
A MAGyAR vÉoBt m pln pnonlÉuÁrl

Nag Andrósz

A maryar védelmi-ipar helyzete mára kritikussá vált. Amennfben
igen rölid időn belül nem sikerül egv - a talpraállítá§át és megmentesét
szolgáló koncepció kialaKtrása, féló, ho5r már késő lesz.

Ahhoz, hory a jelenlegi helyzet által felvetett problémáka megfe_
lelő válaszokat tudjunk adni, néhány kérdésrc szükséges először vá|aszt
keresni.

1./ létezik-e eryáltalán ma védelmi_ipar Magyaronzágon?

2./ Szükég van-e erységes elvek szerint kezelt -rédelmi-ipari struk-
túrára, avagy elegendő egyes vállalatok életben tartása, fejlesztése?

3,/ Kinek a feladata a szükéges eljárások kidolgozrása. ki legyen a
rendszergazda? (kormány, parlament, eryes vállalatok ill. az általuk
létrehozott szöveLség [kamara], knlső [knztes] szemezet I Hadiipai Hi-
vatal])

4./ A jelenlegi költségveté§i §truktúra mennyiben segíti, illewe aka-
dályozza a védelmi_ipari vállalatok helyzetét, továbbá a honvédség fej-
lesztési és átalakítási lehetóségeit?

5./ "M" - Kapacitások kérdése.

A fentie}^ből is látható, hory a kérdéskör szinte áttekintetlenül bo-
nyolult, azonban a rnegfele!ő válaszok nélkül esélyünksem lesz arra, hogy
meg tudjuk határozni a szükéges e§árások rendjét.

}ví;elótt a feltett konkrét kérdésekre keresném a válaszokat, sólni
keli arról, hory jclenleg milyen folyamatok zajlanak, illcwe, hogy az ilie-
tékesek milyen megoldási rnódokkal kisérleteznek.

A cikk a Haditechnikai koov€r2jó é9 nemzetköz.i kooperáció c. §zimPoziumon (c+D kiátílá§,
l 993. ooveínber 2ó.) elhan8zott etóadá§ szerkesztett vllltozáts

Na8y Aídrás or§á88!,úlé§ képvi..ló, a HonvédeiDi Bzoll5á8 hadiipaíi altizottsá8ának elnöke
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Azt mára mindenki felismerle, hory valamit tenni kellene, azonban
ebből sajnos nem az következik, hos/ átgondolt koncepció alapján folyik
a tevékcnykedés. Sokkal inkább ad-hoc megoldások folynak, amelyek -

bár eryes esetekbcn lehetnek célravezetők - össz€sségében azonban bi-
zonyosan nem eredményeznek kielégítő megoldást. Ennek alátámasztá_
sára csak utalnék a l{adiipari Hivatal kálváriájára. amelyet tipikusan "az

operáció sikerült, a betegmeghalt" jel|egű eljárásmódként lehet értékelni,
hiszen sikerült eredményesen szétverni azí az iltézményt, amelynek
egyedül lett volna csélye egy lehctséges eljárásmód kialakítására. Mosi
nem kívánok arról beszélni, hory a Hadiipari Hivatal működése során
milyen hibákat követett el. mivel azok jellemzóen személyi hibák voltak.
Vélentényem szerint a hivatal létrehozása helyes döntés volt, az más kér-
dés, bogy statútuma és szerkezete megfelelre a kitűzött celnak.

Egy alapvetóen jó elgondolás rossz kvitelezése után a hibát sikerült
azza| is fokozni, hogyvaiamit úry szüntettek meg g]iakorlatilag, ho5l for-
mailag megmaradL és a zavart ezzel sikerült a végletekig fokozni.

Cbak megemlítem ezzel kapcsolatban a nemrégen lezajlott - eryób-
ként igen nary jelentóségű - C+D kiállítás szervezése és lebonyolítása
során elkövetett elképesztó mértékű szervezési anomáliákat. (párhuza-
mos és egymásnak eIlenható rendezvények, tárca sovinizmus diktálta el-
lenszervezések, egymás rendezvényeinek következete§ bojkottálása
stb.).

Az ad-hocjellegű eljárások illusztrálására: ery másik konkrét példát
is említenék. Nemrégiben a Parlament Honvédelmi Bizottsága előtt "ra7-

taütés§zen7en" megjelentek a francia tuÁma 
"eg 

tepviselői. Tájékoz-
tatót tartottak az általuk kifejlesztett MAGIC légvédelmi rakéta tulaj-
donságairól. A tájékoztatón a honvédelmi minisztérium részéről az ille-
tékes államtitkár is íészívett, ezzel azt hivatalos szintre emelte. Ml ezzel
a baj? Mindösszesen annf, hory a HM megint készülvalamire, amit nem
gondolt át. Tudom, hory nary szükségvan ery korszerű csapatJégvédel-
mi feryverre, azonban a szükég nem indokolhatja a kapkodást, az átgon-
dolatlanságot,

Nem tudok abban állást foglalni, hogl az említett fegtver mennyire
jó,hog az ára megfeleió-e, hogl valóban ennek az igénynek kell-c pri-
oritrást élvezni.

l45



Azt azonban tudom, hogy amíg konkét - idóben és költségben meg-
felelően ütemezett, a realitások és lehetóségek talaján álló - átfegyver-
zési program nem készüI el, az a megfelelő jóváhagyásokat - és ennek
következtében a megfeleló garanciákat - nem kapja meg, addig súlyos
felelótlenség mégannfra szükséges vásárlások realizálása is. (Gondol-
junk az IFF programra!)

Ezekkel a kiragadott - bár jellemző - példákkal ú5l gondolom, sike-
rült bizonyítani, hory a védelmi-ipar problémájának kezelése a legkevés-
bé sem megnyugtató módon zajlik jelenleg.

Ezek után a konkrét felvetett kérdéseke próbálok válaszokat ke_
resni.

|,l Utezik-e egáltalán ma védelrni-ipar Maryarorságon?

Összefűggó, komplex rendszert alkotó védelmi-ipari komplexum
nincs hazánkban, védelmi-ipari termelést is ellátó vállalatok vannak,
azonban ezek többsége jelenleg nem, vagy alig tölti be funkcióját. Ez
következménye egyrészt a megrendelések hiányának, másrészt mivel az
ilyen jellegű vállalatok jelentós része jelenleg a legsúlyosabb anyagi ne-
hézségekkel küzd.

A honvédség köItségvetését tekintve róvid távon nincs lebetóség ar-
ra, hory jelentős megrendelesekkel a helyzet megváltozna. Tudottdolog,
hogy a HM költségvetésének belső struktúriája semmilyen jelentós fej-
lesztést nem tesz lehetóvé. Mindezek következtében remény sincs arrá,
hory költségvetési forrásból anyagi alapot lehessen teremteni gyárt-
mányfejlesztésre illewe jelentős beruházásra.

2,/ Szükség van_e egrséges elvek szerlnt kezett védelmi_ipari struk_
túrára, avag/ elegendó egyes vállalatok életben tartása, fejleszté§e?

A kérdés előtt egy alkérdést kell feltenni, nevezete§en, hogszükség
van-e es/áhalán a védelmi-iparra? Úry gondolom, hogy erre e$/etlen
értelmes válasz lehet: igen.

Cbak ezek után lehet a kérdést üzsgálni.
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Előbb a kérdés mrásodik felére kísérlek meg választ adni, hory egyes
vállalatok életben tartása vajon elegendő célkitűzés-e? Ery bizonyos lo-
gika szerint lehet igenló választ adni, mondván, hogy egyes vállalatok
életben tartása e§/ben e§/ §truktúra életben tartását is jelenti. Gábító
felelet, de úgy gondolom, hory ha ezt elfogadjuk, akkor végéwényesen
zsákutcába jutunk. Jelen pillanatban az igen kicsiny költségyetái "rorrd"

feldarabolásáért follatnak az eryes vállalatok késhegyre menő harcot,
ahol nem kímélik egymást, mert mindegyiknek külön-külön az életéről
van szó. Ebben a helyzetben (és ebben a harcban) egy dologról fcled-
keznek meg az éintetteoL

Társadalomkutatók és társadalomszociológusok által viszonylag ré-
gen kimut3tott eredmények szerint a kooperatív stratégia hosszú távon
mindíg kifizetódóbb, mint a tlezertór viselkedesi forma.'

Nem kívánom senkitől, hogy elméleti igazságok alapján döntsön leg-
elemibb érdekei ellenében, de ha a mai helyzetet vetjük üzsgálat alá,
akkor belátható az elméleti igazság gyakorlati megerősítése,

\{a a helyzet az, hory a költségvetési források szűkössége. valamint
az érintett vállalatok szorító anyagi gondjai miatt rendkivül éles konku-
renciaharc folyik az állami /HM/ rnegrendelésekért. Ho5t a megrendelé-
seket melyik vállalat nyeri el, az egyrészt függ a személyes kapcsolatok
mélységétól, valamint - mivel a HM-nek nincs koncepciója a haditechni-
kai átalakulásra, illetve a honvédségváltozó szerepéból követkeó struk-
túraváltásra - a véletlentől, mrásrészt nem kis mértékben az adort vállalat
vezetóségének személyes üryességétól. Mindenki igyekzik a többi előtt
"benyúlni" a lehetséges pénzeszközökért. Az eryes vállalatok szempont-
jából és érdekrendszeréból kóvetkezóen az ilyen típusú eljárások töké-
letesen érthetók.

Uryanakkor az is kónnyen belátható, hogl a gazdasági lehetóségek
hintája rendkívül billenékeny, az, aki ma elér egl megrendelést és ezzel
átmenetileg a víz fólé kerül, holnap abban a helrzetben találhatja magát,
hogy előle visznek el ery anyagi lehetóséget, esetleg éppen azok, akiket

3 vó.: Ilan|d§§ Eeméi Társadaltni c§.pdák, Mtgvctó, l979.
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az e|őző §zituációban sikerült félreállítani. Mivel a torta még ahhoz is
kicsi, hogy egyetlen vállalatot is végleg kihúzzon a bajbol, rena-kíWli mó_
don felértékelódik a kooperatív statégia szülségszerúsége.

Tisztában va5lok azzal, hogy miás az elmélet és megint más a ryakor_
lat es nemvárható el a bajban levótől, ho5l túlzottan toleráns leryen más
bajai iránt, de az "élni és élni hagni" elv igaxágával gondolom senki nem
ütatkozik.

Ennél a pontnál kap jelentőséget az eredeti kórdéi első resze, ho5,
szükég van-e egy e5néges elvekszerint kezelt (szervezett) védelmi-ipari
struktúrára.

Természetesen nem arra gondoltam, ho5l valakinek (államnak) fe-
lülről meg kellene szerveznie e5lilyen struktúrát, hanem hory maguknak
a résztvevőknek kell megszervezniük saját magukat. I-étre kell hozniuk
egy olyan érdekszövetséget, amelyben érdekeiket, igényeiket kelIő
súllyal tudják artikulálni az állam telé, az állam álta! feléj ük közvetített
igényeket és feltételeket az érdekeltekhez el tudják juttatni, azt megfe-
leló módon értelmezni tudják és a kellő válaszokat ki tudják alakítani.

Úgy gondolom, hogy ery Hadiipari Szövetség (Hadiipari Kamara) meg-
alakulrása a kelló közcjs cél érdekében hatna, lehetetlenné tenné az állam
számára, hogy bármikor is kihasználhassa a mrásik oldal szétaprózottsá-
gát, hogy kihasználhassa az ellenérdekeket, illewe célja érdekében 'sze-
kén áboroka t" alakíthasson ki.

A szimpozium eg5rik fontos eredménye lehet, hogy az érintettek ki-
mondják a fenti érdekszövetség létrehozásának szükégességét, egyben
azt is, hos/ ez nem csak a jelen lévőket érinti, hanem kellő szervézó és
feltáró munka után ery ilyen szóvetség nltott legyen minden érintett fél
számáta.

3J Kinek a feladata a szükséges eljáró§ok kidolgozísa, ki legyen a
rendszergazda?

Nem lehet jelenleg eryértelműen megmondani, hogy a §ok szerv,
§zervezetek (kormány. parlament, vállalatok,szövetség, Hadiipari Hiva-
tal) közcitt mi a prioritás. Úgy gondolom, hogy legalábbis a kétoldalú
m€köz€líté§ a helyes. Egrrészt alulról a vállalatok oldatáról, másrészt
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iclülről a kormány oldaláról. Alulról annlban, hogy fontos, hory az érin-
tctt vállalatok e$lértelműen és kellő önkritikával jelöljék meg azokat a
tevékenységi formákat, amelyek elvégzésével részt tudnának venni a vé-
delmi-ipari termelésben. Ery vállalat tevékenpége uglanis nem csak az
éppen aktuális tevékenységből áll (konkrét tárryak, konkrét időben tör-
ténő gyártása), hanem legalább ennyire jellemzóck a leendő tevékenysé-
gek tervei. Ezek a tervek akkor tekinthetők reálisnak, ha úry az anyagi,
mint a nem anyagi oldalról (igény) kellően megalapozottak. (Csak uta-
lásként jegyzem meg a külsó szewezet belépésének lehetőségét. Véle-
ményem szerint szükéges lcnne egy olyan tárcaközi, közvetlenül a Kor-
mány alá rendelt szemezetléIrehozása, amely kellő rálátással rendclkez-
ve tudná az állam részéről koordinálni az igények megjelenését és eryben
a gyártók felé információs forrást jelentene. Másrészt az állam felé dön-
teselókeszító ás elemzó, tanácsadó szervként működne.)

Avállalatoknak rrintegl "étlapot" kell felkínálni a lehetséges felhasz-
nálók telé, amelyért a felelősséget is vállalaniuk kell. Ugyanakkor a fel-
használónak meg kcll tudni mondania, hogy mik az igényei. Világosan
közölnie kell, hcrgy mik a prompt igények, mik a közép- és hosszútávú
igények.

A felhasználó felelőssége abban áll, hogy az igények listája egyrészt
stabil, másrészt anyagilag is megalapozott leryen. A felhasználó akkor
tudja csak megbízhatóan jelezni igényeit, ha rendelkezik világos és min_
cien tekintetben átgondolt koncepcióval a felhasználást illetóen.

Jelen pillanatban a tIM igénylistája n€m tekinthető megelapozott-
nak, mivel

- nem haderőfejlesztési és átalakítási, hanem konverziós terwel
rendelkezik. (Az más kérdés, hogy a Kormány - tekintettel a költ§égekre
- még azt sem hagyta jóvá),

- jelen pillanatban a tárca gyakorlatilag semmilyen beruházási
igény tekintetében nem tud költségvetési garanciát vállalni.
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4./ A jelenl€i költ§€yetési §truktúra mennyiben s€íti, illetve Aka_
ilályozzs a védelmi_ipari vállalaíok helyz€tét, illetve a honvédség fej-
lesztési és átalakitási lehetőségét?

Véleményem szerint jelenleg a védelmi-ipari termeió komplexum
kialakításának nem a pénzhiány a legfőbb akadálya. Megmerem kockáz-
tatni, hogy hosszú távon nem lenne el6nyös, ha valamilyen csoda fol1tán
abba helvzetbe kerülne a HM, hogy nagmennlségú megrendeléssel
tudná elhalmozni a vállalatokat. Nem lenne szerencsés, mivel ennek tör-
vényszerűcn az lenne a következménye, hory egl meglevó, nemvagy alig
múködő honvédségi struktúrát merevítenénk le hosszú időre.

"Szerencsére" ez a vesály nem fenyeget, mivel nagy mennyiségű fej-
lesztést szolgáIó anyagi eróforrás megielenésének nincs reáIis esélye.
Természetesen ebbe az állapotba sem lchet belenyugodni.

Szerintem van arra mód, hory ezt a csapdahe|rzetet feloldjuk, még-
pedig anélkül, ho§/ a költ§égvetést hatásaiban ellenórizhetetlen módon
megterhelnénk. Azt már többször hangsúlyoztam, hogy a fegyverfejlesz-
tési programhoz koncepció es konkrét - időben es költségben üteme;ctt
- tervnélkül nem szabad belefogni. Ugyanakkor azt is világosan látni kell,
hogy a kőltségvetési struktúra messzemenóen nem alkalmas arra, hogy
tervezni lehessen, hogy bármiféle kutatási - fejlesztési programot el le-
hessen indítani. A szakemberek tudják, hogr egy-eg5l kutatás - tEl3sztési
projekt megvalósítrása hány éüg tart. Mennf idónek kell eltelnie ahhoz,
míg egy mérnök ya§, cgy feitaláió ötletéból tényleges termék iesz. anril,
már ki is lehet próbálni. Fs ha megszület€tt a termék, mennyi időnek kell
ei:eInie ahhoz, amíg azt üzembe és rendszerbe iehet áilítani! A minőségi
k(lvetelmények rendkívül magasak és egyre nőnek, ezért mindehez
hosszú évekre van szükség. Ez azt jelenti, ho5l a bázisszemléletű költ-
ségvetéssel eg)Ázer § mindenkorra le kell sámolni. A lehető iegsürgő-
sebbei, el ke|l indulni azolt az úton, amikor e5l áItalam projekt - költség_
veté§nek nevezett _ azt hiszcm, sokféle egéb jelóvel is illethetném -
olyan köitségvetés jön létre, aínclfk tervekról, projektekról beszél és
hossai távon gonciolkodik Véleményem szerint, legalább négy éwe elóre.

Szerintem legalább ennl időben kell gondolkodni, egyes szakértők
szerint még hosszabb táwa is. Csak ilyen időazak esetén garantálható,
hogr a kifutás €gére, a ne§/edih ötödik vary hatodik év végére (amennf
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idő a fejlesztéshez szúkéges), rendelkezésre áll minden pénz, mégpedig
megfelelő ütemezésben.

Ezze| feloldható ery ellentmondrás is. É§ ebben az ipari vállalatveze-
tők erősítettek meg engem. Nekik nem azonnal van szülségük a pénzre.
Nekik azt kell tudniuk, hogl ha most belekezdenek valamilyen fejlesz-
tésbe, e§/általán mit kezdjenek el fejleszteni? Ehhez kell azemlített kon-
cepció. Másodszor, ha elkezdenek fejleszteni, mire elkészül a termék,
vajon szükség lesz-e mégrá,4 meg is fogják tőlük vajon vásárolni? Haj-
landók hitelezni, hajlandók hiteleket is felvenni a biztos piac reményé-
ben. Akkor alszik nyugodtan egy vállalatvezető vagy éppen tu|ajdonos, -

hála Istennek, már e5ne több helyen beszélhetünk tulajdonosról - ha
biztos afelől, ho§I három év múlva, amikor elkeszül a terméke, amit igé-
nyeltek tóle, akkor azt fog'ák mond ani: kószönöm szépe4 rendelek belőle
"x" darabot - majd ki is fizetik.

Ameddig ezeket a feltételeket nem tudjuk biztosítani, addig enged-
jék meg, hogl azt mondjam, kissé illúzió a magyarvédelmi ipar távlatairól
beszélni. Eryes problémákat per§ze meg lehet oldani, van ami azonban
csak a vállalatvezetők ügyességén múlik.

Hiszem, hogy ha létezik egy hosszú távú konstrukció a cél meghatá-
rozásával és ütemezésével és létezik hozzá egy hosszú távu költségvetési
garancia, ez mindenkinek hasznára válhat.

Nyílvánvaló azonban, hogy ebből profitálnak a védelmi ipari termé-
keket előállító vállalatok is. Tudnak tervezni, a piac biztosított számukra,
és naryobb eséllyel találják mega külföldi partnervállalatokat, alakítanak
ki partneri kapcsolatokat (amelyek részben léteznekmármost is). Sokkal
élénkebb lehetne azonban az eryüttműködési kedv, ha magyar oldalró|
a vállalat vezetése fel tudná mutatni, bizonyítani tudná, hogy például
1999. januárjára milyen terméket kell szállítania, amihez megvan az
elószerzódése, létezik törvényi garancia és hogy majdan a pénz is meg-
|eszhozzá.
Úgy gondolom, hogy ebben a körben kell, érdemes és szabad foglal-
kozni a témával.

Az a véleményem, hory a Honvédelmi Bizottság mellett működő
Hadiipari Albizottságnak fontos feladata mindezen gondolatoknak mar-
káns és határozott megfogalmazása törvényhozói szinten a mindenkori
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kormány [elé, és feiadata a megfeleló érdekképviselet ellátása a védelmi
ipari struktúra irányában.

Azórt, hogy az önmagában külön_külön kis hatáskörű lépéseket fel
lehessen erősíteni. s határozottan lehessen közolni a mindenkori kor-
mánnyal, a mindenkori pénztárca birtokosával, lrogy a felmerült igények
aiapján mire tudnak vállalkozni. Az államnak kötelessége ebben segíteni.
Ugy gondolon, hogy itt hárul fontos szerep a Hadiipari Hivatalra, - még-
pedig tárcaiüggctien létére - meiy alapvetóen fontos, és egy ilven jellegű
hivatal működése nélkül nehezen kópzelhető el egységes vódelmi ipari
szerke:et létrehozása.

Úgy gondolom, ibntos lenne felülüzsgálni azt a koncepciót, amely a
Hadiipari Hivatalt - mini önálló hivatalt - megszüntette. Fűggetlenített
hivatalra van szükég, annak előnyeivel és hátrányaivaI. Bízotn benne,
hogy ery ilyen szervezet a közeljövőben létrejön, amelyiknek feladata
lesz, hogy koordináljon, információkat közöljön es összefog;'a az ityen
jellegű érdekeket.

Aproblémát megoldani csak ery, mégpedig a megfeleló hatáskörök-
kel felruházott szervezet képes. További akaciályként jelentkezik, hogy
nem működik e§lséges védelmí ipari szerkezet és konstrukció, a köi§ég-
vetés struktúrája olyan amilyen, továbbá hiányzik a hazai iparrai, nem-
csak a vódelmi ipanal szembeni megfclelő támogató szándékú hozzáál-
iás.
Meggyózódéscm, bog.v gazdaságunk átmeneti időszakában az államnak
sokkal hatékonyabb támogatást kellene biztosítani, mint azt jeienleg te-
szi.
l?izonyosra vehetó, hogy hosszú távon kedvező befektetés lenne bizo_
nyos kedvezmények jelenlegi juttatása a védelmi ipari termelést folytató
vállalatok rnűktidtetéséhez. Ez megtérülne azzal, ho5r kevesebb munka-
nélkűliről kellene államilag gondoskoCni. és az állam kiadásai csökken_
ninek azáltal is, hogy meghonosodik nálunk egy rendkívül magasan fej_
lett ipari struktúra és technológia. Ezze| hosszú távon az állam, a kólt_
ségvetés anyagi áldozawállalásával saját magán segítene.

5. 'M" - kapacltások kérdése.

Mindenki által ismert probléma az "M' kapacitások köre. Mára ülá-
gossá kellett, hory váljon, hog az ilyen jellegű termelós biztosítá§ sem
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hatékonpágában, sem gazdaságosságában semmilyen módon nem meg-
feleló.

Elméletileg ki lehet mondani, hory az "M" kapacitások fenntartásá-
nak gyakorlatát a lehető legröüdebb idón belül meg kell szüntetni. Azt
kimondani azonban, hogy ezt már "holnap" meg kell tenni, nem lehet,
mivel jelen pillanatban nincs egy ezt felváltó rendszer. Véleményem sze-
rint a kapacitás-gazdálkodrás helyett a készletgazdálkodásra kell átállni.
Ahhoz azonban, hogl a szükséges és elegendő készletek tervezhetók le-
gyenek, elengedhetetlen a haderőfejlesztési, átalakítrási és fegyverzetfej-
lesztési koncepció elkészítése.

Összegzésként fontosnak t8rtom s következó következtetésekkel
hangsútyoznl

1. Szükséges a védelmi-ipari termelók részéról egl eg5néges országos
szintű érdekképviseleti szervezet létrehozása.

2. Elengedhetetlenül szükséges a hosszútávú feryverzerfejlesztési
koncepció (illetv e az azt megalapozó hadsereg szervezeti átalakítá§i terv)
kidolgozása (HM, Kormány).

3. Az érintett vállalatok a jelenlegi, de főleg a leheséges fejleszté-
seiket összefoglaló módon tárják a felhasználó elé.

4. Ajelenlegi költségvetési struktúrát fel kellváltani egl - hosszútávú
tervezést lehetóvé tevó - project szemléletű költségvetéssel.
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