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FELEszTÉsI rRÁNyoK KoNvERzIó És rooppnÁctó
A MAGyAR vÉoBng pARBANI

Szatka Iswón2

A jelen négmapos rendezvénynek - mint a címe is elárulja - kettós
célja van.Egneszt bemutatni - a volt szocialista orságokban elsóként -
ezen országok védelmi ipari termékeit es/ nemzetközi kiállítás kereté-
ben,másrészt,nem kisebb fontossággal,eszmét cserélni a védelmi ipar
koaverzíójáról.E:art szerveztük meg a mai konferenciánkat,hory szer-
vezett keretek között,de nf tottan kicseréljük gondolatainkat,nézetein-
ket a nem könnyű,sokféleképpen értelmezett kérdésról.

Mindenek el6tt két alspvető fogslIüat szeretnék értelmezni:

- Védelmi ipar

- Konverzió

Védelmi ipar az iparnak az az összefüggő, több termékcsoport elő-
állitására alkalmas önálló ágazata, mely kizárólag a fegyveres testületek,
elsősorban a honvédség eszközeinek, felszereléseinelg t'egrvereinek elóál-
lításával foglalkozik. Miért tartom íontosnak a meghatározúst? Azért,
mert a konverziót csak ennek ismeretében lehet érteimezni.

A konverzió latin só,magyarul átalakítást jelent.A két fogalom
együtt a védelmi ipaí áLváltozá§át jelcnti,polgári iparrá,polgári terméke-
ket elóállító iparággá.Ezen folyamat általános nehézségeiról most nem
kívánok beszélni,kizárolag a magnr sajótossógokról szólnék

A cil* a Hadiaechniksi küve.7ió és nemzetkózi koope.áció c. szimpoziumoi (c+D kiáíí-
tás, l 993Iovemb€. 26.) elhan8full elóadá§ .zc.ke§aer változata

száíks István 8z lKM Hadiipari Hivatsl volt vcz.rój€
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Rögzíteni szeretném,hogy Maryarországon 1953 óta a definició sze-
rint védelemiipar nincs. Olyan vállalatok vannak csak, melyek a polgári
termelés mellett védelmiipari termcléssel is foglalkoztak, illetve foglal_
koznak.Azt is tudni kell,hogy védelmiipari termelés Magyarországon
1953 óta nem volt számottevó, hiszen a csúcsévnek számító 1988-as év-
ben az egész ipari tcrmelés nem egész 3%a-át tetteki.

Vizsgálatunkból kiderül,hogy - szemben más volt szocialista orszá-
gok vódelmi iparával - a termelés igen egyo|dalú volt,elsősorban elektro-
nikus eszközök gyártrására korlátozódott.A volt Varsói Szerződés tagál-
lamai együttműködésének keretében,S07o-ban exportált elektronikai
termékekért kaptuk tulajdonképpen cserébe az egéb hadfelszerelési
eszközöket,természetesen elsósorban a volt SzovjetuniótóI.Ebből köver
kezóen a védelmi - ipari tevékenpégünk naglon egyoldalúvá vált és a
Varsói Szerzódés felbomlása után egy üszonylag nary kapacitással ren-
dclkező védelmi ipari elektronikai úermékek e|őállítására alkglmas vál_
lalat - együttes maradt fenn,megrendelés hiányában kihasználatlanul.

Ezek után mondhatni,hogy a magyarvédelmi ipar konverzííja arány-
Iag könnyű feladat.Hiszen a védelmi elektronikai ipar átalakítá§a polgári
elektronikai termékeket elóállitó ipaná eg5rszerűbb,mint a nehéz hadi_
technikát - tankok,nehéz fegrverek,tengeralattjárók,rakéták - előállító
vállalatok átalakítása,mondjuk ó ragy ártá. Ez általánoss ágba n igaz,de úry
gondolom ebben az esetben áItalánosítani nem lehet,és a nehézségek
megértéséhez a ma$lar helyzet elemzésére van szükség.

Hámm elemet emelnék ki a magyar védelmi ipar konvenióját ilte-
tően:

1.Védelmi,biztonságpolitikai kérdések,

2.Piaci helyzeí,

3.Gazdasági kérdések.

E három kérdés látszólag elkülöníthetó e5rmástól,de mint a késöb-
biekben látjuk,valójában szorosan összefügg.
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1.Vódelmi, biztonságpolitikai kérdések

Az alkotmány szerint az ál|amnak kötelezettsége a Maryar Köztár-
saság függetlenségének,szuverinitásának és a terü|eti épségének védel-
me.

A függetlenség elengedhetetlenné teszi az ország védetmének önál-
ló, nemzeti alapokon történő megszewezését.
Ezekből következik,hogy honvédelmi politikánk védelmi jellegű,tehát
nem rendelkezík es nem is fog rendelkezni tömegpusztító fegyverek-
kel,de védelmi képességeit sajáterejére támaszkova kell növelni.

MitJelent az iparra vonatkoáan? (Katonai, katonapolitikai kérdé-
sekkel sem tisztségemnél,sem hatáskórömnól fogva nem kivánok foglal-
kozni.)Azt jelenti,hogy az ipart képessé kell tenni arra,hory a fe5weres
testületek igényeit - kezdve a katona e$léni felszerelésétól a gépjármű-
vekig - minél naryobb arán}óan hazai gyártású termékekből lehessen
kielégíteni.Meg kell szüntetni a védelmi ipar egloldalúságí(a vertikális
elektronikai ipar helyett horizontális,többféle termék gyártására kell ké-
pessé tenni az ipart.

Felmérest végeztünk az ipar teljesítóképességéről es lehetőségei_
ról,melyek ismeretében meg kivánjuk szervezni azokat a glártó báziso-
kat,melyek versenyképe§en, a piaci helyzetnek megfelelően az igényeket
kielégítik,és az ellátást folyamato§an biztosítják.

Ezen feladat keretében _ mivel a maryar felvevó piac erősen korlá_
tozott - olyan termékek fejlesztósét és ryártását támogatjuk, melyek a
nemzetközi piacon is versenyképeselr

l!íelyek azok a területek,ahol s mr§/sr termékek versenyképe-
§elqllletve v&elml szempontpból elónyt élveznek Jelenlegl

- A katona e5réni felszerelése, a kézi fegnlert és védófelszerelé-
seket is beleértve.

- Sállítójárművek,eges speciális járművek.

- Elektronika.

- Híradó eszközcrL
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- Felderítő rendszerek.

- Tűzvezető eszközók.

- Tüárségi feg5rverek.

- ABC v NBC védelmi eszközcik.

- Egl,es műszerek.

Azon iparvállalatok nagy íész€,melyek képesek ezen területek eló-
állítására, jelenleg csódhelyzetben van. Annak érdekében,hory az előbb
emlitett 5lártási kapacitrásokat életben lehessen tartani,foglalkozunk
ezen vállalatok átszervezésével,kooperációs glártás szervezéssel minden
olyan eszközt igénybe véve,rnely a törvény adta lehetőségek között meg-
engedett.

Védelmi szempontból azért is szükséges a védelmi ipari újjászerve-
zése,mert ezáItal embargóérzékenpégünk csökken,és a felhasználónak
biztonságérzetet ad,hogy a magyar iparon keresztül a társadalmi támo-
gatást is megkapják.

2. Piaci helyzet

Amikor azt mondjuk,hory az elektronikai védelmi ipar konverziója
e5szerűbb,mint az egyéb védelmi - ipari ágazaté, akkor csak a techni-
kai,technologiaí me§oldásra gonColhatunk,hiszen nem elég eg5l termé-
ket elóállítani,azt el is kell tudni adn i.Es ez az az egik pont, ahol avédelmi
ipar konv eziój a e laka dhat.

Aülágon általános gazdasági recesszió van,ami a hidegháború meg-
szőntével,azáltal,hogy kitört a világbéke - legalábbis a nagyhatalmak kö-
zött - a védelmi ipart különösen érinti.A naryvédelmi iparral rendelkező
országok,amennfben ezen ágazatok jelentős részben polgári termelésre
térnek át,eláraszthatják a ülágot olyan jóminőségű,viszonylag olcsó ter-
mékekkel,amelyek komoly konkurrenciát jelenthetnek az egyébként is
túltermelési válsággal kűzdő vállalatoknak. Ahelyzet jawlása csak akkor
várható,ha a fizetőképcs kere§let nő. Itt a fizetőképességen van a hang-
súly,hiszen a világjelentós részén - így a volt Szovjetunió utódállamaiban
is - igen nagy az igény a legkülönbözóbb termékekre,csak a fizetőképes_
ség hiányzik,A fizetóképesség,illewe a hitelképesség növekedése akkor
várható,ha ezen o rszágok gazdasága átstrukturálódik es agazdaságos ter-
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melés megindul.Ennek sok közgazdasági összetevóje van,de ennek tag-
lálására témájánál fogva nem szándékozom kitérni.

A konkrét példára - a mag)rar védelmi relációjú elektronikai ipar
konverziójára - üsszatérve,megállapítható,ho§/ ameddig olyan terméke-
ket nem fejlesztenek ki ryáraink,amelyek nemcsak Maglarországon,de
a ülágpiacon is eladhatók,a termelés mennfségét megtartani, így a ka-
pacitásokat megőrizni nem lehet.

Ami az egléb védelmi ipari termékeket illeti, tóbb szempontot kell
figyelembe venni. Piaci szempontból első és legfontosabb felvevő a ma-
gyar fegyveres testületek,el§ó§orban a Magyar Honvédség.Termé-
szetesen a Maryar Honvédség felvevő képessége soha nem lesz akko-
ra,hogy több termék esetében gazdaságos sorozatna56ágot lehessen a

gyártóknak kialakítani. Ezért nagyon fontos olyan termékek kifejleszté-
se,amely a világpiacon is eladhatóak.Ilyen eszközök kifejlesztése azon-
ban naryon p,énz-,munka-és időigényes,amire a jelen gazdasági és poli-
tikai helyzetben nincs lehetőség.Ezért arra törekzünk,hogy igényeknek
megfeleló ha'ditechnikai eszközöket nemzetközi kooperációs ryártás
keretében állítsuk eIő.

3.Cazdasági összefü ggések

Avédelmi ipar definiciója szerint azon eszközök elóállítóját soroljuk
a védelmi iporho4amelyek kiárólag a fegyveres testületek igényeit elé-
gítik ki.Ha csak ezt tekintjük védelemi iparnak akkor a magar gazdaság-
ra való hatása elég kicsi,hiszen 1988-ban a legnagyobb termelés esetén a
védelmi ipari termelés Magyarországon az ipari term elés 3Vo-át sem érte
el, Kb. 30 Mrd Ft termelési értéket állitott elő és 30000 embert foglal-
koztatott.A yéd€lmi ipar azonban az ipar integráns része,ezért techno-
lógiai fejlettségét és a háttéripar működtetését tekintve mégis bizonyos
vonatkozásban meghatározó lehet.Az a tény hogy a fegyveres testületek
fi nanszirozása költségvetési feladat, nem mindegy,hogy a költségvetés-
ből biztositott összegeket import termékek vásárlására,vagl hazai termé-
kek vásárlására fordítják.

Nllvánvaló,és erre számítások is történtek,hogy hazai beszerzés
esetén kedvezőbb a helyzet,mert a kiadások mintery 30 Vo-a adók íot-
májában ,másik 30 Vo-a kömeMe,a fogyasztáson keresztül üsszakerül a
költségvetésbe.Tehát ha csak a gazdasági kérdéseket vizsgáljuk,akkor is
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arra az eredményíe jutunk,ho5l a beszerzéseknél célszerű a magnr ipar
termékeit elónybe részesiteni. Illetve azakat a termékeket,melyekben
magyar élómunka is van.

A hazai védelmi ipar jelenlegi helyzetének rövid értékelése.

Avédelmi iparivállaIatokat,pontosabban avédelmi ipari termeléssel
is foglalkozó vállalatokat 1997óta szewezetten íigyelemmel kisérjük. A
szervezettség alatt azt értem,hory félévenként azcnos gazdasági muta-
tókat vizsgáIunk.Kérdőíveket bocsájtottunk ki és a beérkezett válaszokat
feldolgoztuk. Vizsgálatunkat 6 vállalatta terjesztettük ki,függetlenül
gazdasági es tulajdonosi helrzetüktől.A vállalatok kiválasztrása két irány-
ból történt..E&/r& irúny, hogy milyen termékek elóállitrására képes a vál-
lalat, a másik, hory a fegyleres testületeknek milyen igényei vannak.A
kettőt e5mással fedésbe hoztuk,es megállapítottuk,hogyaz ipar jeIenleg
az igények mintegy 307o-át ki tudná elégíteni.

A jelenlegi védelmi _ ipari termelés összegében mintery ó Mrd Ft és
mintery 6 ezer embert foglalkoztat. A szám így nem sokat mond,de ha
azt is hozáteszem,hogy ennek minteg 957o-a export,akkor már jobban
elemezhetó és megállapítható,hogy az arány rossz,mert előbb-utóbb ha-
zai megreiidelés nélkűl a külföldi megrendelés csökkeni fog, hiszen a
legjobb referencia a hazai felhasználás. Ez is alátámasztja a korábbi meg-
állapítást,miszerin! a feg)^/eíe§ testületek igényeit eisősorban hazai tci-
mékekkel keil kielégíteni,

Ki kell térnern a váilalatok helrzetére is.Abból adódóan,hilgy rem
volt és nincs is olyan vállalat Maryarországon,amely c§ak védelmi ipari
termelessel foglalkczott,ezert eryértelmSen nern lehet kimutatni,bogy a
vizsgált vállalatokjelenlegigazdasági helvzetéért rnellk termelési ágiiat
felelós, a védelem vagl a polgári.

A vúllalatokat gazdaságl helyzetük szerint három csoportba lehet
o§zteni!

1.Viszonylag stabil hellzetű,

2.Clsődeljártis aiatt levó,

3.Felszámo!ás alatt levó vállalatokra.
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Mind a három €setben az a törekvésünk,hogy hory a lehetóségek
maximális kihasználásával a védelmi ipari termelési lehetőségeket fenn-
tartsuk.Ma már telje§ állami beavatkozásra nincs lehetőség,legfeJjebb
olyan mértékben, amilyen mértékben az állam az AVU-n, illewe AVU
Rt-n keresztül,mint tulajdonos befolyást tud glakorolni.Ezért és azÉrt
is,hory a v&elmi ipari termelés a haditechnikai eszködk kereskedel-
méhez hasonlóan - államilag ellenórzött keretek között folf on,az a szán-
dékunk,hogy a legfontosabb védelmi termékeket előállító vállalatok leg-
alább 25Vo +7 szavazAt eíejéig állami tulajdonban maradjanak. Iry re-
mény lehet arra, hogy külföldi befektetők résztvennének a védelmi ipar
privatizálásában hiszen az állami részvétel biztonságot jelentene a befek-
tetőnek, a nemzetközi kooperációt ki lehetne építeni és elérhető len-
ne,hogy a feg5rveres testületek igényeií akár ű Vo-ban is hazai termékból
lehetne elóállítani.

Összefoglalva

A védelmi-ipar termeló kapacitásunkminteg 2O Vo-ban van kihasz-
nálva,a termelés majdnem egesze exportra mery.Az exportot fenntaítani
azonban csak ákkor lehet,ha hazai megrendelések is vannak. Jelenleg a
feryveres testületek szűkös költségvetése nem teszi lehetővé,hogl fej-
lesztésre költsenek, ezért azl a megoldiást tartjuk elfogadhatónak,hogl
az igénylők, elsósorban a Magyar Honvédség, a fejlesztéshez szükséges
összeget a költségvetésből a íennt8rtáshoz és működéshez szükséges
összegen felül az onzággúlés jóváhagrásával megkapja. Ebben az eset-
ben 1994-ben benmegrendeláekhez jutna a ma§/aí ipar,és eI lehetne
indu|ni felfelé a lejtőn.
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