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Tisztelt Elnök Úr!
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „a NATOtagsággal kapcsolatos vállalások teljesítése érdekében a honvédelmi költségvetés emeléséről”
címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani.

...../2017. (.....) OGY határozat
a NATO-tagsággal kapcsolatos vállalások teljesítése érdekében a honvédelmi költségvetés
emeléséről
Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a honvédelmi költségvetés az alapvető nemzeti
érdekeknek megfelelően, és eleget téve a NATO-tagságból fakadó vállalásoknak, 2022. december
31. napjáig elérje a magyar GDP 2%-át a következő határozatot hozza:
1. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a 2018. évi központi költségvetésről szóló
törvényjavaslatot úgy nyújtsa be az Országgyűlésnek, hogy a honvédelmi költségvetés GDP-hez
viszonyított aránya elérje az 1,2%-ot, és tartalmazzon rendelkezést arra, hogy az így megállapított
összeg a 2018. évet követően 2022. december 31. napjáig minden évben a GDP 0,2%-ával tovább
emelkedjen.
2. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a honvédelmi költségvetés 1. pont szerinti
növekedésének összegéből a 2018-2022. közötti években évente legalább 50%-ot a haditechnikai
eszközöknek, az állomány egyéni felszerelésének és a szükséges képességeknek a megőrzésére és
fejlesztésére, további 20 %-ot pedig a katonák és a honvédségi dolgozók illetményének emelésére
fordítson.
3. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a megemelt költségvetéssel egyidejűleg terjessze az
Országgyűlés elé a Magyar Honvédség hosszútávú haditechnikai modernizációjának koncepcióját.
4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás
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
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 Magyar Honvédség költségvetése a rendszerváltást követően mindig meghaladta a GDP 1%át, ez csak az utóbbi hét évben süllyedt tartósan az 1%-os szint alá, mely súlyos károkat okozott
a Honvédség működőképességének fenntartásában. Miközben déli szomszédunk Oroszországtól
térítésmentesen kapott haditechnikával fejleszti haderejét, addig Magyarország inkább leépítette
védelmi képességeit, holott a NATO mind a varsói, mind a walesi csúcson fontos döntéseket
hozott meg.
A jelenlegi bizonytalan időkben a Szövetség szükségét látja védelmi és elrettentő képességi
megerősítésének. Az egyre sokasodó biztonsági kihívások mellett a bizonytalanság egyik fő okát
a Szövetség Oroszország magatartásában látja. A Varsói Nyilatkozat a Krím-félsziget annexióját
Kelet-Ukrajna destabilizálását is megemlíti. A Szövetség kénytelen megerősíteni a NATO keleti
szárnyát. Magyarországnak nemzeti érdeke, hogy aktívan vállaljon szerepet a kollektív védelem
és elrettentés feladataiban.
A Kormány által meghirdetett tízéves haderő-fejlesztési program alapján 2017-ben csak kisebb
változások várhatók, mint a tartalékos rendszer átalakítása vagy a Honvédelmi Sportszövetség
elindítása, 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 NATO annyira erős, amennyire a tagállamai haderői erősek, így Magyarországnak jól felfogott
nemzeti érdeke a Magyar Honvédség képességeinek érdemi fejlesztése és az állomány munkakörülményeinek javítása, a megváltozott és felfokozott biztonság környezet okán is. Ehhez pedig
elsődlegesen a honvédelemre fordított kiadások érdemi emelésére van szükség.
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