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XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
  8 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    3
Honvédelmi kapacitások fejlesztése 
céltartalék

103     000,0 /+103 000,0 m. kiadás/

Indokolás 

1. 

A Kormány által 2016-ban elfogadott hosszú távú program alapján 2016 és 2026 között évente a
magyar  GDP 0,1%-ával  (évi  kb.  35-40  milliárd  forinttal)  emelkedne  a  Magyar  Honvédség

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



költségvetése.  Ez a többletforrás azonban a technikai eszközök természetes amortizációjának
ellensúlyozására sem elegendő,  gyakorlatilag a  megemelt  Gripen-törlesztőrészletet,  illetve az
előirányzott  béremeléseket  tudja  csak fedezni.  Ráadásul  a  Magyar  Honvédség költségvetése,
amennyiben a Kormány egyáltalán betartja az ígéretét, így is csupán 2026-ra érné el a NATO
által elvárt 2%-os GDP-arányos szintet. A Kormány által meghirdetett tízéves haderő-fejlesztési
program alapján csak kisebb változások várhatók, az elégtelen légiszállító-képesség problémája
ugyanakkor továbbra is megoldatlan marad. Modernizációra ugyanakkor nem csupán a légierő
haderőnem esetében,  hanem a  szárazföldi  haderőnemet  tekintve  is  sürgősen szükség van.  A
fejlesztéseknek külön koncentrálnia kell az olyan nem hagyományos védelmi tevékenységekre,
mint  a  cyber-védelem,  illetve  a  honvédség  katasztrófaelhárítási  képességeinek  növelésére,
melyek a fokozódó globális kihívások miatt egyre fontosabbak lesznek. A költségvetés emelése
előkészítheti  a  katasztrófaelhárítási  tevékenység  átvételét  szervezetileg  is  a
belügyminisztériumtól.  A civil  lakosság  és  a  honvédség  együttműködésének  erősítése  és  a
Honvédség  társadalmi  kapcsolatai  érdemben  és  pozitívan  járulhatnak  hozzá  a  Honvédség
alapfeladatainak ellátásához.
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