
A MAGYARVÉDBLMI-IPAR

Léndx Ferenc|

Avédelmliparon tulajdonképpen az ipar azon önálló ágazatátjelöli
a_szakirodalom, amely speciális feihasználásra szánt termékeket képes
e[őállítani, azonban kizárólag a fegyv,eres erők és a rendvédelmi szervek
eszközei, felszerelései szükégletei kielégítésére.

A médiákban, a küliinféIe szakmai rendezvényeken a biztonsági kér_
dések kapcsán gyakran vetődik fel a kérdés: vajon szükség van-ei mai
helyzetünkben hazai hadiiparra, vary ahogy új keletű nevén illetik: vé_
delmi-iparra? Kell-e nekünk e téren i§ az európai integrációban részt
vennünk? E cikkben ezekre a kérdésekre iglekzem választ adni.

A magyar védelmi-ipar kialakulása a második világháborút
követóen

A II. világháború után Magyarország önálló védelmi-ipara teljesen
megszűnt. A katonai berendezések és felszerelések biztosításárá - az
1948-as moszkvai fegyverszállítási szerződát követően _ 1953-ig elsósor-
ban orosz gyártmányi, óriási tömegű katonai termék áramlott be az cr-
szágba. Ennek kiegészítésóre, 1949-ben szovjet licencek segítségével in-
dulhatott.be a magryar védelmi-ipari termelés, mely program kiterjedt a
meglévó lradiipari kapacitások átalakítására, de úják létrehozására is.
Mindez jelentős gazrjasági terhet jelentett nemzetgazdaságunk számára.

Hazánkban a haditechnikai eszközoket és felszereléseket gyártóvál-
lalatok kapacitásai különböző méretekben szerves e,grséget iópeztek a
polgári ipari termelessel. Igy a termelés ún. vegyes piofilú vállalati e5l-
ségekben foly.. Ennek megfcleIóen elkülönült, cinailó uéaelm i-ipar -trz
1950-es évek egy rövid időszakát lesámítva _ Magyarországon ném léte-
zett. Abban az időben és most is vary szűkebb értelemben vett védelmi-
ipari vállalatokról vary olyan vállalatokól beszélhetünk, melyeknek vé-

l Lóoáít Fe.€nc kóz8 aznász, azlKMH^óiipari Hivalat munksrÁria
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delmi-ipari profilja, tevékenpége is volt. Kizárólag ebben az értelemben
lehetett Maryarországon védelmi-ipanól beszelni. A védelmi-ipari ter-
melés szerkezetét üxgálva az is kiderül, hogy - szemben más volt szocia-
lista onzágok védelmiiparával - a termelésünk igen egyoldalúan alakult:
alapvetően védelmi jellegú katonai híradás-technikai eszközök ryártásá-
ra korlátozódott (szakosodott). Ebben az időben a védelmi-iparban fog-
lalkoztatottak létszárna elérte a30 ezer főt. Atermelés teljes értéke mint-
ery 30 milliárd Ft volt, amelynek kb .75 Vo-akerű|t exportra, elsősorban
a Varsói Szerádés országaiba. Mindezen termelési érték a gépiparban
kb. 3-5 %-os részaránl képüselt, a teljes ipari termelés 7,2 Vo,át étte
csak el - ipari termelési értékben számolva. Ezt a teljesítményt mintery
20 nagyvállalat nyujtotta, amelyeknél a haditechnikai termelés részará-
nya jűemzően Ío-Eo Eo körüí alakult (VIDEOTON, DIGÉP, FÉG),
csak elenyészó részüknél haladta meg a 80 %-ot (FMV, ML).

A magyarvédelmi-ipar termelese - amellett, hogy illeszkedett a hazai
termelési struktúrába - az összes volt szocialista ország köZött a legkisebb
volt. Ebból kifolyólag inkább tudott szakosodni úry, hory illeszkedni tu-
dott az ország iparához, struktúrájához is. A szerkezetének termé-
szete§en igazodni kellet még a Varsói Szerzódés, illetve a KGST rend-
szeréhez is, ennek központi koordinátora az Onzágos Tewhivatal volt.

A poiitikai és gazÁasági rendszerváltozást követően, továbbá a vé-
dclmi-ipari termelés csökkentése " eredményeképpen" számos védelm!
ipari termelest is folytató vállalat került nehézgazdasági helyzetbe. Mint-
egy 10 Mrd Ft. értékben jelentós (befa5rott) állami hitel halmozódott fel
rráluk. A megváltozott piacgazdasági üszonyok kózött ezt a kormányzat
egységesen - egledi üzsgálat útján - próbálja kezclni.
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A védelmi-ipar és napjaink katonai kiadásai

Néhány jellemző mai adat a katonai beruházrási és működés-fenntar-
tási kiadásaink alakulásáról az elmúlt évek tükrében:

2 oDP (Gro§s Doínestic Píoduct): brülló hazai termék, az snya8i és nem anyagi tevékenyétek kö_
rébén e8y év alati létrehozott termékek á§ szol8áltatások ö§§zei§é8e.

A fenti adatokból is kitűnik, hogl míg folyó áron sikerült jelentős
pénzügyi kereteket biztosítani a katonai beszerzésekre, addig azok mind
reálértékben, mind az adott költségvetési év GDPZ 7o-ában jelentósen
elmaradt a korábbi évekhez üszonyítva.
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A fenti táblázat adataihoz kapcsolódik a haditechnikai eszközö\
felszerelések beszerzése, illetve azok aránya a közvetlcn honvédelmi ki-
adásokban,melyekakövetkezőképpenalaklltaou

Ezen számszaki adatokból is látszik, hogy a különböző években je-
lentős értékű eszközöket, felszereiéseket vásároltak a honvédség számá-
ra, ám azok aránya egyre csökkent az össz honvédclmi kiadásokban.

A védelmi-iparunk és a nemzetközi integráció

A második viiágháborút követően a szovjet segítséggelbeindított ka-
tonai termékek iejlesztésének programjában a magyar védelmi-ipar ter-
melése alapvetóen a honvédségi igények kielégítésére aiapozva a hadi-
tcchnikai eszközök és felszerelések gyártása területén az alábbiak szeánt
valósulhatott me8:

- licenc alapján tórténő ryártás;
_ hazai fejlesztés alapján történő ryártás és

- eszközök javítása.

A védelmi-ipari termékeink legnaryobb hazai megrendelője a had-
sereg volt. 1949_1956 között a honvédség technikai szűkségletének 65-70
Vo -ál a magar védelmlipar biztosította, ez az arány azonban 1 !}60-ra már
20 7a-ra csökkent. A védelmi-ipari termelés felfuttatásával párhuzamo-
san a kstonai terr"!ókel exportja is folyamatosan emelkedett, így 7989-
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ben az ilyen jellegű termékeink 85 o/o-át exportáltuk fóként a Szovjet-
unióba, illetve Varsói Szerződés országaiba. Védelnri_ipari termék-ex_
portunk egy clcnyósző része a fejlődő országokba is eljutott. A kissbb
nagyságrend ellenére ezen exportunk rentábilisabb volt más polgári ter_
rnékexportunkhoz képest. Ezt úgy sikerült elérni, hogy míg a hazai vó-
delmi-ipari termelés a szclcialista külkereskedelmi rendszerben makro-
gazdasági szinten - a piac törvényeivel ellentétcsen kialakított, irreális
ár- és költségarányok következtóben - nullsza]dós tudott maradni, addig
mikrogazdasági (vállalati) szinten nyeresógcsvolt. Ezt az ún. vegyes pro-
filú vállalati szintű (poIgári és katonai) védelmi-ipari termelési szerkezet
és a különbözó népgazdasági szabályozók. gazdaságpolitikai eszközök
megfelelóképpen támasztották alá. A polgári ipari termeléshez képcst
elkülönült szabályozást csak az export-import engcdélyezési rendszcr -

ami mindenütt elfogadott piackonform szabályozás volt - jclcntett. Ála-
mi szinten azonban e termékek erport_importja , a cserearányok "sajá-
ros" kialakítása révén _ már nem volt ennyire kifizetődő. Mégis ezcn ex-
portunk új piacra való bejutást jelenthetett, ezéít az jelentós üzletnek
minősült. Természetesen katonai importunk döntő többsége is ezen or-
szágokból eredt.

A rendszerváltást követóen hazánkban e terület is új kihívásokkal
nézett szembe: egyrészt a KGST, a Varsói Szerződéses kapcsolataink
gyors szétesésével, illetve a nyugaú-európai integrációs folyamatok ala-
kuIásával és a beszerzési és értékesítési lchetőségek kapcsán kialakuló
gazdasági dekonjuktúrával, másrészt az e téren beindított privatizációs
folyamattal. Ez utóbbinak az időbeli megkezdóse elengedhetetlenül
szükséges volt. mivel a fejlődés csak ezen az úton indulhatott meg. Tő-
keszegény ország révén e téren kapott nagyobb szerepet a kü|földi mű-
kii,dőtőke, amelynél egyedüli szempont az elcrhető profit nag),§ága volt.
Ez í!ry tudott csak "pártsemleges" maradni, ugyanis azt nem az ideológia
érdekelte, az sem számított nála, hogy a megrendelő hazai partner, vagy
külföldi. Egredüli szempont vezérelte: számára nyereségessé tenni a vá!-
lalkozását, amit a minőségi termelés felfuttatásával, de fóként fizetőké-
pes kereslet növelésével látott biztosítottnak. E téren a fizetóképesség
nagy súllyal esik latba, hiszen a világ egyjelentős részén - így volt a keleti
tömb számos országában - igen nagy az igény a legkülönfélébb katonai
termékekre. Mindez azonban fizetőképességük hiányában nem ér sem-
mit. Épp ezért és a gazdaságos termeiés éráekében a hazai gyártók is
felismerték a küIpiaci lehetőségeket. Egyre inkább rákényszerülnek
olyan termékek gyártására, amelyeket a világpiacon jó pénzért, gazdasá_
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gosan el tudnak adni. Ilyen termékek kifejlesztése azonban pénz, idó- és
munkaigényes, amire a jelenlegi gazdasági (és politikai) helyzetükben
nincs lehetőségük. Ezért törekednek inkább a hazai 5lártók is arra, hogy
az igényeknek megfelelő védelmi-ipari termékeket a nemzetközi koope-
rációs gyártás keretében állítsák eló, megteremtve ezáltal az újabb piac-
ra való kijutás lehetőségét is.

Itt tartom szükségesnek megjeglezní, hogy a vódelmi-iparunk és a
ncmzetkózi integráció témakörét számos politikusunk és a szakemberek
nag_v tóbbsége elsősorban politikai aspektusból szokta felvetni. Igy szá-
mos katonapolitikai találkozó kulcskérdése hazánknakvalamely integrá-
ciós szervezethez való csatlakozásának a lehetósége. Tehát elsósorban
ncm gazdasági, védelmi-ipari eryüttműködés kérdései kerülnek előtér-
be, hanem inkább a politikai es/üttműködésre helyezik a hangsúlyt. Ezen
tervek a szakmai berkek állandó vitatémája. Véleményem szerint azon-
ban mind a gazdasági. mind a katonai integrációs törckvóscink, teljes jo,
gú, vagy társult tagsági törekvéseink, az ilyen jellegú csatlakozásunk le-
hetősége már régebben eldöntött tény. Mindezt csak megerósítette a
ncmrégiben Brüsszelben megtartott NATO csúcsértekezlet álta] elfoga-
dott "Partnerség a békéért" együttműködési terv, amely - többek között
a transzatlanti kapcsolatok, a szervezet strukturális reformja, az atomso-
rompó-szerzódés ügye, illetve egy politikai deklaráció elfogadása a szer-
vezet kibővítéséről szóló témák megvitatása mellett - a NATo-n kívüli
országoknak felajánlott békepartneri kapcsolatrendszer intézményi ele-
meit foglalja magába, teszi lehetővé. Társuiásunk már csak azórt sem idő-
szerű manapság, mivel az egyesülő Európa biztonsági arculata is még csak
most formálódik, u5lanis kevés idő telt el a poltikai rendszerváltozások,
az új arculatok kialakulása óta. Avilágnak, a nemzetközi szervezeteknek
még meg is kell "emészteniük" atörténteket, e| kell tudja fogadni azokat,
A NATO tehát - új tagok felvétele helyett - folytatni kívánja a Nyugat
közös politikájának összehangolását (inkább) az Európai Unió ernyője
alatt. Tehát a hidegháborús évek, az eddigi politikai és katonai elkötele-
zettségek mellett aNATO-raket új feladat is hárul. Egyrészt a meglévő
válsághelyzetek kezelése és a békefenntartás, másrészt - az érintettekkel
szoros együttműködésben - Közép-, és Kelet-Európa, illetve Közép-
Azsia stabilitásának a megteremtése. Iry az általunk is oly gyakran han-
goZtatott védőernyó helyett, mondhatni Európa, az egészvilág stabilitása
érdekében a NATO és Nyugat-Európai Unió, illetve a résztvevő orszá-
gok együttműködésében új minóséget kell teremteni, és ennek a csúcs-
értekezlet szerint - legmegfelelőbb eszköze a felajánlott együttmúködés.
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Ennek megfelelően tagsági reményeink késóbbre maradtak. Mindezt sa-
játos módon tám asztja alá az akoncepció is, amelyet KIaus Kinkel német
külügrminiszter Hamburgban terjesztett eIő. A "kibővített biztonságrlt"
hirdetó elgondolása találkozott az amerikaiaknak a "Pa nnercég a békéért"
nevet viseló koncepciójával, melyek szerint a teljes jogú tagáságlunk előtt
számtalan fokozaton (funkcionális integárci6) kell hazánknak átmennie
a csatlakozás érdekében. Ennek megfelelóen Kelet- és Köáp-Európa
országainak be kell érnie a deklarált partneri kapcsolatok felajánlásával,
amely semmiféle biztonsági garanciát nem jelent sem a NATO-tól, sem
a I.IYEU{ó|, sem az Amerikai Egyesült Allamoktól.

Védelmi -iparunk és a konverzió

Az 1989-90-es években a KeletEurópai országokban es a Szovjet-
unióban is lezajlottak a társadalmi-politikai-gazdasági változások, ame-
lyek jelentós hatással voltak a védelmi-ipari termelesükre is. Hazánk vé-
delmi-ipari termelése, a korábban nagymértékben folytatott katonai ter-
mékcseréi, a kis volumenű termelés, illewe a sajátos szakosodásunk,
eryoldalúságunk következtében jelentósen visszaesett. Hazánkban a
rendszerváltás, illefue a Varsói Szerződés felbomlása után ery jelentős-
nek mondható (a szakosodás révén egy-egy termék vonatkozásában oly-
kor az egész Varsói Szerzódá speciális igényét kielégítő), védelmlipari
termékgvártó bázis maradt meg, amelyet igények nélkül nem tudunk ki-
haszná[ni. Ennek eredményeképpen, illetve azáltal, hog5l a hidegháborús
helyzet jelentősen csökken kezdődött meg nálunk is a védelmi-ipari ka-
pacitások leépítéseés átalakítása (konverzió). Mint a védelmi-ipar struk-
turája kapcsán már említettem a térség országaihoz képest, sót nemzet_
közi üszonylatban is abban a kedvezó helrzetben voltunk, hory nem volt
önálló védelmi-iparunk. Ebben az esetben tehát nem is inkább a konver_
zióra, hanem a védelmi-ipar fejlesztésére, átalaKtá§ára kellett koncent-
rálnunk. Ennek megfelelóen Magyarországon a védelmi-ipari termelés-
re, illetve a leépíté§rc, átalakítiá§ra vonatkoálag sajátos helyzet alakult
ki: a konverzió csak részben válhatott feladatunkká. Igr egles vállala-
toknál - a polgári termelésük változatlanul hagyása, vag5l erósítése mel-
lett, a katonai termelésüket illetóen - a konverzió a teljes közgazdasági
eszköztár felhasználásával, de az európai törekvésekkel összhangban in-
dulhatott be. Formáját tekintve egrészt űg, hogl elsősorban a szerve-
zeti struktúrájukban ment végbe az átalakulá§, a konverzió inkább az
adósságtulajdon_, az adósság visszaíizetési moratórium teniletén valósul-
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E
bogy:

hatott meg, másrószt üszont úgy, hogy védelmi-ipari termelés mennfsé-
gének a visszafogásával új, konzerűbb, NATO szabvány szerinti, minő-
ségi termékprofil került kialakításra. Mindezt segítették azok a legfon-
tosabb gazdasági-jogi szabályozások is (pl.: privatizációs-, a csődel-
járásról sóló törvény, adóügyi jogszabá\ok, stb.), amelyek bizto§ították
mindezen folyamatoknak a jogszerú lebonyolítrását. E téren azonban még
mindíg akad számos tennivalónk. Azonban annak ellenére, hory nálunk
nem volt tisztán védelmi-ipari tevékenységet fo|ytató cég az elmúlt idó-
szakban mégis elkezdődhetett ery lépülési folyamat. Ezen két ellenté-
tesen ható folyamat végrehajtiását kizárólag a védelmi érdekeinkkel össz-
hangban kellett megtennünk.

sajáíos jelenség negoldásánál elsórtndű szempontjaink azo|q

- a szükéges kapacitásokat megőrizve - ha indokolt - újakat is
létre kell hoznunk,

- elkerülhetetlenül meg kell kezdeni ajelenlegi kapacitások mo-
dernizálását, átalakítá§át,

- már csak védelmi szempontból is szükséges a védelmi-iparunk
teljes újjászervezése, mert ezáltal embargó-érzékenységünk,
kiszolgáltatottságunk is csökkenhet,

- mind a hazai gyártóknak, mind a hazai felhasználóknak is biz-
tonságérzetet ad, hogy a magyar iparon keresztül a tánadalom
támogatását is megkapják.

Ezen folyamat elósegítése ugyancsak korverziónak tekinthető. Te-
hát a problémakör megoldása nálunk sajátosnak mondható. Azonban a

kelló időben történő lépés megtétele érdekében, már a Parlamentben is
megfogalmazásra került, hogy vagy egy egységes, komplex szerkezetű,
erymással összefüggő és azonos érdekek alapján működő védelmi-ipari
struktúrára, szervezetre, vagl pedig inkább automatizált részvállalatokra
lenne inkább szükségünk, amely optimális utat viszont mindenképpen
meg kell keresnünk.

A íovábblépés leh€t§éges útjai...

Már a legfőbb törvényünkben, az alkotmányban is rögzítésre került
azon kötelezettségünk, miszerint a független Maryar Köztársaság szuve-
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renitását és területi épségét biztosítanunk kell. Ezen követelmény kielé-
gítése viszont elkerülhetetlenné teszi számunkra az ország védelmét biz-
tosító, kiszolgáló, önálló, nemzeti alapokon működó, védelmi-ipari struk-
túra kiépítését, esetleges átalakítrását, korszerűsítósét. Mindez 8ztjelen-
ti, hosr|

_ a meglévó ipari kapacitásokat képessé kell tenni a minél na-
gyobb méítékú a hazai fe5rueres erók és .endvédelmi szervek
ellátására katonai termékekkel,

_ az előző gondolatban foglaltak végrehajtására meg kell szün-
tetni vódelmi-iparunk egyoldalriságát. A vertikális iparstruktú-
ra helyett inkálrb a horizontális, több termék eryidejű gártásá-
ra kell képessé tenni a meglévó iparunkat,

_ tekintet'.el arra, hogy védelmi-ipari termékeket illetóen jelen-
leg a magyar felvevő piac viszonylag korlátozott, illcwe a gaz_
daságos termelés érdekében is növelni szükéges avédelmi-ipa-
runk nemzetközi versenyképességét.

Mindezen célok elérése érdekében - elsősorban a ryártók részére -
szükséges lenne, hogy:

- a ma5/ar honvédség hosszú távú fegperzerfejlesztési koncep-
ciója ery adott idópontra vonatkozó piaci igérvény legyen,

- a gazdaságns, iiletve az exportra történó fejlesztésben, lőszer-
5,ártásban nagyon elkelne a magyar retlerencia,

_ naryon sok védelmi-ipari termelést is folytató vállalat közel áll,
vag5l állt a csódeljáráshoz, amelyek részére szükséges lenne egy
" minima lbált s e §ts égnyúj tás".

A élok elérese és a feladatok mielőbbi megvalósítása érdekében
1991. decemberében a Kormány hatátozatával hozta létre - kés6bb fel-
adatai vá|tozatlanul haryása mellett került átalaKtásra - a Hadiipari Hi-
vatal. AHivatal feladata a védelmi - ipari termelés, érték€sítés és beszer_
zés összhangiának megteremtése érdekében végzendő honvédelmi, ipa-
ri, műszaki-fejlesztési és kereskedelmi tevéken}nég koordinálása, nem_
zetközi kapcsolatok kiépítése, ö§szhangjának megteremtése.

A Hadiipari Hivatal által deklaráltaknak megfelelóen is a védelmi-
iparunkat - a racionalitás jegyében - két irányban szükséges fejlesztcni.
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Egyrészt meglévő bázisainkat kell jobban kihasználni a szakmakultúrára
alapozva, másrészt az új projektekhez kell hozzÁigazítani, ki/átalakítani
a vállalkozásokat.

Következtetések...

Jelenleg a magyarvédelmi-ipari termelés aligvan kiha§ználva ahazai
felhasználás tekintetében, ezen termékek majdnem egésze exportra
megy. A gazdaságos termelés (illetve az export fokozrása) érdekében vé-
leményem szerint alapvel,ően a mai struktúrát kellene elóbb átalakítani
práhuzamosan a hazai megrendelések felmerülésével, Azonban köztu-
dctt, hogy a íe5rueres eróink és rendvédelmi szerveir k szorító gazdasági
heiyzetben vannak, a részükre sziikséges összeget a Maryar Parlament-
nek kel| elóteremtenie, ameiy jelen esetben csak a szinten tartráshoz elég
és nem teszi lehetővé a íejlesztesek megvalósítását. Ézért e nehéz ióő-
szakot mind a gyárt6k, mind a felhasználók részéről a (kölcsönös) kiút
kcrcsésével kénytelenek cltölteni,

i'elhasznált irodalom:

Csobay József: A mag5iar hadiiparról, pénzügyi szcmmel.

lénárt Ferenc: A maryar hadiipar! termelés. Kiegészítés a Minisz-
terelnöki Hivatal koordinálsával készüló tanulmányhoz.

Honlédelem '93. A honvédelmi Minisztérium kiadványa.

Lrrbbi a hadiipar újjáélesztéséért. Interjú Nagy András ország5lűlési
képviselővel. Megjelent a Magyar Hírlap 1993. novemberi számában.

SIPRI Yearbook 1992. C}xford University Press

Szarka István: Fejlesztési irányok, konverzió és kooperáció a maryar
hadiiparban. Elhangzott elóadás a c+D '93 kiállítás szimpoziumán.

The Military Baianca 1fi)_199l.
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Védd magad! Interjú László Jenővel. Megjelent a Heti Világgazda_
ság 192. június 6-i számában.

Völryes Iván: Hírek, hitek, vélemények. Megielent a Népszabadság
1991. november 1l-i számában.
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