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A HADSEREG ÉS A VÉDELMI IPAR ÚJSZERŰ KAPCSO-
LATA 

Gáspár Tibor 2 

A világban végbement változások (enyhülés, hadseregcsökkentés, 
NATO-tagság, haderő reform, stb.) alapos változásokat indukáltak a 
hadsereg és az ipar, a hadsereg és a nemzetgazdaság kapcsolatában. 
Tanulmányom célja elemezni ezen változásokat, felhívni a figyelmet a 
jelen kor új kihívásaira. 

A hadiipar meghatározására a szakirodalomban nincs egységes ál-
láspont. Egyes szakértők csak azokat a tevékenységeket sorolják a hadi-
ipar körébe, amelyek kizárólagos piacát a fegyveres erők alkotják, mások 
minden, a hadsereget kiszolgáló ipari és szolgáltató tevékenységet ennek 
keretébe sorolnak. (1) Írásomban a védelmi ipar alatt én a hadsereg ré-
szére nyújtott összes szállítást, szolgáltatást értem. 

I. Előzmények 

A klasszikus hadiipar történetét az elmúlt időszakban több szer-
ző értékelte, összefoglalta. Ezek közül az egyik így hangzik: 

„Egészen a 80-as évek végéig a haditechnikai eszközöket és felsze-
reléseket gyártó vállalatok kapacitásai különböző mértékben szerves 
egységet alkotnak a polgári ipari termeléssel. A termelés vegyes profilú 
vállalati egységekben folyik. Elkülönült, önálló hadiipar – az 50-es évek 
egy rövid szakaszát leszámítva – hazánkban nem létezik.” Csak olyan 
szűkebb értelemben vett hadiipari vállalatokról, vagy olyan vállalkozá-
sokról beszélhetünk, amelyeknek hadiipari profilja is van. A hadiipari 
termelés szerkezete – szemben más szocialista országok hadiiparával – 
igen egyoldalúan alakul: alapvetően védelmi jellegű katonai berendezé-
sek és eszközök gyártására  korlátozódik, szakosodik. 

„A 80-as évek végén a hadiiparban foglalkoztatottak létszáma min-
tegy 20 ezer főre tehető. A haditermelés értéke mintegy 20 – 30 Mrd Ft 
között alakul, amelynek kb. 75%-a exportra kerül, elsősorban a Varsói 
Szerződés országaiba. A termékek körét nagyobb részt híradás- és mű-
szeripari eszközök gyártása, kisebb részt fegyver- és lőszergyártás, va-
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lamint járműipari eszközök, berendezések alkotják”. A katonai termé-
kek értéke a gépiparban kb. 3 – 5%-os részarányt képvisel, a teljes ipari 
termelés 1 – 2%-át éri csak el – ipari termelési értékben számolva. Ezt a 
teljesítményt mintegy 20 nagyvállalat nyújtja, amelyeknél a haditechnikai 
termelés részaránya jellemzően 10 – 20% körül alakul, csak elenyésző ré-
szüknél haladja meg a 80%-ot.(2) 

A rendszerváltást követően a magyar hadiipar, hasonlóan a hazai 
ipar többi részéhez, átalakult. Az átalakulás a szervezetek többségénél je-
lentős gondokkal járt együtt. Piacvesztés, csőd, felszámolás, privatizáció 
ment végbe. 

Ez az időszak egybeesett a hadsereg drasztikus csökkentésével is, 
ami a külföldi piacok elvesztése mellett, a hazai lehetőségeket is teljesen 
beszűkítette. A végbement folyamatok eredményeként a valamikori hadi-
ipari vállalatok utódai egy lényegesen kisebb, létszámában és termelésé-
ben nem jelentős szeletet tudtak csak megőrizni a magyar ipar palettáján. 
Több területen a hadiipari kultúrát sem sikerült átmenteni. 

II. Jelenlegi helyzet 

A titokvédelmi törvény tiltja, hogy a termelési adatokat közzéte-
gyék, de tudni lehet, hogy a visszaesés után 1994/95 táján fordult meg a 
helyzet és kezdett talpra állni a magyar védelmi ipar. A hadiipari terme-
léssel foglalkozó cégek mindegyikét elérte valamilyen formában a csőd-
hullám, de a veszteségek ellenére alapvetően megmaradt a szakmai és 
technikai mag. 

A Magyar Honvédség reformja alapvetően befejeződött. A hadsereg 
mérete, szükségletei adottak. Az országban található ipari szervezetek és 
szolgáltató vállalkozások számára elvileg megnyílt az út a nemzetközi 
szintér irányába. Egyenlőre azonban ez az út nagyon rögös. A nemzetközi 
hadiipari együttműködésbe való bekerülés egy nagyon hosszú és bonyo-
lult folyamat, ami egy másik tanulmány témája lehet. Én jelenleg a hazai 
viszonyokkal kívánok foglalkozni. 

A bekövetkezett változások lényegesen átrendezték a hadsereg igé-
nyeit. Ezek az alábbiakban foglalhatók össze: 

1. Végbement egy jelentős létszámcsökkenés a hadseregben, 
mégpedig úgy, hogy a személyi állomány létszáma nagyobb mértékben 
csökkent, mint az elvégzendő feladatrendszer. Ez azt eredményezte, hogy 
több feladat végrehajtására külső vállalkozót kell keresni, mivel erre a 
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hadseregen belül már nincs megfelelő állomány. Ilyenek például: a lak-
tanyák üzemeltetése, fenntartása (elhelyezési tevékenység); különböző 
szállítási feladatok; felújítási és javítási feladatok; őrzés – védelem; stb. 

Ez a folyamat külföldön is végbement (végbemegy). Az elmúlt 
években sorra alakultak olyan társaságok, részvénytársaságok, amelyek a 
hadseregek bizonyos funkcionális feladatát átveszik. Ez a tevékenység ki-
terjed a harci és vezérkari kiképzésre, a hagyományos, légi és elektroni-
kus felderítésre, a katonai titkok védelmére és a potenciális ellenség kód-
jainak feltörése, a hadászati és harcászati tervezésre, a logisztikára, a 
harci berendezések karbantartására, sőt esetenként konkrét hadműveletek, 
harci feladatok végrehajtására is. (3) 

Tanulmányomban én elsősorban a logisztikai kérdésekkel kívánok 
foglalkozni. 

2. Megváltoztak a hadsereg igényei (alapvetően a Magyar Honvéd-
ségre vonatkoztatva). A költségvetés jelenlegi szintje nem teszi lehetővé 
a haditechnikai eszközök tömeges cseréjét. Az elmúlt években elmaradt 
fejlesztések és a pénzhiány miatt meg nem valósult ipari javítások töme-
ges felújítási, nagyjavítási igényt eredményeztek. A lassan növekvő költ-
ségvetésben meg kell találni az egészséges arányt az új eszközök beszer-
zése és a rendszerben maradók felújítása, illetve modernizálása között. 
Ez a helyzet új feladatot jelent a korábban csak gyártással vagy csak fel-
újítással foglalkozó vállalkozások számára. 

A hadseregből létszámcsökkentés miatt kikerült feladatok (helyszíni 
javítás csapattagozatban, haditechnikai eszközök alkalmazáshoz történő 
előkészítése, lövészetek biztosítása, stb.) új feladatokat jelentenek a vál-
lalkozásoknak. 

3. A NATO csatlakozás által megkövetelt fejlesztések fokozott 
szellemi, fejlesztői és rendszerintegrátori kapacitást igényelnek. A lét-
számcsökkentés a hadsereg fejlesztési bázisát, a HM Technológiai Hiva-
talt is érintette. Jelenleg a szervezet, létszámát tekintve a fejlesztések ko-
ordinálására képes, de ehhez viszont nem rendelkezik még megfelelő 
tapasztalattal. 

A jelen fejlesztési igények újszerűsége még, hogy alapvetően nem új 
eszközöket kell kifejleszteni, hanem a meglévőket kell modernizálni, a 
megvásárolt új eszközöket (pl. gépkocsik, rádiók, stb.) be kell illeszteni a 
hadsereg rendszerébe, bázisukon új eszközöket, rendszereket létrehozni. 
Az alapvető feladat a modernizálás és a rendszerintegrálás, amit eddig a 
hadseregben kevés helyen végeztek. 
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Ez is egy új feladat a védelmi ipar számára, lehetőségei és képessé-
gei alapján be kell, hogy kapcsolódjon ezen fejlesztésekbe. 

4. A jelen korban a hadseregek újszerű feladatokkal találják 
szembe magukat. Ez a béketeremtés és a békefenntartás. A feladatok 
nagyon sajátos logisztikai biztosítási feladatokat vetnek fel. 

A feladat-végrehajtás helyszíne hasonlít a hadszíntéri feladatokhoz, 
de a műveletek döntő többsége békés tevékenység, ami nem minden terü-
leten igényli a drága katonai logisztika jelenlétét. Itt is megjelentek a ci-
vil vállalkozások. Szinte minden NATO-országban megfigyelhető, hogy 
a béketeremés, de főleg a békefenntartás feladataiban résztvevő csapatok 
logisztikai biztosítási feladatainak egy részét, és egyre nagyobb részét, 
szerződéses alapon civil vállalkozok végzik. Ezt a Kanadai Hadsereg 
példáján szeretném bemutatni. 

A Kanadai Hadsereg egy programot indított el annak érdekében, 
hogy a külföldi műveletekben résztvevő csapatainak logisztikai biztosítá-
sát szerződéses alapon szervezze meg. A program fő célja volt a létszám-
csökkentés. A „Kanadai vállalkozásélénkítő program” (Canadian 
Contractor Augmentation Program – CANCAP) az alábbi területekre 
terjed ki: 

• logisztika: beleértve a raktározást, őrzési szolgáltatásokat, 
anyagkezelést és elosztást, személy és teherszállítást, nagy 
tömegű üzemanyag biztosítást, nehéz járművek biztosítását; 

• épületkezelés és a személyi állomány ellátása: beleértve a 
beszállásolást, elhelyezést, mosatást, étkeztetést (az étel elké-
szítését és kiosztását); 

• műszaki biztosítás: a műszaki támogatás-szolgáltatás magá-
ban foglalja a környezetvédelmi feladatokat, az energia ellá-
tást és elosztást, a víz biztosítást és ellátást, a szemét kezelést, 
a létesítmények működtetését, irányítását és kiszolgálását, az 
utak és a környezet karbantartását, a tűzvédelem biztosítását 
és a fürdetést; 

• távközlés és híradás: a szolgáltatás magában foglalja a kap-
csoló berendezések (rejtjelző eszközök kivételével), vonalak, 
nyílt telefon szolgáltatás biztosítását, a rendszerek akre-
dítálását, az ideiglenes és állandó települési helyek közötti 
széles tartományú összeköttetés fenntartását; 
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•  eszközök és anyagok karbantartása és javítása: ide tarto-
zik a megelőző technikai kiszolgálás, a javítás és helyreállítás 
beleértve a tervezést, ellenőrzést és a technikai kiszolgálás tel-
jes rendszerét. Az anyagok közé a lőszer is beletartozik; 

• egészségügyi biztosítás: egészségügyi információgyűjtés, 
evakuálási kapacitás (földi és légi), egészségügyi anyagellátás 
és utánpótlás, orvosi ellátás a rendelőintézeti szinttől a kórhá-
zi (sebészeti központ) szintig, beleértve a diagnosztikai bizto-
sítást is az alap szinttől a kórházi szintig. (4) 

A programot eredményesen alkalmazzák Boszniában, ahol ennek 
eredményeképpen a logisztikai szakállomány az alábbiak szerint csök-
kent: 

 Program  
bevezetése 

előtt 

Program  
bevezetése 

után 

Változás 

Logisztikai állomány 362 181 -181 

Polgári személyzet 
(vállalkozó) 

0 165 +165 

Szerződést kötő,  
ellenőrző 

0 28 +28 

 

A táblázatból látható, hogy a katonai logisztikai állomány 
181 – 28 = 153 fővel csökkent. 

5. A NATO tagságunk kapcsán új feladatként jelentkezik a Befo-
gadó Nemzeti Támogatás (BNT) és a Nemzeti Támogató Elem (NTE) 
területén jelentkező ellátási tevékenység. A BNT feladatainak teljes kö-
rű megvalósítása túlmutat a hadsereg feladatán és lehetőségén, ez orszá-
gos feladat. Ezért is fontos, hogy szerepet kapjon a magyar védelmi ipar 
ebben a kérdésben. 

Az NTE feladatai alapvetően katonai jellegűek, de a kanadai példából 
is látható, hogy a nem háborús műveletekben itt is előtérbe kerülnek a ci-
vil vállalkozások. 
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Ezen kérdéskörben már van előrelépés. A HM Elektronikai Igazga-
tóság Rt Logisztikai Igazgatósága felvállalta ezen feladatok zömét. Az 
igazgatóság eredményesen valósítja meg a BNT feladatok koordinálását, 
a hazai vállalkozások és a külföldi csapatok közötti kapcsolat fenntartá-
sát, a hazánk területén működő, illetve átvonuló SFOR, KFOR csapatok, 
valamint a gyakorlótereinket igénybevevő NATO csapatok vonatkozásá-
ban. 

6. A NATO-tagságunkhoz kapcsolódik a NATO Biztonsági Beru-
házási Programjában való részvétel is. A programban való részvéte-
lünk az ország geostratégiai helyzete, valamint a katonai infrastruktúra 
alacsony színvonala indokolja. A NATO által építendő létesítmények a 
szövetség igényeit hivatottak szolgálni. A 2154/1999 Kormányhatáro-
zat jóváhagyta Magyarország teljes körű részvételét a programokban. A 
Kormány egyetért azzal, hogy a hazai gazdasági társaságok a szükséges 
minősítési eljárás után részt vegyenek a NATO nemzetközi tenderein. 

Magyarország jelenleg négy képesség csomag megvalósításában étin-
tett. A kommunikációs képesség csomag megvalósítása a befejezés előtt 
áll, a projektek arra irányulnak, hogy biztosítsák a NATO-szervek és pa-
rancsnokságok, valamint Magyarország közötti információ cserét. 

A radar képesség csomag három háromdimenziós radarral felszerelt 
bázis komplett megvalósítását tartalmazza. A katonai együttműködés 
egyik feltétele, hogy a magyar katonai repülőterek alkalmasak legyenek a 
NATO megerősítő erőinek fogadására vagy egyéb szövetségi feladatokra. 
Ezeket a fejlesztési feladatokat tartalmazza a repülőtéri képesség cso-
mag. Az előzőhöz némileg kapcsolódik a légtér irányítási és vezetési ké-
pesség csomag. (5) 

7. A csapat és létszámcsökkentés jelentősen csökkentette a hadse-
reg „M” kapacitását is. Éppen ezért a béke feladatokban való részvétel 
mellett fokozott igény jelentkezik a polgári szervezetek „M” feladatokba 
való bevonása iránt is. 

8. A NATO tervezési rendszerének átvétele biztosítja az MH részére 
a hosszabb (3 –6 év) távú konkrét, költségvetési számokkal is alátámasz-
tott előrelátását. Ez lehetővé teszi, hogy a megrendeléseket (beszerzés, 
modernizálás, javítás, stb.) több évre előre lehet prognosztizálni, ami az 
ipar számára egy hosszabbtávú előrelátást, tervezhetőséget biztosít. 

Összefoglalva a jelenlegi helyzet elemzését, megállapítható, hogy a 
klasszikus hadiipari funkciókhoz (új termék szállítása; szűk körű, konkrét 
szolgáltatások) képest lényegesen szélesebb igények jelentkeznek a had-
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sereg részéről a védelmi ipar irányába. A hadseregben végbement válto-
zások (csökkentés, NATO-tagság, haderőreform) hatására a logisztikai 
biztosítás területén is jóval sokrétűbb és változatosabb igények fogalma-
zódnak meg. A jelenlegi átmeneti helyzetben ezek az igények még ponto-
san nem alakultak ki, megfogalmazásuk folyamatban van. A változó álla-
pot nagyfokú rugalmasságot követel a védelmi ipar szereplőitől. A 
NATO-szervekkel, más NATO-tagországokkal történő ipari együttműkö-
dés pedig új, magasabb minőséget vár el a szereplőktől. 

III. Javaslatok a jövőre 

Megállapítható, hogy a magyar védelmi iparra szükség van. Ha 
lemondunk a még meglévő hadiipari kapacitásaink fenntartásának biz-
tosításáról, úgy azt érjük el, hogy az ország katonai védelmét kizárólag 
a külföldről történő haditechnikai beszerzésekkel tudjuk csak megolda-
ni. Természetesen ekkor már felmerül a külföldi gyártótól való ár-, tech-
nológiai színvonal-, szállítási határidő-, de főleg a politikai-gazdasági 
függés kérdése is. A realitások talaján számolva olyan védelmi iparral 
nem számolhatunk hazai bázison, amely a hadsereg igényeit 100%-ban 
képes kielégíteni, de a meglévő lehetőséget meg kell őrizni. A nagy tö-
megű eszközöket (kézi fegyverek, a katona egyéni felszerelése, alap gép-
járművek, nagy tömegű híradó berendezések, stb.) alapvetően hazai bázi-
son kell előállítani. Megítélésem szerint a magyar gazdaság képes a 
hadsereg igényeinek 50%-át kielégíteni átlagban. Ez a százalék nagyobb 
a szolgáltatások területén, míg a speciális haditechnikai berendezések vo-
natkozásában kisebb. 

A hadsereg és az ipar (nemzetgazdaság) jobb együttműködése ér-
dekében a következőket javaslom: 

1. Javítani kell a védelmi ipar tájékoztatását 

Megítélésem szerint ki kell választani azon szervezeteket, amelyekre 
hosszabb távon szüksége van az MH-nak és ezen szervezeteket el kell 
látni megfelelő információval. Ennek célja a következő: 

• a vállalkozások legyenek tisztában a hosszú távú igényekkel, 
tudjanak arra felkészülni, 

• az igények ismeretében fel tudják mérni, hogy milyen szerve-
zeti, illetve profilváltoztatásra van szükség ahhoz, hogy a pia-
con tudjanak maradni, 
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• tudják tervezni kapacitásukat, fel tudjanak készülni az egyes 
feladatokra. 

 

Ezen információkat a legtöbb hadiipari termelést, szolgáltatást végző 
szervezet „így vagy úgy” megszerzi, de korrekt, pontos tájékoztatás tisz-
tább helyzetet tudna teremteni. 

A hadsereg is profitálhat ebből, mivel felkészültebb partnerekkel 
kell a feladatokat megoldani, a hosszabb távra tervezett programok ol-
csóbbak is lehetnek, mint az azonnali megrendelések. 

Természetesen ez a „kiválasztás” nem örök érvényű lenne. Időről – 
időre felül kellene vizsgálni a kiválasztott szervezeteket és pontosítani a 
névsort. Beléphetnek új szervezetek és kimaradhatnak a nem teljesítők. 

Az ilyen jellegű együttműködésre van példa a világban. A már emlí-
tett „Kanadai vállalkozásélénkítő program”-ot a Kanadai Védelmi Mi-
nisztérium széles körben ismertette a potenciális beszállítókkal és 2001. 
április 3-án egy „Ipari Nap” keretében az érdeklődőket előadások formá-
jában tájékoztatta és biztosította a konzultációt. A programfelelős elérhe-
tőségét (tartózkodási hely, telefon, fax, Internet) széles körben közzétet-
ték és biztosítják a folyamatos konzultációt. 

Hasonló eljárás-módot tapasztaltam más programok vonatkozásá-
ban is. 

2. Segítség az ipar felkészítésében 

NATO-tagságunk kapcsán alapvetően két területen van szükség a 
segítségre – főleg információk biztosítása útján - , ezek a következők: 

• megfelelő NATO szabványok megismerése, 

• minőségbiztosítás, a szervezetek minősítése. 
 

Úgy tapasztaltam, hogy ebben a kérdésben már sok minden történt. 
Itt csupán – kapcsolódva az első javaslathoz – az információ biztosítást 
kell intézményesíteni. 

 

3. A beszerzések, szolgáltatások összehangolása 
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A hadsereg és a rendvédelmi szervek részvételével célszerű létre-
hozni egy együttműködő csoportot vagy ad-hoc bizottságot, amely a 
tárgyévre vagy hosszabb távra tervezett azonos típusú beszerzéseket ko-
ordinálja és egyezteti. Kölcsönös tájékoztatást ad a potenciális szállítók-
ról, azok teljesítőképességeiről. 

4. Felkészülés az „M” igények kielégítésére 

A megfelelő ipari kapacitásokat – gazdaság mozgósítás esetére – ké-
pessé kell tenni ara, hogy katonai termékekkel a hadsereget és a rendvé-
delmi szervezeteket – minél nagyobb mértékben – ellássa. Ezen kérdés-
ben is történtek pozitív lépések a Gazdasági Minisztérium részéről az 
utóbbi időben. Tovább kell folytatni a megkezdett utat. 

5. Referenciák biztosítása 

A gazdaságos, illetve az exportra történő fejlesztésben, gyártásban 
szükséges a magyar referencia. Ezt az MH tudja biztosítani a technikai-
lag, műszakilag valóban jó termékek hadseregben történő kipróbálása, 
csapatpróba végrehajtása, a termékek rendszeresítése utján. 

6. A beszerzésekkel összekapcsolt ipari kooperáció 

A haditechnikai beszerzések jelentős része külföldről fog megtörtén-
ni. Ezen esetekben maximálisan törekedni kell az ipari kooperációra és 
ellentételezésre, amely a hazai védelmi ipart támogatja. 

7. Kettősrendeltetésű eszközök, objektumok alkalmazása 

A kettősrendeltetésű eszközök olyan eszközök, amelyek bizonyos 
alkalmazási kompromisszumokkal és kiegészítő műszaki megoldások 
eredményeként alkalmasak mind a polgári, mind a katonai feladatok 
végrehajtására. Békeidőben, a nemzetgazdaságban működnek, magasabb 
képességeik folytán jól hasznosíthatók természeti katasztrófa elhárítás-
ban, háborús helyzet esetén pedig a honvédelmet szolgálják. Jó példák a 
hazai TS uszály hidak vagy a sebesült szállításra berendezhető autó-
buszok. Nemzetközi példák is vannak: Norvégiában a haderő nehéz tré-
leres szállító kapacitása, Finnországban a nagy teherbírású csere – fel-
építményes szállító kapacitás a nemzetgazdaságban működik békeidőben, 
az USA kormánytámogatást nyújt polgári szállító repülőgépek és RORO 
hajók beszerzéséhez (ezzel megvásárolva a prioritást válsághelyzet eseté-
re). A Bundeswehr mozgósítási gépjármű szükségletének jelentős része 
(összkerékhajtású járművek formájában) ugyancsak a polgári szférában 
található. (6) 



 

 28 

Kanadában a hadsereg anyagi készletének és technikai eszközeinek 
a tárolása, megőrzése történik közös rendeltetésű objektum alkalmazá-
sával, ami lehetővé tette a személyi állomány és a raktárak csökkentését. 

A személyi állomány 1237 főről 297 főre, míg a raktár kapacitás 326 
ezer m 2 –ről 184 ezer m 2-re csökkent. 

Ma – a lőszer és robbanóanyag, valamint a kenő- és üzemanyagok 
kivételével – kettő nagy vegyes raktár bázis látja el központilag mind a 
három haderőnemet. 

A 25. Ellátó Raktár Montreál sajátossága, hogy az objektum egy 
civil logisztikai központban van, amit a hadsereg 30 évre bérel. Ez a gya-
korlatban azt jelenti, hogy az ISO 9002 és ISO 14001 minőségbiztosítási 
tanúsítvánnyal rendelkező katonai ellátó raktár fizikailag a polgári logisz-
tikai központ részét alkotja, annak területén található. 

Összegzés  

A magyar védelmi iparra feltétlenül szükség van a hadsereg logisz-
tikai biztosítása érdekében. A hadsereg és az ipar kapcsolatát javítani 
kell egyrészt a megfelelő információk biztosítása utján, másrészt a hadi-
ipari termeléssel, szolgáltatással foglalkozó vállalkozások a jelen hely-
zethez történő rugalmas alkalmazkodásával. 

Az általam megfogalmazott javaslatok megvalósítása pozitív válto-
zást eredményezhet a hadsereg – ipar kapcsolatban, ami mindkét fél szá-
mára hosszútávon eredményes. 

A NATO-országok hadiipari együttműködésébe történő bekapcso-
lódás adhat a magyar védelmi ipar szereplői részére egy hosszú távú, 
biztos jövőt. Ez viszont egy hosszú, bonyolult folyamat, amihez az MH 
beszállítójaként kell elsősorban bizonyítani. 
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