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A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderõ-fejlesztési Program az elmúlt harminc év legátfogóbb 
védelmi fejlesztési programja, aminek keretében a kormány a hazai védelmi ipar minél széle- 
sebb körû fejlesztését is célul tûzte ki, kapcsolódóan a Magyar Honvédség átfogó fejleszté- 
séhez. A program 2017. évi elindulásával a honvédelmi költségvetés jelentõs és folyamatos 
növekedése mellett, számos intézkedés és szervezeti átalakítás révén a kormány a védelmi ipar 
számára kedvezõ hazai környezet teremtett, valamint ezeken túl, a program tízéves távla- 
tában további fejlesztéseket, programokat és együttmûködéseket is kilátásba helyezett. 
A kormány kitûzött céljainak teljesülése és a magyar védelmi ipar fejleszthetõsége szempont- 
jából kulcskérdés az iparág képessége e lehetõségek kihasználására, valamint a Zrínyi 2026 
program súlya, abban a komplex hazai és nemzetközi környezetben és tényezõrendszerben, 
amelyek az iparág fejlõdési lehetõségeit meghatározzák. A tanulmány a Zrínyi 2026 program 
eddigi eredményei és a magyar védelmi ipar fejlesztésére vonatkozó mérvadó szakértõi javas- 
latok tükrében vizsgálja a kérdést. 

 

A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderõ-fejlesztési Program az elmúlt harminc év legát- 

fogóbb és legkomplexebb védelmi fejlesztési programja, ami 2016. évi bejelentését 

követõen 2017 januárjában indult el.1 A programról kiadott, nyilvánosan megismer- 

hetõ tájékoztató alapján a „… kormány kiemelten fontos tényezõként számol a hazai 
védelmi ipar minél szélesebb körû, átgondolt fejlesztésével, valam

2
int lehetséges bõvítésével, 

annak gazdaságélénkítõ és munkahelyteremtõ hatásaival együtt”. A program szervesen 

illeszkedik a kormány 2010-óta következetesen követett politikájába, amelynek céljai 

koherens egységet képeznek a kormány iparfejlesztési programjával, az Irinyi 

tervvel is. Ily módon a magyar védelmi ipar fejlesztése egy komplex gazdaság-, társa- 

dalom-, valamint biztonság- és védelempolitikai célrendszer része, amivel a 

kormány a gazdaság diverzifikáltságának növelését, új munkahelyek teremtését, 

 
 

 

1    Benkõ (2019/a) 5. o. 

2   Zrínyi 2026 program (2016) 28. o. 
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versenyképes és magas hozzáadott értéket termelõ iparágak létrehozását, az ország 

innovációs képességeinek javítását kívánja elérni. Katonai területen pedig fontos 

törekvés az importfüggõség csökkentése, az ellátásbiztonság, valamint a nemzeti 

ellenálló képesség növelése. 

A Zrínyi 2026 programból adódó lehetõségek olyan léptékû fejlesztéseket ered- 

ményezhetnek a Magyar Honvédség és a magyar védelmi ipar tekintetében, amire 

az elmúlt évtizedekben nem volt példa. A honvédség fejlesztése és modernizációja 

tehát hazánk biztonsága szempontjából is új környezetet és lehetõségeket eredmé- 

nyezhet, amiben a hazai védelmi ipar kulcsszerepet játszhat. A program elindulása 

óta eltelt idõ már lehetõséget ad arra, hogy a megismert eredmények tükrében vizs- 

gálható legyen a Zrínyi 2026 program hatása és jelentõsége a kormány védelmi ipar 

fejlesztésére vonatkozó törekvéseiben. 

 
A Zrínyi 2026 program céljai és prioritásai 

A program elsõdleges célja: korszerû eszközökkel felszerelt, a kor kihívásaira adek- 

vát választ adó honvédség létrehozása, valamint ezzel egyidejûleg a társadalomból 

építkezõ hátország biztosítása.3 A program két részre oszlik: a honvédelmi és a had- 
erõ-fejlesztési ágra. A program központjában az ember, a katona áll.4 

A honvédelmi ág feladata: biztosítani a megfelelõ tartalékot és utánpótlást, 

a haderõ-fejlesztési ág pedig a honvédség összes átfogó képességét és fegyverrend- 

szerét érinti. A katonák új, korszerû egyéni harcászati felszerelést kapnak és (lehetõ- 

leg) hazai gyártású eszközökkel szerelik fel õket. 

A program része a kézifegyver-gyártás, melynek keretében egy új, magyar fegy- 

vercsalád a cél, magyarországi gyártóbázissal.5 A tervek szerint a légierõ és a száraz- 

földi haderõnem valamennyi területét modernizálják; megújul a logisztika, a kato- 

na-egészségügy és a vezetés-irányítási rendszer, megvalósul a híradó-informatikai és 

a tábori vezetési rendszer modernizációja és fejlesztése is. Továbbfejlesztik a különle- 

ges mûveleti képességeket is, továbbá – mivel az új biztonsági fenyegetések miatt 

a kibertér ma már külön mûveleti színtérnek tekinthetõ –, kiemelt figyelmet kap a 

kibervédelem is.6 

A program válaszokat kíván adni az új biztonsági kihívásokra és veszélyekre, 

és – kormányzati nyilatkozatok szerint – a NATO-n belül hozott döntésekkel is össz- 

hangban van. A kormány célja, hogy a Magyar Honvédség egy évtizeden belül a tér- 

ség meghatározó haderejévé váljon. 

A program megvalósításáról 2017 júniusában született meg a kormányhatározat,7 

miszerint a program tíz évében az anyagi fedezetet folyamatosan növekvõ költségvetés 

fogja biztosítani. 2024-re a GDP 2%-ának elérése a cél a honvédelmi költségvetés 

 
 

 

 

3 Biztonságpiac évkönyv 2018. (2018) 54. o. 

4 Zrínyi 2026 program: i. m. 5. o. 

5 Zrínyi 2026 program: i. m. 37. o. 

6 Biztonságpiac évkönyv 2018.: i. m. 56. o. 

7   1298/2017. (VI. 2.) Korm. határozat 
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tekintetében, majd ezen a szinten marad 2026-ig, ami a program teljes idõszakában 

3500 milliárd forintnyi forrást jelent.8 

A kiadások tekintetében a kormány határozott célja az optimális arány elérése és 

hosszú távú betartása, vagyis, hogy 30%-ot személyi juttatásokra, 40%-ot dologi 

kiadásokra, és 30%-ot fejlesztésre fordítsanak. 

A kormány védelempolitikai megközelítése szerint az az elsõdleges szempont, 

hogy a honvédség képes legyen Magyarország fegyveres védelmére. Így a program 

célja elsõsorban a honvédelmi képességek fejlesztése, az ország igényeinek megfe- 

lelõ képességek létrehozása, amely egyúttal teljesíti a NATO-követelményeket is.9 

 
A Zrínyi 2026 program 

eddigi eredményei és hatásai a magyar védelmi iparra 

A honvédség modernizációja és fejlesztése – a Zrínyi 2026 program alapvetõ filozófi- 

ájának megfelelõen, miszerint „az elsõ a katona”10 – a katonák személyi felszerelésével, 

valamint a légierõvel kezdõdött (a légierõ ugyanis technikai eszközeinek elöregedése, 

hiánya miatt a megszûnés határára került). A hosszú távú terv célja azonban olyan 

katonai képességek létrehozása, amely lehetõvé teszi, hogy Magyarország képes 

legyen 2023-ra egy közepes és 2028-ra egy nehéz dandárt felajánlani a NATO kötelé- 

kébe.11
 

 
Beszerzések és technikai modernizáció 

A mostanáig megismerhetõ adatok alapján, a személyi felszerelés tekintetében – a 

Digitális Katona program részeként – elindult a 2015M új magyar gyakorló egyenru- 

hacsalád gyártása, valamint 2018 végén elkezdõdött a katonák már Magyarországon 

– külföldi licensz alapján – készült CZ P–07, P–09 pisztolyokkal, CZ SCORPION EVO 3 

géppisztolyokkal és CZ BREN 2 gépkarabélyokkal történõ felszerelése. 

A légierõ tekintetében – a meglévõ Gripenek fegyverzetének fejlesztése és a 

Mi–17-es szállító és Mi–24-es harci helikopterek nagyjavítása mellett – számos, nagy 

értékû beszerzés történt. A legjelentõsebbeknek a 2 darab Airbus A319 csapatszállító 

repülõgép, 2 darab Zlin–242L kiképzõ repülõgép, 2 darab Zlin–143 LSi repülõgép, 

20 darab Airbus H–145M könnyû többcélú szállító helikopter, 16 darab Airbus 

H–225M többcélú közepes szállító helikopter, 2 darab Dassault Falcon 7X többcélú 

könnyû futár és szállító repülõgép, valamint az Airbus Fortion SAMOC korszerû lég- 

védelmi rakétavezetési rendszer beszerzése tekinthetõ. 

A szárazföldi haderõnem esetében a 44 darab új Leopard 2A7+ nehéz harckocsi 

és 12 darab használt Leopard 2A4 lízingje, 24 darab új PzH 2000+ önjáró löveg beszer- 

zése a Krauss-Maffei Wegmann-tól, a Carl Gustav M4 páncéltörõ fegyverek, valamint 

 
 

 

 

8   Zrínyi 2026 program: i. m. 7–8. o. 

9  Benkõ (2016.) 10–11. o. 

10   Nyulas (2018) 

11   Benkõ (2019/b) 
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a gépjármû beszerzési program (Currus Aries-Volvo multimoduláris buszok, Rába H 

terepjáró tehergépkocsik, Polaris MRZR 4 ultrakönnyû taktikai jármûvek stb.), össze- 

sen több mint 800 darab személy-, teher-, és szállító gépjármû beszerzése történt 

meg. Ezeken kívül számos egyéb beszerzés történt nyílt eljárásban is, amik nyilvános 

forrásokból megismerhetõek. 

Miniszteri nyilatkozatok alapján várható még többek között rámpás repülõgé- 

pek, valamint további 4 darab légcsavaros kiképzõ repülõgép beszerzése. Összessé- 

gében az eddig megvalósult,12 megismerhetõ beszerzések jelentõs költségvetési 

kiadásokat jelentettek, a beszállítók nagy része azonban külföldi, a legjelentõsebb 

hazai beszerzés kedvezményezettjének a magánvállalatok közül az IKARUS Jármû- 

technika Kft. (Székesfehérvár) tekinthetõ. 

 
A hazai kézifegyvergyártás elindítása 

A hazai védelmi ipar fejlesztésének „zászlóshajója

È
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programban foglalt 

hazai fegyvergyártás, ami a HM Arzenál Zrt. és a a.s.13 vállalat között 

2018 márciusában létrejött licenc szerzõdés alapján kezdõdött meg. A nyilvánosan meg- 

ismerhetõ adatok alapján a projekt elõkészítéseként a HM Arzenál Zrt-ben 24,5 milli- 

árd forintos tõkeemelés történt a tulajdonos állam részérõl. A projekt tervezett össz- 

költsége 21 milliárd 742 millió forint, a licenceket pedig részben hitelbõl fedezi a 

HM Arzenál Zrt., amihez az MKB Bank nyújt 6,2 milliárd forint hitelt.14 A cseh licencre 
15 

vonatkozó „tízéves távlatú szerzõdés 100 millió euró értékben, 200 ezer darab lõfegyverrõl 
szól”.16 A Magyarországon készülõ fegyverekbõl a cseh haderõnek is szállítani fog a 

gyár,17 valamint a megvásárolt exportjog alapján a fegyverek külpiaci értékesítésére 

is lehetõség lesz.18 A licenc alapján P–07 és P–09 típusú pisztolyok, SCORPION EVO 3 

típusú géppisztolyok és BREN 2 típusú gépkarabélyok készülnek. 

Már a bejelentés évében elkészült a HM Arzenál Zrt. tulajdonában lévõ csarnok, 

ahol elindult a fegyverek összeszerelése. A gyártás a tervek szerint 2019-ben indul.19 

A projekt a bejelentett tervek szerint 200 új munkahelyet fog teremteni.20 Azonban 

az eddigi tapasztalatok alapján infrastrukturális hiányosságok és a munkaerõhiány 

problémákat okoz a projekt határidõinek betartásában.21 A Digitális Katona program 

 
 

 

 

12 Szerzõdések megkötésre kerültek és/vagy az eszközök leszállításra kerültek. 

13 Az a.s. rövidítés jelentése: részvénytársaság. 

14 Kõmûves (2018.) 

15 2019. 08. 1-jei MNB árfolyamon (326,42) átszámítva 32 milliárd 642 millió forint. 

16  MTI (2018.) 

17 MTI: i. m. 

18 Baranyai (2019) 

19 A gyártás Simicskó István korábbi honvédelmi miniszter és Karla Šlechtová cseh védelmi miniszter 
2018. 03. 28-i közös bejelentése szerint 2019 januárjában indul (forrás: MTI: i. m.); Benkõ Tibor honvé- 
delmi miniszter 2019. 02. 05-i évértékelõ és feladatszabó értekezletén elhangzott nyilatkozata alapján 
2019-ben indul. (Draveczki–Ury 2019.) 

20 MTI: i. m. 

21 Csikász (2019) 
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keretében, 2019-tõl kezdõdõen a teljes honvédséget, valamint minden fegyveres ren- 

dészeti szervet az új gyárban készülõ fegyverekkel szerelnek fel. Az elsõ tízezer 

darab, már Magyarországon összeszerelt fegyver átadása 2018 decemberében a kato- 

nai rendészek részére megtörtént. A fegyvergyártás mellett a kormány tervezi a 

lõpor és a lõszergyártás elindítását is. 

 
Szervezeti átalakítások 

Az elmúlt években a haderõ fejlesztésével és a Zrínyi 2026 programmal kapcsolatban 

számos szervezeti átalakítás is történt, tekintettel arra, hogy az új képességek új veze- 

tést, irányítást, új struktúrát igényelnek. Ezek közül a védelmi ipar szempontjából 

három átalakításnak kiemelt jelentõsége van. 2018 júliusában létrehozták a nemzeti 

védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderõ-modernizáció 

koordinálásáért felelõs kormánybiztosi hivatalt. A hivatal rendeltetése, hogy kidol- 

gozza a haditechnikai fejlesztési stratégiát, meghatározza és indítványozza a had- 

felszerelés fejlesztésének irányait, valamint – az érintett minisztériumokkal együtt- 

mûködésben – koordinálja a védelmi ipari és hadfelszerelési fejlesztésekkel kapcso- 

latos feladatokat.22
 

Kiemelten fontos változás továbbá a haditechnikai kutatás-fejlesztés központo- 

sítása. A haditechnikai innovációs és kutatási központ MH Modernizációs Intézet 

(MH MI) néven a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) és a Magyar Hon- 

védség Logisztikai Központ (MH LK) egyes szervezeti elemeinek kiválásával jött 

létre. Feladata a „… védelmi innovációs képességének fejlesztése, a haditechnikai kutatás-fej- 
lesztéssel kapcsolatos feladatok centralizálása, továbbá a védelmi ipari fejlesztéssel összefüggõ 
hadfelszerelés-fejlesztési feladatok ellátása hatékonyságának növelése”.23 A védelmi ipar sze- 

replõi számára ez a centralizált rendszer várhatóan egy sokkal hatékonyabb együtt- 

mûködést tesz lehetõvé. 

A Védelmi Innovációs Kutató Intézet (VIKI) megalakításának pedig az innová- 

ciós ökoszisztéma fejlesztésében és a honvédség fejlesztési terveivel és projektjeivel 

való összekapcsolásában lehet kiemelkedõ szerepe. Az intézet egyik fõ feladata 

ugyanis az lesz, hogy megteremtse a kapcsolatot az MH Modernizációs Intézet, vala- 

mint az iparág egyéb szereplõi, a start-up-ok, az innovációs központok, a kutatóinté- 

zetek és az oktatási intézmények között.24 Ez a törekvés követi a legújabb nemzet- 

közi trendeket, amennyiben a legjelentõsebb védelmi iparral rendelkezõ országok 

stratégiája szintén a polgári szektorral való innovációs együttmûködések fejlesztése, 

az alkalmazható innovációk minden lehetséges forrásból történõ felderítése – tekin- 

tettel arra, hogy a legújabb diszruptív technológiák kifejlesztése napjainkban már 

fõleg polgári területen történik. 

 

 

 
 

 

 

22  1325/2018. (VII. 18.) Korm. határozat 

23   Baranyai (2018.) 

24   Benkõ (2019/a) 11. o. 
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A költségvetési ráfordítások alakulása 

A HM költségvetések elemzése (l. 1. ábra, 2. ábra) azt mutatja, hogy a minisztérium 

költségvetése – a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott mérték szerint – fo- 

lyamatosan növekszik, a kiadások belsõ aránya pedig javul, közelít a megcélzott 

30-40-30 százalékos arányhoz. 
 

Költségvetési 
év 

Összeg 
(Mrd Ft) 

Személyi 
kiadások (%) 

Mûködési 
kiadások (%) 

Fejlesztési 
kiadások (%) 

2015 294,6 46 40 14 

2016 342,6 47 36 17 

2017 459,2 37,5 35 27,5 
 

1. ábra. 

Megvalósult honvédelmi kiadások és cél szerinti megoszlásuk alakulása 2015–201725
 

 

Költségvetési év 
Tervezett kiadási 
fõösszeg (Mrd Ft) 

GDP  részesedés 
(%) 

2017 353,7 0,95 

2018 427,3 1,06 

2019 512,8 1,17 

2020 616 1,26 
 

2. ábra. 

Tervezett honvédelmi kiadások és GDP részesedésük alakulása 2017–202026
 

 
A megvalósult honvédelmi kiadások cél szerinti megoszlása a 2015. évi (Zrínyi 2026 

program bejelentését megelõzõ év) arányokhoz képest – ahol a fejlesztési kiadások 

igen alacsony (14%-os), a személyi kiadások pedig magas (46%-os) részesedést kép- 

viseltek, a mûködési kiadások célérték szerinti 40%-os részesedése mellett – a Zrínyi 

2026 program elindulásának évében (2017) már jelentõsen kedvezõbb megoszlást 

mutatnak, a megcélzott arányokhoz jelentõs közeledés látszik. 

2017. évben a személyi kiadások 37,5% (cél 30%), a fejlesztési kiadások 27,5% 

(cél 30%) részesedést képviseltek. A fejlesztési kiadások arányának jelentõs javulása 

azonban nemcsak a személyi kiadások, hanem egyidejûleg a mûködési kiadások 

részesedésének (40%-ról 35%-ra) csökkenése mellett valósult meg. A honvédelmi költ- 

ségvetés GDP arányos növekedése pedig a Zrínyi 2026 program elindulása óta – a 

tervezett kiadások tekintetében – minden évben a vonatkozó kormányrendeletnek 

közel megfelelõen, évi 0,1 százalékpont körüli növekedést mutat. 

 

 

 
 

 

25 Szerkesztette a szerzõ. Forrás: B. Müller (2018) 

26 Szerkesztette a szerzõ. Forrás: XIII. Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezetek: 2017–2020 
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A bemutatott adatokból az is látható továbbá, hogy a 2017. évi megvalósult 

kiadások jelentõsen, 105,5 Mrd forinttal meghaladták a tervezett kiadási fõösszeget, 

ami – a megvalósult beszerzések ismeretében – szintén hozzájárulhatott a fejlesztési 

kiadások részesedésének jelentõs javulásához. (A 2018. évre vonatkozó zárszámadási 

törvény még nem került elfogadásra, emiatt a megvalósult kiadások tekintetében a 

2018-as évrõl hivatalos adatok még nem állnak rendelkezésre.) 

 
Fejlesztési javaslatok a Zrínyi 2026 program tükrében 

Tekintettel a Zrínyi 2026 programmal kapcsolatban fennálló információs korlátokra, 

a programmal kapcsolatos lehetõségek tekintetében meglehetõs kihívást jelent hite- 

les forrásokra támaszkodó elemzés elvégzése. Fellelhetõek viszont a magyar szakiro- 

dalomban mérvadó szakértõi javaslatok a védelmi ipar fejlesztése tekintetében, ame- 

lyek elemzése és összevetése a program eddig megismert eredményeivel hasznos és 

érdemi információkkal szolgálhat a tárgyi téma tekintetében.27
 

 
A magyar védelmi ipar fejlesztésével kapcsolatos 
szakértõi javaslatok és értékelésük 

Sticz László tanulmányában a magyar védelmi ipar helyzetét elsõdlegesen a HM 

gazdasági társaságok privatizációja és helyzete alapján elemezte. A kontextusból ki- 

derül, hogy ezeket a társaságokat kulcsszereplõnek tartja a védelmi ipar fejlesztésé- 

ben. Megállapítja, hogy „… a hazai védelmi ipar fenntartása elkerülhetetlen és szükségsze- 
rû... Azért is, mert a védelmi iparnak jelentõs tradíciója, nagy szellemi kapacitása és… nehéz- 
ségek ellenére is megfelelõ szintû infrastruktúrája van. Ez biztosíthatja új külföldi partnerek 
megnyerését.”28 Az MHP csoportfõnökének véleménye szerint Magyarország stratégi- 

ájában fontos a viszonylagos függetlenség megtartása, ezért a védelmi iparnak azok- 

ra a termékekre kell koncentrálnia, amiben a legjobb lehetõségekkel  rendelkezik. 

Ezzel elkerülhetõ a megkettõzés, ami a szûkös erõforrások pazarlását eredményez- 

heti. Ehhez komplex felmérést lenne szükséges végezni, hogy milyen terméket lehet 

elõállítani hatékonyan és olcsón. 

Sticz dandártábornok szerint valószínûleg az elektronika és a szoftverfejlesztés lenne 

az egyik szegmens, ahol Magyarországnak érdemes lenne specializálódnia és együtt- 

mûködéseket kialakítania nagyobb védelmi ipari cégekkel. A külpiacra lépést is java- 

solja, azonban hangsúlyozza, hogy ehhez megfelelõ kutatás-fejlesztési és innovációs 

kapacitások szükségesek. Véleménye szerint „szakértõk körében általános az a véle- 
mény, hogy az ország védelmi iparának konszolidációjára több lehetséges változat is adódik. 
A legfontosabb … : fenn kell tartani az állam többségi tulajdonjogát olyan védelmi ipari ob- 
jektumokban, amelyekben a nemzetbiztonsági szempontok elsõbbsége érvényesül a piacgazdaság 

 
 

 

 

27 Minden tanulmány és elhangzott nyilatkozat a magyar védelmi ipar fejlesztésével kapcsolatos kérdé- 
seket (is) tárgyal. Egy részük kifejezetten a Zrínyi 2026 programra (annak megismerhetõ részére) ref- 
lektálva készült, azonban egy részük korábban készült tanulmány. 

28   Sticz (2009) 380. o. 
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követelményeivel szemben; piaci, pénzügyi, adóügyi, kölcsönügyleti és egyéb eszközökkel cél- 
szerû a versenyben elõnyt biztosítani a hazai magántõke számára a külföldi magántõkével 
szemben; hazai és külföldi tõke bevonásával önálló, új szektorként célszerû mûködte

29
tni a védel- 

mi ipart, mely esetben az állam nem korlátozza a tulajdonosi jogok megszerzését.” Nemzet- 

közi tapasztalatokra hivatkozva követelményként jelöli meg a hazai beszerzések ma- 

ximális hazai forrásból történõ beszerzését. A haderõtervezésért felelõs katonai 

vezetõ hangsúlyozza továbbá mind a hazai, mind a nemzetközi együttmûködések 

fejlesztését is. Fontos kritériumként jelöli meg, hogy a védelmi ipar ne kizárólag a 

belsõ keresletre, és azon belül is fõleg az állami megrendelésekre támaszkodjon, 

hanem diverzifikálja a vevõkörét. A logisztikai szakértõ az EU- és NATO-tagság elõ- 

nyeibõl fakadó együttmûködésekben látja – feltételezhetõen közös innovációs és fej- 

lesztési projektekre célozva – a versenyképes termékekkel történõ piacra lépés leg- 

fõbb lehetõségét.30
 

Csaba Zágon A hazai vállalkozások lehetõségei és korlátai a hon- és rendvédelmi/rendé- 
szeti szervek technikai eszközállományának és gazdálkodásának korszerûsítésében címû 

tanulmányában egy, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen tartott 2011. évi 

konferencia legfõbb megállapításait összegzi. Ezek közül a védelmi ipar fejlesztése 

kapcsán két elõadás releváns. Kádár Róbert dandártábornok31 a honvédség szem- 

pontjából azokat a fejlesztéseket tartotta kiemelten fontosnak, amelyek a katonáink 

túlélõképességének növelésére irányulnak. Emellett nagy jelentõségûnek nevezte a 

NATO Kutatási és Technológiai Szervezetével (RTO), valamint az Európai Védelmi 

Ügynökséggel (EDA) való együttmûködésben rejlõ lehetõségeket.32
 

Botos Balázs33 véleménye szerint az önálló platformgyártás helyett az integráció 

és a beszállítói lehetõségek, fejlesztések jelentik az iparág jövõjét. Véleménye szerint 

kulcsfontosságú, hogy a fejlesztéspolitika a hazai tudásra támaszkodjon a hazai 

védelmi ipar fejlesztésében, a technológia- és termékfejlesztések pedig integráltan 

menjenek végbe.34
 

Zsitnyányi Attila, a Magyar Védelmiipari Szövetség (MVSZ) elnöke egy „benn- 

fentes” álláspontot vázol fel tanulmányában, tekintettel a védelmi iparban megszer- 

zett jelentõs üzleti tapasztalataira. Zsitnyányi szerint a hazai védelmi ipar fenntartása 

létfontosságú az ország biztonsága szempontjából. Kétféle idõtávra osztja az általa 

javasolt stratégiákat, rövid távú (1–5 év alatt látható eredményt hozó) és középtávú 

(5–10 év alatt eredményt hozó) stratégiákra. Az MVSZ elnöke rövidtávon a fejlesztés- 

politikai lépések összehangolásában és a hazai megrendelések növelésében látja a 

megoldást, hangsúlyozza, hogy a „… hazai referencia és biztos hazai megrendelés megléte 
elengedhetetlen egyébként a sikeres külpiaci megjelenéshez is.”35 A középtávú megoldásoknál 

 
 

 

29   Sticz: i. m. 378. o. 

30   Sticz: i. m. 375–388. o. 

31  A nyilatkozattételkor a Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatalának fõigazgató- 
helyettese volt. 

32   Csaba (2011) 131. o. 

33 A nyilatkozattételkor a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára volt. 

34 Csaba: i. m. 131. o. 

35 Zsitnyányi (2016) 43. o. 
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a szerinte már meglévõ, csúcstechnológiát jelentõ civil ágazatok infrastruktúrájára és 

tudásbázisára való támaszkodást, ezekkel az ágazatokkal való együttmûködést java- 

solja. Fontos szerepet  tulajdonít  a  hazai  ipart  támogató  beszerzési  politikának, 

és hangsúlyozza az állami eszközökkel támogatott, koordinált kutatás-fejlesztést. 

Véleménye szerint a fejlesztendõ termékek körének meghatározásánál a hazai be- 

szerzésre kijelölt termékek körét kell figyelembe venni elsõsorban. A Gamma Mûsza- 

ki Zrt. vezérigazgatója azt is megállapítja, hogy amennyiben a jelenlegi nemzeti ka- 

tonai stratégia (NKS) képességfejlesztésre vonatkozó pontjait összevetjük a jelenleg 

az iparágban mûködõ vállalatok tevékenységeivel, akkor kettõ képességfejlesztés ki- 

vételével (helikopterek, stratégiai szállítógépek) teljes mértékben lehetne támasz- 

kodni hazai gyártó bázisra. Nagyon fontos területnek nevezi a hazai piacra történõ 

gyártást, amit tanulmányában többször is kiemel: „… az is baj, hogy túl nagy a hazai 
megrendelések aránya a cégeknél, és ez azok alkalmatlanságát mutatja. Ez egy óriási félreértés. 
Nem csak az a jó termék, amely külföldre is eladható, hiszen sok esetben ennek politikai akadá- 
lya is lehet, hanem legalább olyan fontos az importkiváltás.”36

 

A gyártulajdonos többször érvel a hazai termékek rendszeresítésével járó elõ- 

nyök, az importkiváltás kedvezõ (többek között adóbevétel növelõ) gazdasági hatásai, 

valamint az ellátás biztonságának fontossága mellett. Ezzel kapcsolatban azonban 

meg kell jegyezni, hogy az állítások sem konkrét számításokkal, sem hatástanulmá- 

nyokkal nem kerültek alátámasztásra. Kitörési pontokként Zsitnyányi termékeket 

határoz meg, megjelölve, hogy mely cégek tudnák azokat gyártani. Ezeket három 

csoportra osztja: 

1) állami szervek várható igényei alapján meghatározható termékek; 

2) rövidtávon (1–1,5 év) látványos eredményeket produkáló, exportképes ter- 

mékek;
37

 

3) rövidtávon (1–1,5 év) eredményeket produkáló, de hozzáadott érték vagy export 
növekedési lehetõség hiányában nem meghatározó termékek.

38 
(A kézifegyver és a 

lõszergyártást a legutóbbi kategóriába sorolja.) 

Gyulai Gábor ezredes tanulmányában a kutatás-fejlesztés és innováció, valamint az 

ebben való nemzetközi együttmûködések kiemelt szerepét, valamint ehhez a megfe- 

lelõ infrastruktúra szükségességét hangsúlyozza. Kifejti azokat a területeket (elsõsor- 

ban termékeket, de technológiákat is), amiket potenciális kitörési pontoknak tart. 

Kiindulási alapját ebben a már meglévõ, rendelkezésre álló védelmi ipari kapacitások 

képezik. Ezek az általa azonosított kitörési pontok az elektronika, a szoftverfejlesztés, 

az egyéni kézilõfegyver-modernizáció, a szenzorfejlesztés, a felépítmény- illetve jár- 

mûfejlesztés, gyakorló és kiképzési eszközök fejlesztése, egyenruházati cikkek és 

ABV-eszközök fejlesztése. A javaslatok tekintetében megjelöli azokat a vállalatokat 

is, amelyek ezeket potenciálisan gyártani tudnák, vagy már gyártják. A haditechnikai 

szakértõ kitér az importbeszerzés hátrányaira is a hazai fejlesztésû eszközökkel 

szemben, valamint hangsúlyozza a hazai K+F kapacitások fejlesztésének, a hadiipari 

 
 

 

36 Zsitnyányi: i. m. 45. o. 

37 Zsitnyányi: i. m. 49. o. 

38 Zsitnyányi: i. m. 50. o. 
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K+F erõsítésének és ebben a polgári kutatóhelyekkel való együttmûködés fontossá- 

gát, valamint a hazai referenciák jelentõségét.39
 

Petkovics Tamás a magyar hadiipar fejlesztési lehetõségei tárgyában írt tanul- 

mányában konkrét megoldási javaslatokat tesz.40 Véleménye szerint a hadiipar fel- 

lendülését a belföldi kereslet el tudja indítani azon az úton, hogy késõbb fejlettebb 

termékekkel is megjelenjenek, „… de nem szabad hagyni, hogy a vállalatok hosszú távon a 
belföldi keresletre alapozzanak. Az állami beavatkozásnak – belföldi kereslet megteremtésével és 
iparági koordinációval – a hosszú távú célokat kell szolgálnia”.41

 

A kutató fontosnak tartaná továbbá, hogy az állam a fejlesztési céljait hosszabb 

távra elõre meghirdesse, illetve meghatározza az ipar részérõl a legfontosabb export- 

képes termékek fejlesztését. A megfelelõ vállalatok és az állam közti koordináció 

hatékonyabbá tételére pedig egy minõsített beszállítói rendszer bevezetését java- 

solja. Javasolja továbbá az állami tulajdonban lévõ vállalatok megerõsítését, az állami 

támogatásokon felül tõkepiaci források bevonását és a klaszterszervezést. Egyben 

azokat a fejlesztési irányokat javasolja az ipar vállalatai számára, amik a jövõ hadvi- 

selését meg fogják határozni, kiemelve, hogy nem a termékek, hanem a technológiák 

fejlesztésére szükséges helyezni a hangsúlyt: IT, kibervédelem és -hadviselés; szimu- 

lációs, virtuális és augmentált valóság; robottechnológia, drónok, drónok elleni véde- 

lem; nem halálos fegyverek; energiatárolás és alternatív energiaforrások; nanotech- 

nológia, anyagtechnológiák; biotechnológia; pszichológiai hadviselés. 

Magyarország esetében a méretgazdaságosság elérésének nehézségeit a ha- 

diipari kutató nagy kihívásnak tartja. Véleménye szerint az export értékesítés 

szempontjából nem a hazai referenciák megléte a kulcskérdés, hanem a termékek 

piacképessége. Javasolja továbbá a NATO és EU szervezeteivel való fejlesztési 

együttmûködést, Magyarország számára a kitörési pontot pedig a specializációban 
látja.42

 

Fábián Sándor alezredes Három a magyar igazság – Gondolatok a Zrínyi 2026 prog- 
ram kapcsán címû cikkében a célminõség és elérhetõség fontosságát hangsúlyozza a 

fejlesztéseknél és a beszerzéseknél, valamint meghatározónak tartja a stratégiai 

szemléletet: „… Az új védelmi koncepció és az új szervezet kialakítása mellett legalább olyan 
fontos, hogy a nemzetek eltávolodjanak a »legmodernebb technológia hajszolásának« koncepció- 
jától, és a »megfelelõ technológia hajszolásába« kezdjenek.”43

 

Hangsúlyozza továbbá, hogy a hadviselés napjainkra annyira megváltozott, hogy 

az európai országoknak elõször a saját védelmi koncepciójukat kellene kidolgozniuk 

és ahhoz igazítani a kifejlesztendõ technikát, és nem pedig fordítva. „… Ahelyett, hogy 
vadászgéppel próbálnánk harcolni a vadászgép ellen, vagy harckocsival a harckocsi ellen, olyan 
technológiai megoldásokra van szükség, amelyek vagy jelentõsen csökkentik, vagy teljesen 

 
 

 

39   Gyulai (2016) 109–113. o. 

40 Az általunk használt különbözõ terminológiától – „hadiipar” és „védelmi ipar” – az elemzés során elte- 
kintettem, ugyanis a tanulmányból kitûnik, hogy hazai viszonylatban ugyanazon piaci szereplõkre 
vonatkoztatjuk a fogalmakat. 

41 Petkovics (2016) 69. o. 

42 Petkovics: i. m. 54–87. o. 

43 Fábián (2017) 
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használhatatlanná teszik a mai fegyverrendszerek képességeit, miközben hatékony támogatást 
biztosítanak az új koncepció megvalósításához. Ilyenek képességek lehetnek például a kismé- 
retû, távirányítású földi és légi eszközök, GPS- és mûholdzavaró képességek, számítástechnikai 
eszközöket kiiktató technológiák, illetve a kiber képességek.”44 Az alezredes tanulmányában 

megjelenõ stratégiai felfogás és javaslatok nagymértékben megegyeznek a jelenlegi 

nemzetközi védelmi ipari trendekkel és a legjelentõsebb védelmi iparral rendelkezõ 

országok által követett gyakorlattal. 

Tálas Péter és Kis-Benedek József az InfoRádióban adott közös interjúban a 

védelmi ipar fejlesztése kapcsán egyetértettek abban, hogy a magyar védelmi ipar 

felépítését majdnem a nulláról kell elkezdeni, valamint azokat a területeket szüksé- 

ges fejleszteni, ahol nemzetközi piacokra tehetünk szert. Kis-Benedek József nemzet- 

biztonsági szakértõ szerint van néhány olyan terület, amiben Magyarország világ- 

színvonalat képvisel (például a szoftverrádió fejlesztése), ezekhez kellene állami 

támogatást rendelni. Lényeges továbbá, hogy olyan termékeket kell gyártani, amire 

piaci igény van. Hangsúlyozta továbbá, az EU- és V4-együttmûködésekben rejlõ 

potenciált, és szerinte a hazai referenciáknak kiemelt szerepe van az exportképesség- 

ben. Tálas Péter, az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpont igazgatója azt hangsú- 

lyozta, hogy mivel jelenleg van forrás a fejlesztésekre, azokat hatékonyan szükséges 

felhasználni, lehetõleg a hazai piacon, hazai termelõk költsék el, de a leglényegesebb, 

hogy olyan területeken próbáljuk újjáépíteni a védelmi ipart, ahol nemzetközi piacra 

tehetünk szert.45
 

Csák Tamás Károly ezredes a haditechnikai kutatás-fejlesztés helyzetével és had- 

erõfejlesztésben betöltött szerepével foglalkozó tanulmányában a terület jövõbeli 

kihívásait vizsgálja a Zrínyi 2026 program tükrében. A tanulmány kiinduló gondo- 

lata, hogy korszerû, fejlett haderõ nem képzelhetõ el a kor színvonalán álló, elõre- 

mutató tudományos eredményeken alapuló tapasztalatok felhasználása, alkalma- 

zása nélkül,46 így a haditechnikai kutatás-fejlesztésnek komoly szerepe van egy 

ország védelmi képességeinek kialakításában.47 A tanulmány a magyar haditechni- 

kai kutatás-fejlesztés intézményrendszerét és funkcióinak változásait történelmi táv- 

latban részletesen, napjainkig bemutatja, majd következtetésként amellett érvel, 

hogy a Zrínyi 2026 program sikeressége érdekében egy, a korábbi Haditechnikai 

Intézethez (HTI) hasonló képességû, centralizált szervezetre lenne szükség a jelen- 

legi védelmi K+F+I célok hatékony és eredményes megvalósítása érdekében. 

Az MH Logisztikai Központ technológiai igazgatója a jelenlegi haderõ-fejlesz- 

tési program céljaihoz kapcsolódó haditechnikai kutatás-fejlesztés fontossága mellett 

érvel, hangsúlyozva a haditechnikai eszközök hazai igényeknek való megfelelésé- 

ben a hazai kutatás-fejlesztés és innováció kiemelt szerepét. A tanulmány külön feje- 

zetet szentel a kutatás-fejlesztés és innováció fogalmainak tisztázására és elkülöníté- 

sére, következtetése pedig, hogy „… ahhoz, hogy használható eredmények szülessenek, 

 
 

 

44 Fábián: i. m. 

45 Infostart.hu (2018) 

46 Csák (2019) 125. o. 

47  Csák: i. m. 125. o. 
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szükség van egy jól megfogalmazott követelményrendszerre... a kor színvonalán álló tudomá- 
nyos háttérre, valamint... olyan ipari háttérre van szükség, amely terméket képes elõállítani.”48 

Csák ezredes a magyar védelmi ipar képességeivel kapcsolatban – egy már itt is 

tárgyalt  másik  tanulmányra  (Zsitnyányi  2016)  hivatkozva  –  azt  az  álláspontot  osztja, 

hogy „… a hadiipar ma még rendelkezik azzal a potenciállal, amely egy – a magyar védelmi 
feladatok ellátását szolgáló – termék fejlesztéséhez és gyártásához, hosszú távú üzemben tartá- 
sához, majd késõbb korszerûsítéséhez szükséges.”49  Fontos megjegyezni azonban, hogy a 

feldolgozott  összes  szakértõi  javaslat  tekintetében,  ebben  a  kérdésben  szélsõségesen 

nem egyeznek az álláspontok. 

A tanulmány szerzõje osztja továbbá Zsitnyányi Attilának egy másik álláspont- 

ját is. Eszerint a védelmi ipar azon képessége, hogy képes-e a nemzetközi piacon is 

versenyképes termékek elõállítására, alapvetõen politikai szándék és pénz kérdése,50 

továbbá ahhoz, hogy a magyar védelmi iparban rövid idõn belül látszódjanak az új 

fejlesztési irányok, ma elsõsorban a meglévõ termékekre, az import kiváltására kell 

koncentrálni,51 és a sikerhez a mérnöki tudás még rendelkezésre áll, a gazdaságélén- 

kítõ programok révén a fejlesztések finanszírozhatók, így olyan eltökélt cégekre van 

szükség, amelyek bele mernek vágni az új kihívásokba.52
 

A szakértõi vélemények többsége azonban ezzel kapcsolatban más álláspontot 

képvisel, vagy ahol ezek nem merülnek fel, ott a kontextus alapján többségében 

levonható ez a következtetés. A tanulmány lényeges része a rendszerintegrátori sze- 

repkörrel foglalkozó rész, valamint a szükséges háttérintézményekkel és képessé- 

gekkel foglalkozó fejezet. A tanulmány több helyen érvel továbbá a mérnök-katonai 

erõforrások bõvítésének szükségessége mellett. 

Az egyes javaslatok kapcsán elõször két jelentõs szempontot szükséges kiemelni, 

amelyek tekintetében eltérõ álláspontokat találunk, viszont mindkét szempont alap- 

vetõen határozza meg a követendõ – mind állami, mind vállalati – stratégiákat. 

Az egyik szempont a belsõ piaci keresletre termelés és fejlesztés (Magyarországon ez 

az állami keresletre támaszkodás mértékét jelenti egyben, számos vállalat tekinteté- 

ben) szemben az exportra történõ termeléssel és fejlesztéssel. 

A másik szempont pedig az, hogy a termékfejlesztés vagy a technológiafejlesz- 

tés legyen hangsúlyos. A tanulmányok nagy részében kitörési pontokként fõleg 

konkrét termékeket jelölnek meg a szerzõk, és csak két tanulmány esetében helyezik 

a hangsúlyt a technológiákra. A belsõ piacra termelés szemben az exportra termeléssel kér- 

désben pedig többségében az az álláspont, hogy elsõsorban exportképes termékeket 

szükséges fejleszteni és gyártani. Viszont Zsitnyányi Attila tanulmányában egyértel- 

mûen a belsõ piacra termelés, az importkiváltás elõnyei, a hazai ellátásbiztonság kap- 

nak nagyobb hangsúlyt (a késõbbi exportpiacokra való kilépés alapjának is a stabil 

belsõ magyar keresletet tartja). 

 
 

 

 

48  Csák: i. m. 132. o. 

49  Csák: i. m. 133. o. 

50  Csák: i. m. 133. o. 

51   Csák: i. m. 133–134. o. 

52  Csák: i. m. 134. o. 
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Kétségtelen, hogy amennyiben a Zrínyi 2026 program tükrében vizsgáljuk a 

védelmi ipar fejlesztésének/újjáélesztésének kérdését, fontos szempont a honvédség 

ellátása a programban megvásárolni tervezett hadianyagokkal, haditechnikai eszkö- 

zökkel és szolgáltatásokkal. Így van alapja azoknak a javaslatoknak, amelyek onnan 

közelítik meg a kérdést, hogy mely eszközökre és szolgáltatásokra lesz szükség a 

honvédség modernizációjához. Azonban, tekintetbe véve, hogy a honvédség meg- 

rendelései mennyiségükben valószínûleg sok esetben távol fognak állni a méretgaz- 

daságosan elõállítható mennyiségektõl (amennyiben ehhez még fejlesztés, tovább- 

fejlesztés is szükséges, az még tovább növeli a megtérülési idõt és növeli a 

kockázatot), valamint a Zrínyi 2026 programot a kormány komplex politikai stratégi- 

ájának kontextusában nézve, a megoldás az lehet, amit legjobban összefoglalva Tálas 

Péter fogalmazott meg. Mégpedig, minél több forrást – amit még hatékonyan lehet – 

a hazai szereplõknél elkölteni, azonban az iparág fejlesztését azokra a területekre 

összpontosítva megvalósítani, ahol esély van nemzetközi piacra lépésre. 

A szakértõk álláspontja teljesen egységes abban a tekintetben, hogy a K+F+I 

folyamatokra nagy hangsúlyt szükséges helyezni, azokat minden tekintetben in- 

tegráltan, összehangoltan kell végezni, és fokozni szükséges ezen a területen a 

NATO és az EU együttmûködéseket. Azonban a hazai képességeket a szakértõk el- 

térõen értékelik. Abban is megoszlanak az álláspontok – ráadásul mindkét szélsõ- 

ség is megmutatkozik ebben a tekintetben –, hogy a magyar védelmi ipar jelenlegi 

képességei és kapacitásai milyen állapotban vannak. Egyesek szerint szinte min- 

dent elõ tudna állítani, amire a honvédségnek szüksége van, mások szerint szinte a 

nulláról kell felépíteni a magyar védelmi ipart. Szintén egységesek az álláspontok 

azzal kapcsolatban, hogy a négy HM gazdasági társaságnak kiemelt szerepe lehet, 

vagy kell, hogy legyen az iparág fejlesztésében. Azonos a vélemény abban a tekin- 

tetben is, hogy Magyarországnak a nagy, komplett platformok gyártására sem 

jelenleg nincs, sem a jövõben nem lesz kapacitása, és ezen a téren nem is tudna ver- 

senyképes terméket elõállítani. 

A beszerzések elõtervezhetõségének fontos szerepében is (ahol ez megjelenik) 

a szakértõk egyetértenek, illetve abban is, hogy ez egy fejlesztendõ terület a honvé- 

delmi minisztérium részérõl. A szakértõk tehát számos kérdésben azonos álláspontot 

képviselnek, azonban van számos különbség is, például hogy a hazai referenciák 

megléte mennyire fontos, vagy feltétele-e a külföldi piacon történõ sikeres értékesí- 

tésnek. A legjelentõsebb különbségek pedig a termékfejlesztés szemben a technoló- 

giafejlesztéssel, valamint a belsõ piacra vagy exportra történõ gyártás és fejlesztés 

egymáshoz viszonyított súlya, valamint a védelmi ipar jelenlegi képességei megítélé- 

sében mutatkoznak. 

A tanulmányok többsége nagy jelentõséget tulajdonít az állami szerepvállalás- 

nak, és általában az állam feladatainak oldaláról közelíti meg a védelmi ipar fejleszté- 

sének témakörét. A védelmi ipar szereplõirõl – mint a folyamat aktív részeseirõl –, az 

iparág és a védelmi ipari bázis elemzésérõl, a szereplõk követendõ stratégiáiról, 

azonban kevés szó esik. Ugyancsak, szinte teljességében hiányzik a nemzetközi kör- 

nyezet elemzése, vagy érdemi említése. A tanulmányok többsége továbbá a szolgál- 

tatások szerepével nem vagy csak érintõlegesen foglalkozik, annak ellenére, hogy 

napjaink nemzetközi védelmi ipari trendjeiben ezek egyre hangsúlyosabbak. 
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A K+F+I szerepe kapcsán fontos hangsúlyozni, hogy a tanulmányok egyiké- 

ben sem jelenik meg az innovációs folyamatok stratégiai szintjének kulcsszerepe, 

és az abban tapasztalható hiányosságok a hazai vállalatoknál és a K+F+I ökoszisz- 

témában. Azokat a képességeket, amik a nemzetközi legjobb gyakorlatokban ezt a 

szintet jelentik, vagy nem említik, vagy a kontextus alapján az állam valamely szer- 

vezetének tulajdonítják. Az egyik tanulmányban az innovációs folyamatok straté- 

giai szintjének a rendszerintegrátorok, vagy a javasolt centralizált állami szervezet 

(MH MI bázisán a javasolt „új HTI”) tekinthetõek.53 Azonban az ott leírt feladatok 

közül hiányoznak kulcsfeladatok, amiket a stratégiai szint feladata elvégezni. Vala- 

mint ezeknek a képességeknek projektenként és vállalatonként kell rendelkezésre 

állnia. Így ez a szint nem helyettesíthetõ (a feladatai sem azonosak) egy centralizált 

állami védelmi/haditechnikai K+F+I szervezettel, hanem azzal – közös projekt 

esetében, de nem feltétlenül – szoros együttmûködésben, és a mûszaki fejlesztési 

folyamatok szintje felett, valamint a vállalati folyamatok sokkal szélesebbb terjedel- 

mében dolgozik. 

Tekintettel arra, hogy a jövõbeli innovációk sikeressége kétségtelenül kulcs- 

szerepet fog játszani a védelmi ipar fejlõdési lehetõségeiben, kiemelten fontos a 

K+F+I ökoszisztéma, és az iparág, valamint az egyes kulcsvállalatok képességei- 

nek átfogó vizsgálata és reális értékelése, valamint a nemzetközi legjobb gyakorla- 

tok ismerete és alkalmazása. A vállalatok innovációs képességei pedig az összes 

egyéb szereplõ mellett kulcsfontosságúak, ugyanis a bárhol és/vagy bármilyen 

együttmûködésben – kutatóintézetekkel, oktatási intézményekkel, stb. – létrejött 

tudományos, mûszaki eredményeket õk konvertálják pénzügyi és gazdasági ered- 

ményekké. Ezek alapján a védelmi ipar azon képessége, hogy képes-e nemzetközi 

piacon is versenyképes termékeket elõállítani, tehát nem kizárólag és nem elsõsor- 

ban politikai szándék és pénz kérdése. 

 
Összefoglalás 

Az eddigi beszerzési eredmények kapcsán az látható, hogy azoknak a védelmi ipar 

újjáélesztése kapcsán a vállalatok többségére, fõleg a teljes iparágra, az eddigiekben 

nem volt érdemi hatása. A HM gazdasági társaságok viszont hosszú idõ után valóban 

„felélesztésre“ kerültek. Mivel nyilvánosságra került, hogy az állam az integrátori 

szerepükön keresztül tervezi megvalósítani az együttmûködést a magánvállalatok- 

kal, ezt érdemes lenne a védelmi ipar szereplõi részérõl egy piaci adottságnak venni, 

és ez alapján tervezni a stratégiáikat. 

A munkahely-teremtési cél esetében sem voltak túl nagy hatásúak az eddigi 

folyamatok. Még az e tekintetben az egyik legnagyobb beruházás, a kiskunfélegy- 

házi fegyvergyár sem tekinthetõ ilyennek, egyrészt azért, mert a nyilvánosságra 

hozott tervek szerint mindössze 200 új munkahely keletkezik, másrészt abban a régi- 

óban ezt a létszámot is nehéz elõteremteni. 

 

 
 

 

53   Csák: i. m. 135–139. o. 
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Az új fegyvergyár kapcsán továbbá – a stabil belsõ kereslet pozitív hatása mellett – 

a jövõbeli pénzügyi eredményeket és a projekt sikerességét jelentõsen fogja befolyá- 

solni az export árbevétel aránya is. A Védelmiipari Szövetség szerint a Zrínyi 2026 

programnak „… még nem is lehet a hatásairól, csak a jeleirõl beszélni”.54
 

Lényeges szempontnak látszik továbbá, hogy a Zrínyi 2026 programmal kapcso- 

latos információhiány hátrányosan érintheti a teljes program hatékonyságát. Tekin- 

tettel arra ugyanis, hogy egy rendkívül szûk körre korlátozódik a döntés (egyébként 

rendkívül bonyolult és komplex kérdésekben), ez a legfelsõbb szintû elemzõ és ter- 

vezõ képességek mellett is információs korlátokat eredményez befelé, a döntéshozók 

felé is. Az iparág korlátai pedig egyértelmûek egy ilyen helyzetben. A védelmi ipari 

kormánybiztos hivatala, az MH Modernizációs Intézet és a Védelmi Ipari Kutató 

Intézet létrehozása azonban ebben a helyzetben új szintre emelheti a kommuni- 

kációt a felek között, ami számos lehetõséget nyithat meg a védelmi ipar szereplõi 

számára. 

A téma kapcsán konszenzus látszik abban, hogy kizárólag vagy hangsúlyosan 

belföldi keresletre alapozott stratégiák által nem valósítható meg az iparág átfogó fej- 

lesztése. Az állam kereslet-támasztó szerepének érdemi hatása pedig fõként a 

védelmi ipar bázisának tekinthetõ négy HM gazdasági társaság (HM EI Zrt., HM 

ArmCom Zrt., HM Arzenál Zrt., HM Currus Zrt.) tekintetében lehet reális – ez azon- 

ban nem fedi le a teljes iparágat. Mindezek mellett a belföldi piac nagyságát, a 

védelmi ipar jelenlegi technológiai színvonalát és nemzetközi versenyképességének 

alacsony szintjét figyelembe véve, nem tûnik kétségesnek, hogy kizárólag jelentõs 

innovációk révén, új, exportképes technológiák és termékek fejlesztésével valósulhat 

meg az iparág átfogó fejlesztése. Hosszú távú, jelentõs növekedést – ami a kormány 

célja – pedig elsõsorban magas hozzáadott értékû termeléssel, új technológiákkal – 

fõként diszruptív technológiákkal – lehet elérni. Viszont amennyiben ezek a célok, 

akkor rendkívül kritikusak a rendelkezésre álló erõforrások, mind mennyiségi, mind 

minõségi tekintetben. E kihívás tekintetében pedig lényeges, hogy – egyebek mellett 

– a jelenlegi meglévõ K+F+I ökoszisztéma versenyképes és alkalmas-e. Emiatt is 

kiemelten fontos, egyben kiemelkedõ lehetõség, a NATO és az EU fejlesztési szerve- 

zeteivel való fokozott és hatékony K+F+I együttmûködés. 

A szakértõi javaslatok elemzése alapján az is látszik, hogy hiányzik számos adat, 

információ, képesség már elemzés szintjén is, ami szükséges lenne ahhoz, hogy a 

védelmi ipar szereplõi – képességeiknek megfelelõ szinten – élni tudjanak a Zrínyi 

2026 program nyújtotta lehetõségekkel. A program jelentõségének és eredményessé- 

gének szempontjából pedig kulcskérdés a honvédség belsõ kereslete és a hazai 

védelmi ipar kínálata közti egyensúly vagy anomáliák reális értékelése. Így a jelenleg 

rendelkezésre álló információkhoz képest jelentõsen szélesebb körû felmérés lenne 

szükséges az iparág jelenlegi és potenciálisan kialakítható jövõbeli kínálatáról és 

képességeirõl, a kínálatban a Magyarországon elõállított hozzáadott értéktartalom ará- 

nyáról, az iparág beszállítói kapcsolatrendszerének gazdasági, logisztikai és biztonsági 

 

 
 

 

54   Biztonságpiac évkönyv 2019, 63. o. 
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kockázatairól, és számos egyéb területrõl, amikkel kapcsolatban jelenleg információs 

hiányok tapasztalhatóak – az elemzett szakértõi tanulmányok alapján is. 

Az eddigi eredmények és a szakértõi fejlesztési javaslatok összevetése alapján, 

kizárólag, vagy hangsúlyosan a Zrínyi 2026 programra alapozva a teljes iparág 

átfogó fejlesztése, húzóágazattá tétele nem tûnik kivitelezhetõnek. Bár a program 

kiemelkedõ jelentõsége kétségtelen a védelmi ipar szereplõi számára, és a jelenlegi 

kormány a bármikori korábbi helyzetnél kedvezõbb hazai környezetet teremtett az 

iparág szereplõi számára, számos egyéb tényezõ (nemzetközi környezet, iparág 

képességei, versenytársak, nemzetközi trendek, stb.) erõteljesebb hatást gyakorol- 

nak, és inkább determinálják a védelmi ipar fejlesztési lehetõségeit, mint a Zrínyi 

2026 program. 

A megváltozott hazai lehetõségek és nemzetközi környezet potenciális követ- 

kezménye lehet az iparág átstrukturálódása, új belépõk megjelenése, és az iparágon 

belüli erõviszonyok átrendezõdése is, ami az iparág szereplõire – és a kormány fej- 

lesztési stratégiájára is – hatással lehet. Így az iparág szereplõinek mindezeket 

nagyobb súllyal kell figyelembe venniük, természetesen a minisztériummal és a hon- 

védséggel való minél szélesebb körû, a tervezett projektek minél korábbi fázisában 

kezdõdõ, és minél hatékonyabb együttmûködés mellett. 

Külön súlyt ad a vizsgált kérdésnek, hogy a tárgyalt folyamatok sikeressége 

hosszú távon fogja meghatározni az ország valós védelmi képességeit. A szerzõ leg- 

fontosabb következtetése, hogy a védelmi ipar sikeres fejlesztésének és a kormány 

ambiciózus komplex politikai céljai teljesülésének az lehet a kulcsa, hogy a meglévõ 

releváns képességek reális értékelésében, a fejlesztési irányok tekintetében, a kitû- 

zött célok, feladatok és az elvárt konkrét eredmények tekintetében a kulcsszereplõk 

valódi konszenzusra jussanak. Fontos feltétel továbbá, hogy a közös célok érdekében 

a rendelkezésre álló – a nemzetgazdaság más területeirõl elvont és ott alternatív költ- 

séget és ez által politikai kockázatot jelentõ – védelmi költségvetési források a lehetõ 

legeredményesebben és leghatékonyabban kerüljenek felhasználásra. Csak ennek 

teljesülése esetén növelhetõ a nemzet átfogóan értelmezett biztonsága és ellenálló 

képessége, valamint relatív külpolitikai és szövetségi súlya. 
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