
_ a hadmúveleti területról kiüritett lakosság ellátása, anyagi-techni-
kai eróforrások hasznosítása, bevonható§ága ;

- a hadmúveleti területen levó ve§zély€ztetett ipari-mezőgazda§ági
kapacitások póttása, a számítási Év tervének ezirányú pontosítása;

- a hadtápsávban működő katonai §zervezetek ;nátási koordiná-
ciója, a jog- é§ hatá§kör, valamint felelősség meghatározása:_ a hadtápvezetés meg§zervezése, az együttmúködés a hadmúveleti
területen múködő polgári és katonai szervek között stb.

_ Összességében negallarríth@tó, hogy az MNK katonai doktrínája jei-
legének megYáltozása a hadtápbiztositási kérdéseket illetően is egy ior
olyan újszerú kérdést vet fel, amelyek megvála§zolása nap3aink póblé-
1ája. Bál az általunk megalapozottak felvetettek is csak elmélet1 rneg-
fontolásokon alapulnak, egy széIeskörú tudományos igényú gondolkorlás,
vizsgálódás, kutatás beindításához jó vitaalapul §zolgálhatnak.

A hodsereg és o gozdosóg mo

Dr. Szenes Zoltán alezred,es, a had.tud,o1ruinaok kand,id,litusa

A marxizmu§-leninizmus klasszikusai világosan felismerték és bizo-
nyitották a gazdaság, a politika, valamint a háború, a hadsereg és a had_
ügy közötti kapcsolatokat és dialektukus kölcsönhatásokat. Egyértelműen
megállapították, hogy a háború és a hadügy mindenekelőtt gázaasőgí Jel-
tételektőt íügg, a gd,zd,asúg óLtq,l meghutdrozott. Az ország kátonapoiitika-
jának, biztonságpolitikájának kidolgozásakor, a nemzeti katonai doktdna
kialakításakor nem 1ehet figyelmen kívül hagyni a gazda§ág helyzetét,
teljesitőképe§ségét, reális lehetőségeit, tudniillik a gazdaság erélétől, szín-
vonalától, fejlettségétől függ, hogy milyen erőforrások, erők és eszközök
fordíthatók katonai, védelmi célokra. ,,... Az erőszak győzelme a fegy-
verek termelé§én, ez pedig egyáltalán a termelésen, tehát a 'gazdasági
hatalmon', a 'gazdasági helyzeten', az erőszaknak rendelkezésére álló anyá-gi eszközökön nwgszik... A hadseregek egész Szervezete és harcmódja
és ezzel együtt győzelem és vereség, anyagi, azaz gazda§ági íeltételektbl
függőnek bizon},ul ... "r

_ _. A _had§ereg, a hadügy igénybe veszi a gazdaságot is, meghatározott
követeIlnényeket táma§zt vele szemben, visszahat a gazdaságrá, a gazda-
ság szeTkezetének alakulására, fejlődé§ének irányítására és ütemére,

D9 mivel a fegyveres erók fenntartása és fejlesztése, az ország védel-
mi felkészitése poütikai döntések alapján valósul meg (hiszen maga a há-
ború,és hadiigy is politikai jelenség), a hadsereg, a rúdiigy a gazJasággal
nem közvetlenü, hanem a politikán keresztül van kapcsolitbÚ. a potlii
ka l\atártoz.za meg a gazdaságnak (összhangban a gazdáság lehetőségiivel),
hogy hogyan, milyen mértékben és módon;légítsrki a haásereg, a Áadugy
sztikségleteit. A politika saját céljai és érdekei érvényesítésénÓL eszköze-

__ r Marx-Engel§ Múv€i. 20. kötet. Budapest, Kos§uth Könyvkiadó, 1963,
183. és 167-168. old"



ként használhatja fe1 a hadsereget, a hadügyet, íly módon azokat a gaz-_
daságtó1 ,,függetlenül" is kezelheti, s elsőbbséget szeíezhet a gazdaság-
gal §zemben.

A hadsereg, politika, gazdaság alapvetó összeíüggéseinek felidézésére
azért van szükség, hogy értékelhessük: vajon a nyolcvanas évek második
felének kül- és katonapolitikai, gazdasági eseményei mennyiben igazol-
ják az idézett összefüggéseket, hogyan változtatják, finomitják e sajátos
szférái közötti viszonyokat, kapcsolatokat. Konklúziónkat sietünk már a
tanulmány elején levonni; az elmúlt évek katonapolitikai történései bizo-
nyítják, hogy a hadsereg, a hadügy politika és gazd.asag által neghatóro-
zott lejlőd,élének tóruéfuaszeTűsége ualtozq,ílanul éruéii,gben oon, s eb-
ben a kapcsolatrendszerben a politikának van kezdeményezó, iniciáló, a
gazdaságot is befolyásoló szerepe.

A DédelríLi katollai d,oktrí,na és a gazd,asdg tú.jszzerű kéíd,éseí

Az új politikai és katonai gondolkodás, az ismert események (Gorba-
csov és Reagen találkozói és tárgyalásai, az atommentes Világ szovjet
programja (1986), az átfogó nemzetközi biztonsági rendszer tervezete,
a közép és rövid hatótávolságú rakéták felszámolásáról szóló 19B?. évi
m€gállapodás, az 1988_89. évi bejelentett egyoldalú haderő- é§ fegwer-
zetcsökkentések) a 80-as évek közepétől megváltoztatták Európában és
az egész világon a bizalín]a,t]]anság légkörét, csöklrkentett€k a katonai ve-
§zélyt és feszültségeket, javították a kelet és nyugat közötti kapcsolatokat.
A vsz PTT á],tal 1987 májusában, Berlinben elfogadott védelmi katonai
doktrína ,,átfogalmazta" a koalíciós és nemzeti katonai doktrínák po],i-
tikai és katonatechnikai oldalait, előtérbe helyezte az el,égséges uédelem
etoéú. A védelemhez elegendő erő és eszköz az otszág (az egész koalíció)
katonai erejének olyan szinójét jelenti, amely a háborús veszély nagysá-
gával, a háború§ készülódés jellegével, intenzitásával mérhető, és a biz-
tonság garanciájához szükséges követelrnények által meghatározott. A
szüksége§ és elégséges nagyságú és védelmi struktúrájú haderők létreho-
zása csak €gy komplex enyhülési, bizalomerősítési folyamat eredménye-
képpen képzelhető e1, amelynek végrehajtásában részt vesznek politikai,
katonai, technikai és gazdasági tényezők, A jelenlegi nemzetközi helyzet-
ben e folyamat megvalósulása, elemei kölcsönkqtasőnak logi,kaja a köoet,
kezők szerint képzelkető el,:

1. A íeg]rveres erők ,,átalakítá§ának" kiind,uló ponti@ként a nukleá-
ris leszerelésró1, a hagyományos fegyveres erók és fegyverzetek csökken-
téséről, a vegyi legyverek betiltásáról megkötött szerződések szolgálrtak.
E szerzódések elméleti alapjául a védelmi katonai doktrína szolgáL

2. A szerzódések végrehajtása katonai értelemben lJl:aga után vonja
struktúrális támadóképteienség kialakítását, olyan hader6k létrehozását,
amelyek harci állománya elegendó lenne a váratlan támadás elhárításá-
hoz, de alkalmatlanná válna a támadó tevékenység íolytatására.

g. Gazd,asőgi-technikaá üonatkozősban a deíenzív haderők létrehozá-
sa objektíve a katonai-gazdasági, fegyverzeti és technikai szük§égletek
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határozott csökkentéséhez és struktúráj ának megváltoztatásÉthoz v ezet.
Ez egyrészt c§ökkenti, illetve megváltoztatja a fegyvere§ erók fegyver-
zetét, harci technikáját, a fegyveres harc megvívásához §züksége§ eszkö-
zeinek mennyiségét, másrészt redukáló hatással van az ország védelmi
képességét biztosító egyéb gazdasági szükségletek (tartalékok, mozgósí-
tási képességek stb.) összességére is.

4. A katonai-gazdasági szükségl€tek kissebbedése megteremti o ?ré-
d,elmí kőltséguetés csökkentésének objektív feltételeit i§.

5. A íegweres erők anyagi-technikai ellátása a védelmi iparra tá-
maszkodik. A haditechnikai eszköz- és anyagszükségletek csökkenése el-
kerülhetetlenül maga után vonja a DédelíLi ipgr teríLelésének csökkenégét,
a gyártáshoz szükséges más eszközök, anyagok, nyersanyagok stb. keres-
letének Visszaesését.

Az elégséges védelmi koncepció megvalósításának logikája is mutatja,
hogy a katonai potenciál csökkentése közvetlenül és közvetve is hat a
gazda§ágra.

Ez a hatás különösen jól érzékelhető a uédelmi-katorlo,i költségvetés
naggsdgrend,jében, 9tíuktíLró,ióban, illetue a péd,elmi (had,i)iparí működ,é-
sében, teljesítőképesség ében beköD etkezett Dóltozősokban.

A hg,d,er6csökkentés és a uéd,elmi (katonai) kiad,ősok közötti össze-
íiiggés azérí érzékelhetó kézzelfoghatóan, mert a íegyveres erók építése,
a védelem-gazdasági elemek fenntartása, az ország védelmi képességének
erősítése komoly - a nemzeti jövedelemből szátmazó - ráfordításokat
igényel. MinéI nagyobbak (kisebbek) ezek a kiadások, annál magasabb
(kisebb) a népgazdaságban (nemzetgazdaságban) a ,,katonai szektor" rész-
aránya, s ezzel a népgazdaság militarizáltsági foka, A védeimi ipar terme-
lése, a gazdaság militarizáltsági íoka és a társadalmi ös§zérték menDyisége
között szoros összefüggések állnak fenn. A katonai céIú termelés növelé§e
azonnal visszatükröződik a gazdaság miütarizáltsági fokában, hatással van
a tár§adalmi ös§ztermék nagyságára és forditva, a gazdaság militarizálá-
sa, a társadalmi össztermék csökkenése közvetlenül megnöveli a katonai
szektor termelésének részarányát. A szakirodalmi adatok szerint, ha egy
gazdaság militarizált§ági foka 0,01 és 0,1' intervallumban ingadozik2 (va-
gyis a nemzeti jövedelmen belül a védelmi (katonai) kiadások elérik a
10%-ot), akkor békegbzd.asúgrót beszélünk. A békegazdaság o1yan gaz-
daság, amelyben a legfőbb célt a társadalíni-politikai-gazdasági célokból
fakadó feladatok megoldása jelenti, s a védelemre fordított kóltségek
érezhetóen nem terhelik az állami (nemzeti) költségvetést.

Ha a nemzeti jövedelem (bruttó hazai termék, nemzeti össztermék)
felosztásán belül a védelmi (katonai) jeuegú kiadások részaránya eléri a
10%-ot, úgy ezt a hatáú a békegazdasági áliapot felső határának tekint-
hetjük. Ennek a határnak az átlépése azt váltja ki, hogy a gazdaság fo-
kozatosan átmegy a háborús készültség vagy a háborús fenyegetettség ái-

2 A nemzetközi statisztikai adatok szerint napjainkban a védelmi kiadások
átlagosan a nemzeti jöVedelem (bruttó hazai termék) 3-6%-át,,nyelik el", de
ha figyelembe vesszük a közvetett kiádá§okat, is akkor elérik a 8-10%-ot is.
A xx. század kezdetén ezek a nagy§ágfendek nem lépték hlt a 2-30/0-ot.



Iapotába. A gazda§ág ilyen fokú militarizáltsága akkor alakulhat ki, ha
az adott országot háborús veszély, katonai-politikai íesziiltség, vagy egy
helyi háború kirobbanása fenyegeti, s így rákényszerül védelmi erőíeszí-
téseinek fokozására, hadiipari tefmelésének növelésére. Ebben a2 esetben
már íelmerül annak szükségessége, hogy a gazdaságot - a kialakult po-
litikai és katonai helyzet függvényében részlegesen Dagu teljes ,rnéltékben
m,ozgósitsó,k, ,,mozgó.sba hozzők" e,fiLbeíi és q,naq,gi ta,rtLlékoit. }lábolús
késziiltség gazdaságáró1 akkor beszélhetiink, ha a védelmi célrl kiadások
elérik a nemzeti jövedelem (GDP, GNP) 71-250/()-át. Ilyen részarányú
kiadásai voltak az USA-nak, amikor belebonyolódott a koreai vagy a
vietnami háborúba, vagy a Szovjetuniónak, amikor háborút fol;,tatott
Afganisztánban. Ha védelmi (katonai) kiadások elérik a 250/p_os felsó
határt, akkor ez azt jelenti, hogy a gazdaság a hőbortis gazdasóg Józisába
lép. A háborús gazdaságban a védelmi ipar termelésének növekedési
üteme kisebb 1esz, mint a gazdaság militarizálódási fokának a nöVekedési
üteme, ugyanakkor a nemzeti össztermék növekedési üteme nulla vagy
negatív értéket vesz fel.

Ha egy ország a nemzeti jövedelmén (GDP, GNP) vagy az állami
költségvetésén belül csökkenti a védelmi (katonai) kiadásainak részará-
nyát, valószínú§íteni lehet kül- és katonapolitikája békés jellegének erő-
södését is. Mint ahogy - a korábbiakban kifejtettek alapján - az is
bizton állítható, hogy a védelmi kiadások redukálása csak a feg5zveres
erők csökkeniése révén érhető el- Mi:néI nagaobb a l§atonai potencidl csök-
kentése, a,nnól eröteljesebb a véd,elmi (katonai) költséguetés egészére, il-
Letúe egaes részteriileteire gaalxorolt csökkentő hatósa.

A fegyveres erők csökkentése személyi állomány csökkentését, kato-
nai szervezetek megszüntetését, átszervezését, haditechnikai eszközök
rend§zerből való kivonását jelenti. valamennyi tényezó,,költséghelynek"
számít, hiszen a katona ellátására, a katonai szervezetek múködtetésére,
a fegyverrendszerek fenntartására is költ§égeket kell fordítani. A sze-
mélyi állományra fordítandó agregáit köitségmutatót a kózvetlen katonai
kiadások és a íeg;rveres erők létszámának hányadosa adja. Ennek a mu-
tatónak az egy főre eső nagy§ága azt mutatja, hogy egy katona ellátására
(függetlenül attól, hogy milyen áliománycsoportú) mennyi költséget kell
fordítani. A katonai szervezetek megszünteté§e - a személyi kiadások
megtakarításán túlmenően - költségcsökkenést jelent az új haditecni-
kai eszközök beszerzésének elmaradása, illetve a fenntartá§i költségek
(technikai üzemeltetés, javítá§, karbantartás. épületíenntartás, üzem-
anyag,ellátás stb.) fele§legessé válása következtében. A fegyverrendsze_
rek egye§ elemeinek (harckocsik, tiizérségi eszközök. repülőgépek stb.)
kivonása szintén közvetlenú1 é§ közvetve i§ csökkentik a védelmi kiadá-
sokat. Közvetlen költségekhez sorolhatók a haditechnikai eszközt múköd-
tetó katonai szervezetnél felmerülő kiadások. Közvetett költségnek szá-
mítanak mindazon kiadások, amelyek a íegyverrendszer működtetésének
külső ieltételrend§zeréból (raktárak, javítószervezetek, kiszolgáló erók és
eszközök, vezetési szintek stb-) származnak. A különböző feglrverrend-
szerek a katonai kiadások csökkentésére küIönböző intenzitással hatnak.
Az intenzitásbeli különbséget az egyes hadiiechnikai eszközök költségté-
nyezői (fajlagos költségei) határozzák meg.

10



A had,erőcsökkentés és g. aéd,ellni kiaúesok kisebbedése közöttí egae-
nes qrőnuos összeíüggést bizonyítják az elmúlt években bejetentett egy-
oldalú csökkenté§ek is. A vsz tagországai 19B7-B9_ben mintegy 600 000
fó létszámcsökkentést jelentettek be, több mint 1000 harci repülőgépet,
4000 harckocsit, 270 gyalogsági harcjármúvet (páncélozott szállítójármú_
vet), közel 11 000 tüzér§égi e§zközt kivánnak arzenáljukból kivonni (l, sz.
tdbldzo,t). A katonai potenciál csökkentésesziikségszerúen maga után von-
ja a védelmi kiadások mérséklését is. A Vsz-szinten g, katonti kiodások
összesség ében 1 1|:lf gkal csökkentek.

1. sz. td,blazat

v sz-tagorszó,gok had,erő- és J eggu erzet-csökkentése

._g
'9 S.; 'a Ee.:; 9E 5 t;.
§jl .ú.á ! ó{Fts 3i § §9

,áz
Létszám

ország íő száza-(ezer) lék+
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4
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10
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5

900
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130

8500
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12 6,0 51
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9,3 B,B 9
10 5,1 50
10 5,B 26

500 20,0 820

200
859
B50

25|
600
250

10 000

200
165

BNK
csszK
LNK**
MNK
NDK
RszK* *

szu
606,3 10,1 1056 13 010 10 996 213

Forrá§: HvG 1989. évi 6. sz.; Survival, 19B9. May/June, Néphadsereg 1989.
évi 19. sz.

A védelmi kiadá§ok csökkentése egyúttal azt is jelenti, hogy vala-
mennyi szocialista országban - a Szovjetunió kiYételével - a védelmi
költségvetés nagy§ága nem éri el a nemzeti jövedelem 10%-át (a 0,1-es
érték alatt marad), vagyis a v Sz-tagorszdgokban békegezilagdgok mű-
köd,nek. A Szovjetunió védelmi költ§égvetése 1989-ben 77,3 Mrd rubel,
amely a nemzeti jövedelem l2Í)fyyát, a nemzeti össztermék (oNP) 9%-át
teszi ki. Ha a következó két évben megvalósul a már beielentett 10 Mrd
rubeles csökkeatés, a §zovjet gazdaság is teljes egészében békegazdaság
lesz, militarizáltsági foka pedig meg fog felelni a nyugati nagyhatalmak
gazdaságának. (Az USA a bruttó hazai termék (GDP) 6,1%-át, Nagy_Bri_
tannia a 4,5%-át, NSZK pedig a 3,0%-át fordította 1988-ban katonai ki-
adásokra.)

*számított adatok*i A táblázat tartalmazza az 19B?. évi íomán és az 1988. évi lengyel csök-
lrentéseket is-
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A hailerő-csökkentés és d had.iip@r

Az új védeimi katonai doktdna, a fegyveres küzdelemről és a háború-
ról alkotott nézetek megváltoztatása nemcsak a fegyveres erők nagyság-
rendjét, struktúráját, diszlokációját, - s ennek következtében az egész
védelmi költségvetést - változtatta meg, hanem erőteljes hatóssal aolt
a gazdasíg egész péd,elni ágazatónak rnűködésére, teljesatőképességének
Dohrnaenére, Ez a hatásmechnizmu§ mint általános, nemzetkózi vonatko-
zásokban is érYényesülő tendencia szemléletesen megmutatkozik a nem-
zeti hadiiparban, a katonai célú termelés körül kialakult nehézségekben.

A Magyar Néphadsereg közel 90/6-os csökkentése, a védelrni költség-
vetés íolyamatos megnyirbálása miatt a honvédelmi tárca kénytelen volt
a hadiipar igényléseit 1988-tól kezdve drasztikusan csökkenteni. A keres-
letcsökkenés nemcsak a hazai védelmi ipart, hanem a speciális katonai
importot is érintette. S mive1 a védeelmi céhl külkefeskedelemben a ki-
€gyensúlyozott kereskedelem elve érvényesül (annyi értékű hadiipari árut
exportálhatunk, amennyit importálunk), az MN külföldi megrendelés-
visszaesése köz9etve csökkentette a magyar hadiiparcikk-gyártásra be-
rendezkedett vállalatok éftékesítési lehetőségeit i§. Küönösen kritikussá
vált a piacszűkülé§ a szovjet relációban, arnely az exportorientáltmagyar
hadiipar legfőbb f elvevópiacának §zámított.

Magyaror§zágon - mint ismeretes - nemm,űködih önőlló, zőrt hedi-
ipor, hanem csak hadiipari termékeket is gyártó, polgári termelést is foly-
tató vállalatok vannak. A hadiipari termelés több ipari ágazatra is kiter-
jed (p1.: gyógyszeripar, kötszeripar), de legjelentősebb kétségkívü a gép-
ipar. A haditechnikai termelés döntő ré§zét a híradás- és műszertechnikai
eszközök gyártása teszi ki. Ezt követi §okka1 kisebb részaránnyal a tü-
zérségi és gyalogsági fegyverek, lőszerek gyártása, valamint a jármú- és
repüléstechnikai eszközök javítása. Az egyéb iparágazati termelés (vegy-
ipar, könnyúipar stb.) mindössze 50/6-ot tesz ki (2. sz. tőblőzat).

2. sz. tőbLőzat

A maggar hqditechníkai termelés szerkezeti nl,egoszlősa

- Jármű és fepülé§technika javítása 8olo

- Tüzér§égi, gyalogsági fegy,ver- és lőszergyártá§ 72olo

- Egyéb (vegyipar, könnyűipar stb.) 5olo

- Híradás- és műszeripar l5o/o

Forrás: Figyelő, 15. sz.

A hadiipari termelés 80%-át a magyar vállalatok exportálják (zömé-
ben a szocialista országokba, mindenekelőtt a Szovjetunióba), a többit
pedig a Magyar Néphadsereg és a fegyveres testületek vásárolják fel. A
hadiipari terme]ésben számos vállalat vesz részt, de csak húsz azoknak
a száma, ahol a védelmi célú termelés aránya meghaladja az össztermelés
zlolo-át (3, sz. tdbló.zatL összehasonlításképpen közöljük néhány nyugati
világhírú cég hasonló adatait is (4. sz. tőblőzat). Az egyetlen 1000/6-os
hadiipari tevékenységet folytató gyár a HM irányitása alatt múködő Gö-
döllői Gépgyár.
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3. 8z, tőblőzat
A tegnagEobb magaar haihpari uóll,alatok

vállalat Ré§zarány
százaIékbán

Mechanikal Labor
Finommechanikai Művek
Labor MIM
videoton
Diósgyóri Gépgyár
Fesrver- é§ Gázkészülékgyár
Gamma
Danuvla
orion
Magyar optikai Múvek
Beloaonisz Híradástechnikai Gyár

82,2
79,4
49,L
35,2
29,3
17,5

26,2
14,0
13,1

10,5

4. sz, aú,blózLt

N éhőng uilőghírű cég hadi,t)af i, terrnelés ének r é szarőnga

A cég neve A hadiipar
fésze§edése 0/o)

oszág

British Aerospace
Daimler-Benz
Electronique
serge Dassault
GEc
Mc Donnel-Douglas
oelliken-Bührle
volvo

Nagy-Britannia
NSzK

Franciaország
Nagy-Britannia
üsA
svájc
Svédor§zág

10

?6

60
29

Forrá§: HvG, l9t9, évi l3. §z,

A legnagyobb hadiipari termelést folytató vállalatok közül a videoton
számítástechnikát és katonai rádiókészülékeket gyárt, a Diósgyőri Gép-
gyár (DIGÉP) tüzér§égi eszközöket és lövegeket készít, a Labor MIM e§z-
tergomi gyárában (amely 1988-ban szanálási eljárás alá kerüt) katonai
konténereket és gépkocsi-felépítményeket gyártottak, A Mikroelektroni-
kai Vállalat termékeinek egy részét a katonai rádiókészülékekbe építik
be. A Finommechanikai Vállalat katonai profiljához pedig az egyedi
elektronikai €szközök tartoznak. A F€g},ver- és Gázkészülékek Gvára
(FÉG) pedig el§ősorban kézifegyvereket gyárt.

A had,ii,pari, naegrend.elések csöIckenésélsel a lnagaur hadiipruri cégelt
nehéz helgzetbe l@rültek. Szinte valamennyi jelerrtős haditermelést foly-
tató vá[alatnál 1989-ben termelés-visszaeséssel számolnak. A Mechanikai
Labornál 68,9, a Finommechanikai Múveknél 73,9, a Videotonnál 28,8, a
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DIGÉP-nél 18,9, a FÉG-né1 11,2, a Pestvidéki GépÉyárnál 40,6, a MoM-
nái pedig már csak 6,80.1g-os hadiipari termelést-arányt prognosztizátnak
erre az évre. Az elmaradt megrendelések zöme export, amelyre a válla_
latok az érvényes kormányrendeletek alapján már felké§zültek (a gyár-
táshoz szükséges anyagi_technikai és személyi feltételeket már megterem_
tették). A tervezett profit kiesése a vállalatok egé§Z tevékenységét hátrá-
nyosan érinti, egyes esetekben pedig kózvetlenü1 Yeszé}yezteti. Mára az
is világossá vált, hogy a bajba jutott iparvállalatok többsége a kialakult

- a vállalatiszempontból részben objektív _ helyzetből többnyire ön-
erőbó1 nem képes kimászni. Ezért a kormány a hadiipar helyzetének ja-
vitására eg!/ soí i"lltézkedés bevezetését tervezi:

- 
jobban be kívánják vonni a vállalatok képviselőii a kereskedelmi

üzletkötésekbe, akik már a tervezési idő§zaktól kezdve részt vesznek az
egyeztető tárgyalásokon, a §zerzódések megkötésében, vál|alva az ezze\
járó későbbi piaci kockázatokat i§. A hadiipari kúlkereskedelmet több-
csatornássá teszik, amellyel a hadiipari cikkek kereskedelmének liberali-
záltabb engedélyezési rendszerét célozzák meg ;

- várhatóan megváltoztatják a hadiipari szabályozást is, amely meg-
szüntetné a hadianyag-gyártás jelenleg még több vonatkozásban meglevő
privilegizált helyzetét (a jelenlegi rendszerben a hadiipari múszaki fej-
lesztésre, illetve beruházásokra a vállalatok kamatmente§ kölcsönt kap-
nak, s lehetóségük van a dolgozók r,é§zére hadiipari bérpótlékot is fizetni),
vagyis védelmi célú termelést folytató cégekre is az általános gazdasági
rend, általános §zabályok éS szabályzók lennének érvényben;

- a jövőben a magyar vállalatok hadiipari termelé§ét is vállalkozás-
szerűen kíVánják működtetni;

* a vállalti károk mérséklésében a kormány segít§éget fog nyújtani,
A hadiipari fej],esztésekre felvett állami hitelek egy ré§zét (ezeket ez ideig
az Állami Fejlesztési Intézet nyújtotta) a vállalatoknak nem kell vissza-
törleszteni. A felhalmozódott. más termelési célra fel nem ha§ználható
készleteket állami taftalékalapba (céltaftalékba) veszik át, s a készletek
egy részét a vállalatok le is írhatják kóItségeik ierhére.

Természetesen ezek az intézkedések a hadiipari ágazat válságos hely-
zetét g,lJökeresen nem Daltoztcltjók meg, a hadiipari termelés struktúrá-
jában, mechanizmusában minóségi átalakulást nem eredményeznek. Nagy
megbizhatósággal prognosztizálható, hogy a közeljövőben a magyar hadi-
ipari termékek egy részére változatlanul nem lesz kereslet, s több gyár-
ban is le kell állítani (vagy csökkenteni szükséges) a termelést. Vannak
ugyan keresett hadiipari gyártmányok, de a megrendelé§ek kis volumene
nem teszi lehetővé a gazdaságos sorozatgyártás végrehajtását. Ezért a
kritikus helyzetból való kijutás lehetősége abban jelölhető meg, hogy a
hadiipar csak o1yan kurrens, keresett termékek gyártásáva1 foglalkozik,
amit a világpiacon távlatosan is el 1ehet adni, kapacitásának lehetséges
részét pedig átállítja polgári rendeltetésú termékek gyártásáta. A had.i.-
ipar konDeTziójóno,k (dtLlakítósónak, áttérésének) köuetelménge 7989-re
elérte a nemzeti aéd,elmi ágazatot i,s.

A konverziós elmélet nem a ma találmánya, de a kardból ekevasat
kovácsoló szobor napjainkra vált konkrét valósággá. Maga a folyamat
lényegében a katonai rendeltetésú termelés leépítésére, felszámolá§ára

t4



vagy mér§éklésére, illetve a hadiipari kapacitásoknak a polgári termelésre
való átállítására irány.rló tevékeny§égek összességét jelenti. Megvalósí-
tá§a nem prolémamentes feladat. A békés célú átalakítás gondolatát egy-
részt heves ideológiai gazdaságelméleti támadások érik, amelyek - első-
sorban a tőkés gazdaságok eddigi tapasztalataira építve - azt bizonygat-
ják, hogy a hadiipar a gazdaság és a tudomány fejlódésének hajtómotorja,
s a katonai üzemek leállítása gazdasági válsághoz, tömeges rnunkanélkü-
1iséghez vezetne. A konverzió-párti kóZgazdaszok viszont kimutatták, hogy
a hadiipar fejlesztése fogja vissza a polgári szektor növekedési ütemét
és az egyes egységnyi tókemennyiség polgári gazdaságba való beruházása
jóval több munkahelyet teremt, mint a védelmi iparban.

A konverzió megvalósításának gyakorlati nehézségei abban rejlenek,
hogy az átalakításhoz (új technika, technológia vásárlásához, a munka-
erő újraelosztásához és átképzéséhez) jelentős összegek kellenek, még ha
ezek nagyságrendje a katonai kiadások néhány százalékát tennék is ki.

A hadiipari konYerzió végrehajtásának nehézségei megmutatkoznak
a nemzetközi gyakorlatban3 is, de tetten érhetők a magyar nemzeti hadi-
ipar átalakítási kísérletében is. A polgári tefmelésre való átál],áS erényeit
nagymértékben meghatározza a jelenlegi hadiipari termelés múszaki szín-
vonala, amel}1rek vannak bíztató és kevésbé bíztató oldalai is. A fő ne-
hézséget első§orban az jelenti, hogy a hadiiparban - néhány kivételtől
eltekintve - alapvetően az alkQlma,zói képességeket igéngl6, köuető jel,-
l,egű stratégia valósul meg, amely nem könnyíti meg a korszerú polgári
termékekre való átáuást. Ennek okai elsősorban a varsói szerződésben
kialakult hadiipari gyártmányok, berendezések jelentős többsége §zovjet
licenc alapján készühet, s az alapvető harci technikai eszkőzök nem tar-
talmazhatnak tókés importalkatrészeket. Nyilvánvalóan, ez erőteljesen
behatárolja a termékek műszaki-technikai színvonalát, korlátozza a nem
szocialista piacokon (p1.: a fejlődó világban) való eladás lehetőségét. Elté-
rés ettő1 a gyakorlattól csak a hadiiparban legnagyobb súllyal szereplő
híradástechnikai iparban van, ahol az ötvenes évek óta a saját íejleszté§ú,
polgári üzleti filozófiájú gyártáS jellemző. Sok gondot jeleni a vállalatok-
nak a profilváltáshoz §zükséges átképzési feladatok végrehajtása, amelyet

3 Ézek az összefüggé§ek és problémák legszernléletesebben a nemzetközi
vonatkozásban legjelenósebbnek tekinthetó szovjet hadiipar konverzióban mu-
tatkoznak meg. Az egyoldalú szovjet létszámcsökkentési intézkedések végre-
hajtásánalr megkezdése, a védelmi költségvetés 14,2%-os mérséklése a hadiipari
kapacitás közel 200/o-nak békés célokra való felszabadítását követeli meg. Már
most látható, hogy a bejelentett kétéves leszerelési időtartam nem elegendő a
honvédelmi ipar kózel egyötödének §zerkezeti áta]akitására. A konverzió pótló-
lagos tókeberuházá§ai, átcsoportosításai többe kerülnek, mint aho8,y azt elő-
zetesen kalkulálták. Nem ti§ztázódott még az sem, mi történjék a megsemmi-
§itendő vagy pol8ári célokra is felhasználható arzenállal, hogyan haitsák végre
a hadiüzemek ,,demilitarizálá§át". A tervek §zerint a védelmi ipari ágazatok-
ból háromezef modern technológiai ,,láncot" adnak át a polgári népgazdasá§i
ágazatoknak, és több mint kéí,száz tervezőkada kerül az agráripari bizottsáB
hatáskörébe. o§§zesen 354 hadiipari üzemet programoznak át fogyasztási cik-
kek termelé§ére. Ivlindez azt jelzi, ha megindu1 az átrendeződés, akkor a kon-
verzió menetében jelentős anyagi és szellemi eróforfá§ok áramolnak át a nép-
jólét emelését elómozdító szektorokba.
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saját erőból kell végrehajtani. A konverzió megvalósítá§ánáI azt is be kell
kalkulábri, hogy a jövóben hiteleket csak a konvertibilis exportbóvítő
pályázatok keretében lehet majd szerezni. Könnyíti viszont a polgári ter-
mékek gyártására való átállást, hogy a hadiipari üzemek többsége koBoly
nagyságú és magas szellemi színvonalú múszaki-fejlesztési kapacitással
rendelkeznek, a hadiipari termelés minósége, megbízható§ága jobb a pol-
gári gyártá§nál, a követelmények teljesítését a katonai iizemi megbízot-
tak folyamatosan ellenőrzik. A hadiipari teónológiák a termékeik szá-
mára nagyobb hőmérsékletingadozások, szélsóségesebb küsó behatások
elvi§elését teszik lehetővé, amely tulajdonságok, minőségi jeüemzők jól
hasznosíthatók a polgári termelésben is.

Mindezen tényezőt figyelembe véve a hadiipari váilatratok polgári
célú termékek gyártására való áttérése a következő változatok sz€rint
valósulhat meg:

1. A haditechnikai eszközóket előállító hadiipari kapaciiások átáuí-
tása polgári professzionális eszközök gyártására- E megoldás nehézsége
abban rejlik, hogy ilyen jellegú hazai igény ugyanezen vállalatok jelen-
legi polgáfi célra termelő kapacitását sem terheli le.

2. Polgári profes§zionális eszközök szocialista exportra történógyár-
üísa. E változa széles körú alila mazislinak a jelenlegi szt|ilkös polgári kon-
tingens szab korlátokat,

3. Polgári híradástechnikai, múszeripari berendezések gyártása tő-
kés exportra. E módszer elterjesztését a jelenlegi magyar híradás- és mú-
§zaki technikai ipar fejlett§égi színvonala nehezíti, amely még polgári re-
lációban sem képes szárnottevő tőké§ exportra. A fejlődő országokba irá-
nJruló uem rubel-elszámolású fegyverexport kedvezőbb helyzetben var1
amit a konverziós törekvések közepette sem szabad elfelejteni.

A magyar hadiipari vállalatok a fentiek szellemében elkészítették
,ó.tduít,ósi terúeiket, amelyeket az érintett kormányszervek és a hiteleket
nyújtó vállalatok birálnak e1. Valarnennyi vállalat katonai profiljához
közeláuó termékekkel (p1.: a Videoton polgári rádiós és telekommuniká-
ciós eszközökkel, kis kapcsotóközpontokkal, a Finommechanikai Vállalat
polgári háradá§technikai, átviteltechnikai berendezésekkel, a FÉG új
típusú gázkészűlékekkel stb.) kiván polgári piacot elnyerni. E tevékeny-
ség eredményeképpen egy új arculatú, átstruktúrálódó, nyere§égorientált
hadiipar kontúrjai rajzolódnak ki, egy olyan ágazaté, amelybó] az elmúlt
évtizedekben feihalmozódott elsőrendú anyagi, tudományos-múszaki po-
tenciális értékeket fel kel1 szabadítani, § vissza kell adni a magyar tár-
sadalomnak.

Gazdas,ági lehetőségek és a hld,erő-! ejlegztés

A hadsereg és a gazdaság viszonyát nemcsak a poutikai és katonai
enyhüés, a fegyveres erók és fegyyerzetek csökkentése befolyásolja, ba-
lJelin nagarnértékben rrleghqtó,rozzak az orszóg ga,zd,asőgi, lehetőségei,, a
uédel,emre íordí,thgtó erőforrósok nagasőga. Az utóbbi években a Magyar
Néphadsereg, a honvédelmi tárca részesedése a költségvetésból reálérték-
ben folyamatosan csökkent, s 1989-re már a rendeltetésszerú múködést
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zavaró kritikus nagyságrendet ért el. A védelmi kiadások folyamatos
mérséklésének elfogadásához, a tények és az objektív körülmények tudo-
másul vételéhez szükség van a 1neguar népgazd,asd,g hetuzetének kend,ö-
ztelen megislnerésére, a főbb gazd,asd,gí problémlik okainak bemutatására.
Ahhoz, hogy a jelenlegi nehéz, válságos gazdasági helyzetet megért§ük,
röviden vissza kell tekint€ni a népgazdaság fejlődesére, a gazdaságpoli-
tika alakulására is.

Ismeretes, hogy a mai átalakulóban 1evő gazdálkodási rendszer kiin-
dulópontját az 7968-as gazdasági reíonn jelentette; lényegében ekkortól
jóttek létre azok a tervezési, pénzügyi és szervezeti viszonyok, amelyek
továbbfejlesztésén jelenleg is dolgoznak. Az 1968-as megújult gazdasági
mechanizmussa1 a magyar gazdaság jó1 alkalmazkodott az akkori, viszony-
lag kedvező világgazdasági helyzethez és az elsó hat esztendóben konolg
sikert könaDelhetett el: a gazdasági növekedés meggyor§ult, a belső és
külső egyensúly javult és kielégítő volt, a piaci viszonyokban fejlődés
mutatkozott, a lakosság reálbére és reáljövedelme a korábbinát gyorsab-
ban emelkedett. Ez az időszak a hadsereg szervezeti-technikai fejleszté§e
Szempontjából is jelentő§ eredményeket hozott. A célul kitűzött refor-
mokat azonban nem sikerúlt 1972_73-ig meg0alósítqnL az ár-, adó- és
valutarendszerben, a gazdasági verseny fejlesztésében, a tőkeáramlás ki_
bontakoztatásában tervezett lépé§ek 1973-tól nagyrészt elmaradtak, így
az új gazdasági mechanizmus félig kifejlett állapotban maradt, túlzottan
megmerevedett, sőt 1973-78 között bizonyos részében még vissza is fej-
1ódöit.

A világgazdasági változásokhoz az !974-78-as esztend,őkben nern jól,
Qlkq,ln,Lazkod,ott a, m,aguq,r gazd,asdg, Ahelyett, hogy a kormányzat a hazai
vállalatokat fokozott kapcsolatba hozta volna a külső piacokkal, központi,
támogatás§al ismét óvni kezdte őket a piaci hatásoktól, heljztelenítette
és korlátozta a vállalatok közötti verseny kifejlődését, váilalati önáUósá-
got §zúkítő gyakorlatot folytatott. Mindez oda vezetett, hogy a magyaf
gazdaságot eró§en Sújtó világgazdasági váItozásokat nem, vagy csak a
kelleténé1 kisebb mértékben sikerült ellensúlyozni a termelékenység és a
jövedelmezőség javításával. cserearányaink mind a tókés, mind a szo-
cialista piacokon nagyrnértékben romlottak, az import exporttal való íe-
d€zettsége 1978-ban például csak 78%-os volt, a rubelimportté 890/g-os, a
konvertibilis importté pedig csupán 70%-os. 19?8-ra az ország bruttó adós_
§ágállománya 7,5 Mrd dol1árra emelkedett, s ez a tendencia azóta is nap-
jainkig fol}tatódik (5. sz. tablázat).

Mindehhez jött az 1981-82_ben a nemzetközi adósságválsággal össze-
függő hitelkorlátozás időszaka, am7kor ueszélgbe keíiilt 0z oTszdg nefn-
zetközi íizetőképessége. Ez a helyzet változást követelt a gazdaságpoliti-
kában, am€ly 1979-ben indult meg. Ettől kezdve az első számú prioritás
már nem a gyors gazdasági növekedés volt, hanem a gazdaság külső egyen-
súlyának he1},reállítása, ezzel összefüggésben pedig a nemzetközi fizető-
képes§ég biztosítása. Míg korábban a lakossági reáljövedelmek és reá1-
bérek emelkedé§e szerepelt a élok között, ezen idószaktól kezdve a reá]-
jövedelmek szintjének a megőrzése szerepelt az elvárások között, s meg-
engedhetővé vált a reálbérek kisebb mértékú csökkenése i§, Amíg koráb-
ban a KGST-beli kükereskedelem élvezett elsőbbséget, ettól kezdve a két-
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Magyarország adósságállományának alakulása 
1970-1988 időszakában 

(Millió dollárban az év végi árfolyamokon) 

5. sz. táblázat 

Bruttó adóságállomány Nett, adóságállomány :ev ____________ " ____________ _ 
konvertibilis/nem konvertibilis konvertibilis/nem konvertibilis 

1970 1000 424 - 174 
1972 1867 401 952 - 96 
1978 7586 762 4461 - 351 
1984 8836 1260 4083 - 921 
1985 11760 1229 5018 - 642 
1986 15086 1109 7790 - 510 
1987 17739 1026 - 10904 - 208 
1988 17349 638 - 11069 30 

Forrás: Figyelő, 1989. évi 15. sz. 

piacos (világpiaci, KGST-piaci) külkereskedelemé lett a prioritás, sőt azon 
belül átmenetileg a konvertibilis mérleg egyensúlyának a megteremtése 
kapott nagyobb fontosságot. Mindezek a prioritások végül is a konszolidá
ciós, stabilizáló és átalakitó jellegű gazdaságpolitikában összegződtek 1979 
óta, s ennek a megvalósítása történik napjainkban is. Ezzel összefüggés
ben is, meg a piacgazdaság kiépítésével kapcsolatban is előtérbe került az 
1968-ban kezdett gazdasági reformfolyamat újbóli, erőteljesebb folytatása. 

A nyolcvanas évek első felében a magyar gazdaságpolitika alapvető 
törekvése az volt, hogy összhangba hozza a szocialista elveket és szándé
kokat agazdasági élet konkrét követelményeivel. Az alapvető törekvések 
a gazdaság jobb világpiaci alkalmazását, a termelékenység, a tőkehaté
konyság, a piaci versenyképesség jelentős javulását, a hatékonyság foko
zását szolgáló gazdasági növekedést célozták. A gazdasági gyakorlat azon
ban megint nem esett egybe a külgazdasági konszolidáció hosszú távú 
fejlesztési céljaival, s a gazdasági fejlesztés és a szocialista társadalmi cé
lok között időről-időre ellentmondások keletkeztek. A gazdasági válság
ból való kilábalást a kormány 1987. szeptemberi hároméves programja 
hirdette meg, amely az elmúlt másfél évben rangos változásokat nem ért 
el, de hozzájárult az ország rossz külgazdasági helyzetének stabilizálásá
hoz és a további romlás elkerüléséhez. Ugyanakkor napjainkban az is 
világossá vált, hogy a gazdasági egyensúlyi válsága mögött struktúrális 
válság, a struktúrális válság mögött pedig a nemzetközi együttműködés
ben és a gazdaságirányltásban kifejeződésre jutó mode!!válság áll. 

Ezért az új, hároméves gazdasági átalakítás és stabilizáció programja 
a magyar gazzdasági modell gyökeres átalakítását és egy piacgazdaság 
kiépítését célozza meg. 

1989-ben a gazdasági helyzet - az előző évi kismértékű javulás el
lenére (6. sz. táblázat) - tovább romlott. 
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6. sz. tőblázo,t
Az 7988. éoi, népgazd,gsőgi terv teljesitése

Az 1988. évi terv az 19B?. évi teljesítés
százálékában

Nemzeti jövedelem
Belföldi íelhasználá§
Ipali termelés

Mezógazdasági termelés
Lakos§ági fogya§Ztás
Egy főre jutó reáljöVedelem
szocialista szektor beruházásai

100,0
98,0

101,0
9?,0

105,0
98,0
97,0
97,0

Forrás: HvG, 19B9, éVi 1. sz,

A reális célkitúzések ellenére (7. sz. tóblőzat) - a tavaszi adatok
szerint - agazdaság teljesítménye elmaradt a várakozástól, a termelés
nem növekedett, s az állam pozíciója is egyre rosszabb lett.

7 . sz. táblózat
Az 1989. éDí népgazd,asógi ten)

Az 1989. évi terv az 1988. éü várható teljesítés
százalékában

Bruttó hazai termék tefmelése
Ipari termelés
ors2ágos építés-§zetelé§
Mezőgazdasági termékek termelése
Bruttó hazai termék beü. felh.
Lakosság fogyasztása
Egy íőre jutó reáljövedelem
Közös§égi fogyasztás
Népgazdasági beruházások

kb. 0

-1,0kb. -2,0
0, -1

kb. _1
kb. 0
kb, -r

-?, -8

Forrás: Ilvc, 1989. évi 1. sz.

Az ipari termelés 1989. április végén 10/6-kal volt kevesebb, mint a
megelóző év hasonló idószakában. Egyedül a mezőgazdaság termelése volt
kielégítő, felelt meg a célkitúzéseknek. vontatottan és ellentmondásosan
halad a szerkezeti átalakulás. Bár a Vállalati pozíciók a tervezetthez ké-
pest javultak, a gazdálkodók a korábbinál eróteljesebben difíerenciálód-
tak: 182_ró1 285-re nőtt a veszteséges gazdálkodó szervezetek száma, t988-
ban közel 8 Mrd Ft lett a mérleg szerinti ve§zte§ég összege. A szigorú mo-
netáris poütika nem párosult a rossz, gyónge váualatok fe]§zámolásával,
a bankok pedig nem érdekeltek a felszámolások kezdeményezésében- A
lakosság fogyasztása és jövedelme a múlt évi szinten maradt, míg a b€ru-
háások 1989 elsó negyedévében 200/6-ka1 nóttek. A külkereskedelrni for-
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galomban a tervezettől eltérő tendenciák alakultak ki. A rube1 vrszony-
latú import a prognosztizálthoz hasonlóan alakult, az export mérséklő-
dése azonban csak 2-3%-os volt április végéig. Mindezek kedvezőtlen
esetben odavezzethetnek, hogy 1989-ben az előző év\né! lényegesen rosz-
szabb fizetésimérleg-pozíció alakulhat ki, s folytatódhat az a tendencia,
amely a szerény népgazdasági jövedelem-képzódés mellett a nagyobb íe1-
használást és a rubel-viszonylatú forráskihelyezé§t a konvertibilis eladó-
sodás növekedéséból fedezi.

A ,,reálszférában" mutatkozó nehézségek az ár- és pénzfolyamatok-
ban elméLyí,tették, uó,Isággó, Jokoztá,k a korábbi éuekben kigl@kult perm(l-
nens eguensú,Latalans.igoí. Felgyor§ult az infláció: 1g8l-től a fogyasztói
árindex 600,t6-ka1 emelkedett, amely nemzetközi vi§zonylatban is kedye-
zótlen tendencia. Az 1989-e§ év során a fogyasztói áremelkedés 16% kö-
rü1 valószínúsíthető.

Az á]lami költ§égvetésben a Parlament által jóváhagyott 20 Mrd Ft-
os hiánynak hözel hátomszoroso körvonalazódott. A kóltségvetési hiány
az eimúlt 4 évben radikálisan emelkedett: 1984-ben még csak 3,7 Mrd Ft
volt, 1g88-ban már 40 Mrd Ft nagyságrendet tett ki (8. 8z. tá,blőzat).

8. sz- táblázdt
A költségL)etés hiónaa 1984-1987 között

1987

Megnevezés Mrd Ft Mrd Ft Mrd Ft Mrd Ft
terv tény terv tény teív tény terv tény

Bevételek 563,7 572,9

Kiadások 566,7 576,6

575,3 972,5 606,9

598,2 619,4 650,?

22,9 46,9 43,BHiány 3,7

60?,B

610,3

2,5

593,5

609,3

15,8

631,2

666,1

Forrás: HvG, 1988. évi 50. §z,

Ezzeket a hiányokat mérsékelni csak a költségvetési kiadások csök-
kentésével lehet. Természetes, hogy o kőltségDetési kiadások megngírbd-
üisa nena kíméli q, Déd,elmi kiaddsokgt seln.

A Magyar Néphadsereg a védelmi büdzsében, kiadásaiban, gazdálko-
dásában kb. 10 éue érzi a gazdasági helyzet romlását, a nehezedő, szigo_
rodó gazdasági feltételeket, az egyre súlyosbodó efőforrás-korlátozást.
A VI. ötéves tervidószakra meghatározott kiadásokat az 1983-1985 kö-
zött végrehajtott intézkedésekkel mintegy 14 Mrd Ft-tal csökkentették.
1983-tól néphadsereg-szerte bevezették a kényszertakarékosságot. Folya-
matosan fejlesztették a haderó gazdá]kodását, s az évről-évr€ elért száz-
milliós megtakarítások (arnelyek egy része visszak€rült az állami költ-
ségvetésbe) egy kicsit kompenzálták a központi elvonásokat. 1986_tól kez-
dódóen, a VII. ötéves tervidőszak tervszámaihoz viszonyítva az elmúlt 4
évben a költségvetés az MN-től 17,7 Mrd Ft-ot vont el. Az elvonások el-
lenére a HM (és általában a fegyveres efók, beleértve a Belügyminiszté-
riumot é§ a Munkásőrséget is) költségvetési rész€sedé§e nomináüsan fo-
lyamatosan emelkedett (9. sz. táblózat).
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9. sz. tóblúzat
A leggueres erők részeyed,ése az óllami, lcöItséguetés ki,q,d,úsa,iból

(1986*1989)

Honvédelmi Minisztérium Belügyminisztérium Munkásőrség

Költsegvetési
előirényzat
MiáTi-teny

Támogatás
a kv.
kiadásaihoz
viszonyítva
(%)

Költségvetési
előifányzat

ra rt tény

Támogatás Költségvetési
a kv. e|őítányzat
kiadásaihoz M,.d F1 lény
üszonyrtva
C/í)

Támogatás
a kv,
kiadásaihoz
vi§zonyítva
(7o)

1986

1087

198B

1989,

24,\a

26,3B

3,9l

3,96

4,78

1,4a

11,85

13,2B

1,91

1,99

2,47

4,r2

0,664

0,?15

0,10?

0,103

0,128

0,165

33,19

40,37

!.7,\7

22,26

0,872

0,B93

* Az 19B9-es költségvetésben a több mint 200 Mrd íolintos társadalombiz-
tosítási kiadások már nem §zerepelnek. Évközi elvonásokkal csökkentett adatok.

ForisI IívG, 1989. évi 21. §2,
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Figyelembe véve az inílációt, ez a szerény emelkedés tetemes vásárló-
eró-csökkenést jelent.

A központi elvonások miatt a legnehezebb heluzet az 7989-e§ éDbell
alakult ki. Erre az évre az MN - a tervezési idószakban bekövetkezett
többszöri parlamenti csökkentés eredményeképpen - 45,5 Mrd Ft-os
költségvetést kapott, amely - figyelembe véve a haderő 1,6 Mrd Ft-os
kötelező bevételi tervét - 43,9 Mrd Ft-ot tesz ki. Ez az összeg, bár no-
minálértékben közel 6M rd Ft-tal több az 1988 éviné1, reálértékben 1?%-
os csökkenést jelent. A néphadsereg a védelmi kö],tségvetésből 38,8 Mrd
Ft-ot a tényleges katonai-védelmi kiadásokra,6,7 Mrd Ft-ot pedig nern-
védelmi célokra fordít (í0. sz. tőblőzat).

10. sz. tőblózat

Az MN uédelmi köttségvetésének struktú,rójaa

l, védelmi kiadások,
a) Fejle§ztés (haditechnikai eszközök beszerzése, korszerú§itése)
b) l'enntaÉás

- illetmény, bér, pénzbeni járandó§ágok
társ. biztosítá§i járulék

- élelmezés

- ruházat

- felkészíté§

- ingatlan-fenntartá§ és múködtetés

II. Nem védelmikiadások

- szociáli§, egész§égügyi

- oktatá§i-kultúráli§

- sport

- poleáLri védelrni

Forrás: (1)

A védelíni kiadásokon beliil a korszerúsítésre, fejle§ztésre 6,5 Mrd
Ft-ot terveztek, amely az 1988 évihez viszonyítva csaknem 500/3-os csökke-
nést jelent. A már említett, jóváhagyá§ előtti 5 Mrd Ft-os megvonás (4

Mrd Ft-ot a honvédelmi bizottság, 1Mrd Ft-ot a Parlament ,,csípett" le)
teljes egészében ezt a tételt csökkentette. Ennek következtében a fejlesztés
és fenntartás nemzetközileg is optimálisnak tartott 4o:60%-os aránya

Á különbözó or§zágok védelmi költséevetésenek §truktúrája - néha lénye-
ge§en - különbózik egymástól, amí megnehezíti a katonai kiadások ös§zeha-
aonlítását. A szovjetunió például a közelmúltban publikált adatok szeriDt a
katonai kutatá§ és fellesztés kiadásait, a szeméM állomány illetmén& bér- és
pénzbeni járandóságait az anya8i-technikai ellátás köliségeit, a katonai beru-
Lázá§okat, a szociális, egészségügyi, kulturáüs és oktatási kiadásokat sorolja
ide. Az UsA katonai költségvetését a személyi áuomány fizeté§e é§ juttatá§ai,
a múköaté§i és fenntartási kiadások, a haütechnikai berendezések, a katonai
beruházások, a haütechnikai K+F, és a szociális kiadá§ok (nyugdíjak, katonai
segélyek, c§aládi laká§ügyek) képezik. Nehezíti az ös§zehg§onlító elemzéseket,
ertékelééeket az i§, hory a külónbözó országok má§-más számltá§i alapokat
(nemzeti jövedelem, GNF, GDP), áfrendszefeket alkalmaznak, s a nemzetközi
ádatok ö§azehasonlítás.ára még mindenki ál1al esrformán alkalnazott mód§zert
nem dolgozták ki.
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l8,5;81.50/6-ra ,.torzult'.. Upvancsak a védelmi kiadásokhoz sorolják afenntartásra (illetményre. blrre., társadalombiztositási járu]ékra, élelrne-zésre, ruházaLra. felkészítésre, ingatlanok íu""i";t"áJ.á;';;ködtetésére)
tervezett,32.7 ]Vlrd Ft-ot is. 1t" "" o..r"g "o;1;áe"ieiié" Ö,ot,,-ur totuaz 1988 évinél.) Lényegesen emetkedtek" viszo"r (i0ii;-k'jl - tavalyi év-hez viszonyítva a nem védélmi 

, 
(egeszségtigyi, 

"rÜiri.'iÉJta"i "tu.1 
ti-adások. A nominálértékben 

""rO' 
á.tkuáe3 eiüái"-;'irü;;r"a védelmiköltségvetése reálértékben számítva r Zqlo-r..r 

""O-t-t"it. 
'-- *

. . 
A _gézdasági eredmények kedvezőtlen éyközi eredményei, a költség-vetési hiány csökkentése miatt a lrormány. HMJői;;;;i;iir, 

' 
*.a 

"'-ot, a Parlament pedig június elején 2,5 i,t.a nt-"i ".'"i'-!!. rmeuett am,inisztériumot még további 2 Mrd Fi r.ört"eer"iá.i üil"iLe kötelez-
j,*:^11.i.o_=,'.: :t:1t"ci?i készletek 

"gy 
.O;""k 

"r"dáJiÜir, 
iu"tl,u ."uresse valo szovJet laktanyák értékesítéséből tervezik előteremteni. A had-ÜgYi költségvetés lefarasása miatt. elhalasztotiat . Jv"x""i"t"tat, meg_kezdték a luházati és éÉlmezési ké""letuk ;i;i;Ü"át'i'i. lr'rr.rsz rrU._gyar 

_Honvédelmi Szövetség) idei 2.2 Mrd r'i_", Uiiá".eú l. kerryt"l"rr"kvoltak csökkenteni l00 Milú Ft-tal.
A védelmi kiadások. a honvédelrni 1árca pénzügyi lehetőségeinek fo-lyamatos csökkentése neíL tekinthető atrneniti ÍŰ;;;;;;i: 

^ 
gazdasághelyzete a prognózisok szerint a közeljöyő;"";;, Ő;;;iii, 

" 
to.-arryis.eltökélt abba, hogy lényegesen méisékli az aii"*i iöit"áeioé§ kiadá-§ait, Ezert a Magyar Néphadseregnek a jövőben is ur,atorr"#iorratos to-rülmények között kell műkódnjJés g""da1koa.ri;. rrtá" ,"i"i^".ev *"e_bízhatósággal látható. hogy a rlaaser"eg_ rOOO-Ú"" l"Ji"r:"i"U'"", idei (év-közi csökkenléseket is figye]embe vevő) költségvetési ia-oeátassat sza-molhat. Ez az eredeti tervszámokhoz teb*t -ifit"e}-ioi7o]ol" ".otturrte"tjelent, s olyan konzekvenciákkal is jár, iogy . k;;;";i i.'Oi-"tul*Orry"t"t

csak_ a megadott köttségvetési keretek. k<'zöii rerret teÉiteni,-iuásképpenfogalmazva: a védelmi kiadások_ csOkkentese 
"rOiálá"" 

'rr"r"ájárul 
aMagyar Néphadsereg nagyságrendlenek, működési'r"'i,"táeőrr"x t"rur-vizsgálatához, s felerősíti a katonai enyhülésből, Ulr"io-"'"ti§iá"UOr, rr.a-erő_csökkentésekbőt fakadó,,hadsereg-karcsúsi#;; 6;&;;;k"t.

Y é d,elerng azdasó,g tan n Li,nt új int erd,iszcitr linlúris tud,oí.őna

, _ 
A,hadsereg és a gazdaság kapcsolatfend§zerével korábban a nemzetihadtudományban a hadieazdaságtan foglalkozott. Á, li^ái?r,ti""a poritikai-társadalmi-gazdasáJi feitaJés", . i";;;;;;;;""rr"it.i"k rr.aiigyifotrada]om követkeáébá aionban' a .had.iga"iáiűi "áőiűr-obiektutnaielentősell tleguőltozott: erősödtek, t,;"iUt"t . !""L"Ül?T"a"*"e e. 

"hadügy összefüggései, fokozódtak_ á f"cy""";";i;k-Ú;;1;ui 
" 
!l"au.agg"r

:1:T]::: PT"l.9cyidejúleg rnegnőtteká köuut"l;a"ylk ;tJro-,l"i 
"r"*"-ZcLeK gazoal(odásaval szembeh_ 

?m9_lJ,nek fő célja a múködtetéshez, kor_

ff :fr i"J,'lj'.Y$j:ft1",il"."íiiá':"§#-T*.i..'""J."**lí#-,#:"Jfr
erőforrások gazdaságos felhasználásának 

"io""e-ri!";. rvri,iáJál 
"."an+1y"Iépp:l a korábbi hadigazdaság 

_vizsgar"ti tO-." tiUOr-trlT 
"*liior,"i 

g"r_daság objektumával, és védelemgaidasággá nóiie ki ;;;;;. 
" - *'
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A uédelelngazdasőgtan olyar\ diszciplína, amely tudományosan íel-
tárja azokat a politikai, gazda§ági és katonai összefüggéseket, amelyek
alkalmazásával a népgazda§ág _ a hadügy mindenkori helyzetének meg-
felelően - biztosítani tudja a védelemhez szükséges gazdasági feltéte-
leket.

A védelemgazdaságtan a mai értelmezés szerint olyan hatd,rtudomónu,
amely a közgazdaságtudomány és a hadtudomány között helyezkedik el,
s a tudományágazat egy része a közgazdaságtudományhoz, másik része a
hadtudományhoz kapcsolódik, Napjainkban ez az új tudományágazat _
egy hosszú és vitá§ fejlődési folyamat eredményeképpen - két önáuósu-
1ó határtudománybóI, a íl,ad,igazd,asógtallból és a katonai, gazd.asógtanból
tevődik össze. A hadigazdaságtan a gazdaság, a hadsereg és a hadügy kap-
csolatának általános törvényszerűségeivel és a honvédelem anyagi biz-
tosításának a népgazdaság §zférájában lezajló _ tanulmányunkban is
több vonatkozásban jellemzett _ f olyamatainak vizsgálatával foglalkozik.
A katonai gazdaságtan pedig a védelmi célra biztosított javak éS erófor_
rások katonai szervezetekben történő felhasználásának törvényszerűsé-
geit vizsgálja.

A védelemgazdaságtan a közelmúltban történó kialakulása óta is je-
lentős mértékben fejlódött; szélesedett viz§gálati köre, bővültek tudomá-
nyo§ megismerési mód§zerei, megszilárdult struktúrája, tudományterületi
tagozódása, kialakult más tudományokkal való kapcsolata. Napjainkban
a védelemgazdaságtan az ország véde]mét, a fegyveres erők fejlesztését és
fenntartását szolgáló gazdasági folyamatok teljes köíét uizsgőtja. Kieme|t
figyelmet fordít a megváltozoit politikai, katonai helyzetből fakadó kö-
vetelmények gazdasági követelményeinek kutatására, a haderőcsökken-
tés és a védelmi ipar kapcsolatrendszere új jelenségeinek elemzésére, az
elégsége§ védelem gazdasági kihatá§ainak értékelésére, a leszerelés gaz-
daságbiztosítáSi elméletének kidol gozzásár a.

A tanulnófuubq,n ozt szerettük aolllT bizonaátani, |-\ogy az elmúlt évek-
ben a hadsereg és a gazda§ág viszonyában új tendenciák, jelenségek,
hangsúlyok jelentek meg, amelyek ugyan az alapósszefüggéseket nem
válioztatják meg, de 1ényegesen árnyaltabbá teszik a politika-gazdaság-
hadsereg kapcsolatáró1 kialakult nézeteinket. A meghatározó tényezők kö-
zül mindenképpen az új politikai és biztonság poütikai gondolkodást kell
elsősorban kiemelni, amelynek eredményeképpen csökkent a katonai {e-
szültség, növekedett a katonai és politikai bizalom, s megkezdődött a had-
erőcsökkentések, leszerelések _ remé].hetóleg visszafordíthatatlan - fo_
lyamata. Ézek az eredmények lehetővé te§zik, hogy ne kelljen a gazdasá-
got - Lenin szavaival élve - ,,kínpadra vonni", s megváltozhatnak a
prioritások a hadsereg és a gazdaság kapcsolatában. Hos§zú évtizedek
óta elsó alkalommal csökkentek _ hazai és nemzetközi viszonylatban is _
a védelmi, katonai kiadások, s van lehetósége az államoknak arra, hogy
a haal§eregtől, a hadügytól elvorr,t pénz footos társadalmi, gazdasági és
szociális célokra fordít§ák. Bár ez a tendencia nem vált törvény§zerú-
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séggé,meggyőzódésem szerint ninc§ messze az idó, amikor a védelemgaz-
daságtannak újra átfogóan meg kell vizsgálni a politika-hadsereg és gaz-
daság viszonyrendszerét,
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A megyei területvédelmi cs<:potok
háborús tevékenységének hodtópbiztosítóso

S. Naga Józseí ezfed,es

A hátor§zág íegyveres jellegú védelmének alapegységei a Tleguei te-
íüLefuédelmi ezred,elc, zá.szlóaljak (tovó,bbiakban: területuéd,elmi egasé-
9ek), Háborús tevékenységüket elsősorban a megye területén oldják ieg.

. Rendeltetésük a megye területén alkalmazátt ellenséges légideszan'-
tok_ feldetító-diverziós csoportok megsemmisítésében, a Óapást szenve-
dett fontosabb katonai objektumok, a megyei vezetési pontok menté-
sében. mentesítésében, egészségügyi ellátásában való részvétel, a fő ka-
tonai gépkocsiutak átvezetó szakaszai és azok mútárgyainak helyreállí-
tásában Való részvétel, tűzszeféSz és vegyi sugármentesités, a kijelölt ka-
tonai objektumok közlekedési utak mútárgyainak őrzése, a csapást szen_
vedett megyeszékhely é§ a nagyobb városok lakosságának mentésében,
menlesítésében való részvétel, a katonai terüIeti sugárfigyeló és jelző-
Iendszer múködtetése.

Átlományukban területvédelmi század,, őtzász7óalj (órszázad), műsza-ki százacl, vegyivédelmi század, egész§égüEyi század, vaiamint sugárhely-
zet értékelő és tájékoztaió század tartozlk. A területvédelmi ezred és zász-
lóalj kőzött alapvetően az a kúlönbség, hogy az ezrednél őrzászlóalj, a te-
rületvédelmi zászlóaljaknál pedig 1-2 őrszázad lehet.
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