetı módon történı végrehajtását a jogszabályi 
keretek fokozott figyelembevételét célozza. Ennek elısegítése céljából a szervezet-korszerősítések 
során megvalósult a „beszerzések hármas funkciójának” (tervezés, végrehajtás, ellenırzés) 
szervezeti szétválasztása.  

 
 Az új belsı szabályozás a fenti alapelvekre épülıen egy szerkezetbe foglalja a tárca teljes 
beszerzési rendszerét. Megszőnt az a korábbi gyakorlat, hogy bizonyos szakterületek más HM-
utasítás hatálya alá tartoztak. Teljesen eltérı rendjük miatt kizárólag a NATO Biztonsági 
Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzések tartoznak más szabályozási rendhez. 

 
 A szabályozás szerkezete olyan, hogy alkalmazása során egyszerő legyen az eligazodás, 
világos útmutatást adjon a felsıbb szabályozásokkal való kapcsolódásra, elısegítve azok 
megfelelı alkalmazását. Az utasítás egyik legfontosabb új eleme a beszerzésekért valamilyen 
formában felelıs személyek felelısségi rendjének a meghatározása. Jelentıségét az egyes 
beszerzési folyamatot befolyásoló fontos kötelezettségek személyekhez kötése adja. 
 
 A személyi és tárgyi feltételek megléte, az elvárható szakmai felkészültség és nem 
utolsósorban a jogosultság telepítésének indokoltsága alapján a beszerzések végrehajtására 
jogosult szervezeteket külön felsorolják, feltüntetve a beszerzési jogosultságokat, a szervezetre 
háruló kötelezettségeket, a szervezet által végrehajtandó feladatokat. 
 
 A szabályozás alapvetıen két nagy csoportra osztotta a beszerzések végrehajtására 
feljogosított szervezeteket. Az elsı kategóriát a kizárólagos jogosultságokkal felruházott fı 
beszerzı szervezetek képezik, melyek a HM Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal (HM 
BBBH), a HM Ingatlankezelési Hivatal (HM IKH) és a HM Nemzetközi Rendezvényszervezı 
Hivatal (HM NRH). Ezek közül tisztán beszerzı szervezet csak a HM BBBH, a legkiterjedtebb 
beszerzési jogosultsággal. A másik két beszerzı szervezet egyben szakanyagnem-felelıs is. 
 
 A második csoportba azok a szervezetek tartoznak, amelyeket lényegében a napi 
mőködéssel összefüggı, váratlan, egyszerőbb eljárásokkal lebonyolítható beszerzések 
végrehajtására jogosították fel. Ebbe a körbe tartozik a fı beszerzı szervezeteken kívüli minden 
más honvédelmi szervezet. 
 

A központi ellátó szervezetek külön szakaszban szerepelnek, mert beszerzési jogosultságuk 
alapján a fı beszerzı szervezeteken kívüli honvédelmi szervezetek kategóriájába tartoznak, de 
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központi ellátó szerepükbıl következıen szervezı, koordináló feladatkörük is van. A feladatok 
jellege miatt külön szakaszokban szerepelnek a beszerzéseket koordináló, irányító szervezetek, 
melyek közé HM fıosztályok és MH szintő szakanyagnem-felelısi hatáskörrel rendelkezı 
parancsnokságok tartoznak. 

 
 A szabályozás kiemelten fontos részét képezi a tervezési rend és a terven felüli beszerzések 
engedélyezési eljárásának a meghatározása. A beszerzések legfontosabb célja a tízéves haderı-
fejlesztési és erıforrástervben meghatározott feladatok végrehajtásának a biztosítása, ezért 
alapvetı fontosságú, hogy a beszerzési tervek ezzel összhangban legyenek. 
 A tervezés alapelve az alulról felfelé történı építkezés, annak érdekében, hogy a katonai 
szervezetek tízéves haderı-fejlesztési és erıforrástervbıl következı és a napi mőködtetést 
biztosító igényeit a beszerzési tervekbe a tényleges felhasználók javaslata alapján dolgozzák be. A 
javaslatok ugyanakkor szolgálati úton az MH szintő szakanyagnem-felelısök útján jutnak el a 
jóváhagyóhoz a takarékos anyaggazdálkodás és a szakanyagok feletti felügyelet biztosítása 
érdekében. 
 
 A közbeszerzési eljárás folyamata és a döntéshozatal egyes fázisait leszabályozták azzal a 
céllal, hogy biztosítsák az átláthatóság érdekében a beszerzéseket döntıen befolyásoló lépések 
állandó felügyeletét. A szabályozás természetesen nem tartalmazza a más jogszabályokban 
szereplı eljárásrendet. A infrastrukturális beszerzések általánostól eltérı szabályai külön 
szerepelnek az utasításban azzal a céllal, hogy az ilyen jellegő beszerzéseket végzık eligazodása 
egyszerő legyen az egységes szerkezető szabályozásban. 
 
 A HM utasítás fontos részét, teljesen új szabályozási elemét alkotják a különbözı speciális 
eljárásrendet igénylı beszerzési fajták, beszerzési helyzetek.  
 

Az elmúlt idıszak tapasztalatai alapján szükségessé vált a speciális eljárásrendet igénylı 
keretmegállapodások megkötését célzó, illetve a központosított közbeszerzés körébe tartozó 
termékbeszerzés eljárásrendjének, a haditechnikai jellegő, illetve a nemzetbiztonsági célú 
beszerzések eljárásrendjének, valamint a nemzetközi mőveletekben külföldön részt vevı 
szervezetek mőködését biztosító beszerzések eljárásrendjének áttekinthetı szabályozása. 

 
 Minden beszerzésnek annyi realitása van, amennyire összhangban van a pénzügyi 
erıforrás-lehetıségekkel. Ezt az összehangolást szolgálja a beszerzési feladatok elıkészítési 
idıpontban történı pénzügyi ellenjegyzése. Az ellenjegyzés fontosságára való tekintettel az 
utasítás külön fejezetben szabályozza a pénzügyi ellenjegyzés rendjét. 
 
 A beszerzések ellenırizhetısége, áttekinthetısége érdekében szükséges a beszerzési 
eljárások minden mozzanatát szigorú, áttekinthetı és hosszabb távra szóló megırzési 
kötelezettséggel járó dokumentálással ellátni. Ezért az utasítás külön fejezetben a dokumentálás 
rendjére vonatkozó részletes szabályozást tartalmaz.  
 
 A beszerzési eljárások vezetéséhez, irányításához nélkülözhetetlen a beszerzések 
helyzetérıl történı folyamatos informálódás, melyet az utasítás külön szabályoz. A beszerzési 
feladatok alapvetı célja a tízéves haderı-fejlesztési és erıforrástervben megfogalmazott feladatok 
végrehajtása. Ebbıl eredıen kiemelt fontosságú, hogy a beszerzések tervezése a haderı-fejlesztési 
terven alapuljon, és mind tartalmában, mind ütemzésében szinkronban legyen azzal. 
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A Tárca Védelmi Tervezési Rendszer (továbbiakban: TVTR) megfelelı mőködtetése 

biztosítja ezt az összhangot. A TVTR-rıl és a tervezés komplex rendjérıl a IV. fıfejezetben teszek 
kitekintést. 
 
 

2.2.2. A védelmi beszerzések sajátosságai 
 

A védelmi beszerzések sajátosságai maguknak a katonai javaknak és a kapcsolódó 
szolgáltatásoknak a természetébıl adódnak. Nem csupán gazdasági és technológiai vonatkozásúak, 
hanem függenek az ország biztonsági és védelmi politikájától is. A védelmi iparágak ebbıl 
következıen stratégiai jelleggel bírnak, és sajátos kapcsolatban állnak az állammal. 

 
A privatizációkat és a beszerzési politika optimalizálására irányuló erıfeszítéseket 

követıen, az utóbbi években az állam szerepe halványodott ugyan, de még mindig meghatározó. 
Mint egyedüli ügyfél, stratégiai célkitőzésekkel összefüggı katonai szükségletek függvényében 
határozza meg a termékek iránti keresletet és egyúttal a piac méretét. Részt vesz a kutatás-
fejlesztés finanszírozásában, ily módon befolyásolva a mőszaki know-how-t és az iparágak hosszú 
távú versenyképességét. 

 
Szabályozói minıségében ellenırzi a fegyverek kereskedelmét az ezen iparágak számára 

szükséges exportengedélyeken keresztül, amelyek a felszerelések szállításaira, valamint az 
alvállalkozási engedélyek megadására egyaránt kötelezıek.  

 
A honvédelem követelményei feltételezik, hogy a beszerzési forrásokat a fegyverkezési 

programok teljes idıtartama alatt biztosítsák, a megtervezéstıl a felszerelésnek a szolgálatból 
történı kivonásáig, békeidıben és háborús idıben egyaránt. Ez arra készteti a beszerzıt, hogy 
sajátos beszerzési garanciákat alakítson ki. A védelmi ipar tisztán nemzeti kapacitásának 
fenntartása megbízható eszköznek tőnhet a stratégiai érdekeknek és a szükséghelyzeteknek 
(katonai mőveleteknek) való megfelelés szempontjából. 

 
A honvédelem követelményei maguk után vonhatják azt is, hogy egyes gyártók igyekeznek 

olyan berendezésekre szert tenni, amelyek garantálják a technológiai fölényt. Ez utóbbi pedig a 
programok és mőszaki leírásaik bizalmas jellegén alapszik. A bizalmas információk védelmének 
kötelezettsége az ipar vállalkozóit speciális biztonsági körülmények megteremtésére kötelezi. 

 
 A fegyverzet-fejlesztési programok általában komplexek. A felszerelések gyakran új 

rendszerekbıl állnak össze, amelyek ötvözik mind a katonai, mind a polgári technológiákat. 
Életciklusuk hosszú, a mőködtetés iránti igény kifejezése és a rendszerélettartamának vége közötti 
idıszak elérheti az ötven évet. A minıség és az ár arányát és a kockázatok kezelését ezen idıszak 
egészére biztosítani kell.  

 
Az „elıre gyártott” hadi felszerelések beszerzése gyakran képezi „kompenzáció” tárgyát, 

amelyek fejében a vásárló ország általában a szerzıdés 100%-át meghaladó mértékő ellenértéket 
követel (lásd GRIPEN szerzıdés).  

Ez a visszatérítés történhet közvetlenül, a nemzeti vállalatoknak adott megrendelések 
formájában vagy az eredeti szerzıdéshez kapcsolódó know-how és technológia átadása révén, 
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kivételes esetekben szolgáltatási szektor kiépítésével és üzemeltetésével is. Lehet közvetett is, és 
vonatkozhat a kérdéses szerzıdés által érintettıl eltérı – akár nem katonai – iparágakra is. 

 
 

2.2.3. A védelmi beszerzések és a nemzeti közbeszerzések közös vonásai 
 

A védelmi beszerzések és a nemzeti közbeszerzések legfontosabb közös jellemzıje az 
átláthatóság és az esélyegyenlıség biztosításának igénye. Nem sérti ezeket az alapelveket az a 
tény, hogy a védelmi beszerzések nyilvánossága a beszerzések tárgyának természetébıl eredıen 
korlátozott, nem abszolút mértékő.  

 
Azt sem tekinthetjük korlátnak, hogy szintén a védelmi áruk és szolgáltatások jellegébıl, a 

magasabb minıségi és biztonsági igényekbıl adódóan számos esetben meghatározott kondíciókkal 
rendelkezı körbıl kerülhetnek ki a szállítók. Ez azért nem korlát, mert a szállítói körbe való 
bekerülés egyfajta megfelelısség révén biztosított, azaz elvileg mindenki számára nyitott. 

 
A közbeszerzések szereplıivel szemben támasztott követelmények általában hasonlóan 

szabályozottak, azzal az eltéréssel, hogy esetenként a védelmi beszerzések résztvevıivel szemben 
szigorúbb követelmények is támaszthatók. A szigorúbb követelmények azonban nem korlátlanok, 
nem diszkriminatív jellegőek, hanem fıként a nemzetbiztonsági, titkossági, megbízhatósági 
(minıségi) területeket érintik.  

 
Az alkalmazott eljárási technikák tekintetében is gyakorlatilag azonos a két beszerzési 

terület. Lényegében megegyezik az egyes eljárás fajták alkalmazhatóságának kritérium felsorolása 
is. Természetesen a védelmi beszerzések jellegébıl adódóan elıtérbe kerültek a tárgyalásos eljárás 
fajták, kevesebb a nyílt eljárás. 

 
A beszerzések tervezési-, okmányolási rendje is azonos alapokon nyugszik. Meg kell 

azonban említeni, hogy a védelmi beszerzések nyilvánossága korlátozott, ezért a védelmi 
beszerzések egyes dokumentumainak közzététele is korlátozott.  

 
 

2.2.4. A védelmi beszerzések általánostól eltérı elemei 
 

Nemzetközileg alkalmazott alapelv, hogy a honvédelmi beszerzéseket illetıen a nemzeti 
szabályozások többsége eltéréseket irányoz elı a közbeszerzési szabályok alkalmazása alól, 
változóan átlátható módon. A legszélsıségesebb kivételezett helyzettıl a burkolt elınybiztosításig 
többféle változat megtalálható. Ez potenciális nehézséget jelent a nem nemzeti szállítók számára. 
A magyar gyakorlat is bizonyos, de burkolt hazai kapacitástámogatási lehetıséget alkalmaz. Ennél 
sokkal élesebb a nyugat-európai (francia) és az U.S.A.  gyakorlata. 

 
Az ajánlati felhívások meghirdetése nemzeti napilapban történik, amelynek tartalma 

megegyezik a közbeszerzésekre elıírtakkal. A követelmény napi megjelenési gyakoriság, a 
terjesztési módja nincs szabályozva. Ez közzétételi forma elıny a hazai szállítók részére, de nem 
diszkriminatív a külföldi szállítókkal szemben. 
 

A meghirdetés elmaradásának a szabályozásban szereplı lehetséges esetei sokfélék. A 
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gyakorlatban a védelmi beszerzések természetébıl következıen az elızetes közzététel nélküli 
eljárás a domináló. 

 
A mőszaki leírások gyakran nagyon részletesek, a beszerzés tárgyához igazodó normákon 

alapulnak. Tekintettel arra, hogy a védelmi beszerzési programok többnyire nagyon összetettek, az 
eljárás dokumentációja is tükrözi ezt a komplexitást.  

 
A szállítók kiválasztásának fı kritériumai közé tartozik a nemzetbiztonsági megfelelıség, a 

minısített beszállítói kondíciók, a beszerzéssel kapcsolatos bizalmas jelleg. Import beszerzések 
esetében az ipari kompenzációk nyújtására való képesség.  

 
A versenyeztetés lényegében tárgyalásos eljárások formájában történik, amelynek a 

feltételei a törvény szigorához hasonlóan szabályozottak, ugyanakkor megfelelı rugalmasságot 
nyújt különösen a tárgyalások terjedelmét és a szerzıdés tárgyának módosítási lehetıségeit 
illetıen. 

 
A szerzıdések odaítélése elsısorban azon alapszik, hogy melyik az összességében 

legelınyösebb ajánlat. Bizonyos beszerzések esetében,- ide sorolandók a hosszú életciklusra 
beszerzett rendszerek, eszközök -, figyelembe vételre kerül a fenntartás biztonsága, import esetén 
a kompenzáció nyújtására való készség és ennek mértéke. 
 
 

2.3. A védelmi beszerzések helye, szerepe a Magyar Honvédség rendszerében  
 

A rendszerváltást követı védelmi beszerzési gyakorlatban az elsı legfontosabb lépés a 
Kormány 1999. évi határozataiban fogalmazódott meg. Ekkor született elızetes döntés a haderı 
2001-2010. évekre vonatkozó fejlesztési koncepciójáról és ennek finanszírozása céljából a védelmi 
költségvetés GDP arányos rögzítésre került. A fejlesztés elsı lépéseit követıen azonban ismét 
napirendre került a finanszírozható haderı kérdése. 

 
A haderı-átalakítás több fázist megélt menetében, a 2002-ben elrendelt védelmi képesség 

felülvizsgálatot követı munka keretében elkészült a haderı fejlesztésének tízéves terve, amelyet 
elfogadva a Parlament újabb döntést hozott a Magyar Honvédség hosszú távú fejlesztésének 
irányairól. A védelmi felülvizsgálat tapasztalataira alapozva meghatározásra kerültek a NATO 
tagsággal együtt járó kötelezettségekkel szinkronizáló képességek, ezekhez hozzárendelve a 
haderıfejlesztésben (és kapcsolódóan a technikai felszerelés, az infrastruktúra és a kiképzés 
területén) indokoltnak tartott változtatásokat. 

 
Az Országgyőlés határozata megváltoztatta az új haderı kialakítására korábban kidolgozott 

elgondolásokat, számos korábban tervezett és végrehajtott beszerzés okafogyottá vált.  
 
Az új követelmény rendszer alapján kidolgozásra került a haderı-átalakítást célzó újabb 10 

éves terv, a Kormány elfogadta a haderı-átalakításáról szóló koncepciót, a feladatok végrehajtása 
kisebb zökkenıkkel, de a megcélzott úton megindult. Az Országgyőlés illetve a Kormány döntött 
a fıbb technikai eszközök (vadászrepülıgép, gépjármő, URH rádió) kérdésében, ennek alapján 
megkezdıdtek a beszerzési eljárások. 
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Sajnálatos módon a GDP arányos védelmi költségvetés lassan a „feledésbe merült”, a 
védelmi beszerzések finanszírozása egyre bonyolultabb tervezést igényel. Hasonló tendencia 
figyelhetı meg nem csupán a visegrádi államok, hanem-az un. régi-NATO tagállamok esetében is. 
 

Az eddig végrehajtott átalakítási és fejlesztési feladatok is azt igazolják, hogy a haderı-
átalakítás eredményes megvalósításában kiemelt szerepe van a beszerzési tevékenységnek. Minden 
terv, elgondolás annyit ér amennyit abból sikerül realizálni. Ezért fontos, hogy a védelmi 
beszerzések megvalósítására létrehozott intézmény rendszer képes legyen kellı idıben, kellı 
minıségi szinten és optimális pénzeszköz felhasználással megvalósítani a feladatokat.  
 

A katonai beszerzési feladatok rendkívül összetettek, a magas beszerzési értékek miatt 
jelentıs gazdasági kihatással járnak ezért fontos, hogy milyen feltétel rendszerben valósíthatók 
meg, milyen módon és milyen arányban forgatható vissza a költségvetés egy része a 
nemzetgazdaságba. 
 

A védelmi beszerzések gazdasági kihatásait, jelentıségének fokozódását jól tükrözi az a 
tény, hogy a 2002-2006. évekre jellemzı közbeszerzési rendszer módosuló szabályozási 
környezetében és átalakuló szervezeti feltételek között a védelmi szektor beszerzı szervezetei 
egyre növekvı mértékő beszerzéseket teljesítettek, ahogy az a mellékelt diagrammon jól látszik. 
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A védelmi szektor beszerzései 2002-20067 
 

 A HM tárca központi beszerzı szerve – a HM BBBH - 2002. évben 176 eljárás keretében 
35,3 Mrd Ft; míg 2003. évben 306 eljárás keretében 160,1 Mrd Ft; 2004-ben 321 eljárással 182 
Mrd; majd 2005-ben 194 Mrd és 2006-ban 201 Mrd Ft értékő beszerzést bonyolított le. 
 

2002. év után és a késıbbi években a beszerzések összegszerően nagy ugrásának a 
programköltségvetésben betervezett fegyverzeti, gépjármő és repülımőszaki beruházások tudhatók 
be. 
 

A beszerzések védelmi szektorban betöltött helyét és szerepét jól példázza, hogy a védelmi 

                                                 
7 Forrás: HM Központi Pénzügyi és Számviteli Hivatal 2006. évi jelentése 
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költségvetés közel 40-50 %-a közbeszerzés formájában kerül felhasználásra. Ebbıl eredıen nem 
mindegy, hogy milyen hatékony, mennyire gazdaságos a beszerzési folyamat.  
 

A védelmi beszerzések másik fontos jellemzıje, hogy a Magyar Honvédség beszerzési 
igényei alapvetıen két csoportba sorolhatók. Egyrészt a haderı-átalakítással összefüggı fejlesztés 
jellegő, másrészt a napi mőködést, fenntartást célzó beszerzésekrıl lehet beszélni. Ez a 
megkülönböztetés csupán tervezésileg fontos, a prioritások meghatározásakor lényeges. Valójában 
a beszerzések nincsenek elkülönítve, nem létezik a korábban jól bevált diktált programok és egyéb 
beszerzések kategóriája.  
 

A beszerzési feladatok végrehajtása szempontjából fontosabb a költségfedezet biztosítása, 
a költségek célirányos, prioritások szerinti elkülönítése. A jelenlegi gazdálkodási struktúrában a 
költségfedezet jelentıs része az MH szintő gazdálkodó szervezetekhez van telepítve.  

Ezen szervezetek feladata a pénzeszközök tervezetett feladatokhoz rendelése, kiemelt 
feladatok pénzeszközeinek elkülönítése. Tekintettel arra, hogy a napi mőködés biztosítása és a 
fejlesztések megvalósítása is ezen szervezetek felelısségi körébe van utalva számos esetben a napi 
mőködés biztosítása kerül elıtérbe. Természetesen létezik a fıbb programokhoz tartozó ún. 
„fejezeti kezeléső elıirányzat” fogalom, azonban ez sem jelent abszolút realizálási garanciát. 
 

A 2002-2006. évek idıszakára jellemzı tervezési alapelgondolás változások, a 
fedezetbiztosítás sajátos helyzete különösen fontossá teszi, hogy a beszerzés rendszere rugalmasan 
alkalmazkodó lehessen. Ugyanakkor a jogi intézményrendszer megalapozott tervezésre épülı 
kiszámítható beszerzési rendszert követel.  
 
 

2.4. A védelmi beszerzések fı mőködési területei 
 

A Magyar Honvédség feladatrendszerébıl következıen a védelmi beszerzések is a haderı-
átalakítás feladataira, a fı képességek megteremtésére, a katonai mőveletekben való részvétel 
biztosítására koncentráltan kerülnek megvalósításra. Ennek megfelelıen a fı beszerzési területek 
az alábbiakban foglalhatók össze: 
 

A haderı képessége megteremtést célzó hosszútávú programok megvalósítása a 
legfontosabb és egyben a legbonyolultabb beszerzési feladat. Ennek legjelentısebb részét az 
államközi megállapodás keretében megvalósuló harcászati vadászrepülıgép bérleti megállapodás 
bonyolítása képezi.  
 

A program rendkívül összetett, a beszerzési tevékenység a repülıgép, mint fı eszköz 
bérletén kívül, az alkalmazási képesség megteremtését (kiképzés, infrastruktúra, stb.) a harcászati 
képességek kialakításához szükséges fegyverzet, egyéb berendezések beszerzését is magában 
foglalja, a legkülönbözıbb beszerzési konstrukciók és eljárások alkalmazásával. 
 

A haderı alkalmazási képessége, külföldi missziókban, NATO mőveletekben való 
részvétel biztosítása szempontjából kiemelt fontosságú a katonai gépjármőpark cseréje, új NATO 
kompatibilis híradó eszközök beszerzése.  
 

A fenti fontosabb beszerzések a gépjármő program kivételével külföldi beszállítók által 
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kerülnek megvalósításra, jelentıs kompenzáció (ellentételezés("off-set point")) realizálása mellett. 
A gépjármő program magyar fıvállalkozó bonyolításban, de jelentıs külföldi közremőködés 
mellett valósul meg. 
 

A nemzetközi missziókban való részvételi igény alapján kerültek elıtérbe a katonák egyéni 
felszereléseinek (kézifegyver, védıfelszerelés, figyelı, felderítı eszközök) korszerőbb eszközökre 
cserélését célzó beszerzési eljárások. 
 

A honvédség jellege elsısorban speciális feladatokban való hatékony nemzetközi 
közremőködést, részvételt tesz lehetıvé, amely korszerő egészségügyi laboratórium, speciális 
mőszaki eszközök beszerzésével biztosítható.  
 

Természetesen a beszerzések nem pusztán javak beszerzésére koncentrálódnak. Meg kell 
oldani a mőveletekben résztvevı állomány ki- és visszaszállítását, megfelelı biztonsági feltételek 
mellet, a mőveleti területen alkalmazott eszközök fenntartását. Mindezek a szolgáltatások fontos 
elemét képezik a védelmi beszerzéseknek, bonyolításuk a speciális szabályzók alkalmazásával 
valósul meg.  
 
 

2.5. A védelmi beszerzések korszerősítését célzó feladatok 
 

A védelmi beszerzések belsı ellenırzéseinek és külsı szervezetek által végzett 
átvilágítások, célellenırzések tapasztalatai is rámutattak arra, hogy a jogi intézményrendszer és a 
haderı átalakulása további lépéseket tesz szükségessé annak érdekében, hogy növekedjen a 
védelmi beszerzések átláthatósága, hatékonysága, kifogásmentesen érvényesüljön a törvényesség. 
 

A korszerősítés elsı fontos lépése az összes beszerzést folytató, vagy abban részt vevı 
beszerzı szervezetek szervezetei átalakítása, annak érdekében, hogy megszőnjenek a szervezeti 
kettısségek, letisztuljanak a jogállások, egyértelmővé váljon a felelısségi rend. 

 
A védelmi költségvetés szőkös lehetıségei, a jogi intézményrendszer bonyolultabbá válása 

azt az igényt hívták életre, hogy fokozni kell a beszerzések centralizáltságát, a szakértelem 
apparátusának centralizálhatóságának, a pénzügyi erıforrások koncentráltabb felhasználásának 
megteremtése érdekében. Ez az átalakítás abba az irányba mutat, hogy növelni kell a beszerzı 
szervezet hatás és feladatkörét, ezzel együtt felelısségét is. 

 
Az átláthatóság biztosítása a védelmi beszerzések gazdasági kihatásai miatt kiemelt 

jelentıségő. Ennek további fejlesztése érdekében az elsı legfontosabb lépés a beszerzések „hármas 
funkciójának” a tervezésnek, végrehajtásnak és az ellenırzésnek a szervezeti szétválasztása. A 
funkcionálisan jól elkülönített jól mőködı szervezetek biztosítékai lehetnek az átláthatóbb 
beszerzési intézményrendszernek, a kontrollálható beszerzésnek. 

 
 

2.6. A védelmi ipar kooperációs lehetıségei hazai és nemzetközi 
viszonylatban 

 
A hadfelszerelési politika és a védelmi ipar összefüggéseinek és meghatározó tényezıinek 
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vizsgálatát a hadfelszerelési politika céljának meghatározásával kell kezdeni; miszerint annak 
elsıdleges célja, hogy a haderı feladatainak végrehajtásához szükséges eszközök, felszerelések és 
anyagok technológiai szintjét meghatározza. 

Egy ország hadfelszerelési politikájának körvonalaznia kell a nemzetgazdaság 
kapacitásának azt a részét – a védelmi ipart -, ahol a szükséges technológiai színvonalat meg kell 
teremteni, valamint az eszközöket, felszereléseket és anyagokat olyan mennyiségben kell 
elıállítani, hogy a haderı igényei a stratégiailag meghatározott területeken (pl.: a katonai egyéni 
felszerelése és fegyverzete), kielégítésre kerüljenek, mégpedig a külföldi beszerzésekhez képest 
magasabb minıségben és olcsóbban. 
 

Ez a gazdasági kapacitás és technológiai színvonal jelentıs mértékben hozzájárulhat az 
ország gazdasági biztonságának megteremtéséhez, akár olyan kis és közepes országok esetében is, 
mint Svájc, Norvégia, Csehország, Szlovénia és Svédország.  

 
Azonban nemcsak a gazdasági biztonság, de az ország politikai szuverenitásához is 

megfelelı alapokat teremt; valamint korszerő eszközöket biztosít a haderı feladatainak 
végrehajtásához. 
 

A további vizsgálódás alapja, hogy tisztában legyünk a Magyar Honvédség 
alaprendeltetésével, amely tulajdonképpen a NATO szövetségi rendszerében az ország védelmét 
és részvételét jelenti a szövetség nemzetközi szerepvállalásában. 
 

Ez döntı hatással van a hadfelszerelési politika kialakítására, amelyet több peremfeltétel is 
erıteljesen behatárol, így például: 

• az ország kül-, biztonság- és védelempolitikai alapelvei; 
• az ország gazdasági erıforrásai; 
• az ország K+F potenciálja, azon belül különösen a haditechnikai K+F képességek; 
• valamint a védelmi ipari potenciál. 

 
A fentiek tükrében a hadfelszerelési politika célja, olyan optimális mérető védelmi 

fejlesztési-gyártási kapacitás létrehozása és mőködtetése, valamint külföldi haditechnikai eszközök 
beszerzése, amely: 

• biztosítja a haderı alaprendeltetésébıl adódó feladatainak maradéktalan végrehajtását; 
• megteremti a haditechnikai modernizáció alapjait; 
• lehetıvé teszi a NATO és EU védelmi és biztonsági programokba való bekapcsolódást; 
• támogatja a nemzetközi haditechnikai kereskedelembe való részvételt, és ezzel egyben 

jelentıs bevételhez is juttatja a költségvetést. 
 

Ha az idıben visszatekintünk, tapasztalhatjuk, hogy a hadfelszerelési politika spektruma 
1990 után, a nemzetgazdaságban végbemenı változások hatására jelentısen átalakult, és az alábbi 
prioritások térnyerését segítették elı: 

• a két haderınem alapvetı haditechnikai hadrafoghatóságának biztosítása; 
• az újbeszerzéső (import) eszközök és anyagok technológiai befogadhatóságának 

megteremtése; 
• új, nemzeti igényeket kielégítı haditechnikai K+F programok indítása; 
• a védelmi ipar felkészítése a technológia transzferre és a nemzetközi programokba való 
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bekapcsolódásra; 
• haditechnikai modernizációs programok hátterének biztosítása. 

 
A gazdaság reagálása az új kihívásokra és célokra – beleértve a védelmi szektort is – abban 

tükrözıdött, hogy: 
• a tulajdonviszonyok gyökeresen átalakultak;  
• a tömegtermelési kapacitások radikálisan csökkentek, követve a védelmi szféra egyre 

csökkenı volumenét; 
• elıtérbe került a specializáció; 
• új irányok felé fordult a K+F; 
• megkezdıdött a korszerő minıségbiztosítás rendszerek kiépítése. 

 
A hadfelszerelési politika prioritásai a 2000. év után még inkább átalakulni látszottak, 

immár kiemelt célként fogalmazódott meg: 
• a technológiai fejlıdés folyamatos nyomon követése; 
• a Magyar Honvédség megváltozott feladatainak és a nemzetgazdaság teherbíró 

képességének megfelelı haditechnikai eszközök beszerzése bel- vagy külföldi forrásokból; 
• magas technológiai színvonalú hazai védelmi ipari kapacitások létrehozása; 
• a (köz) beszerzési törvény alkalmazásának jogharmonizációja az Európai Unió 

jogforrásaival. 
 

A korszerő haditechnikai eszközök beszerzéséhez és a hazai védelmi ipari kapacitások 
megteremtéséhez már az újkori technológiák nyomon követése ajánlott, mint: 

• nanotechnológia; 
• információ technológia; 
• biotechnológia; 
• lézertechnológia; 
• szenzortechnológia; 
• őrtechnológia; 
• alkalmazott matematika és fizika; 
• robottechnológia – automatizáció; 
• ember – gép kapcsolat. 

Az említett területek technológiai transzferének befogadása magas prioritású, mert növeli a 
védelmi képességeket és elınyös a nemzetközi kooperáció kibontakozására. 
 

Azonban jelenlegi képességeink elsısorban egyes elektronikai, mechanikai és biológiai 
területeken nyújtanak kétoldalú kapcsolatokra lehetıséget külföldi partnereinkkel. 

Hadfelszerelési politikánknak az alábbi területeken, a feladatok konkrét, tárgyias 
meghatározásával kell befolyást gyakorolnia a jövıbeni folyamatokra:  

• a kutatás és technológiafejlesztés területein; 
• a beszerzés terén 

o külföldi beszerzés esetén preferálva a legmegfelelıbb termékek reális árakon, 
kedvezı fizetési konstrukciókkal; 

o hazai beszerzés esetén a szükséges gyártási színvonalat és kapacitásokat figyelembe 
véve; 
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• az MH folyamatos hadrafoghatóságának fenntartásához szükséges anyagok, ellátási, 
javítási kapacitások területén; 

• és nem utolsó sorban a versenyképes hazai fejlesztéső és gyártású haditechnikai termékek 
nemzetközi piacokon történı értékesítése terén. 

 
A kutatás és technológiafejlesztés terén kiemelt figyelmet kell szentelni azon témáknak, 

melyek eredménye teljesen új hatást fejt ki, biztosítja a hadmőveleti meglepetést. Ugyanakkor 
ismert témakörök mővelése is fontos, mert a kutatói praxis tapasztalatait bıvíti. A civil tudomány 
eredményeinek katonai alkalmazhatóságát is csak kutatói programok keretében célszerő vizsgálni. 
 
 

Nem lehet eleget hangsúlyozni milyen szükséges a katonai-civil kutatási kapcsolatok 
bıvítése, annak érdekében, hogy kialakuljon egy olyan nemzeti kutatói hálózat, ahol az információ 
csere és - azzal párhuzamosan – tényleges innovatív alkotómunka is felgyorsulhat. 
 

Fontos, hogy a gyártás technológiája feleljen meg a kor színvonalának, így a gyártott 
eszköz, anyag minıségben és szolgáltatásban elégítse ki a kor katonai követelményeit, valamint a 
felhasznált alapanyagok hosszú idejő használatot tegyék lehetıvé. 
 

A beszerzés folyamatában még tágabb teret kell nyitni a piaci versenynek, hogy a hazai 
kapacitások megméretése reális legyen, és a piacon a legmegfelelıbb terméket találjuk meg, 
legyen az külföldi vagy hazai termék. A beszerzés folyamatában lehetıséget kell adni az „off-set”-
hez, melynél törekedni kell arra, hogy minél nagyobb része a védelemgazdaság felé irányuljon. 
 

Összességében a hadfelszerelési politikának támogatni szükséges a nemzetközi 
együttmőködést, amely egyben szélesíti a hazai apparátus technológiai ismereteit is, és lehetıvé 
teszi bekapcsolódásunkat a nemzetközi munkamegosztásba. 
 
 

2.7. Elszigetelt honvédelmi piacok és sajátosságai az Európai Unióban 
 

Az európai mérető piac irányába történı fejlıdés kulcsfontosságú szerepet tölt be az 
európai gazdasági ágazatok versenyképességének növelése, a honvédelemmel kapcsolatos 
források jobb elosztásának biztosítása és az Unió katonai kapacitásfejlesztésének támogatása 
érdekében a Közös biztonsági és védelmi politika (KBVP) keretében. 

A honvédelmért, a kutatásért, a beszerzésekért és a fegyverkezési kapacitásokért felelıs 
Európai Védelmi Ügynökség létrehozása még fontosabbá teszi ennek a piacnak a kialakítását. 

 
Az Ügynökség megállapította, hogy valóban bıvíteni szükséges az üzleti lehetıségek a 

honvédelmi ágazat európai vállalatai számára, ami hozzájárul majd növekedésükhöz és fokozza 
versenyképességüket. 
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A tagállamok honvédelmi kiadásai jelentıs részt képviselnek az állami kiadásokon belül, 
nagyságrendileg a 25 tagállam vonatkozásában 160 milliárd eurót tesznek ki, aminek 1/5 részét a 
katonai felszerelések vásárlására fordítják (beszerzések és kutatás-fejlesztés)8.  
 

A honvédelmi közbeszerzés piacát ma a nemzeti szintő elszigeteltség, a többi 
közbeszerzési piachoz viszonyított sajátosságok és egy olyan jogi keret jellemzi, amelynek 
alkalmazása összetett. 
 

A tagállamok védelmi költségvetése együttesen mintegy 169 milliárd eurót tesz ki, melybıl 
kb. 82 milliárd eurót fordítanak közbeszerzésekre. Az Európai Unió védelmi kiadásainak 85%-a, 
ipari teljesítıképességének 90%-a hat vezetı fegyvergyártó országban összpontosul.910 
 

Annak ellenére, hogy a tagállamok katonai kiadásai összességükben jelentısek, azok 
nagyon szétaprózódottak a nemzeti piacok szintjén, ami ma jelentıs problémát okoz valamennyi 
hadiiparral rendelkezı tagállam számára.  
 

A költségvetések csökkentése és a fegyveres erık szerkezeti átalakítása következtében a 
nemzeti piacok mérete – beleértve a nagy államokét is – többé nem elégséges ahhoz, hogy olyan 
termelési volumeneket lehessen elérni, amelyek lehetıvé tennék a fegyverrendszerek magas K+F 
költségeinek megtérülését.  
 

Ez a helyzet, valamint az európai kutatási és fejlesztési erıfeszítések elaprózódása 
többletköltséget eredményez az adófizetık számára, rontja az európai védelmi ipar 
versenyképességét és a szükséges kapacitások elıteremtésére való képességét.  
 

Tekintettel a technológiák kettıs (katonai és polgári) jellegére, ez egyúttal az európai ipar 
globális versenyképességére is kihat. 
 

Elırelépések már történtek az elmúlt tíz évben, nevezetesen azáltal, hogy erısödött a 
transzeurópai együttmőködés a fegyverkezés területén, valamint megkezdıdött ezeknek a 
piacoknak a megnyitása a verseny elıtt, európai szinten.  
 

Ezek a kezdeményezések szerény eredményekkel jártak, így nem vezethettek egy európai 
védelmi piac létrejöttéhez. Ami az együttmőködésben végzett programokat illeti, a befektetéseken 
elérendı tisztes hozam elvének még gyakori alkalmazása általában a nyitást csak a résztvevı 
országokra korlátozza, és azt vonja maga után, hogy a munkák felosztása tisztán nemzeti 
iparpolitikai kritériumok alapján történik.  
 

Ami a nemzeti beszerzéseket illeti, a versenyeztetési eljárásban átadott piacok aránya még 
mindig alacsony. Az alkalmazott eljárásoktól függetlenül, a nemzeti szállítóknak biztosított arány 
továbbra is erısen meghatározó marad.11 

                                                 
8 Források: NATO (Észak-atlanti Szerzıdés Szervezete) és SIPRI (Stockholm International Peace Research 
Institute – a stockholmi Nemzetközi Békekutatási Intézet), 2002. 
9 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE, Brüsszel, 2005. 12. 6. COM(2005)626 
10 UK, FR, DE, IT, ES, SE (hat fegyvergyártó ország) 
11 ZÖLD KÖNYV, Brüsszel, 2004.09.23. COM(2004) 608 végleges 
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A honvédelmi piacok sajátosságai maguknak a katonai javaknak és a kapcsolódó 
szolgáltatásoknak a természetébıl adódnak. Nem csupán gazdasági és technológiai vonatkozásúak, 
hanem függenek az egyes tagállamok biztonsági és védelmi politikáitól is. A védelmi iparágak 
ebbıl következıen stratégiai jelleggel bírnak, és sajátos kapcsolatban állnak az államokkal. 
 
  A privatizációkat és a beszerzési politikák optimalizálására irányuló erıfeszítéseket 
követıen, az utóbbi években az államok szerepe halványodott ugyan, de még mindig meghatározó. 
Mint egyedüli ügyfelek, stratégiai célkitőzéseikkel összefüggı katonai szükségletek függvényében 
határozzák meg a termékek iránti keresletet és egyúttal a piac méretét. Részt vesznek – persze 
országonként változó mértékben – a kutatás-fejlesztés finanszírozásában, ily módon befolyásolva a 
mőszaki know-how-t és az iparágak hosszú távú versenyképességét. 
 

Szabályozói minıségükben ellenırzik a fegyverek kereskedelmét az ezen iparágak számára 
szükséges exportengedélyeken keresztül, amelyek a felszerelések Unión belüli szállításaira, 
valamint az alvállalkozási engedélyek megadására egyaránt kötelezıek. Ez az ellenırzés ugyanúgy 
megvalósul – ha korlátozottabb módon is – az ipari szerkezetátalakítások tekintetében, akár a 
részvényesek szintjén is. 
 

A honvédelem követelményei feltételezik, hogy a beszerzési forrásokat a fegyverkezési 
programok teljes idıtartama alatt biztosítsák, a megtervezéstıl a felszerelésnek a szolgálatból 
történı kivonásáig, békeidıben és háborús idıben egyaránt. Az államokat ez arra indíthatja, hogy 
sajátos beszerzési garanciákat alakítsanak ki. A védelmi ipar tisztán nemzeti 
kapacitásának fenntartása megbízhatóeszköznek tőnhet a stratégiai érdekeknek és a 
szükséghelyzeteknek (katonai mőveleteknek) való megfelelés szempontjából. 
 
 

2.7.1. A fegyverbeszerzési programok komplexitása 
 

A fegyverkezés fejlesztési programjai komplexek. Termelési volumenük korlátozott és a 
kereskedelmi csıd kockázata szintén szükségessé teszi az államok részérıl a támogatást. A 
felszerelések gyakran új rendszerekbıl állnak össze, amelyek ötvözik mind a katonai, mind a 
polgári technológiákat. Életciklusuk hosszú: a mőködtetés iránti igény kifejezése és a 
rendszerélettartamának vége közötti idıszak elérheti az 50 évet.  

A minıség és az ár arányát és a kockázatok kezelését ezen idıszak egészére biztosítani 
kell. Az államoknak ezért hozzáféréssel kell rendelkezniük egy rendszer teljes élettartama alatt a 
megfelelı ipari és mőszaki kapacitásokhoz, folyamatos és megbízható kapcsolatot tartva fenn a 
szállítókkal. 
 

Amirıl néhány fejezettel ezelıtt már tettem említés, miszerint az „elıre gyártott” hadi 
felszerelések beszerzése gyakran képezi „kompenzációk” tárgyát, amelyek fejében a vásárló 
ország akár a szerzıdés 100%-át meghaladó mértékő ellenértéket követel.  
 

Ez a visszatérítés történhet közvetlenül, a nemzeti vállalatoknak adott megrendelések 
formájában vagy az eredeti szerzıdéshez kapcsolódó know-how és technológia átadása révén. 
Lehet közvetett is, és vonatkozhat a kérdéses szerzıdés által érintettıl eltérı – akár nem katonai – 
iparágakra is. 
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A védelmi szektor sajátosságai között érdemes megemlíteni a mentességre épülı közösségi 
rendszert, amit a Közösség megalapítása óta figyelembe vettek: a Szerzıdés 296. cikkében foglalt 
kivétel révén. Ennek a cikknek az (1) bekezdése szerint: 
 

„a) egyik tagállam sem köteles olyan információt szolgáltatni, amelynek közlését 
ellentétesnek tartja alapvetı biztonsági érdekeivel, 
 
b) a tagállamok megtehetik az alapvetı biztonsági érdekeik védelme érdekében 
általuk szükségesnek tartott, fegyverek, lıszerek és hadianyagok elıállításával vagy 
kereskedelmével kapcsolatos intézkedéseket; ezek az intézkedések nem 
befolyásolhatják hátrányosan a közös piacon belüli versenyfeltételeket a nem 
kifejezetten katonai célokra szánt termékek tekintetében.”12 

 
A honvédelmi beszerzéseket illetıen a nemzeti szabályozások többsége eltéréseket 

tartalmaz a közbeszerzési szabályok alkalmazása alól, változóan átlátható módon. Ez potenciális 
nehézséget jelent a nem nemzeti szállítók számára. Az eltérések a következık: 

 
• Az ajánlati felhívások meghirdetése, ha arra sor kerül, a szakirányú nemzeti lapokban 

történik, amelyek tartalma, megjelenési gyakorisága és terjesztési módja minden államban 
más és más. 

• A meghirdetés elmaradásának a nemzeti szabályozásokban szereplı lehetséges esetei 
sokfélék, és országonként különbözıek. 

• A mőszaki leírások gyakran nagyon részletesek, és nem egységes normákon alapulnak. 
• A szállítók kiválasztásának kritériumai egyes államok esetében figyelembe veszik az 

ipari kompenzációk nyújtására való képességet, és az államok többségében az ellátás 
biztonságát és bizalmas jellegét, amelynek meghatározása továbbra is bizonytalan és az 
értékelés nem ugyanazokat a szempontokat követi - olykor a javak eredetére vagy a 
szállítók nemzeti hovatartozására utal. 

• A versenyeztetés lényegében tárgyalásos eljárások formájában történik, amelynek a 
feltételei kevésbé szabályozottak, különösen a tárgyalások terjedelmét és a szerzıdés 
tárgyának módosítási lehetıségeit illetıen. 

• A szerzıdések odaítélése elsısorban azon alapul, hogy melyik az összességében 
legelınyösebb ajánlat. De az ellátás biztonságát és az iparági kompenzációkat egyes 
államok ebben a szakaszban újból figyelembe veszik. 
 
Ezek az akadályok számos tagállamot arra serkentettek, hogy egy kormányközi politikai 

egyezmény keretében összehangolják nemzeti értesítıik tartalmát és megjelentetésének módját, 
valamint a nyitottabb versenyeztetés szabályait alkalmazzák. Annak ellenére, hogy megalapozott 
elvekre épül, ez a rendszer mégis korlátozott eredményeket hozott mind az átláthatóság, mind a 
versenyeztetés tekintetében, mivel nem bír kötelezı jogi erıvel. 
 
 
 

                                                 
12 a Szerzıdés 296. cikkében foglalt kivétel révén, a cikk (1) bekezdése szerint 
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III.  A VISEGRÁDI ORSZÁGOK ÁTTEKINTÉSE ÉS AZOK HADIGAZDAS ÁGI 
TEVÉKENYSÉGE 
 

1. Történeti áttekintés 

 A Visegrádi Együttmőködés (másként és a továbbiakban: Visegrádi országok, visegrádi 
négyek vagy V4-ek) nem más, mint: Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia 
regionális szervezete. Az együttmőködés célja ezen Közép-európai országok gazdasági, 
diplomáciai és politikai érdekinek közös képviselete, esetleges lépéseinek összehangolása. 
 

A visegrádi egyezmény létrejöttének apropóját egy középkori megállapodás adta. A 
visegrádi királyi palotában 1335 novemberében Károly Róbert magyar király kezdeményezésére 
tanácskozást tartottak III. Kázmér lengyel és Luxemburgi János cseh király részvételével. 
 

A három ország találkozójának célja az volt, hogy elsimítsák ellentéteiket és gazdasági-
politikai együttmőködésben állapodjanak meg az osztrák kereskedık ellenében. Ez az 
együttmőködés olyan sikeres volt, hogy a három királyság gazdasága ebben a korban virágkorát 
élte. 

 
Ennek az együttmőködésnek a felújítására került sor 1991. február 15-én. Ekkor írta alá a 

Visegrádi Nyilatkozatot Václav Havel, a Csehszlovák Köztársaság köztársasági elnöke, Lech 
Wałęsa, a Lengyel Köztársaság elnöke és Antall József, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke. 
1993-ban Csehszlovákia kettészakadásával vált négy tagúvá a Visegrádi Együttmőködés. 

 
Az 1991-es deklaráció céljai között szerepelt a totalitárius rendszer maradványainak 

felszámolása, a demokrácia védelme és a három ország összefogása a gazdasági elırehaladásban 
és az euroatlanti csatlakozás elıremozdításában.  

 
Ezeket a célokat a '90-es évek során még sok gazdasági és politikai megbeszélés és 

egyeztetés követte. Ezalatt az évtized alatt a V4 valóban erıs és hiteles védjeggyé és 
együttmőködéssé vált. Az idı múlásával és a történelem folyamán, amely alatt az elmúlt pár évet, 
egy évtizedet kell értenünk, a V4-ek céljai a NATO-n és az EU-n belül – a szervezetekhez való 
csatlakozással - megváltoztak. 

 
Az új célokat legutóbbi Kroměříž-ben tartott találkozójuk során fektette le 2004-ben a négy 

ország vezetıje. A felek hangsúlyozták, hogy hosszú távú együttmőködésre volna szükség a közös 
agrárpolitikában, a strukturális és kohéziós alapok ügyében, a közös kül- és biztonságpolitikával 
kapcsolatos kérdésekben, illetve a schengeni rendszer mőködtetésében. Különösen fontos a NATO 
által is képviselt alapelvek érvényesítése, a transz-atlanti kapcsolatok erısítése. 

 
A csoport 2006. február 15-én ünnepli fennállásának tizenötödik évét. Az eltelt idı alatt 

végbemenı változások mindig újabb és újabb lendületet adtak a csoport mőködésének. Az eltelt 
másfél évtizedben a résztvevı országokban számos történés zajlott, hanyatlás, újjászervezések, 
integráció a nemzetközi szervezetekbe és gazdasági átalakulás. Ezen hosszú idı alatt sem zajlott le 
szervezetté válása, csupán szoros és állandó konzultációk folynak az együttmőködésen belül. 
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A CEFTA13 országok (Bulgária, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia, 
Szlovákia, Szlovénia) az 1980-as években a Nyugat-európai centrum mellett a félperiférián 
helyezkedtek el. Ebbıl a helyzetbıl két út vezetett tovább. Az egyik a teljes integrálódás a nyugat, 
a másik a periferizálódás felé vezetı út. Több szempontból nevezhetı a kelet-közép-európai térség 
félperifériának.  

A Visegrádi Együttmőködés az egyetlen igazi térségen belüli együttmőködés, a 
„regionalizmus új szakaszának”14 terméke. 
 

A kelet-közép európai régióra két külsı tényezı is hatott:  
az instabil szovjet/orosz politika és birodalom újjáépítı törekvésekkel szembeni közös 
magatartásának igénye, és az euro-atlanti térség, mely a szubrégió biztonságának garanciáját 
nyújtotta, és amely gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi és kulturális vonzás-centrummá vált.  
 

Nyugaton felmerült az igény arra, hogy a kelet-közép-európai országok politikai, gazdasági 
együttmőködést alakítsanak ki, amely megkönnyíti a segítségnyújtást számukra. Ezért a 
visegrágiak együttmőködése példaértékő volt akkor, amikor nyugaton nıtt az aggodalom, hogy a 
nacionalista feszültségek, gazdasági, társadalmi problémák veszélyt képeznek a közép-európai 
térségben. 
 

A térség fı tıke-exportıre az Európai Unió, a kooperáció és a kereskedelem nagy része 
vele zajlott 1989-1990 után, melyet a KGST összeomlása utáni kényszerő váltás eredményezett. 
Ebben az idıben vált az Európai Unió Kelet-Közép-Európa gravitációs központjává. 

 
Az együttmőködés keretei megváltoztak az Európai Uniós csatlakozás után, újabb 

feladatok jelennek meg, melyekbe hatékonyan bekapcsolódhattunk. Eddig elért tapasztalatainkat 
felhasználva segíthettünk a kelet-európai és nyugat-balkáni országoknak az integrációs 
felkészülésben. 

 
A 2006. február 15-én, fennállásának tizenötödik évét ünneplı visegrádi együttmőködés 

bebizonyította, hogy politikai akarat mellett számos kérdésben lehet közös nevezıre jutni.  
Habár konfliktusok és problémák állandóan adódtak, a tagoknak végül sikerült 

felülkerekedni a sérelmeken és új célokat formálni, és az elkövetkezendı években is érdemes a 
megkezdett úton továbbhaladni az Európai Unió keretein belül. 
 
 

2. A posztkommunizmus vége, avagy a V4-ek egyidejő belpolitikai bukása 
 

Ami 2004-ben tavaszán Közép-Európában történt, az nem más, mint a régió kapcsolódása 
a nyugati világ jelenlegi nagy problémáihoz. A hosszú átmenetnek vége, a régió új problémái már 
nem „tranzitológiai” problémák. 

 
2004. május 1-jén tíz európai ország csatlakozott az Európai Unióhoz, köztük a sikeres 

visegrádi országok: Csehország, Lengyelország és hazánk.  

                                                 
13 CEFTA (Central European Free Trade Association, Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás) 
14 Andrew Hurrel kutató elnevezése, miszerint az 1989-90-es évek történései biztonsági vákumban jöttek 
létre 
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A csatlakozás pillanatában mindhárom országban balközép kormány volt hatalmon, de azt 
követıen érdekes politikai fordulat vette kezdetét. Lengyelországban már másnap lemondásra 
kényszerült Leszek Miller baloldali kormányfı. Júniusban lemondott Vladimír Spídla cseh 
szociáldemokrata miniszterelnök. Még véget sem ért a nyár, amikor augusztusban váratlanul 
lemondásra kényszerült a harmadik visegrádi ország balközép kormányának vezetıje, Medgyessy 
Péter is.  A kormányzó koalíciók ugyan nem buktak meg, vezetıik azonban igen. 
Mindhármukkal szemben olyan vádak fogalmazódtak meg, hogy „gyenge kezőek”, „erélytelenek”, 
nem értettek szót sem az ıket támogató koalíciós pártokkal, sem pedig a néptömegekkel.  

 
Noha mindhárman magas népszerőséggel kezdtek kormányozni, ez mégsem adott elég erıt 

nekik, hogy határozott fellépéssel gátat szabjanak a korrupciónak. A materiális-redisztribúciós 
politika kezdeti sikerei gyorsan elhalványulni látszottak az emberek emlékezetében. A kollektív 
emlékezet ugyanis csak akkor hívható elı, ha a megélt élmény felfőzhetı egy közösen átérzett, 
megértett történetre.  

 
Bár a gazdaság egyik országban sem volt rossz állapotban – éppenséggel mindenütt 

növekedett –, a politikai élet szereplıi, megfigyelıi mégis vezetési válságot érzékeltek. Azt 
érzékelték, hogy egyre inkább hiányzik a leadership, mert a kormányzás ötletszerő, s a döntések 
nem főzhetık fel egy többé-kevésbé koherens narratívára. Nem igazán tudták, hogy mi, miért 
történik.  

A politikai stratégia kommunikálása helyébe a pusztán reagáló, stratégiát pótló 
kommunikáció lépett. Sokan úgy érzékelték, hogy ezek a kormányok nem tudnak egy hihetı 
történetet elmondani arról, hogy miért kormányoznak, hivatástudatukat milyen eszmék és 
alapelvek szolgálatába állítják.  

 
Mindaddig, amíg az ellentábor az utcákon háborúzott, elég volt a társadalmi béke üzenete. 

Amint azonban az ellenfél lehiggadt, a béke és normalitás hívószavai önmagukban kevésnek 
bizonyultak. Sokan úgy érzékelték tehát, hogy a „dolgok” – a biztató induláshoz képest – rossz 
irányba fordultak.  

 
 Sokan keresték a választ akkortájt, hogy miért éppen akkor „fordultak a dolgok 

rossz irányba”, amikor a közép-európai országok történelmük egyik legfontosabb, meghatározó 
politikai lépését hajtották végre?! Azt a lépést, amelyet népeik oly régen akartak: a felzárkózás 
valódi esélyét, a csatlakozást Európa gazdagabbik és szerencsésebbik feléhez, a belépést az 
„európai klubba”, amelynek lehetıségétıl évtizedekre megfosztotta ıket a vasfüggöny és a 
szovjeturalom.  

 
Az európai csatlakozás támogatásáról szinte mindenütt nemzeti konszenzus volt, úgy tőnt, 

hogy ez nem is igényel további érveket. Kézenfekvınek tőnt, hogy ez a közjó része, és négyük 
összefogását pedig kihívásnak tekintették, melynek sikere a legjobb bizonyítéka, hogy képesek 
voltak integrálódni egy olyan szervezetbe is, mint az Európai Unió.  

 
A történelemben nem túl sok példa van arra, hogy egy ország rövid idı alatt sikeresen 

felzárkózzék a félperifériáról a centrum-országok közé. Megtette ezt addigra Spanyolország, Dél-
Korea, Portugália, Finnország és Írország. Nagy teljesítmény volt. 

 
A V4-ektıl ugyanezt remélték a partner országok éppúgy, mint saját honfitársai(n)k. 
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Vajon véletlen, vagy a vakszerencse okozta-e, hogy három sikeres posztkommunista 
demokráciának is egyszerre, egyidejőleg lettek erélytelennek tartott vezetıi, és egyben az, hogy 
mindhármuk helyére sokkal fiatalabb, más szemlélető új miniszterelnökök kerültek? Vagy talán e 
kormányfıváltások mögött olyan törvényszerőség húzódik meg, amely túlmutat az egyes 
miniszterelnökök személyes tulajdonságain? 

 
  De tulajdonképpen mit is vártak Közép-Európa népei a rendszerváltóktól és az ıket 

követı politikai elit tagjaitól? 
• Elıször is legyen demokrácia,  
• másodszor legyen piacgazdaság,  
• harmadszor legyen világosan azonosítható politikai közösség, nemzeti identitás,  
• és végül, negyedszer, hogy országuk „csatlakozzék Európához”.  
 
De mindegyik kívánság mögött ott volt a jólét vágya. A közös geopolitikai15 tulajdonsággal 

rendelkezı országok, társadalmak hihetetlen történelmi igazságtalanságként élték meg – mint 
ahogy az is volt –, hogy akaratuk ellenére a Vasfüggöny rossz oldalára kerültek. Mi magyarok – 
akik a demokrácia fogalmába már a rendszerváltáskor beleértettük a jólétet - talán úgy gondoltuk, 
az a „természetes”, ha ugyanazon az életnívón élünk, mint az osztrákok. A lengyelek és a csehek 
hasonlóan látták ezt, amikor önmagukat a németekhez viszonyították.  

 
A Visegrádi Négyek céljaik megfogalmazásakor merészen gondolkodtak, és elhatározták, 

hogy a helyük az integrált Európában van, amely saját véleményük szerint mindig is közelebb állt 
kultúrájukhoz és identitásukhoz. Újra a Nyugathoz akarnak tartozni.  

Eredeti céljuk az európai Közösséghez és a NATO-hoz való, azaz az euro-atlanti 
szervezetekbe. Miután vágyaik megvalósultak, új célokat kellett megfogalmazni az Európai Unió 
tagjaiként jövıbeni politikájukkal kapcsolatban.  

Ez a cél az Európai Unió egyes, a visegrádiakat közelebbrıl érintı politikáinak segítése, 
mely során konzultálnak az aktuális kérdésekben, illetve kialakítják saját közös álláspontjukat. 

 Ezt teszik 2004 után egy szorosabb, konzultatív keretben, ahol az Európai Unió keletre 
irányuló szomszédságpolitikájának alakításában alapvetı, és fontos szerepet tölthetnek be.  

Több nézet létezik azzal kapcsolatban, hogy milyen okok hívták életre a Visegrádi 
Megállapodást.  

Egyesek szerint a résztvevı országok politikai elitje, a humán értelmiségiek határozták el 
magukat erre. Mások szerint a KGST és a Varsói Szerzıdés feloszlatását kísérı viták és a 
„megszőntetve megırzésre” irányuló törekvések vannak a háttérben, mindenesetre a Visegrádi 
Négyek nem nevezhetı szervezetnek, mert nem rendelkezik intézményes keretekkel, ugyanakkor a 
mőködése sem folyamatos. 

 
 A kapitalizmus kifejezést ugyan már akkor sem szerettük, de a „mőködı 

piacgazdaság” szófordulattal még le lehetett venni minket a lábukról. Úgy látták, hogy azért kell a 
mőködı piacgazdaság, mert az hozza el végre a jólétet.  

 

                                                 
15 Bibó I.: A Kelet-Európai kisállamok nyomorúsága. Magvetı Könyvkiadó Budapest, 1986. (II. kötet) 
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A nemzeti identitás és a politikai közösség újradefiniálása – elsısorban az újonnan létrejött 
posztkommunista nemzetállamokban – azért volt fontos, mert tisztázni kellett, hogy ki lehet majd 
a „szuverén nép” tagjaként a jólét részese. 

 
 Ki a szlovák és ki nem? Ki tartozik a szlovák nemzettesthez? Majd néhány évnyi 

hányattatás és víziógyártás után, az európai, euro-atlanti integráció is abban a célkeresztben jelent 
meg, hogy csatlakozni kell az erısekhez és sikeresekhez.  

 
 A rendszerváltást követı években úgy vélték, csak a konkrét helyzet konkrét 

elemzése számít, és az ügyek lelkiismeretes vitele egyenlı a válságok kezelésével. Majd jött a 
modernizáció, a mőködı tıke bevonása, a tıkeinjekció, a minimálbér minimalizálása.  

 
 Ezt a politikát addig lehetett folytatni, amíg a rendszerváltás, az intézményépítés, a 

gazdasági stabilizáció, a demokratikus konszolidáció és az EU-csatlakozás történelmi 
akadályfutásán csak a külsı erık állította akadályokat kellett leküzdeni.  

 
Mindaddig, amíg nem kellett azon is elgondolkozni, hogy mit jelent a baloldali identitás. 

Miközben a jobboldal – csaknem egy évtizeden át – önmaga újraépítésével volt elfoglalva, a 
„baloldalnak” jutott a feladat, hogy válságot kezeljen, jobboldali kormányok által meg nem 
valósított privatizációs politikát „vezényeljen le”, az ország mosolygósabb arcát mutassa 
szomszédaink és a Nyugat felé.  
 Mindezek után nem csoda, ha a társadalom – 2001-ben Lengyelországban, 2002-ben pedig 
Magyarországon – visszamenekült a „békebeli”, ismerıs, lapos, de normális baloldalhoz. Félelme 
a baloldali gyızelemmel oldódott csak fel. Úgy gondolta, a szimbolikus politika idejétmúlt, 
nevetséges dolog, a sikerhez elég csak az ügyeket megbízhatóan vinni.  
 
 A régi gondolkodás, a külsı elvárásoknak megfelelni akaró, belsıleg „értékmentes”, 
„semleges”, „szakértıi” politika 2004-re összeomlott.  
 
 Magyarországon a „jóléti rendszerváltás” Medgyessy által bevezetett fogalma alkalmas 
volt egy valóban komoly társadalmi probléma azonosítására, a rendszer legnagyobb politikai 
adósságával való szembenézésre. Hiszen a nép szemében nem érték a demokrácia, ha általános 
marad a szegénység; nem érték a nemzet, „ha a Himnuszt üres hassal kell énekelni”16; és ennek 
megfelelıen nem érték az Európai Unió, ha az csak a gazdag országok privát klubja. Nem véletlen, 
hogy Közép-Európában megdöbbentıen kevesen vettek részt 2003-ban az EU-csatlakozásról 
rendezett népszavazásokon és a 2005-ös EP-választásokon. A nép úgy látta, ez nem az ı ügye, 
illetve csak hosszú távon lesz az. Nem ellenezte, de támogatása passzív maradt.  

 
Sok múlik azon, hogy a közép-európai országok polgárai hogyan ismerik fel erıiket, 

gyengeségeiket, és hogyan gazdálkodnak azokkal. Hogyan építenek alkalmi vagy tartós 
szövetségeket más régiókkal és országokkal? Mert erejük a másokkal való együttmőködésben 
rejlik. 

 
A probléma rövid távú megoldására való képtelenség vezetett a korábban még csak 

idézıjelesen „baloldali” – a kilencvenes évek válságkezelésében még sikeres – politikai erık 
                                                 
16 idézet, Szabó Dezsı író, költı (1879-1945) 
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jelenlegi válságához.  
Vannak ügyek, amelyeket már nem lehet a régi módon, a régi sémákat követve megoldani, 

mert a jó válasz stratégiai gondolkodást, innovációra való képességet és politikai értékek melletti 
elkötelezettséget is kíván. Ez nem technikai, válságkezelési vagy modernizációs feladat. Ez már 
annak kérdése, hogy mi a szociáldemokrácia politika tartalma. Ennek értékeit már nem a 
szakértıknek kell kitalálniuk a politikusok helyett. 

 
Mindazonáltal a szocialista pártok válsága, átalakulása, generációs és szemléletbeli 
megújulása reményteli folyamat. Azt a reményt kínálja, hogy a posztkommunizmus 15 éve 
után lassan helyükre kerülnek a dolgok. Talán többé nem a baloldal lesz a jobboldal és vice 
versa. A kilencvenes években Közép-Európában minden fordítva volt: például amíg a 
„baloldal” spontán privatizált, addig a „jobboldal” államot épített.  
 
A fejezet indító sorokat idézem: „Ami 2004-ben Közép-Európában történt, az nem más, 

mint a régió kapcsolódása a nyugati világ jelenlegi nagy problémáihoz. A hosszú átmenetnek 
vége, a régió új problémái már nem „tranzitológiai” problémák.”  

 
Ahogy 1960-ban (tizenöt évvel 1945 után) sem Németországot, sem Olaszországot nem 

nevezték posztfasiszta országnak, úgy ma, 2004-ben (tizenöt évvel az 1989-es rendszerváltások 
után) Lengyelországot, Magyarországot és Csehországot sem érdemes többé „posztkommunista” 
országnak nevezni. Ami a politikát és a gazdaságot illeti, strukturális-intézményes értelemben 
„felzárkóztunk”. Nem érdemes „régi” és „új” demokráciákról beszélni, szembeállítva a kettıt. 
Mások a hagyományaink, de hasonlóak a problémáink.  

 
 Többfajta kapitalizmus és többfajta demokrácia van. De úgy tőnik, hogy Közép-Európában 
a kívülrıl vezérelt, identitását kizárólag külsı forrásból merítı, a politika autonómiáját és morális 
kontextusát tagadó, felzárkózó-mintakövetı politizálás lehetıségei kimerültek. A 
posztkommunista korszak véget ért. 
 
 

3. Közös kül - biztonság – és védelempolitika a Visegrádi országokban 
 
A biztonság- és védelmi politika elengedhetetlen az országok stabilitásához, mely 

kérdésben a visegrádiak hatékonyan mőködnek együtt.  
 

Két fıbb találkozót említhetünk meg, melyeken az erre vonatkozó kérdéseket tárgyalták a 
Visegrádiak.  

1999-ben Javorinai csúcsértekezleten a miniszterelnökök a Schengeni egyezmény 
normáinak bevezetésével kapcsolatos kooperációról állapodtak meg. Elemezték az államok 
belbiztonsági kérdéseit és a környezetvédelmi együttmőködést. 
 

2002. december 7-én a tagjelöltek a Vöröskın és a szomolányi kastélyban tartották 
csúcstalálkozójukat, melynek fı témája a csatlakozás kérdéseirıl és a közös álláspontokról való 
megbeszélés volt. Megállapították, hogy mind a négy tag érdeke, hogy továbbra is fenntartsák az 
együttmőködést.  
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A Belügyminisztériumok hatáskörébe tartozó biztonsági kérdések közé tartoznak olyan 
kérdések, melyek közvetlenül érintik az állampolgárokat, és megvan az akarat a nemzetközi 
koordinációra. A kérdéskörök nem veszélyeztetik az egyes államok szuverenitását, de egyezségre 
lehet jutni a szomszédos országokkal ezekben a témákban.  

 
Ezek a témák a fegyver - és hasadóanyag - csempészés, korrupció, embercsempészet és 

kereskedelem, az autólopás, számítógépes bőnözés és a politikai extrémizmus. A párbeszéd célja a 
résztvevık között, hogy egy olyan rendszer jöjjön létre, mely elısegíti az információ- és 
tapasztalatcserét. A visegrádiak több ország biztonsága szempontjából fontos területen mőködnek 
szorosan együtt.  

 
Az új biztonsági kockázatok újabb megoldást igényelnek, ezért a visegrádiak koordinálják 

biztonsági rendszerüket, együttmőködésüket pedig kiterjesztették a terrorizmus és a kábítószer-
csempészet elleni harcra is. Közös gyakorlatokat szerveztek már a különlegesen kiképzett 
egységek számára a „Prágai Memorandum”17 alapján.  

 
Dolgozatom szempontjából természetesen a leglényegesebb a katonai együttmőködés. Ez a 

kérdés két korszakra osztható: a visegrádi országoknak a NATO –hoz csatlakozás elıtt, illetve 
utáni korszakára. A három ország számára, melyek elıbb beléptek a szövetségbe, kedvezıek 
voltak a feltételek.  

 
Ide sorolható a társadalom által elvárt politikai konszenzus, és a minél elıbbi csatlakozás 

elérése. A tárgyalások területei között volt többek között a légelhárítás, a logisztikai 
együttmőködés, emberi források irányítása, védelmi stratégiák és katonai doktrínák, 
standardizálás, fegyverkezés- a hadiipar kapacitásának kihasználása.  

 
 A három frissen felvett tag támogatta Szlovákia felvételét a kötelékbe, mely 2004-ben 
megtörtént. Új programként tartják nyilván, hogy korszerősítsék a jövıbeli hadirendszereket. 
Továbbra is folytatódik az információcsere, a tapasztalatok továbbadása, és az adatbázisok 
összehasonlítása, mely hozzájárul a koordinált munkához, egyben fontos is, hogy a tagok 
összehangolják tevékenységüket. Találkozók keretében keresik a megoldást arra, hogy mely 
területen vállalhatnának vezetı szerepet az egyes katonai területeken belül.18 
 
 

4. Visegrádi Négyek együttmőködésének esélyei hadseregük korszerősítésében 
és hadiiparuk átszervezésében 

 
 Kis történelmi kitekintés tükrében vizsgáljuk meg, milyen eséllyel kecsegtetett a 
Visegrádiak hadiiparának összehangolása és a közös érdekérvényesítés.  
 
 A hagyományos fegyverek csökkentésének ideája már a hidegháború idıszakában is 
felmerült, amikor a helsinki folyamat keretében mérsékelni akarták a háború kirobbanásának 
kockázatát. Ennek a folyamatnak a része volt az Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet 

                                                 
17 Memorandum on Higher Education in the European Communities, Európa oktatási minisztereinek közös 
nyilatkozata, Prága, 2001. május 18.  
18 Forrás: cseh elnökségi program kiadvány: 2003/2004   
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(a továbbiakban: EBEÉ) keretében 1989-tıl Bécsben tartott, az európai hagyományos fegyverekrıl 
(a továbbiakban: CFE) szóló sikeres tárgyalássorozat, amelyet 1990-ben a bécsi dokumentumnak 
nevezett CFE-szerzıdés zárt le. 
 

Az európai hagyományos fegyverekrıl szóló szerzıdés ugyan korlátozta a hagyományos 
fegyverek mennyiségét Európában, de növelte a világban a hagyományos fegyverek elterjedését, 
mert a szerzıdés hatására az európai hadszíntérrıl kivont fegyverek – azok értékesítése által – több 
esetben a világ más térségeiben található válságkörzetekbe kerültek.  

 
A hagyományos fegyverek csökkentésére irányuló törekvés nem zárult le az EBEÉ 

keretében létrejött CFE-szerzıdéssel, mert az ENSZ keretében tovább folytatódtak a 
fegyverzetcsökkentésre irányuló törekvések. A leszerelés az ENSZ egyik központi törekvése, 
amellyel a világszervezet a békét és a fejlıdést akarja elıremozdítani a világban.  

 
 A fegyverek leszerelésének keretében az ENSZ törekvéseit három csoportra oszthatjuk:  
• az egyes fegyverzetek betiltására és felszámolására,  
• a fegyverek számának csökkentésére, valamint  
• a fegyverek területi korlátozására.  

 
Az egyes fegyverzettípusok betiltásának egyik eredménye az 1997-ben megkötött ottawai 

konvenció (a továbbiakban: OC), amely a taposóaknák felszámolására irányult.  
 
A fegyverek számának csökkentésére legjobb bizonyíték a CFE-szerzıdés. A területi 

fegyverzetcsökkentésre példaként említhetık az ENSZ fegyverkereskedelmi embargói, amelyek 
megakadályozzák, hogy egy-egy válságkörzetbe újabb fegyverek érkezzenek. A nemzetközi 
törekvések ellenére – kiemelten a válságkörzetekben – továbbra is jelentıs problémát okoz a 
legális és az illegális fegyverkereskedelem, valamint a terrorista szervezetek fegyverfelhalmozása.  

 
Közép- és Kelet-Európában az 1990- es évektıl – a délszláv válság által közvetlenül 

érintett országok kivételével – a fegyverek kifelé irányuló áramlását figyelhetjük meg. 
Ez a folyamat a CFEszerzıdés teljesítésének, valamint a közép- és kelet-európai országok 

haderıiben végrehajtott jelentıs csökkentéseknek az eredménye volt, megfigyelhetı, amint 
termékeik a régión kívül távolabbi válságkörzetekben is megjelentek. 

 
 A közép- és kelet-európai régió számára a fegyverek kiáramlása annak ellenére 

biztonságot növelı tényezı volt, hogy számos esetben felmerült az illegális kereskedelem vádja.  
Az illegális fegyverkereskedelem kiemelten a nemzetközi embargó által sújtott országokba 

irányult. 
 

 További veszélyt jelentenek a közép-európai országokban „eltőnt” fegyverek. Ezek 
közé tartoznak a haderıknél feleslegessé vált és a hivatalos pályázatok útján magáncégekhez 
kerülı fegyverek, amelyek például egy sikertelen üzlet miatt ideiglenes tárolókba, majd ismeretlen 
helyre kerültek.  

Hasonló eset fordult elı a közelmúltban Szlovákiában is, amikor egy magáncég egy 
termelıszövetkezet udvarán tárolt T–72 típusú harckocsikat, mert nem tudta külföldön értékesíteni 
azokat. 
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 További, biztonságot növelı tényezı volt a jelentıs mértékő 
fegyvermegsemmisítés, amely során a nem értékesíthetı fegyvereket és lıszereket az adott 
országon belül, egyes esetekben külföldi vagy nemzetközi támogatással felszámolták. Ide 
sorolható a föld-föld osztályú rakéták megsemmisítése is, amelyben az Egyesült Államok jelentıs 
szerepet vállalt. 
 
 Bár a fegyvermegsemmisítés, illetve a távoli háborús övezetekbe kiáramló fegyverek 
biztonságot növelı tényezıként hatottak, mégis a kommunizmus bukását követıen a Visegrádi 
Négyek hadseregének és hadiiparának helyzete több ponton is válságot, mindamellett 
hasonlóságot mutatott. A hadiipari szektor túlméretezett volt – sokkal nagyobb igények 
kielégítésére dimenzionálták, mint amilyenre a valóságban szükség volt. 
 
 A mőszaki fejlettség viszont messze elmaradt a perspektivikusnak nevezhetı szinttıl. A 
Visegrádi Országok külpolitikájának átorientálódása a nyugati struktúrák felé (Szlovákia esete 
külön kezelendı, mivel a volt Csehszlovákia kettéválását követıen néhány évig az ország az orosz 
kapcsolatok megszilárdításának útját választotta) komoly „diszharmóniához” vezetett. Ehhez 
hozzájárult az adott országok hadiiparának elmaradottsága a NATO-s szinthez képest.  
 
 A V4-ek hadseregének felszereltsége, apparátusa és hadiipari termékei sem 
kompatibilitásukban, sem hatékonyságukban sem feleltek meg a szövetségesek elvárásainak. 
 

A közös problémák, valamint a fıbb külpolitikai és hadügyi képviselık kapcsolattartásának 
hiánya miatt (Lengyelországról, Csehországról és Magyarországról van szó elsısorban, 
Szlovákiában 1998-ban kezdıdtek a változások) úgy tőnt, a közeljövıben e témában nem lehet 
különösebb együttmőködésre számítani. 
 
 Egyértelmően megállapíthatjuk, hogy a hidegháború öröksége és a Visegrádi Országok 
honvédelmi iparának helyzete jelentısen lassította az elırehaladást. 
 
 

4.1. A nagyágyú = a lengyel hadiipar 
 
 A lengyel hadsereget nagyrészt a lengyel hadiipar látta el fegyverekkel. Sıt Lengyelország 
a világ legnagyobb fegyverimportırei közé tartozott. A gyártási kapacitás nagy volt, hiszen mind a 
saját, mind a szövetségesek igényeit ki kellett elégítenie – emellett a lengyelek készültségre 
kötelezték el magukat, biztosítva a gyártás növelését egy esetleges katonai konfliktus esetén is. A 
hidegháború vége a feszült nemzetközi viszony oldódását hozta magával, de gazdasági 
krízishelyzet kialakulását is. Az oldódás a fegyverkereslet hirtelen kiesését eredményezte. A 
túlméretezett gyártási kapacitás, a nagy hadiüzemek és a szektor túlfoglalkoztatottsága a 
honvédelmi ipar megbénulásához vezetett. 
 
 Az illetékes szakemberek tudatosították az új követelményeket, de semmin sem 
változtattak. Ez a magyarázat arra, miért volt jellemzı a korai 90-es évek hadiparára egyfajta 
megalománia a szegényes erıforrásokat párhuzamosan futó, speciális hadászati felszerelések 
fejlesztésére vesztegették el (példa erre az új „Goryl” elnevezéső tank és a „Skorpion” 
vadászrepülıgép). 
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 Ezzel párhuzamosan viszont számos jóval fejlettebb állam felhagyott „birodalomépítı” 
törekvéseivel. A saját fejlesztésekre tett kísérletek az elkövetett szarvashibák miatt rendre csıdöt 
mondtak. Ennek következtében a nemzetközi együttmőködés ügye lekerült a fontos ügyek 
listájáról a külföldi vállalatok kezdték attraktív piacnak tekinteni Lengyelországot. A Visegrádi 
Négyek együttmőködésének lehetıségét sem fontolgatta nagyon senki, hiszen a „szegények 
koalíciójának” nem igazán volt mibıl pozitív hatást teremtı potenciált kovácsolni.  
 
 A politikusok fegyveres haderı szükségességét teljes mértékben ignoráló hozzáállásának 
köszönhetıen a krízishelyzet még tovább mélyült. Ennek a hozzáállásnak a gyökerei abban a 
meggyızıdésben rejlettek, mely szerint a kialakult „történelmi szünidı” során nem kell veszélytıl 
tartani. Ezért inkább a büdzsé hadászati célokra szánt tételeit a szociális problémák csökkentésére 
fordították a haderı problémája harmadrendővé vált. Érdekes módon hasonló viszonyok 
jellemezték az összes Visegrádi Országot (ez alól kivétel a külpolitikai irányválasztásában hezitáló 
Szlovákia). Némi kijózanodást csak a terrorizmus elleni háború hozott magával.  
 
 

 4.1.1. A lengyel ipari lobby koncepciója a védelmi ipar átalakítására  

 A lengyel hadi- és repülıgépipar restrukturálása nem szabad, hogy a jelenlegi lehetıségek 
és szükségek határozzák meg, hanem egy célorientált és legalább tíz évet felölelı tervre lenne 
szükség, amely megszabja ennek kereteit.  

A hadiipar és a mögötte álló kutatási-fejlesztési potenciál kívánatos mértékét 
mindenekelıtt a lengyel hadsereg jövıbeni struktúrájához kell alakítani, amelyet meghatároznak a 
haditechnikában szükséges változások és hadmővészet, fejlıdése, fıképpen pedig a Lengyel 
Fegyveres Erık 15 éves modernizációs j programja, illetve speciálisan Lengyelország számára 
támasztott NATO követelmények.  

A tényleges restrukturizációt csak egy összehangolt ipar, kutató-fejlesztı és védelmi 
politika képes biztosítani.  

 A lengyel védelmi ipar és a mögötte álló kutatás-fejlesztés átalakítását komplexen kell 
végrehajtani egyidejőleg az ún. profilváltásos strukturális változtatásokat, a technológia, a 
szervezeti és tulajdonformák kialakításával.  

1. A profilváltásos restrukturizációnak tekintettel kell lennie a hadsereg perspektivikus 
szükségleteire, a fegyverzetek legújabb generációjára, valamint arra, hogy a lengyel iparnak 
milyen fajta és milyen rendszerő fegyverek gyártása adja a sajátosságát, vállalatainak mely 
termelési területeken vannak eredményei és tapasztalatai, termelési eszközrendszere, kutatási 
és fejlesztési, valamint szakember gárda potenciálja. 

 
2. A szervezeti átalakításnak az iparág tényleges potenciáljának meghatározásán kell 
alapulnia és alá kell rendelni a termelés és a tıke koncentrációjának a kiválasztott 
területeken. A szervezeti forma lehet partneriparágakban tevékenykedı különbözı vállalatok 
együttmőködése, de lehetnek önálló kutató-fejlesztı egységek is.  

 
3. A tulajdon  átalakítás fı célja a hadiipari vállalatok modernizációjához szükséges tıke 
megszerzésnek, illetve termelési hatékonyságuk növelése kell legyen. A Lengyel Ipari 
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Lobby szerint kulcsfontosságú termelési egységekben, illetve védelmi iparvállalatoknál az 
államnak meg kell tartania az ellenırzéshez szükséges részvényeket. 
  
4. A lengyel hadsereg minıségi modernizációjának érdekében elengedhetetlen a hazai 
védelmi ipar érdekében tevékenykedı kutatási-fejlesztési háttér erısítése is. E területen 
kívánatos a hosszú távú, többéves terveken alapuló tevékenység (ilyen jellegő a 
Kormányzati Stratégiai Tervek), amelyek magukban foglalják a modern és perspektivikus 
fegyverrendszerek tervezését, kivitelezését és rendszerbe állítását. Ebbıl a szempontból a 
NATO szövetségesek javaslatai közül mindenekelıtt a modern technológiákhoz való 
hozzájutást kell kihasználni. Alapvetıen nélkülözhetetlen az együttmőködés a kutatás-
fejlesztés idıszakában. Az tudományos-technikai együttmőködés során elsısorban a 
licencekhez való hozzájutást, valamint azokat az országokat kell preferálni, amelyek 
számukra kedvezı gazdasági feltételeket biztosítanak.  
 
5. Az amerikai és európai szállítók közötti fegyvermegrendelésekért folyó konkurenciát arra 
kell kihasználni, hogy a lehetı legjobb feltételeket sikerüljön elérni hadseregük és védelmi 
iparuk számára. Ez azt jelenti, hogy minden új szállítótól technológiával összekapcsolt off-
set rendszert kell kompenzációként szerezni az új vásárolt fegyverekhez.  
 
6. Szorosabbra kell főzni kapcsolataikat a visegrádi négyek országainak hadiiparaival is. A 
Négyek közösen képesek lehetnek modernizálni a jelenleg rendszeresített fegyvereket, de 
lehetıségük van új fegyverrendszerek gyártására is. Ehhez nélkülözhetetlen a politikai akarat 
és közös gazdasági érdekeik világos megfogalmazása. A NATO országokkal, 
Lengyelországnak lehetısége van közös vásárlási programok kidolgozására különösen a 
költséges fegyverrendszerek (pl. többfunkciójú repülıgépek) esetében.  
 

 A lengyel hadsereg ellátása új, korszerő felszerelésekkel, amelyben a lengyel védelmi ipar 
fontos szerepet vállal, különbözı módon valósul meg. Azokban az esetekben, amikor a kutatás és 
a fejlesztés nem valósítható meg Lengyelországban (nincs szakértelem) vagy megvalósítása nem 
profitábilis, a lengyel ipar - a Védelmi Minisztériummal egyetértésben - jól ismert nyugati 
vállalatoktól vásárol licenceket.  

 
 Az elsı ilyen licencek azok az azonosítási rendszerek és telekommunikációs felszerelések 
voltak, amelyek a NATO rendszerekkel való kompatibilitás szempontjából elengedhetetlen 
fontosságúak.  
 

Ezt az IFF19 rendszert, a rádióállomásokat és rádió közvetítı felszereléseket, ma lengyel 
vállalatok gyártják a Thompson és Ericsson licencei alapján. (Megjegyzem Magyarország az 
utóbbi években nem kis összegeket költött ezen eszközök beszerzésére.) 

 

A lengyel gyárak rendre bevezették azokat a minısítési eljárásokat, amelyek az ISO-
szabványokra, illetve a gyakorlatban a MIL-szabványokra és a NATO Szabványosítási 

                                                 
19 IFF rendszer: A NATO-val kompatibilis barát-ellenség felismerı rendszer 
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Egyezményére (STANAG20) épülnek.  

 A NATO-csatlakozáshoz főzıdı kihívások és az ehhez kapcsolódó elengedhetetlen 
fontosságú hadsereg modernizáció egy általános, 15 évet felölelı hadfelszerelési ellátásról szóló 
program elkészítését és lebonyolítását vonta maga után.  

 
Ez lehetıvé tette a lengyel védelmi ipar számára, hogy a kiválasztott irányokra koncentrálja 

erejét. Másképpen fogalmazva ez azt jelenti, hogy stabilitást és elırelátható parancsokat adott a 
lengyel ipar ezen ágazatának, amely képes volt megfelelni az új követelményeknek. Azonban a 
nemzetközi együttmőködés és tapasztalatcsere további lehetıségek tárháza a jövı védelmi 
iparának alakításában. 
 
 

4.2. A minıségi = a csehszlovák hadiipar 
 
 Fejlettségét tekintve a csehszlovák hadiipar jobb volt a lengyelnél. Ennek okai a 
világháborúk közötti idıszakban kereshetık, amikor a csehszlovák termelésben felvették a 
nemzetközi fejlesztések irányvonalát. A Varsói Szerzıdés érvényességének idején a csehszlovák 
hadiipar inkább támaszkodhatott korábbi nemzeti megoldásaira, mint lengyel vetélytársa − ezáltal 
kisebb teret adva a szovjet szakmérnökök gondolkodásmódjának.  
 
 Ezen kívül a volt Csehszlovákia – Lengyelországgal ellentétben – nem hagyott fel az 
Amerika-ellenes országok (pl. Szíria) ellátására irányuló fegyverexportjával. Ebben semmilyen 
fegyverimportot szabályozó nemzetközi határozat sem korlátozta. A hidegháborút követıen 
Csehszlovákiát fokozottabb mértékben érintette a fegyvergyártói kapacitása és hadiipari igényei 
közötti aránytalanság problémája.  
 
 A következı „rúgást” az ország két részre szakadása jelentette. A fejlett hadiüzemek nagy 
része (repülıgépek, elektronika gyártása) a mai Csehország területén helyezkedett el, míg a 
szlovák részen a kisebb jelentıségő de (többek között az alkalmazottak számát tekintve) 
túlméretezett, veszteséges, könnyőiparra specializálódott üzemek maradtak (lıszerek gyártása 
tankok, gyalogsági fegyverek részére).  
 

A fejlesztésben tevékenykedı cégek nagy része Csehországban maradt, míg az új 
technológiákat alkalmazó üzemek szlovák területre kerültek. Ez az együttmőködés szálainak 
megszakadásához és feszültségek keletkezéséhez vezetett.  További problémák keletkeztek az új 
technológiák alkalmazása során is, aminek következtében bizonyos kulcsfontosságú elemeket már 
importálni kellett. 

 
Ennek ellenére a csehek nem követték el a lengyelek szétszórt törekvéseivel kapcsolatos 

hibáját, és csak két korszerősítési program kivitelezése mellett döntöttek. A fejlesztésben szerepet 

                                                 
20 A STANAG-ok a NATO Egységesítési Egyezményeinek (Standardization Agreement for procedures and 
systems and equipment components) rövidítése, melyek tartalmaznak folyamatokat, eljárásokat, 
terminológiai szakkifejezéseket és magyarázataikat, a katonai szövetség egyes tagjai között fellépı 
kapcsolatok feltételeit, technikai eljárásait, felszereléseinek egységes alkalmazásmódját. Minden NATO-
tagállam ratifikálta 
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szántak saját – a nyugati vezetı technológiákat alkalmazó – iparágaiknak is. A modernizációs 
program megtervezése azonban katasztrofális volt.   

 
Az L-159-es ALCA fejlesztése inkább csak a stratégiai befektetı (Boeing) igényeit 

tükrözte – a túldimenzionált és késéssel legyártott harci repülıgép, Zeman miniszterelnök 
szavaival élve: „veszélyesebb saját pilótáira nézve, mint az ellenségre”. Azóta is több kísérlet 
történt ezen gépek eladására (Szlovákiába és Lengyelországba – gyakorló repülıgépként). 

 
A pénzproblémák és az amerikai befektetı kivonulása csıdközeli helyzetbe juttatta a cseh 

üzemet (Aero Vodochody).  
 
 A másik program a T-72-es harckocsi modelljének korszerősítésére irányult, de hasonlóan 
zsákutcába jutott. A lengyel együttmőködési ajánlat visszautasítását követıen jóval modernebb 
nyugati komponenseket választottak – ez azonban a projekt hirtelen megdrágulásához vezetett. A 
korszerősítési folyamat ezért inkább szimbolikussá vált, mivel nem jutott fedezet minden, az 
eredeti terv szerint megvalósítandó módosításra. 
 

Szlovákia néhány éven keresztül oroszbarát politikát folytatott.  
 Ennek köszönhetıen sikerült elérnie, hogy Oroszország hadászati eszközöket adjon az 
országnak – ezzel is csökkentve adóságait (hasonló törekvések Csehország és Magyarország felıl 
is voltak, de politikai eredmény nélkül). Szlovákia helyet kapott az orosz kutatási projektekben is. 
A politikai változások azonban véget vetettek az oroszbarát törekvéseknek.  
 
 Szlovákia azonban nem csökkentette hadiipari potenciálját − ehelyett új technológiákba 
invesztált, és külföldi (pl. német) partnerekkel karöltve új projektekbe kezdett. Az ország kivitelét 
növelendı, Szlovákia reformokat vezetett be, de ezek inkább szimbolikusnak tekinthetık, mivel az 
ország költségvetésébıl az egyre csökkenı létszámú haderıre egyre kevesebb pénz jutott. Ezért az 
elért eredmények nem voltak különösebben jelentısek.  
 
 

4.2.1. A cseh védelmi ipar külkereskedelmi pozícióinak perspektívái 

 A '90-es évek végén volt elıször érezhetı a cseh fegyverexport megváltozott szerkezete. A 
kivitelre került repülık száma csökkent, míg a szárazföldi mobil technikák, fıleg a terepjárók 
részesedési aránya megnövekedett az export egészében.  

A fejlett technológiák elterjedése csak további lépés a piacról való kivonulásukban.  

 
Míg a II. világháború elıtt a Cseh Köztársaság volt a világ legnagyobb fegyver exportıre, 

napjainkban a világpiacból való részesedésük olyan arányban csökkent, hogy az mindössze a 10-
14. helyre elegendı. Emellett nem túl széles azoknak a termékeknek a választéka sem, amelyeket 
külföldre lehetne irányítani és versenyeztetni a gyorsan és eredményesen terjeszkedı 
konkurenciával. 

A kereskedelem csökkenésének okai  

 A fejlıdés ilyen alakulására vonatkozóan számos magyarázat létezik. Az országban és a 
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világban bekövetkezett politikai változások; a harmadik világ országainak fizetésképtelensége; a 
katonai költségvetés csökkenése; valamint az, hogy a kormány politikája már jó ideje bizonytalan 
a régió fegyvergyártása kapcsán; hogy a Cseh Köztársaságban szétforgácsolódott a termelés és a 
kereskedelem szereplıinek befolyása.  

 
1993 óta csak az RDP csoport (cseh hadiipari lobby) tett kísérletet befolyása 

koncentrálására. Az ellenzık azzal érvelnek, hogy a csoport nem ért el sikereket az üzleti életben. 
Az új kis cégek viszont sikeresek a fegyverexport területén.  
 
Változó érdekek  
 
 A gyártóknak egyrészt a jó világpiaci pozíciók megszerzésére kellene koncentrálniuk, 
másrészt reagálniuk kellene kereskedelem fejlıdésére, s ez utóbbi folyamatosan változik. 
Általánosan fogalmazva: a fegyverek új generációjával foglalkozó üzlet ma rossz helyzetben van, 
mert a hivatalos vásárlók, vagyis az egyes országok kormányai, spórolni kénytelenek. Csak 
"elektronikus háborúba" hajlandók befektetni, ami leginkább számítógépek és repülık vásárlását 
jelenti. A legnagyobb érdeklıdés ma a rendszerben lévı fegyverek modernizálása, a kifinomult tőz 
ellenırzési rendszerek, illetve a kisebb hagyományos lıfegyverek - pl. kispuskák, pisztolyok - 
iránt jelentkezik. A tartozékok sorsa kizárólag az ártól függ.  

A fontos árucikkek 
 
 A cseh Ipari és Kereskedelmi Minisztérium adatai alapján a következı cégek, legismertebb 
gyártók: AERO Vodochody, Ceskazbrojovka Uhersky Brod Zbrojovka Vsetin, Zbrojovka Brno és 
a Sellier & Bellot VIasim. A legfontosabb külföldi partnerekre Kínából, Szíriából, Pakisztánból, 
Indiából, Indonéziából, a Szlovák Köztársaságból és Latin-Amerikából számítunk. Az 
ezredfordulót megelızı években még a legfontosabb exportcikk a repülıgép volt 
• L -159-es Tunéziába  
• L-39-es Algériába és Thaiföldre 
• MIG-29-es Lengyelországba  

A Cseh Köztársaság egyéb exportcikkei:  

-kézifegyverek Törökországba 

-Tátra terepjárók Indiába  
- telekommunikációs eszközök Malaysiába.  

A Cseh Köztársaság Védelmi Iparának Szövetsége  

 A Cseh Köztársaság Védelmi Iparának Szövetsége a '90-es évek végén alakult A cseh 
védelmi ipar legalább 60 vállalata alkotja, beleértve a Kutatási és Fejlesztési Mőveket és a Javítási 
és Karbantartási Mőhelyt, valamint a Cseh Köztársaság Védelmi Ipari Minisztériumának gyárait.  
 A Szövetség Chartájának preambuluma megfogalmazza a szövetség alapvetı feladatait: 
"Részvétel optimális körülmények megteremtésében a kutatás, fejlesztés, illetve a védelmi 
termékek gyártása és forgalmazása számára. A Szövetség tagjainak speciális és közös érdekeinek 
védelme."  
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 A Szövetség Chartájának szellemében valamennyi tevékenysége tiszteletben tartja a 
nemzetvédelmi politikát és a Cseh Köztársaság stratégiai érdekeit.  
A Szövetség státuszát röviden az ún. "5-ös számú elv" határozza meg, mely szerint a szövetség 
"nem kormányzati szerv, non-profit, nem politikus, nem kereskedelmi és független szervezet".  
 
 

4.2.2. A szlovák védelmi ipar helyreállítása és a regionális együttmőködés esélyei 
 
 A ’90-es évek elején a csehszlovák szövetségi hadsereg felosztása során a szlovák haderı 
jelentıs mennyiségő fegyvert örökölt, amely – kiemelten a repülıgépek esetében – meghaladta az 
ország és a haderı szükségleteit. A fegyverek mennyisége jelentısen túllépte a nemzetközi 
szerzıdésekben, így a CFE-szerzıdésben vállalt darabszámot.  
 
 A Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti megállapodás alapján a szövetségi 
haderıt – a csehszlovák állam tulajdonaihoz hasonlóan – 2:1 arányban osztották fel, azonban 
egyes esetekben eltértek ettıl, mert egyes fegyvertípusokat és haditechnikai eszközöket egyenlı 
számban osztották szét, más eszközökbıl Szlovákia kevesebbet kapott. A szlovák haderı 
fegyverzete zömmel az egykori szovjet gyártmányú, valamint a hazai – csehszlovák – gyártmányú 
fegyverekbıl tevıdött össze.  
 
 A Szlovákia területén lévı fegyverek számát jelentısen növelte az a hadiipari kapacitás, 
amelyet Szlovákia a csehszlovák idıszakból örökölt. A csehszlovák hadiipar az 1980-as években 
Európa egyik legnagyobb fegyvergyártó kapacitásával rendelkezett, amelyet többek között a 
Szlovákia területén mőködı 36 fegyvergyár biztosított. Ezekben az üzemekben jelentıs 
mennyiségő harckocsit, páncélozott harcjármővet és páncéltörı rakétát gyártottak. A szlovákiai 
gyárakban 1989-ben még 40 000 ember dolgozott. 
 
 A hidegháborút követıen a klasszikus piacok elvesztésével válságba került ez az iparág is, 
ami megmutatkozott abban, hogy amíg 1988-ban a csehszlovák fegyverexport értéke elérte az 
1,833 milliárd dollárt, addig 1992-re a fegyverkivitel 213 millió dollárra csökkent. Szlovákia 
számára az 1990-es években a legfontosabb feladat a hadiipar központi irányításának 
felszámolása, a piacgazdaság kialakítása, valamint a viszonylag elavult termékkör korszerősítése 
volt.  

A szlovák kormány a problémák ellenére jelentıs állami támogatással fenntartotta a 
„túlsúlyos” hadiipart. Vladimir Meciar miniszterelnökségei idején a kormány 
gazdaságpolitikájában a hadiipar prioritást kapott, mert ettıl az iparágtól remélték a szlovák 
gazdaság „kilábalását” az 1990- es évek gazdasági válságából. 1998-ban – a kormányváltást 
követıen – jelentıs változások kezdıdtek a szlovák hadiiparban, amelynek két fı jellemzıje a 
konszolidáció és a modernizáció volt.  
 
 
 A '90-es évek küszöbén állva a Szlovák Köztársaságban mőködı ipari vállalatok komoly 
gazdasági nehézségekkel találták magukat szemben, a szlovák kormány konverziót keretében 
végrehajtott átstrukturálását az érintett vállalatokban kezdte meg.  
 
 A vállalatok különbözı átalakítási tervekkel álltak elı, amelyek igen széles skálán 
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hagyományos és nem-hagyományos civil termékek gyártását tőzték célul. A Szlovák Köztársaság 
határozata alapján kiválasztott programok állami pénzügyi támogatásban részesültek. Az 
eredmény azonban elmaradt a várakozásoktól, fıként a bizonytalan pénzügyi helyzet és a 
megtermelt cikkek nem túl sikeres értékesítése miatt. A válságba került vállalatok sorsa a gazdaság 
egésze szempontjából döntı lett.  
 
 Mindezek miatt a megkezdett restrukturálási folyamatot felülvizsgálták és átdolgozták. A 
'90-es évek végén néhány, a haditermelésben együttmőködı vállalatot privatizáltak. Annak 
érdekében, hogy megtartsák Szlovákia vezetı szerepét e területen, a Szlovák Köztársaság Nemzeti 
Tanácsa (parlament) a védelmi ipar kulcsszervezeteit - mint stratégiailag fontos vállalatokat 
besorolta azoknak cégek sorába, melyek vagyona nem privatizálható. Ezeket az állami tulajdonú 
vállalatokat 100 %-os állami tulajdonban lévı részvénytársaságokká alakították át.  
 Természetesen az a termelés, amely egy olyan kis ország szükségleteit elégíti ki, mint 
Szlovákia nem teszi lehetıvé a sorozatgyártást. Éppen ezért próbálkoztak valódi export 
lehetıségeket találni bizonyos haditechnikai árucikkeknek a politikailag is elfogadható régiókban. 
A fegyvergyártás aránya ma kevesebb mint 10 %-a a 20 évvel ezelıttinek.  
 
 A szlovák védelmi ipar fejlesztésének egy további lépése a kutatás, a fejlesztés és a 
termelési kapacitások bevonása a nemzetközi együttmőködésbe, illetve a gyártási folyamatok, a 
technológiák és a védelmi rendszerek fokozatos modernizációs elıfeltételeinek megteremtése.  
 
 A Szlovák Köztársaság kormánya a privatizáció során meghatározta kapcsolatát a védelmi 
iparban aktívan szerepet vállaló döntı szervezetekkel. Ennek eredményeként már befejezıdött 
néhány szervezet- és termelésátalakítási folyamat, ami megteremtette a regionális együttmőködés 
néhány alapfeltételét. 
 
 Ennek alapján a szlovák hadiipar hét fı termékkörben rendelkezett és rendelkezik gyártó- 
és fejlesztıkapacitással:  
• a tüzérségi eszközök,  
• a légvédelmi rendszerek,  
• a páncélozott harcjármővek,  
• a kiszolgáló berendezések,  
• a mőszaki eszközök, a szimulátorok,  
• valamint a lıszerek és robbanóanyagok gyártása terén.  

 
A termékek közel ötven százalékát külföldre szállítják. Az export döntı hányadát a 

lıszerek és a robbanóanyagok jelentik. 
 
 A hadiiparral kapcsolatban megállapítható, hogy a cégeknél a katonai termékek gyártása 
mellett polgári célú termelés is folyik. 
 
 Szlovákiában még jelentıs hadiipari kapacitással rendelkeznek a védelmi minisztériumhoz 
tartozó javító- és kutatóbázisok is, amelyek nemcsak hazai (állami) megrendeléseket teljesítettek, 
hanem külföldi piacokon is megjelentek termékeikkel és szolgáltatásaikkal.  
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4.3. A  kullogó = a magyar hadiipar 
 
 A V4-ek közül Magyarország, mint a volt Comecon (Council for Mutual Economic 
Assistance) és Varsói Szerzıdés egyik országa, a legkevésbé fejlett hadiiparral rendelkezik. Az 
országban talán csak a hadiipar gépjármő–motorigényeit kielégítı gépkocsi-szektor rendelkezett 
erısebb potenciállal. A gazdasági válság hatására összeomló célpiac azonban nagyon 
megpecsételte Magyarország iparának sorsát. 
 
 A magyar "hadiipar", vagy a sokak által szívesebben használt kifejezés: a védelmi ipar 
kifejezi azt, hogy az ipar ezen ágazata nem csak a hadi, katonai célokat szolgálja, hanem a hon- és 
rendvédelem valamennyi testületét.  
 
 Az európai kontinensen a politikában és a gazdaságban bekövetkezett változások 
értelemszerően régiónk országainak, így hazánk védelmi iparára is jelentıs hatást gyakoroltak. A 
magyar védelmi ipari szektor elválaszthatatlan a hon- és rendvédelmi szervezetek jelenétıl és 
jövıjétıl, fejlesztési és fenntartási igényeitıl.  
 
 A rendszerváltáskor a Magyar Köztársaság - csakúgy, mint a többi visegrádi ország - egy 
ráerıltetett nagyságú, szervezeti struktúrájú és technikai színvonalú hadsereget örökölt. A Magyar 
Honvédség átformálása, technikai korszerősítése kül- és biztonságpolitikai, gazdasági okokból - 
hazánk biztonságpolitikai helyzetére és célkitőzéseire alapozva - már két évtizede folyik.  
 
 A haderıreform célja egy olyan nagyságú és felszereltségő haderı, mely az ország 
gazdasági lehetıségeinek figyelembevételével megbízhatóan, kiszámíthatóan finanszírozható és 
alkalmas a NATO katonai szervezetéhez történı csatlakozásra. E cél elérését - a hadsereg 
technikai korszerősítését - egy 1995-ben hozott országgyőlési határozat is elısegíti.  
 

A határozat ipari vonatkozásban is megfogalmazza azt a követelményt, hogy a 
haditechnikai fejlesztési programok finanszírozása programköltségvetés rendszerében kerüljön 
megtervezésre és azt, hogy középtávon különbözı segélyprogramok, kedvezményes 
hitelkonstrukciók, gyártási-együttmőködési lehetıségek feltárására, kihasználására, a hazai ipar 
legszélesebb bevonására kell támaszkodni.  
 
 A határozatok, bár rendkívül hasznosak és a honvédség számára meghatározóak, mégsem 
pótolják azt az ipar területén okkal hiányolt, hosszú távra érvényes haditechnikai átfegyverzési, 
beszerzési, mőszaki fejlesztési tervet, mely alapján a védelmi iparban is garanciával - garantált 
pénzügyi hátérrel - tervezhetıek lennének a feladatok.  
 

A honvédelmi költségvetés az elmúlt években reálértéken folyamatosan csökkent, a 
honvédség elıirányzott költségvetési támogatási kerete csak 2002-ig növekedett az elızı évhez 
viszonyítottan jelentısen, majd ismét hanyatlott vagy stagnált. 
 
 Ez azonban nem oldja meg azt a helyzetet, hogy a meglévı eszközök részben erkölcsileg, 
részben fizikailag elavultak, kötelezı javításuk elvégzése, mőszaki állapotuk romlásának 
megakadályozása csak lassú ütemben halad, vagy elmarad.  
 
 A jelenleg meglévı védelmi ipari kapacitások fenntartására, lekötésére, valamint a 
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honvédelem által megfogalmazott eszközigények kielégítésére a költségvetés csak korlátozottan 
tud fedezetet biztosítani.  
 

A kialakult és a várható helyzet alapján egyértelmően szembe kell nézni azzal a ténnyel, 
hogy a jövıben - a korábbi években eredményesen mőködı védelmi ipari vállalatok közül csak 
azok tudnak részt venni a termelésben, amelyek profilja e szervek technikai fejlesztéseihez 
illeszkedik, illetve amelyekre a minısített idıszak esetén elengedhetetlen szükség van.  
 
 A korábbi értelemben vett nagy védelmi ipari komplexum megmentésére, feltámasztására, 
állami támogatással történı életben tartására nincs sem szükség, sem lehetıség. Ez azt jelenti más 
szavakkal, hogy a jövıben meg kell határozni azt a hazai iparbázist, amelyre szükség van, amelyre 
meg vannak a hagyományok és termelési lehetıségek, illetve rendelkeznek piaci értékesítési 
pozícióval. llyenek például - a teljesség igénye nélkül - a katonai elektronikai- és híradástechnikai 
berendezések, a kézi lıfegyvergyártás, a jármőipar.  
  

A honvédség átalakítási folyamatában nemcsak az összlétszáma, szervezete, irányítási 
rendszere is megváltozott.  
 Ezen a ponton kapcsolódik a hadsereg átalakítása, minıségi fejlesztésének célkitőzése a 
védelmi iparral kapcsolatos igények és lehetıségek problémaköréhez.  
 
 Annak érdekében, hogy a védelmi ipar részére a már említett hosszú távú fejlesztési 
programot, mint bázisigényt meg tudjuk adni, egy sor kérdést kell tisztáznunk, illetve jó néhány 
haditechnikai-mőszaki szakterületet érintı döntést kell meghoznunk.  
 

Csak ezek elvégzése után tudunk korrekt, megbízható, a hosszú távú tervezés alapjául 
szolgáló információkat szolgáltatni.  
 
 

4.3.1. A magyar védelmi ipart is érintı, elıttünk álló feladatok  
 
 Figyelembe véve a NATO tagkénti érdekérvényesítési és helytállási szándékunkat 
részletesen tisztáznunk kell a NATO kompatibilitás fogalomkörébe tartozó követelményeket, meg 
kell határozni a védelmi feladatok ellátásához szükséges és elegendı típusú, mennyiségő és 
mőszaki színvonalú eszközparkunk meghagyását vagy beszerzését.  
 
E témakörben olyan jelentıs döntések meghozatala szükséges mint:  

• A jelenleg meglévı eszköztárból hosszútávon melyek maradnak rendszerben.  
• A megmaradó eszközök fenntartásához/átalakításához, utánpótlásához vagy 

kiegészítéséhez hazai vagy külföldi ipari kapacitásokat kell-e igénybe venni.  
• A meglévı haditechnikai eszköztár "elbírálása" után dönteni kell arról, hogy milyen 

indokok alapján, milyen új típusú eszközök rendszeresítése szükséges. Ezen belül azt is 
meg kell határozni, hogy milyen okból és célból választjuk az import beszerzést, a hazai 
beszerzést vagy a kettı kombinációját. Egyben vállalni kell a döntések biztonságpolitikai 
(függıség a külföldtıl), továbbá gazdasági és egyéb kihatásait is.  

• A honvédség haditechnikai eszközei nomenklatúrájának meghatározásakor 
elengedhetetlennek tartom a folyamatot kibıvíteni a hon- és rendvédelmi szervek 
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haditechnikai fejlesztésére vonatkozó elgondolások megismerésére, az azonos rendeltetéső 
és paraméterő eszközök beszerzésének közös - koordinált - tervezésére és végrehajtására is.  

• A létezı és szükséges kapacitásként kezelhetı termelési-szolgáltatási tartalékok 
fenntartásának, leterheltségének vagy le nem terheltségébıl fakadó következményeinek 
pénzügyi háttere rendezett-e, illetve hogyan oldható meg.  

 
 

4.3.2. A magyar védelmi ipari kapacitások megırzése vagy újak kialakításának 
tennivalói  

 Annak érdekében, hogy a hon és rendvédelmi szervek feladataikat, az azokhoz szükséges 
anyagi-pénzügyi terveket magabiztosan tervezhessék a programköltségvetés rendszerében, meg 
kell határozni, hogy az ország mindenkori GDP-jébıl összességében hány százalékot lehet 
mőködtetésükre garantáltan felhasználni. Megjegyzem kormányunk a '90-es évek közepén kelt 
döntése alapján az ország évente a GDP 0,1 százalékával tervezi növelni a védelmi kiadásokat.  
 
 Az ország gazdasági helyzetébıl kiinduló garantált költségvetési juttatási hányad alapján 
meg kell határozni azon haditechnikai (valamint kettıs rendeltetéső) eszközök és anyagok körét, 
melyeket hazánk a hon- és rendvédelmi szervek számára - biztonságpolitikai okokból, ellátási 
függetlenségük biztosítása érdekében - minden idıszakban a magyar védelmi ipartól fog 
beszerezni.  
 
 Az ezredforduló után szükségesnek látszott felszámolni azt az állapotot, hogy hazánkban 
nem mőködik eredményesen olyan testület, mely reprezentálná a védelmi ipart, melytıl a külföldi 
és belföldi partnerek beszerezhetnék az iparágazatra vonatkozó legfontosabb információkat, amely 
segítené a partnerek egymásra találását, kapcsolatot tartana az országos hatókörő szervekkel, a 
hon- és rendvédelmi szervek tervezı és beszerzı szerveivel, és további érdekképviseleti 
funkciókat is betöltene.  
 
 Szorosan kapcsolódik ehhez a témakörhöz a hadiipari export-import tevékenység 
megreformálásának kérdése is azzal az igénnyel, hogy a piacgazdaság körülményei között is 
legyen meghatározó szerepe az államnak az országok közötti haditechnikai kereskedelem 
felügyelete terén.  
 
 A miniszteri, kormány és köztársasági elnöki szintő munkalátogatások, tárgyalások során - 
az erre alkalmas lehetıség esetén, katonai és hadiipari szakértık bevonásával - indokolt bemutatni 
a védelmi ipar lehetıségeit, a nemzetközi gazdasági együttmőködés során lehetséges 
felhasználhatóságukat, mintegy a legmagasabb szintre emelve a biztonságpolitikánkat kiszolgáló 
ipar érdekeinek képviseletét.  

 
A Honvédelmi Minisztérium a maga részérıl ma is kihasznál minden olyan lehetıséget, 

mellyel tovább lehet bıvíteni a polgári vonalon eredményesen fejlıdı nemzetközi gazdasági 
együttmőködést azáltal, hogy hazánkba hadiipari érdekeltségő vállalatokat, kormányzati  szerveket 
hív meg a lehetséges ipari együttmőködés és privatizációs lehetıségek bemutatására.  

 
 Nem indokolt csupán a nyugat-európai térségre koncentrálni. Hazánk külpolitikai és 
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biztonságpolitikai célkitőzéseinek messzemenı figyelembevételével célszerő feltárni, felújítani a 
kelet-európai együttmőködési lehetıségeket.  
 

Az együttmőködés megteremtésének elsı legfontosabb lépése az országok belsı 
szabályzóinak összehangolása; a közös nevezı megteremtése után a társszervezetek 
koordinációinak kialakítása szükséges, melyeken belül a közös célok és végzendı feladatok 
megfogalmazásra kerülhetnek. 
 
 A meglévı törvényeket és gazdasági szabályzókat (pl. közbeszerzési(ráadásul Európai 
Unió-s), privatizációs, számviteli, költségvetési, vám stb.) - eddigi hatásuk alapos vizsgálata után - 
úgy kellene módosítani, kiegészíteni, hogy azok a biztonságpolitikai célokat szolgáló társaságokat 
állami intézkedéssel megkülönböztetett módon kezeljék, tevékenységüket támogassák.  
  

A másik elıfeltétel az - fıleg az exportképes termékek területén, - hogy ezek a 
honvédségnél rendszeresített eszközök legyenek, ily módon referenciával rendelkezzenek. Ez az 
elıfeltétel csak megfelelı forrásháttér esetén valósítható meg. A haditechnikai importbeszerzések 
során - a lehetı legnagyobb érték arányban - biztosítani kell a hadipari vagy polgári termékek 
viszontvásárlásának, illetve egyéb úton történı kompenzálásának elérését.  

 
Ezen a területen a Honvédelmi Minisztérium jó együttmőködést alakított ki a Gazdasági 

Minisztériummal. 
 
 Mielıbb lépéseket kell tenni a védelmi iparban érintett vállalatok privatizációja érdekében, 
megırizve a bekövetkezı privatizáció során az állam által szükséges stratégiai befolyásolás 
lehetıségét.  

Privatizáció esetén is elengedhetetlenül fontos, hogy a minıségbiztosításra, a 
gyártmányfejlesztésre, a kutatás-fejlesztésre és a termékszerkezet-váltásra mindenképpen 
meglegyenek a szükséges források.  
 
 Alapvetıen fontos feladat az érintett cégek felkészítése a NATO szabványok, a 
minıségbiztosítás, a tanúsítási és ellenırzési normatívák befogadására, alkalmazására.  
 
 A NATO-, az Európai Unió és Visegrádi Négyek tagságában való elhelyezkedés is 
elısegíti a külföldön is versenyképes védelmi ipari kapacitások rekonstrukcióját és ösztönzıen hat 
az új kapacitások szükség szerinti kiépítésére.  
 
 

4.4. Az elvesztegetett lehetıségek 
 
 A Visegrádi Országok védelmi iparának és képességeinek áttekintésével úgy tőnik, a V4-
ek országai kedvezı feltételekkel láthattak volna hozzá a hadiipar korszerősítésére és átszervezésre 
irányuló együttmőködéshez. A politikai irányvonalak konvergenciája (Szlovákiában 1998-tól), a 
hadseregek azonos felszereltsége, az új szövetségesi standardoknak való közös megfelelési 
szándék és a hidegháborút követı új állapotok mind-mind egy optimális együttmőködés-vonal 
kialakulására ösztönöztek. 
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 Elsı akadályként a koherens gondolkodás és az érintett országok hadseregével kapcsolatos 
hosszú távú stratégia hiánya hozható fel. A hosszú távú stratégia mindig meghatározó eleme egy 
jól megtervezett és következetes ipari korszerősítési folyamatnak, nem említve a nemzetközi 
együttmőködést. Fölösleges hangsúlyozni, hogy a hadiipari projektek hosszú távú folyamatoknak 
számítanak, és különösen gondos elıkészítést igényelnek. Ebbıl a szempontból az elıbbi 
megállapítások semmiképp sem tekinthetık átütı jelentıségőnek. 
 
 Sıt a közös projektek kölcsönös kompromisszumkészséget és közös megoldáskeresést 
igényelnek. Ez az oka annak, hogy a hosszú távú integrációs folyamatokban résztvevı, gazdagabb 
költségvetéssel bíró nyugat-európai országoknak sem sikerül mindig befejezniük közös terveiket. 
Annak ellenére sem tudnak együttmőködni, hogy mindenki számára világos – egy esetleges 
projekt duplicitása esetében senki sem lesz versenyképes a konszolidált amerikai fegyveriparral 
szemben. A V4-ek országainak esetében a helyzet sokkal rosszabbnak tőnik, mivel a hadiiparban 
történı együttmőködés egyszerően nem téma. 
 
 Vizsgálódásaim által megállapítást nyert az a sajnálatos tény, hogy a hadiiparban a V4 
országok a piacon még mindig versenytársak, a partnerkeresést nem kezdeményezik egymás felé, 
kihasználatlanul hagyva az egymásban szerezhetı kapacitásaikat és többletenergiát fordítva 
autonómiájuk megszilárdítására.  
 
 A V4-ek országainak hadiipara technológiai szempontból hasonló szinten van – az 
együttmőködés itt az új technológiák fejlesztésével lehetne sikeres. Azonban mindenki számára 
jobb megoldásnak tőnik a kutatásra és fejlesztésre szánt összegek jóval fejlettebb, külföldi 
fejlesztésekbe történı befektetése, mivel lényegében az Egyesült Államok, Nyugat-Európa és 
Izrael diktálja a prioritásokat.  

A velük történı együttmőködés nem az új technológiák fejlesztésén, hanem más – külsı 
megoldások, jobb esetben néhány nem éppen kulcstechnológia – átvételén alapszik. 
 
 Néhány kivételt leszámítva a V4-ek országainak hadiipara versenyképes termékeket kínál. 
Ez részben annak köszönhetı, hogy mindegyikük ugyanazt, a Szovjetunióban megalapozott 
technológiát alkalmazza – másrészt mindenki másolat-projekteken dolgozik.  

Ez arra kényszeríti az egyes országokat, hogy kisebb – saját hadseregük igényeit kielégítı 
projekteken dolgozzon.  
 
 Hiába sikerül valamelyik visegrádi országnak egyedi technológiát vagy terméket 
kidolgoznia, ha a többi ország mégis inkább a fejlettebb országok által kifejlesztett ekvivalens 
típusokat vásárolja meg.  
 

Kivételes eseteknek számít a lengyel Sokół helikopterek Csehország általi (fizetségként a 
cseh MiG-29-esekért) megvásárlása, a magyar repülıgépfelderítı-rendszer egy lengyel gyártó 
általi korszerősítése, illetve a cseh Tatra katonai teherautók megvásárlása a lengyel hadsereg 
számára.  

Hasonló helyzet figyelhetı meg azokban az esetekben is, amelyekben a szerzıdéskötésre 
irányuló tendereket egy harmadik fél írta ki.  
 A V4-ek kontextusában ez jó együttmőködési lehetıségekre mutat rá (példaként hozhatók 
fel az univerzális harci repülıgépre, harckocsira kiírt tenderek, amelyeket a V4-ek országai szinte 
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egyazon idıben tettek meg). Egyelıre azonban úgy néz ki, hogy a multinacionális tenderezés túl 
bonyolultnak számít. 
 
 Az egyedüli komoly, közös V4-es vállalkozásnak az Mi-24-es harci helikopter 
fegyverzetének korszerősítése számított. A V4-es országok hadügyminiszterei által 2002-ben 
tárgyalt program minden addigi eredményt felülmúlt.  

 
A koncepció megfelelt a hadseregek kívánalmainak; kilátás nyílt több mint 100 gép árának 

csökkentésére, exportálásukra és új, fejlett technológiai megoldások alkalmazására – minden arra 
utalt, hogy a hadiipari „hibák és tévedések” idıszakát felváltja a régiók hadseregei közötti 
együttmőködés.  
 
 Sajnos azonban az elvárások nem teljesültek. Az együttmőködés helyett gyıztek a vezetı 
szerepért küzdı egyéni ambíciók, komoly akadályt gördítve a további együttmőködés elé; a 
formális tervezet elkészítése a lengyel félre volt bízva, amelyet a késıbbiek folyamán több kritika 
is ért könnyelmő hozzáállása miatt. 
 
 Ezen kívül több ellentét merült fel a költségvállalás és nyereségelosztás területén is, 
problémák voltak a közös büdzsé elfogadásával is, végül Csehország és Magyarország 
prioritásváltásának köszönhetıen több év együttmőködési munkálata eredménytelenségbe fulladt. 
 
 Nemrég merült fel egy közös nemzetközi repülıgéppilóta-tréningközpont megalapításának 
lehetısége. A tervezet mögött a cseh Aero Vodochody repülıgépgyár áll. Az említett központban 
az üzemben gyártott Aero L159B típusú gépeken lehetne gyakorlatozni.  
 

Más országok gyártói is érdekeltek a projektben, szeretnének megfelelni a lengyel 
követelményeknek, megnyitva így piacukat az ország felé (a lengyel fél a tervezet outsourceing-os 
megoldása mellett tette le voksát). Mindezidáig nem született döntés az ügyben. 
 
 Az elırelátható jövı valószínőleg semmilyen különleges változást sem hoz a V4-ek 
együttmőködésében.  

Öszzefoglalásul tekintsük át, milyen képességek hiánya okozta a Visegrádi országok 
hadiparának egyre nagyobb távolságát: 
• koherens gondolkodás  
• hosszútávú stratégia  
• nemzetközi együttmőködés 
• kölcsönös kompromisszumkészség 
• közös megoldáskeresés 
és a saját K + F helyett inkább a külföldi fejlesztésekbe történı nagy összegek befektetése. 
 Az egyes országok hadiipara a fegyvervásárlási jogrendek uniós liberalizációja által 
engedélyezett vagy korlátozott új kihívások elıtt áll. A szektor potenciálja szinten tartásának és 
fejlesztésének lehetısége valószínőleg azokban a hosszú távú korszerősítési programokban rejlik, 
amelyekben a hazai hadiüzemek is szerepet kapnak. Csakis ilyen körülmények között valósítható 
meg a hadiipar konszolidációja az a folyamat, amelyre az Európai Uniónak nagy szüksége lenne.  
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5. A Visegrádi Országok védelmi ipari integrációs esélyei 
 
 A NATO-hoz való csatlakozás kihívásai megkövetelték a fegyveres erık technikai 
modernizációját és a védelmi ipari kapacitások modem termékek gyártását lehetıvé tevı 
legfejlettebb technológiai szintjét valamennyi Visegrádi Ország számára. A tagországok védelmi 
iparainak részt kell venniük a nemzeti fegyveres erık modernizációjában és ehhez képeseknek kell 
lenniük olyan, a NATO-szabványoknak megfelelı fegyverzeti és hadfelszerelési cikkek 
gyártására, amelyek lehetıvé teszik a NATO fegyveres erıivel való sikeres együttmőködést.  
 
 Doktori értekezésem a következıkben arra tesz kísérletet, hogy milyen mértékben és 
minıségben vannak jelen a valóságban a térség országainak védelmi iparainak újraintegrálódási 
feltételei, mik az esélyei a védelmi ipari kapcsolatok újraélesztésének egymás között és mik az 
esélyei a kölcsönösen elınyös védelmi együttmőködésüknek a NATO-országok védelmi ipari 
tényezıivel. Az elızı fejezetekben felállított hipotézisek röviden három gondolatban foglalhatók 
össze:  
 
1.) A demokratizálódás és a piac gazdasági fejlıdés folyamatában lényeges változások történtek a 
meghívott országok védelmi iparához kapcsolódó szemléletben:  
• a rendszerváltozástól (1989-97) kibontakozó periódusban az alapszemléletet tükrözı fı 

tendencia a "haderıcsökkentés, a hadi ipar lebontása, a lehetıség szerinti konverziós 
erıfeszítések kíséretében" gondolatban foglalható össze;  

• a NATO-meghívást követıen (1997 óta) a probléma alapvetı megközelítése a "védelmi 
ipar újrastrukturálása párhuzamosan a folyamatban lévı konverzióval" gondolatkörrel 
jellemezhetı;  
 

2.) A térség országai - de a Visegrádi Országok hadiipara mindenképpen - jelentıs mértékben ki 
kellett építeniük azokat a feltételeket, amelyek lehetıvé teszik a védelmi ipari kapcsolatok egymás 
közötti újraépítését;  
 
3.) A közép- és kelet-európai országok közötti védelmi ipari együttmőködés újraépítése nem lehet 
elfogadható mértékben sikeres a NATO- országok védelmi iparával való együttmőködés nélkül.  
 
 

5.1. A közép- és kelet-európai védelmi iparral kapcsolatos szemlélet megváltozása  

 A volt szovjet blokk szétesése után a közép- és kelet-európai országok - részben a korábbi 
történeti fejlıdés során és a szovjet fennhatóság idején is meglévı igen jelentıs kulturális-
civilizatórikus különbségek okán, részben pedig az ezen különbségek hatására a rendszerváltozás 
utáni demokratizálódás és piacgazdasági átalakulásban felmutatott sikerek eltérı minıségei 
következtében - fokozatosan gyorsították a fejlett demokráciákhoz közelítı kondícióik kiépítését.  

 
 Ennek részben eredménye, részben fokozója volt az a tény, hogy fokozatosan megváltozott 
az említett országokhoz - s ezen belül egyebek között a védelmi iparukhoz - kapcsolódó nyugati 
szemlélet is.  
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Magától értetıdı módon változás következett be az országok hadiiparának 
önszemléletében is, ami viszont felerısítette azokat a régóta blokkolt energiákat és önszervezı 
mozgásokat is, amelyek nélkül szóba sem kerülhetne napjainkban a kelet-közép-európai védelmi 
iparok újbóli kapcsolatkeresı integrációja.  
 
 Az egykori Varsói Szerzıdés (továbbiakban: VSZ) tagállamainak eltérı értelmő ön- és 
külsı szemléletét, s eltérı irányú fejlıdését elıidézı említett változások nem egyszerre 
bontakoztak ki a védelmi iparokat illetıen sem: az alapvetı ellentmondást már benne találjuk a 
még szövetséges VSZ-országok hadiipari kapcsolatának rendszerében; ehhez újabb 
ellentmondások járultak a rendszer- változások utáni  várakozások és a valóságos történések 
kijózanító kontrasztjából, végül pedig a lassan körvonalazódó, igen eltérı értelmő kilábalási 
stratégiáknak közös értelmet és rendezési ösztönzést adott a NATO- orientáció, illetve a 
csatlakozásra történı felkészülés kezdete.  
 
 Manapság ehhez még hozzájárul az is, hogy a nyugati fejlett demokráciák azon korábbi 
látens érdekeltsége és hajlandósága, hogy hozzájáruljanak a szóban forgó országok hadiipari 
újrastrukturálásához, e folyamat akadályainak elhárításához.  
 
 

5.2. A közép-európai országok valóságos védelmi költségvetési, pénzügyi, 
modernizációs, beruházási és fejlesztési kondíciói  

 
 Az Egyesült Államok hadiiparához képest az európai védelmi szféra más utat követ. Az 
európai védelmi kiadások mintegy 60 %-át teszik ki az Egyesült Államok hasonló kiadásainak, de 
ez az összeg több állam között oszlik meg. A piac megosztottságának, illetve a nemzeti befolyás 
más megnyilvánulásainak köszönhetıen Európában nem jött létre fúzió a védelmi iparban aktív 
szereplıi között; viszont több vegyes vállalat létezik néhány kiválasztott termék gyártására.  
 
 Véleményem szerint az európai piacon nincs esély arra, hogy az amerikai vállalatokkal 
versenyezni képes, kellıen nagy vállalatokat hozzanak létre. Európa problémája az, hogy a 
kontinens nem képes konszenzust kialakítani a fegyverkezés terén, s ennek következében nem 
képes közös fegyverkezési programok megvalósítására sem. Fel kell tennünk a kérdést, hogy 
beszélhetünk-e saját tisztán európai hadiiparról, hiszen az Egyesült Államok szinte valamennyi 
hadiipari projektben benne van valamilyen formában. 
 
 Egy ilyen típusú együttmőködés elsı példája az "Eurospace" létrehozása, amely vezetı 
európai vállalattá nıhetné/nıtte ki magát a repülés- és rakétatechnika területén. Ez a program - 
csakúgy mint a regionális hadiipari együttmőködés megvalósulása - szorosan kapcsolódik az EU, 
illetve a társult országok közös kül- és biztonság politikájához.  
 A regionális együttmőködést sürgetı nyomás egyik további tényezı a védelmi szféra 
csökkenı pénzügyi lehetısége, illetve a védelmi technológia megszerzésének növekvı pénzügyi 
követelménye.  
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5.2.1. A GDP, az infláció és a védelmi költségvetési folyamatok  

 Vizsgálódásaim során sajnos eléggé kiszámítható következtetések sora halmozódott fel, 
miszerint a gazdasági átalakulás közben kényszerítı módon fellépı GDP visszaesés, a viszonylag 
magas infláció és a korábban ismeretlen munkanélküliség az érintett új demokráciák legtöbb 
szektorát feszültségekkel telítették, beleértve a civil-katonai relációkat is. A csökkenı védelmi 
költségvetések közepette is végre kellett hajtani azonban a védelmi reformokat.  

 
 A GDP visszaesését és a gazdasági teljesítıképesség csökkenését Közép-Európa 
országaiban hagyományosan úgy szokás emlegetni, mint elégséges okokat a védelmi költségvetés 
csökkentésére. 1993-94-ben azonban a szóban forgó gazdaságok kezdtek kilábalni az átalakulásuk 
elsı periódusából. 1993-ban Lengyelország volt az elsı a korábbi KGST-országok közül, ahol is 
GDP növekedést regisztráltak, s nem sokkal késıbb 1994-tıl a Cseh Köztársaság, Magyarország 
és Szlovákia is hasonló tendenciákat mutatott.  
 
 A GDP-ben beállott pozitív irányú változások azonban nem állították - és még kevésbé 
fordították - meg a védelmi költségvetések zuhanását a régióban. 

 
A 2000-2006 években reálértéken még rosszabb helyzettel nézhettek szembe a Visegrádiak 

védelmi kiadásokra fordított kiadásai. Nyilvánvalóan a gazdasági növekedés önmagában 
hatástalan volt a védelmi költségvetés szempontjából elınyös elosztási arányok javítását illetıen.  
 Ezt a trendet ugyanis csak a közép-európai országok nyugat-európai biztonsági 
struktúrákhoz való integrációs politikája volt képes megállítani, illetve részben megfordítani. A 
hadseregreform(ok)nak köszönhetıen ugyan néhány projekt esetében kimagasló költségvetési 
elıirányzattal számolhattak, de összességében - fıleg ami a dologi jellegő kiadásokat illet - egyre 
mélyülı tendencia figyelhetı meg. 
 
 Azon országban, ahol a politikai akarat megvolt, ott megtalálták a pénzügyi megoldást is 
(amint a GDP növekedés lehetıvé tette), hogy növelni lehessen a védelmi költségvetés GDP-bıl 
való részesedését.  
 

1997-ben mind Lengyelországban, mind pedig a Cseh Köztársaságban 3%-ra növekedett a 
védelmi költségvetés GDP-n belüli részesedése. Lengyelországban, ahol a gazdaság 6- 7%-os 
növekedést ígért ez igen jelentıs növekedésnek számít.  

Mindkét országban akkor növelték a védelmi költségvetést 3%-ra, amikor a parlament 
kinyilvánította a NATO-csatlakozás melletti elkötelezıdését.  
 
 Ezzel szemben Magyarországon a védelmi költségvetés 1997-ben még az 1996-os 1,6%-os 
arányt is "alul múlta" 1,4%-os GDP-bıl való részesedéséveI. 2000-tıl pedig az 1,6-1,8%-os szintet 
próbáljuk tartani, több-kevesebb sikerrel, bár 2006-ban az 1,2%-os szintet is alig érte el. 

A teljesség igénye nélkül és nem tökéletes statisztikai összehasonlító adatokkal, de a 
következı táblázat megfelelıen szemlélteti, hogy egy 10 éves periódus alatt, hogy változott a 
vizsgált országok GDP arányos védelmi költségvetése, valamint miként alakult a védelmi kiadások 
nagysága. 
 
 Nagy sajnálattal állapíthatjuk meg, hogy hazánké csaknem stagnált az elmúlt 10 évben, 



 66

már ami a GDP-bıl való részesedést illeti. Az áhított 1,8 %-os szintet nem tudta a honvédelmi 
tárca elérni, illetve tartani. Az alig 1,2 %-os részesedés messze elmarad a V4-ek társországaiétól 
2006-ban, 1996-ban pedig meg sem közelíti a többi tagország csaknem 2,5-szeres volumenét. 
 

Ország Védelmi kiadás 
egy lakosra 

Védelmi kiadás Védelmi kiadás a GDP %-ában 

1996 (US $-ban) 2005 (Mrd 
€-ban 

2006 (Mrd 
€-ban) 

1996 2005 2006 

Csehország 106 1,84 1,92 2,82 1,86 1,7 
Szlovákia 83 0,67 0,75 2,92 1,77 1,71 
Lengyelország 80 4,64 4,89 3,1 1,9 1,81 
Magyarország 51 1,26 1,05 1,2 1,44 1,18 
(Forrás: Védelmi Tanulmányok kiadványa, 1998 -2007) 
 A védelmi kiadások GDP-hez való százalékos aránya a legbeszédesebb mutató egy ország 
védelemre szánt ráfordításainak megítélésében, ám amikor a védelmi kiadásokat összegszerően 
vizsgájuk tisztán megállapítható, hogy Lengyelország védelmi költségeinek potenciálja a V4-ek 
átlaga fölé magasodik, a majd 5 Mrd euro-s összegével.  
 

Lengyelország az elmúlt 10 éves idıszakban sokat fordított védelmi költségvetésének 
reálérték növelésére. Míg 1996-ban átlagosnak nevezhetı az egy fıre jutó védelmi kiadás aránya, 
addig 2006-ban az Európai Unió országai között megelızi Olaszországot, Németországot, 
Hollandiát is. 
 
 Magyarország sem büszkélkedhet túl nagy, de Szlovákia bír összegszerően a 
legalacsonyabb költségvetéssel 2006-ban, ami betudható a megörökölt „Csehszlovák hulladéknak” 
és a kutatás-fejlesztésre szánt kiadások hiányának. Hazánk honvédelmi kasszája a további években 
sem tudhat magának ettıl nagyobb költségvetést az állami kiadások csökkentését célzó új 
kormányprogramnak, ami a honvédelmi tárcának nagy „vérveszteséget” jelent(ett).  
 

2005-rıl 2006-ra a V4 tagországainak védelmi kiadásai vonatkozásában növekedés 
tárhatunk fel, kivéve Magyarország tekintetében. 

 
 Ha az EU tagországai között keresünk - védelmi költségek vonatkozásában – 
Magyarországhoz hasonlóan „alacsony rezsis” országokat, meg kell állapítanunk, hogy azok 
általában a kis területő vagy sziget országok (mint Írország, Málta és Luxemburg), bár található 
köztük „nagy” NATO tagország is (pl.: Belgium, Svédország, Spanyolország). 
 
 Az EU tagországok 2006. évi védelmi kiadásainak GDP-hez mért százalékos arányát, 
illetve milliárd euro-ban való nagyságát forrásanyagból vett diagrammok szemléltetik, melyek az 
értekezés végén külön mellékletben (1.-2.-3. melléklet) kerültek elhelyezésre, azonban azok 
szöveges értékelése – különös gonddal a NATO tagországok tekintetében - az értekezés IV./3. 
fejezetében elemzek. 
 Az infláció az elmúlt két évtizedben keményen végigsöpört, a gazdasági nyomás 
fokozódott és mindezek következtében tovább nıtt a védelmi költségvetésen belüli feszültség. 
Ebben a periódusban a Magyar Honvédség felélte készleteit és közel egy évtizede lényegében 
minden mozgósítható tartalékát elfogyasztotta. 
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A térség országai között - nem kis mértékben e "ridegtartás" következtében - éppen a 
Magyar Honvédségnek van a legégetıbb szüksége az új technikákra, bár ez a védelmi költségek 
párhuzamos biztosítása nélkül lehetetlen. 
 
 Szállító jármőveink többsége elmúlt 30 éves és az általuk okozott balesetek aránya 1994 
óta növekszik. Ilyen körülmények között, érthetı, hogy a magyar fegyveres erık 
hadrafoghatósága, sıt ma már mőködıképessége is kérdésessé vált, most már nem csupán a laikus 
közvélemény körében.  
 A politikai döntéshozók argumentumaiban változatlanul azzal találkozunk, hogy a védelmi 
költségvetés növelését a gazdasági helyzet szigorúan korlátozza.  

A védelmi költségvetés folyamatos nyírbálása természetesen önerısítı társadalom-lélektani 
hatásokkal is jár, hiszen súlyosbítja a térségben mindenütt jellemzı magas infláció is.  
 A helyett ugyanis, hogy megértenék, hogy az infláció valójában redukálja a védelmi 
költségvetés csökkentésének valóságos hatását, sokan egyszerően csak a számok növekedésére 
figyelnek. 
 

A költségvetés csökkentésével kapcsolatos vita meglehetısen neuralgikus ponthoz érkezett, 
ám következményei Magyarországon (éppen a viszonylag csekély terjedelmő védelmi ipari háttér 
miatt) nem képesek ugyanolyan döntéseket kikényszeríteni, mint az a munkanélküliségi hullám, 
amely a viszonylag nagy védelmi ipari szektorokkal rendelkezı Lengyelország és a korábbi 
Csehszlovákia utódállamaiban fenyegetett.  
 
 Tényszerően részletezve az adatokat: az infláció az elmúlt évtizedben Lengyelországban 
volt a legnagyobb, ıt követte Csehszlovákia, késıbb Szlovákia.  
 
 Magyarországon, ahol az infláció viszonylag alacsony volt (átlagosan 20% körül), az 
inflációval való egybeesés összegzıdése miatt a védelmi költségvetés 60%-os csökkenést mutat 
reálértékben számítva, miközben névlegesen 40%-os költségvetés-növekedés mutatható ki 1998 és 
2006 között.  
 
 Ma már nem is ironikus azok álláspontja, akik szerint a védelmi költségvetés 
csökkentésével a nemzetgazdaság számára nem képzıdik felhasználható megtakarítás. Ma már 
nem csak arról van szó, hogy a nemzetgazdaság nem jut ezen döntések folytán egyértelmő 
elınyökhöz, hanem arról is, hogy érzékeny károsodások indulnak meg a civil-katonai kapcsolatok 
rendszerében is.  
 
 

5.2.2. Védelmi költségvetés - katonai beruházás, kutatás és fejlesztés  

 Két évtizede a volt Varsói Szerzıdés legtöbb közép-európai országa a védelmi beruházások 
lényeges csökkentése mellett döntött. Az akkori költségvetés csökkentések fıleg a kutatás és 
fejlesztés területeit érintették, ami 1989-re értelemszerően a katonai beruházásokat is leállította.  
 
 E lépések különösen a volt Csehszlovákiában és Magyarországon éreztették hatásaikat Bár 
ez a költségvetés csökkentés a személyi állomány számára még nem jelentett közvetlen hatást, de 
meghatározta a katonai felszereléseknek azt a készlet-állapotát, melyet az új politikai elitek 1989-
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90-ben megörököltek.  
 

Ettıl az idıtıl kezdve viszont a védelmi kiadások legnagyobb hányada a személyi 
illetményekre és fenntartási célokra fordítódott, s így az 1990 utáni védelmi költségvetés 
csökkentések már közvetlenül és azonnal érintették a személyi állományt: vagy jövedelmük 
(családi megélhetési feltételeik), vagy munkafeltételeik megırizhetısége - de többnyire mindkettı 
- romlott. 
 
 A fegyveres erıkön belüli beruházás teljesen egyértelmően a NATO csatlakozás politikai 
céljai által befolyásolt tevékenység. Ez kimutatható a csehek azon döntése mögött, hogy 
modernizálták MIG-2l-eseiket, ahelyett, hogy újabbakat vásároljanak az oroszoktól.  
 
 Hasonlóképpen ez motiválta a magyar döntéshozókat is, amikor kb. 25 évvel ezelıtt 
lecserélték elavult légi irányító és kontroll rendszerüket és megvásárolták az Egyesült Államok 
IFF rendszerét. Ez volt az egyetlen technikai modernizációs project, ami a Magyar Honvédségben 
1989tıl az ezredfordulóig megvalósult.  
 

A védelmi beruházások megindulásának elırejelzése tekintetében ma sem látszik 
használhatóbb kiindulópont, mint az, hogy milyen valószínőségek tolják a politikai döntéshozókat 
a NATO-orientációval kapcsolatos technikai modernizációs lépések felé.  
 
 Azt lehet mondani, hogy a védelmi kiadások egyensúlyvesztése nagyobb mértékben volt 
okozója a védelmi szektor feszültségeinek, mint maga a csökkentés.  
 

A fegyveres erıknek tehát 2000 táján lényegében szembe kellett nézniük az egy évtizede 
tartó védelmi költségvetés csökkentéssel, illetve ami még ennél is nagyobb súllyal nehezedett 
rájuk, az egy évtizede folyamatosan egyensúlyát vesztı struktúrával.  
 
 Azok a gazdasági nehézségek, amelyeket a piacgazdaságra való áttérés okozott, 
lehetetlenné tették az új politikai elitek számára az alternatív választást; folytatniuk kellett a 
személyi állomány és a mőködés-fenntartás priorizálását, szemben a modernizáció, a beruházás, a 
kutatás és fejlesztés támogatásával. A védelmi beruházások gyakorlatilag megszőntek, s csak igen 
csekély modernizációra, illetve beszerzésre jutott keret a 2000-es évek elején. 
 

A statisztikák önmagukért beszélnek, a beszerzési költségek értékét külön minısíti, hogy 
azokban benne foglaltatik a nem katonai jellegő beszerzések költsége is, csakúgy, mint ahogy az 
építkezések költsége is jelen van a beruházás és fejlesztés költségszámaiban.  
 

(%) Személyi 
költségek 

Mőködés és 
fenntartás 

Beszerzés Kutatás és 
fejlesztés 

Infrastruktúra 

1996. év 
Csehország 41 26 15 3 16 
Szlovákia 50 35 9 0 6 
Lengyelország 69 15 14 1 1 
Magyarország 40 32 20 2 6 
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2006. év 
Csehország 47 nincs adat 299 Mrd € 12,7 Mrd € nincs adat 
Szlovákia 41 nincs adat 117 Mrd € 2,6 Mrd € nincs adat 
Lengyelország 50 nincs adat 919 Mrd € 23 Mrd € nincs adat 
Magyarország 52 nincs adat 99 Mrd € 0,6 Mrd € nincs adat 
(Forrás: Védelmi Tanulmányok kiadványa, 1998 -2007) 
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2006. évben a honvédelmi költségvetés egyes kiadásnemeinek országon belüli százalékos aránya 
(Forrás: elızı tábla grafikusan, 2006. évben) 

 
 A számok tükrében látható, hogy Lengyelország az elmúlt 10 év alatt óriási fordulatot tett – 
tán a Visegrádi Országok között ı a leginkább – a védelmi költségvetésének szerkezetét 
struktúraváltáson vitte keresztül, így 2006-ban már igyekezett a személyi költségek helyett a 
maradandó beruházásokra és a kutatás fejlesztési kiadásokra összpontosítani.  
 

A védelmi kiadások legrosszabb súlyozásával Magyarország bír, mivel a régión belül – és 
a V4-ek között is – a legmagasabb összegő a személyi jellegő kiadások összege, míg kutatásra 
szinte semmit sem költünk, valamint beruházásaink is elmaradnak a többi országétól. 

 
Az alacsony költséginveszttel – tagadhatatlanul - hazánk a sor végén kullog, a NATO 

elvárásoknak így eleget tenni lehetetlen. Magyarországon a honvédelmi tárca részére teljes 
reformra lenne szükség, valamint arra, hogy vezetıink megértsék a büdzsé további 
megszorításaiból a honvédelmi szektort a további években nem szabad részesíteni, annak 
beláthatatlan következményei miatt. 

Tekintsük át az Európai Unió országai közti statisztikai adatokat a költségtípusok 
tekintetében, említve – a teljesség igénye nélkül - a legszembetőnıbb devianciákat: 

 
Tulajdonképpen, ha a többi EU-s ország személyi költségeit a védelmi kiadásokban 

áttekintjük megállapítást nyerhet, hogy egyes országok esetében magasabb összegőek ezen 
költségek, mint nálunk pl.:Belgium, Görögország, Olaszország, Luxemburg, Lengyelország, 
Málta, Portugália kiadásainak majd háromnegyedét a személyi költségek teszik ki. 

Az is megfigyelhetı – ezzel összefüggésben, - hogy pontosan ezen országokban a 
beruházások, illetve a kutatásra, fejlesztésre szánt összegek aránya rendre alacsony. 
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A kiadásnemek helyes egyensúlya és aránya, ha egyáltalán lehet ilyen idilli állapotról 
beszélni Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság esetében és számaiban figyelhetı 
meg.  
 Az Európai Unió országain belül a kiadásnemek százalékos, illetve összegszerő statisztikáit 
a 4.-5.-6. mellékletben szereplı számú diagrammok mutatják, melyekbıl világosan kiderül, hogy 
kutatás-fejlesztési feladatokra (5. melléklet) az Egyesült Királyságon, Franciaországon, 
Németországon, Hollandián, Svédországon és Spanyolországon kívül nem nagyon áldoznak az 
államok. Sajnálatos tény, hogy a Visegrádi Országok messze elmaradnak a kutatás-fejlesztésre 
szánt költségekben.  
 
 A személyi jellegő kiadások (4. melléklet) pedig még mindig magasak a görög, belga, 
olasz, ír, luxemburgi és a portugál haderıkben. A V4 országai közül Csehország, Magyarország, 
Szlovákia és Lengyelország próbálják 50 %-on tartani a személyi kiadások szintjét, egyedül 
Szlovénia közelít a 60%-os arányhoz, ami közepesen magasnak mondható.  
 
 A beruházások (6. melléklet) vonatkozásában szintén a kutatás-fejlesztésre nagyobb 
összegeket áldozó államok jeleskedhetnek, élükön az Egyesült Királysággal és Franciaországgal. 
A V4-ek országai sajnálatos módon az alsó, elégséges határt sem nagyon közelítik ezen 
kiadásnemre áldozott költségeik vonatkozásában. 
 
 

5.2.3. A modernizációs filozófia módosulásának alakulása és hatása  

 Úgy tőnik, hogy valamennyi visegrádi ország védelmi szektorában - így Magyarország 
esetében is - az adottságok kényszere a fiskális politika tárgyává teszi a költségvetésképzést. 
Magyarország esetében ez a logika olyannyira nyilvánvaló, hogy nem csak a kényszerő 
lépésekben, de a koncepciók alakításában is felfedezhetı. Tulajdonképpen úgy is fogalmazhatunk, 
hogy a magyar döntéshozók a "redukció a modernizáció elıtt" elvét követték. 

  
 Az ország fegyverzeti készleteiben az utóbbi években mindössze az oroszoktól a korábban 
felhalmozott szovjet államadósság fejében kapott 28 darab MÍG 29-es vadászgép, valamint a 
BTR-80-as páncélozott szállítójármővek, a német Bundeswehr, korábban az NDK által használt 
készletekbıl kapott MiG-24-es harci helikopterek képviselték a megújulást. (Néminemőleg 
komolyabb lépések és törekvési szándék csupán a komplex Gépjármő-program, valamint a 
GRIPEN harci vadászrepülıgépek beszerzésekor figyelhetı meg.)  
 
 Ezen lépésekbıl további komoly következményeket érintı kérdések származnak: milyen 
mértékő külsı importvásárlásra alapozható a magyar védelmi modernizációs folyamat ahhoz, hogy 
a hazai védelmi ipar ne szoruljon ki abból teljesen? Milyen árat kell fizetnie az országnak akkor, 
ha az átprofilírozás gyorsan jelentkezı feladatait a hazai "kikapcsolt keringési rendszerő" védelmi 
ipar nem lesz képes vállalni?  
 
 
 



 71

 5.2.3.1. A lengyel fegyveres erık reformjába szintén beleszóltak a szők költségvetési 
határok. Ez akkor is igaz, ha az egy fıre (egy katonára) esı kiadások különösen a '90-es évek vége 
óta egyértelmő növekedést mutatnak, de még ez a növekedés is csak a létezés fenntartására volt 
elegendı. A varsói politikai vezetés úgy tőnik nem vállalhat további haderı-redukciót, hiszen 
ellenére annak a látszatnak, hogy Ukrajnáé és Lengyelországé a legnagyobb fegyveres erı a 
térségben, a Lengyelországé a területéhez és népességéhez mért legkisebb arányú haderı a 
régióban.  
 
 Húsz évvel ezelıtt Varsó nem engedhette meg magának a nyugati technikát, ugyanakkor a 
lengyel fegyveres erık fegyverzetének 90%-a az egykori szovjet ipari forrásokból származott, 
vagy pedig Lengyelországban gyártott volt, de a Varsói Szerzıdésbıl örökölt licencekre alapozott 
termékekbıl állt. A fegyverzet többsége kiöregedett, elavult, korszerőtlen volt, ami nyilvánvalóan 
nagyobb számú katonai szolgálatban tartott állományt igényelt.  
 
 A lengyelek a korábban volt 90 védelmi ipari gyártó vállalatból 31-et megkíséreltek 
megırizni, ez azonban igen komoly kiadásokat jelentett folyamatosan. Abban az idıben számos 
modernizációs terv született, de mindez ideig - a politikai döntés megszületése híján - ezek csupán 
papíron maradó kezdeményezések maradtak.  
 
 Azonban a 2003-ban elfogadott nemzetbiztonsági stratégia értelmében a fegyveres erık 
mellett a lengyel hadiipar jelenti a lengyel állam függetlenségének és biztonságának alapját. 
Ahogy azt a 4.1.1. alfejezetben összefoglaltam a védelmi szektor felépítését és méreteit a lengyel 
fegyveres erık technikai modernizációs programja, az államvédelmi rendszer nem katonai jellegő 
fejlesztési programjai, a szövetségi vállalások, a stratégiai jelentıségő beszerzések, valamint az 
ezekkel kapcsolatos offset programok, illetve az export lehetıségek határozzák meg. 
 
 A 2002-ben elfogadott hadiipar átszervezését elıirányzó stratégiának két kulcsfontosságú 
célja volt: 

•a hadi szektor szerkezetének átszervezése, ezenbelül a kiemelt hadiipari vállalatok 
tıkekonszolidációja, melyen belül egyrészt a Bumar Kft-t (Bumar csoport) tömöríti 
magába, mely lıszert, rakétákat, páncélzatot gyárt; másrészt az APR Csoportot 
(Iparfejlesztési Ügynökség Rt.) mely repülı-és rádióelektronikai ezsközöket gyártó 
vállalatokat tömörít magába, 
•az említett két vállalt keretein kívül maradottak privatizációja. 

 Az elmúlt évek eseményei, köztük: 
•a lengyel Védelmi Minisztérium részérıl jelentısen megnıtt fegyverzeti és 
haditechnikai megrendelések, amelyek a hadsereg hosszú távú modernizációját segítik 
elı; 
•az offset programok végrehajtásával kapcsolatos külföldi tıke és technológiai 
beáramlás; 
•megnıtt export lehetıségek 
 mind javították a lengyel hadiipar gazdasági-pénzügyi helyzetét. 

 
 A tervek szerint a lengyel hadiipar felépítése a jövıben egyetlen nagyvállalat a Bumar Kft. 
köré fog koncentrálódni, amelyre az államnak, többségi tulajdon révén, többségi befolyása lesz, 
azonban ehhez még szükséges az állami vállalatok piacosítása, a versenyképtelen vállalatok 
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részére külföldi befektetık keresése, a szükséges állami pénzügyi támogatás mechanizmusainak 
megteremtése.  
 
 
 5.2.3.2. A Cseh Köztársaság - amely a volt Csehszlovákia fegyverzetének mintegy 
kétharmadát örökölte - sajátos védelmi ipari restrukturalizációs filozófiát követ, említett 
szomszédaitól némileg eltérı módon: 
 
 Egyfelıl - a harci repülıgépek és a harci helikopterek kivételével - megkísérli fegyveres 
erıi fegyverzetét maximum kvóta szintjen megtartani, másfelıl mindent megtesz annak érdekében, 
hogy megszabaduljon a VSZ-bıl örökölt technikától, különösen a harci repülıgépek területén.  
 
 A '90-es évek közepe óta a cseh vezetés - hasonlóképpen a szlovák vezetéshez - prioritást 
adott a finanszírozás tekintetében minden új infrastrukturális beruházásnak, amelyeket a fegyveres 
erı helyváltoztatása igényelt, a fegyverzeti modernizációs kiadásokat viszont viszonylag alacsony 
szinten tartotta, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy a fegyverek legtöbb típusának 
modernizációs beruházásait kisebb költségigénnyel képesek megoldani, mint más országok.  
 
 A szétváláskor örökölt 2:1 arányú haderı megosztás miatt a cseh védelmi rendszerben 
maradt a fegyverek túlnyomó része, ami lehetıvé tette a költségek csökkentését, ugyanakkor a 
csehek számára az is jelentıs elınyt nyújtott, hogy a volt Csehszlovákia korábban 
"frontországnak" számított"a VSZ-en belül, s ennek köszönhetıen viszonylag korszerő fegyverzet 
és felszerelést örökölt a Cseh Köztársaság.  
 
 Azok a feltételek és lehetıségek, amelyek a Cseh Köztársaság számára rendelkezésre 
álltak, hasonló mértékben Szlovákiát is érintették. Bratislava döntéshozói csaknem minden 
kategóriában követték a CFE egyezményben maximált kereteket, miközben az 1993 után jelentıs 
mértékben újjáélesztett védelmi iparuk számára ez jelentıs hasznot hozott.  

 
A szlovák védelmi beruházási politika több mint árnyalatnyi sajátosságát jól tükrözi a tény, 

hogy miközben a csehekhez hasonlóan ık is szükségesnek látták, hogy jelentıs összegeket 
költsenek a haderı újratelepítése során igényelt infrastrukturális fejlesztésre, ık a csehektıl 
eltérıen megmaradtak a korábbi VSZ technológia mellett és a szovjet tartozások törlesztéseként 
MÍG 29-eket és más orosz katonai felszereléseket is fogadtak modernizációs programjuk 
keretében.  
 
 Összegzésképpen elmondható, hogy a korlátozott pénzügyi források mellett a politikai 
küzdelmek eredményei is komoly mértékben befolyásolják a régió országaiban a védelmi szektor 
újraépítését és a haderık reformját.  

 
Igen jól illusztrálja e megállapítást az a tény, hogy 2002 és 2006 között Lengyelországban 

hat, a Cseh Köztársaságban négy, Szlovákiában öt fejlesztési tervet állítottak össze a fegyveres 
erık fölötti civil kontroll biztosítására, ám - legalábbis nyugati szakértık szerint - egyik sem volt 
képes az említett periódus végéig az elvárt eredményt elérni.  
 
 Azonban az is igaz, hogy miután egyértelmővé vált, hogy a civil kontroll megvalósítása az 
elsı és legfontosabb feltétele a NATO-ba történı meghívásnak, valamennyi ország a térségben - 
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különösen Lengyelország - felgyorsította a védelmi szektorban esedékes reformokat.  
 

Minden valószínőség szerint a térség országainak védelmi politikája nem veszíti el, hanem 
növeli érzékenységét a NATO-elvárások iránt, a szövetségbe illeszkedés elıttük álló további 
periódusaiban is. Ily módon talán némi optimizmus is megengedhetı, ha arra gondolunk, hogy az 
európai fegyveres erıknek fenn kell tartaniuk szuverenitásukat akár NATO-tagok, akár nem.  
 A NATO-tagok azonban GDP-jük 2-5%-os arányában áldoznak a védelmi kiadások 
finanszírozására.  
 
 

6. A lehetséges védelmi ipari együttmőködés dimenziói  

 Az elızı fejezetekbıl kitőnik, hogy a Visegrádi Országok védelmi iparának egyetlen 
stratégiája lehet csak az ezredforduló után: a "túlélés", ahhoz pedig nemzeti szinten szükséges a 
még meglévı védelmi kapacitások kiaknázása, vagy újjáélesztése, valamint a hadfelszerelésben is 
gondolkodva a védelmi könnyőipar beindítása.  

Egy lehetséges védelmi ipari együttmőködés dimenziói kapcsán minimálisan érintenünk 
kell ezen együttmőködés meglevı illetve megteremtendı kondícióit; egy kimunkálandó 
együttmőködési stratégia elemeit; illetve a ma látható perspektívákat, amelyek vonzása és 
koherens viszonya nélkül köztudottan nincs igazi elkötelezıdés.  

 Ezen kívül külön súlyt kell helyeznünk arra, hogy mindezen dimenziók tárgyalása során ne 
csak a közép-kelet európai országok egymás közötti együttmőködését érintsük, hanem a nyugati 
országok védelmi iparaival esetlegesen kiépíthetı kooperáció vonatkozásait is.  

A lehetséges együttmőködés kondíciói kapcsán értékelnünk kell a politikai-gazdasági 
elıfeltételeket, a kölcsönös motivációkat, illetve a ma karakteresen mutatkozó nehézségeket.  

 
 A térség országai közötti együttmőködés politikai-gazdasági elıfeltételei között jellemzı, 
hogy hasonló kihívások, hasonló célok és erıfeszítések regisztrálhatóak, határozott lépések 
történtek a parancs-gazdaságok lebontása és a piacgazdaságra történı áttérés érdekében, létrejött a 
„nem elkülönülı” védelmi ipar, teljesen nyilvánosan átlátható infrastruktúrával és elosztási 
hálózatokkal. 
 
 Ennek parallelje a nyugati országok tekintetében, hogy ott jelentıs ipari kapacitásfelesleg 
található, magas fokon képesek exportálni a szakértelmet és hajlandóak a nyílt licenc-politika 
mőködtetésére, amennyiben ennek biztonsági érdekek nem állnak az útjába.  

Mindkét irányú együttmőködés tekintetében a politikai-gazdasági elıfeltételek között kell 
megemlítenünk az elıbbieken túl azt is, hogy egyértelmő kereskedelmi és gyártási liberalizációra, 
a gazdasági növekedés jelentıs potenciáljára van szükség. Ma már jelentıs esélye van annak, hogy 
a közép- és kelet-európai országok nyugati gazdasági rendszerbe integrálása eredményesen 
menedzselhetı, s a korábbi COCOM-sorompók elhárulásával szőkíthetı a kelet-nyugati 
technológiai szakadék.  
 Ezen részben meglévı, részben megteremtendı politikai-gazdasági elıfeltételek csak akkor 
aktivizálhatóak esélyesen, ha elég erıs motivációk állnak mögötte.  
 

A régió országai részérıl az együttmőködés motivációi egyértelmőek: szeretnék 
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megszerezni a védelmi modernizációhoz szükséges infrastruktúrát, az információs és 
telekommunikációs feltételeket, a modem technológiát, korszerő szoftver-csomagokat, kiépíteni a 
képzett, tapasztalt menedzsmentet.  
 
 A nyugati országok részérıl regisztrálható motivációk is jól láthatóak: ık elsısorban a 
szőkülı fegyverzeti piac és a felesleges kapacitások nyomása alatt állnak, amelyek megoldásához 
partnereket találhatnak a partner országaiban. Annál is inkább, mert létezik az egyoldalú 
motivációk "összefésülésére" alkalmas közös motivációs bázis is: mindkét ország csoport érdekelt 
abban, hogy azonos technikai szintet biztosítsanak a NATO tagországaiban, s addig is kölcsönösen 
elınyös partneri viszonyt mőködtessenek, beleértve az új védelmi ipari termékek kutatását és 
fejlesztését. Az alapösszefüggés a motivációk rendszerében úgy fogalmazható, hogy a védelmi 
ipari kooperáció nem választható külön a NATO és EU országokkal folytatott komplex interakciók 
rendszerétıl.  
 
 Az elsı feltételek és a motivációk egyértelmősége nem feledtetheti velünk a jelenleg és 
perspektivikusan jelen lévı nehézségeket: A régió országai részérıl mindenképpen nehézségeket 
hordoz, hogy gazdaságaik kevésbé "ütésállóak" mint a nyugati partner országok gazdaságaik, s 
éppen új kezdeményezéseik során derül ki igen gyakran, hogy hiányuk van a korszerő ipar- és 
piacszervezésben tapasztalt menedzserekbıl.  
 
 További nehézség, hogy a közép- és kelet-európai országok hagyományosan készített 
elemzései, helyzet- és problémafeltárásai és fejlıdési prognózisai igen nehezen fordíthatóak át 
marketing projectekké. 
 
 Nehézséget jelent, hogy a termékek minısége, s így versenyképessége nemritkán alatta 
marad az elvárhatónak, ugyanakkor a régi cégeinek információs-technológia iránti éhsége tartósan 
felette van a kielégíthetı szintnek.  
 
 Nehézség, de mindenképpen megoldást igényel, hogy a nyelvi és kulturális különbségek 
áthidalására kombinálni szükséges a nyugati technológia és management szerkezetét a helyi 
technikai szakértelemmel és a magasan képzett személyzettel.  
  
A nyugati országok védelmi-ipari együttmőködési szándékát a fentiekhez kapcsolódó további 
problémák terhelik:  
• Mindenekelıtt hiányolják a garanciákat, amelyek az együttmőködésre szóba kerülı 

területek gazdasági- politikai-kulturális helyzetérıl szóló információk valódiságához, az 
elemzések helyességéhez, a jogi-gazdasági környezet bemutatásának pontosságához 
főzıdnek. Emiatt a legnehezebb mozzanat számukra a reális helyzetértékelés és az erre 
épülı üzleti döntés meghozatala.  

• További nehézségekre lehet számítani az esetleges kooperációhoz szükséges management 
összeállításánál, azok kiképzésénél, begyakoroltatásánál, a gyártás során a minıségi 
kontroll érvényesítésénél, a szerzıdéskötések tartalmi és technikai mozzanatainál, a 
hatékonysági és a jövedelmezıségi számvetéseknél, a gyártási és a marketing tervezésnél 
és a tervek végrehajtásánál, stb.  

 
A lehetséges együttmőködésre irányuló stratégiák fıbb elemeiként - a fenti kondíciók 
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figyelembevételével ez idı szerint az alábbiak ajánlhatók:  
• Az általános szemlélet szintjén kiindulásként ajánlható, hogy - bár javítja a kooperációs 

esélyeket, ha a régió országai a leginkább teljesítıképes kapacitásaik bevonásával kezdik a 
kooperációs folyamatot - sem a régió országainak, sem a nyugati országoknak nem biztos, 
hogy csupán a legmagasabb és legdrágább technológia beszerzéséhez kötıdnek az érdekei.  

 
• A kooperációs döntés elıtt mind a regionális védelmi ipari sajátosságok, mind pedig a piaci 

lehetıségek szerint differenciálni kell a szóba jöhetı térségeket.  
 
• A kooperációra irányuló fejlesztési terveknek számolniuk kell az egyes területek, országok, 

sıt vállalatok elınyeivel és esetleges negatív aspektusaival is. Ily módon számításba kell 
venni pl. ha létezik hagyományosan magas szintő specializált szakértelem, de nem szabad 
szem elıl téveszteni a sebezhetıségi faktort sem, ami az ellátás, infrastruktúra, piac 
képesség illetve egyéb dimenziókban fennállhat. A kooperációs üzleti tervekben azon 
garanciák is kidolgozást igényelnek, amelyek az adott régió fejlettségi hiányainak negatív 
hatásait (feketepiac, kvázi-konvertibilitás, eszköz- vagy forráshiány) ellensúlyozhatják.  

 
• Érdemes támaszkodni a helyi ipari lobbyk azon érdekeltségére, hogy nyomást 

gyakoroljanak a döntéshozókra az együttmőködéshez szükséges törvényi és szabályozási 
környezet létrehozása érdekében (közös-vállalati szerzıdések, profit repatriálás, export-
import kontroll, kiszámítható kereskedelmi szabályok, valutaügyek átlátható és racionális 
szabályai érdekében).  

 
• Hogy elkerüljük a helyi hiányos adottságokból adódó problémákat, szükséges a 

kulcspozíciókba olyan jól képzett embereket megbízni, akik biztosítani tudják a 
management folyamatos kontrollját az értéknövelési folyamat valamennyi inputja fölött 
(minıségi kontroll).  

 
• A kooperáció sikere érdekében szükség van a támogató privát és közszektor kiépítésére. 

Ezt a célt az üzleti menedzsereket és az érintkezı adminisztráció tagjait egyaránt bevonó 
felkészítı tréningek szolgálhatják a legelınyösebben.  

• Emellett szükség van bizonyos útbaigazító tájékoztatók kiadására is, amelyek segítenek a 
beruházóknak, tervezıknek és a menedzsereknek, hogy a védelmi szféra és más területek 
számukra szükséges kapcsolódó szegmenseit megtalálhassák és ugyanakkor elkerülhessék 
a csapdákat.  

 
• Végül, amit az általános szemléleti megközelítés számára alapvetınek tartunk: nincs gyors 

csodaszer és nincs pán-európai sikerrecept Azok a vegyes vállalatok lesznek sikeresek, 
ahol jó minıségőek a marketing tervek, rendelkeznek a helyi tényezık támogatásával és 
magas fokú elkötelezettség mőködik a résztvevık teljes körében.  

 
 A döntésbe bevont tényezıknek vállalniuk kell a felelısséget a döntésért, beleértve annak 
biztonságpolitikai vonatkozásait (függés a partner országoktól) csakúgy, mint a gazdasági életre 
illetve az élet egyéb vonatkozásaira gyakorolt hatásait.  
 

Fontosnak tőnik a döntési folyamatot kiterjeszteni a nemzeti védelmi technológiai 
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fejlesztést végzı nemzeti és védelmi szervezetekre, figyelembe véve a fegyverzeti és felszerelési 
vásárlás és rendszerbe állítás közös koordinált tervezését és végrehajtását, amely folyamatokat 
hasonló elvárásoknak és paramétereknek kell jellemezni.  
 
 A kooperációban résztvevı, országok kormányzatainak el kell döntenie, hogy az aktuális 
GDP hány százalékát használhatják fel teljes biztonsággal a nemzeti védelmi szervezetek, hogy a 
kooperáció számára is elkészülhessenek a megfelelı pénzügyi tervek, illetve a megfelelı program 
költségvetések.  
 
 A kooperációs partnereknek meg kell határozniuk a védelmi (vagy kettıs funkciójú) 
felszerelések, anyagok és más termékek azon körét, amelyeket a nemzeti és egyéb védelmi 
szervezetek szükségesnek tartanak - biztonságpolitikai okokból - vagy saját ellátásuk 
függetlenségének biztosítása okán mindenkor saját védelmi iparuk bázisán megtartani.  
 
 A partnereknek meg kell állapodniuk abban, hogy valamennyi országban létrehozzák és 
tervszerően mőködtetik azt a szervezetet, amely ellátja a védelmi ipar képviseletét, amelytıl a 
külföldi és a belsı együtt- mőködni akaró partnerek megkaphatják a szükséges információkat. 
  
 Ez a szervezet mindenkor friss ismeretekkel rendelkezik az iparág helyzetérıl, amely 
segítséget tud nyújtani abban, hogy a partnerek megtalálhassák egymást, kapcsolatba léphessenek 
az országos hatóságokkal, tervezı és pénzügyi intézményekkel, a nemzeti és más védelmi 
szervezetekkel, és végül, amely ipari érdekképviseleti funkciókat tölt be a döntéshozókkal 
fenntartott folyamatos kapcsolatán keresztül.  
 
 A stratégiai megfontolások között kell szerepelnie továbbá, hogy milyen mértékő legyen 
kormányzati kontroll és mely ágazatokban kell dominánsnak maradnia még a piac gazdasági 
viszonyok között is a védelmi technológiákat és a kereskedelmi tranzakciókat illetıen.  

Nyilvánvalóan az euro-atlanti integrációba történı együttes betagolódás megkönnyíti a 
tagjelölt országok számára, hogy együtt nyissanak a védelmi ipari kapcsolatok megújítása 
érdekében a többi kelet-európai ország felé is.  
 
 Az egyes országoknak fel kell készülniük arra, hogy az állami intézkedések eltéréseket 
mutatnak a privatizáció támogatottságát, a gazdasági társaságok elszámoltatását illetıen, sokszor 
biztonságpolitikai meggondolásokra is visszavezethetıen.  
 
 Annak érdekében, hogy a külföldi partnerekkel létrejöjjön és javuljon a védelmi ipari 
integráció, a szükséges kutatás okhoz és fejlesztési tevékenységhez elégtelen szervezeti, vagy 
vállalati fonásokat szükséges központilag, kormányzati keretekbıl biztosítani.  
 A védelmi technológia export-lehetıségeit, a védelmi ipari, vagy civil termelési "offset"-et 
vagy más kompenzációs formák kihasználhatóságának érdekében a legmagasabb arányban 
biztosítani kell.  
 
 Amilyen gyorsan csak lehet, lépéseket kell tenni azon gazdasági tényezık érdekeltsége 
fokozására, akik érintettek és érdekeltek a védelmi ipari szervezetek privatizációjában. Lényeges 
feladat, hogy felkészülhessenek az érintett gazdasági társaságok a NATO standardok szerinti 
megrendelések fogadására, az elıírt minıségi normák, az engedélyeztetés és a felülvizsgálati 
eljárások lefolytatására.  
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 Elengedhetetlen továbbá a nemzeti és más védelmi szervezetek technikai fejlesztési 
céljainak és beszerzéseiknek a harmonizálása.  

 Egészen bizonyos, hogy a közép- és kelet-európai védelmi ipari kooperáció 
újjáélesztésének sikere esetén - mivel inkább jelenti ez egyszersmind a nyugati védelmi ipari 
társaságokkal történı kooperációt is - az összeurópai biztonsági rendszer támogatása erısödne egy 
kooperatív és egyre inkább bıvülı nyugati típusú védelmi ipari háttérrel.  

 Valamennyi NATO tagország betagolódása együtt történhetne azok fejlett és integrált 
védelmi ipari szektoraival. Lehetségessé válna, hogy egy viszonylag kisszámú, de tehetséges 
menedzser mozgatójává lesz a modernizációs változásoknak, importálója azon kulcs-
technológiáknak és eszközöknek, amelyek így nem kerülnek olyan sokba, mégis igen nagy hatást 
gyakorolnak a gyártási mőveletek hatékonyságára.  
  
 Összegzésképpen azt mondhatjuk, hogy a védelmi ipari szektorok kölcsönösen elınyös 
partnersége nem idegen az európai biztonsági architektúrától, az Egyesült Európa kockázataiból és 
lehetıségeibıl egyaránt részt vállalni akaró törekvés pedig a demokrácia eszméjétıl. 
 
 
 
IV.  A HONVÉDELMI TÁRCA PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI BIZTOSÍ TÁSÁNAK 
RENDJE, A PÉNZÜGYI TERVEZÉS ÉS MUTATÓK 
 
 A haderı-átalakítás korábban, illetıleg jelenleg zajló folyamataiban mindenkor kitüntetett 
szerep jutott a katonai szervezetek pénzügyi-számviteli biztosításának. Ez egyrészt az átalakítás 
költséghatékonysági vizsgálatában, paraméterezésében, másrészt az átszervezıdı katonai 
szervezetek operatív gazdálkodása pénzügyi-számviteli aspektusai biztosításában 
fogalmazódik(ott) meg.  

 

A HM pénzügyi-számviteli rendszere jelentékeny módon eltér a más, fegyveres, 
rendvédelmi szervezetekkel rendelkezı minisztériumok pénzügyi-számviteli ellátási rendszerétıl, 
amely elsısorban a HM és a honvédség „szimbiózusára” (amely a többi minisztérium, illetıleg az 
irányításuk alá tartozó fegyveres szervezeteknél nem jelenik meg ilyen erısen), másodsorban 
pedig a pénzügyi-számviteli ellátás más megközelítéső logikájára vezethetı vissza.  

 
A jelenleg funkcionáló rendszer illetıleg annak napi mőködését biztosító HM Pénzügyi és 

Számviteli Szolgálat mőködésének szervezeti-szakmai logikáját, létrehozásának történeti indokait 
a következıkben lehet összefoglalni: 
 
 

1. A HM Pénzügyi és Számviteli Szolgálat létrehozásának történeti elızményei, 
okai 

 
Az 1990-es évek közepéig a HM tárca központi feladatait a Magyar Honvédség 

Parancsnoksága részeként az MH Pénzügyi és Számviteli Csoportfınökség látta el. E szervezet 
végezte a tárca egészére vonatkozva a központi illetmény-számfejtést, a könyvviteli és statisztikai 
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adatgyőjtést és feldolgozást, a nyugdíjmegállapítást, továbbá a Pénzügyminisztérium, a Központi 
Statisztikai Hivatal és az egyéb állami szervek által elıírt rendben teljesítette az adatszolgáltatást a 
nettó finanszírozás, a központi adófizetés, az elıirányzati és pénzforgalmi beszámolás és az 
illetménygazdálkodás tekintetében. 
 
 A Csoportfınökség szakmai irányítása alá tartoztak a középirányító pénzügyi és számviteli 
fınökségek (al-)osztályok, illetıleg a végrehajtó szervezeteknél, csapattagozatnál kialakított 
pénzügyi, számviteli szolgálatok.  

 
 A rendszerváltás kezdeti éveit a szinte rohamszerő törvényalkotási munkák jellemezték, 
kiegészülve a hozzájuk kapcsolódó kormány- és miniszteri rendeletek sokaságával, amelyek 
jelentıs része közvetve vagy közvetlenül pénzügyi-gazdasági szabályokat tartalmazott. 
 

 A rendszerváltás másik eredıjeként szinte generációk hagyták el a pénzügyi-számviteli 
pályát (jellemzıen az akkor 35-40 éves generáció) bízva a polgári élet csábító ajánlatában. 
Megjegyzem ez az elvándorlási hullám még ma is érezteti hatását, illetıleg ez eredményezte azt, 
hogy e szolgálatnál viszonylag fiatalon igen magas pozícióban találhatták magukat azok a 
szakemberek, akik a pályán maradtak.  

 A fentiek egyenes következményeket kitapinthatóan csökkent a szakértelem szintje, 
amelyet tovább súlyosbított, hogy az informatikai támogatottságra is az elégtelen jelzıt kellett 
használni. Ha a volt „szocialista” hadseregek – gondolok itt a Visegrádi Négyekre - informatikai 
rendszereire tekintünk megállapíthatjuk, hogy a magyar pénzügyi-számviteli szolgálat rendszere 
kétségkívül a legfejlettebb volt.  
 

A 90-es évek felgyorsult világával azonban ez a rendszer már egyre kevésbé tudott lépést 
tartani, nem beszélve arról a tényezırıl, hogy a magas fluktuáció miatt a felhasználói, 
adatszolgáltatói oldal is jelentékeny minıségromláson ment keresztül.  
 
 Nem lehet figyelmen kívül hagyni azonban azt sem, hogy feladatmegosztási problémák, 
párhuzamosságok figyelhetık a tárca pénzügyi tevékenységet folyatató múltjában, melyek 
félreértésekhez, idıbeni csúszásokhoz, számos esetben szakmai vetélkedéshez vezetett.  
 

De nem egyszerősítette a helyzetet az sem, hogy a Honvéd Vezérkarnál nem volt olyan 
szervezet, amely a közép- és hosszútávú tervezést felelısen elvégezhette volna, biztosítva a 
tervezett katonai feladatok és a költségvetési lehetıségek szinkronját.  

 

A V4-ek országai is átfogó rendszerben – komoly apparátussal - teljesítik pénzügyi 
ügyleteiket, bár egyes országokban a pénzügyi tevékenységet kiajánlást követıen - mellyel a 
személyi állomány optimálisabb összetételén kívántak változtatni - polgári cégek végzik. 

A Szolgálat jelenlegi felelısségi- és jogköre leképezi a tárca teljes költségvetési-
gazdálkodási, pénzügyi-számviteli területét, sıt egyes esetekben egy kissé azon túlra is 
terjeszkedik. (pl. illetmény- és társadalombiztosítási ellátás).  

 
Ebbıl következıen a Szolgálat értékelésénél - már csak az ellátott feladat összetettségére is 

tekintettel – rendkívül nehéz objektív, egzakt mércét állítani.  
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A fentiekbıl következıen azt kell leszögeznünk, hogy az a cél, ami a Szolgálat 
átszervezésénél a tárca vezetését motiválta, teljes mértékben megvalósulni látszik. Az eltelt 10 év 
alatt a centralizált, „önálló katonai szervezetként” funkcionáló Pénzügyi és Számviteli Szolgálat 
teljesítette az irányába meghatározott feladatokat, bizonyította mőködıképességét. 

 
Az elmúlt évtizedben ugyan számtalanszor átszervezıdött a szolgálat – miképp a rendszer 

teljes egésze is –, de végsı célját és a felsıszintő elgondolásnak és elvárásoknak megfelelı 
szervezeti struktúráját sikerült úgy kialakítani, hogy az a tárcaszintő Védelmi Tervezı Rendszer 
igazán szerves alrendszere legyen és a gyakorlatban is folyamatosan funkcionáljon. A kísérleti 
éveken már túlvagyunk, a gördülékeny alkalmazás megvalósítása a következı évtized idıszaka 
lesz. 
 
 

2. A Honvédelmi Minisztérium tervezési folyamatai és a Tárcaszintő Védelmi 
Tervezı Rendszer 

 
A tárca gazdálkodása megfelelt a különbözı törvényekben, jogszabályokban foglalt 

feltételeknek, kirívó gazdálkodási szabálysértésre nem derült fény, az állomány rendben és 
megfelelı összegben kapja járandóságait.  

A rövid-, közép és hosszútávú programtervek összehangolása és mindenkori nyomon 
követése, lépéstartása a költségvetési mutatószámokkal nem kis feladatot ró a tervezı állományra.  

 
Napjainkban az államháztartásban és ezen belül a hadseregben, a védelmi költségvetés 

területén is egyre nagyobb feszültség jelentkezik a szükségletek és a lehetıségek minısége és 
mennyisége között hazánkban. A szőkös erıforrásokkal és a gyorsan változó külsı és belsı 
körülményekkel nap mint nap szembe kell nézniük a hadsereg mőködtetéséért felelıs katonai 
felsıvezetıknek és politikai döntéshozóknak egyaránt.  

 
Mindezek miatt kiemelt fontosságú, hogy a beszerzések tervezése, a költségek tervezése és 

felhasználása a haderı-fejlesztési terven alapuljon, és mind tartalmában, mind ütemzésében 
szinkronban legyen azzal és az alapvetı stratégiai céljainknak feleljen meg. A Tárca Védelmi 
Tervezési Rendszer (a továbbiakban: TVTR) megfelelı mőködtetése biztosítja ezt az összhangot. 
 

A Magyar Honvédség képességei alakítására vonatkozó tízéves terve, a tárca tízéves 
összegzett erıforrás-, költségszükségleti és kiadási igényterve, valamint az éves beszerzési terve 
összhangjának biztosítása, a tervezés felügyelete, a beszerzés indítása alapelvtı fontossággal bír. 
 
 

A tárca védelmi tervezı rendszer hatékony mőködtetését az alábbi négy alrendszer 
összehangolt tevékenysége biztosítja: 

• Stratégiai tervezı alrendszer 
• Katonai képesség- és feladattervezı alrendszer 
• Erıforrás- és költségtervezı alrendszer 
• Költségvetési tervezı alrendszer. 
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 A TVTR mőködését és eljárásrendjét 2005. évben HM utasítás, valamint 
államtitkári intézkedés is szabályozta. Ennek értelmében a Magyar Honvédség képességeinek 
elérését, mőködtetését és fenntartását, kiképzését, felkészítését, kiképzési rendezvényeit, a hazai és 
nemzetközi gyakorlatai szükséges feladatait a TVTR eljárásrendjének megfelelıen a Katonai 
képesség- és feladattervezı alrendszer (KFTAR) keretében kell meghatározni.  

 
 Az Erıforrás- és költségtervezı alrendszer (EKTAR) helyével és szerepével, annak 
részrendszerei összetevıinek fejlesztése és mőködtetése külön fıosztály feladata. 
 
 Az Erıforrás- és költségtervezı alrendszer leglényegesebb feladata a Katonai képesség- és 
feladattervezı alrendszerben meghatározott képességfejlesztési (program)csomagok, kiképzési, 
mőködés-fenntartási feladatok végrehajtásához szükséges erıforrások és költségek, valamint 
kiadási igények feladatorientált tervezése, a különbözı idıtávú és részletezéső erıforrás- és 
költségtervek kidolgozása, összeállítása és tárcaszinten történı összegzése.  
 
 Ennek során – más tervezı alrendszerekkel együttmőködve – a forráskeretek elsıdleges 
elosztási javaslatának kidolgozása, a priorizált katonai feladatok és a rendelkezésre álló források 
összevetése, döntési alternatívák kialakítása, valamint a programmegvalósítás és a normatív alapú 
támogatás nyomon követésének koordinációja alapvetı követelmény. 
 
 A katonai tervezés folyamatában a politikai vezetés az országvédelmi követelmények és 
szövetségi elkötelezettségek alapján megfogalmazza a védelmi célokat, a haderı-ambíció szintjeit 
és elvárt képességeit, ami alapján a katonai vezetés meghatározza a haderı feladatait.  

Az erıforrás- és költségszükséglet, valamint a kiadási igénytervezés folyamatában 
megtörténik a feladatokhoz szükséges erıforrások és azok költségeinek megtervezése, azok 
rendelkezésre álló forrásokhoz igazítása, majd szükség szerinti visszatervezéssel a terv 
kiegyensúlyozása.  

 
A költségvetés-tervezés folyamatában végbemegy a költségigények költségvetési terv 

szerinti formába öntése, annak költségvetési törvény szerinti parlamenti beterjesztési, majd az 
elemi költségvetések elkészítése. 

 
 Bár a tárca éves beszerzési terve kidolgozásának folyamata jól elkülönül a TVTR 

valamennyi alrendszerétıl, azonban annak kidolgozása szervesen illeszkedik azok kimeneti 
produktumaihoz, végrehajtása jelentısen visszahat a tervek megvalósíthatóságára, azok 
gördítésére, illetve az új tervek kidolgozására is. Ez a folyamat az, amely meghatározza a tárca 
éves beszerzési és a tízéves tervének összhangját. 
 

A programfelelıs szervezetek szakirányításával elkészítik a katonai tervezés során 
kialakított program-elgondolási javaslatok tételes erıforrás- és költségigényeit. Alakulatprojektek 
esetében az állománytáblás eszközöket, katonai szervezethez nem köthetı fejlesztési programok 
esetében a programfelelısök által azonosított erıforrásokat beárazzák. Az alkalmazási készenléti 
idık, a képességelérési határidık és a rendelkezésre álló források figyelembevételével megtörténik 
az erıforrásigények ütemezése. A programterveket bedolgozzák a tízéves erıforrás- és 
költségtervbe. A programok végrehajtását a tárca felsı szintő vezetı állománya felügyeli. 
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A tervezési linearitásnál szükséges hangsúlyoznunk, hogy a tervezés központilag felülrıl 
lefelé történik, az alábbiak szerint:  

• a haderıfejlesztés feladatai, azok erıforrás- és költségszükséglete, 
• a létszám, a személyi járandóságok kiadási igénye, 
• a hadfelszerelés fejlesztése, beszerzése, rendszerbe állítása, ipari javítása, hatósági 

vizsgáztatása, a rendszerbıl való kivonása, azok erıforrás- és költségszükséglete, valamint 
kiadási igényei, 

• az ingatlan- és építésberuházás, -felújítás, az infrastruktúra üzemeltetése, fenntartása és 
azok erıforrás- és költségszükséglete, valamint kiadási igényei, 

• a nemzetközi és fejezeti finanszírozású feladatok erıforrás-szükséglete és költségvetési 
igényei. 

 
Alulról felfelé tervezik:  

• meghatározott forráskorlátok és priorizálás mellett a haderı mőködtetésének, 
fenntartásának, kiképzésének és alkalmazásának feladatait, azok erıforrás- és 
költségszükségletét, valamint költségvetési igényeit. 

 
 

3. NATO katonai teljesítmény összehasonlító elemzése 

 

A NATO tagállamok által 2006. évre jelentett alkalmazhatósági, valamint társadalmi-
gazdasági makromutatók összehasonlító elemzését elkészítették.21 Véleményem szerint az elemzés 
jól tükrözi a Magyar Honvédség hazai és nemzetközi szerepvállalásának ellentmondásos helyzetét, 
ugyanakkor rávilágít azon folyamatokra, amelyek jelen formában való továbbmőködése 
fenntarthatatlan, ezért igyekszik további érveket biztosítani a tárca költségvetésének növelésérıl 
lefolytatott tárgyalásokhoz. Vizsgáljuk meg a NATO katonai teljesítményét a számok tükrében, 
kiemelt jelentıséggel a Visegrádi Országok vonatkozásában. 

3.1. GDP arányos mutatók 

Az elemzési alapadatok vonatkozásában szükséges kiemelni az egyes országok 
népességszámát, és annak GDP arányát, valamint a védelmi kiadásokat.  

Ország Népességszám 
(2005. évi adat) 

ezer fı-ben 

Egy fıre jutó GDP 

§-ban 

Egy fıre jutó 
védelmi kiadás 

§-ban 

GDP arányos 
védelmi kiadás 

%-ban 

Visegrádi Országok 

Csehország 10 221 13 844 235 1,18 

Lengyelország 38 161 8 767 163 1,86 

Magyarország 10 087 11 166 131 1,17 

Szlovákia 5 387 10 272 176 1,72 

 

 

                                                 
21 OECD adatbázis 
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A többi NATO tagállam 

Belgium 10 438 37 480 424 1,13 

Bulgária 7 719 3 944 93 2,35 

Dánia 5 416 50 670 713 1,41 

Egyesült államok 296 410 44 220 1 707 3,86 

Egyesült királyság 59 989 39 054 910 2,33 

Észtország 1 333 11 981 176 1,47 

Franciaország 60 873 36 475 890 2,44 

Görögország 11 099 27 635 658 2,38 

Hollandia 16 320 40 541 609 1,50 

Kanada 32 271 38 822 457 1,18 

Lettország 2 290 8 565 138 1,61 

Litvánia 3 412 8 763 104 1,19 

Luxemburg 455 89 056 560 0,63 

Németország 82 466 35 058 459 1,31 

Norvégia 4 623 72 027 1 078 1,50 

Olaszország 58 135 31 699 399 1,26 

Portugália 10 563 17 967 291 1,62 

Románia 22 330 5 621 109 1,95 

Spanyolország 43 398 27 802 329 1,19 

Szlovénia 2 011 18 426 314 1,70 

Törökország 72 064 5 371 158 2,95 

(Forrás: OECD jelentés 2006. évi makroadatok) 

A NATO tagállamok életszínvonalát kifejezı egy fıre jutó GDP tekintetében 
Magyarország 7 országot megelızve csupán a 18. helyet töltötte be 2006-ban. A vásárlóerı paritás 
nélkül számított gazdasági fejlettségi mutató alapján Észtország és Csehország kisebb mértékben, 
a többi 15 ország gazdaságilag jelentısen fejlettebb hazánknál.  

A Visegrádiak között az egy fıre jutó GDP vonatkozásában a középmezınyben vagyunk, 
lényegesen jobbal Szlovénia és lényegesen rosszabbal Lengyelország bír. Az egy fıre jutó védelmi 
kiadás elkeserítıen alacsony volta megfelelıen tükrözi – még a szocialista idıkbıl hozott - elavult 
eszközparkunk, melyet sok évre, évtizedre elhúzódó hosszú távú haditechnikai fejlesztések 
keretében van módunk lecserélni. (pl.: gépjármő program) 

A lengyelek rosszabb GDP-je ellenére, az azzal arányos védelmi kiadásuk – mind 
százalékos, mind mennyiségi vonatkozásban - sokkal kedvezıbb.  

A védelmi kiadások tekintetében 2006-ra Magyarország hátránya tovább súlyosbodott a 
NATO országok többségével szemben. A teljes népességre vetített egy fıre jutó védelmi 
kiadásokban hazánk csak Romániát, Litvániát és Bulgáriát elızi meg. Számos gazdaságilag 
fejlettebb ország (pl.: Lettország, Lengyelország, Törökország) relatíve többet költ védelemre. 
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A legfrissebb adatok megerısítik a korábbi elemzések eredményét, amelyek alapján 
Magyarország gazdasági fejlettségéhez képest – ami az összes ország vonatkozásában közepesnek 
tekinthetı - rendkívül alacsony volumenő forrást fordít védelemre. 

 

Hasonlóan tragikus a helyzet a GDP arányos védelmi kiadás mutatóval. 2006-ban a GDP 
arányos védelmi kiadás tekintetében Magyarország teljesítménye még gyakorlatilag megegyezett 
Spanyolországgal, Litvániával, Kanadával, Csehországgal és Belgiummal.  

A V4 országok között ezen mutató tekintetében is az utolsó helyen állunk. Az összes 
mutató vonatkozásában a legbíztatóbb helyen és számadatokkal Szlovénia büszkélkedhet a 
visegrádiak közül. 

A 2007-2008. évi várakozások további, egyértelmően jelentıs leszakadásunkat vetítették 
elıre. 2006-ig még volt lehetıségünk azzal takarózni, hogy a fentiekben említett országok 
(Spanyolország, Litvánia, Kanada, Csehország, Belgium) relatív védelmi kiadása is velünk 
teljesen hasonló mértékben maradt el az elvárt szinttıl, azonban a jövıben már erre nem lesz 
lehetıség. 

A rendelkezésre álló adatokból az is megállapítható, hogy a gazdasági fejlettség nem jár 
automatikusan a védelmi szektor jobb finanszírozásával. Az egy fıre jutó GDP és a GDP arányos 
védelmi kiadások között a 25 ország mintáján számított korrekciós együttható – 0,2; amibıl a 
negatív kapcsolat ugyan kimutatható, mivel a gazdagabb országok arányaiban kevesebbet 
fordítanak védelemre, de ez az érték messze alatta van a magyarázó erınek. 

A statisztikai várakozásokhoz hozzátartozik, hogy amennyiben nominálértéken változatlan 
a védelmi kiadások szintje, akkor a GDP növekménnyel és a GDP implicit árindexszel csökken a 
GDP arányos védelmi kiadás mutató. Reálértéken változatlan támogatási fıösszeg mellett pedig az 
éves reál GDP növekedéssel csökken a mutató értéke. A szinten tartáshoz az is hozzátartozna, 
hogy a nominál GDP növekedésnek megfelelıen növekedjen a honvédelmi tárca támogatási 
fıöszege. 

 

 

3.2. A NATO mőveletekben való részvéte 

A szárazföldi erık mérete, mőveleti részvétele, telepíthetısége és fenntarthatósága 
szempontjából kiemelten ajánlatos figyelembe venni a többi 10 millió körüli lakosú ország 
(Belgium, Csehország, Görögország, Portugália), valamint a gazdaságilag hasonló fejlettségő 
(Lengyelország, Szlovákia, Balti) államok szárazföldi haderejét. Telepíthetıség alatt a NATO 
vagy más mőveletekhez megfelelıen feltöltött, felszerelt és kiképzett erıket, fenntarthatóság alatt 
a jelenlegi vagy tervezett tartós mőveleti részvételre alkalmas erıket értjük. 
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Ország Szárazföldi 
erık létszáma 

fı-ben 

NATO 
mőveleti 

részvétel fı-
ben 

Egyéb mőveleti 
részvétel 

fı-ben 

Telepíthetı 
erık 

fı-ben 

Fenntartható 
erık 

fı-ben 

Visegrádi Országok 

Csehország 10 680 586 217 4 556 1 000 

Lengyelország 88 800 430 1 900 24 300 3 600 

Magyarország 8 248 824 168 2 122 873 

Szlovákia 8 139 144 441 641 585 

A többi NATO tagállam 

Belgium 16 750 1 016 345 6 984 1 256 

Bulgária 21 663 174 186 3 140 758 

Dánia 14 130 635 570 6 250 1 150 

Egyesült államok 1 276 000 16 328 167 937 970 100 184 265 

Egyesült királyság 112 600 7 252 6 724 74 570 26 210 

Észtország 2 760 99 90 563 189 

Franciaország 124 550 4 470 9 458 n.a. 13 928 

Görögország 47 500 1 092 120 22 182 3 500 

Hollandia 29 895 2 605 1 013 17 724 3 056 

Kanada 19 400 1 577 174 12 481 2 000 

Lettország 3 893 65 119 1 071 190 

Litvánia 4 770 188 68 1 140 256 

Luxemburg 1 151 40 11 311 51 

Németország 143 464 8 119 2 926 64 838 12 302 

Norvégia 7 786 489 48 3 547 870 

Olaszország 122 600 4 812 3 771 54 800 14 900 

Portugália 23 370 830 345 9 284 1 963 

Románia 46 850 1 317 1 509 3 596 2 826 

Spanyolország 76 285 2 024 1 201 39 617 6 250 

Szlovénia 6 236 217 88 1 130 293 

Törökország 131 529 2 000 736 60 561 13 108 

(Forrás: OECD jelentés 2006. évi makroadatok) 

 

A szárazföldi erık létszámát a teljes népességhez viszonyítva az állapítható meg, hogy 
Magyarország csak Kanadát elızi meg a szárazföldi erık relatív méretét tekintve. 

Minden hozzánk hasonló mérető vagy helyzető ország nagyobb szárazföldi erıt tart fenn. 
Gazdaságossági okfejtések alapján úgy tőnhet, hogy kisebb szárazföldbıl elvileg könnyebb lenne 
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magasabb telepíthetıséget, fenntarthatóságot és mőveleti részvételt biztosítani, a gyakorlat 
azonban azt mutatja, hogy ez nem feltétlenül igaz. 

A NATO mőveleti részvétel tekintetében abszolút létszámban Magyarország a 14. helyet 
foglalja el, ami kedvezıbb, mint ami a gazdasági fejlettség vagy a védelmi kiadások sorrendjébıl 
következne. 

A telepíthetıségi mutatóban hazánk 2006-ra gyakorlatilag megduplázta a 2005-ben 
jelentett 1 105 fı-t. Egyik évrıl a másikra történı fejlıdés jelentıs eredmény, a NATO-ban 
azonban továbbra is érvényes a 40%-os telepíthetıségi követelmény, Magyarországon ez az arány 
25,73 % csupán. A visegrádi országok között a legmagasabb a NATO-ban való szerepvállalásunk, 
a többi mutató vonatkozásában pedig a középmezınyben vagyunk. A legnagyobb szerepvállalással 
Lengyelország bír. 

A védelmi kiadásokról, a mőveleti részvételrıl és a telepíthetıségrıl a részletesebb 
összehasonlító elemzés különbözı teljesítménymutatók alapján történik. 

 Korábban már említésre kerültek a teljes népességszámhoz viszonyított 1 fıre jutó védelmi 
kiadások, amelyben Magyarország a 22. helyet foglalja el, ami nemigen nevezhetı vezetı, de még 
középmezınyi pozíciónak sem. A fı eszközeink védelmi kiadás arányos vonatkozásában még 
hátrébb sorolódtunk.  

 
 

3.3. A fı eszközök megjelenése a védelmi kiadásokban 

 
A V4-ek közül az alábbi mutatókban a NATO tagországok sorrendjében nem tudunk 

jeleskedni. Csehország fı eszközeinek és GDP arányos védelmi kiadásainak hányadosa az 5. 
helyre sorolta az országot, ami egészen jó helyezésnek számít a NATO-ban, úgy hogy 
gazdaságilag fejlettebb országok sokkal hátrébb is kerültek ezen mutató vonatkozásában, például 
az Egyesült Államok – a legmagasabb 1 fıre jutó védelmi kiadás és magas fı eszköz arány mellett 
- csupán a 22. helyet vívta ki, de a franciák is csak a 15. helyig tornászták fel magukat. 

 

 

 

Ország 1 fıre jutó védelmi kiadás 

(teljes népesség, §-ban) 

Fı eszközök / Védelmi 
kiadások (%-ban) 

Fı eszköz arány / GDP 
arányos védelmi kiadás 

Érték Sorrend Érték Sorrend Érték Sorrend 

Visegrádi Országok 

Csehország 235 16. 14,6 15. 12,3 5. 

Lengyelország 163 19. 18,0 10. 9,6 13. 

Magyarország 131 22. 9,4 23. 8,0 18. 

Szlovákia 176 18. 15,3 12. 8,9 16. 
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A többi NATO tagállam  

Belgium 424 11. 5,4 25. 4,8 25. 

Bulgária 93 25. 14,1 17. 6,0 24. 

Dánia 713 5. 15,5 11. 10,9 11. 

Egyesült 
államok 

1 707 1. 26,1 2. 6,7 22. 

Egyesült 
királyság 

910 3. 22,4 7. 9,6 14. 

Észtország 176 17. 14,5 16. 9,8 12. 

Franciaország 890 4. 23,2 6. 9,5 15. 

Görögország 658 6. 14,9 14. 6,2 23. 

Hollandia 609 7. 18,2 9. 12,1 7. 

Kanada 457 10. 13,0 18. 11,0 10. 

Lettország 138 21. 12,3 20. 7,6 20. 

Litvánia 104 24. 20,4 8. 17,1 2. 

Luxemburg 560 8. 8,7 24. 13,8 4. 

Németország 459 9. 15,0 13. 11,4 9. 

Norvégia 1 078 2. 23,9 4. 15,9 3. 

Olaszország 399 12. 10,3 22. 8,1 17. 

Portugália 291 15. 12,6 19. 7,7 19. 

Románia 109 23. 24,1 3. 12,3 6. 

Spanyolország 329 13. 23,5 5. 19,7 1. 

Szlovénia 314 14. 11,5 21. 6,7 21. 

Törökország 158 20. 34,4 1. 11,6 8. 

(Forrás: OECD jelentés 2006. évi makroadatok) 

 
 A védelmi kiadásokon belül a fı eszköz (haditechnikai beszerzések, korszerősítések) arány 
mutatóját elemezve Magyarország a NATO-n belül az utolsó helyek egyikén található, bár 
Luxemburgot és Belgiumot megelızve. Az alacsony fıeszköz arány egyértelmően összefüggésbe 
hozható a GDP részarányos védelmi kiadás alacsony szintjével. Ez az arány 2007-re valamelyest 
javult, de ez a mőködési területek (mint infrastruktúra és logisztika) súlyos 
alulfinanszírozottságával jár együtt. Jelentıs fı eszköz aránynövekedést véleményünk szerint a 
tárca támogatási fıösszegének emelkedése esetén, a növekmény fejlesztés-centrikus priorizálással 
lehet elérni. 
 
 A szövetségi átlag, amihez hazánknak fel kellene zárkózni: 16,8 % fı eszköz arány. 
Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy a fı eszközök nem tartalmazzák az infrastrukturális 
beruházásokat, valamint azokat a hazánkban – fejlesztési programok között elszámolt – tételeket, 
mint Gripen lıszer, vegyivédelmi felszerelések, amelyek a NATO terminológiájában mőködési 
tételnek számítanak. 



 87

 A haditechnikai fejlesztések és beruházások alacsony szintje már rövid távon jelentıs 
biztonsági kockázati tényezıket hordoz magában. A magas mőveleti részvétel tükrében 
megállapítható, hogy Magyarország szövetségi szinten gyengén felszerelt erıket küld mőveletbe, 
ami hosszú távon fenntarthatatlan állapot. A magas mőveleti részvétel csökkenti a hosszú távú 
fejlesztésekre figyelembe vehetı erıforrások mértékét, melynek eredményeként a hosszú távú 
haderıfejlesztés nem vagy csak korlátozottan képes létrehozni a jövıbeni mőveleti részvételhez 
szükséges képességeket. Valamelyest kedvezıbb a helyzet, ha a fı eszköz arányt korrigáljuk a 
GDP arányos védelmi kiadás mutatóval, ezzel is kifejezve, hogy kevesebb pénzbıl kevesebb fı 
eszközt lehet beszerezni. 
 
 A statisztikai adatok elemzésébıl nyilvánvalóvá válik, hogy a mőveleti részvétel az 
egyetlen terület a NATO-ban, amelyben Magyarország elismerésre méltó teljesítményt képes 
felmutatni. Amennyiben a várható forráscsökkenés befolyásolná a jövıbeni mőveleti részvételt, 
akkor minden eszközzel el kell érni, hogy más mutatókon javítsunk.  
 

A mőveleti részvétel rendkívül fontos hazánk teljesítményének megítélésében. Az adatok 
elemzésébıl megállapítható, hogy az 1 fıre jutó védelmi kiadás és a szárazföldi erık teljes 
mőveleti részvétele között összefüggés található. Magyarország eléggé kilóg a sorból, hiszen a 22. 
helyen lévı 1 fıre jutó védelmi kiadásunk mellett 4. helyen veszünk részt arányaiban a szárazföldi 
erıinkkel mőveletekben. Ez a tény meglehetısen ellentmondásos helyzetet generál, és ez a 
folyamat hosszú távon nem fenntartható. 
 
 Magyarország a 40% telepíthetıségi célt 2012-ben határozta meg, amikorra három lövész 
zászlóalj felszerelését, feltöltését és kiképzését tervezi megvalósítani. Nem elhanyagolható tény, 
hogy Csehország 2006-ban átlépte a 40%-os telepíthetıségi arányt. 
 
 A fenti táblázatok alapján tett kijelentéseink konklúziójaként megállapíthatjuk, hogy 
Magyarország 2005-höz viszonyítva bizonyos területeken javított, bizonyos területeken rontott 
teljesítményén a NATO tagállamok között. Javult az erık telepíthetısége és magas szintő volt a 
mőveleti részvétel is. Sajnálatos azonban, hogy tovább csökkentek a védelmi kiadások és 
alacsonya a fı eszköz arány. 
 
 A NATO tagállamok között gazdasági fejlettség tekintetében Magyarország az alsó negyed 
élén található. A védelmi kiadások tekintetében számos fejletlenebb ország jobban teljesít. 
Kritikán alul alacsonyak a GDP arányos védelmi kiadásaink, és annak további romlása várható. 
Ellentmondásos helyzetet szül azonban, hogy az egy fıre jutó védelmi kiadások alacsony 
szintjéhez túl magas mőveleti részvétel kapcsolódik. A 40%-os telepíthetıségi szint eléréséhez 
magasabb fı eszköz arány, nagyobb volumenő haditechnikai fejlesztés, összességében magasabb 
tárca költségvetés szükséges. Hazánk mőveleti részvétel tekintetében mondhatni túlteljesít adott 
gazdasági fejlettségünk tükrében. 
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V. A Honvédelmi Minisztérium ingatlangazdálkodásának rendszere 
 
A HM Ingatlankezelési Hivatal a Magyar Honvédség, a miniszter közvetlen irányítása, 

felügyelete alá tartozó szervezetek elhelyezési körülményeivel és az általuk használt ingatlanok 
üzemeltetésével, alakításával, fejlesztésével, környezetvédelmi, szakigazgatási és egyes lakhatási 
feladataival kapcsolatos tevékenység végzésére szakosodott háttérintézmény. 
 

 Feladatai közé tartozik - a lakásgazdálkodás kivételével - a miniszteri, kormány és 
országgyőlési szintő döntések elıkészítése, jóváhagyásnak megfelelı végrehajtása, az 
infrastrukturális szakterület tárcaszintő szabályozásához szükséges tervezetek kidolgozása és 
kiadmányozása, a felépítményes és felépítmény nélküli ingatlanok hatáskörébe utalt 
vagyonkezelıi feladatainak, az építés beruházások, épület, építmény és épületgépészeti 
rendszerek, a szervezetek használatában lévı HM vagyonkezeléső ingatlanállomány folyamatos és 
idıszaki fenntartásának, üzemeltetésének tervezése, szervezése és irányítása, illetve végzése, az 
ingatlanállomány mőködtetésére megkötött szolgáltatási szerzıdés keretei között egyes 
megrendelıi jogok gyakorlása, a szervezetek ellátásához szükséges elhelyezési szakanyagok 
vonatkozásában a szakanyagnem felelısi feladatok ellátása, valamint az elhelyezési szakállomány 
szakmai irányításával, szakmai felügyeletével összefüggı feladatok végzése.  

 
 A Hivatal Területi Osztályai útján folyamatos szakmai kapcsolatban van a katonai 

szervezetekkel, amelynek keretében az elhelyezési feladatok megoldását, a rendelkezésre álló 
lehetıségek hatékony kihasználását, a középirányító katonai szervezetekkel együttmőködve és 
közvetlen munkakapcsolat keretében segíti. 

 
 

1. A HM Ingatlankezelési Hivatal létrehozásának történeti elızményei, okai 
 

 A HM IKH 2000. augusztus 15-én alakult meg a Honvédelmi Minisztérium 
háttérintézményeként. Az MH Elhelyezési Központ jogutódja. A Hivatal megalakulásától a 
szakmai feladatait a HM Infrastrukturális Fıosztály, a HM Beruházási Iroda, az MH ÖLTP 
Katonai Elhelyezési Fınökség szoros szakmai együttmőködésével oldotta meg.  

 
Az NSIP beruházások hazai feladatait végrehajtó szervezettel történı együttmőködés a 

tárcán belüli szakmai kapcsolatrendszerében fontos szerepet tölt be. 
 

2. A HM Ingatlankezelési Hivatal 2002-2006 években tevékenysége során 
végrehajtott feladatairól 

 
   2.1.  Ingatlanok átadása 

• A HM vagyonkezelésében lévı feleslegessé minısített ingatlanait térítésmentesen 
az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonába adja át. 

• Egyes ingatlanok egyedi kormány határozatok alapján, a feleslegessé minısített, 
illetve a már korábban az ÁPV Rt., valamint a Kincstári Vagyoni Igazgatóság 
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részére átadott ingatlanok közül térítésmentesen kerültek átadásra az illetékes 
önkormányzatok részére.  

• 2001. évtıl kezdve a HM lakáshelyzetének javítása érdekében az ún. „ingatlanért 
lakást” csereprogram keretén belül egyes feleslegessé vált ingatlanokat érték 
arányos csereügylet útján a HM lakásokra cserélték. 

• 2004. január 01-tıl teremtıdtek meg annak jogszabályi feltételei, hogy a HM saját 
hatáskörében értékesítse a honvédelmi célra felesleges ingatlanait a kincstári 
vagyonkörbıl történı kivonásukat követıen, azonban az ingatlanokkal kapcsolatos 
elıkészítı feladatok, illetve a pályázati eljárások miatt, ingatlan értékesítés a 
gyakorlatban csak 2005. évben történt.  

 
   2.2.  Ingatlanok bérbeadása 

 
• Az honvédelmi tárcán belül, annak egyik fıfeladatát képezi az ingatlanok idıszakos 

hasznosítása, bérbeadása. A bérleti díjakból befolyt összeg 100 %-át a honvédelmi 
tárca a törvényben meghatározott célok megvalósításának kiadásaira fordíthatja. 

• A lakóépületekben lévı nem lakás céljára szolgáló üzlethelyiségek és tárolók 
bérbeadását a tárca a HM EI Zrt-vel együttmőködve, pályáztatást követıen hajtja 
végre.  

• A Honvédelmi Minisztérium felügyelete alá tartozó, valamint a Magyar Honvédség 
katonai szervezetei által kötött bérleti szerzıdések nyilvántartása, valamint a 
katonai szervezetek elhelyezési kapacitás hiányának biztosítására bérelt nem HM 
kezeléső ingatlanokra vonatkozó bérleti szerzıdések megkötése, nyilvántartása és a 
bérleti díjak kifizetése szintén az ingatlangazdálkodás feladatkörébe tartozik. 

 
   2.3.  Egyéb ingatlan rendezéssel kapcsolatos feladatok 

 
• A HM tárca vagyonkezelésében lévı ingatlan állomány rendezésével kapcsolatos 

megosztási, telekalakítási, mővelési ágváltozási, ingatlanforgalmi értékbecslések 
készíttetése, földhivatali térképmásolatok, szolgalmi jog bejegyzések rendezése. 

• 2004. évtıl fıfeladatként jelentkezett a honvédelmi célra feleslegessé vált és saját 
hatáskörben értékesítésre kijelölt ingatlanok ingatlanjogi rendezésével kapcsolatos 
feladatok végzése, mely jelenleg az osztály egyik kiemelt tevékenysége. 

• A tárca vízgazdálkodásáról, a vízgazdálkodási társulatok által kivetett, a HM 
vagyonkezelésében lévı külterületi földterületekre fizetendı közös létesítmények 
fenntartási költségeinek kifizetése, pontosítása, nyilvántartása. 

 
2.4.  Szakmai feladatok és az MH fı feladatainak kapcsolódása 

 
A tárca ingatlangazdálkodásának fıfeladatai között szerepel a Magyar Honvédség 

kiképzési feladatainak ellátásához szükséges ingatlan állomány biztosítása. Az ingatlanok 
biztosítása egyrészt a HM vagyonkezelésében lévı – az egyes katonai szervezetek utaltságába 
adott – ingatlanokból, másrészt az elhelyezési kapacitás hiányok bérbevétel útján biztosított 
ingatlanokból áll. A tárcának ezen a területen feladata a nem HM kezeléső ingatlanokon biztosítani 
a bérbevétel útján az elhelyezési igényeket, illetve a saját ingatlanok utalás útján történı 
biztosítása. 
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TÉZISEK 
 
Az értekezésemben 4 új tudományos eredményt értem el. 
 
 

 
3. Elsıként Magyarországon elemeztem a Honvédelmi Minisztérium gazdasági 

tevékenységének összehasonlító vizsgálatát, amelyet a visegrádi országokkal 
összehasonlítva a térség számára sorsfordulóként jelentkezett a 2002-2006 
közötti politikai idıszakban. Megállapítottam, hogy mind a 4 visegrádi állam 
biztonságpolitikája az alapjának tekintette a NATO csatlakozást. és az ebbıl 
fakadó történelmi feladatokat. Bebizonyítottam, hogy mind a 4 állam számára a 
NATO tagság történelmi jelentıséget teremtett, amellyel ezen államok képesek 
voltak élni. 

 
 

4. Új tudományos eredménynek tekintem a (hadi) beszerzések összehasonlító 
vizsgálatát. Megállapítottam, hogy valamennyi állambeszerzéseiben a NATO 
normák végrehajtására törekedtek, elfordultak Oroszországtól és a korábbi 
partnerektıl. A beszerzés fı iránya hasonlóan a történelem korábbi 
idıszakaihoz megegyezett a politikai stratégia új irányaival. 

 
 

5. Új tudományos eredménynek tekintem, hogy a bemutatott 4 visegrádi állam 
pénzügyi rendszerének átalakulását nyomom követtem, amint e rendszer 
megfelel a NATO kritériumainak. Bemutattam mind a 4 államban a pénzügyi 
rendszer sajátosságait. 

 
 

6. Új tudományos eredménynek értékelem az ingatlangazdálkodás bemutatását. 
Ebben a kérdésben a magyar sajátosságok stratégiai bemutatására és 
értékelésére törekedtem, ahol alapvetı célom volt bemutatni, hogy egy egykori 
szocialista hadsereg tervutasításos ingatlangazdálkodását hogyan váltotta fel 
egy átláthatóbb piacorientált rendszer. 
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29. Új Honvédségi Szemle 2003/3. száma (Armadia) 
 

30. Értékelemzés a honvédelem pénzügyi-gazdasági ellenırzési tevékenységében (Juhász 
József Gábor) 

 
31. A katonai logisztika értelmezése és feladatai (Hadtudomány, 2002. 3. szám) 

 
32. A módosított közbeszerzési törvény gyakorlati alkalmazása (Dessewffy Anna – Várady 

györgy ; Századvég, 1999) 
 

33. Közbeszerzés az Európai Unióban (Fribiczer Gabriella, 1999) 
 

34. Közbeszerzés az unió területén (Hunyor Erna; Magyar Nemzet, 2001) 
 

35. Honvédségi közbeszerzés (Pál Gábor, Magyar Nemzet, 2001) 
 

36. Közérthetı közbeszerzés (CD) 
 

37. A védelemgazdaság mikrofolyamatai (BKAE, 1999) 
 

38. Vezetıi gazdaságtan (Dr. Illés Mária; Kossuth kiadó, 2002) 
 

39. Közpénzek ellenırzése (Bodonyi Miklós; Perfekt, 2002) 
 

40. Állami Számvevıszék, 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenırzı Igazgatóság által 
végzett Elıtanulmány a Magyar Honvédség közbeszerzési rendszere mőködésének 
ellenırzéséhez 
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Internetes források: 
 

1. http://sfpa.sk/ - szlovák külügyi intézet 
2. http://sis.gov.sk/ - a Szlovák Információs Szolgálat honlapja 
3. http://mimi.sk/ - szlovák külügyi intézet 
4. http://talaljuk-ki.hu/ - Találjuk ki Közép-Európát? társaság honlapja 
5. http://hm.gov.hu/ - a honvédelmi tárca honlapja 
6. http://honvedelem.hu/ - a honvédelmi tárca honlapja 
7. http://eu2004.hu/ - minden az Európai Unióról honlap 
8. http://vg.hu/ - a „Világgazdaság” honlapja 
9. http://hirszerzı.hu/ aktuális és archivált eseménytár 
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