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EGY „BENNFENTES” ÁLLÁSPONTJA 
A MAGYAR VÉDELMI IPAR HELYZETÉRŐL 

Absztrakt 

Azzal a nem titkolt szándékkal állítottam össze ennek a cikknek a 
háttéranyagát, hogy azok, akik a védelmi ipar jövőjét meghatározó 
döntések előkészítésében részt vesznek, ezzel a területtel foglalkoz-
nak vagy terveznek foglalkozni, esetleg azok is, akik döntéseket hoz-
nak a későbbiekben, láthassák egy, az ipari oldalt képviselő vezető 
véleményét is. Természetesen nem biztos, hogy minden javaslatom-
mal, megállapításommal mindenki egyet fog érteni, de ez nem is volt 
a célom. Sok esetben elég sarkosan fogalmazok, provokálok, gondo-
latokat szeretnék ébreszteni, hogy utána lehessen beszélgetni róla. 
17 éve foglalkozom a védelmi iparral, azon belül hadiiparral, nem ke-
reskedő (bár kereskedünk is), hanem igazi fejlesztő és gyártó cég 
vezetőjeként. Ismerem a hazai cégeket, jogszabályokat, lehetősége-
ket, valószínűleg hallottam már minden kifogást, mellébeszélést a 
döntéshozóktól, „szakemberektől”, vevőktől és gyártóktól is, hogy mit 
miért nem lehet tenni. Ha elhittem volna, amit állítottak, hogy mire 
képes és mire nem képes a hazai ipar, akkor az elmúlt évtizedben 
nem fejlesztettünk volna több mint száz új védelmi-ipari terméket, és 
nem adtuk volna el őket itthon és külföldön. Az alábbi anyag a ma-
gyar védelmi ipar fejlesztésével kapcsolatos szakmai álláspontom 
összefoglalása, kérdések-válaszok formájában, korábban készült in-
terjúk, cikkek felhasználásával. 

Kulcsszavak: védelmi ipar, Irinyi terv, védelmiipari stratégia, hadi-
ipar, fegyvergyártás 

1. Bevezetés 

Amikor átvettem a Gammát, 79 éves volt. Számomra ennek az volt 
az üzenete, hogy történjen bármi, úgy kell tevékenykednem, hogy 
legalább újabb 79 éven keresztül létezzen, rövid távú érdekeknek ne 
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áldozzam be a hosszú távú céljainkat. Még Nagy-Magyarország volt, 
amikor a céget alapították. Azóta változtak a határaink, rendszerek 
jöttek és mentek, a rendszerváltást követően egymást váltották a 
kormányok, miniszterek, államtitkárok. Sokuknak már a nevére sem 
emlékszik a szakma, de a Gamma az Gamma maradt. 

Ezzel felelősség is jár. Ha úgy gondoljuk, hogy valaki nem rendel-
kezik megfelelő információkkal ahhoz, hogy megfelelő döntéseket 
hozzon, vagy nem tudunk egyetérteni azzal, amit mond, akkor köte-
lességünknek érezzük, hogy felemeljük a kezünket és szólásra je-
lentkezzünk, legyen az miniszter, államtitkár, parancsnok, osztályve-
zető, katona vagy civil. Az Irinyi-terv bejelentését követően rengeteg 
kérdés érkezett felém. Tájékozódtam a védelmi iparban érintett valódi 
fejlesztő és gyártó cégeknél. Sajnos, nem csak a cégeket összefogó 
szövetséget, de a cégeket sem kérdezték az előkészületek során, a 
cikk írásakor még egyetlen, az iparágban tevékenykedő szakember 
sem volt bevonva a munkába. 

Úgy látom, hogy az Irinyi-terv hatalmas lehetőség lehet ennek az 
iparágnak és az országnak, de könnyen előfordulhat, hogy már az 
elején nagyon rossz irányba indulunk...  

2. Általánosságban a nemzeti védelmi ipar szükséges-
ségéről, lehetőségéről 

Hazánkhoz hasonló kapacitásokkal rendelkező NATO tagországok 
példáját követve, a Nemzetgazdaság Biztonságos Működésének és 
Védelmi Felkészítésének átfogó koncepciójával összhangban, töre-
kedni kell a biztonsághoz, a védelemhez szükséges termékek hazai 
forrásokból való beszerzésére, az elvárt minőség biztosítása mellett.  

„A NATO tagságból fakadó biztonsági előnyök a nemzeti katonai 
képesség fenntartásának és a közös védelmi képességekhez való 
hozzájárulás kötelmével járnak együtt. Ezért kötelezettségünk és ér-
dekünk, hogy a hon- és rendvédelmi szervek haditechnikai ellátását 
javítsuk, a hadiipart korszerűsítve aktívan bekapcsolódjunk az euró-
pai védelmi ipar összehangolt fejlesztését célzó programokba. 

A honvédelmi költségvetés emelése lehetővé teszi a hon- és rend-
védelmi szervek beszerzéseinek növelését. Ez önmagában a jöve-
delmező gazdálkodást nem alapozza meg, ami ugyancsak azt tá-
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masztja alá, hogy a hadiipar számára az egyetlen kitörési út a szelek-
tív fejlesztés, az együttműködés a NATO és az EU tagállamok válla-
lataival, valamint az export fokozása. 

A fejlesztést piaci viszonyok között kell megvalósítani, kivételesen - 
fontos nemzetbiztonsági érdekből - nem gazdaságos tevékenységet 
is folytatva, egyértelműen szabályozott állami támogatással.” 

A nemzeti védelmi feladatok ellátását illetően a nemzetközi példák 
azt mutatják követendő irányként, hogy valamennyi nemzet igyekszik 
elsődlegesen a saját iparára támaszkodni a szövetségesi kötelezett-
ségek keretein belül. Az itthoni potenciális vevők költségvetése fo-
lyamatosan csökken, így a védelmi ipar fejlesztése a növekvő adóbe-
vételek, importkiváltó-hatás vagy az exportképesség szempontjából is 
egyre fontosabb lenne. Az itthon gyártott termékek vagy hazai sze-
replők által nyújtott szolgáltatások vételárának akár több mint ötven 
százaléka adók formájában visszaforoghat az államhoz, így bár a 
minisztériumok költségvetése szempontjából nem, de a központi költ-
ségvetés szempontjából akár kétszeres ár mellett is a hazai az ol-
csóbb. A GDP-növekedés mellett ez közvetve újabb forrásokat bizto-
sít a további fejlesztésekhez.  

Vagyis, ha már a védelemre költünk, legalább itthon költsünk, amit 
egy szűkülő piacon természetesen csak a külföldi rendelések rovásá-
ra lehet, viszont így teszik ezt a „nagy országok” is.  

Az eddig megvalósult import-beszerzések nem ösztönözték és 
ösztönzik a nemzeti ipar fejlődését/fejlesztését. A magyar hadiipar ma 
még rendelkezik azzal a potenciállal, amely egy – a magyar védelmi 
feladatok ellátását szolgáló – termék fejlesztéséhez és gyártásához, 
hosszú távú üzembentartásához, majd későbbi korszerűsítéséhez 
szükséges. 

A haditechnikai termékek gyártása az, amely a nehéz körülmények 
között is munkahelyeket tartott fenn (például az USA, Németország, 
Lengyelország és több más ország is a legutóbbi gazdasági válság 
kezdetekor jelentős hadiipari programokat indított el ennek érdeké-
ben), és megőrizte alapvető működőképességét, amelyre a helyzet 
normalizálódását követően alapozni lehetett. A belső piac politikai 
döntés alapján történő átrendezésével (külföldi termékek hazaival 
való kiváltása – ahol lehetséges), külön források beemelése nélkül is 
látványos fejlesztést (fejlődést) tesz lehetővé. 
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Ennek érdekében a biztonsági szempontoknak lényegesen domi-
nánsabban kell megjelenniük az állami beszerzéseknél. Ezt az elvet 
szükséges követni a honvédségi, belügyi beszerzések gyakorlatában 
is, amelynél a magyar védelmiipari termékek beszerzésére lehetősé-
get ad a 228/2004. (VII.30.) Kormányrendelet megfelelő pontjainak 
alkalmazása.  

Képes-e az ország védelmi ipara nemzetközileg is értelmezhe-
tő méretű, komplex termékek előállítására? 

Ez alapvetően politikai szándék és pénz kérdése. A nemzetközi 
gyakorlat - a nemzeti védelmi feladatok ellátását illetően - azt mutatja, 
hogy valamennyi hosszú távú stratégiával rendelkező ország a hazai 
termékeket vásárolja, ezáltal fejlesztve/továbbfejlesztve/fenntartva 
saját nemzeti iparát.  

A rendszerváltás utáni Magyarországon a külső és belső piacvesz-
tés a hadiiparban funkcionális és strukturális válságot idézett elő. Ez 
a tulajdonviszonyok átrendeződésével és jelentős kapacitások el-
vesztésével/megszűnésével járt. Az így kialakult struktúra kedvezőt-
len volt, mivel túlnyomórészt tőkeszegény kis- és középvállalatok ké-
pezték a védelmi ipar gerincét, s jelentős tőkebefektetés sem történt. 
Komoly leépülést szenvedett el az ágazathoz szűkebb és tágabb ér-
telemben kapcsolódó kutatás-fejlesztési háttér is.  

Történelmi okok miatt sem repülőgépgyártás, sem komplex fegy-
verzeti rendszerek gyártása nem honosodhatott meg Magyarorszá-
gon. Ezért a strukturálisan hagyományos védelmi ipar - a jelentős és 
a hazai ipar képességét fejlesztő programok hiányában - a korábban 
rendszerbe állított hadfelszerelési eszközök kiszolgálására és kar-
bantartására fókuszált.  

Emellett a védelmi elektronika, vegyivédelem, radartechnológia te-
rén sikerült exportképes termékekkel és szolgáltatásokkal a fejlődő 
világban – ma is használható – referenciákat teremteni.  

Ahogy a HIÚZ, Beagle radar vagy a KOMONDOR példája is mutat-
ja, a magyar hadiipar rendelkezik még potenciállal a magyar védelmi 
feladatok ellátására alkalmas termékek kifejlesztésére, gyártására és 
teljes életciklusra szóló logisztikai biztosítására, majd későbbi korsze-
rűsítésére. Magyarországon megtalálható még és mobilizálható is 
mind a mérnöki tudás, mind a gyártó kapacitás. 
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3. Van-e értelme Magyarországon védelmi (hadi)ipari 
termékeket gyártani, fejleszteni? Miért nem jó, ha 
továbbra is külföldről vásárolunk, mint eddig? 

Magyar tervezésű és gyártású eszköz beszerzése: 

 hozzáadott hazai szellemi és fizikai értékkel bír; 

 magyar beszállítói kört alakíthat ki; 

 új munkahelyeket teremthet;  

 magasabb technológiai szintet eredményez;  

 megteremti, biztosítja a megfelelő kiszolgálási, javítási képes-
séget, a szakemberképzés hátterét; 

 a hazai (had)mérnöki szaktudást célirányosan fenntartja és 
koncentrálja; 

 magyar (had)mérnökök szakmai fejlődésének bázisává válik;  

 az ország védelméhez tényleges kapacitásokat biztosít; 

 béke és veszélyeztetettségi/háborús időszakban növeli a 
„mozgósítható” gyártói kapacitást a Magyar Honvédség érde-
kében, a Magyar Állam védelmi feladatainak ellátására; 

 a Magyar Honvédség és a Belügyminisztérium szervezeteinek 
alkalmazói és üzembentartói igényeinek jobban megfelel; 

 biztosítja, hogy rugalmasan teljesíthetők a magyar szakmai 
igények akár kis sorozat (vagy egyedi darab) esetén is, a hazai 
tervezés és gyártás miatt; 

 a munkaadói és munkavállalói oldalon jelentős magyar adóbe-
vételeket generál. 

Külföldi gyártású, relációjú eszközök beszerzése: 

 nem a nemzeti ipar fejlesztésének irányába mutat;  

 várhatóan szinte semmilyen hazai szellemi és fizikai hozzá-
adott értékkel nem fog rendelkezni;  

 sorvasztja a hazai cégek K+F+I képességét, hozzájárul a kép-
zett magyar munkaerő külföldre áramlásához; 

 nagyon erős információvédelemmel rendelkezik, amely szinte 
teljesen lehetetlenné teszi az egyedi magyar igényeknek meg-
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felelő, kielégítő módosítások kialakítását, és nehezíti, lassítja, 
adott esetben ellehetetleníti a javítást és a karbantartást; 

 hátrányt szenved a hazai logisztikai rendszerbe való integrálás 
területén, nem biztosított, hogy a gyártási folyamat teremtse 
meg egyúttal a technikai kiszolgálási jártasságot is; 

 a javítóanyag jelentős részének csak a magyar igényekre tör-
ténő szállításával járna, ami költségnövelő tényező; 

 béke és veszélyeztetettségi/háborús időszakban meggátolná a 
külföldi gyártói kapacitás „mozgósíthatóságát” a Magyar Állam, 
a Magyar Honvédség érdekében; 

 a munkaadói és munkavállalói oldalon nem generál magyar 
adóbevételeket. 

Külföldi termék licenc alapú gyártása (amennyiben rendelkezésre 
állhatna hazai forrásból): 

 nem hoz létre exportképes terméket;  

 nem a nemzeti ipar fejlesztése irányába mutat;  

 várhatóan szinte semmilyen hazai szellemi és fizikai hozzá-
adott értékkel nem fog rendelkezni;  

 sorvasztja a hazai cégek K+F+I képességét, hozzájárul a kép-
zett magyar munkaerő külföldre áramlásához; 

 nagyon erős információvédelemmel bír, amely szinte teljesen 
lehetetlenné teszi az egyedi magyar igényeknek megfelelő, ki-
elégítő módosítások kialakítását, és nehezíti, lassítja, adott 
esetben ellehetetleníti a javítást és a karbantartást; 

 hátrányt szenved a hazai logisztikai rendszerbe való integrálás 
területén, nem biztosított, hogy a gyártási folyamat teremtse 
meg egyúttal a technikai kiszolgálási jártasságot is; 

 a javítóanyag jelentős részének csak a magyar igényekre tör-
ténő szállításával járna, ami költségnövelő tényező; 

 béke és veszélyeztetettségi/háborús időszakban meggátolná a 
külföldi gyártói kapacitás „mozgósíthatóságát” a Magyar Állam, 
a Magyar Honvédség érdekében; 

 a valóságban nem teremt, hanem megszüntet munkahelyeket, 
hiszen a külföldi termékekhez létrejövő gyártó munkahelyek 
létrehozásával párhuzamosan a hazai gyártóké megszűnnek, 
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ezen kívül a fejlesztésnél és képzésnél foglalkoztatottak mun-
kahelyei is megszűnnek, elsorvadnak; 

 nem a hazai munkaadói és munkavállalói oldalon generál több-
let magyar adóbevételeket (ami ez úton keletkezik, az nem a 
profilgazda magyar cégnél marad). 

Külföldi termék licenc alapú gyártása, amennyiben hazai forrásból 
semmilyen körülmények között sem állhatna elő (pl. repülőgép, ne-
hézfegyverzet, rakéta): 

 alapvetően megegyezik az előzőekben részletezett licence 
gyártás hátrányaival;  

 bár a saját fejlesztésű termékek gyártásához képest jelentékte-
len mértékben, de teremt vagy tart meg munkahelyeket, de 
csak a projekt idejére; 

 a munkaadói és munkavállalói oldalon nem generál jelentős 
magyar adóbevételeket.  

4. Politikai környezet, előzmények, jogszabályi háttér 

A kormány nemrég fogadta el az Irinyi-tervet, amelyben a kiemelt 
hét kulcságazat között szerepel a védelemi ipar is. Mit jelenthet ez a 
védelmi iparnak? 

Az Irinyi-terv 2020-ig a gazdaságfejlesztés prioritásait tartalmazza, 
amelyben hét stratégiai ágazatot jelöltek meg, köztük a védelmi ipart. 
A stratégia egyik célja, hogy az ipar aránya a bruttó hazai termékben 
(GDP) a jelenlegi 23,5 százalékról 30 százalékra emelkedjen 2020-ig. 
A védelmi ipar fejlesztésével az importfüggőség számottevő csökken-
tését szeretnék elérni a következő években, a honvédség és a rend-
védelmi szervek ellátásának biztosítására. 

Teljesen természetes, hogy a védelmi és biztonsági ipar vonatko-
zásában, más országokhoz hasonlóan, állami szerepvállalás mellett 
szükséges egy hosszú távú és fenntartható, részletes fejlesztési stra-
tégia kidolgozása. A Nemzetgazdasági Minisztérium égisze alatt 
2012 januárjában véglegesített Védelmi és Biztonság Ipar-ra kidolgo-
zott szakágazati stratégia- tervezet jól összefoglalta az iparági prob-
lémákat, a lehetőségeket és a szükséges lépéseket. 
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Az akkor előkészített stratégia alapvető célja egy erősen speciali-
zált, high-tech színvonalú, export-orientált védelmi és biztonsági ipar 
létrehozása volt. „A cél megvalósítása érdekében vissza kell állítani 
az állam stratégiai pozícióját, elsősorban integrátorként, arra a ma 
még meglévő profilgazda hazai tulajdonú technológiai bázisra kon-
centrálva, amelyre mindez építhető. A szűkös költségvetési források 
még indokoltabbá teszik, hogy egy stabil, jogszabályok által garantált 
költségvetési háttér kerüljön kialakításra program- vagy projektkölt-
ségvetések formájában.” Ugyanekkor elindult a gazdaságbiztonságról 
szóló törvény kidolgozása is, amely megalkotásában is részt vettek 
szakértők. Bár a kidolgozott védelemi ipari stratégia az elmúlt évek-
ben fiókban hevert, de folyamatosan frissült, így mindenképpen pozi-
tívum, hogy ebben a kérdésben előrelépés történt. Reméljük, hogy az 
Irinyi-terv részeként, a korábban a Szövetséggel együttműködésben 
kidolgozott stratégia továbbfejlesztett változataként fog a közeljövő-
ben megjelenni.  

A védelmiipari stratégiát egy rendkívül fontos, alapvető dokumen-
tumnak tekintjük, mivel egyfajta útmutatóként, hivatkozási alapként 
lehet használni.  

Többször is elhangzott a különböző nyilatkozatokban, hogy egy 
tárcaközi munkabizottság dolgozik Magyarország fegyvergyártási 
képességének megteremtésén. Ez vajon azt jelenti, hogy csak a 
fegyvergyártást kívánja támogatni a kormányzat? Nem ismerve a 
konkrét nyilatkozatok körülményeit, a védelmi ipar szereplői még 
mindig abban bíznak, hogy csak félreértésről van szó. A sajtó a beje-
lentés pillanatától kezdve az eredeti bejelentésben szereplő védelmi 
ipar és fegyverzeti eszközök helyett már hadiiparról és fegyvergyár-
tásról beszél, ami részben érthető, hiszen sokkal érdekesebb egy 
„fegyvergyártás” főcím a „védelemi iparnál”. Lehet a fegyvergyártás is 
a védelmi ipar újraépítésének része, de semmiképpen nem lehet 
hangsúlyos, kizárólagos eleme. 

Az előzőekből egy nagyon fontos következetés is levonható, még-
pedig az, hogy rendet kellene tenni a definíciók területén is. A nem-
zetközileg alkalmazott fogalmak között létezik egy nagyon általános 
„biztonsági és védelmi ipar” kifejezés (ez sok esetben még kiegészül 
a „repülőgép- és űriparral”), ennél azonban szűkebb terület a „véde-
lemi ipar”, amelynek része a „hadiipar” és a „kettős felhasználású 
termékeket is gyártó ipar” is. A hadiipar szűkebb területe a fegyver- 
és lőszergyártás. 
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Visszatérve a stratégia kidolgozására, vajon helyes elképzelés a 
tárcaközi munkabizottság létrehozása? A Szövetség évek óta java-
solja ennek megteremtését, hiszen amikor a védelmi ipar kerül szóba, 
hajlamosak vagyunk mindig csak a honvédségre és a hadiiparra gon-
dolni, de nem lehet minden feladatot és felelősséget a Honvédelmi 
Minisztérium „nyakába varrni”. Folyamatosan hangoztatjuk, hogy 
szükség van egy olyan „munkacsoportra”, ahol jelen vannak a HM, az 
MH, a BM, az OKF, a Rendőrség, az NGM és az ipar képviselői, és 
ahol a hazai beszerzésekkel, fejlesztési irányokkal és a közreműkö-
dőkkel kapcsolatban fel lehet mérni a valós helyzetet, objektív dönté-
seket lehet hozni, amelyek azután végrehajtásra is kerülnek. Teljesen 
természetes, hogy az egyik alkalmazó (például a Magyar Honvédség) 
rövid távú érdekei nem feltétlenül egyeznek a saját irányító miniszté-
riuma, a Honvédelmi Minisztérium és annak cégeinek érdekeivel. 
Emellett ezek az érdekek köszönő viszonyban sincsenek, mondjuk a 
BM vagy az NGM, esetleg az ország érdekeivel.  

Ebben a helyzetben kell okosnak lenni, végül egy szakmailag is el-
fogadható politikai döntést hozni és azt végrehajtani. Erre az egyik 
legalkalmasabb fórum egy munkabizottság. Az ipari oldal készen áll a 
közös munkára, várja az ezzel kapcsolatos megkeresést. A vég-
eredmény szempontjából meghatározó, hogy ebben a fázisban kik 
lesznek azok, akik ebben a munkában részt vesznek. Csak az elmúlt 
években is aktív, valós fejlesztő és gyártó tevékenységet végző cé-
geket szabad figyelembe venni az ipari oldal képviselőjeként, a ke-
reskedőket, ügynököket, egyemberes és külföldi cégeket ki kell hagy-
ni az első körös egyeztetésekből, mert mindent meg fognak tenni an-
nak érdekében, hogy ne induljanak el újra a hazai ipari cégek a fejlő-
dés útján. Gondolkodásukban a HM, a BM, a Privát cég, teljesen 
mindegy, mindenki konkurens, aki gyárt, mert ha a hazait veszik, ak-
kor nincs mit behozni és egyszerű kereskedelemmel eladni. Tekintet-
tel arra, hogy nagyon jó érdekérvényesítő képességekkel rendelkez-
nek, és mélyen be vannak ágyazva az itthoni rendszerekbe is, így az 
egyetlen megbízható mód, hogy induláskor teljesen kizárják őket az 
előkészítő folyamatból.   

A munkacsoport mellett célszerű lenne a BM OKF-nél már létreho-
zott Műszaki Tanácsadó Testületekhez hasonló megoldás alkalma-
zása a többi szervezetnél is. E testület tagjait szakmai alapokon kérte 
fel a főigazgató, feladatuk, hogy felülvizsgálják a fejlesztési terveket, 
a beszerezni kívánt eszközöket, és tanulmányokat, háttéranyagokat 
írjanak, javaslatokat tegyenek a döntéshozók számára. Első lépcső-
ben véleményezik az adott szervezet műszaki szakemberei által elő-
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készített anyagokat, esetenként vissza is küldik, és a helyes irányba 
terelik a folyamatot. Így nem fordulhat elő, hogy valakinek a „kiváló” 
ötlete úgy valósul meg, hogy annak nincs semmi értelme, mert nem 
volt senki más a rendszerben, aki akár józan paraszti ésszel meg-
vizsgálta volna azt. A testület időben észleli azt is, ha egy termékről 
valaki azt állítja, hogy csak külföldről szerezhető be, ami a valóság-
ban nem állja meg a helyét. Ilyen szervezetre lenne szüksége minden 
olyan területnek, amely tevékenysége során a hazai védelmi iparban 
elérhető terméket tudna felhasználni (MH-HM, BM-rendőrség, TEK), 
de a kisebb szervezeteket (pl. parlamenti őrség), akár ad hoc jelleg-
gel is, hozzá lehet rendelni egy-egy testülethez. A szakági testületek 
felett egy központi tanácsadó testület állhatna, amelyben minden ta-
nácsadó testület egy-egy főt jelölne. Ennek segítségével a központ 
iránymutatása közvetlenül eljuthatna minden ágazathoz, és alulról is 
garantáltan feljut minden javaslat a központba. A központi szervezet 
meg tudja vizsgálni minden konkrét beszerzésnél, hogy van-e esetleg 
hasonló beszerzés más területeken, azonos eszköz alkalmazható-e, 
indokolt-e az eszköz beszerzése, vagy más szervezet erőforrásait 
kellene használni, rendelkezésre áll vagy előállíttatható-e hazai gyár-
tásban, akár kisebb, de elfogadható kompromisszumok árán. Termé-
szetesen ez bizonyos körök érdekeit sértheti, de pont ez lenne a 
szándék. 

5. A 2010-es kormányváltást követő események 

2010 után többször is kiemelt célként került megfogalmazásra a 
magyar védelemi ipar talpra állítása. Jogosan merül fel a kérdés: az 
elmúlt években nem történt semmi? Az biztos, hogy a kormányzati 
szinten megfogalmazott feladatokból sajnos viszonylag kevés dolog 
valósult meg. Tulajdonképpen az elmúlt években az utóbbi évtizedek 
mélyrepülése zajlott a hazai védelemi iparban, pedig korábban azt 
gondoltuk, az aktuális helyzetből csak felfelé vezet az út. A hozzáér-
tés hiánya, a félreértelmezett problémák és lehetőségek miatti hibás 
döntések után, és az eredményeinek elrejtésével próbálkozó ámokfu-
tást követően, az új Honvédelmi Miniszter kinevezésével, úgy tűnik, 
talán most elindulhat valami jó irányba. Szembe kell nézni a tények-
kel, le kell vonni a következtetéseket, hogy újra elkezdhessünk épít-
kezni. Ha működőképes hazai cégekre alapozva tesszük ezt, akkor a 
megfelelő végeredmény elérésének kockázata csökken, azonban 
ehhez szükséges az iparfejlesztések során a profil szerinti cégkivá-
lasztás. Ma elsősorban a meglévő termékekre és az Irinyi-tervben is 
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meghatározott import kiváltására kellene koncentrálni, ha pedig 
eredményeket akarunk elérni, akkor rövid távon a termékfejlesztések-
re kellene összpontosítani. Igaz, ma egyre nehezebb megfelelő szak-
embereket találni, de azért a mérnöktudás, ha korlátozottan is, még 
megtalálható. Ma az egyik legnagyobb feladat a bizalom helyreállítá-
sa, hogy a cégek újra együttműködjenek egymással, és az állami 
szereplőkkel merjenek belevágni a fejlesztésekbe, elhiggyék, hogy ha 
jót alkotnak, akkor azt itthon is megveszik tőlük.  

Az elmúlt évek során az MH megrendelése a hazai védelemipari 
vállalkozások felé gyakorlatilag megszűnt. Ebben minden bizonnyal 
szerepet játszott a nehéz gazdasági helyzet, de legalább olyan mér-
tékben a nem megfelelő hozzáállás. Ez most pozitív irányba mozdult, 
és elindult néhány minimális mértékű beszerzés. A BM területén jobb 
volt a helyzet, itt voltak megrendelések, és figyeltek arra is, hogy ha 
már vásárolni kell, akkor legalább elsősorban hazai termékeket sze-
rezzenek be. A következő évek egyik jelentős programja lehet a hazai 
tűzoltóautó-gyártás újraindítása a BM HEROS vezetésével. 

6. A közeljövő legfontosabb teendői 

Először a fejekben kell rendet rakni! A külföldi diplomatáktól általá-
ban azt halljuk, hogy Magyarországon a védelmi célú beszerzések 
nem elég nyíltak, hogy védjük a piacunkat, és ezt szándékosan ösz-
szemossák a korrupcióval is. Ezzel szemben nézzük meg, mi történik 
más NATO tagállamokban: a védelmi célú beszerzések nyolcvan 
százaléka nem nyílt eljárásban történik, míg Magyarországon a nyílt 
eljárások jelentik a beszerzések nagy részét. A határon átnyúló ten-
derek eredményeit tekintve pedig a nyílt NATO-eljárások nyertesei 
több mint 90 százalékban Németország, Franciaország, Anglia vagy 
Spanyolország. Minden ország a saját hadiiparát védi, próbálja ren-
delésekhez juttatni, a több tízezer embert foglalkoztató cégek lobbi 
tevékenységüket állami, diplomáciai támogatással végzik máshol is.  

A piacképes termékkel, szolgáltatással rendelkező vállalkozások 
marketing tevékenységét kellene segíteni államilag nálunk is. Bár 
kezdeményezések vannak, de érdemi tevékenységet jelenleg sem 
végez senki, remélhetően az Irinyi-program elfogadása ezen a terüle-
ten is pozitív változást hoz majd. Legfontosabbnak most azt látom, 
hogy itthon képesek legyünk ellenállni a külföldi nyomásnak, merjünk 
hazai termékeket vásárolni, és nehéz gazdasági helyzetben a hazai 
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beszerzéseket részesítsük előnyben. Akik a beszerzésben dolgoz-
nak, valamint a HM, a BM szakemberei, legyenek büszkék arra, hogy 
hazai eszközöket alkalmaznak. Akik a diplomáciában dolgoznak az 
ország érdekében, merjék felvállalni, hogy hazai megoldásokat aka-
runk preferálni, és lobbizzanak azért, hogy külföldön is kapjunk lehe-
tőségeket. Ehhez persze az is szükséges, hogy ne érje őket itthonról 
az a vád, hogy ez esetben biztos „valamelyik cégnek dolgoznak”, így 
előrelépés a területen csak kormányzati támogatással történhet. Ha 
ezt sikerül elérni, lesz egy alap, melyre lehet építkezni, hogy újra 
nemzetközi sikerekről is be lehessen számolni.  

A beszerzéseknél törekedni kell a folyamatosságra és a kiegyen-
súlyozottságra. A hazai cégeknek is ez az érdeke, mert így tudnak 
tervezni, építkezni. A folyamatosan érkező friss eszközök esetén tö-
rekedni kell arra, hogy a régiek az élettartamuk végén kiképzési 
anyagként kerüljenek felhasználásra, vagy értékesítsék őket külföld-
ön, s ha ez nem lehetséges, itthon történjen a megsemmisítésük.  

Vajon a jogszabályi háttér alkalmas a védelmi ipar fejlesztéséhez? 
Most úgy látjuk, hogy a védelmi ipar feltámasztásához a jogszabályi 
háttér adott, a kormányzati szándék is megvan, a gazdaságbizton-
ságról szóló törvény vagy a védelmiipari stratégia megalkotásának 
szándéka is ezt támasztotta alá, és ehhez jól illeszkedhet az Irinyi-
program, amely várhatóan érinteni fog számtalan magyarországi kis- 
és középvállalkozást is. Jelen pillanatban már csak egy dolog hiány-
zik, mégpedig a megrendelések. Ezért egy kicsit még türelmesnek 
kell lennünk, hogy a magyar védelmi ipar újra elfoglalja a hazai és 
nemzetközi palettán az őt megillető helyet. 

A megrendelések területén várhatóan előrelépést jelenthet az a 
kormányzati kommunikációban is megjelent információ, hogy a hon-
védelemi költségvetés jelentősen javulni fog. Így újra lesz lehetőség a 
technikai eszközök minőségi és mennyiségi fejlesztésére. Fontos el-
várás lenne, hogy lehetőség szerint ezen belül minél nagyobb mér-
tékben kerüljön sor hazai termékek vásárlására. Ahol pedig egy hazai 
és egy külföldi termék között kell dönteni, minden más országhoz ha-
sonlóan nálunk is az itthon fejlesztett és gyártott terméket szerezzék 
be. Természetesen, ez nem csak a honvédségi, hanem más védelmi 
célú (pl. BM, Paks) beszerzéseknél is így kellene, hogy történjen. A 
rendelkezésre álló forrással kapcsolatban is vannak bíztató jelek. Az 
elmúlt évben sok védelmiipari cégnél újra elindultak az itthoni beszer-
zések, tehát valami történik, úgy tűnik, jobb a helyzet, mint egy-két 
évvel ezelőtt volt. Remélhetően ez a tendencia folytatódik, a honvéd-
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ségi, rendvédelmi, biztonsági beszerzések költségvetés lehetőségei 
tovább javulnak, és valóban a magyar termékek kapnak prioritást. 

Tény, hogy a külügyminisztérium egyre nagyobb hangsúlyt helyez 
a gazdasági diplomáciára. Volt a keleti nyitás, déli nyitás, és elég 
nagy hangsúlyt kapott, hogy exportáljunk, eladjunk, hogy ezt támo-
gassák. Vajon milyen lehetőségei adódnak ezeken a területeken a 
hadiipari cégeknek?  

Az exportösztönzés terén fontos, hogy a honvédelmi, illetve a kül-
ügyi kormányzat is kezdi felismerni, hogy az ő segítségük nélkül a 
védelmiipari cégek nem fognak előrejutni. Nekik erős hazai háttér-
országra van szükségük, azt pedig a kormányzati szerveknek is bát-
ran fel lehet vállalni, hogy a magyar ipar érdekében lépjenek fel kül-
földön. Egy külföldi kiállításon sok esetben egy adott ország védelmi-
ipari termékeit nem a cégek mutatják be, hanem a honvédség vagy a 
katasztrófavédelem speciális egysége. Ha valaki érdeklődik, egy hi-
vatásos mondja el egyenruhában a tapasztalatait (például a katoná-
nak) az adott termékről. Ha pedig üzleti kérdés merül fel, akkor a hát-
térből előlép a gyártó cég képviselője, és részletes felvilágosítást ad 
mindenről. Van olyan ország, ahol a honvédségen belül külön egység 
foglalkozik az ilyen tevékenységgel, és nevükben is viselik az „ex-
portösztönző” funkciót.  

Ezt a fajta megközelítést Magyarországnak is fel kellene vállalnia, 
illetve fel kellene ismernie, hogy a magyar hadiipar akkor fog jól meg-
élni, ha a termékeit külföldön is el tudja adni. Az elmúlt évek egyik 
eredménye, hogy a kormányzat engedélyezte és erősítette a katonai 
diplomácia lobbi-tevékenységét ezen a területen. A 2015-ös év elég 
sok extra feladatot szabott a honvédség számára: itt volt a menekült-
válság, és volt egy minisztercsere is, így nem ez volt a prioritás, en-
nek ellenére az irány továbbra sem rossz.  

A minisztérium és a védelmiipari cégeket tömörítő szövetség kö-
zött az együttműködés jó, és a korábbiakhoz képest kifejezetten javult 
is. A kétezres évek közepén a Magyar Honvédség már elkezdett 
megjelenni külföldi kiállításokon kiállítóként, alapvetően a Haditechni-
kai Intézet (HTI) állománya adta hozzá az egyenruhás jelenlétet és az 
eszközök egy részét, ami később teljesen leállt.  

A konkrétan hadiiparral is foglalkozó Magyar Nemzeti Kereskedő-
ház (MNKH) rendszerének ismételt létrehozása jó irány és jó szán-
dék. Probléma, hogy ezzel párhuzamosan a korábban létező kiállítá-
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sokhoz kapcsolódó közvetlen támogatási rendszerek eltűntek, így 
vagy az MNKH szervez egy kiállítást vagy teljesen a cégek költségve-
téséből kell kigazdálkodni a részvételt. A kereskedőházak eredmény-
orientáltak, ráadásul gyors eredményt kellene felmutatniuk. Nem 
ugyanolyan kapcsolatokra, emberekre van szükség a kereskedőház 
oldaláról, mint ami például egy élelmiszeripari termék értékesítéséhez 
szükséges. Sokkal bonyolultabb, lassabban térül meg, és drágábbak 
az ezekhez szükséges megjelenések. Emellett sokkal kevesebb cé-
get is érint. Nem mindegy, hogy 300 céget vittem ki tízmillió forintért 
Németországba egy kiállításra, vagy két céget viszek ki ötmillióért. 
Sokkal rosszabban mutat a számok szintjén, de ha csak két cég van, 
akit ki lehet vinni, akkor azt a kettőt kell kivinni. És ha nem visszük ki, 
akkor vagy nem fog elmenni, vagy, ahogy az elmúlt években tapasz-
taltuk, a cégeink más országok standjai színeiben jelennek meg part-
nereik segítségével. Sajnos, az utóbbi három évben nem volt nemzeti 
stand egyik nagy európai kiállításon sem. 

A magyar kormányzati lobbinak tehát – és ebben az MNKH-nak, a 
Védelmiipari Szövetségnek is kiemelt szerepe van – azt kell itthon és 
külföldön is kommunikálnia, hogy milyen képességek, affinitások rej-
lenek a magyar hadiiparban. A hazai védelmi ipar elsődleges felada-
ta, hogy az üzleti lehetőségeit bővítse, hogy a magyar cégek el tudják 
adni szolgáltatásaikat, termékeiket itthon és a világban. A védelmi és 
biztonságiparban, vagy éppen az infrastruktúra- és kibervédelemben 
az ipari tevékenység rengeteg olyan terméket hoz létre, amely javítja 
az ország védelmi képességeit.  

Haditechnikai Intézet? Létezik még? A HM-nek a HTI volt az a 
szervezete, amelyben benne volt a potenciál, hogy megfelelő szak-
embergárdával rendelkezzen, és a nyelvtudásnak, valamint szakmai 
felkészültségnek köszönhetően részt tudjon venni külföldi rendezvé-
nyeken, ahol be tudta mutatni a magyar termékeket. Több mint 90 
éven keresztül nagyon jól működő rendszer volt, amelyet napjainkra 
sikerült szinte teljesen megszüntetni. A katonai fejlesztések céljából is 
szükség lenne a HTI ismételt megalakítására. 

Az Intézet szakemberei hazai, illetve nemzetközi kiállítások alkal-
mával egyrészt hiteles bemutatói voltak a hazai fejlesztésű, illetve 
gyártású termékeknek, másrészt ezeken a rendezvényeken jó mű-
szaki érzékkel látták meg a követendő újdonságokat (egyfajta szak-
mai „hírszerzés”). Ezek a jól felkészült mérnökök tudták a leghitele-
sebben képviselni az ország, a magyar ipar érdekeit a NATO, vala-
mint az EDA (European Defence Agency: Európai Védelmi Ügynök-
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ség) kutatás-fejlesztési fórumain. (Ez külföldön mindenhol „bevett 
gyakorlat”.) Ma minden alkalommal más és más, megfelelő mérnöki 
alapképzettséggel nem rendelkező, lelkes katonák mennek a szak-
mai kiállításokra.  

A jelen helyzetben a tudomány, az ipar és a védelem kapcsolati 
rendszere egységes rendezőelv nélküli dimenzióban van. Ahhoz, 
hogy ezt a megfelelő irányba állíthassuk, és a célok érdekében illesz-
tésre, összehangolásra kerüljön, elkötelezett, jól képzett szakembe-
rekre (jelen esetben „mérnök-katonákra”) van szükség. Ilyen egyéni-
ségek voltak a Haditechnikai Intézet/Technológiai Igazgatóság állo-
mányában, és a fenti célok elérése érdekében létre kell hozni (ismét!) 
egy olyan, hatékonyan működő szervezetet, ahol – a jelenlegi szűkös 
feltételek mellett is – optimális lehetőségek nyílnak munkájuk haté-
kony végzéséhez.  

Nemcsak a haditechnikai kutatás-fejlesztés területén, hanem a 
Magyar Honvédség – elsősorban haditechnikai jellegű – beszerzései 
során egy ilyen képességekkel rendelkező szervezetnek kellene vé-
gezni most is a követelmények műszaki tartalmának megfogalmazá-
sát, azok teljesülésének ellenőrzését (haditechnikai ellenőrző vizsgá-
latok végrehajtása), valamint minőségbiztosítási, kodifikációs felada-
tok végrehajtását. A szakmai igényekre ők kereshetik meg a megfele-
lő választ, amely alapján a beszerzéseket végre lehet hajtani.  

Ma sajnos jellemző, hogy egy-egy új, rendszeresítésre kerülő ter-
mék kiválasztásánál nem játszik szerepet az ország gazdasági érde-
ke, a termék műszaki összehasonlítása konkurens eszközökkel vagy 
megoldásokkal, a harcászati technikai követelmények meghatározá-
sa a „misszióban jártam, a másiknak ez volt, akkor ez nekünk is biz-
tos jó lesz” alapon történik. 

Nagy probléma az is, hogy kevés megfelelő speciális szakember 
van a Magyar Honvédségen belül is, így a fegyvernemi szakembere-
ket koncentrálni kell a karbantartási feladatokhoz, és a szakterületek 
mérnökeit integráltan kell hozzáférhetővé tenni a felső vezetés és az 
alegységek számára is.  

Ez a szervezet a fent felsoroltak miatt játszott kulcsszerepet ab-
ban, hogy a hazai ipart és tudományt értékteremtő módon bekapcsol-
ja a Magyar Honvédség haditechnikai modernizálási folyamatába, de 
hasonló módon lehetőséget teremtett a nemzetközi (bilaterális vi-
szonylatban) együttműködésre és közös programok kialakításához is.  
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7. A magyar védelmi iparban érdekelt szereplők  

7.1.  A magyar állam  

A szabályozóként, legnagyobb vevőként és legnagyobb befektető-
ként is fellépő államnak világos, hosszabb távra érvényes és az ipar 
számára irányt mutató fejlesztési koncepciót kell kialakítania. Az or-
szág biztonságpolitikájának, ezen belül a védelempolitikájának kiala-
kítása során támaszkodni kell a hazai ipar meglévő képességeire és 
annak fejlődési potenciáljára. Akár megrendelőként, akár irányítóként 
tekintünk az államra, az elmúlt évtizedekben az állami szerepvállalás 
a védelmiipari területen szinte megszűnt, magára maradt az iparág. 
Ebben az állapotában nem tudja „kikényszeríteni” a szükséges valós 
nemzetközi „együttműködést”. A védelmi és biztonsági ipar vonatko-
zásában, más országokhoz hasonlóan, állami szerepvállalás mellett 
szükséges egy hosszú távú és fenntartható, részletes fejlesztési stra-
tégia kidolgozása.  

A védelmi ipar fejlesztése nem csak nemzetbiztonsági, hanem üz-
leti érdek is. Munkahelyeket teremt, jelentős árbevételt, adókat gene-
rál. Rossz irány, hogy - a pénztelenség miatt - külföldről kérünk, elfo-
gadunk segélyként olyan termékeket is, amelyeket a hazai ipar is elő 
tud állítani. Még az ingyenesen átadott felszerelések is csak rövid 
távon segítenek az ország védelmi képességeinek fenntartásában, 
ennek következményeként azonban a hazai gyártók az egyetlen pia-
cuktól esnek el, mennek tönkre, ezáltal nem keletkeznek a további-
akban adóbevételek, és nincs termék sem, amelyet harmadik orszá-
gokba értékesíteni lehetne. Probléma ez az ellátásbiztonság szem-
pontjából is, hiszen békeidőben mindenkinek kapacitásfeleslege van, 
de ha szükséges, bármilyen nemzetközi egyezmény aláírása ellenére 
mindenki először a saját országát szolgálja majd ki. (Lásd gazdaság-
biztonságról szóló törvénytervezetet.)  

A védelmi ipar vonatkozásában helyre kell állítani azokat a straté-
giai pozíciókat, amelyeket az állam elveszített vagy feladott, az alap-
vető cél elérését részcélok meghatározásával és annak teljesítésével 
lehet megvalósítani. 

Főbb szereplők: a Honvédelmi Minisztérium és a Belügyminisztéri-
um, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Kereskedelmi Ellen-
őrzési Hivatal. 
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A védelmi iparban érdekelt cégeknek korrekt az együttműködésük 
a Nemzetgazdasági Minisztériummal, az MKEH-el, a szakmai szer-
vezetekkel, és folyamatosan keresik a kapcsolatot a BM és a HM felé 
is. Míg a HM - akár mint vásárló, igénytámasztó, szakmai koordinátor 
- szinte teljesen kivonult a hazai védelmiipari piacról, a BM szerepe 
folyamatosan erősödött, a hazai ipar erősítése irányába mutató lépé-
sei figyelemre méltóak. A szűkös költségvetési források még indokol-
tabbá teszik, hogy egy stabil, jogszabályok által garantált költségve-
tési háttér kerüljön kialakításra, program- vagy projektköltségvetések 
formájában. Ennek kezdeményeit látjuk ma már a BM vonatkozásá-
ban a tűzoltójárművek gyártásánál.  

7.2. Magyar Védelmiipari Szövetség (MVSZ) 

Az MVSZ, a hazai és nemzetközi szervezetekben (EDA, NATO 
NIAG) történő képviselet mellett, elsősorban a külföldi megjelenések-
re koncentrál, minél több exportlehetőséget próbál felkutatni tagcége-
inek. Ehhez kapcsolódóan folyamatosan kiadja a védelmi iparban 
tevékenykedő cégek katalógusát, jelenleg előkészíti a magyarországi 
védelmiipari termékek katalógusának megjelentetését. Folyamatosan 
szorgalmazta mind az érintett tárcákkal, mind pedig a lehetséges fel-
használókkal (honvédség, rendőrség, nemzetbiztonsági szolgálatok, 
katasztrófavédelem, Nemzeti Adó és Vámhivatal, büntetés-
végrehajtás) a kapcsolatok kiépítését, az iparág megismertetését, az 
együttműködés szorosabbá tételét. Részt vesz a jogszabályok, stra-
tégiák kidolgozásában, nemzetközi megkeresések véleményezésé-
ben. Szerepe és tevékenysége nem azonos és nem is ütközik a Vé-
delemgazdasági Klaszterével. Az elmúlt évek során, a szövetség és a 
klaszter között folyamatos volt az együttműködés. Ma már látszik, 
hogy annak létrehozása felesleges volt, érdemi tevékenységet nem 
végzett. Csak akkor érdemes a továbbiakban fenntartani, ha lesz 
hozzá olyan pályázati forrás, ami csak ezen keresztül érhető el. 

7.3. A védelmiipari cégek lehetséges prioritási sorrendje (pél-
dákkal) 

1. Minősített időszaki cégek, profilgazdák (HM CURRUS, HM 
ARZENÁL, HM ARMCOM, HM EI, GAMMA, HALTECH, 
RUAG, a vastaggal szedettek 100%-ban magyar tulajdonú vál-
lalatok). 

2. Egyéb magyar tulajdonú stratégiai gyártó partnerek és állami 
vállalatok (BM HEROS, RÁBA, BV cégek). 
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3. Egyéb magyar tulajdonú védelmiipari gyártó cégek, profilgaz-
dák (SERO, CARINEX, BHE-BONN, ARTIFEX). 

4. Egyéb magyar tulajdonú védelmiipari cégek (VIDEOTON, MLR 
Tech.). 

5. Részben vagy egészben külföldi tulajdonú, Magyarországon 
gyártó cégek (G.I.S., VEKTOR, Pro Pátria). 

6. Külföldi tulajdonú, magyar védelmiipari gyártótól rendelő cé-
gek. 

7. Mindenki más. 

Általánosságban tényleg elmondható, hogy a KKV-k többnyire – 
régiós társaikhoz hasonlóan(!!!) – még sem a belső piacon, sem 
nemzetközi viszonylatban nem versenyképesek, ezért segíteni kell 
tőkekoncentrációjukat, a piacra jutásukat és ezek által folyamatos 
növekedésüket és fejlődésüket is. Alapvető feladatnak tartom eldön-
teni, hogy melyik cégnek mi lesz a szerepe. A profilgazdáknak az 
alaptevékenységeikre kell fókuszálniuk, és a megrendelőknek ügyel-
niük kell arra, hogy az ilyen jellegű kapacitásaik legalább olyan mér-
tékben, folyamatosan ki legyenek terhelve, hogy a képesség megma-
radjon, és készen álljon, ha nagyobb mennyiségre is megjelenik a 
fedezet. Amennyiben egy feladat elvégzéséhez nem áll rendelkezés-
re elegendő erőforrás, meg kell vizsgálni, hogy van-e szabad kapaci-
tás az 1. szintűeknél, ha ott nincs, akkor a 2. szintűeknél, s így to-
vább, egészen az 5. szintig. Ha ott sincs elegendő, akkor a kapaci-
tásnövelést ott kell végrehajtani, ahol annak a legvalószínűbb a ké-
sőbbi folyamatos kiterhelése. Ha ez megvan, akkor nem fognak egy-
mástól lopkodni a cégek, és újra együttműködnek itthon és külföldön. 
Létre kell hozni és folyamatosan karbantartani a védelmiipari szem-
pontból is exportképes, magyar tulajdonú KKV-k adatbázisát, és ezek 
számára célirányos fejlesztési pályázatokat kell biztosítani.  

7.4. Kereskedő cégek (MNKH és más privát vagy állami cégek) 

A kereskedőkre elsősorban a kapcsolati tőke miatt továbbra is 
szükség van. A legtöbb magyar vállalat a rendszerváltást követően a 
központi kereskedőház megszűnése miatt veszítette el a piacait, mert 
nem rendelkeztek megfelelő szakemberekkel. Ezeket a kollégákat „át 
kell állítani” a másik irányba történő értékesítésre, ők építhetik fel az 
exportpiacokat, az ipari együttműködéseket. Nem stratégiai (itthonról 
távlatilag sem elérhető, nem profilgazda területbe illő) termékek ke-
reskedése mellett, az inkurrencia értékesítését lehetne szabadon vé-
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gezni. A stratégiai kereskedelmi tételeket viszont csak a profilgazdá-
kon keresztül szabadna behozni! Természetesen senkinek sem lehet 
megtiltani, hogy mit tegyen, de ha a beszerzések a megfelelő jogsza-
bályok alapján történnek, akkor ez a probléma automatikusan megol-
dódik. A kereskedők az MNKH helyzetbehozásával inkább annak tá-
mogató partnereként képzelhetőek el. 

7.5. Külügy, állami (civil és katona) diplomácia 

1. Szervezzék meg a külföldi szervezetek szakmai delegációinak 
látogatását a magyarországi bemutatókra és tesztekre. 

2. Aktívan támogassák jelenlétükkel a magyar cégek külföldi be-
mutatóit. 

3. Gyűjtsenek információkat a helyben található aktív konkurenci-
ákról, műszaki ajánlatokról, árakról. 

4. Nyitott füllel legyenek a megkezdett projektekkel kapcsolatban. 

5. Keltsék jó hírét a hazai termékeknek, cégeknek, javasolják 
őket a külföldi partnereknek. 

6. Üzleti ebédeken, vacsorákon, eseményeken lobbizzanak. 

7. A NATO, EU partnerek diplomatái bár barátok, azonban ha a 
saját országunk érdekeiről van szó, akkor természetesen nem 
partnerek. Ebben az esetben versenytársak! 

8. Nem csak a fogadó országoknál lehet/kell lobbizni, információt 
gyűjteni, hanem az oda delegált harmadik ország képviselőinél 
is! 

8. Állami vagy privát legyen a védelmi ipar? 

Mind a kettő szükséges. Védelmi vagy hadiipart nem lehet csak ál-
lami vagy csak privát cégekre építeni. Az állami cégeken keresztül 
könnyebb a nagyobb projekteket végigvinni, de csak a profilgazda 
hazai KKV-k közreműködésével, bevonásával.  

Emellett sok külföldi ország nem hajlandó állami cégekkel üzletről 
tárgyalni, de vannak országok, ahol viszont csak a kormányközi 
megállapodások működnek. 
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8.1. Az állami cégek jelenlegi helyzete 

„A HM alapítású, technikai irányultságú gazdasági társaságok 
(Currus, Armcom, Arzenál, EI) eddigi működési tapasztalatai vegyes 
képet mutatnak. Az ipari részvénytársaságok az alapítási időszak 
első éveiben, nagyjából az ezredfordulóig, igen jó közgazdasági, 
pénzügyi mutatókkal rendelkeztek, melynek elsődleges oka volt, hogy 
megfelelő mennyiségű megrendelést kaptak a védelmi tárcától. Az 
viszont, hogy a bevételeik nagy része a honvédség megrendeléseiből 
származott és származik napjainkban is, hosszú távon nem tartható a 
leépített magyar haderő csökkenő szükségletei miatt, ezért a szaktár-
ca a cégeknél megpróbált átalakításokat végrehajtani (pl. megpróbál-
ták egy részüket privatizálni). Figyelembe véve a műszakilag megre-
kedt vagy elmaradt színvonalat, valamint a helyenként elmaradott-
ságra utaló technológiai hátteret, illetve a Magyar Honvédség, mint 
legfőbb hazai megrendelő, technikai színvonalát, gyakorlatilag a kifu-
tó technikai modellek folyamatos modernizálása, felújítása volt az 
egyik fő feladata a HM cégeknek.” 

Az elmúlt években megkezdett irány, amelyben a megoldást a ku-
tatás-fejlesztési képességek kiépítésében látták, nem csak az időtáv 
miatt tévedés. A termékfejlesztés, az új rendszerek kialakítása telje-
sen más jellegű szaktudást, mérnököt, technológiát igényel – rend-
szerint rövid távra –, melyek a hazai civil cégeknél folyamatosan ren-
delkezésre állnak, s ezeket kellene szükség szerint igénybe venni. A 
HM tulajdonú cégeknek tehát nem lehet célja a közvetlen termékfej-
lesztés, csak az integrátorként történő részvétel, koordinálás. A KSH 
adatai alapján egyébként a kutatás-fejlesztésben a legnagyobb rész-
arányt változatlanul a civil vállalkozások képviselik. 

A megfelelő termékek hiánya, a félreértelmezett célok, feladatok, a 
felkészületlen és piaci ismeretekkel nem rendelkező irányítás, a meg-
lévő képességekről félrevezetett HM vezetés együttesen lehetővé 
tették, hogy a HM cégek a magyar cégeket elsődleges konkurensnek, 
és lehetséges új piacnak az ő meglévő (de csak hazai) piacaikat te-
kintették. Jól működő cégek rendeléseit vették el itthon, amit HM köz-
reműködéssel könnyen megtehettek, így villámgyorsan lerombolták 
az évtizedekig meglévő cégek közötti bizalmat, együttműködést. (Tet-
ték ezt egyébként nem csak a privát cégek, hanem egymás irányába 
is, ezért is lenne szükséges a később javasolt összevonás.) Ez ter-
mészetesen az óriási rombolás mellett nem teremtett egyetlen új 
munkahelyet sem.  
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A HM társaságoknál fenntartható módon új munkahelyteremtésről 
csak olyan körülmények között lehet szó, ha képességeiknek és meg-
lévő kihasználatlan kapacitásaiknak megfelelően, a HM tendereztetés 
nélkül, kizárólag piaci alapon helyzetbe hozza azokat, hogy a rájuk 
bízott szakfeladatokat ellássák (haditechnikai eszközök karbantartá-
sa, felújítása, javítása, esetleges gyártása). A működtetés érdekében 
elfogadható, hogy nagyobb állami projekteket is kezeljenek, mint a 
határőrizeti rendszer kiépítése, víztisztítók építése. A HM tulajdonú 
cégeknek azonban nem szabadna megjelenni pl. védelmiipari kiállítá-
sokon, itthoni haditechnikai bemutatókon teljesen civil termékekkel 
(víztisztító, nyerges utánfutó), mivel ezek nem a megfelelő piacon 
kerülnek így bemutatásra, és még hiteltelenné, nevetségessé is teszi 
őket, ezáltal a hazai védelmi ipart is.    

Mint arról az előzőekben már szó volt, a szűkös költségvetési for-
rások még indokoltabbá teszik, hogy egy stabil, jogszabályok által 
garantált költségvetési háttér kerüljön kialakításra, program- vagy 
projektköltségvetések formájában. Ennek kezdeményeit látjuk ma 
már a BM vonatkozásában (tűzoltójármű program), a BM HEROS-nál 
és a BV-cégeknél, melyek integrátorként és a hazai KKV-k előnyben 
részesítésével az importkiváltás elősegítői. Hasonló folyamatoknak 
kellene elindulni a HM vonatkozásában is, hiszen e cégek szerepe 
elsősorban az üzemeltetéseknél jelentkezik, s ez az a képesség, amit 
minden körülmények között fent kell tudniuk tartani, ezért az ehhez 
szükséges technológiákat és szakember-kapacitásokat kell megtar-
taniuk, fejleszteniük. Minden válságban lévő „cég” összevonja szűkös 
erőforrásait, ezzel szemben az elmúlt két évben a haditechnika vona-
lán a szűkös költségvetésre és a HM cégek drágaságára hivatkozva, 
ennek az ellenkezője indult meg. Az MH a karbantartási megrendelé-
seit „belülre” irányította, ezzel tovább nehezítve a HM cégek helyze-
tét. Ennek eredményeképpen a rendszer nagyon rövid időn belül ösz-
sze fog omlani. Ha a karbantartási feladatokat nem az azt egyébként 
szakmai feltételrendszer hiánya miatt elvégezni nem képes alegysé-
gek irányába visszük, hanem integráljuk a meglévő HM, BM profil-
gazda cégekhez, akkor a technológiák, mérnökkultúrák megmenthe-
tők, majd a továbbiakban fejleszthetők lesznek. 

Nemzetközi megjelenés érdekében a felesleges kapacitások, meg-
roggyant bizalmi és a felesleges versenyhelyzet rendezése érdeké-
ben el kellene gondolkodni azon, hogy első körben a HM valódi gyár-
tási potenciállal rendelkező cégeit össze kell olvasztani (Armcom, 
Currus, Arzenál), és ezt az új céget kell integrátorként és koordinátor-
ként használni (amellett, hogy az MH eszközrendszerek karbantartá-
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sát végzi). Az EI-ből ki kell emelni a termékeket, át kell adni a fejlesz-
tő gyártó cégnek, és a továbbiakban csak az üzemeltetést és a pro-
jektmenedzsmentet és finanszírozást végezze.  

A BV cégek szerepe rendezett, alapvetően csak a belső piacokon 
van jelentősége. A másik jelentős állami partnernél egyszerűbb a 
helyzet, ott egyedüli ipari szereplő a BM HEROS. A BM HEROS 
helyzete rövid távon rendezett a most elindult magyarországi tűzoltó-
gépjármű-fecskendők gyártására vonatkozó programmal. Ez a prog-
ram a RÁBA szempontjából is érdekes. Fontos, hogy amikorra ennek 
vége, már egyből induljon a folytatás. Így a rendelkezésre álló kapaci-
tások folyamatosan megtarthatók, a kiöregedő járművek külföldre 
még eladhatóak, és ez hosszú távon segíti a HEROS termékek kül-
földi piaci megjelenését is. 

8.2. Mi az állami és mi a privát cégek szerepe 

A fentiek alapján tehát az állami cégeknek az integráció, nagyobb 
lélegzetű projektek menedzselése lenne a feladata.  A privát cégek 
sokkal szélesebb területen működnek, a fejlesztőik egyszerre több 
témában dolgoznak, amely esetleg érintőleges kapcsolódik majd a 
védelmiipari projektekhez. Így viszont mindig naprakész, felkészült, 
gyakorlott szakemberek állnak rendelkezésre gyakorlatilag korlátla-
nul, költséghatékonyan az állam számára. A termékfejlesztések mo-
torjai továbbra is a privát cégek lesznek, de ez csak akkor működik, 
ha hagyja a rendszer, hogy annak eredménye is megjelenjen náluk. 
Ha a kifejlesztett termékeket az állam mindig el akarja „venni”, akkor 
előbb-utóbb senki sem akar ezen a területen fejleszteni. Ezért fontos, 
hogy az állami cégeknek „segítő” integrátorként kell működniük. 

8.3. „Zászlóshajó” cég 

Fontos, hogy hitelesnek kell maradni! Ezért pl. egy HM EI Zrt.-t 
zászlóshajóként csak integrátornak kommunikálva lehet beállítani, 
hiszen a külföldi partnerek felkészültek, pontosan tudják, hogy egy 
cég milyen tevékenységet végez, honnan van az árbevétele és kik 
az alkalmazottak. Lehet több zászlóshajó, például a közös HM cég 
vagy a HEROS, ezen kívül néhány most is sikeres profilgazda. A 
hazai cégek nemzetközi viszonylatban nagyon kicsik (még a RÁBA 
is), de egy közös cégen keresztül nagyobbnak látszik, jobban elad-
ható mindenki. Ezért jó ötletnek tűnik a külföldi irányba közös cégen 
keresztül történő megjelenés is. Erre volt jó kezdeményezés, amikor 
5 magyar védelmiipari fejlesztő és gyártó létrehozta a Hungarian 
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Defence Holding Kft-t, ahol mindenki egyenlő, a társaság nyitott, 
belépési feltétel a 100%-os magyar tulajdon és exportképes védel-
mi-ipari termék. Az iparban érintett megfelelő cégek belépésével 
lehetne kommunikálni, hogy a HDH tulajdonosainak együtt több tíz-
ezer alkalmazottja van.  

8.4. Profilgazda rendszer fontossága 

Ha működőképes hazai profilgazda gyártó cégeken keresztül tör-
ténik a beszerzés, akkor a megfelelő végeredmény kockázata csök-
ken, a külföldi partnerek kezdetben akár kényszerből is, de együtt-
működnek, így intenzív technológiai fejlődés következhet be az ipar-
ban is, ezt követően pedig egyenrangú partnerként tudnak fellépni a 
harmadik piacokon. Ehhez szükséges a profil szerinti cégkiválasztás 
az iparfejlesztések során. Ha van egy lőszergyártó partnerem, és 
fenn akarom tartani a kapacitásait, akkor nem csak azokat a lősze-
reket fogom tőle megvásárolni, amelyeket gyárt, hanem a többit is, 
hiszen kereskedni sokan tudnak, illetve ha az itthon pillanatnyilag 
nem elérhető lőszer, akkor attól a cégtől veszem meg, amelyik ön-
maga egyébként gyárt is. Ebben az esetben tényleg csak azt a lő-
szert fogja külföldről behozni, amit nem képes előállítani. Ezután, ha 
felismeri, hogy maga is gyárthatná ezeket a termékeket, akkor ki 
fogja építeni a szükséges kapacitást. Ha egy országban rendelke-
zésre áll egy gyártó kapacitás, szakmai profil, akkor a tisztán csak 
kereskedők kizárólag azt hozhassák be máshonnan, amihez hason-
lót a hazai cégek nem gyártanak.  

8.5. Rögzített kapacitással rendelkező cégek fontossága 

A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai 
végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (IV. 22.) Korm. 
rendelet 7. §-a szerint honvédelmi szempontból stratégiai érdekűnek 
minősülnek a rögzített hadiipari, a védelmi okokból hazai termelésből 
biztosítandó és a specialitásuk miatt importból nem biztosítható 
anyagokat, eszközöket, felszereléseket gyártó kapacitások, a minősí-
tett adatot tartalmazó információt feldolgozó, továbbító, fogadó, vala-
mint a titkos információgyűjtésre szolgáló eszközöket gyártó vagy 
javító kapacitások. A stratégiai érdekű kapacitásokról, valamint a ha-
diipari kapacitások rögzítéséről a kormány a HM, BM érdekeltek kö-
rének javaslata alapján – a költségvetési támogatási lehetőség vagy 
a követelménytámasztók igényeinek megváltozása esetén – általá-
ban évente dönt. A dokumentumban jelenleg 12 cég szerepel, ezek 
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között 7 vállalkozás – mint rögzített hadiipari kapacitást fenntartó cég 
– jelképes támogatásban részesül.  

A rögzített hadiipari kapacitással rendelkező cégeknél alkalmazni 
kellene a beszerzések során a 228/2004. (VII.30.) Korm. rendelet 
vonatkozó paragrafusát, és jelezni kellene minden érintett vevőnek 
ennek lehetőségét és alkalmazásának szükségességét. Jelenleg sok 
esetben külföldi helyettesítő termékeket vásárolnak gyakran drágáb-
ban ahelyett, hogy az itthon rendelkezésre állót szereznék be, miköz-
ben a hazai felhasználás eleve nem fedezi a kapacitások fenntartá-
sának költségeit. A felhasználókat sokszor nem a rossz szándék, ha-
nem a tudatlanság vezérli.  

Azon cégek, amelyeknél van rögzített hadiipari kapacitás, jellem-
zően kezelnek Állami Céltartalékot/Védelmi tartalékot/Védelmi célú 
tartalékot (AC készletet) még akkor is, ha többen már legalább 10 
éve nem kaptak érte ellenszolgáltatást, ingyenesen végzik a tárolást. 
Teszik ezt a rögzített kapacitás működőképességének biztosítása 
érdekében. Az Állami Céltartalékot az illetékes minisztérium tarja fent 
a cégeknél, s a cégek jelenleg ellentételezés nélkül vállalják, hogy a 
tételesen felsorolt ÁC készletként nyilvántartott anyagokat, alkatré-
szeket saját telephelyükön szakszerűen tárolják, gondoskodnak azok 
biztonságos őrzéséről. Vállalják továbbá, hogy a készlet minőségét – 
az arra vonatkozó műszaki előírások szerint – folyamatosan ellenőr-
zik, saját tulajdonú készletéből elvégzik azok minőségmegóvó cseré-
jét, illetve amennyiben erre nem volna lehetőség, a minisztériumnál 
kezdeményezik azok selejtezését. A stratégiai érdekeltségű vállalatok 
nem rendelkeznek friss stratégiai alkatrész-készletekkel, amelyeket 
ajánlatos lenne beszerezni, és meg kellene oldani a szerkezeti össze-
tételének rendbehozatalát, folyamatos frissítését, utánpótlását. Auto-
matikussá kellene tenni, hogy a gyártás során elsőként ezek a kész-
letek kerüljenek felhasználásra, így elkerülhető, hogy a korábbi „AC” 
készlet 15-20 év után felesleges szemét legyen.  

A leírt frissítések jogi kereteinek rendezésével több termék eseté-
ben soha többet nem kellene vásárolni új készletet, ellenben mindig 
friss állna rendelkezésre.  

Ezen túl felül kell vizsgálni a fenntartani szándékozott rögzített ipari 
kapacitások körét, az Állami Céltartalék rendszerét és az állami tá-
mogatásuk mértékét. Ezt a feladatot a korábban kidolgozás alatt lévő 
védelmi tartalékolási stratégia is megfogalmazta. 
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9. A beszerzések jelenlegi jogi környezete  

A védelmi és biztonsági beszerzéseket érintő szabályozás felül-
vizsgálata jelenleg zajlik, az EU tagállamoknak eredetileg 2011. au-
gusztus 20-ig kellett nemzeti jogrendjükbe átültetni a 2009/81/EK eu-
rópai parlamenti és tanácsi irányelv egységes beszerzési rend kiala-
kítását előíró szabályait. Ha ez rosszul kerül majd végrehajtásra, ak-
kor erőteljesen szűkül a hazai iparnak előnyt jelentő nemzeti alapon 
történő elbírálás lehetősége.  

Felelősen gondolkodó országoknál, ha valamilyen beszerzésre ké-
szülnek, először megvizsgálják, hogy az adott termékből, szolgálta-
tásból van-e hazai. Ha nincs, akkor az a kérdés, hogy lehetne-e saját 
erőből biztosítani. Ha nem lehet, felmerül, hogy lehet-e licenceket 
vásárolni. Ha ezt sem lehet, akkor jön az, hogy lehet-e kooperációban 
létrehozni. És ha ez sem lehetséges, akkor jön csak a külföldről való 
vásárlás. Általában a beszerzések eddig a fázisig nem is jutnak el. 
Így működik az USA és Törökország rendszere, és újabban ez az 
irány a korábban legnagyobb lehetséges piacnak tekintett Öböl-
országokban is. Ez az oka, hogy az említett országokban sorra jelen-
nek meg a vegyesvállalatok, vegyes tulajdonú üzemek.  

Ha egy ország kooperációt kezdeményez egy külföldi partnerrel, 
aki a technológiát behozza az országba, akkor — ahogy azt korábban 
már említettük —, előbb-utóbb elindul a termékfejlesztés, létrejönnek 
mérnökcsapatok, kialakul a tudásbázis, így megszülethetnek a saját 
új termékek, amelyekkel utána egyenrangú partnerként tudnak fellép-
ni harmadik piacokon.  

Talán most már mi is elindulunk ezen az úton. Még a hazai piacon 
sem egymás ellenében kell megszerezni a megrendeléseket, ha az 
egyik magyar cég helyett továbbiakban egy másik szállít, még nem 
lesz növekedés, munkahelyteremtés. A szűkös költségvetés miatt 
csak külföldi hányad rovására lehet növekedni, vagy ezekben a ne-
héz években legalább megtartani azt, amink van. Nem lehet elfogadni 
és megengedni, hogy ahol van megfelelő magyar termék (vagy annak 
időben való elkészítésére megvan a potenciál), ott - bármilyen indok-
kal - külföldi termék érkezzen be. Különösen igaz ez az egyéni felsze-
relésekre, javításhoz szükséges alkatrészekre, szakemberekre, szol-
gáltatásokra. Könnyen belátható, hogy ez már rövid távon is a fel-
ajánló ország gazdasági érdekeit szolgálja, a fogadó ország kiszol-
gáltatottságát növeli.   
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10. A hazai védelmi ipar helyzete 

A hadiipari tevékenységet végző cégek nyilvántartását az MKEH 
vezeti. Hazánkban hadiipari tevékenységi engedéllyel mintegy 500 
gazdálkodó szervezet rendelkezik, melyek döntő többsége (90% 
feletti arányban) kkv, amelyek közül 230 cég kizárólag vadászati 
eszközök forgalmazásával foglalkozik. Gyártásra is feljogosító enge-
délye 165 gazdasági társaságnak van. A szolgáltatási tevékenységbe 
főként haditechnikai eszközök karbantartása, javítása, üzembe 
helyezése tartozik. Az MKEH helyszíni hatósági ellenőrzéseinek 
tapasztalatai alapján elmondható, hogy a vállalkozások nagy része 
tőkeszegény, de hosszú távú, nagy volumenű állami megrendelések 
esetén, pályázatok útján, alacsony nyersanyag-igényű, de nagy 
hozzáadott értéket képviselő termékeket (kézifegyverek, lőszerek, 
elektronika, ruházat, szoftver stb.) képesek lennének előállítani. 
Dolgozói létszámot tekintve szinte valamennyi régiós országtól 
elmaradunk, és sok területen a rendelkezésre álló termékek 
szempontjából sem túl rózsás a helyzet. A védelemi iparban 
közvetlenül nagyjából 1700 ember dolgozik, de ezt a számot úgy kell 
érteni, hogy az iparágban érdekelt cégeknek, cégcsoportoknak 
összesen több tízezer alkalmazottja van, vagyis ha onnan közelítjük 
meg a kérdést, hogy milyen kapacitása és képessége van 
Magyarországnak, akkor lényegesen jobb a kép. Így közvetve sokkal 
nagyobb a tétje a védelemi-ipari terület sikerességének.  

A kutatás-fejlesztési ráfordítások aránya az árbevételhez képest 
folyamatosan meghaladta az ipari átlagot. A piaci lehetőségek mini-
málisak maradtak, ezért a gazdálkodók visszafogták fejlesztéseiket. 
Néhány termékkörben (pl. vegyivédelmi felszerelések, sugárfelderítő 
műszerek, tűzvezető-rendszer, rádióelektronikai harceszközök) világ-
színvonalú eredmények születtek, amelyek egy része azonban nem 
vagy alig hozott gazdasági eredményt. A haditechnikai külkereskede-
lem szabályozottan és szabályosan folyik. Az export a hagyományos 
termékkörökre (lőszer, lőpor, robbantó eszközök, elektronika) korláto-
zódik, ipari kooperációs kapcsolatok gyakorlatilag nem épültek ki. Az 
állami tulajdonosi körből a hadiipar nagyobb része a vállalatok fel-
számolási eljárása során ún. kényszer-privatizáció útján került ki. A 
védelmi ipar fő jellemzői a technológiai lemaradás, a profittermelésre 
képtelen állóeszközpark, a beszűkült export, a részben kihasználatlan 
kutatási és fejlesztési központok és védelmi ipari üzemek, valamint a 
forráshiány volt, ami részben még ma is igaz. A cégek többsége a 
piaci lehetőségekhez igazította erőforrás-felhasználását, a helyzetük 
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mára stabilizálódott. A finanszírozási, pályázati források vagy a tőké-
hez juttatás terén a védelmi és biztonsági szektor semmilyen előnyt 
nem élvez, lényegében a többi ágazattal azonos a megítélése, sőt 
akad példa hátrányos megkülönböztetésre is. A régi nagy gyártókból 
szinte csak a RÁBA, GAMMA, CURRUS (gödöllői gépgyár) és két, 
ma már külföldi tulajdonban lévő lőszergyártó cég maradt fenn, de 
ezzel párhuzamosan megjelent több új cég is.  

Az egyik üzletileg legsikeresebb hazai fejlesztésű védelemipari ex-
porttermék az elmúlt években a Pro Pátria radarja volt. A valódi vé-
delmi, hadiipari tevékenységet végző néhány tucat céget a Magyar 
Védelmiipari Szövetség fogja össze. Ezek majdnem mind kkv-k (a 
RÁBA kivételével), közvetlen állami tulajdonban a HM cégek és a BM 
HEROS ZRt. vannak. Saját fejlesztésű és exportképes termékek jel-
lemzően a privát cégeknél találhatóak, ez érthető is, hiszen számukra 
a túlélés egyik útja a folyamatos fejlesztés, piaci megmérettetés. El-
engedhetetlenül fontos, hogy a minőségbiztosításra, a gyártmányfej-
lesztésre, a kutatás-fejlesztésre és a termékszerkezet-váltásra meg-
legyenek a szükséges források, akár az állami tulajdoni rész utáni 
költségvetési támogatás formájában, akár a cégeknél elkülönített 
pénzügyi erőforrások formájában, de elsősorban a meglévő és 
amúgy szükséges termékeik rendelése útján! E nélkül a vállalatok 
nem lesznek képesek a feladatok ellátására, melynek következmé-
nyeként exportképes termék létrehozása és értékesítése is csak terv 
maradhat.  

A magyar hadiipar számára ebben a helyzetben piacként és refe-
renciaként alapvető fontosságú a fegyveres erők és rendvédelmi 
szervek haditechnikai beszerzéseinek várható alakulása. 

11. Új fejlesztési, innovációs irányok a magyarországi 
hadiiparban 

Bár híresek vagyunk arról, hogy mindig dicsérjük a hazai szürkeál-
lományt, egyre nehezebb megfelelő szakembert találni, nagyon sok 
fiatal mérnök már nincs is az országban, vagy amint végeznek az 
egyetemen, komplett évfolyamok mennek el külföldi cégekhez szak-
mailag nem túlzottan motivált, de nagyon jól megfizetett munkakörök-
be. Beszélhetnénk biotechnológiáról, nanotechnológiáról, amelyek 
ugyan „divatos témák”, de csak nagyon hosszú távon hoznak ered-
ményeket, és érdemben nem befolyásolják a védelmi ipar helyzetét. 
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Ma elsősorban a meglévő termékekre, az import kiváltására kell kon-
centrálnunk. Ez sokkal inkább azt jelenti, hogy a kutatás-fejlesztés 
mellett most a termékfejlesztésre kellene összpontosítanunk. El-
mondhatjuk azonban, hogy a mérnöktudás még megvan, talán pénzt 
is lehet találni a fejlesztésekhez, ma leginkább a bizalom hiányzik, 
hogy a cégek együttműködjenek egymással, bele merjenek vágni a 
fejlesztésekbe, elhiggyék, hogy ha jót alkotnak, akkor azt meg is ve-
szik tőlük itthon is. Az Európai Tanács védelmi iparral foglalkozó ta-
nulmányában is hangsúlyosan megjelenik a kettős felhasználású 
termékeket gyártók bevonásának preferálása. A magyar védelmiipari 
szereplők legtöbbje most is ilyen, ezért képes létezni még ma is. 

Jól érzékelhető, hogy a védelmiipari piac mérete minden ország-
ban csökken, s a gyártók számára a legveszélyesebb a belső piacok 
hirtelen elvesztése. Az elmúlt évek sok helyen a túlélésről szóltak. 
Egy ilyen helyzetben természetesen a „nagyoknak” van előnye, egy-
részt a lényegesen nagyobb lobbi-erejük miatt, másrészt, amíg egy 
rendelés kimaradása vagy csökkentése egy kisebb céget azonnal 
tönkretehet, addig a nagy hadiipari cégek legrosszabb esetben mun-
kaerő-csökkentéssel kompenzálni tudják a kiesést. Aki ma ezen a 
területen legalább 5-10 éve fejleszt és gyárt, már bizonyította, hogy 
életképes, fejlődésre alkalmas. 

Csak egymást segítve lehetnek sikeresek a védelmiipari társasá-
gok. A korábban említett példák is azt mutatják, hogy különösen fon-
tos az együttműködés a hazai védelmiipari cégek között. Keresnünk 
kell az együttműködési lehetőségeket, meg kell ismernünk egymás 
termékeit, kapacitásait, hogy amennyiben erre lehetőségünk adódik, 
úgy segíthessünk egymásnak. Ennek érdekében folyamatosan tar-
tunk „MVSZ-kávéház” rendezvényeket, ahol a tagtársaknak lehetősé-
gük van jobban megismerni egymás tevékenységét. Nem azt keres-
sük, hogy mely területeken vagyunk egymás konkurenciái, hanem 
azt, hogy hol tudunk együttműködni, mert az igazi konkurenciáink 
külföldön vannak.  

Arra kell törekedni, hogy azok a cégek, amelyeknek van piacképes 
terméke, azok megjelenhessenek kiállításon, bemutatkozó tárgyalá-
son, vagy megfelelő szinten fogadják őket egy-egy adott célország-
ban. Régebben ez úgy működött, hogy ha egy tagtársunk valahol fel-
épített egy jó kapcsolatot, akkor ő elment az adott országba tárgyalni, 
a saját termékeit bemutatta, és vagy sikerült üzletet kötnie vagy nem. 
Más cégek termékeit nem mutatta be, maximum közvetítőként, ami 
azonban árdrágító volt, és felesleges áttétek jelentek meg a szakmai 
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egyeztetések során is. Ez mind az eredményesség rovására ment. 
Mára odáig jutottunk, hogy a legtöbb cégünknek, ha külföldön tárgya-
lási lehetősége adódik, akkor a szövetségünk katalógusát viszi ma-
gával, amelyben a többiek is megtalálhatóak. Erősödik újra a bizalom, 
együttműködési készség, egyre gyakrabban előfordul, hogy három-
négy cég együtt megy külföldre tárgyalni, bemutatót tartani, kiállítani. 
Magyarul: segítünk egymásnak. Ha együtt építkezünk, közösen jele-
nünk meg, az mindenkit erősít, sokkal több terméket tudunk kínálni, 
és az sem elhanyagolható, hogy mint a rajban úszó kis halak, sokkal 
nagyobbnak tűnünk, és ez nagyon fontos a nemzetközi versenyben. 
Ez a metódus, úgy tűnik, idehaza is beválik, ezért ha valamelyik tag-
társunkhoz érkezik egy delegáció, akkor arról értesíti a szövetséget, s 
ha van olyan cég, amelyik tud csatlakozni, és a delegációt is érdekli a 
bemutatandó termék, akkor ő is lehetőséget kap.  

12. Piaci környezet 

12.1. Belső piac  

A magyar védelmiipari vállalatok fő problémája továbbra is a fize-
tőképes piac elvesztése, amely vonatkozik a bel- és külföldi piacra 
egyaránt. A belföldi piacon a beszerzési oldal egyértelműen a Magyar 
Honvédség és a rendvédelmi szervek. Ezek esetében a beszerzés 
alapvetően költségvetési tényező, ami az utóbbi években a gazdasá-
gi helyzettől függően kiszámíthatatlan összegű, illetve a helyzettől 
függően akár évközben is változhat. Erre gazdasági terveket készíte-
ni, újabb vállalatokat alapítani és fenntartani és/vagy támaszkodni 
több, mint veszélyes. 

A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják (Európai, NATO tagor-
szágok), hogy a nemzeti védelmi erők elsősorban saját védelmi ipa-
ruknak adnak megrendeléseket, ami biztosítja annak problémamen-
tes működését. Elvileg bárkinek van lehetősége részt venni NATO 
vagy más, NATO tagországok által kiírt tendereken, de ott nyerni ma-
gyar vállalkozás számára szinte lehetetlen, de nem is ez a cél. A be-
szerzési és fejlesztéspolitikai lépések összehangolásával meg kell 
teremteni azokat a feltételeket, amelyek a hazai védelmi ipar számára 
egyre nagyobb arányú részvételt eredményezhetnek a belső piacon.  

A hazai referencia és biztos hazai megrendelés megléte elenged-
hetetlen egyébként a sikeres külpiaci megjelenéshez is. 
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Hazai gyártásból a Magyar Honvédség az elmúlt időszakban első-
sorban lőszereket, pirotechnikai termékeket, szárazföldi járműveket, 
felépítményeket és tartozékokat, radartechnikai, kommunikáció- és 
híradástechnikai berendezéseket, szoftvereket, speciális biztonsági 
rendszereket, vegyi mentesítő- és védőkészleteket, sugárszintmérő-
ket, áramellátó berendezéseket, valamint ruházati- és védőfelszere-
léseket szerzett be. Jelentős volt továbbá a hatástalanítási szolgálta-
tás megrendelése.  

A rendvédelmi szervek és a nemzetbiztonsági szolgálatok hazai 
beszerzései elektronikai rendszerek fejlesztésére/javítására, lövész-
fegyverek lőszereire, pirotechnikai eszközökre, szoftverekre, híradó 
eszközökre, ruházati és védőfelszerelésekre, kényszerítő- valamint 
titkosszolgálati eszközökre terjedtek ki. 

A cégek a hazai termékek közül elsősorban lőszereket és piro-
technikai eszközöket, szárazföldi járművek alkatrészeit, elektronikai 
berendezéseket, valamint képalkotó berendezéseket és szoftvereket 
értékesítettek külpiacon. 

12.2. Az igények meghatározásának fontossága 

A belső piaci igények zömét a HM és a BM képességfejlesztési és 
beszerzési tervei alapján lehet feltérképezni, a méretgazdaságosság 
érdekében az igények azonos technológiai alapon történő kielégítése 
szükséges. A HM esetében a következő 10 éves időszakra vonatko-
zó fejlesztési terv lehet a kiinduló pont, különös tekintettel arra, hogy 
a haditechnikai eszközpark egy jelentős része ebben az időszakban 
életciklusa végéhez ér, cseréjükre lesz szükség. Megtervezhető, 
hogy ezekből mi fejleszthető, gyártható itthon, import termék eseté-
ben mely részegységeket, rendszereket, szoftvereket lehetne beszál-
lítani (itt jelenhetne meg a Műszaki tanácsadó testületek kontroll sze-
repe). A rendőrség és a honvédség közös fejlesztésein alapuló, „A 
jövő katonája” elnevezésű programmal összefüggésben is a hazai 
ipart kell „helyzetbe hozni”. 

A beszerzési és képességfejlesztési terveket legfeljebb évente ak-
tualizálni és az abból származó feladatokat az ipar szereplőivel 
egyeztetni kellene. A védelmi ipar csak úgy tud felkészülni a végre-
hajtásra, ha a potenciális megrendelők több évre előre nem csak 
meghirdetik igényeiket, hanem a fejlesztések eredményeit meg is 
vásárolják. 
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12.3. Exportoldalon célországok  

Iparági tapasztalatok alapján, az önálló piaci megjelenésben na-
gyobb lehetőségek adódnak, ha olyan piacokra koncentrálunk, ahol 
már van referenciánk, vagy egy, a védelemre jelentős forrásokat ál-
dozó feltörekvő országgal tudunk kölcsönös előnyök mellett együtt-
működni (nem NATO-tagállamok, India, Öböl-menti és dél-kelet ázsi-
ai országok, Latin-Amerika, Afrika stb.). Az exportengedélyezés során 
– más országok gyakorlatához hasonlóan – a hazai ipari kérelmeket 
fokozottan kell támogatni azon területeken, ahol nincs kifejezett nem-
zetközi tiltás. A piacképes termékkel, szolgáltatással rendelkező vál-
lalkozások marketingtevékenységét államilag is támogatni kell (ke-
reskedelemfejlesztési támogatás nemzeti kiállítási standokhoz, 
védelmiipari együttműködés a GVB-k napirendjén, katonai és gazda-
ságdiplomáciai rendezvények kapcsolása stb.). Az elmúlt években az 
állam a Külgazdasági Hivatalon (HITA), később az MNKH-n keresztül 
támogatta a nemzetközi kiállításokon való megjelenéseinket, persze 
az egységes, nemzeti standon a szövetség tagcégei mellett más érin-
tett szereplők is megjelenhettek. Ez egy nagy lehetőség, hiszen kül-
földön megjelenni és üzletet kötni nagyon költséges, a legtöbb ma-
gyar cégnek ehhez nincsenek meg a forrásai, viszont, ha valaki nem 
jelenik meg külföldön, akkor nem is fogja tudni eladni a termékét. Az 
elmúlt egy évben sajnos ismét semmi sem történt, lemaradtunk az 
összes nagy nemzetközi kiállításról. 

Az, hogy egy távoli országgal megfelelő szintű kapcsolatot fel le-
hessen venni, már önmagában nehéz. Ahhoz bizalom kell, erőforrás 
és persze egy olyan termék, ami érdekli a másik oldalt is. A magyar 
hadiipari cégek üzleti lehetőségei picik azokhoz képest, ami egy 
orosz, egy amerikai vagy egy német hadiipari társaságnál jelentkezik. 
Ráadásul ezekben az országokban állami szinten nagyon hatéko-
nyan foglalkoznak a hadiipari export támogatásával. Magyarorszá-
gon, az hogy eljuthatunk-e egy külföldi vagy akár hazai hadgyakorlat-
ra vagy kiállításra, még nem egyértelmű kérdés. Ilyenkor értékelődik 
fel az MNKH vagy a Védelmiipari Szövetség szerepe, amely azért is 
dolgozik, hogy legalább az evidens legyen, hogy egy-egy hazai kiállí-
táson ne csak külföldi cégek mutathassák be a termékeiket a vevők-
nek.  

A piacra lépést (és a nemzetközi együttműködést is) nehezíti, hogy 
a hazai védelmi ipar mérete nem értelmezhető a külföldi partne-
rek/vevők számára. Szembe kell nézni azzal, hogy ma Magyarorszá-
gon a védelmi iparban annyi ember dolgozik összesen, mint például 
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egyetlen, közepes méretű lengyel védelmiipari vállalatnál. A dolgozói 
létszámot tekintve szinte valamennyi régiós országtól elmaradunk, de 
sok területen a termékek szempontjából sem túl rózsás a helyzet. 
Ezért is nagyon fontos az országon belüli együttműködés! Amennyi-
ben a HM és BM tulajdonú cégek – a hazai privát cégek szakembere-
ivel és termékeivel a hátuk mögött – egy egységként tudnának a kül-
föld felé megjelenni, akkor is csak éppen átlépnék az „észlelési” ha-
tárt, de már kelthetnék azt a hatást, hogy most is van Magyarorszá-
gon védelmi ipar. Amikor elmegyünk a nemzetközi kiállításokra, sok-
szor szomorúan látjuk, hogy minden ország hadiipara jelen van, csak 
mi nem vagyunk ott. Meg kell mutatni, hogy igenis létezünk!  

Nagyon fontos, hogy ezeken a kiállításokon, bemutatókon elsősor-
ban nem csak a cégeknek, hanem az országnak kell megjelennie, a 
cégeknek az országot kell képviselniük. A védelmiipari cégek képe-
sek és hajlandóak arra, hogy megvegyék a repülőjegyet, szállást, 
kivigyenek szállítható méretű eszközöket, hogy helyt álljanak Ma-
gyarország érdekében. De arra már nincs erőforrásuk, hogy saját 
költségvetésükből építsenek nemzeti standot. Ezt a piaci helyzet nem 
teszi lehetővé, mint ahogy más országok hasonló méretű cégei szá-
mára sem, de úgy tűnik, ott ez nem is elvárás. A közös standok fölé 
az van kiírva, hogy Szlovákia, Csehország, Szerbia, Szlovénia, Len-
gyelország, Bulgária. Sajnos olyan felirattal, hogy Magyarország, az 
utóbbi években elvétve találkozhatunk. 

13. A magyarországi C+D kiállítás 

A hazai C+D kiállítások megszűnését követően a legnagyobb ha-
zai védelmiipari kiállítással egybekötött esemény a Nemzetközi repü-
lőnap volt. A Magyar Védelmiipari Szövetség és tagcégei a korábbi 
rendezvényeken visszatérő kiállítóként mutatták be a látogatóknak, 
hogy a nehéz gazdasági és egyéb körülmények ellenére él és műkö-
dik a hazai védelmi és biztonsági ipar. Több új, saját fejlesztésű, kor-
szerű termékkel is megjelenve, bemutattuk iparágunk azon képessé-
geit, amelyekkel a hon-, rend- és katasztrófavédelmi szervek rendel-
kezésére állunk hazai termékekkel és szolgáltatásokkal. 

Az elmúlt évek során a magyar védelmi ipar szereplői elsősorban 
külföldi kiállításokon mutatkoztak be, egyrészt hazai kiállítás hiányá-
ban, másrészt üzleti lehetőségek is külföldön vannak. Emellett a kiál-
lításokon való megjelenések a HITA támogatásoknak köszönhetően 
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sokkal kedvezőbb költségekkel jártak, mint bármely hazai rendezvé-
nyen történő megjelenés, ez sajnos az MNKH elindulásával megvál-
tozott, a költségek jelentősen megnőttek, és a legtöbb jelentős kiállí-
táson meg sem jelenik az ország. Nem egy esetben a külföldi part-
ner- szövetségek meghívására vehetünk részt ingyenesen a nemzet-
közi haditechnikai kiállításokon. 

Azt gondolom, hogy egy hagyományos értelemben vett (C+D jelle-
gű) kiállítást itthon megrendezni nincs is értelme, potenciális vásárlók 
hiányában a külföldi kiállítók megjelenésével nem lehet érdemben 
számolni, ahogy külföldi potenciális vásárlók megjelenésével sem. 
Ezzel párhuzamosan felértékelődhet az olyan hazai rendezvények 
jelentősége, ahol a feladat elsősorban nem az, hogy vevőket talál-
junk, hanem, hogy visszaadjuk az embereknek a hitet, hogy van még 
Magyarországon ipar, a Magyar Honvédség és a BM az eszközei 
beszerzésénél felelősen gondolkodik, és más NATO tagországokhoz 
hasonlóan lehetőség szerint támaszkodik a hazai védelmi iparra.  

13.1. A hazai kiállításokat helyettesítő rendezvények  

Alapvetően bármelyik kiállításnál probléma, hogy a hazai gyártású 
eszközökből legtöbb esetben a BM-nél vagy a HM-nél található be-
rendezéseken kívül nincs további darab, így még ha lennének is kiál-
lítások, a hazai gyártók nem tudnák kiállítani a saját termékeiket sem. 
Ha csak mintarendszer szinten is, de sok korszerű hazai fejleszté-
sű/összeszerelésű/gyártású berendezés található a Magyar Honvéd-
ségnél, BM, BV szervezeteknél jelenleg is. Ezeket kiegészítve a fej-
lesztőknél esetleg előforduló további termékekkel, együttesen bemu-
tatva olyan mini kiállításokat lehetne szervezni, ahol már egy olyan 
kérdésre, hogy mutassák már meg, hogy mi is a magyar védel-
mi/hadiipar terméke, büszkén lehet mondani, hogy nézzék meg, íme! 
Lehessenek a látogató civilek és a katonák is büszkék arra, hogy 
ezek az eszközök is hazai fejlesztésű/gyártású eszközök! Ezért volt 
nagyon fontos az a folyamat, amikor a kiállításokon megjelent a Ma-
gyar Honvédség az általa alkalmazott eszközökkel, ahol ez esetben 
néhány fontos kivételtől eltekintve koncentrálni lehet akár csak a ha-
zai gyártásúakra is. Így mindenképpen egy ilyen rendezvényt hon-
védségi, esetenként BM objektumba érdemes szervezni, ahol ezen 
eszközöknek nagy része együtt van, oda átmozgatni a más telephe-
lyeken lévő berendezéseket viszonylag kis költséggel lehet, emellé a 
hazai gyártók már minden esetben odaraknák a csak náluk rendelke-
zésre álló eszközöket. Egy-egy évben rengeteg ilyen rendezvény 
van. Beszélhetünk itt a honvédség saját rendezvényeiről, gyakorlatai-
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ról, ahova szinte minden esetben szerveznek mini bemutatókat a saj-
tónak vagy az utánpótlásnak, vagy akár a tűzoltó- vagy rendőrnapok-
ról, az egyéb állami rendezvényekről. Ezek az események nem jelen-
tenek költségnövekedést a HM, BM számára, az ipari cégek a rende-
lések hiányában szűkös költségvetésük mellett is megmozgathatóak 
lennének, hogy a saját termékeik megjelenését, ha kell, szakembe-
rekkel is biztosítsák.  

Természetesen a repülőnap, a gyakorlat, a nyíltnap nem egy hadi-
technikai kiállítás, nem szakmai közönségnek szól, üzleti eredménye-
ket így nem is lehet várni az azon való megjelenéstől, de ha van Ma-
gyarországon egy olyan rendezvény, ahol be kívánják mutatni a hazai 
ipari képességeket, és ez történetesen a Repülőnap lenne, úgy az 
ipar kötelessége ott megjelenni, ezzel is emelve a rendezvény szín-
vonalát. A magyar cégek a jelenlegi helyzetben, ha fizetniük kellene, 
mint kiállító, akkor lehet, hogy nem mennének el, és nem tudnak 
megjelenni szponzorként sem, de ha kapnának a megjelenésre felké-
rést, valószínű egy emberként mozdulnának a jó cél érdekében.  

Ha egy ilyen helyen fegyvernemenként jelennek meg a termékek 
(nem pedig HM tulajdon/BM tulajdon/HM cégek kiegészítő termé-
kek/BM cég kiegészítő termékek/nem állami tulajdonú hazai cégek 
termékei bontásban), akkor amellett, hogy az összefogást, egységet 
mutatná, segítené azt is, hogy ne forduljon elő az, hogy pl. egy cég 
azért nem jön el, mert úgy gondolja, hogy az egy darab termékét nem 
akarja önállóan megmutatni, hiszen eltörpül a többi mellett. A látoga-
tók számára így utólag nem az marad meg, hogy sok icipici cég volt 
egy-két lényegtelen termékkel, hanem, hogy a magyar védelmi ipar 
kapacitása jelentős, termékei meghatározóak az alkalmazóknál. Ha 
nemzetközi kiállítók is megjelennek, akkor a hazai termékek adattáb-
láján el lehetne helyezni egy egységes jelet, ami azt mutathatná, 
hogy a berendezés magyar fejlesztés/magyar összeszerelés stb. E 
mellett a termékek szakemberei akár jelen lehetnek, hogy ha bővebb 
információra van szükség, és a katonák, katasztrófavédelmi, polgár-
védelmi szakemberek, tűzoltók nem tudnak elég információt adni, 
akkor azonnal tájékoztathassanak. Hasonló módon működik kiállítá-
sokon évtizedek óta több ország. Ha ez a rendszer elindul, kialakul 
egy jól mozgósítható struktúra, amelyre más együttműködést is jól fel 
lehet fűzni, s ha egyszer újra lesz egy igazi haditechnikai kiállításnak 
értelme, azt is lehet honvédségi környezetben hasonló keretek között 
szervezni, ami akár bevételeket is generálhat a hazai és a külföldi 
kiállítóktól. Kevés munkával összerakható egy adatbázis, amely tar-
talmazza azokat az eszközöket, amelyeket a fegyvernemek alkal-
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maznak, s hogy mely termékeknek, milyen hazai kötődése van. Jó 
alap erre az MH Összhaderőnemi Parancsnokság korábbi ilyen jelle-
gű kiadványa vagy az MVSZ adatbázisa, amelyet nagyon gyorsan 
lehetne kibővíteni elektronikus formában. Ez a kiadvány későbbiek-
ben az exportpiacokon is egy jól használható kiadvány lehet BM ki-
egészítéssel és az MVSZ, MNKH finanszírozásban.  

13.2. A nemzetközi együttműködés lehetőségei 

A szövetségi rendszerek (NATO/EU/EDA) miatt nemzetközi össze-
függéseiben érdemes elemezni a hazai védelmi ipar helyzetét. Az 
Európai Tanács nemrég megjelent bizottsági közleményében jól leírja 
az európai régió védelmi iparában jelentkező problémákat, és javas-
latokat próbál felvázolni ennek megoldására. A közleményből kiderül, 
hogy milyen nehézségei vannak az „európai cégeknek” harmadik pia-
cokra történő belépéseknél, s példaként említi a szövetséges USA 
piacát, ahova az írás szerint Európából egyszerűen nem lehet bejutni. 
A helyzetet bonyolítja, hogy kevés kivétellel nincsenek is „európai 
cégek”. Az Európai Unió tagállamokból áll, ahol mindenkinek az el-
sődleges érdeke a saját gazdasági helyzetének stabilizálása, munka-
helyteremtés, a lakosság jövedelmi helyzetének javítása és a megfe-
lelő adóbevételek elérése érdekében. Ez problémát jelent a „nagy” 
európai országok számára, s még hangsúlyosabban jelentkezik a 
„kis” európai országok esetében, kiegészítve azzal, hogy őket ezek a 
„nagy” európai országok sem engedik be a piacaikra! 

Az Európai Tanács egyik lehetséges útnak az együttműködést jelö-
li meg, a kapacitások fel- és megosztását, azonban ez a valóságban 
nem működik.  

„Ha valakinek 30 liter vize van a hátizsákban egy napra a sivatag-
ban, és attól elveszük a harmadát, az jó esetben túléli, de mi történik 
azzal, akinek csak egy liter van? Ma Magyarországon néhány decili-
ter víz van csak a zsákunkban, így a kérdés sajnos nem az, hogy ho-
gyan tudjuk a párhuzamosságainkat más tagországokkal megszün-
tetni, hiszen mindenhol megvan az a kapacitás, ami nálunk, hanem, 
hogy mi módon tudjuk megtartani azt, ami még egyáltalán létezik, 
hogy erre építve harmadik piacokon esetleg fejlődést érhessünk el, 
amely az ország alapvető érdeke.”  

Az alacsony költségvetések miatt minden „együttműködő” a másik 
piacából akar nagyobb szeletet, viszont úgy, hogy a sajátot is meg 
akarja tartani. A „kis” országok ma elsősorban arra törekednek, hogy 
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a még meglévő védelmiipari (sok esetben egyszerűen ipari) kapacitá-
saikat, mérnök kultúrájukat megmentsék, hogy a jövőben legyen mire 
építkezniük. A „nagy” európai országok ezeken a folyamatokon már 
korábban átestek, itt a saját belső piacuk szűkülése után a következő 
lépcső az új csatlakozó országok piacai (köztük Magyarország) vol-
tak.  

A „nagy” európai országoknak így nincs szükségük igazi együtt-
működésre a kis tagállamokkal, sőt kifejezetten ellenérdekeltek ben-
ne. Ugyanazokba a „harmadik” országokba akarnak szállítani, ahol 
Magyarország is növekedni szeretne, de őket a kormányzatuk haté-
konyabban támogatja ebben. Tovább nehezíti ezt az elképzelt orszá-
gok közötti együttműködést, hogy a hadseregek nem egyforma mére-
tűek, és felszereltségük sem azonos, valamint a védelmiipari kapaci-
tásuk és a rendelkezésre álló termékkör mennyisége és milyensége 
is eltérő. 

A nemzetközi együttműködés lehetőségét ezért alapvetően úgy 
kell megközelíteni, hogy ahonnan terméket „kell” vásárolnunk, az az 
ország egy potenciális partnerország. Kétségtelen tény, hogy Euró-
pán belül együtt kell működni, de korántsem úgy, hogy bizonyos ter-
mékeket „lenyomnak a torkunkon”. A korábban már említett profilgaz-
da gyártó cégeken keresztül történő beszerzés lehet a megoldás. Ha 
a külföldi cégek tudják, hogy egy adott termék csak egy magyar gyár-
tó cégen keresztül vásárolható meg, akkor sorban fognak állni a ma-
gyar vállalkozásoknál. Ehhez szükséges a profil szerinti cégkiválasz-
tás az iparfejlesztések során. Természetesen most is vannak lehető-
ségek az igazi együttműködésre az alábbi nem ipari, de szakmai terü-
leteken: kiképzés és oktatás területén és a közös beszerzéseknél, 
kizárólag az itthon középtávon sem elérhető termékeknél! 

13.3 A V4-es országok különböző hadi- vagy védelemipari szö-
vetségei  

Termékfejlesztésben-gyártásban nagyon sok olyan együttműködés 
létezik a V4 országok cégei között, amikor egymás termékeit használ-
ják. Sajnos ezekről a jó példákról azonban kevesen tudnak. Úgy le-
hetne előbbre lépni, hogy a V4-es országok védelmiipari szövetségei 
összeírják, hogy melyek azok az élő projektek, amelyekben már van 
együttműködés és azon belül milyen termékekkel. Ez megmutatná 
azokat a területeket, ahol már most is együtt tudunk működni, majd 
ezt követően azt kell megvizsgálni, hogy tudnak-e ott továbbfejlődni. 
Másik fontos kiindulási anyag lenne egy termékkatalógus összeállítá-
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sa, hiszen, ha nem tudjuk, hogy kinek mije van, hogy találjunk egy-
másra? Ez a javaslat is folyamatosan felvetésre kerül itthon és kül-
földön a társszövetségeknek. A termékkatalógushoz a hazai alap-
anyagokat az MVSZ már összegyűjtötte és folyamatosan frissíti is. 
Sajnos úgy tűnik, mindenkinek túl sok a dolga otthon, és nem ér rá 
foglalkozni azzal, hogy az általunk felvetett témákat véleményezze, 
végig vigye. Vannak bemutatók, rendezvények, járunk egymáshoz 
kiállításra, nagyon pozitív a hozzáállás, de előrelépés nincs. Azon 
sokat vitatkozunk a szövetségeken belül is, hogy az ilyen jellegű 
együttműködéseket kinek kellene serkentenie: az iparnak vagy a poli-
tikának, a civil szervezeteknek vagy az államoknak. Látni kell, hogy 
ez nem egy elvont vita a hatáskörökről, hiszen bármilyen kapcsolatte-
remtéshez, együttműködési lehetőségek kidolgozásához erőforrások 
szükségesek. Konferenciát, kiállítást, találkozókat kell szervezni, 
konkrét témákat meghatározni és végigvinni, s ezt csak együtt lehet. 

Az MVSZ-nél kidolgoztuk a V4 védelmiipari szövetségei közötti 
együttműködési megállapodás tervezetét, amiben javasoltuk, hogy 
miként lehetne együtt gondolkodva tovább építeni a kapcsolatokat, az 
érdemi együttműködéseket. Katonai szinten a V4-es együttműködés 
nagyon jó, a politikai együttműködés is rendben van, kommunikációs 
szinten is működik, remélhetően előbb-utóbb a tartalmi elemek is 
erősödni fognak. Sajnos a V4 ipari együttműködések témájában, ha 
volt központilag szervezett konferencia, megbeszélés, találkozó, ott a 
legritkább esetben kaptak lehetőséget az ipar szereplői. A leggyak-
rabban az adott országok illetékes minisztériumainak vagy a politikai 
tanácsadó szervezetek, intézmények képviselői vitatták meg a lehe-
tőségeket, az ipar bevonása nélkül. Tették úgy, ahogy azt ők elkép-
zelték, de a legritkább esetben úgy, ahogy azt az ipar képviselői is 
lehetségesnek tartanák. Ezen is változtatni kellene.  

14. Termékek, kitörési pontok 

A hazai védelmi és biztonsági ipar megőrzése és fejlesztése az or-
szág biztonsága szempontjából továbbra is létfontosságú, s szeren-
csére erre több megoldás is van. Rövid távon (1-5 év) a beszerzési 
és fejlesztéspolitikai lépések összehangolásával meg kell teremteni 
azokat a feltételeket, amelyek a hazai védelmi ipar számára egyre 
nagyobb arányú részvételt eredményezhetnek a belső piacon. A ha-
zai referencia és biztos hazai megrendelés megléte elengedhetetlen 
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egyébként a sikeres külpiaci megjelenéshez is. Ez a megoldás – új 
források beemelése nélkül is – látványos fejlődést tenne lehetővé. 

Középtávon (5-10 év) azokra a területekre kell koncentrálni, ahol 
már kialakultak a csúcstechnológiát jelentő civil ágazatok (járműipar, 
műszeripar, elektronika, IT), amelyek infrastruktúrájára és tudásbázi-
sára is lehet építkezni.  

A hazai ipart támogató beszerzési politika mellett a tudatosan ter-
vezett, állami eszközökkel támogatott, irányított kutatás-fejlesztés, az 
innováció, a termékfejlesztés és a technológiai modernizáció biztosít-
hatja a védelmi ipar fejlesztését. A fejlesztésre javasolt termékek kö-
rét a HM, BM stb. bevonásával kell meghatározni, figyelembe véve a 
hazai beszerzésre kijelölt termékeket. 

Ma ennek nincs állami gazdája, nincsenek meghatározva a nem-
zetbiztonsági stratégiával összhangban álló fejlesztési célkitűzések. A 
K+F+I elaprózott, áttekinthetetlen formában folyik a hon- és rendvé-
delmi szerveket felügyelő tárcáknál, az Információs Hivatalnál és a 
vállalkozásoknál. A rendelkezésre álló forrásokat is hatékonyabban 
lehetne felhasználni, ha egy kézben koncentrálódnak, pl. egy védel-
miipari kormányhivatalnál lennének. Nincs szakosított kutatóintézet, 
amely a védelmi és biztonsági alap- és alkalmazott kutatásokat foly-
tatna (HTI megszűnése…).   

A védelmet és biztonságot érintő alulfinanszírozottság hosszabb 
távon már ellehetetleníti a feladatellátást. A közvetlen védelmi kiadá-
sok mellett a védelmi felkészítési feladatokra fordítható közvetett vé-
delmi kiadások is beszűkültek. Az iparfejlesztés egy része azonban 
további források bevonása nélkül kizárólag a nemzeti érdekek figye-
lembevételével is végrehajtható. Ha megvizsgáljuk a Nemzeti Katonai 
Stratégia (NKS) képességfejlesztésre vonatkozó pontjait, megállapít-
hatjuk, hogy a dokumentum olyan képességalapú haderőfejlesztés 
végrehajtását tűzi ki célul, amely lehetővé teszi a hatékony reagálást 
a biztonsági környezet változásaira és kihívásaira, és a haderőfej-
lesztés legfontosabb feladatait az alábbiak szerint határozza meg: 

 tábori híradó- és informatikai rendszerek rendszerszemléletű 
fejlesztése, hálózatalapú működés kialakításával; 

 a szárazföldi erők mobilitásának, védettségének növelése; 

 a meglévő helikopterek modernizációja, újak beszerzése; 

 stratégiai légi szállítási kapacitás biztosítása; 
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 a katonák egyéni felszerelésének korszerűsítése; 

 technikai felderítő eszközök rendszerbe állítása. 

Mindezen fejlesztési feladatok védelemgazdasági, hadiipari támo-
gatása a technikai irányultságú gazdasági társaságok egyik alapvető 
feladatának kell lennie, és ha összehasonlítjuk a fejlesztendő terüle-
teket és a technikai jellegű gazdasági társaságok fő tevékenységi 
irányait, területeit, megállapíthatjuk, hogy teljes mértékben lehetséges 
és egyben szükséges is a rendelkezésre álló erőforrások kiaknázása. 
A felsorolt legfontosabb feladatok közül mindössze kettő van (helikop-
terek, stratégiai szállítógépek gyártása), amelyet nem lehet hazai 
termékekre alapozva megvalósítani.  

14.1. A magyar védelemipar jelenlegi képességei 

Fontos azt látni, hogy ha a hadiiparról esik szó, akkor sokan csak 
egy harckocsira, egy helikopterre, egy rakétára, egy komolyabb mű-
holdra vagy éppen hadihajóra tudnak gondolni, amelyek fejlesztésé-
re, gyártására a magyar hadiipar tényleg nem képes. Ugyanakkor 
rengeteg olyan eszköz van, amelyeket még/már most is képesek va-
gyunk gyártani. Egy ekkora ország iparának alapvetően a kis forrás-
igényű platformok fejlesztésében van lehetősége. Önálló védelemipa-
ri termékek közül a korábban említett radaron kívül többek között fu-
tóművekkel (RÁBA), vegyivédelmi eszközökkel (Gamma), speciális 
elektronikai berendezésekkel, rendszerekkel (BHE Bonn, Carinex), 
fegyverekkel (SERO) és fegyvertartozékokkal (G.I.S.) ért el sikereket 
Európában, Amerikában és a Közel-keleten. Nagyon fontos terület 
azonban a hazai piacra történő fejlesztés és gyártás. Gyakran hallani, 
hogy az is baj, hogy túl nagy a hazai megrendelések aránya a cégek-
nél, és ez azok alkalmatlanságát mutatja. Ez egy óriási félreértés. 
Nem csak az a jó termék, amely külföldre is eladható, hiszen sok 
esetben ennek politikai akadálya is lehet, hanem legalább olyan fon-
tos az importkiváltás.  

A magyarországi gyártótevékenység azt is jelenti, hogy az ország 
el tudja látni magát számos tudásalapú, innovációra támaszkodó, 
nagyon jó minőségű termékkel, amelyek később versenyképesek le-
hetnének a külhoni piacokon is. Rengeteg olyan termékre van szük-
ség a HM, a BM, a TEK, a katasztrófavédelem tevékenységéhez, ami 
vagy már most is rendelkezésre áll itthon, vagy nagyon rövid idő alatt 
előállítható, kifejleszthető, mégis külföldről vásároljuk. A külföldről 
beszerzett eszközök jelentős része csak első ránézésre tűnik ol-
csóbbnak a hazaiaknál. Az itthoni fejlesztés, illetve gyártás esetén, a 
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technikai kiszolgálás, szervizelés, esetleges továbbfejlesztés szem-
pontjából is kedvezőbb a helyzet, emellett a védelmi ipar fejlesztése a 
növekvő adóbevételek, importkiváltó hatás vagy az exportképesség 
szempontjából is érdekes.  

Emellett van olyan termékcsoport, ahol nem az exportképes ter-
mék vagy importkiváltás az elsődleges szempont, hanem az ország 
alapvető ellátásbiztonsága. Ilyenek lehetnek az egyéni védőeszközök 
vagy akár a lőszer, amely békében szinte korlátlanul rendelkezésre 
áll, de ha tényleg használni kellene őket, akkor senki sem adna ki 
exportengedélyt, csak ha már a saját országának készleteit feltöltötte. 
Megrendelés nélkül az ehhez szükséges gyártókapacitásokat nem 
lehet fenntartani, a termékeket nem lehet fejleszteni. Ez volt az egyik 
oka a kézifegyvergyártás megszűnésének. Természetesen ehhez 
folyamatosan újabb és újabb, megfelelő hazai termékek is kellenek. 
Ezért a hazai ipart támogató beszerzési politika mellett a támogatott, 
tudatosan tervezett kutatás-fejlesztés biztosíthatja a fejlődést, melyre 
a védelemipari termékek gyártói egy hosszú távú, kiszámítható ren-
delésállomány esetében készséggel vállalkoznának.  

A jelenlegi „ad hoc”, mindig minden „azonnal és rövid határidővel 
kell” beszerzési gyakorlat azonban a cégeket tervezett, átgondolt fej-
lesztésekre nem ösztönzi. A hazai szereplők alapvetően kkv-k, így 
korlátozott lehetőségeik vannak a termékfejlesztésekhez szükséges 
források előteremtésére. Ennek ellenére elmondhatjuk, hogy azért itt 
is vannak lehetőségek. A saját forrásokból történő fejlesztések mellett 
(ruházati termékek, védőmellények, Hiúz GM6 fegyver) különböző 
KMOP-, GOP-programoknál is lehetett pályázni forrásokra, amelyek 
segítségével védelmiipari termékek jöhettek létre (erre sok jó példát 
lehet találni vegyivédelmi műszerek, mentesítő rendszerek, járművek 
esetében is).  

14.2. A kitörési pontokhoz kapcsolódó termékek a Magyar Hon-
védség, a Rendőrség, a Katasztrófavédelem várható igényei 
alapján   

Személyi felszerelés, ruházat: alapvetően a konfekcionálás jö-
het csak szóba, jelenleg alapanyaggyártás már nincs. Ehhez min-
denképpen olyan beszállítókat kell választani alapanyagból, aki 
bármikor kiszolgál majd kisebb mennyiséget, és azokat lehetőség 
szerint legalább két nagy konkurens gyártótól kell megrendelni, hogy 
bármikor helyettesíthető legyen, ha gond van, s emellett folyamato-
san legyen árverseny. Nagyon sok konfekcionáló cég van már most 
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is az országban. Hatalmas kapacitásokkal rendelkeznek, de nincs 
elég munkájuk A HM-nél az EI varroda óriási tévedés. A képesség 
létrehozása valós növekedést nem jelentett, ez elsősorban csak át-
csoportosítás, hiszen most is itthon készülnek ezek a ruhák, csak az 
amúgy is hátrányos helyzetű térségek munkahelyei szűnnek majd 
meg. Ez semmiképpen sem érdeke az országnak. A feladathoz 
mindenképpen kellene néhány ruházati szakember, de nem a HM 
EI-nél, hanem az MH-nál vagy a HM-nél. Nagy probléma ma már, 
hogy nincsenek technikai szolgálatfőnökségek, nincs HTI stb. Most 
HM-en és MH-n belül is mindenki versenyez, el kellene dönteni, hol 
van vagy legyen a támogató szakembercsapat, és azt kellene to-
vább építeni.  

Személyi felszerelés, általánosságban a ruházati kiegészítő 
eszközök, protektorok (HM, BM): itt termékenként kellene végig-
nézni a skálát, de szinte biztos, hogy mindenre található hazai gyár-
tó vagy olyan, aki képes lenne gyártani. Ez természetesen kereske-
dő cégek érdekeit sérti, de az érintett szervezetek, az NGM és az 
ország érdekeit ez szolgálná. Kiváló importkiváltó terület, növekedé-
si potenciállal, ha nem az állami cégekhez kerül, akkor is növeli az 
adóbevételeket. 

Szállító járművek gyártása: alváz a RÁBA, a felépítmények pe-
dig a profilgazdák (pl. HEROS, ARMCOM, ARZENÁL, GAMMA), a 
beszállítók pedig a többi területi profilgazda. Jelenleg is zajlik, de 
tervezhető, kiszámítható folyamatos rendelésre lenne szükség. A 
cégeknek nem az az érdeke, hogy néha-néha sokat szállítsanak, 
hanem az, hogy egyenletesen legyen kiterhelve az erre kialakított 
kapacitása. 

Szállító járművek karbantartása, javítása: CURRUS, HEROS a 
profilgazdákkal. 

Páncélozott járművek, járműprogram importtételei: RÁBA fő-
vállalkozásával (MAN alapok, UNIMOG, GWagen). A nem RÁBA 
hidas termékek importját le kellene már állítani, mert nincs hazai 
hozzáadott értéke, és exportálni sem lehet. Minden egyes újabb 
jármű árt a magyar gazdaságnak, mert annak árából kiválthatóak 
lennének hazai fejlesztésű és gyártású járművekkel. 

Páncélozott járművek, az új import eszközök, amelyekhez 
nem tud hidat gyártani a RÁBA: CURRUS fővállalkozásával (bár 
ilyennek nem kellene érkeznie az országba, mert itt is minden 
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egyes újabb jármű árt a magyar gazdaságnak, mert kiválthatóak 
lennének hazai fejlesztésű és gyártású járművekkel). 

Páncélozott járművek, Komondor járműcsalád: a típusválto-
zatok CURRUS-tól, a profilgazdákkal együtt, amelyek között ter-
mészetesen más HM, BM profilgazda is lehet a frontban (híradó 
Armcom, radar, rakéta Arzenál, vegetációs oltó, oszlató jármű 
HEROS). Kiváló importkiváltó terület, növekedéssel, és EXPORT 
lehetőséggel, ha nem az állami cégekhez kerül, akkor is növeli az 
adóbevételeket. 

Új BTR kiváltó jármű: MEG LEHET ITTHON CSINÁLNI, ÉS 
MÉG MEG IS ÉRI! A CURRUS, a RÁBA, a GAMMA, az ARMCOM, 
és sok-sok hazai beszállítónak adna feladatot. Állami szándék ese-
tén a bázisjárművet a Gamma ki tudja fejleszteni, a RÁBA, a 
CURRUS képes gyártani, és a szakági eszközöket is rá tudja fej-
leszteni. Kiváló importkiváltó terület, növekedéssel és EXPORT 
lehetőséggel, ha nem az állami cégekhez kerül, akkor is növeli az 
adóbevételeket. 

UAV: EI+BONN+Carinex+az igazi repülőtest-gyártók együttmű-
ködése hozhat eredményt. Első körben csak a hazai igény kiszol-
gálása lehetne a közvetlen cél, e nélkül még esélytelenebb ebben 
a külföldi vonal. Nagyon erős a nemzetközi mezőny, és már most is 
mindenki szövetségeket köt. Nagyon sok hiányzik a kintiekhez ké-
pest, de az MH feladataira alkalmas előállítható, és onnan lehetne 
tovább építkezni, ennél a lépcsőnél már mindenképpen célszerű 
figyelembe venni a HAIF (Hungarian Aviation Industrial 
Foundation) tagjait.  

Lőpor/lőszer: Van két gyártó Magyarországon, mindkettő kül-
földi tulajdonban, emellett épül egy újabb gyár újratöltő sorral, ami 
katonai célra nem jó. Emellett vannak cégek, akik tudnak vagy ta-
lán éppen építenek is gyárat külföldön. Sajtóban már megjelent, 
hogy lesz új lőporgyár is. Témában érintett cégek: RUAG, Haltec, 
Mil-exim. Legyen, ha lennie kell, de nem ez fogja megváltani a ma-
gyar védelmi ipart, csak az adott területen tevékenykedő cégeknek 
lesz belőle pénze, tömegtermelés, kevés, nem magasan kvalifikált 
munkahellyel. 

Kézifegyver: Speciális fegyvereknél sok kicsi cég van, akik mö-
gött egy-egy fejlesztő áll, sok esetben közvetlenül nem is jelennek 
meg csak valami áttételes kereskedő cégen keresztül. Ha ezzel 
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bárki komolyan szeretne foglalkozni, akkor ma csak a G.I.S és 
SERO az, ami megkerülhetetlen. A beszállítói láncban sok gyártó 
céget érintene még. Nagyon fontos lenne meghatározni, hogy me-
lyek azok a termékcsoportok, amelyekről egyáltalán érdemes gon-
dolkodni. Kiváló importkiváltó terület, növekedéssel és EXPORT 
lehetőséggel, ha nem az állami cégekhez kerül, akkor is növeli az 
adóbevételeket. A sajtóban megjelent termékvonal, licence vásár-
lással csak importkiváltásra alkalmas. Ez is legyen, ha lennie kell, 
de ez sem fogja megváltani a magyar védelmi ipart, csak az adott 
cégnek lesz belőle pénze. Lehetőség szerint meglévő gyártókapa-
citásokra kell ráépíteni, és akkor van értelme. 

Tábori Támogató Rendszerek: Ez egy nagyon hálás terület. 
Az EI konténere, a HEROS konténer, a Videoton konténer na-
gyon jó alap sok mindenre, kiegészítve más hazai konténergyár-
tók termékeire épülő rendszerelemekkel. A rendszerek kidolgozá-
sánál érdemes volna figyelembe venni a BM-et is, akár a műszaki 
tanácsadó testületén keresztül, és akkor az átfedések kiküszöbö-
lésével egy nagyon jó rendszert lehetne alkotni, amely akár pol-
gári védelmi helyzetekben is alkalmazható lenne, mint a régi 
időkben. Gyakorlatilag stabil munkát adna a HM, BM cégeknek, a 
fejlesztéseket pedig a szakterületért felelős civil cégekkel tudnák 
megcsinálni. Kiváló importkiváltó terület, növekedéssel és EX-
PORT lehetőséggel, ha nem az állami cégekhez kerül, akkor is 
növeli az adóbevételeket. 

Cyber: Mostanában úgy tűnik HM, BM, szolgálatok, mindenki 
más irányba megy. Nagyon jó cégek működnek ezen a területen 
CARINEX, SECFONE. Általánosságban a HM cégekre itt is igaz, 
hogy nem fejlesztésekkel kellene foglalkozniuk, csak koordinálni, 
összefogni és utána karbantartani, gyártani. Ez esetben nem len-
ne rossz, ha az Armcom vagy a HM EI rendelkezne igazán a terü-
lethez értő emberekkel is. Még mindig új, trendi terület, növeke-
déssel és EXPORT lehetőséggel, ha nem az állami cégekhez 
kerül, akkor is növeli az adóbevételeket.    

14.3. Rövid távon (akár 1-1,5 éven belül) látványos és jól kom-
munikálható eredményeket produkálható, exportképes, több 
védelmiipari cégnek feladatot adó termékek  

Fegyver: Hiúz projekt. A SERO engineering kft tulajdonosi köre 
1994 óta foglalkozik az antimateriális fegyverek piacának vizsgálatá-
val, és a GM6 Hiúz koncepciójának kialakításakor messzemenően 
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figyelembe vették és megvalósították a nemzetközileg ismert köve-
telményeket az alábbiak szerint: nagy tűzerő, mozgékonyság, hor-
dozhatóság, használhatóság, fekve, térdelve, állva és akár menet-
közben is lehessen harci feladatokat ellátni. Az eszköz további egye-
dülálló tulajdonsága a multi kaliber, hogy cső- és tárcsere után képes 
a .50-es és a 12,7x108-as kaliberű lőszerekkel működni, amely azon 
országok hadseregeinél, amelyek mindkét típusú lőszert használják, 
jelentős logisztikai előnyökkel járhat. Jelenleg nincs a piacon olyan 
fegyver, amelyik a fenti, külön-külön is egyedülálló tulajdonságokkal 
/képességekkel rendelkezne! 

Járműgyártás: GAMMA KOMONDOR projekt. A hazai gyártáshoz 
100%-ban magyar, rögzített kapacitással rendelkező védelmiipari cég 
által fejlesztett bázisjármű prototípusai már rendelkezésre állnak 
(KOMONDOR), állami pénzeket azok kifejlesztése már nem igényel, 
a vállalat nyitott az együttműködésre. A meglévő bázisjárművekre 
alapozva gazdaságosan, versenyképes áron kialakítható az MH 
könnyű-páncélvédettségű harcjármű rendszere. A magyar munkaerő 
tudását igényli, továbbképzését biztosítja, a munkahelyek megtartá-
sát és bővítését eredményezi, a munkaadói és munkavállalói oldalon 
újabb adóbevételeket generál. A járműcsalád kialakítása, gyártása, 
karbantartása, javítása stabilan tervezhető bevételt biztosítana a HM 
cégeknek is a következő évtizedekre. A folyamat kis mennyiségben 
is, alacsony költségvetéssel is indítható, megteremtve a csapatpróbá-
ra bocsátható és az export célországok irányába is mutatható fegy-
vernemi változatokat. Meghatározó alapeszközt biztosít további hazai 
eszközgyártóknak is, termékeik integrálására, promótálására, "mutat-
ható" magyar EXPORTKÉPES termékcsoport jöhet létre. 

A rövid távon (akár 1-1,5 éven belül) eredményeket produkálható, 
de hozzáadott érték vagy export növekedési lehetőségek hiányában 
bár fontos, de nem meghatározó elemei a védelmi ipar fejlesztésé-
nek. 

Kézifegyvergyártás: Nagyon fontos hangsúlyozni: a védelemipar-
ban nem a fegyvergyártás lesz a húzóágazat, a speciális rendeltetésű 
kis sorozatban készülő fegyvereken kívül jelentős potenciál ma már 
sem a belső, sem az export piacokban nincs. A nagy fegyvergyártó 
országok a saját cégeik védelme miatt nem fognak vásárolni, béké-
ben a nagyon erős országok háborúkban kipróbált, bevált termékeiből 
is túlkínálat van, és ezek beszerzése emellett politikai kérdés is. Há-
borúkban, polgárháborúkban persze mindig megjelenik a lehetőség, 
de főként olyan országokból, ahova éppen akkor a nemzetközi 
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egyezmények miatt tilos szállítani, ezért már bármit, bárhonnan meg-
vennének. Illegális fegyverkereskedelemre azonban nem érdemes 
üzletet építeni.  

Lőszergyártás: A piac jelenleg hatalmas, üzleti kockázata nem je-
lentős, de jelentős hozzáadott értékkel nem bír. A tömeggyártás, ami 
árbevételt és profitot generál, természetesen alkalmas arra, hogy sok 
család megéljen belőle, de soha nem lesz a védelmi ipar fejlődésé-
nek motorja.  

Pilóta nélküli rendszerek: A piac telített, és nagyon jó termékek 
találhatók szerte a világban. Kis darabszámban értékesíthető. Tech-
nológiailag érdekes, de üzletileg nem. Kiegészítő eszközökben, elle-
nük való védekező eszközökben több lehetőség van. 

Bio konténer: Elkészült, az országba maximum még egy darab 
indokolt a HM számára. Amikor a projekt elindult, még egyedinek 
számított, ma már a legtöbb ország rendelkezik sajáttal, ami lehet, 
hogy nem jobb, de a feladatra alkalmas. További lehetőség magában 
a konténerben van, ki lehet belőle alakítani más autonóm üzemű 
rendszereket. 

15. Összefoglalás 

2010 óta többször is kiemelt célként került megfogalmazásra a 
magyar védelmi ipar talpra állítása. Az anyag részletesen bemutatta a 
magyar védelmi ipar helyzetét, a jövő lehetséges útjait. Természete-
sen a levont következtetések vagy megállapítások sok esetben elég 
kritikusak, de fontos, hogy objektíven szembenézzünk a valós helye-
zettel, építkezni a védelmi iparban is csak biztos alapokra lehet. Ha a 
politikai akarat megvan a hazai ipar fejlesztésére, akkor feladat is bő-
ven lesz hozzá, mind az állami (mint megrendelő és szabályozó), 
mind az ipari oldalon (akár állami, akár magán cégeknél), hogy közö-
sen elérjék a tervezett célokat. Jelenleg elsősorban a meglévő termé-
kekre és az Irinyi-tervben is meghatározott import kiváltására kellene 
koncentrálni, ha pedig eredményeket akarunk elérni, akkor rövid tá-
von a termékfejlesztésekre kellene összpontosítani. Igaz, ma egyre 
nehezebb megfelelő szakembereket találni, de azért a mérnöktudás, 
ha korlátozottan is, még megtalálható.  
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A stabil fejlődés legfontosabb eleme a következő években a tárcák 
részéről a fejlesztésre rendelkezésre álló források rögzítése, melyen 
belül rögzíteni kell a hazai termékek arányát, és akár azon belül a 
profilgazda stratégiai cégekre is meg kell határozni egy minimum ke-
retet. Így tervezhetőek a bevételek és a kiadások, mindenki bátrab-
ban mer a jövőbe fektetni.   

Ma az egyik legnagyobb feladat a bizalom helyreállítása, hogy a 
cégek újra együttműködjenek egymással és az állami szereplőkkel, 
merjenek belevágni a fejlesztésekbe, elhiggyék, hogy ha jót alkotnak, 
akkor azt itthon is megveszik tőlük. 

Irodalomjegyzék 

A magyar védelmi ipar fejlesztésével kapcsolatos szakmai állás-
pontom összefoglalása, kérdések-válaszok formájában, korábban 
készült interjúk, cikkek, felhasználásával történt. Tekintettel arra, 
hogy a felhasznált anyagok kidolgozásában a munkacsoportok tagja-
ként vagy háttér-emberként legtöbb esetben részt vettem, így nagyon 
nehéz mindenhol elkülönítve megjeleníteni, hogy melyek azok a ré-
szek, amelyek kidolgozásában mások is részt vettek lektorként vagy 
szerzőként. Ahol kidolgozott anyagból egy az egyben emeltem át ré-
szeket, ott próbáltam figyelni arra, hogy idézőjelek közé rakjam, még 
akkor is, ha azt a konkrét szakaszt esetleg pont én írtam. A háttér-
anyagok jellemzője, hogy sok esetben nem derül ki, hogy ki is írta 
valójában, így álljon itt egy rövid felsorolás, hogy kik azok, akik névvel 
vagy név nélkül, de biztosan részt vettek ezen anyagok valamelyik-
ének az elkészítésében:  
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