
A v iI ágb an v é gb em e nt tá rs ad alrni p o titikaijaz -
dasó§ váItozdsok kapcsán, o slo:bdliron ,z:r^-
bendlló katonai tömü)k megsiúnésével - mind
nemzetközi, mind hazai viszonytatban - a hadi-
ipar (védelmi-ipa) Iehetősé7á is klenfösen be-
sztilriiluk A hazánkat énn;ő védelii, bizton-
sápoürtkai kérdések kapcsán a méditban, a
kiilönféle szakmai rendezvérryeken - védetmi
szakértők - gal<ran fekeszik a kérdést: vajon
szülaég van-e önálló hazai hadiiparrq va§ új-
kekfii nevén védelmiiparra ? A cikkben e kérdé-
sebe talólunk - egl lehetséges - vólaszt.

A hadiipar önáüóaá8ínak."*"*' 
"

Amrásodik világháboní után Maglarország önálló hadiipara a teljes
megszűnés felé halad. Hazánkba, aiigqs-as áoszkvai feóerszállítrási
szerződést. követően 1953-ig a honvéóég es u renOO.see fi'uaitechnikai
e§ tegyver lgényének biztosítására - elsósorban orosz gyáitmányu - óriási
tömegű katonai termék áramlik be. Ennek ti"g*áíe.eteni szállított
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l!lTi]_"i:,1^i§jerte{|,m9srcy,0, nadiipari kapacitások atűkí,trisára, ae
ujak letrehozására is. Mindez ielentős anyagi és pénzüryi terhetjetent agazdaságnak
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'80-as évek végéig a haditechnikai eszközöket és felsze-releseket $ártó vállalatok kapacitiá§ai kitönbr zó méretekben szerves

e§Áeget all(otnak a polgári ipari termelésset. A termelés vegyes profilú
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vállalati egységekben folyik. Elkiilönült, önálló hadiipar - az 50-es évek
egy rövid szakaszát leszámítva - hazánkban uem létezik. Csak olyan szú-
kebb értelemben vett hadiipari vállalatokról, vagy olyan vállalkoaásokól
beszelhetünk, amelyeknek hadiipari proíilja is van. A hadiipari termelés
szerkezete - szemben más szocialista országok hadiiparával - igen egyol-
dalúan alakul: alapvetóen védelmi jellegú katonai berendezések és esz-
köák ryártására korlátozódik, szakosodik

A '80-as évek végén a hadiiparban foglalkoztatottak létsáma mint-
egy 20 ezer íőre tehető. A haditermelés értéke 20-30 Mrd Ft köátt ala-
kul, amelynek kb.75 /o-a expoftra kerúl, elsósorban a Varsói Szerzódés
országaiba. A termékek körét naryobb részt híradás- á műszeripari esz-
köaik ryártása, kisebb részt fegyver- és lószerglártás, valamint jármúi-
pari eszköaik, berendezések alkotják. A katonai termék értéke a gép-
iparbankb,3-S 7o-os részarányt képvisel, a teljes ipari termelés í-2 Vo-át

éri csak el - ipari termelési értékben számolva. Ezt a tele§ítményt mint-
egy 20 nagyvál|a|at nyújtja, amelyeknél a haditechnikai termelés részará-
nya jellemzóen^ 10-30 % körül alakul, csak elenyésó részüknél haladja
meg a8O Vo-ol'.

A maryar hadiipar termelése - amellett, hogl a hazai termelési struk-
túra észétképezi - az tjsszes szocialista ország között a legkisebb. Ebből
adódóan naryobb a lehetósége a szakosodrásra, jobban tud illeszkedni az
ország iparához, struktúrájához. A haditermelés szerkezetének termé-
szetesen igazodni kell még a Varsói Szerződés, illewe a KGST rend-
szeréhez is. Ennek haz ai központi koordinátora az Onzágos Tervhivatal.

A hadiipari termékek forgalmazása

A második világháborút követóen - a szovjet segít§éggel beindított
katonai termékek fejlesztésének programjában - a maryar hadiipar ter-
melése alapvetően a honvédségi és a rendvédelmi igények kielégítésére
alapozva (licenc, hazai fejlesztés alapján) valósulhat meg. Hadiipari ter-

2 Adatok §aját sáínítás alapján
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mékeink legnaryobb hazai megrendelóje a néphadsereg. 1949-1956 kö-
zött a honvédség technikai szükségleLének 65-70 vo-át a magyar hadiipar
biztosítja.Ez az arány azonban 1960-ra már 20 70 alá csökkenJ. Később
a hadiipari termelés felfuttatásával párhuzamosan a katonai termékek
exportja is folyamatosan emelkedik. Igy 1989-ben az ilyen jellegű termé-
keink 85 %o-át exportáljuk, főként a Szovjetunióba, illetve Varsói Szer-
ződés országaiba4. Hadiipari termékexportunk ery elenyésző része a fej_
lődő országokba is eljut. A kisebb naryságrend ellenéíe fegyverexpor-
tunk rentábilisabb a polgári termékexportunknál. Ezt úgy sikerül elérni,
hogy míg a hazai hadiipari termelés a szocialista külkereskedelmi rend-
§zeíben makrogazdasági szinten - a piac törvényeivel nem megegyező
módon kialakított, irreális ár- és költségarányok következtében - null-
sza|dós tud maradni, addig mikrogazdasági (vállalati) szinten nyereséges.
A nyereséget a veryes píoíilú vállalati hadiipari termelési szerkezet és a
különböző népga zdasági szabály ozók, gazdaságpolitikai eszközök garan-
tálj ák. A polgári ipari termelóshez képest elkiilönült szabályozást csak az
expoít-import engedélyezési rend§zer - ami mindenütt elfogadott piac-
konform szabályozás keretében jelenik meg. Allami szinten azonban e
termékek export-importja - a cserearányok sajátos alakulása miatt - már
nem rentábilis. Mégis exportunk új piacra való bejutást, jelentós üzletet
jelent. A nemzetközi fegyverkereskedelemben elfoglalt helyzetünlce
jellemző, hory fegyverforgalmazásunk na$Aágrendi|eg nem számottevő,
gyakorlatilag a reexport szintjére zsugorodott a haditechnikai exportunk.

A rendszewáltozást követó mako- és mikogazdasági folyamatok
alapvető módon befolyásolják a határozzák meg ezen ipaíág további
sorsát. Mindez nagymértékben függ a hadiipari külkereskedelem alaku-
lásától. A hazai fegyverkereskedelem fokozatos liberalizálásával egyre
több, katonai profilt választó új és regebbi vállalkozás kezdi meg tevé-
kenységét.

Adatok §aját §zámítá§ alapjáb

Adat saját szátnítás alapján

3

4
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A hazai haditechnikai külkereskedelems 1992 - 1996 közótt a kir
vetkező:

Adatok M UsD_ban

1995 1996

erytort 23,3 27,2 34,4 24,8 22,4

inport 33,3 t6,7 72,1 15,7 13,4

forgalom 56,6 43,9 46,5 40,5 35,8

A hadiipar és a rendszerváltozás

A '80-as évek vegén kezdődő társadalmi, politikai és gazdasági rend_
szerváltozást követően a hadiipar teljesítménye is erősen lecsökken. Az
1990. éü mintery 8-10 Mrd Ft termelési érték 195_re folyó áron kb. 2-5
Mrd Ft_ra, az expott (firyelembe véve az erykori szocialista onzágok
hadiipari termékek megrendeléseinek csökkenését, sőt teljes lemondá-
sát is) 0,5_1,5 Mrd Flra apad. A foglalkoztatottak létszáma2-3 ezet íőre
csökken. Ezen időszakban számos hadiipari termelést i§ folytató vállalat
nehéz gazdasági helyzetbe kerül, mintegy 10 Mrd Ft értékben állami hi-
telt halmoznak fel, melynek visszafizetése számukla szinte reménytelen.
A megváltozott piacgazdasági üszonyok között ezt a kormányzat egysé_
gesen - egyedi vizsgálat útján _ próbálja kezelni. A hadiipar reorganizá-
ciója, privatizációja vegyes tulajdonú hadiipari vállalkozási formákat hoz
létre, amelyek többsége nyereséges exportra is képes.

A KGST, a Vanói Szerződés gyon szétesése, a nyugat-európai in_
tegrációs folyamatok alakulása, a beszerzési és értékesítési lehetőségek
kapcsán kialakuló gazdasági dekonjunktúra, valamint a nemzetgazdaság_
ban beindított privatizációs folyamat következtében a hazai hadiipari ter-
melés is új kihívások elé néz. Ebben az időszakban kell elvégezni a pro-
filtisztítást, karcsúvá és termékspecifikussá kell tenni a vállalatokat, meg
kell teremteni a feltételeket a píivatizációra és meg kell találni az átme-

5 vé8le8es adatokfuáÁya miatl az év€s for8alom az l996.I. féléü teljesuté§ adaián alapszik,
Fofiás| n'IM tájékoáató, l 99ó.
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neti tulajdonosi formákat. Ilyen tulajdonosi forma lehet az állami tulaj-
donrészek kezelésére, a hadiipari kapacitások megtartrására, koordinálá-
sára, fejlesztésére - az állami érdekek érvényesítésére - létrehívandó, az
APV Rt. megszüntetésével, átalakításával létrejövő vagyonkezelói szer-
vezet, vagy ery új - egy korábbi elképzelésekben is szerepló - hadiipari
holding létrehozása.

Hadiiparunk a privatizáció tiikrében

A rendszerváltozást követően hadiiparunk privatizációja idóben tör-
ténő megkezdése elengedhetetlenül szü|tséges, mivel a fejlódés csak
ezen az úton indulhat meg, továbbá ez biztosítja a hadiipari gyártókapa-
citások leépülésének megállítását, szinten tartá§át, esetleg felfuttatását.

A még meglevő hadiiparunk prívaíizáciőjára gazdaság szakértők
több változatot dolgoztak ki, Az eryik megoldás a tartós állami tulajdonú
társaságok részesedésének fenntartása. Az ezen körbe tartozó vállalko-
zásokra a hazai védelmi kapacitások fenntartiása, az állami érdekek érvé-
nyesítése miatt van szűlség. E körben az állam tulajdonosi, részvényesi
jogait vagyonkezelő szewezetei útján gyakorolja. A fő cél: állami tulaj-
donban tartani olyan gazdasági erységeket, amelyekben a nemzetbizton-
sági szempontok predominanciája érvényesül a piacgazdasági követel-
mények fölött. A másik megoldás a meglévó állami üzletrészek - ráz-
vényhányadok - teljeskörű privatizációja, ahol az állam a piaci megren-
delésein keresztül gyakorol befolyásoló hatást a többségében magánkéz-
ben lévő hadiipari kapacitásokkal rendelkezó cégeke. Mivel ezen vál-
lalkozások nagymértékben piacorientáltak, a gyártási kapacitások béke-
időben való lekötésére nagyfokú koordinációra, rnás (kiilföldi) piacok
keresésére van szükség. Ery következő megoldás lehet - a magyar rya-
korlatban sajnos inkább ez valósul meg - a meglévő kapacitások telqs
leépítése, megszűntetése. További megoldásként jön sóba hadiiparunk
megmentése, a tulajdonosi limit nélkül, hazai és idegen tőke bevonásával,
önálló, új szektorként történő működtetésével. Eváltozat megvalósulása
- ismerve a hazai viszonyainkat kevésbé reális.

A privatüáció kapcsán - tőkeszegény ország lévén - kiemelt szerepet
tölt be a külföldi működő tőke, amelynél egyedüli szempont az elérhetó
profit nagysága. Ezzel "pártsemleges" tud maradni: nem érdekli az ideo-
lógia, az sem számít, hogy a megrendelő hazai partner, vagy külföldi.
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Egyedűli szempont vezérli: vállalkozását nyereségessé tenni, amit minő_
ségi termelése felfuttatásával, de fóként a fizetőképes kereslet növeke-
dése által lát biáosítottnak. E téíen a fizetóképesiég nary súl|yal esik
latba, hiszen a ülág ery jelentós részén - így a keleti tömb izámos orszá-
gában - igen nary az igény a kiilönféle katonai terrnékekre. Mindez fize-
tóképesség hiány,ában persze semmit sem ér. Épp ezért, és a gazdaságos
termelés érdekébea abazai gyárók is felismerik a külpiaci lehetősége-
ket. EgFe inkább rákénpzerülnek olyan termékek gyártására, amel}e-
ket a ülágpiacon jó pénzéít, gazda§ágosan el tudnak adni, Ilyen termékek
kifejlesztése azonban pénz-, idó- és munkaigényes, amire asíagná|ő gaz-
dasági és a kialakult politikai helyzetiink nem ad reális lehetőséget. Eiért
a hazai ryártók inkább arra törekednek, hogy a korszerű, modem, kato_
nai igényeknek megfeleló hadiipari termékeket a nemzetközi kooperá_
ció keretében állítsák elő, megterem*e ezálta| az újabb piacra valókiju-
tás lehetőségét is.

Politikusaink és szakembereink többsége hadiiparunk és a nemzet-
közi integráció kapcsolatát elsósorban politikai aspektusból szemléli.
Számos katonapolitikai találkozó kulcskérdése: hazánk valamely integ_
rációs szervezethez való csatlakozása. A szakmai találkozókon elsősor-
ban nem gazdasági, hadiipari együttműködés kéídé§ei kerúlnek előtérbe,
hanem inkább a politikai, illetve katonapolitikai együttműködésre helye-
zik a hangsúlyt.

Az integrációs sz€rvezetekhez, a tües NATo íag§ág kiizeléb€ ke-
rülve , §rorsan kell döntenüuk a nemzetközi hadiipari epüítműkiktés
kérdésében nrivel a világban, illetve térsegűnkben folyó hadviselés egne
va|ószínűbb és grakoribb koatíciós jellege katonailag indokolja, a íech-
nológiák szórtsága és a humán-, anyagi erófornások korlátozott§ága pe_
dig gazdaságilag teszi elengedhetetlenné a fegnerglártási tevékenysé_
gek mind mélyrehatóbb összehangolását.

A hidegháború befejeződése nem jelentheti a hadiipari kereskede-
lemi háború kezdetét. Ellenkezőleg, az euroatlanti együttműködésnek
kösónhetóen lehetővé válhat a legiobb technológiák leggazdaságosabb
felhasználása, egyben a szövetséges erők közötti operatiütás ho§srú távú
- már a )O(I. század kihívásaira felkészítő _ biztosítása.
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A hadiipari konverzió

Az 1989-90-ben a kelet_európai országok és a Szovjetunió társadal-
mipolitikai-gazdasági változásai jelentós hatá§§al vannak hadiiparunkra.
Hazánk hadiipari termelese, az egrcldalúan fo$atott katonai termék-
cserék, a kis volumenú termelés, illeWe a sajátos szakosodásunk követ-
keztében jelentősen üsszaesik. A Varsói Szerzódés felbomlrása után egy
jelentősnek mondható (a szakosodás révén, ery-eg5l termék vonatkozá-
sában, olykor az egész Vanói , Szerződés speciális igényét kielégítő) ha-
diipari termékgyártó brázis marad meg, amelyet megrendelések nélkül
nem tudunk kihasználni. Ennek eredményeképpen, illetve azáltal, ho§I
a hidegháborús helyzet megszúnt, hazánkban is megkezdődik a hadiipari
kapacitások lépítése, átalakítása (konverzió). Az átállás folyamata -
mint a többi kelet-európai, volt szovjet befolyrási övezet országaiban -
csak nagy nehézségek árán halad előre. Az egykori - üszonylag számot-
tevő - hadiipari kapacitásokkal is rendelkezó cégeknél finanszírozási
(nyersanyag, munkaerő) problémák, de leginkább megrendelési hiány
tapasztalható. Gazdasági elemzólq illetve a NATO véleménye szerint
ugyanakkor ezen országokban (íp hazánkban is) létfontosságú a hadi-
ipari szektor konverziója a gazduágs reformok szempontjából. A válla-
latok - privatizációjától függően - eltéróen reagálnak ezen kihívásoka.
Egyesek teljesen lépítik hadiipari kapacitásaikat, míg mások ha csak fo-
kozatosan i§, de meglalálják a katonai célú technológiájuk ciül atkalma-
zásait.

Mint ahoryan a hadiipar struktúrája kapcsán már említetésre került,
hory a térség országaihoz képest, sót nemzetközi viszonylatban is abban
a helyzetben va5runlg hog önálló hadiiparunk nincs. Ez esetben tehát
nem egy teueskörű konverzióra, hanem a hadiipar kisebb mértékű lépí-
tésére, célirányos átalakítására szükséges koncentrálni. Ezáltal a hadi-
ipari termelésre vonatkozóan sajátos helyzet alakul ki: a konverzió csak
részben válik feladatunkká. Tóbb hadiipari vállalatnál - a polgári terme-
lésük változatlanul hagyása, vagl erósítése mellett _ a konverzió a teljes
közgazdasági eszköztár felhasználásával, de ósszhangban az európai tö-
rekvésekkel indulhat meg. Formáját tekintve e§né§zt ú9, hog5l eliősor-
ban a §zervezeti struktúrák változnak, a konverzió inkább az adósságkon-
szolidáció keretében valósul meg, másrészt viszont úgy, hogy a hadiipari
termelés mennfségének a visszafogásával új, korszerűbb, NATO szab-
vány szerinti, minóségi termékprofil kerül kialakításra. A legfontosabb
gazdasági-jogi szabályozások is (privatizációs_, csódeljárásról sóló tör-
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vény, adóüg5ri jogszabályok stb.) biztosítják a folyamat jogsz€rű lebonyo-
lítását, de még mindig akad sámos tennivaló. Annak ellenére, hory ná-
lunk nincsenek kimondottan hadiipari tevékenységet folytató cégek, az
elmúlt időszakban mégis elkezdődött egy leépítési folyamat.

A hadiiparban a fejlesztési, valamint a leépíté§i, átalakítási fo|yamat
végrehajtását védelmi érdekeinkkel összhangban kell megtennünk,
amelynek megoldásánál elsórendű szempont, hog/

o a szülrséges kapacitásokat megórizve - ha indokolt - újakat is
létre kell hoznunk;

o meg kell kezdeni a jelenlegi kapacitások modernizálását, áía|a-
kítását;

r védelmi szempontból szükséges a hadiiparunk teljeskörű újjá-
szew ezÁe. Ezá|tal embargó-érzékenységünlq kiszolgáltatottsá-
gunk is csökkenhet;

o a hazai gyártóknak, és felhasználóknak is biztonságérzetet ad,
ha a maryar iparon keresztül a szakágazat a gaÁasági élet sze-
replőinek és a tánadalom támogatrását is megkapja.

A kezdeti lépések megtétele érdekében, már a Parlamentben meg-
fogalmazásra került, hory vary ery egységes, komplex szerkezetú, egy-
mással összefüggő és azonos érdekek alapján múködő hadiipari struktú-
rára, szewezetre, vag5l pedig inkább automatizált, önálló vállatoka van
szükségünk. Az ehhez vezetó optimális utat kell megkeresnünk és kitartó
munkával kell megteíemtenünk a mai kornak, integrációs elvárásoknak
is megfelelő hadiiparunkat.

Napjaink maryar hadiipara

1997-ben a maryar hadiipar az egyre zsugorodó hadiipari kapacitá-
sok a csökkenó mennlségi termelé§ mellett, üszonylag jó színvonalú,
exportképes hadiipari terméket állít elő. A kutatás-fejlesztés - erősen
lecsökkent állami támogatások és elnyerhetó prályázati lehetőségek hiá-
nyában - még inkább lecsökken. A hazai fizetőképes kereslet hiányában
az iparág az export felé nyit, amelynek komoly akadálya a profil előfinan-
szírozási igénye (hitel), a referencia (rendszerbeállítás) hiánya. Külföldi
múködő tőke ezen iparágunkba alig csordogál, hiszen Európában, de a
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világban is fizetőképes kereslet is erősen csökken. E problémán a tech-
nikai, szervezeti és irányítási korszerűsítések sem segítenek.

Talán épp emiatt van nary szúkség az állam szsrepvállalására. Ha
úgy döntünk, hogy lemondunk a még meglévő hadiipari kapacitrásaink
fenntartásának biztosításáról, úry azt érjük el, hog5r az ország katonai
védelmét kizárólag a kiilföldról történó fe5rverzet-beszerzésekkel tudja
csak megoldani. Természetesen ekkor már felmerül a külföldi partnertől
(onzágtól) való ár_, technikai színvonal-, ütemezési-, de legfőképpen a
politikai-gazdasági függés kérdése is.

Hazánkban - t97. végén- az alábbi főbb, még badiipari gyártóka-
pacitásokkal rendelkezó vállalkozásokjárulnak bozá tprmelésükkel és
szolgáItatásaikkal védelmi képességeink biztosításához:

Társaság neve hadipariptofil azállami
tulajdonosi
jogokat gyakor-
ló szervezet

- MF§ Magyar Iószetgártó
Kft.

- Mechanikai Múvek Rt.

- Nitrokémia Rt.

- Antenna BHG Adrástechnikai
Kft.

- FÉGAnMYFegyvergártó
Kft.

- Technika Kúlkereskedelmi Rt.

-Távközlési Kutató Intézet és
Innovációs Rt.

lószerryártás

kumulatív aknák és
robbantó eszköz<i\
kezi- és ködgránátok
lópor, 5rutacs, ipari
robbanóanyag,
nitrocellulóz
rádióadó-vevő beren_
dezések

kézi és marokJófegl-
verek

haditechnikai termékek
forgalmazrása

hírközló berendezések
grártása, javítása

Ápvnt.

Ápvnt.

ÁpvRt.

Ápvnt.

MBFBRt.

IKIM

IKIM
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- Méréstechnikai Információs klf. kommunikációs IKIM
Kutató é§ Innovációs Rt, híradó, irányméró

berendezések ryártása,
javítása

- Híradástechnikai Ipari és klf. híradástechnikai IKIM
kereskedelmiszövetkezeti rendszer
Rt.

- FMV Finommechanikai Rt. klf. rádió-berendezések IKIM

- Dunai Repülógépryár Rt. helikopter, repülógép -
javítás

- HM ARZENÁL Elektro- hadi elektronikai eszkö- HM
mechanikai Rt. zök karbantartása,

javítása

- HM ARCOM Kommuniká- híradástechnikai kom- HM
ciótechnikai Rt. munikációs eszközik

- HM Elektronikai Igazgatóság hadi elektronikai eszkö- HM
Rt, zök fejlesztése, javítása

- HM CURRUS Harcijármű- harcjármúvek javítása HM
technikai Rt.

- HM RADAR Rádiótechnikai rádió- és lokátortechni- HM
Rt. kai gyártá§ é§ javítá§

A bemutatott gazdasági tánaságok többségének gazdálkodiása nem
nyereséges. Ennek alapvetó oka az állami megrendelések, a műszaki-
gazdaságl tevékenységük stabilitásának hiánya. A korábbi években fej-
lett termélstruktúrát felmutató kézi lőfe§ruer-, lőszer-, illetve lóporgyár-
tás fenntartása eg5ne nehezebb, sőt a korábbi időszakban fejlettnek te-
kintett maryar híradrástechnikai ipar is finanszírozási problémával kiisz-
ködik. Mindez igaz úry is, hogy a ryártó &gek ezen termékek polgári
(sport, hobbi stb.) változatát kifejlesztve, §ártva azokat honi és kúlpia-
cokon is rentábilisan Knálja.

Tovább nehezíti ezen vállalkoaások helyzetét, hogy a védelmi ipari
eszköók, anyagok korábbi hazai felhasználói (fegrueres- és rendfenn-
tartó szervek) maguk is finanszírozási (költségvetési) gondokkal ktizde-
nek, működési-fenntartási kiadásaik reálértékben tovább csökkennek
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raktári készleteik frissítését, cseréjét az említett okok miatt kénytelenek
- olykor több árre is - elhalasztani.

Mai helyzetünkben a hazai hadiipari kapacitások, termelési feltéte-
lek további fennmaradását, esetleg fejlesztését elsősorban az ország min-
denkori gazdasági (finanszírozási) lehetőségei függvényében lehet csak
üzsgálni.

Hadiiparunk f őbb gazdasági jellemzői

A hadipari szakágazat fóbb közgazdasági és gazdasági jeltemzői a
következól§

. az iparág rentabilitásának fenntartása érdekében elengedhetet-
len a folyamatos kutatás- fejlesztés. Ma is jó színvonalú fejlesz-
tések folynak nagyobb részt híradástechnikai, kisebb mértékben
egles gépipari ágazatokban;

r hadiiparunkra mindig jellemző volt a nftottság, mind nemzet-
közi (integráció, specializáció), mind belföldi (ipari kooperáció)
viszonylatban- Ez mindig is széles termékskálát jelentett (ré-
szegységtől végtermékig);

. egyes hazai hadiipari ágazatokban a privatizáció még nem zárult
le. Itt még lehetőség van a szakmai, vagy pénzüglri külföldi tóke
bevonására. Hazánk, ille&e az iparág finanszírozási gondjai mi-
att mindez elengedhetetlen a szükséges technikai, szervezeti és
irányítrási korszerűsítés végrehajtá§ához;

o védelrni iparunk mindig is jelentős elófinanszírozást igényelt,
'kényes' iparág lévén a megtérűlés - valamilyen módon ioriénő
- biztonsága, garantálása elengedhetetlen a későbbiekben.

A továbblépés kényszedtő ereje

Az Alkotmányban is rögzítve van azon kötelezettségünk, miszerint
a fiiggetlen Mag/ar Köztársaság szuverenitását és teíületi épségét bizto-
sítani kel|. Ezen követelínény teUesítése viszont elkerülhetetlenné teszi
az orczágvédelmét biztosító, kiszolgáló önálló, nemzeti alapokon múkö-
dő hadiipari struktúra kiépítését, átalakítását, korszerűsítését.
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Mindez azt jelenti hogl

'o 
a meglévő ipari kapacitásokat - gazÁasőgmozgósítás esetén is -
képessé kell tenni arra, hory katonai termékekkel fegrveres eró-
inket és rendvédelmi szerveinket - minél naryobb mértékben -
ellrássa;

o az előó élkitűzés vegrehajtása érdekében meg kell szüntetni
hadiiparunk eryoldalúságát, a vertikális iparstruktúra helyett in-
kább a horizontális, több termék eryidejű gyártására kell alkal-
massá tenni iparunkat;

. tekintettel arra, hory hadiipari termékeket illetóen a maryar fel-
vevő piac viszonyl agkorlátozott, ezétt a gazdaságos termelés ér-
dekében is növelni szülséges a hadiiparunk nemzetközi verseny-
képességét.

A vázolí célok elórése érdekében - elsősorban a ryártók részére -
szükséges, hogt

. a magyar honvédség - hosszú távú feg5ruerzetfejlesztési prog-
ramjának koncepciója és közeptávú terve alapján - folyamatosan
piaci megrendelést adjon a hazai hadiipari ryártóknak;

. a gazdaságos, illewe az exportra történő fejlesztésben, gyártás-
ban szükséges a ma5lar referencia, amelyet a Maryar Honvéd-
ség ad;

o a hadiipari termelést is folytató vállalatok közül nagyon sok kö
zel áll, vary állt a csódeljáráshoz. Ezen vállalatok részére - á||a-
milag is - szülrséges eg "minimalbdlt se§tségnyljtá§'.

A magyar hadiipar, ahadiipari kapacitások további megtartrására, fej-
lesztésére tehát az szü}séges, hogy a fegyveres eróink és rendvédelmi
szerveink határozzák meg konkrétan a hadiipari termék igényüket.
Mindezen igényeket, élokat elsósorban a reális, a költségvetés által is
finanszírozható lehetőségeik firyelembevételével lehet csak elérni. A
nem reális igények felmérése, a helpt további elodázása esetén oda
juthatunk, hog5l ezen hadiipari kapacitiások leépülése továbbra is tart,
egne csókken, sót némely területen meg is szúnik Ez utóbbi üszont
hazánk - tágabb értelemben i§ vett nemzetbiztonsági érdekeit narymér-
tékben veszélyeztetheti.
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A magyar hadiipar jövőképe

Hadiiparunkjövőképe erós mértékben fiigg a hazai és a nemzetközi
katonai és polgári - megrendelésektől (haditechnikai fejlesztésektől,
gyártástól). Ezt alátámasztandó minderre elméletileg - az állami beavat-
kozások, költségvetési lehetőségek függvényében - reálisan több megol-
dás vázolható fel:

e ha az állam (honvédség) nem kvánja megrendeléseivel a hazai
iparágat támogatru, úg aszakágazat teljes mértékben leépül. Az
esetleges export nem képes az iparágat megmenteni. Mind a
szakmakultúra, mind a szakembergárda hazánkban megszűnik;

o a másik véglet, ha az állam jelentős mértékű megrendelést ad a
szakágazatnak. A külföldi két-, vag5l többoldalú hadiipari együtt_
működések eredményeként a termelés felfuthat, különösen ha
firyelembe vesszük a várható repülőgép-vásárlások kapcsán fel-
futó ipari ellentételezési folyamat kedvezó alakuliását;

o a reális út nyrlván az előbbi kettő között alakul figyelembe véve
és kellóen mérlegelve a gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási,
nemzetbiztonságÍ, illewe a költségvetési szempontokat;

. a megismeít NATO elvárások, illetve az országgazdasági, pénz-
ügyi lehetőségei, a védelempolitika és a haderő struktúrája a
megváltozott követelményekhez való igazításra kell, hogy kény-
szeítse hadiiparunkat.

E "sajátos" iparág megtartása érdekében további f€ladataink i§
vannak:

. a Ma§/ar Honvédségnek - szükségszerűen is - haditechnikai fej-
lesztést kelf végrehajtania, amely eryrészt annak technikai, be_
rendezési állománya műszaki színvonalát erősíti, másrészt lehe-
tővé íeszi az iparág megmaradását;

o hazánk repülógép beszerzésével összhangban, de egyéb hadi-
technikaíimport e§etében is törekedni kell az ipari kooperációra
és ellentételezésre, amely a hazai hadiipar védelmét is szolgá§a;

o a privatizációs törvény által az ún. vegyes vállalati profilt fenn
kell tartani, amelyben - jogszabályi- és költségvetési támogatás_
sa| - az államnak (bizonyos mértékben tulajdonosként) is szere-
pet kell vállalnia;
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. a nemzetközi katonai és titokvédelmi egyezrnények, hadiipari
megállapodások megkötése a kölcsönös érdekek, feltételek
megteremtése érdekében;

o a NATO szabványok adaptálása, alkalmazása a hazai hadiipar-
ban;

o termelési kooperáció, ipari ellentételezés kapc§án a NATo vé-
delmi ipari termeléséhez való llozzájárulás (közös gtártás, spe-
cializáció) kialakítása;

o az ország védelme, a NATO elvárások, eryüttműködés szem-
pontjából nélkülöáetetlen hadiipari kapacitások megtartásá-
nak biztosítása. Ennek érdekében - rövid távon - a szükéges
gazdaságpolitikai és pénzűgyi lépések megtétele (iparvédelem,
köztartozások rendezése, finanszírozás, tőkeemelés, állami
megrendelés, garancia), míg hosszabb távon a kormány által ga-
íantált, elfogadott haditechnikai fejlesztési program (és költség-
vetési források) biztosítása.

Hadiiparunkjövőbeni szerepét igl a hadiipari termelé§ben részt-
vevó vállalatok sorsát tehát elsősorban a hazai fegveres erő\ rcndvé-
delmi szervek megrendelósei, de a remzetközi termelési koo,penÉciók-
ban való részvéíelün\ azok piaci igónyei fogiák behatám|ni. Epp emiatt
- a védelmi és külpiaci érdekből kiindulva - kell a hadiipari termelésúnket
fenntartani. Védelmi érdekeinkból eredően azon termékek gyártására
van sziikség, amelyeke nemzetbiztonsági szempontból van szűkség (bár
export szempontból lehet, hogy nem indokolt). A külpiaci érdekből ere-
dően a - saját fejlesztésű -jól értékesíthetó termékek gyártását kell fenn-
tartani. Ezen elméletet alátáma§Ztja az a figyelembe veendó körülmény
is, hogy az import beszerzés során számos körülményt kellóképpen kell
mérlegelni (biztonság, na5l anyagi ráfordítás, függőség elkerülése stb.).

Hadiiparunk a NATo-csatlakoás tiikrében

A NATO tagországok az utóbbi években - nem kis részben a hideg-
háború végén deklaráltan is - bizonyos mértékú belsó racionalizálási fo-
lyamatokat indítottak el. Akutatás- fejlesztési, a haditechnikai fejlesztési
törekvéseik és a védelmi (hadi) iparuk átalakítása során a finanszírozási
kérdések kapnak prioritást. Irányelveket határoznak meg rnind nemzeti,
mind nemzetközi viszonylatokban. A NATO beszállítók az itány-
elveknek "megfelelően" igyekeznek új, korszerű anyagokat beépíteni ter-
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rnéke,ikbe és fó szempontként a gazdaságosságot veszik firyelembe az új
termékek, fegyveízetek kifejlesztése, ryártása, felhasználása során.

A NATO a haditechnlkai fejlesztésekkel, a hadiiparral szemben
tiibbfokú követelnényt állított fel. Ilyen fóbb élkitűze§ a tagországok
védelmi_ipari kapacitásainak összefogása, kölcsönös kihasználrása, a |eg-
korszerűbb technológiák alkalmazására épülő ipari eryüttműködés meg-
teíemtése, vagy az eg5rséges "nyugat-európai" védelmi-ipari bázis megte-
remtése. Bár a követelmények a közös, kö|csönös érdekeket szolgáljá\
ugyanakkor számolni kell a tagországok beszállítói közötti verseny éle-
ződes&e, az egyes államok oportkorlátozó intézkedések beve zetésére
(saját ipar védelme), ahazai tőke, infrastrukturális, munkaeró korlátok
miatti két-, vagy többoldalú (nemzetközi) termelési kooperációk iránti
igény newekedésére. A döntés hatása leginkább a haditechnikai fej|etr
ségnek és a katonai erőüszonyoknak a tagországok közötti, meglévó kü-
|önbségei közötti rés további nyílásában tükröződik,

Haánk közeli NATO-csatlakozása - ismerye annak az elózőekben
is vázol! a haditechnikai fejleszté§§el, a védelmi iparral szemben tá-
masztotí köYetelményeit - új és nagy reményekkel tötti el a magyar had-
erőt és a hadiipart, A számulra minél kedveóbb pozíció elérése érde-
kében a magyar (hadi-) iparnak további feladatai vannak (szabványok,
termelési kultúra stb.). Eges hadiipari szakemberek szerint már-már ott
tartunk, hogy ha a korábbi hazai hadiipari ryártókapacitás megmaradt
volna, bizonyára könnyebb volna kapcsolódási-, csatlakozási pontokat
találnia NATO "gépezetével", könnyebben igazodnánk hozzá. Avédelmi
ipari termelésre specializálódott hazai cégek többsége azonban ezen pro-
filjukat majdnem teljesen leépítették. Ezek újbóli kiépítése (beruházás,
finanszírozás) ma már szinte lehetetlennek tűnik. A Magyar Köztár-
saságnak - pénzügyi lehetőségeinket ismerve - a legkedvezőtlenebb ''üz-
let" azlenne, ha a haderó korszerűsítéséhez elengedhetetlenül szükséges
eszközöket, berendezéseket - egy az egyben - a NATo be§zállítóitól vá-
sárolnák meg. Mind az ország megítélésén, mind a védelmi iparunk meg-
mentésén az segítene, ha a NATO- kompatibilis felszerelést és fegyver-
zetet itthon állítanánk elő. Nllván ennek számos akadálya van, íg1r in-
kább a beszállítói (ellentételezői) törekvéseinket szükséges növelnünk.
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ös§ zegzes

A hazai hadiipar helyet, szerepét a nem zet gazÁaságábad törvények,
országgnilési- és kormányhatározatok és egyéb jogszabályok határozzák
meg. A"biztonsóg)olitikai alapelvell' feladatul szabják, hory a feryveres
eróink fe§/verzetét - euroatlanti integrációs törekvéseinkkel összhang_
ban kompatibilissé kell tenni a katonai együttműködés érdekében. A
"honvédelmi alapelve&" a honvédség haditechnikai fejlesztését írják elő,
összhangban a nemzetgazdaság teherbíró képességeivel, törekedve a ha-
zai hadiipari kapacitások jobb kihasználására. Úgpzintén feladatot ha-
tároz meg a hadiipar számára a Kormánynak a"gazdaság védebni fellé-
szttésérőr' sáló határozata: fe5rueres erőink é§ rendvédelmi szerveink
minősített idő§zaki ellátását elsósorban folyó termelésbóI, ezek hiányá-
ban védelmi célú termék-, vag5l kapacitástartalékból, szükség esetén im_
portból kell kielégíteni.

Az ország hadiiparának fenntartására, múködtetésére rhszehangolt
gazdaságszervezési, katonai- (megrendelés, referencia biztosítása) és
diplomáciai (külkereskedelmi) lépések megtételére van szükség. Az
e§/es termékekból a külföldi megrendelőt, illetve a - haditechnikai fej-
lesáés szerkezetének fi.iggvényében - a hazai igények ?-0-3O Vo-átkitudj4
elégíteni, ez a hadiipari vállalkozások számára kb. 5-30 Mrd Ft bevételto
jelenthet.

I(övetkeáeté§ek

A rendszerváltozás idószakiban a maglar hadiipari termetés a ha_
zai felhs§ználá§ tekintetében nlig van kihasználva, a haditermékek
majdnem egésze exportra megl A gazdaságos termelés, illetve az export
fokozása érdekében alapvetően a kialakult struktúrát kell előbb átalak!
tani, párhuzamosan a hazai megrendelé§ek felmerülésével. Azonban
köztudott, hos/ a fegyveres erőinknek és rendvédelmi §zeweinknek szo-
rító a gazdasági helyzete, a részüke szükséges összeget a ma5lar Parla-
mentnek kell előteremteni. A jelenlegi források csak a szinten tartáshoz

ó Adalok§aját §ámítá§ alapján
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el€€ndóek é§ nem teszik leheídvé a továbbl fejlesztésekmegvatósítrisát
E nehéz időszakot nind a 5úrtóknal nind a felhasznátóknak a kiút
keresésével kell eltiilteni.
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