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Gáspár Tibor 

HOZZÁSZÓLÁS 

Zsitványi Attila: EGY „BENNFENTES” ÁLLÁSPONTJA 
A MAGYAR VÉDELMI IPAR HELYZETÉRŐL című 

írásához 

A Katonai Logisztika 20016/1. számában megjelent tanulmány 
részletesen ismerteti a magyar védelmi ipar jelenlegi helyzetét. Tekin-
tettel a szerző pozíciójára, a védelmi iparban hosszú évek alatt meg-
szerzett tapasztalatára, ez a helyzetmegítélés abszolút helytálló. Én 
hosszú évekig, a másik oldalon állva, a megrendelő szemszögéből 
szerzett tapasztalatok alapján szeretnék néhány gondolatot hozzá-
fűzni a tanulmányhoz. 

Én a problémát a következőben látom. A hadsereg vonatkozásá-
ban nincs a napi politikán felülemelkedő össztársadalmi konszenzus. 
A hadsereg feladatai, céljai és főleg költségvetése mindig a kormá-
nyon lévő politikai erő érdekeinek megfelelően változik. Nem nagyon 
változtatott ezen a NATO tagság sem. Hiába rendelkezik a hadsereg 
hosszútávú tervekkel, ha az alapnak számító költségvetési finanszí-
rozás változik, többnyire kiszámíthatatlanul csökken. Ígéret mindig 
van a politika részéről az emelésre, de ez többnyire nem következik 
be tartósan és tervezetten. 

Sokan beszélnek a személyi kiadások/fenntartás/fejlesztés 40–40–
20%-os egészséges arányáról. Ha nem akarjuk csökkenteni a hadse-
reg létszámát, szervezeti kereteit és eszközparkját, akkor a személyi 
kiadásokat (béremelés) és a fenntartási költségeket (öregedő techni-
kai eszközök) lassan emelkedőnek kell tekinteni. Ebből egyértelműen 
következik, hogy a fejlesztésre csak a költségvetés emelésével van 
lehetőség. 

Tíz évvel ezelőtt írtam egy tanulmányt a katonai és civil logisztikai 
folyamatok összefüggéseiről1, ahol érintettem a hadsereg és a hadi-

                                                           
1  Dr. Gáspár Tibor: A katonai és civil logisztikai folyamatok összefüggései. Logisz-

tikai évkönyv 2007 – 2008. Kiadja a Magyar Logisztikai Egyesület. Budapest. 
2008. 109 – 114. oldal. 
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ipar kapcsolatát is. Ebből a tanulmányból szeretnék idézni egy részle-
tet: 

 „Megállapítható, hogy a katonai és civil logisztikai együttműködés-
re szükség van. Ha lemondunk a még meglévő hazai hadiipari kapa-
citásaink fenntartásának biztosításáról, úgy azt érjük el, hogy az or-
szág katonai védelmét kizárólag a külföldről történő haditechnikai be-
szerzésekkel tudjuk csak megoldani. Természetesen ekkor már fel-
merül a külföldi gyártótól való ár-, technológiai színvonal-, szállítási 
határidő-, de főleg a politikai-gazdasági függés kérdése is. A realitá-
sok talaján számolva olyan védelmi iparral nem számolhatunk hazai 
bázison, amely a hadsereg igényeit 100%-ban képes kielégíteni, de a 
meglévő lehetőséget meg kell őrizni. A nagytömegű eszközöket (kézi 
fegyverek, a katona egyéni felszerelése, alap gépjárművek, nagytö-
megű híradó berendezések stb.) alapvetően hazai bázison kell előál-
lítani. Megítélésem szerint a magyar gazdaság képes a hadsereg 
igényeinek 50%-át kielégíteni átlagban. Ez a százalék nagyobb a 
szolgáltatások területén, míg a speciális haditechnikai berendezések 
vonatkozásában kisebb. 

A hadsereg és az ipar (nemzetgazdaság) jobb együttműködé-
se érdekében a következőket javaslom: 

1. Javítani kell a védelmi ipar tájékoztatását 

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

 a vállalkozások legyenek tisztában a hosszútávú igényekkel, 
tudjanak arra felkészülni; 

 az igények ismeretében fel tudják mérni, hogy milyen szerveze-
ti, illetve profilváltoztatásra van szükség ahhoz, hogy a piacon 
tudjanak maradni; 

 tudják tervezni kapacitásukat, fel tudjanak készülni az egyes 
feladatokra. 

Ezen információkat a legtöbb hadiipari termelést, szolgáltatást 
végző szervezet „így vagy úgy” megszerzi, de korrekt, pontos tájé-
koztatás tisztább helyzetet tudna teremteni. 
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A hadsereg is profitálhat ebből, mivel felkészültebb partnerekkel 
kell a feladatokat megoldani, a hosszabb távra tervezett programok 
olcsóbbak is lehetnek, mint az azonnali megrendelések. 

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

Ez a partneri kapcsolat több országban megtalálható.2 

2. Segítség az ipar felkészítésében 

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

 megfelelő NATO szabványok megismerése; 

 minőségbiztosítás, a szervezetek minősítése. 

Úgy tapasztaltam, hogy ebben a kérdésben már sok minden tör-
tént. Itt csupán – kapcsolódva az első javaslathoz – az információbiz-
tosítást kell intézményesíteni. 

3. A beszerzések, szolgáltatások összehangolása 

A hadsereg és a rendvédelmi szervek részvételével célszerű létre-
hozni egy együttműködő csoportot vagy ad-hoc bizottságot, amely a 
tárgyévre vagy hosszabb távra tervezett azonos típusú beszerzése-
ket koordinálja és egyezteti. Kölcsönös tájékoztatást ad a potenciális 
szállítókról, azok teljesítőképességeiről. 

4. Referenciák biztosítása 

 A gazdaságos, illetve az exportra történő fejlesztésben, gyártás-
ban szükséges a magyar referencia. Ezt az MH tudja biztosítani a 
technikailag, műszakilag valóban jó termékek hadseregben történő 
kipróbálása, csapatpróba végrehajtása, a termékek rendszeresítése 
útján. 

                                                           

2  Turcsányi Károly: A védelmi beszerzések reformja Nagy-Britanniában. Logiszti-
kai tudományos füzetek 3. Magyar Logisztikai Egyesület, Budapest 
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5. A beszerzésekkel összekapcsolt ipari kooperáció 

A haditechnikai beszerzések jelentős része külföldről fog megtör-
ténni. Ezen esetekben maximálisan törekedni kell az ipari kooperáció-
ra és ellentételezésre, amely a hazai védelmi ipart támogatja. 

6. Kettős rendeltetésű eszközök, objektumok alkalmazása 

A kettős rendeltetésű eszközök olyan eszközök, amelyek bizonyos 
alkalmazási kompromisszumokkal és kiegészítő műszaki megoldások 
eredményeként alkalmasak mind a polgári, mind a katonai feladatok 
végrehajtására. Békeidőben, a nemzetgazdaságban működnek, ma-
gasabb képességeik folytán jól hasznosíthatók természeti katasztrófa 
elhárításban, háborús helyzet esetén pedig a honvédelmet szolgálják. 
Jó példák a hazai TS uszály-hidak vagy a sebesültszállításra beren-
dezhető autóbuszok. Nemzetközi példák is vannak: Norvégiában a 
haderő nehéz tréleres szállító kapacitása, Finnországban a nagy te-
herbírású csere-felépítményes szállító kapacitás a nemzetgazdaság-
ban működik békeidőben, az USA kormánytámogatást nyújt polgári 
szállító repülőgépek és RORO hajók beszerzéséhez (ezzel megvásá-
rolva a prioritást válsághelyzet esetére). A Bundeswehr mozgósítási 
gépjármű szükségletének jelentős része (öszkerékhajtású járművek 
formájában) ugyancsak a polgári szférában található.3” 

A fenti idézetből látható, hogy olyan nagy és pozitív változások az 
elmúlt években ezen a területen nem következtek be. A tíz évvel ez-
előtt írt tanulmányom és a jelenlegi védelmi iparról írt tanulmány alap-
ján a következő megállapítások tehetők: 

1. A hadsereg részére hosszútávon kiszámítható, a fejlesztéseket 
is biztosító költségvetést kell garantálni, amit össztársadalmi össze-
fogással kell biztosítani. Így érhető el, hogy a hadsereg meghatározó 
vásárlóként jelenjen meg a hazai védelmi iparral kapcsolatban. 

2. A tanulmányban tett javaslatokat, valamint az általam 10 évvel 
ezelőtt leírtakat a döntéshozóknak meg kellene fontolni, a védelmi 
ipar – hadsereg kapcsolatrendszerben meg kell teremteni e javasla-
tok megvalósulásának törvényi, jogi kereteit. 
                                                           

3  Dr. Szűcs László: A katonai és polgári logisztika kapcsolódásának lehetőségei. 
Katonai Logisztika 1999/3. szám – 27. oldal. 
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3. A hadseregen belül koncentrálni kell a technikai fejlesztéssel, 
beszerzések előkészítésével foglalkozó szakembereket. Ennek bázi-
sa, megítélésem szerint, az MH Logisztikai Központ lehetne. A 2006. 
év végén megszüntetett MH szolgálatfőnökségek nagy űrt hagytak 
maguk mögött, amit pótolni kellene. 

4. Egyetértek a szerző azon javaslatával, hogy e területen termino-
lógiai problémák is vannak. Úgy gondolom, hogy a Magyar Katonai 
Logisztikai Egyesület és Katonai Logisztika folyóirat alkalmas lenne 
arra, hogy színteret biztosítson egy konferencia vagy vita lefolytatásá-
ra ebben a témában. 

Úgy gondolom, hogy a folyóirat egy hasznos ügyet vállalt fel a ta-
nulmány közlésével. 
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