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A kormány által május 26-án, kedden benyújtott költségvetési javaslat szerint mintegy 162 milliárd
forinttal emelik a honvédelmi kiadások keretét: jövőre mintegy 778 milliárd forint juthat e célra. Ez
az összeg a jövőre jelzett nominális GDP nagyjából 1,66 százalékának felel meg.
A kormány már 2012-ben határozatban vállalta, hogy 2016-ig nominálértéken nem csökkenhet a
honvédelmi költségvetés, majd 2016-tól kezdődően évente legalább a GDP 0,1 százalékával növelik.
Azóta többször is azt hangoztatták: a honvédelmi kiadások 2024-re elérik a NATO által elvárt 2
százalékos GDP-arányt.
A jövő évi költségvetési javaslatban rögzítik, hogy a honvédelemre fordítható kiadásokat 2021-ben is
GDP-arányosan határozzák meg, a korábbi évekhez képest jelentősen magasabb többlet
biztosításával. Ez lehetőséget ad a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében
elkezdett fejlesztések folytatására és a személyi állomány megbecsülésének javítására. A kiadások
fedezetet biztosítanak Magyarország függetlenségének, területi épségének, nemzetközi
szerződésekben rögzített határainak, lakosságának és anyagi javainak védelmére, valamint a
szövetségi és nemzetközi szerződésekből eredő egyéb katonai kötelezettségek teljesítésére. A
javaslat szerint a honvédelmi illetményalap 2021 januárjától is 44 600 forint lesz.
Az előterjesztés szerint a honvédelmi tárca jövőre több mint 10 milliárd forinttal járulna hozzá a
NATO Biztonsági Beruházási Programjához. A NATO- és EU-felajánlás alapján kialakítandó készenléti
alegységek alkalmazásának kiadásaira 100 millió forint, az EU védelmi célú közös finanszírozású
védelmi alapjaihoz 616 millió forint hozzájárulást tartalmaz a honvédelmi költségvetés.
A Honvédelmi Sportszövetség támogatására jövőre több mint 1,2 milliárd forintot biztosítanának, a
debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium több mint 400 millió forintot kaphat, a
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat mintegy 32 milliárd forinthoz juthat.
A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ működési költségeire mintegy 47 milliárd forintot szán a
kormány a honvédelmi tárca keretéből. Ezek mellett az MH Egészségügyi Központjánál több mint 31
milliárdos bevétellel is számolnak jövőre.
A hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítvány működéséhez 17 milliárd forinttal járul
hozzá a HM.
A honvédelmi tárcánál jövőre több mint 41 milliárd forintos bevétellel számolnak. A jövő évi
költségvetés is rögzíti, hogy a honvédelmi célra feleslegessé vált hadfelszerelések, haditechnikai
eszközök és anyagok értékesítéséből származó bevételt a honvédelmi miniszter 2021-ben a Magyar
Honvédség technikai modernizációjára, a technikai eszközök fenntartására és javítására, képességés hadfelszerelés-fejlesztésre, az értékesítési eljárások során felmerült kiadások fedezetére, valamint
a honvédelmi szervezeteknél keletkezett hulladékok kezelésének, ártalmatlanításának kiadásainak
fedezetére használhatja fel.
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