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A K/7398. számú, „Hogyan alakulnak a jövő évi beszerzések?” című kérdésére az alább i
tájékoztatást adom.

1./ „Mennyiben változik a 2009-es fejlesztési, modernizációs terv végrehajtása a 2008-ban
megtervezetthez képest? ”

A Magyar Köztársaság 2009 . évi költségvetése tartalmazta a Honvédelmi Minisztérium fejeze t
2009. évi költségvetési el ő irányzatának főösszegét. A tárca kiadási és bevételi főösszege - a Fejezet i
Egyensúlyi Tartalékkal együtt - 320,623 MrdFt (támogatási főösszeg 307,359 MrdFt, a Fejezeti
Egyensúlyi Tartalék összege 29,396 MrdFt) .

A korábban tervezett költségvetési keretek csökkentése a tárca haditechnikai fejlesztés i
feladataira (programjaira) és azok ütemezésére terveink szerint lényeges befolyást nem gyakorol .

2./ „ Hogyan alakul a közeljövőben a BTR modernizációs programja, hogyan alakul a
gépkarabélyok modernizációs programja, valamint hogyan alakul az éjjel-látó eszközök beszerzése? ”

a./BTR Modernizációs Program :

A Magyar Honvédség 2005-2010 . között tervezett BTR-80 Harcjárm ű Modernizációs
Programja az eszközök korszerűsítésével és a szükséges prototípusok egy részének kialakításáva l
indult .

A BTR Modernizációs Program magába foglalja a BTR-80 és BTR-80A páncélozott szállít ó
harcjárművek helyreállítással egybekötött minimális műszaki tartalmú modernizálását, melynek
eredményeként egységes rendszer szerint kerülnek kialakításra a parancsnoki és fegyvernemi, illetve a
harcbiztosító és kiszolgáló típusváltozatok . A program alapvető modernizációs céljaként a
harcjárművek éjszakai harcászatra történ ő alkalmassá tétele, az eszközök rendszerben tarthatóságának
meghosszabbítása és speciális feladat ellátására szolgáló eszközök kialakítása volt kit űzve .

A BTR Modernizációs Program eredményeként pótoljuk a hiányzó alkalmazási képességeket ,
helyreállítjuk a javítást igényl ő harcjárműveket, javulnak az eszközök ergonómiai tulajdonságai .
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A program keretében 2007 végéig 115 db lövész és különféle fegyvernemi változatú harcjármű
készült el, mintegy 2,6 MrdFt értékben.

A 2008-2009. évekre biztosított mintegy 1,3 MrdFt terhére összesen 77 db eszkö z
modernizálására kapott megbízást a Vállalkozó, melyb ő l 33 db harcjármű készült el . A többi harcjámű
modernizálása 2009 első felében történik meg .

A program folytatásával számolunk : mintegy -3 MrdFt értékben, több mint 190 db harcjármű
modernizálásával .

b./ Gépkarabély Modernizációs Program :

A Gépkarabély Modernizációs Programot 2008-2014 . között tervezi végrehajtani . A fejlesztés
célja a Magyar Honvédségnél rendszeresített gépkarabély alkalmazhatóságának növelése - speciáli s
adapter és külső eszközkészlet kiegészítésével, amelynek keretében gránátvet ővel, különböző típusú
nappali és éjszakai irányzékokkal, lézeres célmegjelöl őkkel, taktikai lámpával kerülnek felszerelésre .
A fejlesztés az eszköz rendszerbetarthatósága idejének meghosszabbítását is eredményezi .

A 2008 . évi fejlesztés keretében megkezdődött a modernizált gépkarabély kialakítása (110 db )
és a szükséges kiegészítő eszközök beszerzése . A beszerzett mennyiségek alapvetően a 2009-ben
végrehajtandó haditechnikai vizsgálatok és csapatpróbák részére kerülnek kiadásra, célja a csapato k
szakmai véleményének és alkalmazási tapasztalatainak összegy űjtése .

Az észrevételek, javaslatok és tapasztalatok feldolgozását követ ően – előreláthatóan 2010-tő l -
történhet meg az elkészített prototípuson a szükséges változtatások végrehajtása és nagyob b
mennyiségű eszköz beszerzése .

A Magyar Honvédség 2009-2018. közötti időszakra vonatkozó 10 éves Stratégiai Terv
időszakában mintegy 7700 gépkarabély modernizálása tervezett . A program végrehajtására
megközelítőleg 7,26 MrdFt került betervezésre 2009-2014 . közötti időszakra .

c./ Éjjellátó eszközök beszerzése:

Az optikai és elektrooptikai eszközök fejlesztésének célja korszer ű figyelő és felderítő
eszközök biztosítása az MH felajánlott katonai szervezetei részére, azok éjszakai alkalmazási
képességének megteremtése érdekében. A program során mintegy 777 db éjszakai figyel ő távcső és
mintegy 381 db egyéni éjszakai figyel ő műszer beszerzése tervezett 2010-2018. között . A fejlesztésre
tervezett forrás megközelítőleg 2,95 MrdFt.

Az optikai és elektrooptikai eszközök beszerzése (éjjellátó) más fejlesztési programo k
részeként is folytatódnak, a BTR-80 Harcjárm ű Modernizációs Program és a különböz ő típusú
mesterlövész puskák fejlesztésének részeként .

A tárca kiemelten kezeli a külföldi missziók korszer ű éjjellátó eszközökkel történ ő ellátását . A
szükséges eszközök beszerzésére kiegészít ő források kerültek biztosításra, amelynek keretében 2009-
ben 54 db éjszakai figyelő távcső (50 MFt) és 100 db fejre (sisakra) szerelhető éjszakai figyelőműszer
(160 MFt) leszállítása történik meg .

A hazai beszerzésekkel párhuzamosan folyik az - amerikai támogatási program (FMF : Foreign
Military Funding) keretében, illetve a Koalíciós Támogatási Alap (CSF : Coalition Support Fund)
terhére történő – éjjellátó eszközök szállítása. Az FMF keretében 595 darab éjszakai figyel őműszer
leszállítása várható 2009 . I . félévében, amelyek a külföldi missziók ellátására és a hazai kiképzések
végrehajtására tervezett .
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Az egységes típus beszerzése érdekében az amerikai támogatás nemzeti forrásokka l
kiegészítésre került (FMS : Foreign Military Sell), amely lehetővé teszi az éjjellátó eszközök
mennyiségi növelését . A beszerzett eszközök alapvetően az afganisztáni missziók (NATO ISAF )
ellátását hivatottak biztosítani .

Budapest, 2008 . december
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