
„A költségvetési tervekrõl mostanság folyta-
tott tárgyalások fényében úgy tûnik, hogy a
tárca legalábbis nominálértékben megkap-
ja az elõzõ években folyósított összeget. Így
örvendetes módon a tervezett fejlesztések-
hez elengedhetetlenül szükséges anyagi
támogatáshoz hozzájut” – nyilatkozta Fodor
Lajos, a Honvédelmi Minisztérium közigaz-
gatási államtitkára 2010 novemberében,
nem sokkal azután, hogy a kormány be-
nyújtotta a 2011-es költségvetés tervezetét
az Országgyûlésnek. Az illetékes államtitkár
szavai egyértelmûek: 2011-re a honvédelmi
ágazat költségvetési támogatása legfeljebb
nominális értelemben követheti az elmúlt
években tapasztalt központi ráfordítás mér-
tékét (körülbelül a GDP-arányos 1%-os
szintet), reálértékben érzékelhetõ növeke-
désrõl nem beszélhetünk. Ugyanakkor ne
feledjük: az ország továbbra sem mentesült
a gazdasági világválság, valamint az elmúlt
évek kormányzása okozta pénzügyi re-
cesszió negatív következményei alól.

A 2010 kora nyarán felálló új kormányzat
számára nem adatott meg saját politikai és
gazdasági prioritásainak gyakorlatba ülte-
tése, helyette a gazdaság stabilizálására,
az Európai Unió és a nemzetközi pénzpia-
cok megnyugtatására, a társadalmi krízis
okozta feszültségek enyhítésére kellett for-
dítania energiái és a költségvetési források
túlnyomó részét. Ebben a gazdasági-pénz-
ügyi helyzetben a jövõ évi költségvetés szá-

mításakor – a korábbi években tapasztal-
taknak megfelelõen – a honvédelmi ágazat
finanszírozási prioritásainak figyelembe vé-
telére ismételten a „maradékelv” alapján ke-
rült sor, más szóval: a 2011-es honvédelmi
költségvetés a gazdaságpolitikai stabilizá-
ció fogságában „szenved”.

A védelmi kiadásokat 
befolyásoló tényezõk

Az egyes országok a költségvetési forrásai-
kat igen eltérõ mértékben fordítják védelmi
kiadásaikra.  Az egyes nemzetek védelmi
költségvetését a következõ tényezõk befo-
lyásolják leginkább: 

– a politikai osztály és a társadalom ve-
szély- és fenyegetettség-érzése;

– a katonai szövetség léte vagy hiánya, il-
letve a szövetség tényébõl eredeztethe-
tõ hatások;

– az ország belpolitikai helyzete;
– az ország gazdasági-pénzügyi és szoci-

ális állapota;
– az ország biztonság- és katonapolitikai

koncepciója.
Már a faktorok puszta felsorolása mélyebb

elemzés nélkül is világossá teszi számunkra,
hogy jelen pillanatban egyik változónak
sincs a mai körülmények között olyan ele-
mentáris hatása a politikai döntéshozókra,
melynek következtében a védelmi büdzsé
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sarokszámai jelentõsen elmozdulnának a
többletfinanszírozás irányába az elõzõ évek-
ben tapasztalt forrásmegosztásokhoz ké-
pest. S valóban, ilyen negatív, elsõsorban
gazdasági-szociális tendenciák érvényesü-
lése esetén joggal vetõdik fel a kérdés, hogy
az új kabinet a védelmi szféra továbbfejlesz-
tését biztosító kormányzati feladatok több-
letköltségének pénzügyi garanciáit képes-e
és akarja-e egyáltalán vállalni. Annak isme-
retében, hogy a nemzeti szuverenitás kato-
nai értelemben nincs veszélyben, az ország
a világ legerõsebb szövetségesi rendszere-
inek (NATO, EU) tagja, a katonai jellegû fe-
nyegetettség érzése mind az elit, mind a tár-
sadalmi makrocsoportok részérõl kimutatha-
tatlan, az ország belpolitikai helyzete az el-
múlt kormányzati periódushoz képest stabil
és legitim, s a katonai költségvetési források
befagyasztása eddig sem váltott ki komo-
lyabb szakmai-társadalmi ellenállást.

A védelemre és a biztonságra fordított ki-
adások nagysága ráadásul mindig eseti po-
litikai döntések eredménye. S valljuk be, mai
ismereteink szerint a politikai osztály – s min-
denekelõtt annak kormánypárti frakciója – a
fentiek figyelembevételével pragmatikus
döntést hoz akkor, ha a védelmi költségve-
tés legfeljebb szinten tartásról dönt. Állítjuk
ezt annak ellenére is, hogy a döntés a hon-
védelmi alrendszerben dolgozó állomány
számára akár kedvezõtlen következmé-
nyekkel is járhat, sõt, nem találkozik a NATO
és egyes magyar jogszabályi (például Nem-
zeti Katonai Stratégia, a „Magyar Honvéd-
ség további fejlesztésének irányairól” szóló
57/2007-es országgyûlési határozat) elvárá-
sokkal sem. Ezek a normatív dokumentu-
mok ugyanis arra „kötelezik” a parlamentet
(és a kormányt), hogy az ország teherbíró
képességével összhangban a katonai ki-
adásokra fordított költségvetési források
GDP-részarányát törekedjenek folyamato-
san közelíteni a NATO-tagállamok átlagának

megfelelõ arányához. A 2010-es – és az azt
megelõzõ évek – költségvetési adatainak is-
meretében azonban kijelenthetjük: Magyar-
ország még jelzésértékûen sem indult el a
NATO-tagállamai által teljesített finanszírozá-
si átlaghoz való felzárkózás irányába.  Így
bármennyire is pragmatikus ez a döntés és
a mögötte meghúzódó mentalitás, azt min-
denképpen jeleznünk kell, hogy hosszabb
távon a védelmi ágazat „maradékelven” tör-
ténõ mûködtetése már nem tartható fenn.
Szakítani kell azzal az 1990-es évek eleje
óta tapasztalható – bár az ezredforduló ide-
jén néhány évre felfüggesztett – költségve-
tés-tervezési folyamattal, amelynek követ-
keztében a katonai-stratégiai tényezõk sze-
repe jelentéktelenné vált, a honvédelmi for-
rásokat szinte kizárólag a pénzügyminiszté-
rium vezérelte gazdasági prioritások hatá-
rozták meg. Csak bizakodhatunk az ágaza-
tot irányító miniszter, Hende Csaba korábbi
szavaiban, aki a miniszteri kinevezését meg-
elõzõ parlamenti meghallgatása alatt vilá-
gossá tette, hogy a következõ években
GDP-arányosan készül növelni a honvédel-
mi kiadásokat. Kifejtette ugyanakkor azt is:
„a kasszakulcsot még nem vettük át”, az ál-
lam vagyoni helyzetének átvizsgálása után
fog eldõlni, mik a lehetõségek. Úgy tûnik,
2011-ben ezek a realitások.

A költségvetés 
fõ prioritásai 2011-ben

A Magyar Köztársaság 2011-es költségve-
tési törvénytervezetének általános indoklá-
sa szerint a magyar gazdaságot jellemzõ
folyamatokat, a gazdaság teljesítõképes-
ségét 2011-tõl egyrészt a globális világ-
gazdasági válság negatív hatásainak kifu-
tása, másrészt a kormányzat új, növeke-
désorientált gazdaságpolitikájának beve-
zetése révén mind a külsõ, mind a belsõ
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feltételek oldaláról várhatóan a megelõzõ
idõszaknál kedvezõbb tendenciák alakítják
majd. Az indoklás azonban leszögezi azt
is, hogy az elmúlt évekre jellemzõ mély vál-
ságból való kilábalás azonban csak foko-
zatosan történhet meg, azaz a tervezet
kockázatokkal is számol. 

A kormány gazdaságpolitikájának közép-
pontjában a gazdasági növekedés beindí-
tása mellett már a választási programban is
szereplõ foglalkoztatásnövelés áll úgy, hogy
mindeközben a költségvetés stabilitását és
konszolidációját is meg kell teremteni. Az
elõterjesztõ szerint a magyar gazdaság nö-
vekedési problémái mögött elsõsorban az
alacsony foglalkoztatottsági szint áll, amely
a gazdasági krízis körülményei között – saj-
nálatos módon – tovább csökkent. Ezért a
kormányzati gazdaságpolitika kiemelt célja,
hogy tíz éven belül egymillió új munkahely
jöjjön létre az országban. Az általános in-
doklás szerint az ezt megalapozó – adópo-
litikai, az üzleti környezet fejlesztésére, a ke-
resletorientáltabb oktatás mûködtetésére
vonatkozó – intézkedések bevezetése már
megkezdõdött. A várakozások szerint a
kedvezõbbé váló külsõ és belsõ feltételek
között a gazdaság már 2011-ben is dinami-
kusabbá válhat, így a kormány azzal szá-
mol, hogy a GDP növekedése 2011-ben el-
érheti a három százalékot. Ez az ütem –
szemben a 2010-ben várható 0,8%-os mér-
tékûvel – már nem kizárólag a külsõ keres-
let által hajtott exportnövekedésre alapozó-
dik, hanem meghatározó szerephez jut
benne a lakossági és vállalati fogyasztás,
valamint a külföldi és belföldi (akár állami)
beruházás is.

Már a kormányprogramban is kifejtett fis-
kális politika további célja a kormányzati
szektor méretének és hiányának egyidejû és
folyamatos csökkentése (bürokráciacsökke-
nés). Ez a prioritás köszön most vissza a
költségvetési tervezetben is. A mérséklõdõ

deficit – a várakozások szerint – lehetõvé te-
szi az adósságráta csökkenését, ezért a ter-
vezet azzal számol, hogy javulhat a gazda-
ság külsõ egyensúlya. A jövedelemközpon-
tosítás és újraelosztás szûkítése pedig a
magánszektor mozgásterét bõvítheti, hozzá-
járulva ezzel is a gazdaság versenyképes-
ségének növekedéséhez. Az általános in-
doklás szerint az adó- és járulékrendszer
változásai is a foglalkoztatottság növekedé-
sét ösztönözhetik. Mindennek eredménye-
képpen a kormány szerint azzal, hogy 2011-
re tovább csökken az államháztartás hiánya,
eredményszemléletben a GDP három szá-
zaléka alatt marad. Ez a  hiánycsökkentési
ütem követelménynek tekinthetõ ahhoz,
hogy – a maastrichti kritériumoknak megfe-
lelõen – az államadósság GDP-ben mért
arányát és az infláció mértékét egyaránt
csökkenteni lehessen. A dokumentum le-
szögezi végül: az államháztartás egyensú-
lyának javításával a kormány egyúttal bizto-
sítja, hogy Magyarország teljesítse azokat a
követelményeket, amelyek az euró beveze-
téséhez szükségesek. Fontos cél továbbá a
piacok és a nemzetközi szervezetek bizal-
mának visszaszerzése, ami önmagában ja-
vít a költségvetés helyzetén is.

Fõbb prioritások, fontosabb ágazati célok:
– gazdaságélénkítés;
– munkahelyteremtés, a foglalkoztatás

élénkítése;
– a családtámogatási rendszer erõsítése;
– a kormányzati mûködés- és szervezet-

rendszer átalakítása, a bürokrácia csök-
kentése;

– a közrend és a közbiztonság növelése;
– az egészségügyi struktúra megreformá-

lása;
– oktatási modernizáció;
– kedvezményes honosítási lehetõség

megteremtése a határon túli magyarok
számára;

– tanyafejlesztési program. 
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Mint látható, a költségvetési tervezet álta-
lános indoklásában a védelempolitikai célki-
tûzések mint meghatározó prioritások nem
szerepelnek. A több mint harmincoldalas
parlamenti anyagban mindössze egyetlen
utalás található a honvédelmi költségvetésre
vonatkozóan. Az indoklás leszögezi: a vé-
delmi elõirányzat 2011. évi forrásbõvülése a
NATO-tagságból adódó feladatok ellátására
és a hadsereg egészére kiterjedõ haderõ-
átalakítás megvalósítására nyújt fedezetet.
De vajon hol lelhetõ fel a tervezetben a for-
rásbõvülés? A minisztériumi kommunikáció
szerint ugyanis 2011-ben mintegy nyolc-
kilenc százalékkal növekszik a védelemre
fordítható állami finanszírozás mértéke a ko-
rábbi év költségvetési keretéhez képest.
Többek között erre keresi a választ e tanul-
mány következõ fejezete.

A 2011-es védelmi költségvetés
legfontosabb sarokszámai

A költségvetési tervezet szerint 2011-ben a
Honvédelmi Minisztérium, valamint a Ma-
gyar Honvédség katonai szervezeteinek
alapvetõ feladata egyrészt a Magyar Köz-
társaság függetlenségének, területi épsé-
gének, nemzetközi szerzõdésekben rögzí-
tett határainak, lakosságának és anyagi ja-
vainak védelme, másrészt pedig NATO- és
EU-tagságából eredõ kötelezettségeinek
teljesítése, hadfelszerelés-fejlesztési fel-
adatainak végrehajtása. A tervezés során a
minisztérium a fõ hangsúlyt a Magyar Hon-
védség mûködõképességének fenntartásá-
ra, professzionális jellegének erõsítésére, a
nemzetközi (például afganisztáni szerep-
vállalás és annak bõvítése) és a NATO-vál-
lalások szükségleteinek biztosítására, a
Gripen-bérleti díj és egyéb járulékos kiadá-
sai esedékes kötelezettségeinek teljesítésé-
re, valamint a 2011. évi EU-elnökségi fel-

adatok ellátására helyezte. A költségvetési
javaslat a Tárca Védelmi Tervezõ Rendsze-
rének (TVTR) eljárása alapján került össze-
állításra. A részletes költségvetési tervezési
elõírásokat „A Honvédelmi Minisztérium fe-
jezet 2011–2014. évi költségvetési tervének
összeállításához szükséges adatszolgálta-
tás rendjérõl” szóló 186–5/2010. nyt. számú
HM KÁT köriratban határozták meg.

A védelmi büdzsé kiadási oldala 2011-ben
mintegy 275 milliárd forintban került megter-
vezésre: azaz a tárca a támogatási elõirány-
zatból 255 milliárd forinttal, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztártól befolyó 13
milliárd forinttal, továbbá a mûködéshez kap-
csolódó mintegy hétmilliárd forinttal kalkulál.
Ez azt jelenti, hogy a 2011-es katonai büdzsé
a prognosztizált GDP 0,97 százalékát teszi
ki. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy
az egy százalék alatti GDP-arányos finanszí-
rozás félreértésekre adhat okot egyrészt a
profiltisztítás miatt, másrészt az elõzõ évi
GDP-hez képest magasabbra prognosztizált
2011. évi GDP-adatból adódóan. 

Ami a profiltisztítást érinti, a HM jövõ évi
költségvetésébõl kikerül a „Hozzájárulás a
hivatásos katonák kedvezményes nyugellá-
tásának kiadásához” jogcím mintegy 27 mil-
liárd forintos összege, ami a honvédelmi fe-
jezet költségvetésének mintegy kilenc szá-
zalékát tenné ki. A fejezet prognosztizált
GDP-hez viszonyított aránya ezen összeg
beszámításával jóval meghaladná az egy
százalékot. Így a 2010. és 2011. évi költség-
vetést összehasonlítva megállapíthatjuk,
hogy a minisztérium kiadási fõösszege – a
fent említett, illetve a 2010. évi költségvetési
fõösszegben szerepeltett „Hadfelszerelés-
fejlesztési programok” jogcím nélkül – mint-
egy nyolc-kilenc százalékos növekedést
mutat. Mint ismeretes, a „Hadfelszerelés-fej-
lesztési program” – a 2010. évre vonatkozó
költségvetési törvény alapján – egyfajta köz-
ponti zárolásként funkcionált, hiszen csak a
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központi bevételi elõirányzatok teljesítésé-
nek alakulása figyelembevételével, és a kor-
mány külön engedélyével lehetett volna fel-
használni. Ez tulajdonképpen azt jelentette,
hogy a honvédelmi tárca csak abban az
esetben juthatott volna a mintegy 29 milliárd
forinthoz, ha a bevételi elõirányzat (azaz a
2010-ben várhatóan befolyó adók és járulé-
kok összege) 102,9 százalékon teljesül, ami-
re egy gazdasági-pénzügyi válság közepet-
te minimális esély mutatkozott. Ráadásul ez
az egyelõre zárolt elõirányzatot csak a szö-
vetségi tagságból, a biztonsági környezet-
bõl és kihívásokból adódó katonai képessé-
gek kialakítása érdekében elindított, 2010-
ben megvalósuló fejlesztési programokra le-
hetett volna fordítható. Ezt a zárolási fejeze-
tet 2011-ben az új honvédelmi vezetés nem
szerepelteti külön a büdzsé tervezetében,
pontosabban beépült a katonai költségve-
tés fõösszegébe.

Tovább növelheti a tárca forrásigényét elvi
bevételként a MiG–29-es repülõgépek eset-
leges értékesítésébõl származó bevétel,
amit a Magyar Honvédség technikai moder-
nizációjára használhat fel a minisztérium. Az
Állami Számvevõszék jelentése szerint a mi-
nisztérium az ebbõl tervezett bevételt sza-
bályosan nem vette figyelembe a fejezet fel-
használható forrásai között, hiszen az üzlet
realizálására nincs kellõ garancia 2011-ben.

Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy
az elõzõ évekhez viszonyítva valóban meg-
figyelhetõ kisebb növekedés, ám ez is leg-
feljebb annyit jelent, hogy a honvédelmi költ-
ségvetés nominális értelemben szinten tartó
jellegû, azaz reálértékû növekményrõl iga-
zából nem beszélhetünk. Fontos továbbá le-
szögezni, hogy az Országgyûlés 2011-re is
felhatalmazza a honvédelemért felelõs mi-
nisztert, hogy az államháztartásért felelõs
miniszter elõzetes egyetértésével a védelmi
tevékenység, a NATO felé vállalt haderõ-fej-
lesztési célkitûzések, valamint az elõre nem

tervezett nemzetközi feladatok végrehajtása
céljából a Honvédelmi Minisztérium fejezet
címei, alcímei között – beleértve a címen be-
lül kiemelt elõirányzatokat is – indokolt eset-
ben átcsoportosítást hajtson végre.

A Honvédelmi Minisztérium 2011. évi
megtervezett költségvetési létszámkerete
27 500 fõ, amely ezer fõvel több, mint a
2010-es költségvetési létszám (26 500 fõ).
Örvendetes hír, hogy növekedés a szerzõ-
déses, illetve a hallgatói állománycsoportnál
következik be. (Mint ismeretes, a költségve-
tési létszámot a 2202/2007. (X. 29.) kor-
mányhatározattal módosított 2204/2006. (XI.
29.) kormányhatározat maximum 28 700 fõ-
ben határozza meg.) Ezzel a lépéssel tehát
a minisztérium a katonai állomány keretét 20
510 fõre növeli a 2010-es 19 383 fõrõl, s ez-
zel párhuzamosan a polgári állomány lét-
száma, még ha csak minimális mértékben
is, de tovább csökken 7117 fõrõl (2010)
6990 fõre. A mintegy hétezer fõt továbbra is
a minisztériumi apparátus, a katonai
ügyészségek, illetve legfõképpen az Állami
Egészségügyi Központban dolgozó köz-
szolgák teszik ki. A változások mindenkép-
pen elismerésre méltók, ugyanakkor jelez-
nünk kell, hogy az állománykategóriák kö-
zötti arányok továbbra sem minõsíthetõk
ideálisnak, a bürokrácia nagysága továbbra
is „túlfejlettnek” nyilvánítható. 

A teljes állományon belül a Honvédelmi Mi-
nisztérium igazgatása részére eredetileg 490
fõs létszám volt engedélyezve, azonban az
1216/2010. (X. 19.) kormányhatározat továb-
bi 60 fõvel, összesen 550 fõ létszámot hatá-
rozott meg. A tervezett létszám tíz fõvel ma-
gasabb a 2011-es EU-elnökségi feladatok
ellátásával összefüggõ egyes kérdésekrõl
szóló 2155/2008. (XI. 5.) kormányhatározat
alapján, így összességében a HM igazgatá-
si létszáma 560 fõben került megtervezésre.
Ezzel a döntéssel – a minisztériumok többsé-
gével ellentétben – a HM Igazgatásra vonat-
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kozóan nem történt meg az ötszázalékos ál-
talános kormányzati létszámcsökkenés.

A korábbi évekhez hasonlóan a védelmi
költségvetés determinációját eredményezi,
hogy a honvédelmi büdzsé legjelentõsebb
kiadási tételét a személyi juttatások teszik ki.
Állítjuk ezt annak ellenére, hogy a minisztéri-
um 2011-re nem tervezett illetményfejlesz-
tést. Ugyanakkor a tárca vezetése abban bí-
zik, hogy az új adórendszer révén emelked-
ni fog a katonák nettó illetménye. A költség-
vetés tervezetében errõl pontos kalkulációk
nem lelhetõk fel, így ezt a várakozást óvatos
optimizmussal kell kezelnünk. A humánállo-
mány bér- és járulékterhe 2010-ben 132,1
milliárd forintot tett ki, ez a költségvetés 47,3
százalékát emésztette fel. Ehhez képest a
2011-es tervben hasonló nagyságú és ará-
nyú terheket ró az illetmény- és bérkiadás a
honvédelmi költségvetési elõirányzatra: a
tervek szerint a jövõ évben kicsivel keveseb-
bet, mintegy 129,8 milliárd forintot (47,2%)
költhet az ágazat személyi juttatásokra (és a
járulékokra), ami 2,3 milliárd forintos csökke-
nés a 2010-es évhez képest. Ez azonban
úgy állhat elõ, hogy amíg a rendszeres sze-
mélyi juttatások (alapilletmény, illetményki-
egészítés, illetménypótlék) mértéke 2010-
hez viszonyítva mintegy 2,5 milliárd forinttal
nõni fog (68,1 milliárd forintról 70,7 milliárd-
ra), addig a nem rendszeres személyi jutta-
tások (jutalom, ügyeleti díjak stb.), illetve a
munkaadókat terhelõ járulékok közel ötmilli-
árdos kiadáscsökkenést eredményezhetnek
a tárca számára. A költségvetés megszorító
jellegére utal, hogy elmarad a jutalmak ki-
osztása is, mi több, a kormánytisztviselõk ju-
bileumi jutalmát is 60 százalékkal csökkenti
a tárcavezetés.

Mûködési és fenntartási kiadásokra a
tárca az összkiadás mintegy 36 százalékát
(kb. 99 milliárd forint) költi 2011-ben, ami
kétszázalékos visszaesés a 2010-es terve-
zett támogatáshoz képest. Ezen belül

négy kiemelt kiadási területet különített el a
minisztérium. 

1. A legtöbb forrás, 42,4 milliárd forint a
nemzetközi feladatok ellátása mellett logisz-
tikai programokra, tárcaszintû központi fel-
adatokra, a csapatok és intézmények saját
hatáskörû beszerzésére fordítható. A nem-
zetközi feladatok közül a legjelentõsebb ki-
adási tétel az afganisztáni szerepvállalás,
amire 2011-ben – számolva az újabb hazai
felajánlásokkal is –, mintegy 19 milliárd forin-
tot tervez a kormány. Ez több mint hétmilliárd
forinttal haladja meg a 2010-ben elköltött ha-
sonló kiadási összeget. A KFOR-kontingens
3,7 milliárd forintból gazdálkodhat, míg vál-
ságkezelõ és békemûveletek keretében fel-
ajánlott alegységek (NRF és Battle Group)
esetében 100 millió az elõirányzat, s a 2010.
évhez hasonlóan „felülrõl nyitott”. A nemzet-
közi tagdíjak, tagdíj jellegû befizetések kö-
zött a „Hozzájárulás a NATO költségvetés-
éhez” 4,4 milliárd forint tesz ki a NATO felé
vállalt kötelezettség, a „Hozzájárulás az EU
védelmi célú közös finanszírozású védelmi
alapjaihoz” pedig 450 millió forintot.

2. Az elhelyezési, üzemeltetési, fenntar-
tási és õrzésvédelmi szolgáltatás közpon-
ti megvásárlására mintegy 33 milliárd fo-
rintot tartalmaz a tervjavaslat. A 2010-es
költségvetésbõl még kiolvasható volt,
hogy a minisztérium mennyit szán a köz-
felháborodást okozó és szakmailag nehe-
zen védhetõ élõerõs és technikai õrzésvé-
delmi feladatokra, ám a mostani tervezet-
ben erre pontos adatot nem találtunk. A je-
lenlegi minisztériumi vezetés korábbi nyi-
latkozataiban élesen kritizálta a civil-pol-
gári õrzésvédelemmel foglalkozó vállalko-
zások alkalmazásának szélsõséges tech-
nikáját, és hitet tett amellett, hogy ezt a
gyakorlatot alapjaiban szünteti meg, s
megszervezi, hogy a katonai ingatlanok
védelmét a jövõben az önkéntes tartalé-
kos állomány végezhesse. Erre utaló jel,
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hogy a 2011. évi költségvetési tervjavaslat
kidolgozása során már megkezdõdött az
Önkéntes Tartalékos Rendszer kialakítá-
sára vonatkozó fõirányok meghatározása,
és a feladatok végrehajtására a minisztéri-
um 75 millió forint összegû kiadási elõi-
rányzatot állított be. 

3. A mûködési célú támogatásokra 2011-
ben összesen 14–15 milliárd forintot tervez
költeni a minisztérium. Itt elsõsorban a ke-
zelésében mûködõ nonprofit korlátolt fele-
lõsségû társaságok (például a HM Rekreá-
ciós és Kulturális Közhasznú Nonprofit
Kft.) támogatása, a személyi állomány ré-
szére nyújtandó szociálpolitikai juttatások,
valamint a társadalmi szervezetek (például
a Magyar Hadtudományi Társaság) dotá-
lása jöhet szóba. Így például az önkéntes
haderõhöz kapcsolódó toborzási felada-
tokra, kutatások, elemzések, médiaprojek-
tek, kiadványok, hagyományápolás, PR-
célú feladatok támogatására, valamint
kommunikációs tréningekre jelentõs ösz-
szeg jut a mintegy 5,3 milliárd forinttal gaz-
dálkodó HM Zrínyi Kommunikációs Szol-
gáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-re fordí-
tandó összegbõl. 

4. Végül a mûködési és fenntartási költsé-
geken belül 8,8 milliárdot tervezett a miniszté-
rium a csapatok és intézmények központi ter-
mészetbeni ellátásának biztosítása érdeké-
ben a logisztikai dologi kiadásokra. Ebben a
költségvetési alrendszerben kisebb javulást
prognosztizál írásunk a korábbi évben rögzí-
tett forrásokhoz (6,7 milliárd forint) képest.

A személyi juttatások (47,2%), valamint a
mûködési és fenntartási kiadások (36%)
mellett a honvédelmi költségvetés harmadik
kiemelt kiadási elõirányzata, a felhalmozási
(fejlesztési) fejezet – a korábbi évekhez ha-
sonlóan – a védelmi büdzsé vesztesének
minõsíthetõ. Noha a költségvetési források
16,8 százalékával, mintegy 46 milliárd forint-
tal gazdálkodhat a jövõ évben, ám a Gripen-

bérleti díj és az ezzel kapcsolatos egyéb já-
rulékos költségek (például kiképzési repülé-
si idõ vásárlása) több, mint 32 milliárd forint-
tal szûkítik a fejlesztési pénzek nagyságát.
Ebbõl adódóan 2011-ben mindössze 14 mil-
liárd forint maradna halaszthatatlan fejlesz-
tési beruházások megkezdésére vagy foly-
tatására, ám ebbõl a keretbõl finanszírozza
az állam a NATO Biztonsági Beruházási
Programjait is (3,6 milliárd forint), ezért 2011-
ben is legfeljebb a védelmi büdzsé három-
négy százaléka fordítható valódi katonai fej-
lesztésekre. Így például 2011-ben 565 millió
forint jut laktanya-rekonstrukcióra, 480 millió
helikopterek (Mi–8, Mi–17, Mi–24) javítására,
990 millió a betervezett gépjármû- és BTR-
programra, és közel 2,1 milliárd forint hír-
adó- és informatikai beruházásokra. 

Következtetések

A költségvetési tervezet általános indoklása
világossá teszi, hogy 2011-ben a kormány
legfontosabb céljai között a gazdaság stabi-
lizációja, a foglalkoztatottság növelése, a
GDP-arányos államháztartási hiány három
százalék alá csökkentése, valamint a nagy
ellátórendszerek (például oktatás, egész-
ségügy) reformjának beindítása szerepel. A
honvédelmi ágazatnak a korábbi évektõl el-
térõ többletfinanszírozására nincs fedezet a
költségvetésben.

1. A védelmi kiadásokat befolyásoló fakto-
rok (például a veszély- és fenyegetettség-ér-
zés negatív jellegû változása) között nincs
olyan tényezõ, amely következtében a kato-
nai költségvetés sarokszámai jelentõsen el-
mozdulnának a többletfinanszírozás irányá-
ba. Továbbra is igaznak véljük a korábbi ta-
nulmányainkban már megfogalmazott állítá-
sunkat, miszerint olyan idõszakokban, ami-
kor a nemzeti szuverenitás katonai értelem-
ben nincs veszélyben, akkor a katonai költ-
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ségvetési források befagyasztása nem vált ki
komolyabb szakmai-társadalmi ellenállást.

2. Az elõzõ két általános konklúzióból egy-
értelmûen következik, hogy a 2011-es költ-
ségvetés a „szinten tartás költségvetése”
(körülbelül a GDP egy százaléka). Mindazo-
náltal egy szakmai cikkben jeleznünk kell,
hogy ez a költségvetési tervezet nem talál-
kozik sem a NATO, sem egyes magyar jog-
szabályi (például Nemzeti Katonai Stratégia,
a „Magyar Honvédség további fejlesztésé-
nek irányairól” szóló 57/2007-es országgyû-
lési határozat) elvárásokkal.

A katonai költségvetés belsõ struktúrája
még mindig korszerûtlen szerkezetet mutat,
hiszen a kiadások közel felét 2011-ben is a
személyi juttatások teszik ki, miközben a va-
lódi fejlesztésekre fordítható források nagy-
sága jó esetben is csak a büdzsé három-
négy százalékára tehetõ. A fentebb említett
országgyûlési határozat mindeközben ki-
mondja, hogy a haditechnikai fejlesztésekre
fordított források arányának el kell érnie a vé-
delmi kiadások 20 százalékát. 

3. Támogatható kormányzati törekvés
ugyanakkor, hogy a minisztérium 2011-ben
már – igaz csak jelképes (75 millió forintos) –
forrást biztosít az Önkéntes Tartalékos Rend-
szer megerõsítésére. Ezt a rendszert tovább
erõsítendõ, a költségvetési tervezet parla-
menti tárgyalásának idõpontjában a védelmi
tárca vezetése benyújtotta a parlamentnek
„A honvédelemrõl és a Magyar Honvédség-
rõl szóló 2004. évi CV. törvény” módosításá-
ról (T/1667. számú törvényjavaslat), valamint
„a Magyar Honvédség részletes bontású lét-
számáról szóló 106/2007. OGY-határozat
módosításáról” (H/1671. számú OGY-hatá-
rozati javaslat) szóló elõterjesztéseket. Míg a
törvényjavaslat a tartalékos rendszer sziszte-
matikus átalakítását célozza meg (önkéntes-
ség alapján szervezõdõ mûveleti és védelmi
tartalék, valamint minõsített idõszakban köte-
lezõen behívható tartalékállomány), addig az
országgyûlési határozati javaslat lehetõvé te-
szi, hogy a Magyar Honvédség a jövõben
legfeljebb nyolcezer önkéntes tartalékosi
státust létesítsen.                                     
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