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A kúard$ a 2000. évre szótó íem írta eő. A követkeókben afellánó
munha 

_összeglpü eredményeit rögzítem A tapaszíalatok rcndszerezésél
jóI segíti az őItalam vdlasztolt krohotógiaí felÓsaős.

Ez a felosztás a következő;

Az első időszak felöleli az 1988{ól l990-es éveket. A másik időszsk
1990-ól 

_1994-ig tart. A harmadik időszak l994_től l999-ig tart. A ne-
gyedik időszak l999-ben kezdődött el és ma is folymatban ian.

^ A. következőkben sorra vesszük a négy időszakra jellemző haderőre-
formok sajátosságait és fontosabb tapasűiatait.

Az első szakasz: 198&1990.

Az elsó időszakasá a követkeűk jetlenuzték:

o Kidolgozták az új védelmi doktrína koncepcióját.

. Elkezdték a haderő védelmijellegűvé történö átalakitást.

. Felszámolák a párt és a politikai szerveket.

o Lazították akapcsolatokat a Varsói Szerzódéssel és a Szovjet-
unióval.

. Megkezdődött a haderö kilenc (9), majd újabb huszonöt (25)
százalékos csökkentése,

.A Honvédelmi Minisztériumból kivált a Magyar Honvédség Pa-
rancsnoksága, amelylek alárendeltségébe tartozott az 5. Had-

l.Dr. csósi cyö.ry al€zred€s, a h8dfudomáry ksídidátusa, az svKl vc2et5 kuts6ja
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sereg paranc§noksáEa, az l. Honi légvédelmi hadtest, a csapat-
repüló paranc§nokság, a hátorságvédelmi parancsnokság és
közvetlenek, (megiegyzem azóta a minisztérium és a veárkar
köátt sámtalan feszültség keletkezett),

' Módosítotüák az Alkotmriny| létrehoáák a Honvedelmi Tanácsot,

a 6parancsnoki méltóságot, aki a köáírsasági elnök.

. A Polgári Védelem a Belüg;rminisztériumhoz keriilt és feloszlat-

ták a munkásőrseget.

. A haderö létszíma csökkent ( 155.700 íöről 143.000 före ) a ka-

tonai költségvetes pedig 45-46 milliárd forint körül stagnált.

A mósodik szskrszz 1990-1994..

A második szakas z fontasabb tapasztalaai a következők voltah:

. Elkezdödött a nemzeti arculafu honvédség kialakítisa, új szim-
bólumok bevezetése.

. Megtörtént a Varsói Szerzódésből való kilépés elökészítese és vég-
rehajtlása.

. 12 hónapra csökkentették a sorkatonai szolgálati időt.

. Felállitoták a üíbori lelkészi szolgálatot.

. sok alakulat került felsáímolásra, átszervezésre és átdiszloká_
lásra.

. Az Országgrűlés elfogadta a biztonságpolitikai és honvédelmi
alapelveket, illetve a honvédelmi törvényt.

' A ánadó hadmüveletek, illetve harctevékenységek helyett a
védelmi tevékenységek váltak általrá,rrossá.

' Elfogadásra került a civil kontrol felfogása és koncepciója.



. A védelem renacionalizálása uán a fö célt a nyugati integrációs
szervezetekbe történő felvétel képezte, a szomszédsígi _ és
kisebbségi politikávat egyíitt.

. A honvéd§ég létsáma tovább csökkent (97.800 főre), a katonai
költségvetés reálértéke 37 száaalékkal csökkent, és ez fenntar-
üísi - gazdálkodási feszültségekhez vezetett.

. Párbeszéd kezdődött a NATO politikai és katonai vezetóivel,
elkezdődött hazánk részvétele a partnerség a bekéért program-
ban.

. Az orosz államadóság fejében 28 db MÍG-29-est vásároltunk. A
Bundeswertől MI_24-es harci helikoptereket és alkatrészeket
kaptunk és 113 db t'ellenség - bardt'' felismerő rendszert yiásá-
roltunk.

. Részt vettitnk a CFE szerződés végrehajtásában, a Nyitott Égbo|t
Megállapoűs teljesítésében és a NATO országok által rendezett
konferenciákon.

A harmadik szakasz: 1994-1999,

A harmadik szakasz említésre méltó taPosztalatai' a követkeók ké-pezték:

.A minisztéíium új szocialista vezetése csökkentette (3l7 főról
287 före ) a minisztérium létsámát.

. Az OrszÁggyőlés haüírozatot fogadott eI (88/t 995.VII.6.) a
Magyar}Ionvédség hosszu, valamint középtivú átalakításának
irányáól és létszrimáról. Ez a dokumentum a NATO l-g"ágra va-
ló felkészülést szolgálta.

. Átalakították a vezetési struktunít, létrehoztík a honvédvezér-
kar! benne a humán, a felderító, a hadrnűveleti, a togisztikai, a
védelmi tervezési és vezetési csoportfiónökséggel, iatamint a
műveletirányító központtal és az egészségiig|i csoportfinOk-
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séggel. Megalakult a légierő-vezerkar, a sz.árazftildi vezérkar és

a logisaikai főigazgatő ság.

. A NATO kompatibilis vezetési struktúrát az új J-G-S rendszer

b iaosította.

. Mindkét haderőnemben kijelölték a reagáló és fővédó erőket.

. A honvédség reszt vett az IFOR és SFOR erőkben, PíP ryakor-
latokon, illetve bemutatókon, bázisokat engedett á| illetve
légtérhasználatot engedélyezett NATO kötelékeknek. Ezek a
tapasztalatok jól segitették a csatlakoásra való felkészülést.

. A NATO tagság követelményeinek érdekében elfogadtuk és

bevezettitk a kövelkező do kamcntumokat:

- A Felajánlási Dokumentumot;

- A Békepartnerségi Programot;

- A Védelmi Tervezési Kérdöívet;

- A Haderőfejlesztési Célkitiizéseket;

- A Tervezési, Áttekintési és lirtékelési Tanulmrinfi;

- És végül a Tanulmánl a NATO bővítéséről,

(Ez utóbbit a felkészülő országolouk tanulmbtyozásra ajánlom.)

. Az 1997-es madridi NATO csúcson Lengyelországgal és Cseh-
orsággal meghívIást kaptunk a csatlakoásra, aminek következ-
tében intenzíven készülönk, hozzáteszem a NATO tágorságok
hatékony segítségével,

. 1997-ben úgy tíin! hogy a Magyar Honvédség lezárta a szer-
vezeti átalakításokat, a mennyiségi csökkentés sok problémával,
fájdalommal járó folyamaüít. A minőségi szakasz előkészítése
érdekében egy űgynevezcílhosszú távú, 20l3_ig szóló koncep-
ció kidolgozása kezdődött el.



A koncepció olyan alapelveke épül! mint: - a folyamatosság, a vál-
tozás, a doktrínálás, a technikai válás és az önkéntes haderő. A célt a
szervezeti konszolidáció, a képesség alapú haderő kiépítése és a NAIo-val
való teljes interoperabilitás elérése képeáe.

. Ezen idóben az oroszok államadóság terhére B fR-80-as és BTR-
80/A típusú práncélozott szállítójárművel, a Belorusszi átőI válsá-

rolt T-72-es harckocsi\ továbbá a Mistral légvédelmi rakétík
beszerzése volt fontos esemény. Ekkor történt az USA áItal fela-
jánlo$ Legtérszuverenitási Hadműveleti központ (ASOC)
rendszerbeállíüáLsa. Elkezdódött 3 radar telepítésének elökészítese.

Negyedik szakasz: 1999-2008.

.1999, tavaszánMagyarorság a NATo teljes jogu tagia lett, Cseh-

orsággal és Lengyelorsággal,

.A Magyaí Közuifsaság, mint a Szövetség új tá&ia részt vett a Ju-

goszlávia elleni légi hadjáratban, még pedig úgy, hogy részt vett

a döntéshozatalban, illetve bázisokat, polgari és katonai repü-

lőtereket, valamint a légterét engedte át, majd egy katonai kon-
tingenssel részt vesz a KFOR-ban.

'A Magyar Közüírsaság mint a NATO új tagja élvezi a "kollektív
védelem "-ből fakadó elónyöket a légi hadművelet során, hiszen
szomszédos Jugoszláviáva|, ahol jelentős lótszámú kisebbség él
a vajdaságban.

.l999-es év közepén lemond beosáásáról Végh Ferenc vezérezre-

des, a Magyar Honvédség Parancsnoka és vezérkari íőnöke, utód-
jául Fodor Lajos v ezéreneóes| korábbi helyettesét neveáék ki.

. Mivel a honvédelmi tárca vezetése (l998.Választísok után a

Kisgazda Párt) több hiIlayosságot állapított meg a Magyar Hon-
védség működésében, ezért a magyar kormány 1999 júliusában
haíáíozaíot hozott a "Stralagiai Felülviuálati koncepció
kíalakíttisóra||, A kormány l999.október 2ó-án elfogadta a stra-
tégiai felülvizsgálati koncepciót.
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A munka elvégzesére a honvédelmi minisáer ún."Statégiai Felül-
vizsgólati Bizottsógot" hozott létre. A bizottság vezetését Waschler Tamás
közigazganísi államtitkár végeáe

Feltehető az l kérdés, hogy mi jelentette a problémát, a gondot? A
válasz az, hogy 77a Maglar Honvédség naglsóga, össutétele és vezelési
rcndje nem áll összhangban a honvédség feladarrendszerével és védelmi
köhségvaésével'

A Stratégiai Felülvizsgálati koncepció tehát erra irányul, hog;r
m€olüa azokit a stratégiai felailatoka| atnelyek lcapcsolatosak:

. Elősszöl: a Maryar Honvédseg finanszíroásával;

. Másodszol: a reális képességek hiányosságával;

. Harmadszol: a szÉrvezeti felépítéssel és a vezetéssel;

. Negtedszlr: a személyi állomány egzisztenciális helyzetével, mo-
ráljával és motiváltságával, továbbá

. Ötödszöf : a hadkötelezettséggel.

A JeníickbőI kövelkezi*, hogt:

. Új lesz a felsószintü vezetés (HM és VK integrációja);

. Átalakul a szervezeti vezetetés (például megszűnnek a hadosz!íly-
parancsnokságok);

. Új lesz a gazdálkodIás és a logisaikai biztosítás,

Össaégőan ehondharó a6 hogl a:

. Magyar Honvédségben csökkenek a vez€ési szintek;

. 45000 íös lesz a létsám, tehát a létszámcsökkenés 16000 íö lesz;

. Nőni fog a harcoló erők aránya;
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. Átahkul a logisztikai biztosítisi rendszer;

. Felújítják a laktanyrika!

. Ú.! lesz a hadkiegeszítési, toborási és az előmeneteli rendszer,
végezetiil pedig

. Módosítják a jogszabályokat,

A fenti feladatokra kimunkálásrq kidolgozásra kerül a ''tíz éves fejlesz-
lési progran".

A "tíz éves fejlesdési progran" három ütemet foglal magdban. Neve-
zptesen:

Az el§ő iiíemet, amelynek celja az élet- és munka körülmények javíüása
es a NATo eryüttrnűködés biztosítása.

A mrisodik ütem feladata a kiképzés hatékonyságának növelése,

, __ 
Es végül a hermadik ütem a honvédség haditechnikai fejlesaését fog-

lalja magában.

Jelenleg készítik a szükséges dokumentumokat és a döntéshozó fó_
rumok elé terjesáik.

A ttuglar hadeóreformok tapasztalatainak bemutaúisa uúín az
általánosűlh aó, összegző tapasztalaíokra iróny ítandm a figt elmet

_ 
EIősör: amagyar honvédség haderőreformjai kötődnek a magyar tár-

sadalomhoz.

Másodszor: a NATO csatlakozással új geopolitíkai és geostratégiai
helyzetbe kerttlt o6zlgunk, új feladatok elé kirtiit a Magyar ÉonvedsÖg.

Az új feladatok többek között a Washingtonban elfogad o11 Szövetség
Stratégiai Koncepcióból|| és más okmányokból fakadnal,

Harnadszor: az eddigi haderóreformok nag5z intenzitással indultak,
majd a politika és a ársadalom érdeklődesének csökkenése és a pénz szű-
kössége, illetve hiánya miatt kifulladtak.
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Negtedszer: a kormány eltökéltsége, hazánk gazdaságának kilátásai
és a Szövetség üímogatísa (lásd az új NATO főtitkár budapesti látogatásán
támogatta az új koncepciót) garancia lehet a Maryar Honvédség ered-
ményes átalakítására, Biztos vagyok abban, hogy hazáLnk.a NATO-ban a
biztonság előállítúk és nem a foryasáok áborát növeli. Es ez íry lesz a
jövőben is.

A Magyar Köztarsaság Ország5ólése 2000. június 20.-án elfogadta a
"Magtar Honvédség hosszú távú dlalakítósának irónyai"-ró| szőlő
hosszú ávú haüírozatai javaslatot,. valamint a létszrimcsökkentési módo-
sítást. Ezzel megkezdódött az átalakítás gyakorlati végrehajtasa.

LETSZAM ES KOLTSEGVETES

1989-1999 KÖZÖTT
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