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Az Országgyűlés
. . ./2007. (	) OGY határozata

a Magyar Honvédség további fejlesztésének irányairól

Az Országgyűlés a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004 . évi
CV. törvény 47 . § (1) bekezdésének b) pontja alapján a Magyar Honvédség további
fejlesztésének irányairól az alábbi határozatot hozza :

1 . Az Országgyűlés szükségesnek tartja a Magyar Honvédség fejlesztésének
folytatását. Ennek során a fő hangsúlyt a nemzeti és nemzetközi keretek közötti
alkalmazás követelményeinek egyaránt megfelelő katonai képességek kialakítására
kell helyezni .

2. A végrehajtandó képességfejlesztés, modernizáció és erőkoncentráció
eredményeként jöjjön létre egy professzionális, sokoldalúan, rugalmasan és
hatékonyan alkalmazható, nemzetközi (NATO, EU, ENSZ, EBESZ) együttműködésre
képes, kiképzett, feltöltött és bevethető szervezetekkel rendelkező, korszerű
eszközökkel felszerelt és finanszírozható haderő .

3 . A Magyar Honvédség hosszú távon (10-15 év alatt) - a honvédelemről és a
Magyar Honvédségről szóló 2004 . évi CV. törvény 70 . § (1) bekezdésben foglalt
feladatai végrehajtására is figyelemmel -, a már elért eredményekre alapozva legyen
képes - a magyar külpolitikai törekvésekhez igazodva - az ország határain kívül
folytatott műveletekben egyidejűleg egy dandár méretű erő hat havi harci-, és egy
zászlóalj méretű erő tartós (hat hónapon túli) nem harci körülmények közötti
alkalmazására ; vagy egy zászlóalj méretű erő tartós (hat hónapon túli) harci-, és egy
zászlóalj méretű erő tartós (hat hónapon túli) nem harci jellegű tevékenységére .

4. A fejlesztési feladatok fontossági sorrendjét a Magyar Honvédség
professzionális, valamint a műveleti területre telepíthető, ott együttműködésre és
működőképességének fenntartására alkalmas (expedíciós) jellegének erősítése
határozza meg . Ezen belül az egyes feladatokat a következők szerint kell rangsorolni :
a műveletre kijelölt, illetve műveleti részvételre tervezett alegységek, szervezeti
elemek fejlesztése, felszerelése ; a NATO Reagáló Erő és az EU harccsoport rotációkba
felajánlott alegységek felszerelése ; az irányítási-vezetési- rendszerek fejlesztésének
folytatása úgy, hogy azok illeszthetőek legyenek a kialakítandó hálózat alapú
hadviselés képességhez .

5 . A fejlesztés főbb követelményei és feladatai :

a) hazánk szövetségi tagsága, a biztonsági környezetben bekövetkezett
változások, valamint a haditechnika fejlődése és az elért képességek minőségi
fejlesztése alapján - figyelemmel az Észak-atlanti Szerződés 3 . cikkében foglalt
kötelezettségekre is - a feladatok ellátására alkalmas, költségtakarékosan
működtethető haderőt kell kialakítani és fenntartani ;

b) a fejlesztés biztosítsa, hogy a Magyar Honvédség előtt álló feladatok
végrehajtásához szükséges védelmi képességek fokozatosan erősödjenek, és
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folyamatosan javuljanak a szövetségi, illetve más nemzetközi kötelezettségek
teljesítésének feltételei, a kihívások és kockázatok kezeléséhez nem szükséges
képességeket meg kell szüntetni ;

c) a Magyar Honvédség váljon korszerűen kiképzett és felszerelt, műveleti
területre telepíthető, ott együttműködésre és működőképességének fenntartására
alkalmas (expedíciós) képességekkel is rendelkező haderővé ;

d) a Magyar Honvédség szervezeti felépítése és vezetési rendje feleljen meg
az országvédelem és a nemzetközi szerepvállalás szempontjainak . Működjön hatékony
és a kialakított szervezeti kereteknek megfelelő középszintű vezetési rendszer .
Növekedjen a végrehajtó, kiemelten a magas készenlétű, speciális képességekkel
rendelkező, bevethető és telepíthető kötelékek feltöltöttsége, egyidejűleg fejleszteni
kell a harci erők alkalmazhatóságához feltétlenül szükséges harci támogató és harci
támogató-kiszolgáló képességeket. A logisztikai támogatás terén - a nemzeti
felelősség elvét is figyelembe véve - a többnemzeti megoldások kapjanak elsőbbséget ;

e) a professzionális haderő követelményeinek megfelelő korszerű
állományszerkezet, valamint a megfelelő állomány-, és rendfokozati arány
kialakításához kerüljön kidolgozásra a jelenlegi előmeneteli rendszerre épülő
hitelesebb, átláthatóbb pályakép és életpálya modell . Az egyes szervezetek
sajátosságaira is figyelemmel, folyamatosan növekedjen a szerződéses tiszthelyettes és
legénységi állomány aránya, a nem kifejezetten katonai ismereteket igénylő
beosztásokban előnyben kell részesíteni a polgári állomány foglalkoztatását . A
megszerzett humánerőforrások megtartásának a minőségi teljesítmény hatékonyabb
ösztönzése és elismerése legyen az alappillére . Kiemelt szempontként kell kezelni az
állomány élet- és munkakörülményei lehetőségek szerinti javítását is ;

f) a Magyar Honvédség igényeihez igazodó foglalkoztatáspolitika
alkalmazásával, a toborzási és hadkiegészítési, tiszti, tiszthelyettesi képzési és
kiképzési rendszer korszerűsítésével és költséghatékony működtetésével folyamatosan
biztosítani kell a haderő részére a szükséges számú és minőségű személyi állományt ;

g) a szétválasztott termelői és fogyasztói logisztikai támogatás rendszerét a
megfelelő összhang biztosításával, koncentrált logisztikai és támogató szervezetekkel,
valamint a szükséges támogató és kiszolgáló katonai szervezetek fenntartásával kell
működtetni. A Magyar Honvédség gazdálkodásában a jövőben erősíteni kell a
versenyszféra szolgáltatásainak igénybevételét és a piaci módszerek alkalmazását ;

h) korszerűsített infrastruktúrával biztosítani kell a Magyar Honvédség
gazdaságos és kulturált elhelyezését, az állomány kiképzésének feltételeit, valamint az
ország területére érkező szövetségi erők Befogadó Nemzeti Támogatásának
kapcsolódó feladatait ;

6. A haditechnikai fejlesztés során fokozatosan végre kell hajtani az elavult,
gazdaságosan rendszerben nem tartható technikai eszközök cseréjét . Az új beszerzések
során a korszerűség, a hosszabb távú rendszerben-tarthatóság, a gazdaságos
üzemeltetés, a könnyebb szállíthatóság, a védettség, valamint a környezet- és a
természet védelmének szempontjait kell figyelembe venni . A beszerzések és
beruházások programokon keresztül valósuljanak meg . Ennek keretében a program
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teljes időtartamában biztosítani kell a katonai igények és a gazdasági lehetőségek
összhangját, az erőforrások költséghatékony felhasználását .

7. Hosszú távon törekedni kell arra, hogy az ország teherbíró képességével
összhangban a védelmi kiadásokra fordított költségvetési források GDP részaránya
folyamatosan közelítsen a NATO tagállamok átlagának megfelelő arányhoz, és a
haditechnikai fejlesztésekre fordított források aránya érje el a védelmi kiadások 20%-
át .

8 . A Kormány jelen határozat végrehajtásáról, illetve a fejlesztés aktuális
helyzetéről írásban, minden év I. félévében számoljon be az Országgyűlés
honvédelemmel foglalkozó állandó bizottságának .

9. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba . Egyidejűleg a Magyar
Honvédség hosszú távú fejlesztésének irányairól szóló 14/2004 . (111. 24.) OGY
határozat, valamint az egyes honvédelmi tárgyú országgyűlési határozatok
módosításáról szóló 112/2004 . (XI . 3 .) OGY határozat 1 . pontja hatályát veszti .
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INDOKOLÁS

Az ország gazdasági helyzetének változása, a biztonságpolitikai környezet, az
új biztonsági kihívások, valamint az önkéntes haderőre való áttérést követően a
képességorientált, minőségi vonatkozásban is professzionális fegyveres erő
kialakításának igénye - figyelemmel a 2006 . évi NATO Miniszteri Irányelvek
ajánlásaira, valamint a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási
és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak létszámáról szóló 2117/2006 . (VI . 30.) Korm. határozatban, illetve az
államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat
megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006 . (VI . 30 .) Korm. határozatban foglalt
rendelkezésekre - szükségessé tette a Magyar Honvédség feladatainak, képességei
alakulásának áttekintését és ezzel összhangban az eddigieknél hatékonyabb, a
végrehajtói szintet erősítő haderőstruktúra kialakítását .

A honvédelmi tárca a kormányprogrammal összhangban, a Magyar
Honvédség hosszú távú fejlesztésének irányairól szóló 14/2004 . (111 . 24.) OGY
határozat alapján folytatta a nemzeti és a szövetségi, valamint európai uniós
követelményeknek egyaránt megfelelő és szükséges mértékű képességek
megteremtését, a haderő fejlesztését . Az országgyűlési határozat szerint előirányzott és
ütemezett védelmi képességek és a rendelkezésre álló erőforrások áttekintése alapján
azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a haderő hosszú távú alakítását az előzőekre
tekintettel újra kell gondolni, meg kell teremteni a célok és lehetőségek szorosabb
összhangját. Így szükséges az országgyűlési határozatban foglaltak áttekintése és
szükség szerint az aktuális körülményekhez igazítása is .

Az országgyűlési határozat a 14/2004 . (111 . 24.) OGY határozatot és a
megváltozott külső és belső biztonságpolitikai és gazdasági körülményeket alapul véve
tesz javaslatot a Magyar Honvédség további fejlesztésére .

A honvédelmi tárca a hosszú távú elképzelések pontosítása, aktualizálása
során az alkotmányos és a szövetségesi kötelezettségek maximális teljesítése mellett a
fő hangsúlyt a hatékonyságra, a költségkímélő fenntarthatóságra és a hosszú távú
szervezeti stabilitás keretén belül megvalósítható korszerűsítésre, rugalmas,
feladatcentrikus, expedíciós jellegű alkalmazhatóságra fektette . Az eredeti, a 14/2004.
(111. 24.) OGY határozat első pontjainak tartalma beemelésre került az új tervezetbe . A
feladatok felsorolásának elhagyását az indokolta, hogy a honvédség feladatait
pontosan meghatározza a 2005 . január 1-jén hatályba lépett, a honvédelemről és a
Magyar Honvédségről szóló 2004 . évi CV. törvény .

Hosszú távon a fejlesztési feladatok fontossági sorrendjét, összhangban a
NATO Miniszteri Irányelvek ajánlásaival, a Magyar Honvédség professzionális
jellegének és expedíciós képességeinek erősítése és kiteljesítése határozza meg .

A Magyar Köztársaság szövetségi tagsága, a biztonsági környezetben
bekövetkezett változások, valamint a haditechnika fejlődése és a képességek minőségi
fejlesztése lehetővé teszik egy a korábbiaknál kisebb létszámú, ugyanakkor
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hatékonyabban és költségtakarékosabban működő, működtethető haderő kialakítását és
fenntartását .

A profiltisztítás révén csökkenő tárca létszám mellett nő a végrehajtó katonai
szervezetek aránya és feltöltöttsége . Az új, kialakítandó, modulokra épülő struktúra
lehetővé teszi a haderőnek a mindenkori feladat igényeihez optimálisan, rugalmasan és
jelentősen lecsökkentett reakcióidővel történő alkalmazását .

A termelői és fogyasztói logisztika szétválasztásával egyszerűsödik és
hatékonyabbá válik a csapatok logisztikai támogatása . Az adott feladat
végrehajtásához szükséges logisztikai háttér (szervezet, eszköz, anyag) a harcoló
kötelékek „testközelébe" kerül. A katonai szervezetek struktúrája és létszáma a
kitűzött képességcélokhoz igazodik .

A határozatba - tekintettel arra, hogy külön OGY határozat rendelkezik róla -
nem kerültek beépítésre létszámadatok .

A 14/2004. (111. 24.) OGY határozat felváltását indokolja továbbá, hogy
számos, korábban meghatározott feladat - kiemelten például az önkéntes haderőre
való áttérés, a sorállomány kiválásával kapcsolatos feladatok, úi kiképzési rendszer
kialakítása - végrehajtása megtörtént, ezért szükséges az aktuális feladatok pontosítása
és a következő tervezési időszak várható feladatainak előkészítése, megalapozása .

Az új határozat nem tartalmaz évszámokhoz, vagy jelentősebb technikai
eszközhöz, rendszerhez kötött konkrét feladatokat, mivel az OGY határozatban foglalt
célkitűzések részletes feladatokra történő bontását, ütemezését - hatáskörében eljárva
- a honvédelmi miniszter által előterjesztett és a Kormány által jóváhagyott, az
aktuális körülmények alapján és az OGY határozat keretein belül kidolgozott 10 éves
terv tartalmazza .

Új, hosszú távú célkitűzésként - figyelemmel a NATO Miniszteri
Irányelvekben foglaltakra - a határozatban rögzítésre került a fejlesztésre fordítandó
költségvetési források aránya .

Az országgyűlési határozat a Magyar Honvédség új, illetve pontosított - a
kialakult biztonságpolitikai helyzet értékelésén, az alkotmányos kötelezettségek és az
ország teherbíró képessége összhangján alapuló - további fejlesztése irányainak
meghatározására, egyidejűleg a jelenlegi, a Magyar Honvédség hosszú távú
fejlesztésének irányairól szóló 14/2004. (111. 24.) OGY határozat hatályon kívül
helyezésére irányul .
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