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A Magyar

KözLírsaság fóldrajzi helyzete, a közvetlen kömyezetétől
eltérő nyelvi kultuníja egy bizonyos fokú természetes elhatárolódást eredményezett, mely meghaározólag hatott és hat ma is szomszédainkkal való
kapcsolatainkra és magára az orság biáonságára.
Biztonság- és védelmi politikánk kedvezö külső fe|tételei a történelem
által még soha nem kínált lehetőséget nyújtanak számunkra ahhoz, hogy
vala-mennyi szomszédunkkal a jelenleg még fennálló problémák ellenére
is - valódi, tartós és kooperatív kapcsolatot alakítsunk ki. Ez a |ehetőség
nem feltételezésekennyugszik, hanem a térségvalamennyi országanak
egybevágó érdekén,azon, hogy megelözzük bármiféle feszültség kialakítását vagy katonai konfl iktusokkal fenyegető viszályokat,

Magyarorság Európa kis kiterjedésű országai közé ártozik a maga
93 030 km2 -nyi területével. Hazánk Közép-Kelet-Európában, a Kárpátok,
a Dinari hegység és az Alpok által körülhatárolt medencében fekszik.
Az elmúlt évek történései három szomszédos állam szétdarabo|ásához
Ez aa je|entí, hogy a korábbi öt szomszédos ország (melybőI
kettő kis - Ausária és Csehszlovákia, kettő közepes - Románia és

vezettek.

Jugoszlávia, egy pedig nagy területű volt - Szovjefunió) helyett hét szomszédunk lett. A széttagolás nemcsak a területeket, lakosságot érintette
csupán, hanem a feg;rveres erőket is, mely hazánk biztonsága szempontjából kedvezőnek ítéIhető meg.

Magyarorság ftildrajzi helyzeténélfogva kulcsfontosságú helyet
foglal el a Kárpát-medencében és Közép-Kelet Európában. Ebből adódóan
színtere lehet mind egy kelet-nyugat, mind pedig egy észak_dél, illeWe
fordított irányú haditevékenységeknek.Földrajzí adottságaink értékelése
alapján hazánk geostratégiai helyzete alapvetően kedvezőtlen. Ezt a
helyzetet tovább rontja az a körülmény, hogy hazánk nyersanyagokban,

l. Nagy l§tván mk, ómagy, MH LFl Feg}ryerzettechnikai szolgálatlónökég

energiahordozókban szegény, szükségleteink döntő hányadát

- köáük

a

naottechnlkát is_ - importból szerzi be, ezérl egy, a kömyézetünkben
kialaKulo íegyveres konlliktus esetén a stratégiailag fontos nyersanyagok
behozatala leáIlhat vagy jelentós mértékbentÓ.latoZOanut. UÉv-.r'uonutt
a tegyverzetre, haditechnikai eszközökre is.

o-"

A kedvezőtlen tényezőket a régió orságai belső (politi kai, gazdasági,
nemzetiségi) problémáinak megolárása,
igyrna.."i tOt.itt iet-

e. totgaranciák,
tup".oúioti* 1XO"ep_
9:.1111t,,:r*:Oa+ek,
1_J9qi9náiÉ
t_uropal
_K€zdemé ny ezés,'' Vseg rádi Négle k'', Alpok-Adria) reJ iO tehi:tősé€ek fiatékony kihasználása, l{nrO t"f.agunt ei vegsO
.oíon az cissz_
európai biztonság léhejötte ellensúlyozhaija.-

A magyar gazdaság helyzetének általános jellemzése
A Magyar KözLirsaság gazdaságának helyzetétjelen időszakban több
j:y:1? P"l/"|"]t összefiiggései határozzák meg. Ezen tényezők a
tortenelml elözmények, a. természetftldrajzi adottság, az
orszÁg'foldrajzi
elhelyezkedése, a termelőerők fejlettsége, a termilőeszkozoi
korsierűsé8e.,,,a társadalm,i
á
bete.
turpolitit"i
teoy""Ot,
.és.rulajdonvisionyot]
valamlnt a nemzetközi
gazdaság hatásai. Ezek közül állandónak iekintelőzmények, a természetfu ldrajzi adottság, az ország
§f:,1!í."_1"|rj
ToloraJzl
elhelyezkedése, míg folyamatosan váltomak a teriielőerők
éi
mlnósege, a uírsadalmi viszonyok, a bel- és külpolitikai
ténye::?"9"o*
zok es a nemzetközi

.

gazdaság hatásai.

jelenleg is - a társadalmi és fulajdonviszonyok,
a

1_'lqu.,qlídaság
bel"^, és küIpolitikai tényezők, a termelóerők és eszÍözök váliozása

kovetkezteben _ átalakulóban van. A társadalmi rendszerváltást
követi a
gazdasági rendszerváltás is, elkezdődött és jelen|eg
is ioiYit< a szociaIis
|:afta:lasáq kiépítése,a gazdaság tulajdoni és tulajdonosiszerkezetének
1r1'1k]lu|r.l.A kömyezeti.inkben bekövetkezett ü{rsaáalmi változások által
feltételek rohamos változása felszínre hoÁa a gaz111*i': |ú],eírdisági
oasag
JovedelemtermeIő képességénekés a meglévő kapacitások kihászvoltát, melyet súlyosbít a múszaki-téchnológiai lépés"|*::."y
a. világgazdaságban bekövetkezett térvesztésünk,
elavult
lu*uyT!
t9.rz árszerkezetből, valamint az oíszág etadil11T:|",1,.,qk*íP2\
;t,
eredő
a.kelet_euópai orságokkal és főIeg a FÁK
:ijT:íFlPu]tolytatottinfláció,
allanok(al
kereskedelem volumenének visszaesése, a belső
pénzügyi helyzet kedvezőtlen áIlapota.
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1989{ől érzékelhetó volt a gazdaság területén a recesszió, amelynek
következménye a bruttó nemzeti termék mennyiségének tendenciózus
csökkenése, mely 1992-re az 1989. évibez viszonyítva mintegy 20-25 %kal lett kisebb.

A magyar gazdasfu általános helyzetét, fejlődésének tendenciáját a
bruttó hazai termék (GDP) indexének folyamatos csökkenése is jellemezte, azonban ez a tendencia a gazdasági intézkedésekhaüísára az utóbbi
években megfordult és növekedése jól látható az l.sz táblózar adatai
alapján.
A magyar gazdaságban a csökkenő tendencia ellenére is az ipari termelés meghatározó, melyet kiegészíta meógazÁaság és erdőgazdálkodás.
A fentiekből az is következik, hogy a magyar nemzetgazdaság jellege
szerint ipari agrár jellegű,

Fejlettségéttekintve gazdaságunk a közepesen fejlett országok gazdaságával vethetö össze, termelékenység és az egységnyi termék előállításához szükséges energiaszükséglet tekintetében elmaradunk az európai
(föleg nyugta-európai) országok többségétől.

A maryar gazdaság stratégiailag fontos ágazatinak helyzete
Az orsaíg közlekedési helyzetének érlékelése
Magyarorság közlekedóshálózatából az orság védelme biztosíüása
szempontjából elsösorban a köáti és vasúti közlekedésnek van kiemelkedó szerepe, amely alapvetően kielégíti a Maryar Honvédség csapatainak
igényeit. Mind a közúti, mind a vasúti hálózat centrikus elrendezésű, mely
növeli sebeáetőségüket. A közúthálózat térbeli elrendeződése a gyérebb
hegyvidéki útsűrűségellenére is kielégítia katonai követelményeket. Problémát jelent az egyes műtárgyak (hidak, átereszek) kis teherbínísa.

A

vasúthálózat a legtöbb irányban parhuzamosan követi a köz-

úthálózatot, ezért egyes csomópontjainak, szakaszainak rombolása esetén
a szállitásokat a közútra lehet áttenni, Térbeli elosdása alapvetően
megfelel a vá,rható szállíási igényeknek, A sállítások 1997 - 1999. közötti alakulását az 2.sz ttíblózat taríalmazza.

Mindkét közlekedési hálózatra kedvezötlenül

hat a Budapest-cent-

rikusság, a Duna és a Tisza hidak csekély szrá,rna (elsősorban minősitett
időszakban), ezért nagy gondot kell fordítani a közlekedés (csapatmozgások, anyagszállí!ísok) folyamatosságának biaosításáLra, a Duná'hidak él a
fő közlekedési csomópontok hatékony védelmére és rombolásuk esetén az
átkelési feltételek megteremtésére, vagyis a műszaki csapatokat olyan
mennyiségű és minőségű átkelési eszközökkel kell ellátni, mely lehet3vé
teszi a hidak rombolása eseten is az átkelés gyors végrehajtását.

Hazrink repülőtér-hálőzata területi megoszlása követkeaében biztosítani tudja a légierőnek a védelmi követelmények szerinti telepítését,
megóvását és az agresszió elháríásából adódó feladataik végrehajása
közbeni manővereket.

Az ország szinte egész területét behálózó csővezeték hálózatok, iizemanyag tírolók biaosítjak a késztermékekközvetlen feitöltésének lehetóségeit, a csapatok üzemanyag igényei szerint.
Az országos csővezeték hálózat

a csapatok számára az adott csomóbiáosítja
mind
a
közúti,
mind
a vasúti tarnálykocsikba, a harcP9ntokon
járművekbe (gépjrárművekbe) eryes becsatlakoá helyeien való közvetlen
t z€manyag
vételezéséneklehetőségét, ezért védelmük elsődleges feladatok közé tartozik nemcsak a hadsereg, hanem a gazdaság és-a lakosság
szempontjából is.

Az ország energiahordozókkal való ellátottsága
strategiailag fontos energiahordoóként
.kőolajjal,
.A.
a foldgíuzal

kell száLrnolni a szénnel, a
és a villamosenergiával, amelyek megoszlását az
I.sz. grartkon mutatja. Az l990-es évek eléjén Magyarorság Jgyoldalú és
igen nagyarányú energiaffiggőségb en á|lt az akkoii Szovjeiuniótól. Ezen
9ry9t{a]t9ag oka, hogy vezetékes energiahordozó kapcsolataink - az
Adria kőolajvezeték kivételével _ csak keléti irányban épültek ki.

Az 1990. évi rendszerváltoást követő politikai. eazdasási és ársadalmi átalakulás energiapolitikánk újragonáolását. éia piaclazaasági
követelményekhez történő igazíásátt igényelte. A magyar enerp[apolitik"a
széleskörü szakmai, társadalmi, politikai eg5zezetése[it köveúen 1 993ban került elfogadásra.
A magyar energíapolüika íőbb alapelwí

.

a kövelkezők voltak:

az energiaelláüis biztonságrának a megőrzése, fokozisa érdekében
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az egyoldalú energiaimport-ffiggés mérséklése,az energia beszerzés diverzifrkálas4 technikai-mennyiségi feltételeinek megteremtése; a stratégiai készletek, tartalék kapacitiások növelése,

. az

energiatakarékosság szerepének fontossága, az energiahaté-

konyság növelése , eáltal a magyar gazdaság versenyképességének fokoása,

.

a kömyezetvédelmi szempontok érvényesítesemind a meglévő
energia-termelő- és foryasáó berendezéseknél, mind

a

jövóbeni

fejlesáéseknél,

'

.

a legkisebb költség elvének - a versenyelemek fokozatos

bővítésé-

vel - érvényesítéseaz energiarendszer fejlesztésénélés működtetésénél,

piackonform szervezeti, tulajdonosi, közgazdasági ésjogi szabályozási kömyezet megteremtése annak érdekében, hogy az energiafogyasztók védelme megvalósuljon, és a magyar energiagazda§ág fokozatosan képes legyen alkalmazkodni a majdan kialakuló egységes európai energiapiachoz,

. a szénbányászat helyzetének rendezése a nemzetgazdasági szempontok előtérbe helyezesével,

. az energetikai döntéseknél és az ezekhez kapcsolódó államigazgaüísi eljrá,rásoknál a nyilvr{nosság szerepének fokozás ai az adot7
döntésekben, eljárásokban közvetlenül érintett társadalmi
kömyezet véleményéneka figyelembevétele,

Az 1993, évi magyar energiapolitika alapelvei, stratégiai céljai az
európai integrációs törekvéseinkkel, a piacgazdaság megvalósulásával, a
verseny mind szelesebb kiterjesztésével vannak összhangban, Az 1993ban elfogadott energiapolitikai alapelvek, stratégiai célkitűzésekma is
irrfurymutatóak. Az otszág energiamérlegének (termelés, felhasználás)
alakulását a J.sa tdblózat és az 2 - 3.sz grafikonok mutatlák.
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. Az

ország teríileténviszonylag nagy mennyiségben megtalálható
a szén, iíleúa ;;énte;;t,i.]a, rÖso-u. eu"t
energiahordozók felhasznáIása t".ili"ien U"tO"átr."""tt
|özepétől "7
uartozások miaít
I990+e t7,6 millió tonnára csött"nt
eui."entitermelés,
amely a felhasznált primer energiahordoák ZS n-at teá
i A szénvagv^^l|li:::9" -,a világátlaghóz képest - a, kedvezőil.n!"otOgi"i, g""da"€t körülmények miatt igen magas önköltséggel
történ-ik, A szénter_
melés l998-ban l4,5 millió ionna vótt,
; i!6Ó-h" z-klpest tl %-kal
primer. energiahordozÁ

".i

csökkent.

Az

l990-es évek közeoén jelentős.m_ennyiségű, 1.96ó,000
t kóolajat
rutagaa iermeltek ki a'hazái r.ent,ia.osen ...ok"e.
'r.3"U;n.rnek
ből. A,z ország területén eddig. kiépítetl gár;kb"ir;
vezelékrendszer a Szovjetunió, illewé utódáIlamai irrinvaUJt
ió millió Vév
és 6. l 76.000.000

*:

kőolaj. l0-12 milliárd;r le" rtrala, ts-io ,iirá?i"-iá"i""i
származék
sállítási kapacitással rendelkezik. -Nyilvárrvaló, r,ogY u hur"'i-'fogyurrtírt

tekintve a hazai szükségletek teljes kielégítéseáeiái
Ér,Jo.iitinr. nyn*
nagyobb mennyiségű szénhidrogén bérsiáIlításri,ra is.

o laj- és gázkészletei v iszonylag jól felLír.
^,. Yglu"d$or.Magyarország
lák,
nem valószíl_u, hogy a jövöben jelentősebb lelóhelveke"t
talá|nak.
Ennek köVetkeaében a 90-es évek sorr{n az olajtermólés

csökkenti.

Jelenleg az_olajkitermelést a másodlagos_kitermelésie-lj'á.ái"ii"Jl
-U"iyn;Uso.,
nek részaránya 20 %. Harmadlagos -eljárrlssal
"raviszenJioxid'oq
vegyi módszer) a kitermelt mennyiség 5 %_a kerülr
; fei;zí;;'

megfelelóen a hazai termelés összességében mintegy
,l.zo t,Íi,1''."kr+
". mllllo tonnára (l998-as adat) tehető, ami u mugyaro.siági fogyasaás
20. - 25 %-át klenti. A kitermeli ol"; ,;"o.el"'[iiáio,
re",.rlalmú és magas kihozatalú.
"Ü.i""y
Az. országjelentós kirolóténel. rendelkezik.
A kőolaj minl primer
energiahordozó készleteáerő. a jelenlegi lészietel'u

|:ry:':,l^O*:",'i

2,9-10. nápra

-

ele

geridőe

k,

r,Jui"iigyur.ra.
ryn.[ lO' napra való

Teleme|ese - mlnd "!
"."
stratégiai, mind üzleti meggondolások
miatt _ kövewe a
nyugat-európai országok gyakorlatát elkerüúáetlennek
H;;ii

.

A. kóolaj és származékai tárolókapacitásának
90 napos szintre történő
növelése esetén a készletek széttagoit ern"Iy"iJ.en"t
liiny-Ö'j, gu"-

daságossági meggondolásokat fetteiien

e§eáetni;;üi;r;!;-'

" "
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A hazai földgázkészlet az olajhoz hasonlóan a teljes feltárás hatánfu:
van, újabb nagy hozamú mezők termelésbe vonására kevés a remény, sőt
a hazái termelés csökkenése várható. A hazai megkutatott és bizonyított
ftildgrázkészletek nagysága kb. l23 milliard m3

,

A hazai szükségletjelenleg évi 10- 11 millirárd m3 körül alakul, amelynek az elkövetkező évek sorrin csekély mértékűemelkedésére kell szrárn!
tani. A ftildgáz kitermelés az 1998. évben 4,2 milliárd mJ volt, ami aá
jelenti, hogy a szükségletet csak importból lesz képes az o_rság biztosítani,
-ami
1994. évi
a elkÓYetkezendd években elérheti a l0 mil'iiárd m3 -L
-rel
szemben.
m3
sziikséges 6,3 milliárd

ú

A ftildgázvezeék rendszert a

gáuvezetékek, a kompresszorállomások,
gánátadő á|lomások, a gyűjtőpontok és a hozzá kapcsolódó telekommu-

a
núációs rendszerek képerik. A vezetékendszer legsebeáetóbb pontjai a

kompresszorál lomások.

A ftildgáz, mint primer energiahordozó jelentös mértékütaro|ísa nem

megoldott hazánkban. A ftildgázelláás a most működő rendszerben az
orsiág energiaelláásrinak legsebeáetöbb pontja mivel a szállíások és az
o/o,áne*,
import kim;radása esetén a hazai termelés az igények 25,30
fedezéséreelegendő, szükségessé teheti korlátoások bevezetéséta gázfo,
gyaszhá,s területén.

A Magyar Köáirsaság villamosenergia termelésében - mint primer
energiahoráozónak - a nukleáris fiitőelemeknek, az olajnak és gázrrak,
vahúint a szénnek van meghataroá szerepe. Az országban megtermelt
mintegy 37 millió kWh (1998-as adat) villamosenergia 98 Vo-át aiüí.agar
Villamos Művek Rt, (MVM Rt.) erőrnűvei állítottak elő, amiben a vízi erőművek (47,8 MW) részesedése 0,5 - 0 ,7 %oközölti éttékekenállapítható meg,
míg 2 o/o-ot eryéb ipari üzemek saját energiaellátó rendszerükben termeltek meg.

A megtermelt villamosenergia előállíüísához felhasznált teljes energia-hordozó mennyiségből a szén, a |ignit 34 Yo-ot, a kóolaj és fiildgáz
25,3 o/o-o| a nuklerá,ris fűtöelemek 40,7

o/o-ot

jelentettek.

Az utóbbi húsz év statisztikai adatai azt mutatjálq hogy az orság villamosenergia-szükséglete folyamatosan növekedett l989-ig, Az ipari ter-

rnelés recessziója miatt a yillamosenergia-sziikséglet l993-ig csökkent. A
felhasználás 1993-ban mintery 20 %-kal volt kevesebb, mint az 1989 évi.
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Az ipar közvetlen villamosenergia-felhasználásának

aránya

daságon belül 1997 -ben 41,6 %o1olt, míg lgg}-ban 4Z,4

a nemzetgaz-

ŐÁ,.

or3?e villamosenergia-rendszere működőképessége szempont..,,
1aból.meghatározó jelentőségű a Paksi Atomerőmű éi a Dinamentí Höeromü. tjzeknek az erőműveknek a kiesése az energiarendszerből
komoly

í,

korlátozó rendszabályok óletbetéptetését igényli.

, Hazrá,Lrrk _ a jelenlegi ipari termelés és egyéb felhaszrrálás mellett- a
prtmer energiahordozőkat (gátz, kőo.Iaj, villamosenergia) tekinwe
importra
szorul. Valószínrű, hogy minősített időszakban ezek
importlehetőségek

L

beszűkülnek. Ebből következik, hogy minősített időszakian ktitOnbO"ő
mértékű energiakorlátozásokkal leheiizámolni.

Minősített idöszakban az ország energiaellátó rendszere azon objektumainak rombolásával lehet számolni, arn'elyek kiesése az egész Őrszítg,
illetve fontosabb térségek energia ellátrisában-sűyos zavarokai 8kozhatnak.

A

az ország energiaelláüásnak igen érzókeny része, tekin\ow ? eá, tárolása nim megoldotti A gázimpórt kimaradása
esetén a g;íztiizelésű erőműveket olajtdzelésre t<eit atriitrtani és egyéb
területeken
grizforyasaást korlátozni szükséges. Ez a korlátoás elő_a_
ldeáeti a lakossági fogyasaás átterhelődését a villamosenergia ellátó
ry$sleqe._A sázvezeték rendszer legsebezhetőbb pontjait a koápresszor_
állomások képezik, amelyek kiesése jelentős ellataii áarotai át<oztrat
az
gérze_lláás

tettel arra,

érintett térségekben.

Az

ország kőolaj_ és termékvezetékrendszerében a legsebezhetőbb

p:nt9í u ..r,.y"Púállomfuok, valamint kiemelten arok u ielyek, uhol
Jelentos uá|rolótér kapaciások vannak, illetve a nagykapacitáiú csövezetékek csomópontjai. Ebből a szempontból a szízhaÜ'mblttai
energetikai
*
létesítményekminősülnekkiemeltenveszélyeztetettrek. --'_
. Az. otszág energiaellátása szempontjából kulcsszerepet tölt be
víllaósenergia-"tiaúsíúuemett
szereppel bíró Dunamenti Hőerómű. A DKV t€Űletén na§kapaciású
üírolótér keri,ilt kialakíásra a kőolaj és szrirmazékai tarotrisaÉl
itt t etyezkedik e| az ország termékvezeték rúdszerénekegyik siiuuttyriair..a.u
i..
^
szrázhalombatta,
Itt került kiépítésrea

,

Mindezek alapján a százhalombattai energetikai létesítményekkie-

sése okozhatja az energiarendszer v alamennyi Ígazatára
kiterjeá6jelentős
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zavarokat, Ezért az oruág energiaelláása szempontjából Szááalombatta
a legérzékenyebb ós legsebeáetőbb objekfum.

Az ország iparának helyzete

A

magyar ipari termelés és értékesítésalakulrásának (lásd l.sz
táblózat) elemzése során egyértelműen kitűnik, hogy az ipari termelés
1994 - |999. közötti időszakban mintery 3,25-szorosára emelkedett (lásd
1.sz graJikon), míg az értékesítéshasonló mértékben(S.sz graftkon)
növekedett. Az értékesítésalakulását tekintve az export növekedése látványos, mintegy 6,25-szoros.

Az

ipari termelés volumen€ 1999, január - december idöszakban az
előzó év azonos időszakrához képest l0,4 o/o-kal nőlt (ltisd S.sz, lőblózaQ.
A üíblázatból kitűnik, hogy a vizsgált 1997 - 1999. közötti időszakban az
folyamatosan nőtt, ami a gazdaság fejlöipari termelés és az értékesíés

désénekáloga lehet, A 2000. év etsó negyedévében a termelés 20,7 oÁ,ka|
nőlt az előző év hasonló időszakához képest.

Az export dinamikus növekedése, súlyárrak meghaároá szerepe a
ter-melé§ és értékesítéságazati szerkezeében egyértelrnűen tiikröződik,
I99Ghoz kepest az ágazati §ífuktúra jeleníősen rugvóItozltt:
. Az ipari termelés döntö hányadát képviselő feldolgozóipar aárya az |996. évi 84,60/o-ró189,3%-ra növekedett,

. Az export célúértékesíésatánya az |996. évi 33,2oÁ-rőI

1999.

év végéremegközelítette az 50Yo-ot. (1999. I.-XI. havi aránya
48,8% volt).

. Az ipaíi termelés ágazati snrkezets jelentösen m€gváltozoti, a gépipar súlya kiemelkedó rnértékbenmegnótt, 20,5%-róí 40,4Vo-ra
emelkedett, a többi szakágazat súlya ennek megfelelóen csökkent,

A gépipar jelentősége az exportértékesítésbenmég markánsabban
jelenik meg, aráaya az ipar exportértékesítésb€n 1999. november végén
66,40/o vol\ szemben az l996.évi 42,9%-kal, Hasonlóan a termelési szerkezethez, az exportértékesítésbenis elsősorban a veryipar és az élelrniszBr, ital, dohriny gyáíüá§ súlya mérséklődött. (8,9 ill. 6,8% a csökkenés).

A maryar védelni ipar helyzetének értékelése
A magyar védelmi ipar a VSz időszakában a cen1ra|tzilt védelmi rendszer keretei között müködve végezte az ipart érinó feladatokat (K&F, tervezés, gyrá,rtás). A működés főbb kereteit államközi/kormrinyközi
szerződések szabályoáík.

A

szövetségi rendszeren belül specializált nemzetközi projektek múA specialiáció miatt megszűnt a nemzetek közötti verseny, ezért
a védelmi ipari kultúra müszaki színvonala egy belső szintnek, a VSz szintjének, színvonalának felelt meg. A specializálódás során a magyar hadiipar 19ó0-1990 között átalakult (lásd ó.sz gratikon) és a fegyver- és lószerryártás súlya rohamosan csökkent és ez mondható el a jánnűgyárLísról is. Ugyanakkor az elektronikai cikkek gyrá,rtása meghatrá,rozóvá vált.
ködtek,

Az iparon belül a védelmi ipar termelési értékea csúcsidószakban
(1989) az ipari össztermelésnek csak mintegy 3 Yo-án lr.;trc ki. Ennek
ellenére egyes szakterületeken létrejöttek világpiaci színvonalú, korszerü
magyar termékek és kapaciások, amelyek a termelési éíték20 %-án
képeáék.
Az l989_ben és az után a védelmi ipar termelése erősen lecsökkent
(lásd 6.sz lóblózat), majd gyakorlatilag megszűnt. A korábbi külpiacok
csaknem teljesen megszűntek, új piacok nem keletkeztek, a korábbi
koordinált tevékenységekmegszűntek, a szakosodási eg;zezrnények felbomlottak, a kooperációs egyiittműködések megszűntek, a közös kutaüísifejlesaési tevékenység leállt. Mindezen változ8ok egyik pillanatról a
másika követkeáek be, lökéshullám-szefiien jelentkeztek. A piacvesztés
a hadiipari vállalatok zöménél komoly pénzügzi problémát okozott.

Az átneneti idöszakban (1989-től napjainkig) Magyarországon a
csődtörvény alapján, a gazdaságirányítris (kormrinyzatok) általában teret
engedtek a védelmi ipari cégek csődeljrá,rásá,rrak, azokon felsámolási hullám söpört végig. Ennek követkeáében a cégek jelentős része megsemmisült, felszrimolásra került, Gyakorlatilag csak azok a cégek maradtak
meg, akiket a Honvédelmi Minisaérium munkával, rendeléiekkel tudott
ellátni, vagy olyan polgári profillal rendelkeztek, amely fedezet€t adott
mtiködésük fenntar!ísára.
A VSz követelményei szerint a nyolcvanas évek végéigkifejlesztett
hadiipari kapaciások technikai színvonala sajnálatosan negatív irányban
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eltér a NAIO által alkalmazott mai technikai színvonaltól. Néhány kivételtől eltekinwe az alka|mazntt technika és technológia elavulttá vált, a
technikai rés folyamatosan növekszik. E helyzet további fennmaradása
csökkenti a NATO hadiiparral való kommunikáció és együttműködés hatékonyságát és lehetőségét. Mindez magában hordozza azt a veszé$, hogy
a most csatlakozott orságok védelmi kiszolgáltatotú és alárende}tté, vagy
alkalmatlanná válhat a NATO-val való haditechnikai kapcsolatok
kiépítésére.

Az

átmeneti időszakban a saját (nemzeti) honvédelemből adódó
védelmi funkció ipari feladatainak ellátrása iránti igény lecsökkent, Ennek
fő okaként a leciökkent, illetve csökkenő reáléítékűhonvédelmi költségvetes említhető,

Az új védelmi iparl meg kell tercrrríeni
e llűlís óra kell b erendezkedníe :

és annak az alóbbi

funkciók

'

a saját (nemzeti) honvédelemből adódó védelmi feladatok ipari
vetiileteinek ellátiisa,

'

az új szövetségi tagságból adódó védelmi ipari feladatok ipari
vetíileteinek elláüísa,

'

az előző pontokban említett brázis alapján export megvalósítása.

A szükséges védelmi ipari kapacitrisok létrehozásrának eszköze a piacteremtés. A nemzeti védelemhez szükséges, továbbá a NATO tagságból
fakadó védelmi feladatokat védelmi projektekben kell megjeleníteni, s azt
államilag deklarálni, A mai magyar védelrni iparban még meglévő és működő kapaciások mint kiindulási alap szolgálhatrrak egy más feltételek és
körülmények között kialakíásra kerülö működóképes hadiipar szá.mára.

A hazai védelmi ipar fenntartísrának és a NATO követelményekhez
történő felárkóáaüásának egyik lehetősége, hogy a haditechnikai eszközök majdani csereje, új eszközök beszerzése során a hazai védelmi ipar
veryen reszt (hazi besállítói részarány biztosíüísa) azok elöállíüísában,
Mindennek kivitelezesében gondot jelenthet a már említett technikai rés
megléte, Mindezért addig is szükség lenne arra, hogy a védelmi költségvetéslehetővé tegye azon cégek megrendelésekkel való elláttísát, amelyek hosszúávon szükségesek az ország védelmének ellánísához.

következtetések

A

magyar gazdaság jelenlegi állapotában nem tudja biaosítani a
Magyar Honvéds ég szárnára a szükséges harci technika elő állíásáú, ezprt
a csapatok ellátása ezen eszközökkel - szinte teljes mértékben- a kömyező
országokból, illetve távlataiban a nyugati orságokból oldható meg. Ugyanakkor a magyar gazdaság teherbíró képességeés a gazdaságosság (exportlehetőség) fi gyelembevételévelkedvező feltételrendszerek megteremtésével célszeni lenne eryes feg,verfaják, technikai eszközök gyártására a
gazdaságot (állami és magánszektort) felkészíteni, biztosítva ezze| a csapatok sziikségletei egy részénekhazai termékból való kielégítését.
Magyarország alap- és nyersanyagokban - köáiik a stratégiai fontosságúakban is - jelentős nagyságrendű importra szorul, ezért a gazdaság
könnyen sebezhető, termelö kapaciása nagymértékben korlátoáató,
amely a Maryar Honvédségcsapatai ellátását is veszélyeztetheti.
Közlekedési rendszerünk - mivel az ország területének nagyobb része
úton kívül is jól jarható az év nagy részeben, a már jelzett negatívumok
ellenére is - biztosítani tudja a csapatok szítmára a szétbontakozási, a
manőverezési, az után- és hátraszállíü{si feltételeket. Mindezek ellenére
fokozott figyelmet kell fordítani a kedvezőtlenebb úthálózattal rendelkező

térségek(hegyvidék, ABld) útviszonyainak fejlesztésérea honvédelmi
igények fi ryelembevételével,

A Dunán

Tisán

átvezető közutak és vasutak áteresztő képessége
jelentős
mértékbenkorlátozódhat egy kelet-nyua hidak rombolása esetén
és a

gati irányú hadművelet esetén, ezért a csapatok mozgásánáI és az
anyagszállítrisoknál nagymértékű lelassulással kell számolni, melyet a

honvédség a polgári eszközök

ellensúlyomi.

bevonása esetén sem képes teljes mértékben

A szükséges védelmi ipari kapaciúsok létrehozásának eszköze a piacteremtés. A nemzeti védelemhez szükséges, továbbá a NATO tagságból
fakadó védelmi feladatokat védelmi projectekben kell megjeleníteni, s azt

államilag deklarIílni. A mai magyar védelmi iparban még meglévő és
működő kapaciüások mint kiindulási alap szolgálhatnak egy más feltételek
és körülmények között kialakíásra kerülő működőképes hadiipar számára,

A hazai védelrni ipar fenntartrisának és a NAIO követelményekhez
történő felzárkóúaásának egyik lehetősége, hogy a haditechnikai eszkö-
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zök majdani cseréje, új eszközök beszerzése során a hazai védelmi ipar
vegyen részt (hazai besállítói részaráay biztosítása) azok elöállíásában.
Mindennek kivitelezésébenproblémát okoáat a,már említett technikai rés
megléte. Mindezért szükség lenne, hory a védelmi költségvetés lehetővé
tegye azon cégek megrendelésekkel való elláüását, amelyek hosszútívon
és biztositásához.
szükségesek az or§ág védelmének felkészítéséhez

A

Magyar Honvédség strukturáját az agressziő elháríüísánál alkalmazandó hadászati, hadműveleti és harcászati elveket, tevékenységi
módokat ós formákat az ország ftildrajzi adottságai (term észeti, gazdasági)
messzemenó firyelembevételével kell kialakitani, iltetve átalakítani. Ez
feltételezi az új típusúszervezetek (gyorsan manőverező nagy tűzerővel
rendelkező légi mozgékonyságú erök, speciális műszakizíró alegységek,
hatrá,rvédelmi alerységek, erységek, új típusúterületvédelmi, valamint
honvédelmi erök) létrehozásá! a Magyar Honvédség csapatainál eddig
nem alkalmazott harceljárások, harctevékenységi formák alkalrnazását. A
fentieknek megfelelő anyag- és eszközrerrdszer kialakítása és működtetése
a hadiipar alapvető feladata kell, hogy leryen.

A felhasznált irodalom

l

l.) A Maryar Köztársaság katonaftildrajzi értékelése,HM Tanintézeti
Fónökség, l 994. (Nyt.szám: 3 8 1/57 1)
2,) Takics Béla: A maglar hadiipar éltizedei a Vanói Szerződés idősza,
kában. (A honi hadiipar és külkapcsolatai századunkban, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 1998.)

A magyar hadiipar viágzása l968 - 1988. (Ahoni
hadiipar és külkapcsolatai szízadunkban, Hadtörténeti Intézet és

3.) Csobay Jónef:

Múzeum, 1998.)

62

4.)

Károlyi Béla: A haditechnikai K+F a NATO tagságunk tiikrében.
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Intézet és Múzeum, 199E.)

5.)

Dr

Tunlk János: Hadiiparunk múltjáról és jövójéről. (A honi hadi
ipar és külkapcsolatai szíaadunkban, Hadtörténeti Intézet és
Muzeum, 1998.)

ó.) Magyarorság '99. Központi Statisztikai Hivatal, 2000.
7.) Statisztikai évkönyv 1998. Központi Statisáikai Hivatal, 1999.
8.) Ipari és építőipari statisztikai
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1.§z.

tíblázst

Bruttó hazai termék (GDP) alakulása

Meqnevezes

(elóó

éy=lO0o/ol

Bruttó hazai termók (GDP)
Ebből:
neósazdasáe. vad- és erdósazdálkodás. halásat

l996
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l04,9
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lendégláüá§
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l

l2.8

l

l7,1

Z,sz táblázat

A sállítások alakulása (1997 - 1999)
1998

1999

78,

27 144

26 32í

köát

10 43(
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8 14!
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l3
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3.sz úb|ázat

Az ország energiamérlege (!997
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lI1
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4.§z,.

tóblízrt

Az ipari termelés és értékesítésatakutása

1994

l995
1996

19n

2 870,3 2 848.9 2126.6
3 870,3 3 814.1

722.3

25.4

2 661,9 1 l52.3

30,2

4 839,4 4 801.8 3 205.8 1 595.9
6 448.| 6 353.5 3 823,4 2 530,1
,I

r5.2
39.8

1998

8 034,7

966"1

1999

4 384.0 3 582,1

9 320.5 9 286.9

45,a

4 773.1 4 513,7

48,6
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5,§z táblázrt

Az ipari
rermelés

termelé§ alakulása (1997

-

1999)

1997
t998
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6.sz. tj'blázat

A vállalti össztevékenységen belüli hadiipari tevékenységek
aránya
(1988 - 1989)
A hadiipari termelés százalékos gránya az
összes vállalati tevékenvsósen belül

vállalat

1988. év

1989. év
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Lsz gralikon

Magyarorcág primer energiahordozó
lregoszlása

2.sz. graJikon

Az energia termelés alakulása
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3.sz graJikon

Az energiafelhasználás a]akulása
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1.sz grafikon

Az ipari termelé§ alakulása
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