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I. KUTATÁS CÉLJA ÉS ELŐZMÉNYEI 
 

1. A kutatás előzményei és aktualitása 
 

A kutatási téma aktualitását indokolja a Magyar Honvédség működésének minden 
területére kiterjedő megújítása és napjainkban végrehajtásra kerülő haderőreformja. A 
haderőreform szükségességét a II. világháborút követő globális, bipoláris biztonsági 
architektúra megszűnése óta Európában megjelenő új típusú védelmi programok megjelenése, 
térhódítása, a NATO tagságunkkal együttjáró és vállalt katonai képességek létrehozása során 
alkalmazandó hatékonysági követelmények egyaránt indokolják. Napjainkban a fejlett európai 
országok védelmi programjaik alkotása során fokozott figyelmet fordítanak a haderők 
rugalmas alkalmazhatóságára és harci képességeik programozhatóságára. A védelmi 
programok és azok alkotó elemei a felgyorsult környezeti hatásoknak megfelelően folyamatos 
változásoknak vannak kitéve, néha egészen rövid idő alatt.  

 
A gyorsan változó környezethez való folyamatos alkalmazkodás kényszere miatt 

célszerűnek látszik a védelmi feladatokat újszerűen, folyamat- és programorientált módon 
megtervezni. A védelem alapfeladatainak megfelelő tervezési és költségvetési folyamatoknak 
képeseknek kell lenniük arra, hogy elviseljék ezeket a dinamizmusokat. A tervezési program 
részeként a felelős katonai vezetőknek és a menedzsereknek ma már minden szinten a "mi van 
akkor, ha (what-if)" típusú kérdésekkel kell vizsgálniuk és elemezniük gazdálkodási 
folyamataikat.  

 
A katonai vezetőknek fel kell készülniük, hogy releváns választ tudjanak adni ezekre 

az új típusú kérdésekre. A védelmi programok rugalmassága mellett egy másik kulcskérdés az 
erőforrás hatékony felhasználásának a biztosítása. "Nem csak arról van szó, hogy többet kell 

költeni a védelemre, hanem arról is, hogy bölcsebben kell költeni" - mondta Lord Robertson 
NATO főtitkár székfoglaló beszédében.  

 
Nyilvánvaló, hogy a téma akárcsak megközelítően teljeskörű feldolgozása messze 

meghaladja egy doktori értekezés adta terjedelem kereteit, ezért vizsgálataimat kénytelen 
vagyok néhány, általam legfontosabbnak ítélt területekre korlátozni, úgy mint a közbeszerzés, 
az ingatlangazdálkodás és a pénzügyi gazdálkodás. 

 
Az ország védelemének a szűk pénzügyi korlátok adta lehetőségek mellett is erősnek 

és rugalmasnak kell lennie. Ezért a hazai haderőreformnak fő célja a hadsereg 
működőképességének széles körben történő újragondolása. Alapvető cél egy, a XXI. század 
haderőszervezési elveinek és a NATO tagságból eredő követelményeknek még inkább 
megfelelő, ütőképesebb, a katonai képességek kialakítása és létrehozása tekintetében élenjáró, 
merőben új, "képességalapú" haderő létrehozása. Ezen fejlesztés keretében kell végrehajtani 
mindazokat a szervezeti, vezetési és működési átalakításokat, amelyek biztosítják az erők és 
eszközök leghatékonyabb vezetését és alkalmazását. Az átalakítás első üteme azonban nem a 
haditechnikai eszközök és fegyverrendszerek cseréjét jelenti elsősorban, hanem az 
alkalmazott vezetési - szervezési és gazdálkodási eljárások újragondolását. A fenti eljárások 
hatékonyságának javítása szervesen illeszkedik a kormánynak azon kötelezettségéhez, melyet 
a közigazgatás modernizációja területén vállalt az Európai Uniós integrációval kapcsolatban, s 
ez érinti az államigazgatás egészének megújulását is. 
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A NATO, illetve az Európai Unió országaiban, napjainkban kinyilvánított és 
gyakorlati alkalmazásban is megjelenő új közigazgatási gondolkodás és új közszolgálati 
filozófia (New Public Management) megköveteli a magas színvonalú és hatékony 
közigazgatást a tagjelölt országoktól is, mint az uniós elvárásoknak történő megfelelést. Az 
olyan fogalmak, mint hatékonyság (effectiveness), eredményesség (efficiency), takarékosság 
(economy), áramvonalasság (streamline) és képzettség (education), ma már mind felvételi 
követelményként jelennek meg a tagjelölt országokkal szemben, amelyeket a közszolgálat 
(public service/public sector) területén is teljesíteni kell.  

 
Ezért a közszolgálat újszerű megközelítése hazánkban is alapvető követelményként 

jelentkezik. A demokratikus választások jelentőségét szem előtt tartó államigazgatási 
szerveknek mindinkább el kell fogadniuk az adófizető állampolgár „őfőméltóságának” azon 
választói követelését, hogy a közszolgálati és állami feladatok - beleértve a védelmet is – 
végrehajtásukat tekintve költséghatékonyak legyenek. Más szóval, érjék meg az 
előállításukkal kapcsolatban felmerült ráfordításokat, és váljanak költség arányosan 
finanszírozhatókká. 

 
A védelmi feladatok gerincét alkotó csapatok haditechnikai eszközökkel, készletekkel 

és objektumokkal történő felszerelése a hadsereg ellátási és kiszolgálási rendszerének teljes 
megújulását követeli meg a hatékonyság és a gazdaságosság irányába. A védelemgazdasági 
tevékenység modernizációja és újraszervezése folyamán biztosítani kell a hatékony működés 
megvalósításához szükséges belső tisztánlátást, valamint a politikai vezetés és a parlamenti 
döntéshozók jobb rálátását a honvédelem ügyére. Meg kell valósítani a hatékony civil 
kontrollt a honvédség irányításának területén. Tehát a jövőben átláthatóvá kell tenni a 
Honvédelmi Minisztérium költségvetését. A hadsereggel kapcsolatos politikai és stratégiai 
célok tisztázása és megfogalmazása után elérkezett az idő azok megvalósítására és a gyakorlat 
módszertani elveinek kidolgozására majd folyamatos bevezetésére a HM tárca költségvetési 
forrásainak tervezése, hatékony felhasználása és eredményességi ellenőrzése terén.  
 
  

2. A kutatás célja 
 
 A rendszerváltást követően, éppen a NATO tagságból eredő kötelezettségeink miatt a 
hadsereg tevékenységét döntően a katonai szövetség részére felajánlott katonai-védelmi 
képességekben, minőségi és teljesítménymutatókban kezdték mérni és értékelni. A 
hatékonyság kérdése ismételten előtérbe került. Fokozatosan erősödött az igény a vezetés 
részéről a költségvetési pénzek felhasználása során a hatékonyság kimutatására és 
mérhetőségére, a civilkontroll pedig a védelmi költségvetés átláthatóságát (trancparency) 
szorgalmazza.  
 

A hadsereg civil kontrollja paradigmaváltást igényel a katonai gazdálkodás területén. 
Egy új gazdálkodási filozófia kialakítását és alkalmazását a védelmi erők gazdálkodása 
területén. Kutatásom végrehajtásakor elsősorban az vezérelt, hogy elemzően feltárjam a 
bevezetett szabályozók gazdaságra gyakorolt hatását.  

 
Alapvető kérdésként kezelem, hogy miként képes egy katonai szervezet, mint önállóan 

gazdálkodó gazdasági egység megfelelni a XXI. század gazdasági formációi által diktált új 
gazdasági kihívásoknak? Hogyan képes élni az államháztartás bevételi oldalának adók útján 
történő további növelhetőségének beszűkült tere, s kiadásainak egyidejű kordában tartása 



 4 

mellett? Ilyen és még hasonló kérdésekre keresem a választ a controlling módszerek és 
technikák adaptálása révén, nevezetesen a Magyar Honvédség költségvetési gazdálkodásának 
tevékenység, feladat, program alapú tervezésének és menedzsmentjének controlling 
koncepció oldaláról történő megközelítésével. Ahol megtalálható a közszolgálati szektor 
hatékonysági alapkövetelményének egyik legsarkalatosabb pontja, a szakfeladatok 
teljesítéséhez kapcsolható rendelkezésre álló erőforrásokkal összepárosított gazdálkodói 
felelősség.  

 
 

II. A kutatás módszere és az értekezés felépítése 
 

1. A kutatási feladatok megközelítése  
 
 A doktori értekezésem több tudományterületet köt össze: a közgazdaságtudományt, 
illetve azon belül a vezetéstudományt, a katonai gazdaságtant és a hadtudományt. 
Vizsgálataim középpontjában a katonai gazdálkodást a védelmi feladatokkal összekapcsoló 
modern védelmi tervezési folyamatok, élenjáró információrendszerekkel támogatott 
nyilvántartási és beszámolási rendszerek védelmi célú alkalmazását. A kutatás során 
megfogalmazott célkitűzés megvalósításakor a modern (más néven normál) tudomány 
módszertanára támaszkodtam. A normál tudomány a világot objektív módon létezőnek és 
megismerhetőnek, önmagát pedig érték-semlegesnek tekinti. Leírásában alapvetően 
pozitivista módszertan szabályai szerint jár el. Kutatási kérdéseim megválaszolásánál és 
igazolásánál e pozitivista módszertan szabályait követtem. 

Részleteiben: 
- a hipotézisek alkotása, általánosítható ok-okozati kapcsolatainak feltételezéséből 

indultam ki; 
- a hipotézisek empirikus vizsgálatokon keresztül történő megerősítését vagy 

elvetését alkalmaztam. 
 

A kutatás végrehajtásakor előbb a szakirodalom feltérképezését hajtottam végre. Azt 
kerestem, hogy az elmélet hogyan közelíti meg a kutatás tárgyát, illetve megelőző kutatások 
folytak-e a témában, s ha igen, akkor azok milyen eredményre vezettek. A szakirodalmi 
feltáró munkát a hipotézisek megfogalmazása zárja. Ezt követően egy empirikus és 
adatfelvételi szakasz következik. E vizsgálatok alapján jutottam el a hipotéziseim 
igazolásához. 

 

2. A kutatás módszere és a HM tárca gazdálkodásának alapvető 
sajátosságai 

2.1. A kutatási módszertan bemutatása 
 
 A tapasztalatok szerint az empirikus kutatás megvalósítását több tényező befolyásolja, 
amelyek közül a kutatási kérdés kezelése kiemelkedő. A kutatási kérdés határozza meg a kutatáskor 
alkalmazható megközelítéseket. Babbie szerint a társadalomtudományi kutatási módszerek két fő 
csoportját különböztetjük meg. A kvantitatív kutatás a változók közötti ok-okozati kapcsolatok 
meglétéről, irányáról és erősségéről ad útmutatást, míg a kvalitatív kutatás akkor alkalmazható 
sikeresen, ha a kiváltó okokat és a hatásmechanizmusokat nem ismerjük (Babbie, 1995).  



 5 

Ennek megfelelően a kutatásom mindenképpen feltáró irányultságú, amelyet behatárol 
a különböző módszertanok közötti választás lehetősége. A kutatásomban nem törekszem egy 
részletesen kidolgozott modell bemutatására, leírására és értékelésére.  

 
Az értekezés alapját képező kutatás egy menedzsment eszköznek, a közszolgálat, 

közelebbről a hadsereg részéről történő alkalmazhatóságát vizsgálja. A kutatás a 
dokumentumelemzés módszerén alapul, feltáró-értelmező elemzés formájában. Feltárja a 
területen található legújabb kutatások eredményeit, s igyekszik használható módszertant 
szolgáltatni a Honvédelmi Minisztérium védelemgazdasági döntésekért felelős felső vezetők 
és a végrehajtásban dolgozó vonalbeli vezetők, parancsnokok, gazdálkodásért felelős ellátó és 
kiszolgáló tevékenységet folytató szolgálati ágvezetők, védelemgazdasági szakemberek 
részére.  
 

2.2. A HM tárca gazdálkodásának alapvető sajátosságai 
 

A honvédelmi szervek jogi és gazdálkodási értelemben éppen úgy a költségvetési 
szervek közé tartoznak mint például az általános iskolák, a kórházak vagy a helyi 
önkormányzatok. Habár valamennyi költségvetési szerv a társadalmi közös szükségletek 
kielégítésére került létrehozásra, a honvédelmi szerveket a „civil” költségvetési szervekkel 
összehasonlítva jelentős specialitásokat találhatunk. A legalapvetőbb különbség abból adódik, 
hogy a honvédelmi szervek békeállapotban nem tesznek mást, mint a rendkívüli, háborús 
helyzetre – alaprendeltetésükre – készülnek fel. Ennek megfelelően a szervezeti egységek és a 
személyek alá- és fölérendeltségében, a technikai eszközökkel, készletekkel történő ellátás 
rendjében és ebből következően a költségvetési gazdálkodásban is olyan specialitásokkal 
találkozhatunk, amelyek semmilyen más költségvetési szervre nem jellemzőek. 
 

Az államháztartás szintjén a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási 
szabályokat alkotók tisztában vannak e különbségekkel, ezért lehetőséget teremtenek a 
honvédelmi szerveknek arra, hogy részben eltérő szabályok kerüljenek kialakításra e 
különbségek kezelésére. A költségvetési szervek gazdálkodásának legfontosabb, 
legalapvetőbb szabályait az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény határozza 
meg. E törvény záró rendelkezési között teremtett az Országgyűlés lehetőséget arra, hogy a 
honvédelmi miniszter alárendeltségébe tartozó szervek gazdálkodására a Kormány külön 
szabályokat alkosson.  
 

Maga az államháztartásról szóló törvény is évről évre változik, illetve más 
jogszabályok is jelentős hatást gyakorolnak a költségvetési szervek működésére, így például 
az „Üvegzseb” program (a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának 
nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével kapcsolatos államháztartási szintű program) során 
megalkotott jogszabályok. De itt említhetnénk a vagyongazdálkodás növekvő szerepét is – e 
terület jelentőségét, a szabályozás részletességét tekintve kezd „felnőni” a költségvetési 
előirányzatokkal történő gazdálkodáshoz. 

 
Másrészt a honvédelmi szervek működésében, belső hierarchikus rendjükben is 

jelentős változások történtek, többek között 1999-ben hazánk csatlakozott a NATO-hoz, 
amelynek kapcsán új gazdálkodási folyamatok jelentek meg a honvédelmi szerveknél, illetve 
jelentős lépések történtek – sok esetben külső kényszer hatására – a gazdálkodás 
racionalizálásának irányába. 
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2.2.1. Speciális szabályozás elvei 
 
Mivel mind az államháztartás egészére vonatkozó szabályozást, mind a honvédelmi 

szervek működését viszonylag gyakori változások kísérik, ezért a következő alapelveket 
célszerű a gazdálkodás során érvényesíteni: 

 
1. Szerkezeti egységesség – a specialitásokat megfogalmazó szabályok nagy 

száma miatt az ezekkel kapcsolatos jogszabály – a könnyebb áttekinthetőség érdekében – 
célszerű, ha követi azoknak a jogszabályoknak a felépítését, amelyekhez képest 
megfogalmazásra kerülnek e sajátosságok;  
 

2. Szubszidiaritás – a szubszidiaritás elvének értelmében minden szakterületi 
sajátosság szabályozását azon a lehető legalacsonyabb szinten kell megtenni, amelyen az 
még a szabályozandó szervezetek, területek teljes körére vonatkozik. Ennek megfelelően a 
honvédelmi feladatokhoz kapcsolódó gazdálkodási tevékenység során is el kell határolni a 
Kormány, honvédelmi miniszter és különböző szintű katonai vezetők által szabályozandó 
területek körét; 

 
3. Időtállóság – a szabályozóknak célszerű kerülniük a konkrét szervezeti 

megnevezéseket, titulusokat, különben kerékkötőivé válhatnak a szervezetek 
dinamizmusából adódó változásoknak. 
 

4. Terminológiai egységesség – az államháztartással kapcsolatos szabályozókban 
gyakoriak az olyan kifejezések melyeket a honvédelmi szervek – a sajátos gazdálkodás 
következtében – más tartalommal használnak, így szükséges a különbségek tisztázása, a 
félreértelmezések lehetőségének elkerülése. 

 
 

2.2.2. A specialitások területei 
 

 Röviden tekintsük át, hogy melyek azok a főbb területek, amelyek vonatkozásában a 
honvédelmi szervekre más szabályok vonatkoznak, mint a többi költségvetési szervre: 

1. gazdálkodási sajátosságok – a katonai szervezetek belső sajátossága, hogy – 
eltérően a többi költségvetési szervtől – nem csak egy gazdasági szervezettel 
rendelkeznek, hanem az államháztartásban általánosan elfogadott definíció szerinti 
gazdálkodási feladatok ágazatonként megoszlanak különböző szervek – így a 
logisztika, a pénzügy, az elhelyezés, a személyügy stb. – között.  
 

2. gazdálkodási hatáskörök – A katonai szervezetek ellátása éppen a háborús 
működésből következően szükségszerűvé teszi, hogy egyes gazdálkodási 
részterületeken – a honvédelmi szervek egységes ellátása érdekében – intézményi 
szintről fejezeti szintre kellett emelni a parancsnok (vezető) jogszabályokban 
meghatározott jogköreit a kapcsolódó kötelezettségekkel és felelősséggel együtt, majd 
e jogkörök kijelölt szervezetekhez kell csoportosítani. 
 
Szintén a csak a honvédelmi szervekre jellemző sajátosság a központi gazdálkodás, 
amelynek keretében természetben kerülnek ellátásra bizonyos eszközökkel, illetve 
készletekkel. Részben ehhez kapcsolódik a szintén csak a HM fejezethez tartozó 
szervezetekre jellemző ellátási-utaltsági rend, amelyben egyes gazdasági 
tevékenységek vonatkozásában egy központi gazdálkodást folytató honvédelmi szerv 
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látja el az utalt honvédelmi szervet (illetve a gyakorlatban általában több utalt 
szervezetet is).  

 
3. a honvédelmi szervek besorolása – a központi gazdálkodásból, az ellátási-

utaltsági kapcsolatokból következően a honvédelmi szervek többsége nem felelne meg 
azoknak a kritériumoknak, amelyeket az államháztartási törvény és a kapcsolódó 
kormányrendelet a gazdálkodásuk megszervezésének módjára tekintettel teljes 

jogkörű, illetve a költségvetési előirányzatok feletti teljes körű rendelkezéssel bíró 
költségvetési szervekkel kapcsolatban meghatároz. Mivel a gazdálkodás lényegét 
tekintve a katonai szervezetek többsége megfelelne ezeknek a kritériumoknak, csak 
formájukat tekintve nem, így e szabályok a HM tárcához tartozó szervezetek esetében 
kevésbé szigorúak. 

 
4. gazdasági vezetők szerepe – mivel a honvédelmi szervek nem csak egy 

gazdasági szervezettel rendelkeznek, így – és ez szintén csak itt jellemző sajátosság – 
a gazdasági vezetői funkció és felelősség is a sajátos körülményekkel összhangban 
megosztásra kerülhet. Ennek kapcsán a jogszabályokban meghatározott képesítési 
követelményekkel nem szükséges valamennyi vezetőnek rendelkeznie; az csak az 
illetékes pénzügyi-számviteli vezető részére került előírásra. 

 
5. NATO Biztonsági Beruházási Program – az ennek keretében megvalósuló 

fejlesztések pénzügytechnikai elszámolása nem illik az államháztartásban 
meghatározott keretek közé, de e programok fontosságára való tekintettel ezen 
elszámolásokra mégis lehetőséget teremt a speciális szabályozás. 

 
6. védelmi fejlesztési programok – A haderő korszerűsítése érdekében elindításra 

kerülő védelmi fejlesztési programok esetében – az implicit kötelezettségvállalás 
elkerüléséhez – szükséges a teljes életciklus költségeinek megtervezése. A 
haditechnikai eszközök, a robbanó- és harcanyagok kivonása és megsemmisítése 
ugyanis olyan jelentős költségekkel járhat, amelyek kimutatása befolyásolhatja a 
fejlesztési programokra vonatkozó kezdeti döntést, vagyis jelentősen bővíti a 
döntéshozók látókörét. E programok dinamikája miatt a kapcsolódó terveket – az 
előrelátás biztosítás érdekében – tervidőszakonként pontosítani is szükséges. 

 
7. kötelezettségvállalás időbeli kibővítése – A HM fejezetnél a közbeszerzési 

eljárások elhúzódása, illetve sokesetben a haditechnikai eszközök, hadianyagok 
gyártási folyamatának időszükséglete következtében a szakmai, műszaki teljesítés 
csak a tárgyévet követő év második felében realizálódik. Az államháztartásról szóló 
törvény előírásait alkalmazva így e speciális eszközök, készletek beszerzésében 
komoly fennakadások lennének, ezért a honvédelmi szervek esetében a 
kötelezettségvállalás időszaka a tárgyévet követő év végéig kiterjesztésre került. 

 
8. vagyonelemek bérbeadásából befolyt bevételek – a HM vagyonkezelésében 

lévő, de nem a honvédelmi szervek által használt vagyonelemek – a honvédelmi 
szervek feladatai teljesítésének elősegítése, támogatása, biztosítása, illetve a 
honvédelmi szervek személyi állománya kulturális, sport, jóléti, szociális helyzetének 
javítása céljából – gazdálkodó szervezetek részére történő bérbeadásából befolyt 
bevétel egy része – a számviteli jogszabályok alapján elszámolt értékcsökkenési leírás 
mértékéig – visszatérülésnek minősül. Így e bevételeket a HM-nek nem kell a 
központi költségvetésbe befizetnie, hanem az így befolyt összeget öt éven belül 
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köteles e kincstári vagyonelemek felújítására, állagvédelmére, pótlólagos beruházására 
fordítani.   

 
9. katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó speciális szabályok – a 

katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó sajátos szabályok lényegében 
összhangba kerültek a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó 
szabályokkal. E szabályok értelmében például a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok 
a szigorúan titkos minősítésű beszámolóikból egyszerűsített, nyílt minősítésű 
beszámoló összeállítására is kötelezettek, amelyet a Pénzügyminisztérium illetékes 
szervének a HM fejezet költségvetési beszámolójának részeként kell megküldeni. 

 
10.  többszörös előirányzat-maradvány megvonások és kiegészítések – A haderő-

átalakítás kapcsán végrehajtásra kerülő szervezeti változások során számos katonai 
szervezet megszűnik, átalakul vagy egyik költségvetési alcímről másikra kerül át. A 
szervezeti változások mellett a feladatok is átrendeződnek; jelentősen megváltozott 
például a központi ellátási rendszer. Ennek következtében a szervezetek által végzett 
feladatoknak és az azokhoz kapcsolódó előirányzat-maradványoknak a jóváhagyása 
azon az (al)címen történik, ahová a szervezet vagy a jogutódja, illetve a feladat került. 
Az elöljáró szerv a maradványt egyes honvédelmi szervek részére kiegészítésként 
hagyja jóvá, míg más honvédelmi szervektől megvonja.  
A többszintű szervezeti felépítés miatt többszörös előirányzat-maradvány 
megvonások, kiegészítések történnek, melynek következtében dologi kiadásként, 
működési bevételként történő elszámolásuk esetén a tárca beszámolójában a kiadási és 
bevételi főösszegben halmozottan jelentkeznének. Ennek elkerülése e maradványok 
ott számolhatók el teljesített bevételként és kiadásként, ahol az előirányzat-maradvány 
ténylegesen felhasználásra került. E rendelkezés alapvetően technikai jellegű, de 
mégis kiemelt jelentőségű, mivel ennek hiányában a bevételek és kiadások halmozott 
elszámolása a tárca, illetve az államháztartás zárszámadásának torzulását okozná, 
továbbá hátrányosan befolyásolná a nemzetközi szervezetek és a NATO felé küldött 
költségvetési adatokat is. 

 
11. törzskönyvi nyilvántartásra vonatkozó szabályok – a Kincstár által vezetett 

törzskönyvi nyilvántartásba (mely a költségvetési szervek alapadatait tartalmazza) az 
államháztartásról szóló törvényben kapott felhatalmazásnak megfelelően a honvédelmi 
szerveknek csak egy meghatározott köre kerül felvételre. Ezek alapvetően azok az 
önállóan gazdálkodó, illetve az egyes gazdálkodási feladatok központosított 
végrehajtására létrehozott honvédelmi szervek, amelyek adatai nyilvánosak a gazdaság 
más szereplői számára. A szabályozás egyben meghatározza azon adatok – 
honvédelmi érdekeket nem sértő – körét, amelyekről az adatszolgáltatást a Kincstár 
biztosítja.  

 
A katonai feladatokat ellátó honvédelmi szervek pénzügyi-gazdasági 
tevékenységeinek döntő részét a központi gazdálkodás keretében elkülönült ellátó 
szervek végzik. Az ellátásra utalt honvédelmi szervek piaci, üzleti kapcsolatokat 
jellemzően nem létesítenek, így a rájuk vonatkozó adatok nyilvánosságra hozatala – 
mely honvédelmi érdekeket sérthet – nem indokolt, így azokról a tárca saját 
hatáskörben vezet nyilvántartást. A speciális szabályozás egyben tartalmazza annak 
részleteit, hogy az ide tartozó költségvetési szervek miként jöhetnek létre, mivel az 
általános szabályozás ezt a Kincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban történő 
bejegyzéshez köti. 
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3. A védelmi beszerzési rendszer kialakulása és főbb 
sajátosságai 
 
Az elsőként tárgyalt közbeszerzés intézményének fogalma hazánkban először 1897. 

évi XX. törvénycikkben lelhető fel. Ebben a törvényben, illetve az ezt követő ipari témájú és 
„ágazati” jogszabályokban a verseny biztosításán túl nagy hangsúlyt fektettek még a hazai 
szállítók kedvezményezésére. A második világháborút követően az első, már liberalizálódó 
gazdaságpolitika terméke volt a versenytárgyalásokról szóló 1987. évi XIX. törvényerejű 
rendelet, amely azonban még igen sok tekintetben távolról sem felelt volna meg a kor nyugat-
európai követelményeinek.  

 
Magyarországon a rendszerváltást követően elkészülhetett az első közbeszerzési törvény, 

amely alkalmazkodott mind az európai államok (EU), mind a nemzetközi környezete (WTO, 
UNCITRAL) szabályaihoz. Ebben az 1995. novemberében hatályba lépett törvényben 
építettek a második világháború előtti magyar szabályozásra is. A jelenleg hatályos 2003. évi 
CXXIX. törvény 2004. évben lépett hatályba, melynek céljai között szerepelt a közösségi 
jogharmonizáció követelményeinek való megfelelés is.  

 
A közbeszerzés intézménye mindenekelőtt a piacgazdaság elkerülhetetlen szüleménye, 

hiszen a gazdaság szereplőinek egyre inkább összefonódó, szövevényes kapcsolatai a 
fogyasztói társadalom igényeinek megfelelni igyekvő piacok keltette igény, hogy hívják életre 
az ajánlattevő cégek versenyeztetésének gyakorlatát. A közbeszerzés intézménye ugyanis 
biztos alapot teremt az üzleti vállalkozásoknak, amelyből azok lehetőségeikhez, profiljukhoz 
mérten elméletileg „egyenlő esélyekkel” részesedhetnek. 

 
Ugyanakkor a közbeszerzési törvény az államháztartási reform-munkálatok egyik eleme 

is, hiszen a mindenkori kormányok kezében a közbeszerzés eszköz a korrupció elleni 
küzdelemben.  

 
Fontos szempont a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széleskörű 

nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny 
tisztaságának biztosítása. A közbeszerzések szabályozásának célja tehát továbbra is az, hogy 
biztosítsa az államháztartási forrásokból lebonyolított beszerzések átláthatóságát, 
nyilvánosságát, a közpénzek hatékony felhasználását, az esélyegyenlőségen alapuló tiszta 
verseny megvalósulását, és egyben ésszerű mozgásteret biztosítson az ajánlatkérők számára 
beszerzéseik megvalósításához, és hogy egyensúlyban tartsa az ajánlatkérői, ajánlattevői 
érdekeket valamint a közérdek szempontjait.  

 
A világ szinte minden országára igaz, hogy a védelmi kiadások jelentős részt képviselnek 

az állami kiadásokon belül. A védelmi beszerzések sajátos helyet foglalnak el az országok és 
így hazánk gazdasági szerkezetében is. A különböző politikai szerkezeteket vizsgálva a 
honvédelmi közbeszerzés piacát a nemzeti szintű elszigeteltség, a többi közbeszerzési piachoz 
viszonyított sajátosságok, és egy olyan jogi keret jellemzi, amelynek alkalmazása összetett. 

 
A hazai védelmi beszerzési rendszert a második világháborút követő és a rendszerváltást 

megelőző időszakban az egyéb beszerzésektől való teljes elszigeteltség, zártság jellemezte. 
Elsősorban nemzetbiztonsági okok miatt a védelmi beszerzésekről nyilvános adatok nem 
kerülhettek napvilágra. A beszerzések megvalósítása egy szervezetten felosztott piacon, 
diktált formában valósult meg. A védelmi beszerzéseken belül a verseny, az esélyegyenlőség 
biztosítása ismeretlen fogalom volt. A felosztott piacon a meghatározott profilokra felkészült, 
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jelentős méretű hadiipari kapacitás jött létre, mellyel szemben egyedül a minőségi 
követelmények voltak szigorúak, a gazdaságosság háttérbe szorult. A megrendelés 
állományok, a beszerzések diktált volta miatt ismertek voltak, mennyiségileg jól tervezhető 
volt a termelés. A védelmi költségvetés elérte a GDP 8-12 %-át. A védelmi tárca biztos 
kiszámítható megrendelőnek és megbízható fizetőnek nőtte ki magát. 

 
A rendszerváltást követő időszakban a védelmi költségvetés mértékét a nemzetgazdaság 

teljesítő képessége határozta meg, megszűnt a beszerzések diktált helyzete, ami a védelmi 
beszerzések drasztikus csökkenéséhez, a védelmi ipar látványos leépüléséhez vezetett. A 
rendszerváltás előtti gigantikus hadiipar a töredékére szűkült. 

 
Egy brit tanulmány által is bizonyítottan a NATO csatlakozásra való felkészülés a védelmi 

beszerzések vonatkozásban is szükségessé tették a beszerzési rendszer teljes átalakítását. 
Megalakításra került a védelmi tárca beszerző szervezete, amely kezdetben saját belső 
szabályozáson alapuló elvek szerint folytatta a védelmi beszerzéseket.  

 
Az állami közbeszerzési folyamatot szabályozó törvény megjelenését követően 

megkezdődött a védelmi beszerzésekre vonatkozó szabályozás kidolgozása is. A törvény 
automatikusan nem emelte ki a védelmi beszerzéseket, nem teremtett kivételezett helyzetet. 
Előzetes országgyűlési (Honvédelmi Bizottsági) döntéshez kötötte az eltérő szabályozás 
alkalmazhatóságát. 

 
Az Európai Unióhoz való csatlakozás ismét új követelményeket támasztott mind az állami 

mind a védelmi közbeszerzések jogrendszerével szemben. Nagyobb hangsúlyt kapott a 
versenyszellem, az esélyegyenlőség biztosítása. Ennek megfelelően a közbeszerzésekről szóló 
törvény uniós jogharmonizációnak megfelelő változatának hatálybalépését követően 
kidolgozásra került a védelmi beszerzéseket szabályzó, közösségi elvárásoknak megfelelő 
jogszabály. Ez a szabályozás szellemében szintén a közbeszerzési törvényen alapszik, 
azonban él a törvény azon rendelkezésével, mely szerint a védelmi beszerzéseket külön 
eljárásrend szerint kell végezni. Tehát megszűnt az előzetes Országgyűlési döntés igénye. Az 
új jogszabály teljes egészében az Európai Közösséget létrehozó egyezmény 296. cikkében 
meghatározottak figyelembe vételével került kidolgozásra és hatálya az egyezmény alapján 
kidolgozott Európai Közös Katonai Jegyzékben felsorolt termékekre és szolgáltatásokra terjed 
ki. 

 
A védelmi beszerzések helyzetét jelentősen befolyásolja az a tény, hogy katonai kiadások 

bár összességükben jelentősek, azok jelenleg még nagyon szétaprózódottak, ami ma jelentős 
problémát okoz valamennyi hadiipari ágazat számára. A költségvetés csökkentése és a 
fegyveres erő szerkezeti átalakítása következtében a nemzeti piac mérete többé nem elégséges 
ahhoz, hogy olyan termelési volumeneket lehessen elérni, amelyek lehetővé tennék a 
fegyverrendszerek magas K+F költségeinek megtérülését.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

3.1. A védelmi beszerzések sajátosságai, az állami 
közbeszerzéssel közös és speciális vonásai 

 
3.1.1. A védelmi beszerzések sajátosságai 

 
A védelmi beszerzések sajátosságai maguknak a katonai javaknak és a kapcsolódó 

szolgáltatásoknak a természetéből adódnak. Nem csupán gazdasági és technológiai 
vonatkozásúak, hanem függenek az ország biztonsági és védelmi politikájától is. A védelmi 
iparágak ebből következően stratégiai jelleggel bírnak, és sajátos kapcsolatban állnak az 
állammal. 
 

A privatizációkat és a beszerzési politika optimalizálására irányuló erőfeszítéseket 
követően, az utóbbi években az állam szerepe halványodott ugyan, de még mindig 
meghatározó. Mint egyedüli ügyfél, stratégiai célkitűzésekkel összefüggő katonai 
szükségletek függvényében határozza meg a termékek iránti keresletet és egyúttal a piac 
méretét. Részt vesz a kutatás-fejlesztés finanszírozásában, ily módon befolyásolva a műszaki 
know-how-t és az iparágak hosszú távú versenyképességét. 

 
Szabályozói minőségében ellenőrzi a fegyverek kereskedelmét az ezen iparágak számára 

szükséges exportengedélyeken keresztül, amelyek a felszerelések szállításaira, valamint az 
alvállalkozási engedélyek megadására egyaránt kötelezőek.  
 

A honvédelem követelményei feltételezik, hogy a beszerzési forrásokat a fegyverkezési 
programok teljes időtartama alatt biztosítsák, a megtervezéstől a felszerelésnek a szolgálatból 
történő kivonásáig, békeidőben és háborús időben egyaránt. Ez arra készteti a beszerzőt, hogy 
sajátos beszerzési garanciákat alakítson ki. A védelmi ipar tisztán nemzeti kapacitásának 
fenntartása megbízható eszköznek tűnhet a stratégiai érdekeknek és a szükséghelyzeteknek 
(katonai műveleteknek) való megfelelés szempontjából. 

 
A honvédelem követelményei maguk után vonhatják azt is, hogy egyes gyártók 

igyekeznek olyan berendezésekre szert tenni, amelyek garantálják a technológiai fölényt. Ez 
utóbbi pedig a programok és műszaki leírásaik bizalmas jellegén alapszik. A bizalmas 
információk védelmének kötelezettsége az ipar vállalkozóit speciális biztonsági körülmények 
megteremtésére kötelezi. 

 
 A fegyverzet-fejlesztési programok általában komplexek. A felszerelések gyakran új 

rendszerekből állnak össze, amelyek ötvözik mind a katonai, mind a polgári technológiákat. 
Életciklusuk hosszú, a működtetés iránti igény kifejezése és a rendszerélettartamának vége 
közötti időszak elérheti az ötven évet. A minőség és az ár arányát és a kockázatok kezelését 
ezen időszak egészére biztosítani kell.  

 
Az „előre gyártott” hadi felszerelések beszerzése gyakran képezi „kompenzáció” tárgyát, 

amelyek fejében a vásárló ország általában a szerződés 100%-át meghaladó mértékű 
ellenértéket követel. Ez a visszatérítés történhet közvetlenül, a nemzeti vállalatoknak adott 
megrendelések formájában vagy az eredeti szerződéshez kapcsolódó know-how és 
technológia átadása révén, kivételes esetekben szolgáltatási szektor kiépítésével és 
üzemeltetésével is. Lehet közvetett is, és vonatkozhat a kérdéses szerződés által érintettől 
eltérő – akár nem katonai – iparágakra is. 
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3.1.2. A védelmi beszerzések és a nemzeti közbeszerzések közös 
vonásai 

 
A védelmi beszerzések és a nemzeti közbeszerzések legfontosabb közös jellemzője az 

átláthatóság és az esélyegyenlőség biztosításának igénye. Nem sérti ezeket az alapelveket az a 
tény, hogy a védelmi beszerzések nyilvánossága a beszerzések tárgyának természetéből 
eredően korlátozott, nem abszolút mértékű. Azt sem tekinthetjük korlátnak, hogy szintén a 
védelmi áruk és szolgáltatások jellegéből, a magasabb minőségi és biztonsági igényekből 
adódóan számos esetben meghatározott kondíciókkal rendelkező körből kerülhetnek ki a 
szállítók. Ez azért nem korlát, mert a szállítói körbe való bekerülés egyfajta megfelelőség 
révén biztosított, azaz elvileg mindenki számára nyitott. 

 
A közbeszerzések szereplőivel szemben támasztott követelmények általában hasonlóan 

szabályozottak, azzal az eltéréssel, hogy esetenként a védelmi beszerzések résztvevőivel 
szemben szigorúbb követelmények is támaszthatók. A szigorúbb követelmények azonban 
nem korlátlanok, nem diszkriminatív jellegűek, hanem főként a nemzetbiztonsági, titkossági, 
megbízhatósági (minőségi) területeket érintik.  

 
Az alkalmazott eljárási technikák tekintetében is gyakorlatilag azonos a két beszerzési 

terület. Lényegében megegyezik az egyes eljárás fajták alkalmazhatóságának kritérium 
felsorolása is. Természetesen a védelmi beszerzések jellegéből adódóan előtérbe kerültek a 
tárgyalásos eljárás fajták, kevesebb a nyílt eljárás.   

 
A beszerzések tervezési rendje, okmányolási rendje is azonos alapokon nyugszik. Meg 

kell azonban említeni, hogy a védelmi beszerzések nyilvánossága korlátozott, ezért a védelmi 
beszerzések egyes dokumentumainak közzététele is korlátozott. 

 
 
 3.1.3. A védelmi beszerzések általánostól eltérő elemei 

 

Nemzetközileg alkalmazott alapelv, hogy a honvédelmi beszerzéseket illetően a nemzeti 
szabályozások többsége eltéréseket irányoz elő a közbeszerzési szabályok alkalmazása alól, 
változóan átlátható módon. A legszélsőségesebb kivételezett helyzettől a burkolt 
előnybiztosításig többféle változat megtalálható. Ez potenciális nehézséget jelent a nem 
nemzeti szállítók számára. A magyar gyakorlat is bizonyos, de burkolt hazai kapacitás 
támogatási lehetőséget alkalmaz. 

 
Az ajánlati felhívások meghirdetése nemzeti napilapban történik, amelynek tartalma 

megegyezik a közbeszerzésekre előírtakkal. A követelmény napi megjelenési gyakoriság, a 
terjesztési módja nincs szabályozva. Ez közzétételi forma előny a hazai szállítók részére, de 
nem diszkriminatív a külföldi szállítókkal szemben. 

 
A meghirdetés elmaradásának a szabályozásban szereplő lehetséges esetei sokfélék. A 

gyakorlatban a védelmi beszerzések természetéből következően az előzetes közzététel nélküli 
eljárás a domináló. 

 
A műszaki leírások gyakran nagyon részletesek, a beszerzés tárgyához igazodó normákon 

alapulnak. Tekintettel arra, hogy a védelmi beszerzési programok többnyire nagyon 
összetettek, az eljárás dokumentációja is tükrözi ezt a komplexitást.  
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A szállítók kiválasztásának fő kritériumai közé tartozik a nemzetbiztonsági megfelelőség, 
a minősített beszállítói kondíciók, a beszerzéssel kapcsolatos bizalmas jelleg. Import 
beszerzések esetében az ipari kompenzációk nyújtására való képesség.  

 
A versenyeztetés lényegében tárgyalásos eljárások formájában történik, amelynek a felté-

telei a törvény szigorához hasonlóan szabályozottak, ugyanakkor megfelelő rugalmasságot 
nyújt különösen a tárgyalások terjedelmét és a szerződés tárgyának módosítási lehetőségeit 
illetően. 

 
A szerződések odaítélése elsősorban azon alapszik, hogy melyik az összességében 

legelőnyösebb ajánlat. Bizonyos beszerzések esetében,- ide sorolandók a hosszú életciklusra 
beszerzett rendszerek, eszközök -, figyelembe vételre kerül a fenntartás biztonsága, import 
esetén a kompenzáció nyújtására való készség és ennek mértéke. 

 
 

3.2. A védelmi beszerzések helye, szerepe a Magyar Honvédség 
rendszerében  
   

A rendszerváltást követő védelmi beszerzési gyakorlatban az első legfontosabb lépés a 
Kormány 1999. évi határozataiban fogalmazódott meg. Ekkor született előzetes döntés a 
haderő 2001-2010. évekre vonatkozó fejlesztési koncepciójáról és ennek finanszírozása 
céljából a védelmi költségvetés GDP arányos rögzítésre került. A fejlesztés első lépéseit 
követően azonban ismét napirendre került a finanszírozható haderő kérdése. 

 
A haderő-átalakítás több fázist megélt menetében, a 2002-ben elrendelt védelmi képesség 

felülvizsgálatot követő munka keretében elkészült a haderő fejlesztésének tízéves terve, 
amelyet elfogadva a Parlament újabb döntést hozott a Magyar Honvédség hosszú távú 
fejlesztésének irányairól. A védelmi felülvizsgálat tapasztalataira alapozva meghatározásra 
kerültek a NATO tagsággal együtt járó kötelezettségekkel szinkronizáló képességek, ezekhez 
hozzárendelve a haderőfejlesztésben (és kapcsolódóan a technikai felszerelés, az 
infrastruktúra és a kiképzés területén) indokoltnak tartott változtatásokat. 

 
Az Országgyűlés határozata megváltoztatta az új haderő kialakítására korábban 

kidolgozott elgondolásokat, számos korábban tervezett és végrehajtott beszerzés okafogyottá 
vált. Az új követelmény rendszer alapján kidolgozásra került a haderő-átalakítást célzó újabb 
10 éves terv, a Kormány elfogadta a haderő-átalakításáról szóló koncepciót, a feladatok 
végrehajtása kisebb zökkenőkkel, de a megcélzott úton megindult. Az Országgyűlés illetve a 
Kormány döntött a főbb technikai eszközök (vadászrepülőgép, gépjármű, URH rádió) 
kérdésében, ennek alapján megkezdődtek a beszerzési eljárások. Sajnálatos módon a GDP 
arányos védelmi költségvetés „feledésbe merült”, a védelmi beszerzések finanszírozása egyre 
bonyolultabb tervezést igényel. 

 
Az eddig végrehajtott átalakítási és fejlesztési feladatok is azt igazolják, hogy a haderő-

átalakítás eredményes megvalósításában kiemelt szerepe van a beszerzési tevékenységnek. 
Minden terv, elgondolás annyit ér amennyit abból sikerül realizálni. Ezért fontos, hogy a 
védelmi beszerzések megvalósítására létrehozott intézmény rendszer képes legyen kellő 
időben, kellő minőségi szinten és optimális pénzeszköz felhasználással megvalósítani a 
feladatokat.  
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A katonai beszerzési feladatok rendkívül összetettek, a magas beszerzési értékek miatt 
jelentős gazdasági kihatással járnak ezért fontos, hogy milyen feltétel rendszerben 
valósíthatók meg, milyen módon és milyen arányban forgatható vissza a költségvetés egy 
része a nemzetgazdaságba. 

 
A védelmi beszerzések gazdasági kihatásait, jelentőségének fokozódását jól tükrözi az a 

tény, hogy a 2002-2005. évekre jellemző közbeszerzési rendszer módosuló szabályozási 
környezetében és átalakuló szervezeti feltételek között a védelmi szektor beszerző szervezetei 
egyre növekvő mértékű beszerzéseket teljesítettek. 2002. évben 52 Mrd Ft, 2003. évben 180,7 
Mrd Ft, nettó értékben folytattak közbeszerzést, melyekből a központi beszerző szerv 2002. 
évben 176 eljárás keretében 35,3 Mrd Ft, míg 2003. évben 306 eljárás keretében 160,1 Mrd Ft 
értékű beszerzést bonyolított le. 

 
A beszerzések védelmi szektorban betöltött helyét és szerepét jól példázza, hogy a 

védelmi költségvetés közel 40-50 %-a közbeszerzés formájában kerül felhasználásra. Ebből 
eredően nem mindegy, hogy milyen hatékony, mennyire gazdaságos a beszerzési folyamat.  

 
A védelmi beszerzések másik fontos jellemzője, hogy a Magyar Honvédség beszerzési 

igényei alapvetően két csoportba sorolhatók. Egyrészt a haderő-átalakítással összefüggő 
fejlesztés jellegű, másrészt a napi működést, fenntartást célzó beszerzésekről lehet beszélni. 
Ez a megkülönböztetés csupán tervezésileg fontos a prioritások meghatározásakor lényeges. 
Valójában a beszerzések nincsenek elkülönítve, nem létezik a korábban jól bevált diktált 
programok és egyéb beszerzések kategóriája.  

 
A beszerzési feladatok végrehajtása szempontjából fontosabb a költségfedezet biztosítása, 

a költségek célirányos, prioritások szerinti elkülönítése. A jelenlegi gazdálkodási struktúrában 
a költségfedezet jelentős része az MH szintű gazdálkodó szervezetekhez van telepítve. Ezen 
szervezetek feladata a pénzeszközök tervezetett feladatokhoz rendelése, kiemelt feladatok 
pénzeszközeinek elkülönítése. Tekintettel arra, hogy a napi működés biztosítása és a 
fejlesztések megvalósítása is ezen szervezetek felelősségi körébe van utalva számos esetben a 
napi működés biztosítása kerül előtérbe. Természetesen létezik a főbb programokhoz tartozó 
ún. „fejezeti kezelésű előirányzat” fogalom, azonban ez sem jelent abszolút realizálási 
garanciát. 

 
A 2002-2005. évek időszakára jellemző tervezési alapelgondolás változások, a 

fedezetbiztosítás sajátos helyzete különösen fontossá teszi, hogy a beszerzés rendszere 
rugalmasan alkalmazkodó lehessen. Ugyanakkor a jogi intézményrendszer megalapozott 
tervezésre épülő kiszámítható beszerzési rendszert követel.  

 
3.3. A védelmi beszerzések fő működési területei 
 
A Magyar Honvédség feladatrendszeréből következően a védelmi beszerzések is a 

haderő-átalakítás feladataira, a fő képességek megteremtésére, a katonai műveletekben való 
részvétel biztosítására koncentráltan kerülnek megvalósításra. Ennek megfelelően a fő 
beszerzési területek az alábbiakban foglalhatók össze: 

 
A haderő képessége megteremtést célzó hosszútávú programok megvalósítása a 

legfontosabb és egyben a legbonyolultabb beszerzési feladat. Ennek legjelentősebb részét az 
államközi megállapodás keretében megvalósuló harcászati vadászrepülőgép bérleti 
megállapodás bonyolítása képezi. A program rendkívül összetett, a beszerzési tevékenység a 
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repülőgép, mint fő eszköz bérletén kívül, az alkalmazási képesség megteremtését (kiképzés, 
infrastruktúra, stb.) a harcászati képességek kialakításához szükséges fegyverzet, egyéb 
berendezések beszerzését is magába foglalja, a legkülönbözőbb beszerzési konstrukciók és 
eljárások alkalmazásával. 

 
A haderő alkalmazási képessége, külföldi missziókban, NATO műveletekben való 

részvétel biztosítása szempontjából kiemelt fontosságú a katonai gépjárműpark cseréje, új 
NATO kompatíbilis híradó eszközök beszerzése.  

 
A fenti fontosabb beszerzések a gépjármű program kivételével külföldi beszállítók által 

kerülnek megvalósításra, jelentős kompenzáció (ellentételezés) realizálása mellet. A gépjármű 
program magyar fővállalkozó bonyolításban, de jelentős külföldi közreműködés mellett 
valósul meg. 

 
A nemzetközi missziókban való részvétel keltette igény alapján kerültek előtérbe a 

katonák egyéni felszereléseinek (kézifegyver, védőfelszerelés, figyelő, felderítő eszközök) 
korszerűbb eszközökre cserélését célzó beszerzési eljárások. 

 
A honvédség jellege elsősorban speciális feladatokban való hatékony nemzetközi 

közreműködést, részvételt tesz lehetővé, amely korszerű egészségügyi laboratórium, speciális 
műszaki eszközök beszerzésével biztosítható.  

 
Természetesen a beszerzések nem pusztán javak beszerzésére koncentrálódnak. Meg kell 

oldani a műveletekben résztvevő állomány ki- és visszaszállítását, megfelelő biztonsági 
feltételek mellet, a műveleti területen alkalmazott eszközök fenntartását. Mindezek a 
szolgáltatások fontos elemét képezik a védelmi beszerzéseknek, bonyolításuk a speciális 
szabályzók alkalmazásával valósul meg.  

 
3.4. A védelmi beszerzések korszerűsítését célzó feladatok 
   
A védelmi beszerzések belső ellenőrzéseinek és külső szervezetek által végzett 

átvilágítások, célellenőrzések tapasztalatai is rámutattak arra, hogy a jogi intézményrendszer 
és a haderő átalakulása további lépéseket tesz szükségessé annak érdekében, hogy növekedjen 
a védelmi beszerzések átláthatósága, hatékonysága, kifogásmentesen érvényesüljön a 
törvényesség. 

 
A korszerűsítés első fontos lépése a beszerző szervezetek szervezetei átalakítása, annak 

érdekében, hogy megszűnjenek a szervezeti kettősségek, letisztuljanak a jogállások, 
egyértelművé váljon a felelősségi rend. 

 
A védelmi költségvetés szűkös lehetőségei, a jogi intézményrendszer bonyolultabbá 

válása azt az igényt hívták életre, hogy fokozni kell a beszerzések centralizáltságát, a 
szakértelem centralizálhatóságának, a pénzügyi erőforrások koncentráltabb felhasználásának 
megteremtése érdekében. Ez az átalakítás abba az irányba mutat, hogy növelni kell a beszerző 
szervezet hatás és feladatkörét, ezzel együtt felelősségét is. 

 
Az átláthatóság biztosítása a védelmi beszerzések gazdasági kihatásai miatt kiemelt 

jelentőségű. Ennek további fejlesztése érdekében az első legfontosabb lépés a beszerzések 
„hármas funkciójának” a tervezésnek, végrehajtásnak és az ellenőrzésnek a szervezeti 
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szétválasztása. A funkcionálisan jól elkülönített jól működő szervezetek biztosítékai lehetnek 
az átláthatóbb beszerzési intézményrendszernek, a kontrollálható beszerzésnek. 

 

4. A Honvédelmi Minisztérium pénzügyi-számviteli 
biztosításának, ellátásának rendszere 

 
 A haderő-átalakítás korábban, illetőleg jelenleg zajló folyamataiban mindenkor 
kitüntetett szerep jutott a katonai szervezetek pénzügyi-számviteli biztosításának. Ez egyrészt 
az átalakítás költséghatékonysági vizsgálatában, paraméterezésében, másrészt az átszerveződő 
katonai szervezetek operatív gazdálkodása pénzügyi-számviteli aspektusai biztosításában 
fogalmazódik(-ott) meg. A HM pénzügyi-számviteli rendszere jelentékeny módon eltér a más, 
fegyveres, rendvédelmi szervezetekkel rendelkező minisztériumok pénzügyi-számviteli 
ellátási rendszerétől, amely elsősorban a HM és a honvédség „szimbiózusára (amely a többi 
minisztérium, illetőleg az irányításuk alá tartozó fegyveres szervezeteknél nem jelenik meg 
ilyen erősen), másodsorban pedig a pénzügyi-számviteli ellátás más megközelítésű logikájára 
vezethető vissza. A jelenleg funkcionáló rendszer illetőleg az annak napi működését biztosító 
HM Pénzügyi és Számviteli Szolgálat működésének szervezeti-szakmai logikáját, 
létrehozásának történeti indokait a következőkben lehet összefoglalni: 

 
 

4.1. A HM Pénzügyi és Számviteli Szolgálat létrehozásának 
történeti előzményei, okai 
 
 Az 1990-es évek közepéig a HM tárca központi feladatait a Magyar Honvédség 
Parancsnoksága részeként az MH Pénzügyi és Számviteli Csoportfőnökség látta el. E 
szervezet végezte a tárca egészére vonatkozva a központi illetmény-számfejtést, a könyvviteli 
és statisztikai adatgyűjtést és feldolgozást, a nyugdíjmegállapítást, továbbá a 
Pénzügyminisztérium, a Központi Statisztikai Hivatal és az egyéb állami szervek által előírt 
rendben teljesítette az adatszolgáltatást a nettó finanszírozás, a központi adófizetés, az 
előirányzati és pénzforgalmi beszámolás és az illetménygazdálkodás tekintetében. 
 
 A Csoportfőnökség szakmai irányítása alá tartoztak a középirányító pénzügyi és 
számviteli főnökségek (al-)osztályok, illetőleg a végrehajtó szervezeteknél, csapattagozatnál 
kialakított pénzügyi, számviteli szolgálatok.  

 
 A rendszerváltás kezdeti éveit a szinte rohamszerű törvényalkotás munkák 
jellemezték, kiegészülve a hozzájuk kapcsolódó kormány- és miniszteri rendeletek 
tömkelegével, amelyek jelentős része közvetve vagy közvetlenül pénzügyi-gazdasági 
szabályokat tartalmazott. 
 

 A rendszerváltás másik eredőjeként szinte generációk hagyták el a pénzügyi-
számviteli pályát (jellemzően az akkor 35-40 éves generáció) bízva a polgári élet csábító 
ajánlatában. Megjegyzem ez az elvándorlási hullám még ma is érezteti hatását, illetőleg ez 
eredményezte azt, hogy e szolgálatnál viszonylag fiatalon igen magas pozicíókban találhatták 
magukat azok a szakemberek, akik pályán maradtak.  

 



 17 

 A fentiek egyenes következményeket kitapinthatóan csökkent a szakértelem szintje, 
amelyet továbbsúlyosbított, hogy az informatikai támogatottságra is az elégtelen jelzőt kellett 
használni.(Ha a volt „szocialista” hadseregek informatikai rendszereire tekintünk a magyar 
pénzügyi-számviteli szolgálat rendszere kétségkívül a legfejlettebb volt. A 90-es évek 
felgyorsult világával azonban ez a rendszer már egyre kevésbé tudott lépést tartani, nem 
beszélve arról a tényezőről, hogy a magas fluktuáció miatt a felhasználói, adatszolgáltatói 
oldal is jelentékeny minőségromláson ment keresztül.) 
 
 Nem lehet figyelmen kívül hagyni azonban azt sem, hogy feladatmegosztási 
problémák, párhuzamosságok figyelhetők meg a Csoportfőnökség, illetőleg a HM 
Védelemgazdasági Főosztály között. A Csoportfőnökség tárcaszintű feladatainak egy része a 
Főosztályon keresztül került közvetítésre, amely félreértésekhez, időbeni csúszásokhoz, 
számos esetben szakmai vetélkedéshez vezetett. De nem egyszerűsítette a helyzetet az sem, 
hogy a Honvéd Vezérkarnál nem volt olyan szervezet, amely a közép- és hosszútávú tervezést 
felelősen elvégezhette volna, biztosítva a tervezett katonai feladatok és a költségvetési 
lehetőségek szinkronját. Ennek hiányában vagy a Csoportfőnökség, vagy honvédség anyagi-
technikai szervezete készítette elő a döntéseket, holott ezek kompetenciája meghaladta 
szakmai felelősségi körüket. 
 

 HM pénzügyi-számviteli biztosításának koncepciója 
 

Mindezek után nézzük meg, hogy az átalakítást követően jelenleg milyen rendben működik 
a HM tárca, illetőleg a Magyar Honvédség pénzügyi-számviteli rendszere! 

 
 Szervezeti felépítés, működési rend 
 

A Szolgálat élén a HM Központi Pénzügyi és Számviteli Hivatal áll, amelynek jelenleg két 
Területi Igazgatóság, illetőleg a Pénzügyi Számító és Nyugdíjmegállapító Igazgatóság 
(informatikai központ) van alárendelve. (2005. március 31-éig még három területi 
igazgatóság találhattunk a szervezetben, az április 1-jei szervezeti átalakítás követően 
azonban - döntően a megadott létszámkorlátok miatt - az Igazgatóságokat össze kellett 
vonni.) 
 
A Hivatal a Szolgálat vezető szervezete és tárca vonatkozásában a legfelső szintű pénzügyi 
és számviteli irányító szerv, tevékenységét a HM védelemgazdasági helyettes államtitkára 
közvetlen alárendeltségében végzi.  

A Területi Igazgatóságok önálló jogi személyként működő költségvetési szervek, 
amelyek feladatköre kiterjed az ellátási körükbe utalt katonai szervezetekre. Így jelenleg az 
1. számú Igazgatóság a HM-HVK, valamint a logisztikai, illetőleg egyes központi 
rendeltetésű szervezet ellátását végzi. Míg a 2. számú Igazgatóság felel a szárazföld 
haderő, továbbá a légierő pénzügyi-számviteli biztosításáért. Ellátják az ellátásukba utalt 
katonai szervezetek szakmai segítségét, információkkal való biztosítását, illetve 
működtetik a szervezetek napi életéhez szükséges apparátusokat. 
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4.2.2. A pénzügyi és számviteli szervezetek és az intézmények 
kapcsolata, feladat-megosztása  

 
 A feladatmegosztás alapvetően két irányban ragadható meg, egyrészt a katonai 
szervezet és a pénzügyi és számviteli szolgálat között, másrészt a pénzügyi és számviteli 
referatúra és az Igazgatóság között. 
 

Az egyes igazgatóságok főbb funkcionális feladatai az alábbiakban összegezhetők: 
- az ellátási körükbe tartozó katonai szervezetek költségvetési kereteinek 

pénzügytechnikai kezelése, 
- a költségvetési keretek kiadása, nyilvántartása, 
- a kifizetőhelyek finanszírozása, 
- analitikus mennyiségi és értékbeni nyilvántartások vezetése, 
- főkönyvi nyilvántartás vezetése a pénzforgalomról, 
- eszközökről és a készletek állományváltozásairól, 
- a kifizetőhelyekről beküldött számlák kifizetése, 
- közbeszerzési szabályok betartásának ellenőrzése, 
- illetmény- és egyéb pénzbeli járandóságok operatív ügyeinek intézése, 
-  pénzügyi szakellenőrzések végrehajtása. 
 
 
A pénzügyi referatúrák főbb feladatai: 
- számlák gyűjtése és továbbítása az Igazgatóság felé, 
- adatszolgáltatás az illetményfizetés érdekében az informatikai központ felé, 
- helyi beszerzések és központilag biztosított eszközök, anyagok bevételezésének 

ellenőrzése, 
- tárolóhelyi nyilvántartások ellenőrzése, 
- költségtérítések elszámolása és kifizetése, 
- keletkező bevételek beszedése, 
- szaktanácsadás általános gazdálkodási ügyekben.  
 
A HM Pénzügyi Számító és Nyugdíjmegállapító Igazgatóság feladatai a 

következőkben részletezhetők: 
- illetményszámfejtő és folyósító központ az egész tárca részére,  
- tárca szinten kezeli az illetmény és illetményjellegű juttatásokat és a 

társadalombiztosítási költségvetési előirányzatokat, 
- tárca szinten társadalombiztosítási kifizetőhely, 
- nyugdíjmegállapítás a hivatásos és szerződéses állomány részére, 
- a Költségvetési Gazdálkodási Információs Rendszer rendszerfelügyelete, 
- a tárca pénzügyi és számvitel információ és pénzügyi statisztikai rendszereinek 

megszervezése és működtetése, 
- személyi jövedelemadó-bevallások és társadalombiztosítási bevallások elkészítése 

és befizetése. 
 
A Szolgálat jelenlegi felelősségi- és jogköre leképezi a tárca teljes költségvetési-

gazdálkodási, pénzügyi-számviteli területét, sőt egyes esetekben egy kissé azon túlra is 
terjeszkedik. (pl. illetmény- és társadalombiztosítási ellátás). Ebből következően a Szolgálat 
értékelésénél -már csak az ellátott feladat összetettségére is tekintettel – rendkívül nehéz 
objektív, egzakt mércét állítani.  
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A fentiekből következően azt kell leszögeznünk, hogy az a cél, ami a Szolgálat 
átszervezésénél a tárca vezetését motiválta, teljes mértékben megvalósulni látszik. Az eltelt 9 
év alatt a centralizált, „önálló katonai szervezetként” funkcionáló Pénzügyi és Számviteli 
Szolgálat teljesítette az irányába meghatározott feladatokat, bizonyította működőképességét. 
A tárca gazdálkodása megfelelt a különböző törvényekben, jogszabályokban foglalt 
feltételeknek, kirívó gazdálkodási szabálysértésre nem derült fény, az állomány rendben és 
megfelelő összegben kapja járandóságait.  

 
Napjainkban az államháztartásban és ezen belül a hadseregben, a védelmi költségvetés 

területén is egyre nagyobb feszültség jelentkezik a szükségletek és a lehetőségek minősége és 
mennyisége között hazánkban. A szűkös erőforrásokkal és a gyorsan változó külső és belső 
körülményekkel nap mint nap szembe kell nézniük a hadsereg működtetéséért felelős katonai 
felsővezetőknek és politikai döntéshozóknak egyaránt. E kihíváshoz kívánok szerény 
munkámmal hozzájárulni. 

 
 
 

      Zámbori Mihály 
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 TÉZISEK 
 
Az értekezésemben 4 új tudományos eredményt értem el. 
 
 

 
1. Elsőként Magyarországon elemeztem a Honvédelmi Minisztérium 

gazdasági tevékenységének összehasonlító vizsgálatát, amelyet a visegrádi 
országokkal összehasonlítva a térség számára sorsfordulóként jelentkezett a 
2002-2006 közötti politikai időszakban. Megállapítottam, hogy mind a 4 
visegrádi állam biztonságpolitikája az alapjának tekintette a NATO 
csatlakozást. és az ebből fakadó történelmi feladatokat. Bebizonyítottam, 
hogy mind a 4 állam számára a NATO tagság történelmi jelentőséget 
teremtett, amellyel ezen államok képesek voltak élni. 

 
 

2. Új tudományos eredménynek tekintem a (hadi) beszerzések összehasonlító 
vizsgálatát. Megállapítottam, hogy valamennyi állambeszerzéseiben a 
NATO normák végrehajtására törekedtek, elfordultak Oroszországtól és a 
korábbi partnerektől. A beszerzés fő iránya hasonlóan a történelem korábbi 
időszakaihoz megegyezett a politikai stratégia új irányaival. 

 
 

3. Új tudományos eredménynek tekintem, hogy a bemutatott 4 visegrádi 
állam pénzügyi rendszerének átalakulását nyomom követtem, amint e 
rendszer megfelel a NATO kritériumainak. Bemutattam mind a 4 államban 
a pénzügyi rendszer sajátosságait. 

 
 

4. Új tudományos eredménynek értékelem az ingatlangazdálkodás 
bemutatását. Ebben a kérdésben a magyar sajátosságok stratégiai 
bemutatására és értékelésére törekedtem, ahol alapvető célom volt 
bemutatni, hogy egy egykori szocialista hadsereg tervutasításos 
ingatlangazdálkodását hogyan váltotta fel egy átláthatóbb piacorientált 
rendszer. 
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