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A.) ÁLTALÁNOS INDOKLÁS 

 
 A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet társadalmi-gazdasági küldetése, főbb 

célok, prioritások és azok megvalósulása a 2009. évi költségvetés 
végrehajtása során 

 
A Honvédelmi Minisztérium fejezet - ideértve a Magyar Honvédség katonai 

szervezeteit is - feladata egyrészt a Magyar Köztársaság függetlenségének, területi 
épségének, nemzetközi szerződésekben rögzített határainak, lakosságának és 
anyagi javainak védelme, másrészt pedig a NATO és EU tagságából eredő 
kötelezettségek teljesítése. 
 

E küldetésnek megfelelően, a költségvetési lehetőségekkel összhangban, 
2009. évben a fejezet költségvetésében elsődleges prioritásként a  haderő 
működőképességének fenntartása, a  professzionális jellegének erősítése, 
valamint a Magyar Köztársaság nemzetközi szerepvállalásaiból és szövetségi 
kötelezettségeiből adódó, a HM fejezetre háruló feladatok teljesítése jelentkezik. 
 

A védelmi tevékenység, a NATO felé vállalt haderő-fejlesztési célkitűzések, 
valamint az előre nem tervezett nemzetközi feladatok végrehajtása céljából a XIII. 
Honvédelmi Minisztérium fejezet címei, alcímei között - beleértve címen belül a 
kiemelt előirányzatokat is - indokolt esetben a honvédelmi miniszter a Magyar 
Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv. (továbbiakban 
Költségvetési törvény) 49. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint 
felhatalmazást kapott az előirányzatok – pénzügyminiszterrel egyetértésben 
történő - fejezeten belüli átcsoportosítására.  

 
1. Feladatkör, tevékenység 

 
1.1. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 

alapján a Honvédelmi Minisztérium (törzskönyvi azonosító száma: 701059) az 
ország katonai védelemre való felkészítése tervezésének, szervezésének központi 
közigazgatási szerve, mely tevékenységén belül vezeti és irányítja a Magyar 
Honvédséget. Emellett az 1949. évi washingtoni Észak-atlanti szerződés 
tagállamaként, különösen a szerződés 5. és 6. cikkelyében foglaltakra figyelemmel, 
a Magyar Köztársaság szerves része a szövetség tagállamai kollektív védelmi 
rendszerének. (A fejezet központi honlapjának címe: www.hm.gov.hu) 

 
1.2. A HM Igazgatása alcímen a 2011-es EU-elnökségi feladatok 

ellátásával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2155/2008. (XI. 5.) Korm. 
határozatban foglaltak szerint 2009. szeptember 1-től engedélyezett 10 fő létszám 
alkalmazása megtörtént. A Miniszterelnöki Hivataltól átvettünk 1 fő köztisztviselőt is 
(2009. június 16. hatállyal). 
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1.3 Címrendi változás került végrehajtásra 2009. január 1-jei forduló nappal: 

 
• 1/3 alcímen a HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi 

infrastrukturális ellátás kiadásai, míg az 
• 1/4 alcímen a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi 

logisztikai kiadásai kerültek megtervezésre. 
 
A 2009. január 1-vel életbe lépett címrendi változások 

következményeképpen az 1/2 alcím megnevezése „HM Hivatalai”-ról „Egyéb HM 
szervezetek”-re változott. Az előző évben ezen az alcímen szereplő HM Fejlesztési 
és Logisztikai Ügynökség költségvetése ettől az évtől önálló, 1/4 alcímen került 
elszámolásra. 

A 2008. évben az 1/3. HM Háttérintézményei alcímhez tartozó HM Tábori 
Lelkészi Szolgálat (HM TLSZ), valamint a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM 
HIM) 2009. január 01-jétől az 1/2 alcímen működött tovább.  

E változások eredményeképpen az 1/2 alcímen belül 2009. évben HM 
Védelmi Hivatal (HM VH), HM Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal (HM 
KEHH), HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség (HM KPÜ), HM Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum (HM HIM), HM Tábori Lelkészi Szolgálat (HM TLSZ) és a HM 
Katona-egészségügyi Kiválósági Központ (HM KEKK) működött. Az 1/2 alcímen 
került kimutatásra a korábban az 1/1 HM Igazgatása alcímen elszámolt MK Állandó 
NATO Képviselet Védelempolitikai Részlege (Brüsszel) és a MK Állandó EBESZ 
Képviselet, Katonai Képviselet, (Bécs) hazai illetménye. 

 
A költségvetési források és a feladatellátás összhangjának erősítése, a 

források optimálisabb elosztása érdekében a tárca a következő tényezők 
figyelembe vételével végezte a költségvetési gazdálkodását: 
 
 - A tárca egészének (Honvédelmi Minisztérium és Magyar Honvédség) 
engedélyezett létszáma – a költségvetési lehetőségeinkkel, illetőleg a szerződéses 
állomány lehetséges beáramlásával is számolva – 26.201 főben került 
meghatározásra. A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 
106/2007. (XII.6.) OGY határozat a Magyar Honvédség létszámát legfeljebb 24.950 
főben határozza meg. Ezen túlmenően a létszámgazdálkodást befolyásolta az év 
közben hatályba lépett, a Kormány vagy miniszter irányítása, illetve felügyelete alá 
tartozó egyes költségvetési szervek létszámgazdálkodását érintő átmeneti 
intézkedésekről szóló 1127/2009. (VII.29.) Korm. határozat. Ennek értelmében a 
költségvetési szerveknél és a miniszter irányítása alá tartozó közintézményeknél 
meglévő üres, valamint megüresedő álláshelyek nem tölthetőek be. A szerződéses 
állomány tekintetében a fejezet általános mentességet kapott a határozatban 
foglaltak alól. 
 

- A költségvetési gazdálkodási folyamatok szervezése során egyrészt az 
államháztartási reformfolyamatok támogatása, de főképpen a költségvetési 
források jelentős szűkülése miatt bekövetkező helyzet kezelése érdekében a 
fejezet tovább folytatta a költségvetési gazdálkodási-tervezési eljárásai 
korszerűsítését, a feladatalapú tervezés alapjainak erősítését, a tervezés erőforrás 
és költségtervekkel történő alátámasztása gyakorlatát. Ennek eredményeképpen a 
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fejezet költségvetési terve 2009. évben is a Tárca Védelmi Tervező Rendszere 
keretében került kialakításra. A védelmi tervezés eljárásrendje a honvédelmi tárca 
védelmi tervező rendszere felső szintű tervezési szabályainak alkalmazásáról szóló 
98/2009. (XII. 11.) HM utasításban került szabályozásra. 

 
Az előzőekben részletezett gazdálkodási folyamatok korszerűsítése, valamint 

a haderő professzionális jellegének erősítése és a nemzetközi kötelezettségek 
teljesítése mellett, a fejezet költségvetési gazdálkodására jelentős hatást 
gyakoroltak a kiadások korlátozására, kormányzati tartalékok igénybevételére 
vonatkozó törvényi előírások és meghatározó kormányzati döntések is a 
következők szerint: 

 
 - A Költségvetési törvény 50. § (2) bekezdése  alapján zárolt fejezeti 
egyensúlyi tartalék képzését írta elő, mely a fejezetet 29.396,9 MFt összegben 
érintette, melyet az év során nem használhattunk fel. 
 

- A 2009. évi havi kereset-kiegészítés forrásigényének biztosításához 
szükséges intézkedésekről szóló 1001/2009. (I. 13.) Kormány határozat, valamint a 
2009. évi államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről 
szóló 1033/2009. (III. 17.) Kormány határozat a tárcánál összesen további 15.453,7 
MFt összegű előirányzat zárolását rendelte el, amely az év végén a fejezettől 
megvonásra is került. 

 
- Az államháztartási egyensúly megőrzése érdekében a központi 

költségvetési fejezetek 2009. évi maradványtartási kötelezettsége teljesítését 
megalapozó intézkedésekről szóló 2007/2009. (VII. 29.) számú Kormány 
határozatban a fejezet részére 25.693,4 MFt összegű maradványtartási 
kötelezettség került meghatározásra, amelynek érvényesítése érdekében a 
szerződések áttekintésére, a szállítói partnerekkel közös módosításra volt szükség. 
 

- 2009. év folyamán a közhasznú társaságok a gazdasági társaságokról 
szóló 1996. évi IV. törvény 365. §-ában foglaltaknak megfelelően nonprofit 
gazdasági társaságokká alakultak át. 

 
- A nemzetközi szerepvállalás részeként a fejezet részt vett  az afganisztáni 

választások biztosításában, melynek többletkiadásait 1.097,6 MFt összegben az 
1096/2009. (VI. 19.) Korm. határozat alapján a 2009. évi központi költségvetés 
általános tartalékából biztosította a Kormány. 

 
- A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 

CV. törvény által meghatározott reformfolyamatok részeként a 2009. év során a 
honvédelmi szervek által végzett tevékenységek felülvizsgálatra kerültek. A 
fejezet az alapító okiratok módosítását határidőre végrehajtotta, melynek 
részeként a honvédelmi szervek által végzett tevékenységek az új állami 
szakfeladatrend szerint kerültek besorolásra. Az államháztartási törvény és a 
hozzá kapcsolódó végrehajtási rendelet módosulásával a fejezet a törzskönyvi 
nyilvántartás vezetését a Magyar Államkincstár részére átadta. Szabályozási 
területen először a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás 
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működési rendjétől eltérő szabályairól szóló Korm. rendelet módosítására, majd 
az év végén új Korm. rendelet kidolgozására került sor, amely más belső 
gazdálkodási szabályozók módosításával együtt megalapozta a 2010. évi 
gazdálkodási feladatok indítását. 

 
- A megváltozott gazdasági helyzetre, valamint a költségvetési lehetőségek 

beszűkülésére tekintettel a tárca részéről takarékossági intézkedések kerültek 
megfogalmazásra. Kiadásra került a 31/2009. (IV. 24.) HM utasítás a honvédelmi 
szervezetek 2009. évi gazdálkodását racionalizáló és a kiadásait csökkentő 
intézkedésekről. A tárca felső vezetése havi rendszerességgel áttekintette és 
értékelte a gazdálkodási helyzetet. 

 
2. A fejezet 2009. évi előirányzatai és teljesítésük alakulása 

 
2.1. A költségvetési feltételek változása, kiadási megtakarítások, főbb 
feladatok teljesítése 

 
A Költségvetési törvény 1. sz. melléklete alapján a XIII. Honvédelmi 

Minisztérium fejezet támogatási előirányzata 2009. évben 277.962,1 MFt-ban, az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztártól befolyó bevétel 10.966,0 MFt-ban, a 
működési és felhalmozási bevétel 2.298,2 MFt-ban, a kiadási főösszeg pedig ezek 
összegeként 291.226,3 MFt-ban került megtervezésre. Ezen felül a zárolt fejezeti 
egyensúlyi tartalék (FET) összege 29.396,9 MFt-ban került jóváhagyásra. 

 
Az évközi - egyenlegét tekintve mindösszesen 35.832,3 MFt-ot kitevő - 

előirányzat-módosítások eredményeként a kiadási előirányzat főösszege 327.058,6 
MFt-ra emelkedett, melyből a költségvetési támogatás módosított előirányzatának 
összege 278.835,7 MFt, a bevételi előirányzat összege 22.193,2 MFt, az előző évi 
előirányzat-maradvány és a vállalkozási tevékenység eredményének 
előirányzatosítása pedig 26.029,7 MFt volt. 

 
A Költségvetési törvény rendelkezése szerinti 29.396,9 MFt zárolt fejezeti 

egyensúlyi tartalék az év során nem állt rendelkezésünkre. 
 
A kiadási előirányzat 296.823,2 MFt összegben teljesült, míg a bevételi 

előirányzat - beleértve a költségvetési támogatást és az előző évek jóváhagyott 
előirányzat-maradványának igénybevételét is – 326.821,3 MFt-ban realizálódott.  

 
A fejezet 2009. évi teljes előirányzat maradványa 30.623,5 MFt, amelyből 

30.609,9 MFt kötelezettség vállalással terhelt, míg 13,6 MFt kötelezettség 
vállalással nem terhelt. 

 
A Költségvetési törvény szerinti eredeti előirányzatokat módosító 

összegek egyenlege 2009. évben (kiadásnövekedés) 35.832,3 MFt. 
 

Feladat megnevezése   Összeg     
(MFt-ban) 

A 2009. évi havi kereset-kiegészítés finanszírozásáról szóló, 6/2009. 
(I.20.) Kormány rendeleten alapuló 1005/2009. (I.20.) Kormány határozat   3 199,2
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Feladat megnevezése   Összeg     
(MFt-ban) 

végrehajtására kapott, elszámolási kötelezettséggel bíró támogatás: 
A tárca jelentős infrastrukturális bázisának, üzemeltetésének, 
működtetésének elősegítésére 1042/2009.  (IV.8.) Kormány határozat 
végrehajtása 

  2 000,0

A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási 
állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési 
megtérítésének szabályairól szóló 8/2005. (II.8.) PM rendelet alapján 
2009. I-IV. negyedévekre: 

  125,5

A MK 2009. évi költségvetéséről szóló 2008.évi CII. törvény 7.§ (5) 
bekezdése szerinti megállapodás alapján, a HM vagyonkezelésébe adott 
ingatlan értékesítéséből 80% 

  6 089,4

A Kormány 1096/2009. (VI.19.) határozata alapján a központi 
költségvetés általános tartaléka terhére - afganisztáni elnökválasztásban 
való szerepvállalás címen - a HM támogatása 2009.12.10-i elszámolási 
határidő mellett 

  1 097,6

Országmozgósítás feladat: védelmi feladatok támogatása, speciális 
objektumok üzemeltetése, védelmi felkészítési feladatok ellátása   807,0

1215/2009. (XII.18.) Kormány határozat végrehajtása, a költségvetés 
általános tartaléka terhére   2 300,0

A költségvetés általános tartalékának igénybevétele a Kormány 
1226/2009. (XII.29.) határozata alapján.   800,0

1130/2009.( VII.31.)Kormány határozat végrehajtása a 1218/2009. 
(XII.23.) Kormány határozat módosítása szerint   50,6

A fejezeti bevételek és kiadások 2009. IV. negyedéves teljesüléséről, a 
fejezetek zárolt egyensúlyi tartaléka felhasználásáról, valamint a 2009. 
évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról 
szóló 1214/2009 (XII.18.) Korm. határozat végrehajtása 

  -15 453,7

Fejezetek közötti megállapodások, pályázatok alapján biztosított 
pótelőirányzat   -142,0

Tárgyévi saját többletbevétel felhasználása:   7 347,6
       személyi juttatásokra  603,2  
       járulékokra 64,1  
       dologi kiadásokra 3 755,4  
       működési-, tám. ért. működési kiadásokra 6,7  
       intézményi beruházásokra 1 136,6  
       felújítás feladatra 600,3  
       egyéb felhalmozási feladatra 315,8  
       éven túli kölcsönök folyósítására 678,9  
       fejezeti kezelésű előirányzatok bevétele 186,6  
               ebből: tárca központi bevételéből Kht-k finanszírozására:186,5    
A HM egészségügyi tevékenységet  folytató intézeteinél az eredetileg 
tervezett OEP támogatás növekménye:   1 581,4

2008. évi előirányzat-maradvány igénybevétele:   25 941,2
Előző évek vállalkozási eredményének igénybevétele:   88,5

Módosított előirányzat változása:   35 832,3

 
A központi költségvetés céltartalékából 3.324,7 MFt, míg a központi 

költségvetés általános tartaléka terhére 6.197,6 MFt került biztosításra a tárca 
részére.  

A Költségvetési törvény 49. § (7) bekezdésében biztosított – 
pénzügyminiszterrel egyetértésben történő - fejezeten belüli átcsoportosításra 
2009. év folyamán 6.442,4 MFt összegben került sor. 
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2009. évben a tárca gazdálkodása során a következő kiemelt feladatok 

jelentkeztek: 
 
- A fejezet 2009. évi tevékenységeinek a középpontjában az előzőekben 

már említettek szerint az alaptevékenység ellátása és a szövetségesi 
kötelezettségeink maradéktalan teljesítése állt, melyek kapcsán megtörtént a 
jogviszonyban álló állomány részére a vonatkozó jogállási törvényekben és más 
jogszabályokban meghatározott illetmények, valamint egyéb személyi 
járandóságok maradéktalan folyósítása.  

 
- A hivatásos haderő alapjainak további megszilárdítása érdekében a 

költségvetési évben a szerződéses állomány járandóságai biztosításra kerültek. 
Ennek keretében közvetlen kiadásként a személyi juttatások és a munkaadókat 
terhelő járulékok kiemelt előirányzatokat tekintve 2009. évben ennél az 
állománycsoportnál a devizajuttatásokkal együtt 20,1 MrdFt kiadás került 
teljesítésre. A közvetlen kiadások mellett az élet- és munkakörülmények biztosítása 
érdekében tovább folytatódott a Laktanya Rekonstrukciós Program (LRP)1, 
melyre 3.085,5 MFt került felhasználásra.  

 
- Az infrastrukturális kiadások között az előzőekben már említett LRP-n 

felül az előző időszak gyakorlatának folytatásaként a fejezet 2009. évben is 
központilag, természetben biztosította a honvédelmi szervezetek részére az 
ingatlanüzemeltetési szolgáltatásokat. Ennek keretében valósult meg a tárca 
ingatlanállománya döntő hányadának polgári szolgáltató által történő 
fenntartása, üzemeltetése és a közüzemi díjak áthárított szolgáltatásként való 
megvásárlása is. E feladatra a fejezet a HM Infrastrukturális Ügynökség (a 
továbbiakban: HM IÜ) központi költségvetésében összesen 18.551,8 MFt-ot 
fordított. Részben a költségvetési források korlátja miatt, részben a 
maradványtartási kötelezettség érvényesítése érdekében a HM Elektronikai, 
Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt (HM Ei Zrt.) és a fejezet között módosításra került 
az elhelyezési- és az őrzésvédelmi szolgáltatások megvásárlásával kapcsolatos 
szerződés (36. sz. szerződés-módosítás), mely szerint 2009. októberi teljesítéstől 
számítva a számlák 200 napos fizetési határidővel kerülnek kiállításra. 

 
- A használatban és használaton kívül lévő objektumok – külső szolgáltató 

által biztosított – élőerős őrzésvédelmét, illetve ezen objektumok állagmegóvását, 
az őrzést végző személyek elhelyezési feltételeinek biztosítását a tárcán belül a 
HM IÜ végzi. A feladatra biztosított előirányzat 8.659,7 MFt-ot tett ki, melyből 
5.315,3 MFt felhasználásra került, míg 3.344,4 MFt maradványtartási 
kötelezettséggel volt terhelt. 

 
- A Kormány a harcászati repülő erők fejlesztéséről szóló 102/2001. (XII. 21.) 

OGY határozat alapján több határozatában (2341/2001. (XI. 22.), 2376/2001. (XII. 
18., 2266/2003. (X.31.) Korm. határozatok) is intézkedett a Gripen 
vadászrepülőgép bérlet feladatának végrehajtásáról. A 2009. évet érintően a 
                                         
1 A 2315/2003. (XII. 10.) Korm. határozat a Magyar Köztársaság honvédelmének egészét érintő stratégiai felülvizsgálat koncepciójához 
kapcsolódó laktanya-rekonstrukciós feladatok, valamint a lakás- és szállóvásárlási, illetve építési program indításáról szóló 2056/2001.  
(IV. 2.) Korm. határozat módosításáról 
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program kiadásaira mindösszesen 30.635,4 MFt-ot használt fel a fejezet a 
következő költségvetési alcímeken és intézmények költségvetésein belül: 

 
Cím/alcím/ 

jogcím csoport Megvalósító szervezet  Kiadás  
MFt-ban 

1/4 HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 30.545,4
8/2 HM Térképészeti Nonprofit Közhasznú Kft. 90,0

  Összesen 30.635,4
 
A teljesített kiadások között került elszámolásra a bérleti díj 23.765,6 MFt, a 

fegyverzet beszerzési kiadás 4.707,7 MFt, a Gripen repülőkhöz kapcsolódó 
elektronikai és híradó szakági programok kiadása 580,8 MFt, a Gripen repülőkhöz 
tartozó egyéb kiadás 203,7 MFt, míg a Gripen pilóták pótlólagos képzése 1.287,6 
MFt összegben. A topográfiai alapadatok előállítása érdekében 90,0 MFt összegű 
kiadás teljesült a HM Térképészeti Nonprofit Közhasznú Kft.-nél. 

 
- A nemzeti és katonai fejlesztési programokkal összefüggő beszerzések 

további folytatása meghatározó jelentőséggel bírt a fejezet költségvetésében. A 
főbb kiadások a következők: 

 

Megnevezés Felhasználás 
(MFt-ban) 

Híradó, informatikai és EHV fejlesztési program 4.916,2 
Gépjármű program 3.608,5 
Mistral IFF beszerzés 1.074,0 
AN-26 felújítás, üzemidő hosszabbítás 859,4 
Műszaki fejlesztés program 786,6 
Kiképzési fejlesztési kiadások 550,9 
Speciális tűzszerész és FP képesség fejlesztés 520,6 
Vegyivédelmi fejlesztési program 310,1 
Üzemanyag program 329,2 
Közlekedési szakági programok 294,6 
Egyéb fegyverzeti programok 99,5 
Személyi állomány egyéni felszerelésének és  

   ruházati anyagainak korszerűsítése 77,1 

Egyéb gépjármű program 76,8 
Híradó, informatikai komplexumok hazai  

   rendszerintegráló és beépítő program 
57,0 

Mans program 6,1 
Link 16 képességfejlesztési program 6,0 

Összesen 13.572,6 
 

 A fejezet gazdálkodási rendszeréből adódóan - az infrastrukturális központi 
természetbeni ellátás mellett - az intézmények logisztikai ellátása is katonai- és 
egyéb szakanyagokkal meghatározó mértékben központilag valósul meg. A 
honvédelmi szervezetek az egyes eszközöket és szolgáltatásokat természetben, 
térítés nélkül kapják. Ennek megfelelően a működés feltételeinek biztosítására a 
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logisztikai jellegű szakanyagok és szolgáltatások központi ellátására az évközi 
módosítások figyelembevételével – beleértve a nemzeti és katonai fejlesztési 
programok kiadásait is – 76.670,5 MFt állt rendelkezésre az 1/4 HM Fejlesztési és 
Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai, 2/1 Honvéd 
Vezérkar közvetlen szervezetei alcím, továbbá a 2/2 MH ÖHP és alárendelt 
szervezetei alcím központi költségvetéseiben. Ebből az összegből a 
maradványtartási kötelezettség miatt csak 59.782,1 MFt felhasználása történt meg 
az év végéig. Ez az előirányzat biztosította az egyes szakszolgálati ágak 
(fegyverzet, elektronika, állandó híradás, informatika, tábori-híradás, repülő 
műszaki, páncélos és gépjármű-technikai, ruházati, élelmezési, üzemanyag, stb.) 
ellátási hatáskörébe tartozó anyagok, eszközök, javító-, fogyó-, karbantartó 
anyagok beszerzését, a szükséges javítások elvégzését.  
 

- A tárca 2009. évi nemzetközi feladatainak végrehajtására – beleértve a 
fejezeti kezelésű előirányzatokat, a feladatellátáshoz kapcsolódó logisztikai és 
infrastrukturális kiadásokat, a devizajuttatásokat, valamint az azokhoz kapcsolódó 
járulékokat – eredetileg 28.999,8 MFt került megtervezésre és jóváhagyásra.  

 
Az év közben jelentkező új nemzetközi feladat (Afganisztáni Választásokat 

Biztosító Szakasz), valamint az év közben végrehajtásra került előirányzat-
módosítások figyelembevételével a módosított előirányzat összege 36.900,3 MFt-
ra növekedett, melyből 32.818,0 MFt (88,9 %) került felhasználásra. 

 
A nemzetközi költségvetések a következő főbb feladatok végrehajtására 

nyújtottak fedezetet: 
MFt-ban 

Feladat megnevezése 
Módosított  

kiadási  
előirányzat 

Teljesítés 

Nemzetközi képzés (nyelvképzések is) 3 797,8 3.662,2 
Nemzetközi gyakorlatok 763,4 667,9 
Békemisszió és válságkezelés 18 690,3 15.192,5 
Képviseletek működtetése 5 329,2 5.131,0 
NATO együttműködési feladatok 629,1 585,1 
Egyéb nemzetközi feladatok 2 569,0 2.466,9 
NATO, EU működéséhez, fejlesztésekhez 
történő hozzájárulás  5 121,5 5.112,4 

Összesen: 36 900,3 32.818,0 
 
A nemzetközi békemissziós tevékenységek között a már több éve tartó MFO 

(Sínai félsziget), UNFICYP (Ciprus), KFOR (Balkán), MH Tartományi Újjáépítő 
Csoport (MH PRT), MH EUFOR század, az Afganisztáni Választásokat Biztosító 
Szakasz jelentkezett. 
 

- A haderőképességek szinten tartása, fejlesztése és a nemzetközi katonai 
együttműködés zavartalan biztosítása érdekében a fejezet 2009. évi 
költségvetésében is kiemelt figyelmet kaptak a kiképzési feladatok. E 
feladatkörben a fejezet hazai kiképzési feladatokra közvetlenül 3,1 MrdFt-ot 
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fordított, melynek meghatározó része a logisztikai központi költségvetésen belül 
került felhasználásra. E kiadások keretében valósultak meg a kiképzés-technikai 
eszközök beszerzései és karbantartásai, valamint az eszközök üzemeltetési 
kiadásai. A kiképzési feladatok szempontjából meghatározó szerepet töltenek be 
az egyes kiképző központok is (pld. a szentendrei MH Központi Kiképző Bázis, a 
szolnoki MH Béketámogató Kiképző Központ, valamint a várpalotai MH Bakony 
Harckiképző Központ), mely intézmények működtetésére, beleértve a személyi 
juttatás és a munkaadói járulék kiadásokat is, 3,3 MrdFt-ot fordított a fejezet. Az 
említetteken felül a nemzetközi költségvetések részeként pilótaképzésre 2,9 MrdFt 
(Gripen pótlólagos képzés, Kanadai repülőgép-vezető képzés, Cseh repülőhajózó 
kiképzés), egyéb nemzetközi gyakorlatokra és képzésekre 0,7 MrdFt, illetőleg 
nyelvképzésekre és egyéb nemzetközi tanfolyamokra 0,7 MrdFt került kifizetésre. 
Mindezeket összegezve közvetlen és közvetett kiadásként kiképzési 
feladatokra a fejezet 2009. évben mintegy 10,7 MrdFt-ot fordított. 

 
2.2. A fejezet kiadási, bevételi és létszám-előirányzatainak alakulása 

(összehasonlítva az előző év teljesítési adataival), valamint azok 
módosulásának a főbb összetevői: 

 

Megnevezés 2008. 
évi tény

2009. évi 
eredeti 

előirányzat

2009. évi 
módosított 
előirányzat

2009. 
évi tény 4/1. 4/3. 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 324 994,6 291 226,3 327 058,6 296 823,2 91,3% 90,8%
  ebből: személyi juttatás 106 199,0 96 423,3 101 097,0 100 394,4 94,5% 99,3%
            központi beruházás 1 832,0 1 223,0 1 590,4 1 313,6 71,7% 82,6%
Folyó bevétel 24 940,7 13 264,2 22 193,2 22 653,5 90,8% 102,1%
Támogatás 309 861,5 277 962,1 278 835,7 278 835,7 90,0% 100,0%
Előirányzat-maradvány 13 034,2 0,0 26 029,7 25 332,1 194,4% 97,3%
Létszám (fő)  24 944,0 26 201,0 26 201,0 25 904,0 103,8% 98,9%

 
MFt-ban 

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat 291 226,3 13 264,2 277 962,1 96 423,3
Módosítások jogcímenként  
MK 2009. évi költségvetéséről szóló 2008.évi CII. 
törvény 7.§ (5) bekezdése szerinti megállapodás 
alapján, a HM vagyonkezelésébe adott ingatlan 
értékesítéséből 80% (6057/1/2009.PM eng.) 

6 089,4 0,0 6 089,4 0,0

A 2009. évi havi kereset-kiegészítés 
finanszírozásáról szóló, a Komány 6/2009. (I.20.) 
Kormány rendeletén alapuló 1005/2009. (I.20.) 
Kormány határozat végrehajtására kapott, 
elszámolási kötelezettséggel bíró támogatás ( 
PM eng.:350/4/2009. és 350/31/2009.) 

3 199,2 0,0 3 199,2 2 425,1
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2009. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

1215/2009. (XII.18.) Kormány határozat 
végrehajtása: a költségvetés általános tartaléka 
terhére (18.658/2009. PM eng.) 

2 300,0 0,0 2 300,0 0,0

Az infrastrukturális üzemletetés fedezetére, az 
1042/2009.  (IV.8.) Kormány határozatban, a 
költségvetés általános tartaléka terhére 
biztosított támogatás      
( 6.482/2009. PM eng.) 

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

A Kormány 1096/2009. (VI.19.) határozata 
alapján a központi költségvetés általános 
tartaléka terhére- afganisztáni elnökválasztásban 
való szerepvállalás címen- a HM támogatása 
2009.12.10-i elszámolási határidő mellett 
(9973/2009. PM eng) 

1 097,6 0,0 1 097,6 161,6

Országmozgósítás feladat: védelmi feladatok 
támogatása, speciális objektumok üzemeltetése, 
védelmi felkészítési feladatok ellátása ( 
7714/1/2009., 12337/1/2009., 15077/1/2009. PM 
eng.) 

807,0 0,0 807,0 12,2

A 2009. évi központi költségvetés általános 
tartalék előirányzatából történő felhasználásról 
szóló 1226/2009. (XII.29.) Kormány határozattal 
biztosított támogatás (18.822/2009. PM eng.). 

800,0 0,0 800,0 0,0

A prémiumévek programmal, valamint a 
különleges foglalkoztatási állománnyal 
kapcsolatos egyes munkáltatói költségek 
költségvetési megtérítésének szabályairól szóló 
8/2005. (II.8.) PM rendelet alapján 2009. I-IV. 
negyedévekre 6462-19/2009., 10765-21/2009., 
15211-22/2009., 17433-16/2009. PM eng.): 

125,5 0,0 125,5 96,6

A 1218/2009. (XII.23.) Kormány határozattal 
módosított 1130/2009.( VII.31.) Kormány 
határozat végrehajtása (16.909/3/2009. PM eng.)

50,6 0,0 50,6 38,3

1214/2009 (XII.18.) Kormány határozat alapján - 
a korábban a  2009. évi államháztartási 
egyensúly megőrzéséhez szükséges 
intézkedésekről szóló 1033/2009. (III.17.) 
Kormány határozattal zárolt - előirányzatok 
megvonása  

-15 453,7 0,0 -15 453,7 0,0

Fejezetek közötti megállapodások, pályázatok 
alapján biztosított pótelőirányzat -142,0 0,0 -142,0 22,7

A HM egészségügyi tevékenységet folytató 
intézeteinél az eredetileg tervezett OEP 
támogatás növekménye: 

1 581,4 1 581,4 0,0 3,8

Tárgyévi saját bevételek: 0,0 0,0 0,0 0,0
Hosszú lejáratú kölcsön-visszatérülések 
bevétele: 906,0 906,0 0,0 0,0
Intézményi működési és műk.célú pü.eszköz 
bevételek: 5 244,2 5 244,2 0,0 567,0
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz 
átvétel,bevételek 75,9 75,9 0,0 35,3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 806,9 806,9 0,0 0,0
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2009. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 96,2 96,2 0,0 0,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok bevétele: 186,6 186,6 0,0 0,0
Vállalkozási tevékenység bevétele: 31,8 31,8 0,0 0,9
Vállalkozás tárgyévi eredményének 
igénybevétele alaptevékenység finanszírozására: 0,0 0,0 0,0 0,0

2008. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása: 25 941,2 25 941,2 0,0 896,7
Előző évek vállalkozási eredményének 
igénybevétele: 88,5 88,5 0,0 10,4

Tárcán belüli átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 403,1
2009. évi módosított előirányzat : 327 058,6 48 222,9 278 835,7 101 097,0

 
2.3. A főbb kiadási tételek – feladatteljesítéssel összefüggő – alakulása 

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti teljesítése 
MFt-ban 

2009. évi 
Megnevezés 2008. évi 

teljesítés Eredeti 
előirányzat

Módosított
előirányzat Teljesítés Maradvány Teljesítés

%-a 
  1 2 3 4 5=3-4 6=4/3% 

I. INTÉZMÉNYI         
1.) Működési kiadások         
Személyi juttatások 106 199,0 96 423,3 101 097,0 100 394,4 702,6 99,31%
Munkaadókat terhelő 
járulékok 28 670,3 26 796,6 27 135,2 26 881,3 253,9 99,06%

Dologi kiadások 111 681,1 109 318,2 116 930,2 100 922,5 16 007,7 86,31%
Egyéb műk. célú 
támogatások 1 106,1 1 097,0 1 283,9 1 133,3 150,6 88,27%

Összesen: 247 656,5 233 635,1 246 446,3 229 331,5 17 114,8 93,06%
2.) Felhalmozási kiadások         
Intézményi beruh. kiadások 25 413,1 16 193,5 29 251,6 18 869,3 10 382,3 64,51%
Felújítás 8 866,4 4 136,1 10 622,5 9 083,8 1 538,7 85,51%
Egyéb int. felhal. kiadások* 1 817,7 200,0 1 542,0 1 568,0 -26,0 101,69%
Összesen: 36 097,2 20 529,6 41 416,1 29 521,1 11 895,0 71,28%
1+2 Összesen: 283 753,7 254 164,7 287 862,4 258 852,6 29 009,8 89,92%
II. FEJEZETI KEZELÉSŰ         
ELŐIRÁNYZATOK    
MH Központi Honvédkórház 169,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00%
Lakástámogatás 1 627,4 1 200,0 1 200,0 1 200,0 0,0 -
Lakásépítés 0,0 23,0 390,4 113,6 276,8 29,10%
Katonai védelmi 
beruházások 35,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00%

Ágazati célelőirányzatok 39 408,9 35 838,6 37 605,8 36 657,0 948,8 97,48%
Összesen: 41 240,9 37 061,6 39 196,2 37 970,6 1 225,6 96,87%
KIADÁS MINDÖSSZESEN: 324 994,6 291 226,3 327 058,6 296 823,2 30 235,4 90,76%

* Tartalmazza a kölcsönnyújtás összegét is. 
 

A személyi-működési-fejlesztési-nyugdíj hozzájárulás kiadások megoszlása 
a 2009. évi teljesítések alapján 42,9 %-30,4 %-18,9 % -7,9 %(a Gripen bérleti díj a 
fejlesztési, a segélyek a személyi előirányzatoknál került figyelembe vételre). 
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2.3.1. A Költségvetési törvény a személyi juttatások eredeti előirányzatát 

96.423,3 MFt-ban, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát pedig 26.796,6 
MFt-ban állapította meg.  

 
Az évközi előirányzat-módosítások hatására a személyi juttatások eredeti 

előirányzata 101.097,0 MFt-ra, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata pedig 
27.135,2 MFt-ra emelkedett. 

 
A két kiemelt előirányzat kiadásai 100.394,4 MFt-ban (99,3%), illetve 

26.881,3 MFt-ban (99,1%-ban) teljesültek. 
 
A létszám-előirányzatok, a személyi juttatások, továbbá a munkaadókat 

terhelő járulékok kiemelt előirányzatok alakulása és teljesítése részletesen a 2.8. 
pontban kerül bemutatásra. 

 
2.3.2. A dologi kiadások eredeti előirányzata 109.318,2 MFt volt, amely az 

év során 116.930,2 MFt-ra növekedett (1051 szektor, intézmények).  A növekedést 
elsősorban az évközi előirányzat-átcsoportosítások és a bevételekkel, valamint az 
előző évi előirányzat-maradvány felhasználásával összefüggő előirányzat-
módosítások, továbbá a fejezethez a HM Állami Egészségügyi Központ (HM ÁEK) 
működésével összefüggésben beérkező források eredményezték. A módosított 
előirányzat 100.922,5 MFt összegben (86,3 %-ban) teljesült. A módosított kiadási 
előirányzat a tárca költségvetésének 35,8 %-át teszi ki. 

 
A dologi kiadási előirányzatok terhére a következő főbb feladatok 

teljesítése valósult meg: 
 

Kiadás megnevezése 
Teljesített 

kiadás  
MFt-ban 

Fő felelős 
szervezet 

1. Központi költségvetési és tárcaszintű feladatok     
Gripen bérleti díj  23.765,6 HM FLÜ 

Ingatlanüzemeltetési kiadások 18.551,8 HM IÜ 

Logisztikai központi természetbeni ellátás 9.605,1 HM FLÜ, 
MH ÖHP 

Őrzésvédelmi kiadások 5.315,3 HM IÜ 

Egyéb elhelyezési kiadások 3.126,0 HM IÜ 
Gripen bérlésével összefüggő fegyverzet, egyéb 
berendezési eszközök és anyagok beszerzéséhez 
kapcsolódó kiadások 

3.073,6 HM FLÜ 

Hazai gyakorlatok és kiképzések 2.922,3 HM FLÜ 
MH ÖHP 

Afganisztáni szerepvállalás 2.096,8 
MH ÖHP, 
 HM FLÜ, 

 HM IÜ 
HM-I. objektum karbantartás és felújítási 1.098,0 HM IÜ 
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Kiadás megnevezése 
Teljesített 

kiadás  
MFt-ban 

Fő felelős 
szervezet 

KGIR üzemeltetés 875,3 HM KPÜ 

MH KFOR Zászlóalj 708,2 MH ÖHP, 
 HM FLÜ 

Híradó, informatikai és EHV fejlesztési program 553,3 HM FLÜ 
Ország-mozgósítás, gazdasági felkészülés 
bonyolítása 487,1 HM IÜ 

Szennyező források, szennyezett területek 
kármentesítése 353,7 HM IÜ 

Gépjármű-biztosítások (CASCO, kötelező) 321,8 HM KPÜ 

MH EUFOR Század 282,0 
MH ÖHP,  
HM FLÜ,  

HM IÜ 

Afganisztáni Választásokat Támogató Erő 268,2 MH ÖHP, 
 HM FLÜ 

Kincstári vagyon értékesítésével kapcsolatos 
kiadások 250,3 HM FLÜ, 

MH ÖHP  
Regionális nyelvképzés 204,6 MH ÖHP 
Gripen repülőgépek bérlésével felmerülő hazai 
kiadások 203,7 HM FLÜ 

MH Őr- és Biztosító zászlóalj 115,7 
HM IÜ,  

MH ÖHP,  
HM FLÜ  

Speciális tűzszerész és FP képesség fejlesztés 105,2 HM FLÜ 

UNFICYP 96,3 MH ÖHP, 
HM FLÜ  

Fizikai biztonság és elektronikus információvédelem 86,3 HM IÜ 
Személyi állomány egyéni felszerelésének és 
ruházati anyagainak korszerűsítése 77,1 HM FLÜ 

Összesen: 74.543,3  

   
2.Csapatköltségvetések (központi ellátáson felül)   
1. Honvédelmi Minisztérium cím 6.657,1 
2. Magyar Honvédség cím 7.594,5 
3. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím 2.798,9 
4. ZMNE cím 1.295,0 
5. Katonai Főügyészség cím 86,9 
6. HM Állami Egészségügyi Központ cím 6.946,3 

Összesen: 25.378,7 

Mindösszesen: 99.922,0 

Címhez tartozó 
honvédelmi 
szervezet 

 
  

 
Összességében megállapítható, hogy a dologi kiadások kiemelt 
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előirányzaton belül a központi természetbeni ellátás biztosítása és különböző 
szolgáltatások központi kifizetése érdekében az összes kiadás (csapat-
költségvetési kiadásokon felül) 74,1 %-a a központi költségvetési gazdálkodást 
folytató szervezeteknél került teljesítésre. 

 
2.3.3. Az egyéb működési célú kiadások, támogatások eredetileg 

tervezett összege 1.097,0 MFt, amely az év során 1.283,9 MFt-ra növekedett (1051 
szektor, intézmények). A felhasználás 1.133,3 MFt-ban valósult meg. A kiemelt 
előirányzaton az állománynak nyújtott segélyek 839,0 MFt, korengedményes 
nyugdíj 45,3 MFt, ellátottak pénzbeli juttatása (OKM által a ZMNE-nek) 10,2 MFt, 
egyéb pénzeszközátadások kiadási előirányzatai 238,8 MFt (hadisírgondozás 
feladatra 69,2 MFt, szakszervezetek munkaidő kedvezmény pénzbeli megváltása 
101,3 MFt, CIMIC programok finanszírozására KFOR misszió 11,4 MFt, PRT 
feladatra 52,4 MFt, iparbiztonsági ellenőrzési feladatra NBF, NBH, KBH részére 4,5 
MFt) értékben kerültek elszámolásra.  

 
2.3.4. Felhalmozási kiadásokra a fejezet költségvetési javaslatában 

eredetileg tervezett összeg 20.329,6 MFt volt, ezen belül az intézményi beruházási 
kiadások 16.193,5 MFt-ot, a felújítások 4.136,1 MFt-ot tettek ki. A módosított 
előirányzat az intézményi beruházáson 29.251,6 MFt, a felújításon 10.622,5 MFt, 
az egyéb intézményi felhalmozás kiadásokon 559,5 MFt volt (1051 szektor, 
intézmények). Az eredeti előirányzat növekedését a 2008. évi előirányzat-
maradvány előirányzatosítása okozta. A módosított előirányzatok teljesítése 
28.459,0 MFt összesen. Az előzőeken felül az éven túli kölcsönök eredeti 
előirányzata 200,0 MFt-ot, a módosított előirányzata 982,5 MFt-ot, míg a teljesítés 
1.062,1 MFt-ot tett ki. 

 
A két - intézményi beruházási kiadás, felújítás - kiemelt előirányzaton 

belül végrehajtott jelentősebb feladatok és programok a következők: 
 

Teljesítés MFt-ban 

Kiadás megnevezése Intézményi 
beruházás

i kiadás 
Felújítás 

Megvalósító 
intézmény 

Híradó, informatikai és EHV fejlesztési 
program  4.362,9  HM FLÜ 

MH ÖHP 
Központi hatáskörű tárgyi 
eszközbeszerzés, felújítás 2.361,1 1.658,1 HM FLÜ 

MH ÖHP 
Egyéb központi kiadások 120,8 53,1 HM IÜ 
Gépjármű program 1.816,0 1.776,0 HM FLÜ 

Laktanya Rekonstrukciós Program 5,7 3.079,8 HM IÜ 

Gripen bérlésével összefüggő 
fegyverzet és egyéb berendezések 1.634,1  HM FLÜ 

Kincstári ingatlan vagyon értékesítésével 
kapcsolatos kiadások 498,0 740,8 HM IÜ 

KGIR 1.099,4  HM KPÜ 
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Teljesítés MFt-ban 

Kiadás megnevezése Intézményi 
beruházás

i kiadás 
Felújítás 

Megvalósító 
intézmény 

Mistral beszerzés 1.074,0  HM FLÜ 
Fizikai biztonság és elektronikus 
információvédelemmel kapcsolatos 
feladatok 

900,1 HM IÜ 

AN-26 felújítás üzemidő hosszabbítás 798,8 HM FLÜ 
Műszaki fejlesztési program 784,5  HM FLÜ 

Afganisztáni szerepvállalás 776,3  
HM FLÜ, 
 HM IÜ,  

MH ÖHP 
HM Állami Egészségügyi Központ 731,2  HM ÁEK 
Gripen repülőhöz kapcsolódó 
elektronikai és híradó program 580,8  HM FLÜ 

Kiképzési fejlesztési kiadások 550,9  HM FLÜ 
Speciális tűzszerész és FP képesség 
fejlesztés 415,4  HM FLÜ 

Üzemanyag program 329,2  HM FLÜ 
Közlekedési program 294,6  HM FLÜ 
Afganisztáni Választásokat Támogató Erő 290,1  HM FLÜ 
Vegyvédelmi program 282,5  HM FLÜ 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 208,1  ZMNE 
K+F 89,6  HM FLÜ 

Egyéb fegyverzeti program 85,4 29,5 HM FLÜ, 
MH ÖHP 

Egyéb gépjármű programok 76,8  HM FLÜ 
Híradó, informatikai komplexumok hazai 
rendszerintegráló és beépítő program 57,0  HM FLÜ 

MK Katonai Biztonsági Hivatal 50,0  MK KBH 
Laktanya Rekonstrukciós Program 
környezetszennyezések kármentesítése 45,0  HM IÜ 

MH ÖHP alárendeltjei intézményi 
szintű felújítási kiadások 44,8 MH ÖHP 

MH ÖHP alárendeltjei intézményi 
szintű beruházási kiadások 44,8  MH ÖHP 

MK Katonai Felderítő Hivatal  34,3  MK KFH 
Környezet és Energia Operatív Program 
(KEOP) 29,2  HM IÜ 
HM Infrastrukturális Ügynökség intézményi
szintű beruházási kiadások 21,3  HM IÜ 

Ország-mozgósítás, gazdasági felkészülés 19,4  HM VH 
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Teljesítés MFt-ban 

Kiadás megnevezése Intézményi 
beruházás

i kiadás 
Felújítás 

Megvalósító 
intézmény 

bonyolítása 

Hazai gyakorlatok és kiképzések 18,9 0,7 MH ÖHP, 
HM FLÜ 

Összesen: 18.787,3 9.081,7  
 
2.3.5. A tárca 2009. évi nemzetközi feladatainak végrehajtására – beleértve 

a fejezeti kezelésű előirányzatokat, a feladatellátáshoz kapcsolódó logisztikai és 
infrastrukturális kiadásokat, a devizajuttatásokat, valamint az azokhoz kapcsolódó 
járulékokat – eredetileg 28.999,8 MFt került megtervezésre és jóváhagyásra.  

 
Az év közben jelentkező új nemzetközi feladat (Afganisztáni Választásokat 

Biztosító Szakasz), valamint az év közben végrehajtásra került előirányzat-
módosítások figyelembevételével a módosított előirányzat összege 36.900,3 MFt-
ra növekedett, melyből 32.818,0 MFt (88,9 %) került felhasználásra a következő 
feladatok végrehajtása során: 

 
MFt 

Feladat 

Eredeti 
jóvá-

hagyott 
keret 

Módosított
előirányzat Teljesítés Maradvány

Nemzetközi tanfolyamok 488,1 385,3 382,6 2,7

Regionális nyelvképzés 184,0 368,8 343,2 25,6

Kanadai repülőhajózó képzés 1 929,2 1 710,9 1 607,0 103,9

Cseh repülőhajózó képzés 68,2 78,0 41,8 36,2

Gripen pótlólagos képzés 45,8 1 254,8 1 287,6 -32,8

Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések 1 087,2 763,4 667,9 95,5

UNFICYP 588,5 661,4 561,4 100,0

MFO 264,2 289,3 260,7 28,6

Katonai Megfigyelők 84,5 99,3 81,9 17,4

UNIFIL 56,5 29,9 13,0 16,9
MH KFOR Kontingens 4 522,7 4 780,2 3 718,3 1 061,9
MH EUFOR század 1 630,9 1 568,3 1 284,5 283,8
NTM-I (NATO Iraki Kiképző Misszió) 71,7 72,5 65,9 6,6
Afganisztáni szerepvállalás 6 227,9 9 912,6 8 266,4 1 646,2
AVBSZ 0,0 1 093,8 757,4 336,4
MH ŐBZ 0,0 127,7 127,7 0,0
MH KFOR század 0,0 55,3 55,3 0,0
HM FLÜ nemzeti támogatás 4 303,0 4 402,9 4 226,2 176,7
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Feladat 

Eredeti 
jóvá-

hagyott 
keret 

Módosított
előirányzat Teljesítés Maradvány

MH Katonai Képviselő Hivatal 349,4 362,9 352,3 10,6
MH Nemzeti Katonai Képviselet 144,5 133,3 121,9 11,4
MH Nemzeti Összekötő Képviselet 55,0 79,4 82,6 -3,2
MK ÁNK Védelempolitikai Részleg 221,0 248,4 247,1 1,3
EBESZ misszió Katonai Képviselet 100,8 102,3 100,9 1,4

Kétoldalú kapcsolatok 322,6 226,8 213,4 13,4

Multilaterális rendezvények 563,1 355,4 339,9 15,5

EU elnökségi felkészülés 269,3 46,4 31,3 15,1
NATO Informális Védelmi Miniszteri 
Találkozó 0,0 0,5 0,5 0,0

Nk.-i feladatok kiszolgálásának nem 
felosztható költségei 207,0 172,6 155,0 17,6

Fegyverzet-ellenőrzési keret 100,0 82,0 63,4 18,6

AN-26-os pilóták kiadásai 225,5 162,7 130,7 32,0

HM KEHH nemzetközi ellenőrzés 2,4 1,5 0,6 0,9

MH ÖHP nemzetközi ellenőrzés 14,0 14,4 1,0 13,4

HM KPÜ nemzetközi ellenőrzés 3,0 2,8 2,8 0,0

Hadisír gondozás 0,0 2,0 -0,8 2,8

Egyéb nemzetközi utazások, fogadások 0,0 58,9 51,1 7,8
C-17 0,0 2,0 2,0 0,0
Devizaellátmány különbözet rendezése* 0,0 2 050,4 2 059,3 -8,9

HM FLÜ export, import feladatai 0,0 19,7 1,8 17,9

Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 4 056,0 4 604,2 4 597,3 6,9

Hozzájárulás az EU kv.-hez és egyéb 
uniós befizetések 613,8 517,3 515,1 2,2

Válságkezelés és békeműveletek 
keretében felaj.alegységek 200,0 0,0 0,0 0,0

NEMZETKÖZI MINDÖSSZESEN: 28 999,8 36 900,3 32 818,0 4 082,3

* 33/2008. AB határozattal kapcsolatos feladatok végrehajtása (devizaellátmány-különbözetek rendezése) 
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A kiadásteljesítések kiemelt előirányzatonkénti megoszlása a következő volt: 

                      
MFt-ban 

Kiemelt előirányzatok Kiadás Megoszlás 
Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 14 690,2 44,76 %
Dologi kiadások 11 496,6 35,03 %
Felhalmozási kiadások (együtt a kölcsönökkel) 1 284,2 3,92 %
Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5 347,0 16,29 %
Összesen: 32 818,0 100,00 %

 
A ténylegesen teljesített kiadásból a pénzügyi jellegűek 26.214,3 MFt-ot, a 

logisztikai jellegűek 6.216,4 MFt-ot, míg az elhelyezési jellegűek 387,3 MFt-ot 
tettek ki. 

Az MH KFOR Kontingens (1.061,9 MFt) és az Afganisztáni szerepvállalás 
(1.646,2 MFt) feladataival kapcsolatban a maradványtartási kötelezettségbe vont 
összegek kerültek a maradványban szerepeltetésre. 

 
A nemzetközi feladatok közül 2009. évben a következők bírtak 

kiemelkedő jelentőséggel (a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére megoldottak 
kivételével): 

 
- Békeműveletek és válságkezelés: 
 
Az MFO (Multinational Force and Observers) békefenntartó misszióban a 

34/1999. (V. 7.) OGY. határozattal módosított 82/1995. (VII.6.) OGY. határozat, 
valamint a 2161/1995. (V. 31.) Korm. határozat alapján a Sínai-félszigeten 41 fős 
magyar kontingens (katonai rendészek) vesz részt, melyből 23 fő katona, 15 fő 
pedig rendőr.  
 

Az UNFICYP (United Nations Peace-keeping Force In Cyprus) ciprusi 
misszióban a magyar fél maximum 150 fős részvételét a Magyar Honvédség az 
ENSZ ciprusi békefenntartó misszióban való részvételéről szóló, a 2253/1997. 
(VII.24.) Kormányhatározattal módosított 2156/1995. (V.29.) Kormányhatározat 
rögzítette. A kontingens jelenlegi létszáma 84 fő.  

 
Az 53/2007. (VI.13.) OGY. határozat lehetővé tette, hogy az ENSZ libanoni 

békefenntartó missziójában (UNIFIL) legfeljebb 10 fő, a Magyar Honvédség 
állományába tartozó katona a békefenntartó misszió mandátumának lejártáig részt 
vegyen. Az UNIFIL misszióban jelenleg 4 fő térképész teljesít szolgálatot. 

 
A Katonai Megfigyelők (Grúzia, Nyugat-Szahara) 2009. évi létszáma 14 fő 

volt. 
 
Az MH Katonai Rendfenntartó Kontingens egyidejű megszűnésével 2007. 

április 20-val létrehozásra került az MH EUFOR Kontingens. A kontingens az 
Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó (ALTHEA) 
művelethez történő magyar hozzájárulásról szóló 128/2004. (XI. 23.) OGY. 
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határozat és a NATO irányítású balkáni katonai békefenntartó műveletekben részt 
vevő magyar katonai kontingensekről szóló 2040/2002. (II.27.) számú 
Kormányhatározatban foglaltak alapján hajtja végre feladatait. A kontingens 
létszáma (11 fő egyéni beosztásúval együtt) 156 fő.  

 
A NATO iraki Kiképző Missziójában (NTM-I) történő magyar katonai 

részvételt az 1137/2004. (XII. 9.) Korm. határozat szabályozza. Bagdadban 
jelenleg 3 fő törzstiszt teljesít szolgálatot. 

 
A 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat alapján 362 fő teljesít szolgálatot 

Afganisztánban az alábbi megoszlás szerint: 
 
- MH PRT (Tartományi Újjáépítő Csoport) 219 fő 
- Egyéni beosztásúak   45 fő 
- OMLT (Műveleti Tanácsadó és Összekötő Csoport)   24 fő 
- KAIA (Kabuli Repülőtér)   59 fő 
- KMCS (Különleges Műveleti Csoport)   15 fő  
 
A 2186/2008. Korm. határozat alapján az Afgán Választásokat Biztosító 

Szakasz 40 fővel teljesített szolgálatot 2009. november 30-ig. 
 
A NATO irányítású balkáni katonai békefenntartó műveletekben résztvevő 

magyar kontingensről szóló 2040/2002 (II.27) Kormány határozat alapján a 
koszovói békefenntartásban való részvétel céljából került megalakításra az MH 
KFOR Zászlóalj. A zászlóalj (17 fő egyéni beosztásúval és a 12 fős egészségügyi 
laborral együtt) 234 fővel teljesít szolgálatot. 

 
- Kanadai repülőgép-vezető képzés (NFTC): A HM Honvéd Vezérkar 

Főnök 2002. március 25-én írta alá a magyar repülőgép-vezetők Kanadában 
történő képzése tárgyában készült Megállapodást, melynek értelmében a magyar 
pilóták szakmai kiképzése a Kanadában települő NFTC (NATO Flying Training in 
Canada) szervezetnél kerül megvalósításra. A képzésen az év folyamán 21 fő vett 
részt, melyből 4 fő részére a képzés befejeződött. 

 
- Külképviseletek (KKH, NKK, NÖK, ÖNB, VPR, EBESZ):  
 
2009. évben a képviseletek létszámadatai az alábbiak voltak: 
 

Katonai szervezet megnevezése Létszám 
MK ÁNK Védelempolitikai Részleg 13 fő 
MK Katonai Képviselő Hivatal 21 fő 
MK Nemzeti Katonai Képviselet 8 fő 
MH Nemzeti Összekötő Képviselet 5 fő 
EBESZ misszió Katonai Képviselet 5 fő 
HM FLÜ NSZI NO ÉNTCS 8 fő 
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Katonai szervezet megnevezése Létszám 
HM FLÜ NSZI NO DNTCS 4 fő 
Önálló NATO beosztást betöltök (Észak) 75 fő 
Önálló NATO beosztást betöltök (Dél) 61 fő 
Összesen 200 fő 

  
 A HM FLÜ NSZI NO által ellátott, tartós tanulmányokat folytató hallgatók 
létszáma 2009-ben átlagosan (egyszerre, egy időben külföldön tartózkodó 
állomány) 59 fő volt. 

 
2.3.6. A fejezeti kezelésű előirányzatok  

 
A fejezeti kezelésű előirányzatok 2009. évi eredeti előirányzata összesen 

37.061,6 MFt volt.  
 
 A módosított előirányzat 39.196,2 MFt, mellyel szemben a teljesített kiadások 
összege 37.970,6 MFt-ot tett ki.  
 

A fejezeti kezelésű előirányzatokon belül összesen 1.225,5 MFt előirányzat 
maradvány keletkezett. Ebből a Nemzetközi kártérítés (120,7 MFt), a Lakásépítés 
(276,8 MFt), Egyéb társadalmi szervek támogatása (3,5 MFt), a Hozzájárulás a 
NATO költségvetéséhez (6,9 MFt), a Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási 
Programjához (800 MFt), Egyéb uniós befizetések (2,2), valamint a MÁK díjak (1,9 
MFt) jogcímcsoportokon keletkezett maradvány kötelezettségvállalással terhelt, 
ami összességében 1.212 MFt-ot tesz ki. 

 
A fennmaradó 13,5 MFt maradvány a MÁK díjak jogcímcsoportokhoz 

kapcsolódóan keletkezett és kötelezettségvállalással ugyan nem terhelt, 
azonban visszahagyását kértük. 
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2.4. A támogatások alakulását befolyásoló tényezők 

 
A Költségvetési törvény szerinti eredeti támogatási előirányzatok módosítása 

a következő feladatokkal kapcsolatban merült fel: 
 

Feladat megnevezése MFt egy 
tizedessel

MK 2009. évi költségvetéséről szóló 2008.évi CII. Törvény 7.§ (5) 
bekezdése szerinti megállapodás alapján, a HM vagyonkezelésébe 
adott ingatlan értékesítéséből 80% (6057/1/2009.PM eng.) 

6 089,4

A 2009. évi havi kereset-kiegészítés finanszírozásáról szóló 6/2009. 
(I.20.) Kormány rendeletén alapuló 1005/2009. (I.20.) Kormány 
határozat végrehajtására kapott, elszámolási kötelezettséggel bíró 
támogatás ( PM eng.:350/4/2009. és 350/31/2009.) 

3 199,2

1215/2009. (XII.18.) Kormány határozat végrehajtása: a költségvetés 
általános tartaléka terhére (18.658/2009. PM eng.) 2 300,0

Az infrastrukturális üzemeltetés fedezetére, az 1042/2009.  (IV.8.) 
Kormány határozatban, a költségvetés általános tartaléka terhére 
biztosított támogatás ( 6.482/2009. PM eng.) 

2 000,0

A Kormány 1096/2009. (VI.19.) határozata alapján a központi 
költségvetés általános tartaléka terhére- afganisztáni 
elnökválasztásban való szerepvállalás címen- a HM támogatása 
2009.12.10-i elszámolási határidő mellett (9973/2009. PM eng) 

1 097,6

Országmozgósítás feladat: védelmi feladatok támogatása, speciális 
objektumok üzemeltetése, védelmi felkészítési feladatok ellátása  
( 7714/1/2009., 12337/1/2009., 15077/1/2009. PM eng.) 

807,0

A 2009. évi központi költségvetés általános tartalékelőirányzatából 
történő felhasználásról szóló 1226/2009. (XII.29.) Kormány 
határozattal biztosított támogatás (18.822/2009. PM eng.). 

800,0

A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási 
állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési 
megtérítésének szabályairól szóló 8/2005. (II.8.) PM rendelet alapján 
2009. I-IV. negyedévekre 6462-19/2009., 10765-21/2009., 15211-
22/2009., 17433-16/2009. PM eng.): 

125,5

A 1218/2009. (XII.23.) Kormány határozattal módosított 1130/2009. 
( VII.31.) Kormány határozat végrehajtása (16.909/3/2009. PM eng.) 50,6

1214/2009 (XII.18.) Kormány határozat alapján - a korábban a  2009. 
évi államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges 
intézkedésekről szóló 1033/2009. (III.17.) Kormány határozattal zárolt 
- előirányzatok megvonása  

-15 453,7

Fejezetek közötti megállapodások, pályázatok alapján biztosított 
pótelőirányzat -142,0

2009. évi növekedés : 873,6
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2.5. A költségvetés általános és céltartalékából, fejezeti tartalékból 

történő felhasználás: 
 
 A központi költségvetés általános tartaléka terhére 6.197,6 MFt, míg a 
központi költségvetés céltartalékából 3.324,7 MFt került biztosításra a tárca 
részére. 
 

A Központi költségvetés általános tartaléka terhére a Honvédelmi 
Minisztérium fejezet részére a következő feladatokkal kapcsolatban kerültek 
előirányzatok biztosításra, illetve felhasználásra: 
 

Korm. hat. száma Feladat Összeg 
(MFt) 

1042/2009. (IV. 8.)  
Korm. hat 

a tárca jelentős infrastrukturális bázisának, 
üzemeltetésének, működtetésének 
elősegítésére 

2.000,0

1096/2009. (VI.19.) 
Korm. hat. 

afganisztáni elnökválasztásban való 
szerepvállalás címen- a HM támogatása 
2009.12.10-i elszámolási határidő mellett  

1.097,6

1215/2009. (XII. 18.) 
Korm. hat. a HM ÁEK működési kiadásaira  2.300,0

1226/2009. (XII. 29.) 
Korm. hat. 

a HM FLÜ részére felhalmozási kiadások 
teljesítésére 800,0

  Mindösszesen: 6.197,6
 
 Költségvetés céltartalékból biztosított előirányzat: 
 

Korm. hat. száma, 
PM engedély Feladat Összeg 

(MFt) 

1005/2009. (I.20.)  
Korm. hat 

A 2009. évi havi kereset-kiegészítés 
finanszírozásáról szóló, a Komány 6/2009. 
(I.20.) Kormány rendeletén alapuló 
1005/2009. (I.20.) Kormány határozat 
végrehajtására kapott, elszámolási 
kötelezettséggel bíró támogatás ( PM 
eng.:350/4/2009. és 350/31/2009.): 

3.199,2

6462-19/2009., 
10765-21/2009., 
15211-22/2009., 
17433-16/2009. 

A prémiumévek programmal, valamint a 
különleges foglalkoztatási állománnyal 
kapcsolatos egyes munkáltatói költségek 
költségvetési megtérítésének szabályairól 
szóló 8/2005. (II.8.) PM rendelet alapján 
2009. I-IV. negyedévekre: 

125,5

 Mindösszesen: 3.324,7
 

2.6. A költségvetési törvény 50.§-ában előírt fejezeti államháztartási 
tartalék felhasználása 

 
A Költségvetési törvény 50. §-a (2) bekezdése  alapján zárolt fejezeti 

egyensúlyi tartalék képzését írta elő 29.396,9 MFt összegben. Az év során a 
tartalék felhasználására nem volt lehetőség. 
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2.7. A 2009. évi bevételi előirányzatok teljesítése 

 
2.7.1. Főbb bevételi tételek alakulása, többletbevételek keletkezésének 
okai és felhasználása  

MFt-ban 
2009. évi 

Megnevezés 2008. évi
teljesítés Eredeti 

előirányzat
Módosított
előirányzat Teljesítés Maradvány Teljesítés

%-a 

  1 2 3 4 5=4-3 6=4/3% 
I. INTÉZMÉNYI        
1.Intézményi bevétel 10 094,7 1 440,0 8 601,0 9 037,3 436,3 105,07%
2.Eü. műk.-re átvett pe. 13 336,2 11 374,2 12 955,6 12 979,7 24,1 100,19%

3.Bevételek összesen (1+2): 23 430,9 12 814,2 21 556,6 22 017,0 460,4 102,14%
4.Előző évi ei. maradvány 12 770,4 0,0 25 526,1 25 158,4 -367,7 98,56%
5.Vállalkozás tev. tartalék felh. 47,3 0,0 88,5 43,4 -45,1 49,04%

6.Saját bevétel 
összesen(3+4+5): 36 248,6 12 814,2 47 171,2 47 218,8 47,6 100,10%

7.Költségvetési támogatás 270 182,0 241 350,5 240 691,2 240 691,2 0,0 100,00%
8.INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK 

ÖSSZESEN (6+7): 306 430,6 254 164,7 287 862,4 287 910,0 47,6 100,02%
II. FEJEZETI KEZELÉSŰ 
ELŐIRÁNYZATOK        
Bevétel 1 509,8 450,0 636,6 636,5 -0,1 99,98%
Költségvetési támogatás 39 679,5 36 611,6 38 144,5 38 144,5 0,0 100,00%
Előző évi előirányzat maradv. 216,5 0,0 415,1 130,3 -284,8 31,39%

ÖSSZESEN: 41 405,8 37 061,6 39 196,2 38 911,3 -284,9 99,27%
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 347 836,4 291 226,3 327 058,6 326 821,3 -237,3 99,93%

 
2009. év során a bevételi előirányzatok 35.832,3 MFt összegű növekedését 

az előző évi maradvány előirányzatosítása, az OEP bevételek növekedése, a 
teljesített saját bevételek előirányzatosítása és csekély mértékben a támogatási 
előirányzatok emelkedése jelentette. 

 
A bevételi előirányzatok módosításának összetevői a következők: 
 

Feladat megnevezése MFt 
Összes 
változás 

(MFt-ban)
2009. évben a költségvetési támogatás növekedése:   873,6
Ebből:     
MK 2009. évi költségvetéséről szóló 2008.évi CII. törvény 7.§ (5) 
bekezdése szerinti megállapodás alapján, a HM 
vagyonkezelésébe adott ingatlan értékesítéséből 80% 
(6057/1/2009.PM eng.) 

6089,4   

A 2009. évi havi kereset-kiegészítés finanszírozásáról szóló 
6/2009. (I.20.) Kormány rendeletén alapuló 1005/2009. (I.20.) 
Kormány határozat végrehajtására kapott, elszámolási 
kötelezettséggel bíró támogatás ( PM eng.:350/4/2009. és 
350/31/2009.): 3199,2   
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Feladat megnevezése MFt 
Összes 
változás 

(MFt-ban)
1215/2009. (XII.18.) Kormány határozat végrehajtása: a 
költségvetés általános tartaléka terhére (18.658/2009. PM eng.) 2300,0   
Az infrastrukturális üzemeltetés fedezetére, az 1042/2009.  (IV.8.) 
Kormány határozatban, a költségvetés általános tartaléka terhére 
biztosított támogatás ( 6.482/2009. PM eng.) 2 000,0   
A Kormány 1096/2009. (VI.19.) határozata alapján a központi 
költségvetés általános tartaléka terhére- afganisztáni 
elnökválasztásban való szerepvállalás címen- a HM támogatása 
2009.12.10-i elszámolási határidő mellett (9973/2009. PM eng) 1 097,6   
Országmozgósítás feladat: védelmi feladatok támogatása, 
speciális objektumok üzemeltetése, védelmi felkészítési feladatok 
ellátása ( 7714/1/2009., 12337/1/2009., 15077/1/2009. PM eng.) 807,0   
A 2009. évi központi költségvetés általános tartalék előirányzatából 
történő felhasználásról szóló 1226/2009. (XII.29.) Kormány 
határozattal biztosított támogatás (18.822/2009. PM eng.). 800,0   
A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási 
állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek 
költségvetési megtérítésének szabályairól szóló 8/2005. (II.8.) PM 
rendelet alapján 2009. I-IV. negyedévekre 6462-19/2009., 10765-
21/2009., 15211-22/2009., 17433-16/2009. PM eng.): 

125,5   

A 1218/2009. (XII.23.) Kormány határozattal módosított 
1130/2009.( VII.31.) Kormány határozat végrehajtása 
(16.909/3/2009. PM eng.) 50,6   
1214/2009 (XII.18.) Kormány határozat alapján - a korábban a  
2009. évi államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges 
intézkedésekről szóló 1033/2009. (III.17.) Kormány határozattal 
zárolt - előirányzatok megvonása  

-15 
453,7   

Fejezetek közötti megállapodások, pályázatok alapján biztosított 
pótelőirányzat -142,0   

A HM egészségügyi tevékenységet folytató intézeteinél az 
eredetileg tervezett OEP támogatás növekménye:   1 581,4
Tárgyévi saját bevételek:   
Hosszú lejáratú kölcsön-visszatérülések bevétele:   906,0
melyből Nemzetközi: 200,0   
Intézményi működési és műk.célú pü.eszköz bevételek:   5 244,2
melyből Nemzetközi: 210,5   
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel,bevételek   75,9
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek   806,9
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel   96,2
Fejezeti kezelésű előirányzatok bevétele:   186,6
Vállalkozási tevékenység bevétele:   31,8
2008. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása:   25 941,2
Előző évek vállalkozási eredményének igénybevétele:   88,5
2009. évi módosítások:   35 832,3
 

A fejezet kezdeményezte, hogy a HM vagyonkezelésébe tartozó ingatlanok 
értékesítéséből az MNV Zrt. részére befolyt 2009. évi bevételek 80%-a, 6.089,4 
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MFt a tárca részére visszabiztosításra kerüljön. Ennek lehetőségét a költségvetési 
törvény 7.§.(5) bekezdése szerinti megállapodás, míg feltételét az 1061/2009. (IV. 
30.) Kormány határozat biztosította. A 6.089,4 MFt-ból 1.640,0 MFt a Laktanya 
Rekonstrukciós Program keretében végrehajtandó ingatlan felújításokra, valamint a 
hozzá kapcsolódó beruházási kiadásokra került biztosításra a HM Infrastrukturális 
Ügynökség költségvetésében. A fennmaradó 4.449,4 MFt a Magyar Köztársaság 
Nemzeti Katonai Stratégiájában meghatározott, a Magyar Honvédség által elérni 
kívánt képességek elérése érdekében szükséges haderőfejlesztési kiadásokra 
nyújt fedezetet, mely a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség részére került 
biztosításra. 

 
 A Költségvetési törvény 14. §. (1) bekezdése alapján a tárca – a 2009. évet 
érintően – a központi költségvetés központosított bevételeként 9,7 MFt-ot (MH 
LJJÜ vállalkozás utáni befizetés 56.662 Ft, HM maradvány 9.167 Ft, Fejezeti 
kezelésű előirányzatokon a fel nem használt pályázati összegek visszautalása 
300.000 Ft, HM FLÜ  vállalkozás utáni befizetés 9.290.455 Ft, MH LEK 70.000 Ft) 
a fejezeti befizetési számlára átutalt. 

 
2.7.2. A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva 

 
A fejezet összes követelése 2009. év végén 6.728,2 MFt, mely az előző év 

követelésállományához képest 25,5 %-os növekedést jelent. Ezen belül a 
követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) összege a meghatározó 
(4.997,8 MFt), mely az összes követelés 74,3 %-át teszi ki, s az előző évhez 
képest 180,2 MFt-os (3,5 %-os) csökkenést mutat. Az adósok állománya 650,1 MFt 
(az összes követelés 9,7 %-a), mely 402,1 MFt-tal (jelentősen, 162,1 %-kal) 
növekedett. A követeléseken belül az egyéb követelések állománya – mely az 
összes követelés 16,1 %-át teszi ki – minimálisan, 4,8 %-kal csökkent, 1.134,6 
MFt-ról 1.080,2 MFt-ra, melyből 254 MFt kölcsönből mérleg fordulónapot követő évi 
részlet. A követelések ilyen mértékű növekedése elsősorban a HM kezelésű 
ingatlanok értékesítéséből adódik, melyek pénzügyileg a következő évben 
teljesülnek. 

 
2.8. A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok 

kiemelt előirányzatokkal, továbbá az engedélyezett létszámkeretekkel való 
gazdálkodás helyzete 
 

2.8.1. A 2009. évi előirányzat-gazdálkodást befolyásoló főbb tényezők: 
 

• a jogviszonyban (szolgálati, igazságügyi alkalmazotti és ügyészségi 
szolgálati, köztisztviselői, közalkalmazotti, illetve munkaviszonyban) álló hivatásos, 
szerződéses, tanintézeti hallgató, illetve köztisztviselő és közalkalmazott állomány 
részére a vonatkozó jogállási törvényekben és más jogszabályokban 
meghatározott illetmények, valamint egyéb személyi járandóságok maradéktalan 
folyósítása, azok fedezetének biztosítása; 
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• a nemzetközi szerepvállalással összefüggésben tartósan, vagy 
ideiglenesen külföldön szolgálatot teljesítő állomány devizában felmerülő 
szükségleteinek biztosítása; 

• a tárgyévben elmaradt 13. havi illetmény okozta keresetcsökkenés 
mérséklésre bevezetett kereset-kiegészítés kifizetése, fedezetének biztosítása2;  
 

• járulékfizetési kötelezettség maradéktalan teljesítése (figyelemmel a 
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény, valamint a foglalkoztatás 
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 1991. évi IV. törvény 2009. július 1-
től hatályos változásaira, melyek csökkentették a korábbi munkáltatói terheket); 
 

• a 2011-es EU-elnökségi feladatokra való felkészülés kapcsán a HM 
Igazgatás vonatkozásában – a 2155/2008. (XI. 5.) Korm. határozat alapján - 
engedélyezett létszámnövekmény többletkiadásai fedezetének biztosítása, 
valamint finanszírozása. 
 

2.8.2. A létszám-előirányzatok teljesítése 
 
A HM fejezet 2009. évi költségvetési létszám-előirányzata 26.201 főben 

került jóváhagyásra.  
 

Költségvetési engedélyezett Átlagos statisztikai 

létszám Állománykategória 

2008. 2009. Elt. (3-2) 2008. 2009. Elt. (6-5) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Hivatásos és szerződéses tiszt 6 193 5 737 -456 5 477 5 669 192
Hivatásos és szerződéses 
tiszthelyettes 7 515 6 881 -634 6 776 6 850 74
Szerződéses legénységi 
állomány 7 007 5 945 -1 062 5 453 5 950 497
Tanintézeti hallgató 400 500 100 377 422 45

Katona állomány összesen 21 115 19 063 -2 052 18 083 18 891 808
Köztisztviselő 177 183 6 203 206 3
Közalkalmazott 7 229 6 955 -274 6 658 6 807 149

Polgári állomány összesen 7 406 7 138 -268 6 861 7 013 152
Mindösszesen 28 521 26 201 -2 320 24 944 25 904 960

Megjegyzés: A táblázatban "a nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetése tervezésének, 
pénzellátásának, előirányzat felhasználásának kincstári gazdálkodásának és nyilvántartásának egyes 
szabályairól szóló 32/2004. (III. 2.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a MK Katonai Felderítő Hivatal 
és a MK Katonai Biztonsági Hivatal tiszthelyettes és közalkalmazott állománya a tiszti állománykategória 
létszámában szerepel, egyezően a számszaki beszámoló 34. és 35. űrlapjainak adattartalmával. 

                                         
2 A központi költségvetés céltartalékának terhére biztosította a központi költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak részére a 2009. évre járó havi kereset-kiegészítésének fedezetét. A kereset-kiegészítés 
mértékéről, az arra jogosultak köréről, megállapításának szabályairól a 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet, míg a 
finanszírozás módjáról a 1005/2009. (I. 20.) Korm. határozat intézkedett, melyet a 2009. második félévére 
járó havi kereset-kiegészítés megállapítása tekintetében a 133/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet módosított. 
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A költségvetési létszám jelentősen elmarad a 2008. évi létszámtól, melyet 

alapvetően a költségvetési lehetőségeink determináltak. A XIII. Honvédelmi 
Minisztérium fejezet létszámgazdálkodását jelentősen befolyásolta a Kormány vagy 
miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó egyes költségvetési szervek 
létszámgazdálkodását érintő átmeneti intézkedésekről szóló 1127/2009. (VII.29.) 
Korm. határozat. A határozat alapján a Kormány vagy miniszter irányítása, illetve 
felügyelete alá tartozó közhatalmi költségvetési szerveknél – beleértve a Magyar 
Honvédség szerveit is – és a miniszter irányítása alá tartozó közintézményeknél 
meglévő üres, valamint megüresedő álláshelyek nem tölthetőek be.  

 
Az eredeti költségvetési létszám-előirányzatokhoz viszonyítva az év 

folyamán – a szerződéses legénységi állomány és a köztisztviselői állomány 
kivételével - valamennyi állománykategória esetében létszámhiány volt. 

 
2.8.3. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt 

előirányzatok teljesítése 
 
A Költségvetési törvény a személyi juttatások eredeti előirányzatát 

96.423,3 MFt-ban, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát pedig 
26.796,6 MFt-ban állapította meg. A személyi juttatások előirányzata 6.632,8 MFt-
tal (6,4 %-kal), a munkaadókat terhelő járulékoké pedig 2.274,6 MFt-tal (7,8 %-kal) 
maradt el az előző év eredeti előirányzataitól, annak ellenére, hogy ezen összegek 
tartalmazzák a 2008. évben végrehajtott 5%-os illetményfejlesztést is.  

 
A különböző szintű évközi módosítások eredményeképpen a személyi 

juttatások eredeti előirányzata 4.673,7 MFt-tal, 101.097,0 MFt-ra, a 
munkaadókat terhelő járulékok előirányzata pedig 338,6 MFt-tal, 27.135,2 MFt-
ra emelkedett. 

 
A személyi juttatások kiemelt előirányzat a költségvetési év folyamán az 

alábbi főbb okok miatt módosult: 
 

A módosítás jogcíme Előirányzat 
• a Kormány határozatai alapján (a központi költségvetés 
általános és céltartalékának igénybevétele) 
    - 2009. évi kereset-kiegészítés fedezetére 2 425,1 MFt
    - afganisztáni elnökválasztás kapcsán a tárca többletkiadásaira 161,6 MFt
    - a prémiumévek programban résztvevők személyi kiadásaira 96,7 MFt
    - 2005/2009. Korm. határozat alapján (ország mozgósításra) 12,1 MFt
   - a teljesítményösztönzés fedezetére  38,3 MFt

összesen 2 733,8 MFt
• fejezetek és a HM közötti megállapodások, pályázatok 22,7 MFt
• Bevételek előirányzat felhasználása 607,0  MFt
• 2008. évi előirányzat-maradvány igénybevétele: 896,7 MFt
• Tárcán belüli átcsoportosítás 403,1 MFt
• Vállalkozási eredmény 10,4 MFt

 Előirányzat-módosítások összesen: 4 673,7 MFt
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A személyi juttatások módosított előirányzata 100.394,4 MFt-ban (99,3 %-

ban), a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 26.881,3 MFt-ban (99,1 %-
ban) teljesült. A 2009. évben keletkezett maradvány kötelezettségvállalással 
terhelt.  

A devizajuttatásoknak a PM 2009. évre vonatkozó Tervezési Köriratában 
meghatározott tervezési árfolyama, illetve a ténylegesen pénzügyi teljesítéskori 
aktuális árfolyam közötti különbség miatt jelentős többletkiadás terhelte a tárca 
költségvetését és ez tette szükségessé a tárcán belüli 403,1 MFt-os 
átcsoportosítást, melynek fedezete munkaadókat terhelő járulék volt. 

 
2.8.4. A személyi juttatások előirányzatai 2009. évi felhasználásának 

főbb területei 
 
2.8.4.1 A ténylegesen felmerült személyi kiadások belső összetétele az 

alábbiak szerint alakult a tárgyév során: 
 

 - keresetbe tartozó juttatások  
  (rendszeres és a munkavégzéshez  
  kapcsolódó juttatások 72.780,3 MFt) 72,5% 
 
 - egyéb nem rendszeres juttatások 
  (biztosítási díjak, devizajuttatások,  
        költségtérítések, 25.840,2 MFt) 25,7% 
 
 - külső személyi juttatások (1.773,9 MFt) 1,8% 
 
   Összesen: 100,0% 

2.8.4.2 Átlagos keresetek alakulása 
 
Tárgyév folyamán a köztisztviselői illetményalap, valamint az ügyészi 

alapilletmény nem változott, és a közalkalmazotti illetménytábla és pótlékalap sem 
emelkedett az előző évhez viszonyítva. A jogszabályi változások következtében az 
átlagkereset minden állománykategória esetében - a HM fejezet átlagában – 8,1 %-
kal csökkent, melynek indoka, hogy a 13. havi illetmény kifizetésének 2009. évi 
elmaradását csak részben kompenzálta eseti kereset-kiegészítés.  

 
Az átlagos keresetek - jogállási törvényenként részletezve - a következők 

szerint alakultak: 
 

Átlagkereset 
(Ft/fő/év) Jogállási 

tv. 
Állománykategória 

2008. 2009. 
Változás % 

1. 2. 3. 4. 5=4/3 
Hivatásos és szerződéses tiszt 5 539 060 5 042 942 91,04%
Hivatásos és szerződéses 
tiszthelyettes 2 630 101 2 406 930 91,51%Hjt. 

Szerződéses legénységi áll. 1 981 270 1 803 707 91,04%
Ktv. Köztisztviselő 5 928 119 5 372 335 90,62%
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Kjt. Közalkalmazott 2 452 427 2 349 031 95,78%

Üsztv. Bírák, ügyészek, igazságügyi 
alkalmazottak 4 825 858 4 465 335 92,53%

HM fejezet 3 123 369 2 871 782 91,95%
Az adatok a költségvetési beszámoló 34. űrlapja alapján kerültek feltüntetésre. 
A kereset-csökkenést az alábbi főbb tényezők együttes hatásai 

eredményezték: 
 
- 2009. év folyamán 13. havi illetmény jogcímen kifizetés nem történt, míg a 

2008. évben 6 heti illetmény került kifizetésre e jogcímen (tárgyévben 
csak a 2008. évre esedékes juttatás tényleges elszámolása valósult meg 
2009. január hónapban); 

- Az elmaradt 13. havi illetmény kompenzálására a 2009. év első félévében 
a teljes állomány részesült kereset-kiegészítésben3, a második félév 
során hatályba lépett jogszabályi változás eredményeképpen azonban 
sokkal szűkebb körben járt a kiegészítés4; 

- A létszámhiány kompenzálására lehetőség nyílt megbízási, túlszolgálati, 
illetve helyettesítési díjak kifizetésére, melyet azonban az év második 
felétől bevezetett létszámstop limitált; 

- Megjelent a köztisztviselők jutalmazásának egyes átmeneti szabályairól 
szóló 240/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, amely módosította és 
kiegészítette a köztisztviselői teljesítményértékelés és jutalmazás 
szabályairól szóló 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet. A TÉR 
megmaradt, azonban a Kormány intézkedése következtében 
kifizetésének összege államháztartási szinten csökkentésre került. 

 
 
2.8.4.3 Nem rendszeres személyi juttatások előirányzatainak teljesítése 
 
A keresetbe nem tartozó nem rendszeres személyi juttatások tárgyévi értéke 

mintegy 1,9 Mrd Ft-os csökkenést mutat a bázisév teljesítési adataihoz képest, 
belső összetételében is jelentős eltérések mutatkoznak, melyek okai együttesen a 
következők: 

 
- 2009. évben központi létszámcsökkentést a fejezet nem hajtott végre; 
- 2008. évben jelentős többletkiadást eredményező, az Alkotmánybíróság 

határozata következtében az érintett állomány részére folyósított 
devizaellátmány-különbözet jogcímen a tárgyévi kifizetés elmaradt a 
korábbitól; 

- további, kiadást növelő tényezőként merültek fel a következők: 
 

                                         
3 180 eFt-ig az illetmény 1/12-e, míg 180 eFt felett 15 eFt/hó 6 alkalommal 
4 131 eFt illetményig havonta az illetmény 1/12 részét, majd fokozatos kivezetéssel 149 eFt illetményig járt a 
kereset-kiegészítés, 149 eFt illetmény felett ezen juttatás megszűnt 
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o a bérmegállapodás keretében az önkéntes egészségpénztár 

munkáltatói hozzájárulásának növekedése (4.000 Ft/fő/hóra); 
o a tárgyév során a bérmegállapodásban folyósított ruházati 

költségtérítések;  
o hideg étkezési utalvány biztosítása a köztisztviselők részére a 

79/2009. HM Kabinetfőnöki intézkedés alapján; 
o ruházati költségtérítés kiegészítés biztosítása (76/2009., 77/2009. 

HM KF-VKF együttes intézkedés alapján); 
 

2.8.4.4 Külső személyi juttatások alakulása 
 
A 2008. évhez viszonyítva az állományba nem tartozók (hallgatók, megbízási 

szerződéssel rendelkezők) juttatásai 1.773,9 MFt-ot tettek ki és 47,0 MFt-tal 
maradtak el az előző évben kifizetett külső személyi juttatások összegétől. 

 
2.8.5 Munkaadókat terhelő járulékok alakulása 

 
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény, továbbá a 
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény 2009. július 1-ei változásai következtében módosuló járulékfizetési 
kötelezettség kapcsán a fejezetnél mintegy 850 MFt kiadáscsökkenés jelentkezett. 
Ezen megtakarítást a devizaárfolyamok kedvezőtlen alakulása miatt a devizában 
jelentkező személyi kiadások többletére használtuk fel. 

 
Végeredményben, a 2.8.1-2.8.5 alpontokban részletezettek alapján 

megállapítható, hogy 2009. év folyamán mind az állományba tartozók, mind pedig 
az állományba nem tartozók járandóságai kifizetésre, a hozzájuk tartozó közterhek 
elszámolásra kerültek. Ezen belül a HM fejezet pótelőirányzat terhére kifizette a 
kereset-kiegészítés címén meghatározott összegeket és a bérmegállapodásban 
rögzített juttatásokat. 
 

2.9. Előirányzat-maradvány 
 

2.9.1. Az előirányzat maradványok alakulása, keletkezésének okai és 
összetétele 
 
A tárca 2009. évi előirányzat-maradványa 30.623,5 MFt, amelyből 30.609,9 

MFt kötelezettség vállalással terhelt, míg 13,6 MFt kötelezettség vállalással nem 
terhelt. 

 
Kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból (tárca szinten) 

visszahagyásra javasolt a MÁK által nyújtott szolgáltatások díjai jogcímcsoport 
13,5 MFt-ot kitevő szabad maradványa, azonos feladat finanszírozására. 
 

Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány az  
1051-es szektorban 
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MFt-ban 

Jogcím, feladat megnevezése törvényi soronként Maradvány 
összesen 

Központi  fejlesztési jellegű beruházások, készletbeszerzések és 
szolgáltatások kiadásai 7 273,1

Gépjármű programmal kapcsolatos kiadások 4 308,6

A HM ingatlanjainak  karbantartásával, őrzésvédelmével 
kapcsolatos szolgáltatások és fenntartásával  összefüggő 
beruházások, készletbeszerzések  áthúzódó kiadásai 

3 473,7

Nemzetközi szerepvállalással összefüggő központi logisztikai 
beszerzések, szolgáltatási kiadások 1 798,3

Az MH  szervezetei központi ellátású szakanyagainak 
készletbeszerzései és szolgáltatási kiadásai 1 629,8

Vegyvédelmi fejlesztési program 1 266,9

Hiradó informatikai fejlesztési program 1 176,4
HM Állami Egészségügyi Központ alaptevékenységével 
összefüggő készletbeszerzések és szolgáltatások 1 060,2

Nemzetközi szerepvállalással összefüggő intézményi logisztikai 
beszerzések, szolgáltatási kiadások 873,1

Nemzetközi feladatokkal összefüggő központi beszerzések 738,0

Egészségügyi szakanyagok beszerzése 677,8

MH Összhaderőnemi Parancsnokság alárendelt szervezeteinek 
nemzetközi tevékenységével összefüggő készletbeszerzések, 
szolgáltatások 

653,6

Személyi juttatások és járulékainak decemberi, illetve az azt 
megelőző időben létrejött kötelezettségvállalással terhelt 
összege, mely tartalmazza a céltartalék visszafizetési 
kötelezettséget is 543,3
MH Összhaderőnemi Parancsnokság alárendelt szervezeteinek 
alaptevékenységével összefüggő készletbeszerzések, 
szolgáltatások 

484,6

A HM egyéb szervezetei alaptevékenységével összefüggő 
szolgáltatások és készletbeszerzések 428,9

Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer fejlesztésével 
és működtetésével kapcsolatos kiadások 397,3

MK Katonai  Felderítő Hivatal szolgáltatások igénybevételének 
áthúzódó kiadásai 310,0

Egyéb fegyverzeti anyagok (lőszer) beszerzése, javítása 271,2

Az MH  szervezetei központi ellátáshoz tartozó szolgáltatási 
kiadásai 259,8

Országmozgósítás 232,9
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Jogcím, feladat megnevezése törvényi soronként Maradvány 
összesen 

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem alaptevékenységével 
összefüggő  készletbeszerzések és szolgáltatások, valamint 
ingatlankarbantartással összefüggő kiadások 

228,0

Szennyező források, szennyezett területek kármentesítésével 
kapcsolatos kiadások 182,7

Élelmezési szakági programok 154,7
Nemzetközi tevékenységgel összefüggő infrastrukturális jellegű 
szolgáltatások és készletbeszerzések 119,4

HM Igazgatása alaptevékenysége szolgáltatások és 
készletbeszerzések kifizetésére 108,6

HVK közvetlen szervezetei alaptevékenységéhez kapcsolódó 
készletbeszerzések és szolgáltatások 94,2

A HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség alaptevékenységével 
összefüggő készletbeszerzések és szolgáltatások 77,6

Katasztrófavédelmi feladatok 73,0

Személyi állomány ruházat korszerűsítés 67,0

Országmozgósítás 64,0
Közlekedési szakági programok 53,3
Műszaki fejlesztési program 52,0
Laktanya Rekonstrukciós Programmal összefüggő beszerzések 
és felújítások  51,4

Hiradó informatikai fejlesztési program 41,4
Kutatás fejlesztés feladatok 37,4
Egyéb fegyverzeti anyagok (lőszer) beszerzése, javítása 33,3
HM-I objektum ingatlan üzemeltetés 27,0
Nukleáris balesetelhárítási feladatok  22,1
A HM Infrastrukturális Ügynökség alaptevékenységével 
összefüggő készletbeszerzések és szolgáltatások áthúzódó 
kiadásai 

19,1

1051 szektor összesen 29 397,9
 

Az 1051-es szektorban összesen 0,1 MFt kötelezettségvállalással nem 
terhelt előirányzat-maradvány képződött, amelyet a tárca megvonásra javasolt. 

 
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány az  

1091-es szektorban 
 

MFt-ban 
Jogcím, feladat megnevezése törvényi soronként Maradvány 

összesen 
1091 szektor   
Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok - lakásépítés 276,8 
Egyéb társadalmi szervek támogatása 3,5 
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Jogcím, feladat megnevezése törvényi soronként Maradvány 
összesen 

Nemzetközi kártérítés 120,7 
Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 6,9 
Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 800,0 
Egyéb uniós befizetések 2,2 
A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a 
Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai 1,9 
1091 szektor összesen 1.212,0 
 

A fejezeti kezelésű előirányzatokon a kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány mellett 13,5 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány is 
keletkezett, melyet a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díja 
feladatra kért visszahagyni a fejezet.  

 
2.9.2. A 2008. évi előirányzat-maradványok jóváhagyása 
 

MFt-ban 
Cím/ 
alcím Megnevezés Előirányzat Teljesítés Maradvány

1/1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 76,8 61,3 15,5
1/2 Egyéb HM szervezetek 711,3 702,0 9,3

1/3 HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok 
központi infrastrukturális ellátás kiadásai 6 734,1 6 650,7 83,4

1/4 HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, 
csapatok központi logisztikai kiadásai 10 928,9 10 929,0 -0,1

2/1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 958,1 957,8 0,3
2/2 Magyar Honvédség ÖHP és szervezetei 5 484,6 5 226,4 258,2
3/1 Katonai Felderítő Hivatal 32,8 32,8 0,0
3/2 Katonai Biztonsági Hivatal 0,5 0,5 0,0
04 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 370,2 370,2 0,0
05 Katonai Ügyészségek 4,2 3,1 1,1
06 HM Állami Egészségügyi Központ 224,6 224,6 0,0
 1051 szektor összesen: 25 526,1 25 158,4 367,7

8/1/5 Lakásépítés 277,7 113,6 164,1
8/2/15 Nemzetközi kártérítés 122,5 1,8 120,7
8/2/24 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 1,0 1,0 0,0
8/2/35 Egyéb uniós befizetés 3,5 3,5 0,0
8/2/38 MÁK szolgáltatás díja 10,4 10,4 0,0

 1091 szektor összesen: 415,1 130,3 284,8
 Mindösszesen: 25 941,2 25 288,7 652,5

 
 A Honvédelmi Minisztérium fejezet 2008. évi előirányzat-maradványa 
25.941,2 MFt összegben került 2009. év folyamán előirányzatosításra, melyből 
25.288,7 MFt felhasználásra is került. A fel nem használt 652,5 MFt összegű 2008. 
évi előirányzat-maradványból 367,6 MFt intézményeknél, a 2008. évi kötelezettség 
2010. évben realizálódó kifizetésére szolgált. A fel nem használt maradvány 
visszafizetésére 0,1 MFt-ot javasoltunk. A Kormányzati beruházás címen (a 
Lakásépítés feladatra) 164,1 MFt-ot , míg a forgóalapként működő Nemzetközi 
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kártérítések fejezeti kezelésű jogcímen keletkezett 120,7 MFt-ot a fejezet 
felhasználásra történő visszahagyásra javasolt. 
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3. A fejezet 2009. évi gazdálkodásának egyéb tényezői 

 
3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései 

 
A fejezet vagyona az előző évhez képest minimálisan, 1.950,5 MFt-tal (0,3 

%-kal) nőtt. Ezen belül a befektetett eszközök értéke 246,3 MFt-tal (0,04 %-kal) 
csökkent, a forgóeszközök értéke pedig 2.196,8 MFt-tal nőtt. A befektetett 
eszközökön belül legnagyobb arányban, 31,1 %-kal (mely 525,1 MFt-os 
növekedés) az immateriális javak értéke nőtt, ami leginkább a modernebb 
számítástechnikai szoftverek beszerzését mutatja. A csökkenés elsősorban az 
üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2.792,4 MFt-os csökkenésének 
köszönhető. A forgóeszközökön belül a pénzeszközök állománya nőtt leginkább, 
4.280,2 MFt-tal, mely 14,2 %-os növekedés, míg a készleteknél 3,4 %-os (2.159,8 
MFt) csökkenés tapasztalható. 
 
 A fejezet „0”-ra leírt eszközeinek állománya az előző évihez képest 12.017 
MFt-tal nőtt. Ez 23,8 %-os arányt jelent, mely a feladatvégzéshez kapcsolódó 
eszközök elöregedését jelzi. 
 

A tárca részvénytársaságai, nonprofit kft-i részesedésének összértéke 5.618 
MFt, amely az előző évhez képest 1.604,2 MFt-tal nőtt. A növekedés egyrészt a 
HM EI Zrt 1.600 MFt-os tőkeemeléséből, másrészt a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem által alapított Zrínyi Miklós Szakképzés-szervezési Non-profit Közhasznú 
Zrt. 4,2 MFt-os részesedéséből adódik.  
 
 A fejezet tartaléka jelentősen (4.486,9 MFt-tal) 30.437,1 MFt-ra nőtt, mely 
döntően abból adódik, hogy az előző évi maradvánnyal (25.941,2 MFt) szemben a 
tárgyévi előirányzat maradvány összege 30.623,5 MFt. A tartalék alakulására az 
aktív és passzív elszámolások meghatározó hatást nem gyakoroltak. 
 
 A szállítókkal szembeni tartozásállomány összege 31.709,5 MFt, mely 
27.938,8 MFt-tal nőtt az előző évhez képest. Ez a jelentős növekedés az év végi 
kifizetetlen számlák nagyságát mutatja, melyre a kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány összege (30.609,9 MFt) is utal. 

 
3.2. A kincstári vagyon hasznosítása, elidegenítése 

 
A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) vagyonkezelésében lévő 

ingó vagyon kezelése a hatályos jogszabályok és a HM és a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) 
között 2008. május 29-én kötött Vagyonkezelési Szerződés alapján történt, az ingó 
vagyonelem-csoport tekintetében a vagyonkezelő képviselője a HM védelmi 
tervezési és vagyongazdálkodási főosztályvezető. 

 
Az inkurrencia hasznosítása, felszámolása végrehajtásának 

részletszabályait, a vonatkozó döntések előkészítésének rendjét a kiadott és 
hatályba lépett új HM utasítás, a HM vagyonkezelésében lévő ingóságok és 
társasági részesedések, tulajdonosi ellenőrzésének, valamint az ingóságok 
hasznosításának, használatba adásának, elidegenítésének, átadás-átvételének 
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szabályairól szóló 4/2010. (I. 15.) HM utasítás szabályozta. 

 
A tárgyidőszakban a HM saját hatáskörében összesen 22 értékesítési 

eljárást kezdeményezett, illetve folytatatott le, ezekből egy tranzakció kézi 
lőfegyver-lőszer cseréje tárgyában. Két esetben a nyilvános értékesítési pályázatok 
csak részben zárultak eredményesen (nem minden jegyzékre érkezett pályázat). 
Eredményesen zárult tíz zártkörűen lefolytatott értékesítési pályázat. A 2009. év 
során értékesítési eljárásokból nettó 280,0 MFt bevétel képződött. 

 
Az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt meghaladó és 

így az MNV Zrt. hatáskörébe tartozó egy értékesítési eljárás (lokátor-technikai 
eszközök) kezdeményezésére került sor. 

 
A tárgyidőszakban 117 db honvédelmi célra feleslegesnek minősítő vagy 

módosító felterjesztés alapján 54 db miniszteri határozat született. 
 
Az állami vagyonról szóló törvény és végrehajtási rendelete alapján a HM 

számára felesleges ingóságok ingyenes tulajdonba adására, valamint az 
ingóságok vagyonkezelői jogának átruházására, illetőleg az éves költségvetési 
törvényben meghatározott értékhatár feletti ingóságok értékesítésére vonatkozó 
döntés a Nemzeti Vagyonkezelő Tanács (a továbbiakban: NVT) hatáskörébe 
tartozik. A HM 2009 folyamán az NVT döntés előkészítő szervezetéhez, az MNV 
Zrt.-hez 6 alkalommal küldött összesen 63 önkormányzat és 7 kiemelten 
közhasznú szervezet kérelmét. Az NVT döntései alapján 98 térítésmentes 
átadásról szóló megállapodás aláírására került sor, amelyek egy része még 2008. 
évi tanácsi döntés alapján született. A különböző szervezeteknek alapvetően 
élelmezés-technikai (mozgókonyha), páncélos- és gépjármű-technikai, ruházati, 
humán és elhelyezési szakanyagok kerültek átadásra.  

 
Ingóságok használati jogának ideiglenes átengedése tárgyában 16 

használatba adási szerződés megkötésére került sor. 
 
Az elmúlt év során a HM, más vagyonkezelőkkel együttműködve több 

esetben kezdeményezte különféle ingóságok vagyonkezelői jogának átruházásával 
kapcsolatos megállapodás megkötését. A tranzakciók jóváhagyása az NVT 
hatáskörébe tartozik. Az NVT döntése azonban még nem született meg, a 
megállapodások hatályba lépésére nem került sor. 

 
A tárca teljesítette az MNV Zrt. számára a jogszabályokban előírt éves 

beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségét. 
 
2009. évben feleslegessé vált kincstári vagyon hasznosítására a HM FLÜ 30 

darab szerződést kötött 754,5 MFt értékben. Az értékesítés az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében 
lévő ingóságok és társasági részesedések kezelésének, tulajdonosi 
ellenőrzésének, valamint az ingóságok hasznosításának, használatba adásának, 
elidegenítésének, átadás-átvételének szabályairól szóló 4/2010. (I. 15.) HM 
utasítás, valamint a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai 
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szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény, és a 
haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, 
transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló 16/2004. (II. 6.) 
Kormányrendelet előírásainak figyelembevételével történt. A HM tárca 
tulajdonában lévő különféle lőszerek, aknák, megsemmisítésére 177,8 MFt került 
felhasználásra. 

 
 Ingatlanvagyon hasznosítás 
 

2009. évben az alábbi ingatlan-elidegenítések kerültek végrehajtásra: 
 
Budapesten: 

- 78 db lakás 202,1 MFt 
- 45 db nem lakás 31,7 MFt 

 
Vidéken: 

- 52 db lakás 49,7 MFt 
-2 db nem lakás 0,9 MFt 
Összesen: 284,4 MFt 

 
A lakások elidegenítéséből a tárgyévben befolyt bevételek összegét a 

Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek bérletéről, 
elidegenítéséről, valamint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM 
rendelet vonatkozó rendelkezéseiben (103. § -  110. §.) biztosított kedvezmények 
(szolgálati idő után járó kedvezmény, egyösszegű kifizetés után járó kedvezmény) 
és hosszú távra (legfeljebb 25 évre) igénybe vehető kedvező hitelkonstrukció 
befolyásolta. 

 
Korábbi években megkötött adás-vételi szerződések alapján 595,9 MFt 

vételártörlesztés érkezett be. A „HM Ingatlanok elidegenítése elszámolási számla” 
2009. december 31-i egyenlege 8,5 MFt volt.  

 
3.3 A gazdasági társaságokban való részvétel 
 
Az ipari tevékenységet végző társaságok Honvédelmi Minisztérium 

irányába végzett szolgáltatásaik vonatkozásában megfelelő mértékben 
szakosodtak. Ennek következtében tevékenységük együttesen, a honvédségi 
szervezetekkel szoros együttműködésben a Honvédelmi Minisztérium igényeinek 
kielégítését szolgálta. 

 
A társaságok kiszolgáló tevékenységének honvédséghez kötődése már a 

részvénytársaságok megalakulása előtti időre is visszanyúlik. A 
részvénytársaságok elődei a nyereségérdekeltségű költségvetési üzemek nem 
tartoztak a honvédség kötelékébe, tevékenységük szintje, illetve színvonala a 
honvédségi javító műhelyek technikai felszereltségét és műszaki felkészültségét 
meghaladta. Szervesen illeszkedtek azonban a technikai kiszolgálás rendszerébe, 
a logisztikai támogatás legfelső szintjének feladatait végezték. 

 
1992-ben és 1993-ban - a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói 
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vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 1992. évi LIII. törvény, valamint a 
végrehajtására kiadott 126/1992. számú kormányrendelet alapján az ország 
védelmének, a Magyar Honvédség harckészültségének és hadrafoghatóságának 
biztosítása érdekében 100%-ban állami tulajdoni körben, a honvédelmi miniszter 
közvetlen irányítása alatt az alábbi részvénytársaságok megalapítására került sor: 
 

1. HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt. 
2. HM ARMCOM Kommunikációtechnikai Zrt. 
3. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt. 
4. HM Elektronikai Igazgatóság Rt. (jelenleg HM Elektronikai, Logisztikai és 

Vagyonkezelő Zrt.) 
5. HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt. 
6. HM Kaszó Erdőgazdaság Zrt. 
7. HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. 
A felsorolt részvénytársaságokban 2009. december 31-én a HM részesedés 

100%-os. A részesedés összértéke a társaságokban 4.647.665 ezer forint.  
 
A hadiipari társaságok - HM ARMCOM Zrt., HM CURRUS Zrt., HM 

ARZENÁL Zrt. - tevékenysége szervesen illeszkedik a HM technikai kiszolgálási 
rendszerébe, míg a honvédségi objektumok üzemeltetését a HM EI Zrt. végzi. 

 
Állami tulajdoni 

részesedés Gazdálkodó szervezet 
megnevezése 

Saját tőke 
értéke 
(MFt) aránya (%) Összege 

(EFt) 

Költségvetési 
támogatás 
összege 

(MFt) 

Költségvetési 
támogatás 

célja 

HM ARMCOM 
Komm.technikai Zrt. 1.120,9 100 221.480 0  

HM ARZENAL 
Elektromechanikai Zrt. 1.082,6 100 331.185 0  

HM CURRUS Gödöllői 
Harcjárműtechnikai Zrt. 1.381,9 100 863.000 0  

HM Elektronikai, Log. és 
Vagyonkezelő Zrt. 2.886,3 100 1.948.000 0  

 
A tárca felügyelete alatt jelenleg három erdőgazdaság működik, 

nevezetesen a HM Budapest Erdőgazdaság Zrt., a HM VERGA Veszprémi 
Erdőgazdaság Zrt., és a HM Kaszó Erdőgazdaság Zrt.. 

 
Az erdőgazdaságok által kezelt erdőterületek egy része a védelmi 

feladatokat közvetlenül ellátó gyakorló tereken, lőtereken, bázisokon helyezkedik 
el, másik részük ezen objektumok közvetlen környezetében. Ezek a területek 
számos honvédelmi feladathoz kötődő funkciót is ellátnak. Ilyen például a fedés, 
takarás, zajvédelem, repeszvédelem stb. A fentiekben megjelölt erdőterületek 
kezelését a jogi szabályozás következtében 100%-os állami tulajdonban lévő 
erdőgazdaság végezheti. 

 
A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő területek, erdőterületek 

feladata, hogy biztosítsák a Magyar Honvédség katonai, honvédelmi feladatainak 
végrehajtását.  
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Állami tulajdoni 
részesedés Gazdálkodó szervezet 

megnevezése 

Saját tőke 
értéke 
(MFt) aránya (%) Összege 

(EFt) 

Költségvetési 
támogatás 
összege 

(MFt) 

Költségvetési 
támogatás 

célja 

HM Kaszó Erdőgazda-
ság Zrt.  1.053,3 100 326.000 0  

HM VERGA Veszprémi 
Erdőgazdaság Zrt. 2.337,8 100 613.000 0  

HM Budapesti 
Erdőgazdaság Zrt.    988,7 100 345.000 0  

 
Megalapításra, illetve 2009. október 6-án bejegyzésre került a Zrínyi Miklós 

Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (továbbiakban: „Zrínyi” Nonprofit Közhasznú Zrt.), mely 
társaságnak célja és fő tevékenysége a szakképzés szervezése, iskolarendszerű, 
iskolarendszeren kívüli szakképzés, felnőtt képzés, oktatás. A „Zrínyi” Nonprofit 
Közhasznú Zrt. a Honvédelmi Minisztérium oktatás-, tudományos kutatást, és 
fejlesztő munkát végző intézménye. 

 
 

Állami tulajdoni 
részesedés Gazdálkodó szervezet 

megnevezése 

Saját tőke 
értéke 
(MFt) aránya (%) Összege 

(EFt) 

Költségvetési 
támogatás 
összege 

(MFt) 

Költségvetési 
támogatás 

célja 

„Zrínyi” Nonprofit 
Közhasznú Zrt. 5,0 85 4.250 0  

 
Kiemelt feladatai: 

• Fiatalok képzésének biztosítása, 
• A modernizációs szakmák elméleti és gyakorlati képzésének 

biztosítása, 
• Munkaerő piac igényeihez alkalmazkodó szakmai innováció, 
• A gyakorlatorientált szakmai képzések szakmai képzésének 

elősegítése, és kiszolgálása. 
 
 

3.4. A közhasznú társaságoknak, az (köz-)alapítványoknak, társadalmi 
szervezeteknek, a köztestületeknek adott nem normatív támogatások 
 
A Honvédelmi Minisztérium alapítói felügyelete alatt három közhasznú 

társaság működött.  
 
A Kormány 2183/1999. (VII.23.) számú határozatával döntött arról, hogy a 

stratégiai felülvizsgálat keretében, a NATO felé vállalt kötelezettségek teljesítése 
és a haderő működőképességének erősítése érdekében a tárca vizsgálja felül a 
nem közvetlenül védelmi jellegű feladatok körét, és tegyen javaslatot a 
Kormánynak ezen feladatoknak, illetve azok ellátását szolgáló szervezeteknek - a 
honvédelmi tárca GDP részesedési arányának változatlanul hagyása mellett - más 
tárcák részére történő átadására, vagy az államháztartás köréből történő kivitelére. 
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Így került sor - 2000. és 2001. években - a kulturális, üdültetési, egészségmegőrző, 
rekreációs, sport és rendezvényszervezési, valamint a térképészeti feladatok 
ellátása céljából közhasznú társaságok létrehozására, amelyek 2009. évben a 
következő szervezeti formában működtek: 

  
1. HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. (HM Kulturális és Szabadidő 

Központ Kht és a HM ReCreativ Üdültetési, Egészségmegőrző és 
Rendezvényszervező Kht jogutód szervezete) 

2. HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht. 
3. HM Térképészeti Kht. 
  
2009. év folyamán a közhasznú társaságok a gazdasági társaságokról szóló 

1996. évi IV. törvény 365. §-ában foglaltaknak megfelelően nonprofit gazdasági 
társasággá alakultak át. 

 
A felsorolt társaságokban a HM részesedése 100%-os. A részesedések 

összértéke 966.110 EFt. 
           

Állami tulajdoni 
részesedés 

Gazdálkodó 
szervezet 

megnevezése 

Saját 
tőke 

értéke 
(MFt) 

aránya 
(%) 

Összege 
(EFt) 

Költségvetési 
támogatás 

összege (MFt)

Költségvetési 
támogatás 

felhasználási 
területei az alap- 

és működési 
feladatokra 

nyújtott 
támogatáson felül

HM Rekreációs és 
Kulturális Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit 
Kft. 

636,7 100 600.390 3 615,9 1;2;4;5;9; 
10;12* 

HM Zrínyi 
Kommunikációs 
Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Kft. 

487,4 100 116 120 798,3 1;3;4;5;6;7;10;12* 

HM Térképészeti 
Közhasznú Nonprofit 
Kft. 

2 097,1 100 249 600 1 819,3 3;11;12;13* 

*: A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26. §-a c) pontjában meghatározott közhasznú 
tevékenységek szerinti részletezésben az egyes Kft-k részére nyújtott nem normatív támogatások felhasználási köre a 
következő lehet: 
 

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 
2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 
3. tudományos tevékenység, kutatás, 
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
5. kulturális tevékenység, 
6. kulturális örökség megóvása, 
7. környezetvédelem, 
8. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 
9. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott 

sporttevékenység kivételével, 
10. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, 
11. euroatlanti integráció elősegítése, 
12. ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység, 
13. a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez 

kapcsolódó tevékenység; 
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A HM a nonprofit gazdasági társaságoknak (korábban Kht-nek) az általuk 

ellátott állami feladatok fedezetéül költségvetési támogatást nyújt. A támogatások 
összegei 2009. évben a következők szerint alakultak:  

 

Gazdálkodó szervezet megnevezése 
Eredeti 

előirányzat 
(MFt) 

Módosított 
előirányzat 

(MFt) 

Költségvetési 
támogatás 

célja 
HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft.  
(HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht.) 

2.575,7 3.615,9 
állami feladatok 
ellátása 
fedezetéül 

HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Kft.  
(HM Zrínyi Kommunikációs. Szolgáltató Kht.) 

669,9 798,3 
állami feladatok 
ellátása 
fedezetéül 

HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 
(HM Térképészeti Kht.) 1.128,2 1.819,3 

állami feladatok 
ellátása 
fedezetéül 

Monostori Erőd Hadkultúra Központ 
Nonprofit Kft. 
(Monostori Erőd Hadkultúra Központ Kht.)  

24,2 30,1 
állami feladatok 
ellátása 
fedezetéül 

Összesen 4.398,0 6.263,6  
 

Előirányzat módosítás 2009. évben az eredeti kerethez képest a közhasznú 
társaságok támogatása esetében az alábbi főbb állami feladatok ellátása 
érdekében merült fel mivel, az év elején biztosított alapítói támogatás összege nem 
nyújtott kellő fedezetet a társaságok részére előírt közhasznú feladatok 
végrehajtásához. Ennek érdekében előirányzat módosítás történt:  

 
a HM Térképészeti Nkft. esetében 691,1 MFt összegben a térképészeti 

programokban szereplő feladatok végrehajtása érdekében, 
 

 a HM Rekreációs Nkft. esetében 1.040,2 MFt összegben az Nkft. 
használatában lévő ingatlanállomány üzemeltetési feladatainak ellátása 
érdekében, 
 
 a HM Zrínyi Nkft. esetében 128,4 MFt összegben a tárca kommunikációs 
tervében az Nkft. részére meghatározott projektfeladatok végrehajtása érdekében. 
 

Monostori Erőd Hadkultúra Központ Kht. esetében 5,9 MFt összegben 
katonai hagyományőrző-, katonatörténeti rendezvények és kiállítások 
megszervezése és lebonyolítása érdekében. 

 
A tárca által alapított, illetve támogatott nonprofit korlátolt felelősségű 

társaságok a következő főbb feladatokat látják el: 
 

 HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft.: 
 

• állami földmérési és térképészeti alapfeladatok; 

• védelmi célú térképészeti biztosítás; 
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• térképészeti interoperabilitás; 

• nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenységgel összefüggő feladatok. 
 

 A Társaság által ellátott állami feladatkörben kerülnek megvalósításra az 
alaprendeltetési feladatellátás mellett a térképészeti és katonaföldrajzi programok 
is.  
 
 
 HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.: 
 

• a Magyar Honvéd, az Új Honvédségi Szemle, illetve egyéb, a Magyar 
Honvédség feladataival összefüggő lapkiadási feladatok; 

• az Euro-atlanti integráció, a honvédelem, a biztonságpolitikai, az ifjúság 
nevelése, valamint az egyéb egészségügyi-felvilágosítási munkákkal 
összefüggő kiadvány-szerkesztési feladatok; 

• a tárca és a honvédség életében történő események dokumentálása; 

• a tárcát érintő PR- és reklámtevékenységek (beleértve az önkéntes 
haderő működtetésével összefüggő toborzást is); 

• nemzetközi és NFTC kommunikáció. 
 
 HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.: 
 

• központi, regionális és helyi kulturális rendezvények szervezése, 
lebonyolítása. 

• az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés érdekében különböző 
családi táborok, rendezvények megszervezése, illetve előadások, 
kiállítások, klubok foglalkozásainak lebonyolítása; 

• szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozási feladataival 
összefüggésben a Budapesti Nyugállományúak Klubja, illetve a 
helyőrségben élő nyugállományú katonák és honvédségi nyugdíjasok 
országos és helyi szervezeteinek működéséhez szükséges feltételek 
biztosítása, valamint rendezvényeik lebonyolítása; 

• nevelési, oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési 
feladatkörökön belül nyelvtanfolyamok szervezése, valamint különböző 
társadalmi szervezetekkel történő kapcsolattartás; 

• sport, szabadidősport, illetve az Euro-atlanti integrációval kapcsolatos 
ismeretterjesztő feladatok végrehajtása. 

• egészségmegőrző, betegségmegelőző és gyógyító egészségügyi 
rehabilitációs tevékenység; 

• szociális, családsegítő tevékenység, valamint az időskorúak gondozása; 

• kulturális, műemlékvédelmi, valamint környezetvédelmi tevékenység az 
üdülési objektumok terén; 
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 Monostori Erőd Hadkultúra Központ Nonprofit Kft.:  
 

• a Komáromi Erődrendszerhez tartozó Monostori-, Igmándi- és Csillag 
Erődök állagmegóvási és hasznosítási feladatainak végrehajtása. 
Katonai hagyományőrző-, katonatörténeti rendezvények és kiállítások 
megszervezése és lebonyolítása. 

 
A fejezet a társadalmi szervezetek részére 381,6 MFt támogatást 

nyújtott, elsősorban sport és kulturális célokra, továbbá tudományos 
tevékenységre, valamint érdekképviseleti és un. ernyőszervezetek működési 
támogatására az alábbiak szerint: 
 

• Az Egyéb társadalmi szervek támogatása jogcím 60 MFt-os előirányzatán 
belül a társadalmi szervek részére kiírandó kommunikációs pályázatok 
fedezetére 16 MFt, a kulturális egyesületek támogatására 9.000 MFt, a 
sportegyesületek támogatására pedig 35 MFt került jóváhagyásra. A 2009. 
évi módosított előirányzat 69,4 MFt, a teljesített kiadások összege 65,9 MFt-
ot tett ki, illetve 3,5 MFt kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
képződött. 
 

• A Budapesti Honvéd Sportegyesület (eredeti előirányzat 100 MFt) részére 
2009. évben 210 MFt került biztosításra, mellyel a sportegyesület a HM 
igényének megfelelően hatékonyan segíti elő a hivatásos és szerződéses 
állomány fizikai felkészítését, továbbá sportolói részt vesznek a HM és az 
MH toborzói tevékenységében is. 

 
• A Magyar Futball Akadémia Alapítvány részére – tevékenységének 

támogatásaként – 25,0 MFt került átutalásra. Az alapítvány közreműködik a 
HM toborzó tevékenysége eredményességének javításában. 

 
• A Magyar Hadtudományi Társaság működéséhez és tudományos 

programok szervezésére 5,5 MFt került átutalásra. 
 

• A Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti 
Szövetsége támogatására 1,0 MFt került átutalásra a szerződésben foglalt 
feladatok végrehajtására. 

 
• A Honvéd Kulturális Egyesület részére a költségvetési törvényben 

jóváhagyott 4,0 MFt került biztosításra. 
 

• Támogatási szerződés keretében nyújtottunk a Honvédszakszervezet, a 
Honvédségi Dolgozók Szakszervezetének, a Bajtársi Egyesületek Országos 
Szövetségének és a Csapatok Érdekvédelmi Szövetségének 
összességében 29,7 MFt támogatást az érdekképviseleti munkájuk 
végzéséhez. 
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• Az un. ernyőszervezetek (HTBK, HNYK, MATASZ, MEASZ, MHKHSZ, 
HOSOSZ) támogatására 37,0 MFt lett jóváhagyva, ami teljes egészében 
felhasználásra került. A támogatás a szervezetek működési költségeinek, 
valamint a tárcával közösen megrendezett programok megvalósításának 
forrása. 
 
 
Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatására 

a tárca 36,1 MFt-ot biztosított, mely összeg a Közalapítvánnyal kötött támogatási 
szerződésekben foglaltak szerint teljes összegben átutalásra került a 
kedvezményezett részére. A szervezet a céltámogatást alapvetően a HM 
gondoskodási körébe tartozók szociális segélyezésére használta fel. 

 
Ezen túlmenően a Magyar Honvédség átalakítása során jelentkező 

munkaerő-piaci válsághelyzetek kezelésére 2009. évre biztosított „rekonverziós” 
költségvetési keret terhére további 31,8 MFt céltámogatás került biztosításra a 
Közalapítvány részére. 

 
3.5. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások 
alakulása, a kölcsönben részesítettek száma 

 
Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 

2008. évi CII. törvényben a tárca részére „Lakástámogatás” fejezeti kezelésű 
előirányzatra 1.200,0 MFt (ebből 750,0 MFt intézményfinanszírozás, 450,0 MFt 
egyéb bevétel) hagyott jóvá. A beszámolási időszakban a teljes összeg átutalásra 
került az OTP Bank Nyrt-nél vezetett számlára. Az egyéb bevétel (450,0 MFt) 
lakáselidegenítésből teljesült. Az 1.200,0 MFt alap előirányzaton felül munkáltatói 
kölcsönökre az OTP Bank Nyrt. számlán a törlesztő részletekből befolyt 563,7 MFt 
bevétel, a számla 2009. év nyitó egyenlege 83,4 MFt, a lakáselidegenítési 
bevételekből 268,0 MFt, valamint központi bevétel átadásából 9,7 MFt került 
folyósításra. 

 
Az előirányzat, a visszatérülésekből befolyt többletbevétel, és az 

előirányzathoz történt átcsoportosítás felhasználásával a Honvédelmi Minisztérium 
jogszabályban intézményesített formában és meghatározott rendben támogatta a 
személyi állomány arra jogosult tagjainak magánerős lakásépítését és –vásárlását. 
A rendelkezésre álló források felhasználásával 308 fő, 1.316,6 MFt összegben 
részesült kamatmentes munkáltatói kölcsönben, 171 fő, 808,1 MFt összegben 
pedig vissza nem térítendő juttatásban. Így a honvédelmi tárca összességében 479 
fő részére 2.124,7 MFt összegben nyújtott lakáscélú támogatást magántulajdonú 
lakás építéséhez, illetőleg vásárlásához. 

 
3.6. A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami 
hozzájárulások felhasználása 

 
 A Honvédelmi Minisztérium fejezet 2009. évben humánszolgáltatások 
ellátására normatív állami hozzájárulásban  nem részesült. 
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3.7. A letéti számlák állománya  

 
Intézményi körben a Katonai Főügyészség rendelkezik letéti számlával (év 

végi záró egyenlege 1.360.000 Ft), melyen a büntetőeljárások során lefoglalt hazai 
fizetőeszközök kezelése valósul meg az eljárás befejezéséig. 

 
3.8. A kincstári finanszírozás  

 
A Magyar Államkincstár a fejezet intézményei részére az 

információszolgáltatást a jogszabályokban meghatározottak szerint folyamatosan 
biztosította.  

 
A finanszírozás az év során az Elektra ügyfélprogram online levelező 

funkciójával történt. Ezáltal biztosítottuk a másodlagos előirányzat-felhasználási 
keretszámlákhoz, valamint az intézményi és a VIP kártyafedezeti számlákhoz 
kapcsolódó kiadások forrását. 

 
A fejezet két kiemelt feladathoz kapcsolódóan nyújtott be nagy összegű 

előrehozási kérelmet a Kincstár részére. Az előrehozások összegei részbeni 
fedezetet nyújtottak a JAS-39 Gripen vadászrepülőgépek bérleti díjának, valamint a 
magyar repülőgép vezetők Kanadában történő képzési programjának rendezésére. 

 
A fejezet részére jóváhagyott költségvetési támogatások honvédelmi 

szervezetek részére történő biztosítása a költségvetési év során zavartalanul 
valósult meg. 

 
3.9. A Kincstári Egységes Számlán kívül lebonyolított pénzforgalom és 
ügyletek alakulása. 
 
Jogszabályi felhatalmazások alapján a fejezet a következő költségvetési 

körön kívüli számlákkal rendelkezik: 
 
- a NATO Biztonsági Beruházási Program magyarországi megvalósítása 

érdekében a Magyar Államkincstárnál pénzforgalmi lebonyolítási 
számlával,  

- a dolgozók lakásépítésének munkáltatói támogatásával kapcsolatos 
pénzforgalom lebonyolítására az OTP Rt.-nél „Lakásépítés és vásárlás 
munkáltatói támogatása” elnevezésű számlával, 

- a HM kezelésében lévő lakások elidegenítésével kapcsolatos 
pénzforgalom lebonyolítására az OTP Rt. által vezetett „HM ingatlanok 
elidegenítése” számlával, 

- a nemzetközi feladatok ellátásához belföldön működő kereskedelmi 
banknál deviza számlákkal, 

- a hazai és import haditechnikai eszközök központosított beszerzése 
érdekében a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.-nél akkreditív 
fedezetbiztosítási számlával.  

 
3.10. Belföldön működő kereskedelmi banknál vezetett deviza számlák 
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A fejezet a 2/2 alcímen az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred 

K&H-nál vezetett két számláján — Kincstári elnöki engedéllyel — a nemzetközi 
feladatokhoz kapcsolódó deviza ellátmányok kezelését realizálja, melyekhez a 
folyamatos kifizetések gördülékeny végrehajtása érdekében on-line kapcsolat 
került kiépítésre az érintett bankszámlák között. 
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B) Intézmények 
 
1/1 alcím: Honvédelmi Minisztérium Igazgatása 

 
 Az alcím 2009. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak: 
 

Cím, alcím, intézmény megnevezése: Honvédelmi Minisztérium 
igazgatása   

 

Megnevezés 2008. évi 
tény 

2009. évi 
eredeti 

előirányzat 

2008. évi 
módosított 
előirányzat

2009. évi 
tény 4/1. 4/3. 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 

  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 6 472,6 4 569,8 5 380,9 5 153,7 79,6% 95,8%
  ebből: személyi juttatás 4 430,7 3 016,9 3 583,4 3 540,8 79,9% 98,8%
            központi beruházás 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
Folyó bevétel 102,3 0,0 73,3 98,9 96,7% 134,9%
Támogatás 6 387,0 4 569,8 5 230,8 5 230,8 81,9% 100,0%
Előirányzat-maradvány 62,5 - 76,8 61,3 98,1% 79,8%
Létszám (fő)  506 499 499 502 99,2% 100,6%

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
         MFt egy tizedessel 

Előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatá
s 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat: 4 569,8 0 4 569,8 3 016,9
6/2009. (I.20.) Kormány rendeletén alapuló 1005/2009. 
(I.20.) Kormány határozat végrehajtására kapott, elszámolási 
kötelezettséggel bíró támogatás (PM eng.:350/4/2009. és 
350/31/2009.): 

57,6  0 57,6 43,8

A prémiumévek programmal, valamint a különleges 
foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói 
költségek költségvetési megtérítésének szabályairól szóló 
8/2005. (II.8.) PM rendelet alapján 2009. I-IV. negyedévekre 
6462-19/2009., 10765-21/2009., 15211-22/2009., 17433-
16/2009. PM eng.): 

5,1 0 5,1 3,8

A 1218/2009. (XII.23.) Kormány határozattal módosított 
1130/2009. (VII.31.) Kormány határozat végrehajtása 
(16.909/3/2009. PM eng.): 

50,6 0 50,6 38,3

Fejezetek közötti megállapodások, pályázatok alapján 
biztosított pótelőirányzat 6,0 0 6,0  4,4

Intézményi működési és műk. célú pü. eszköz bevételek 72,9 72,9 0  0,6
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel, bev-ek 0,4 0,4 0 0
2008. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása: 76,8 76,8 0 3,7
Tárcán belüli átcsoportosítás 541,7  0 541,7 471,9
Módosított előirányzat változása: 5 380,9 150,1 5 230,8 3 583,4
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Az alcímhez tartozó intézmények száma: 1, törzskönyvi azonosító 
száma: 701059, honlapjának címe: www.hm.gov.hu., alaptevékenységének 
szakágazata: 842210 Honvédelmi szakigazgatási tevékenység, KSH 
statisztikai számjele: 15701051-8422-311-01. 
 

A Honvédelmi Minisztérium (HM) részére meghatározott fő feladatok – a 
bázisévhez hasonlóan - továbbra is az igazgatás, a vezetés, a szakmai 
iránymutatás és jogalkotás területén jelentkeztek.  
 
 Az előzőeken túlmenően a minisztérium egyéb főbb feladatai a 
következőkben foglalhatók össze: 
 

- multilaterális együttműködési és nemzetközi kötelezettségvállalásokból 
eredő feladatok, 

- nukleáris balesetelhárítási feladatokra történő felkészülés, ezzel 
kapcsolatban tanulmányok készítése a veszélyhelyzetek, lehetséges 
célpontok felkutatásáról és a megelőző, preventív védelemre való 
felkészülésről, 

- központi kulturális és PR feladatok a HM arculatának formálása területén, 
megismertetve a szélesebb néprétegekkel a XXI. század nemzeti 
hadseregének kihívásait, 

- HM-MH szintű központi beiskolázások (iskolarendszerű képzés) a személyi 
állomány részére előírt magasabb szintű végzettség elérésére, valamint az 
iskolarendszeren kívüli képzések megvalósítására, mely biztosítja egy-egy 
szakterület ismereteinek magasabb fokon történő elsajátítását, 

- a Magyarországon élő hátrányos helyzetű kisebbségekben élők 
felzárkóztatása, az esélyegyenlőség megteremtése, a honvédelmi pálya 
körükben történő népszerűsítése, 

- a társadalmi szervek támogatása (fejezeti kezelésű előirányzatok útján), 
melyek a honvédelem ügyét fontosnak tekintik, népszerűsítik hazánk NATO 
és EU tagságát és felvilágosítják a környezetükben élő embereket a HM napi 
tevékenységéről, életéről. 

 
A HM Igazgatását szervezeti változás 2009. október 1-i hatállyal érintette, 

ennek végrehajtását „A HM Kommunikációs és Toborzó Főosztály feladatkörének 
módosítását érintő szervezeti változásokról” szóló 82/2009. (X.2.) HM utasítás 
szabályozta. A szervezeti változásnak az Igazgatás létszámkeretét érintő vonzata 
nem volt, a Főosztály egyes feladatai viszont átadásra kerültek más 
Főosztályoknak.   

 
 Az alcím 2009. évi költségvetési engedélyezett létszámkerete a 
2057/2008. (V. 14.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtását követően, a 2008. 
évivel azonos mértékben, 499 főben került meghatározásra. A Korm. határozat 
2009.06.12.-i módosítása során a HM Igazgatás létszáma 500 főre változott. Év 
közben a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet 
ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 
2057/2008. (V. 14.) Korm. határozat 1. számú mellékletében meghatározott 
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létszámok meghaladhatósága a 2011-es EU-elnökségi feladatokra való felkészülés 
kapcsán – a 2155/2008. (XI. 5.) Korm. határozat alapján – az alcím 
vonatkozásában 10 fővel nőtt, mely létszámnövekmény többletkiadásainak 
finanszírozása döntően a KÜM költségvetésében lett megtervezve és a 2009. évi 
maradvány elszámolás keretében valósul meg. 

  
2009. évi tényleges átlagos létszám 502 fő, állománykategóriánként a 

következők szerint alakult: 319 fő tiszt, 30 fő tiszthelyettes, 151 fő teljes- és 2 fő 
részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő.  

 
Az alcím struktúrája 2008. évhez viszonyítva változott, mivel az 1/2. Egyéb 

HM szervezetek alcímre átkerült az MK Állandó NATO Képviselet Védelempolitikai 
Részlege (Brüsszel) és az MK Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet, 
(Bécs). 
 

A feladatok végrehajtásához eredetileg 4.569,8 MFt kiadási előirányzat került 
jóváhagyásra, amely az év során 5.380,9 MFt-ra módosult. 
 

 A 2008. évi teljesítési adatokhoz képest (6.472,6 MFt) a 2009. évi teljesítés 
5.153,7 MFt, a csökkenést döntően a 13. havi illetmények kifizetésének 
felfüggesztése, illetve a magas parancsnoki- és meghatározott célú jutalmak 1/1. 
alcímen történő elszámolásának megszüntetése eredményezte.  

  
Az 5.380,9 MFt összegű módosított kiadási előirányzatból a működési 

költségvetés 5.358,7 MFt-ot (99,6 %-ot), a felhalmozási kiadás 22,2 MFt-ot (0,4 %-
ot) képviselt. 
 

A személyi juttatások 3.016,9 MFt összegű eredeti előirányzata az év 
folyamán 3.583,4 MFt-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 910,4 MFt összegű 
előirányzata 1.029,4 MFt-ra módosult. A két kiemelt előirányzat módosított 
előirányzata 3.540,8 MFt-ban (98,8%-ban), illetve 1.017,1 MFt-ban (98,8%-ban) 
teljesült. 

 
A személyi juttatások és a járulékok kiadási előirányzatának teljesítése az 

alcím kiadási főösszegének a 88,4%-át tette ki, az előző évi részaránnyal (88,7%) 
közel azonosan alakult.  

 
A személyi juttatások eredeti előirányzata az „előirányzat-módosítások 

levezetése” táblázatban hivatkozott Kormány-határozatok és indokok alapján 43,8 
MFt eseti kereset-kiegészítéssel, 3,8 MFt prémiumévek program támogatásával, 
4,4 MFt fejezetek közötti megállapodás alapján biztosított pótelőirányzattal 
(kormány-főtanácsadó), 0,6 MFt működési célú pénzeszköz-átvétellel (0,5 MFt 
ösztöndíj, 0,1 MFt pályázati regisztrációs díj), 3,7 MFt előirányzat-maradvány 
jóváhagyásával, 38,3 MFt céljuttatás összegével  és 471,9 MFt tárcán belüli 
átcsoportosítással, összesen 566,5 MFt-tal növekedett. 

 
A Kormány a minisztériumok igazgatása személyi juttatását érintő 

intézkedésekről szóló  1130/2009. (VII.31.) határozatát a 1218/2009. (XII.23.) 
határozatával módosította, mely alapján az engedélyezett támogatás (50,6 MFt) 
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kizárólag céljuttatásra és csak 2010. évben használható fel. 
 

A dologi kiadások részesedése az alcím kiadási főösszegének 11,1 %-a 
(567,4MFt) volt, mely előirányzatok a nagyarányú központi természetbeni 
ellátásokkal együtt fedezetet nyújtottak az év során az alcím működési és 
fenntartási kiadásaira, valamint biztosították a meghatározott tárcaszintű feladatok 
végrehajtását is. 

 
Az egyéb működési célú támogatások (segélyek) részesedése a 

költségvetési alcím kiadásainak teljesítéséből 0,2 % volt (12,3 MFt).  
 

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 22,2 MFt volt, amely 16,1 
MFt-ban (72,2%-ban) került felhasználásra. Az előirányzat fedezetet nyújtott az 
intézmény működését szolgáló kommunikációs eszközök, egyéb gépek, 
felszerelések beszerzésére. A maradványként mutatkozó 6,1 MFt 
számítástechnikai és kommunikációs eszközök beszerzésének áthúzódó fizetési 
kötelezettsége.  

 
Összességében a módosított kiadási előirányzat 5.153,7 MFt összegben, 

95,8%-ban került felhasználásra.  
 

A költségvetés bevételi oldalát a költségvetési támogatáson túl      73,3 
MFt működési bevétel és 76,8 MFt előző évi költségvetési előirányzat-maradvány 
képezte.  
 

A működési költségvetési bevétel főösszegéből (73,3 MFt) 72,9 MFt az 
intézmény működési bevétele (12,7 MFt ÁFA-bevétel, 49,7 MFt a HM fejezet 
központosított bevétele, 10,0 MFt központi inkurrencia-bevétel és 0,5 MFt a HM 
Elektronikai és Logisztikai Vagyonkezelő Zrt. által szerződés alapján ösztöndíjra 
átutalt összeg), 0,4 MFt a támogatás értékű működési bevétel bevétel (0,3 MFt 
OSZK bevétel, 0,1 MFt pályázati regisztrációs bevétel). 

 
A jóváhagyott 2008. évi előirányzat-maradvány (76,8 MFt) 79,8 %-ban, 61,3 

MFt-ban került felhasználásra. A HM Igazgatása alaptevékenységére (szakképzés, 
könyv, nyomdaköltség, szakképzés, egyéb szolgáltatás, stb.) 48,2 MFt, a HM–I. 
objektum üzemeltetésére 13,1 MFt (ezen belül intézményi beruházásra 2,8 MFt, 
felújításra 1,0 MFt, dologi kiadásra 9,3 MFt) volt a felhasználás. A fel nem használt 
15,5 MFt 2010. évben került kifizetésre. 

 
Az alcím költségvetési kiadási előirányzatai terhére kerültek többek között 

elszámolásra a következő tárcaszintű feladatok is: 
 

- nukleáris baleset-elhárítási feladatok, 
- iskolarendszerű és iskolán kívüli képzések (HM állománya szakmai 

ismereteinek fejlesztése, ktv. állomány szakképzése, az előírt alap- és 
szakvizsgák, speciális nyelvi felkészítések, stb.), 

- kommunikációs és tudományszervezési feladatok támogatása,  
- rekonverziót szolgáló képzések, 
- roma fiatalok pályára irányítása, esélyegyenlőségi feladatok, 
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- békefenntartó missziókban szolgálatot teljesítő külföldiek részére 

adományozható „Békefenntartásért Szolgálati Jel” és egyéb (27/2002. HM 
rendeletben szereplő, honvédelmi miniszter által adományozott) 
emléktárgyak elkészíttetése, 

- Honvédelmi Közlöny nyomdaköltsége, 
- a 2009. augusztus 10-től 2009. december 31-ig a HM Állami Egészségügyi 

Központhoz kirendelt kincstári biztos és a mellette tevékenykedő szakértő 
vállalkozási díjának elszámolása, 

- ügyvédi irodák által ellátott jogi ügyletek, jogi tanácsadások finanszírozása, 
- honlap szerkesztés kiadásai, sajtófigyeléshez- és elemzéshez szükséges 

információbiztosítás, 
- pedagógusok módszertani felkészítése, 
- OTDK és DOSZ konferencia megrendezésében való részvétel, 
- pályázati füzetek elkészítése és „Európai Tükör” c. kiadvány megjelenéséhez 

hozzájárulás,  
- Magyar Tudomány Ünnepe megrendezésében való részvétel,  
- inkurrencia anyagokat nyilvántartó program korszerűsítése. 

 
- Nemzetközi feladatok (regionális nyelvképzés) fedezetére 9,5 MFt volt az 

eredeti előirányzat, melyből az év folyamán 1,5 MFt került átcsoportosításra hazai 
feladatokra, a rendelkezésre álló 8,0 MFt-ból 2,3 MFt a felhasználás,  5,7 MFt 
pedig kötelezettségvállalással terhelt, következő évre áthúzódó kifizetés.  
 

Az alcím 2008. (15,5 MFt) és 2009. (149,0 MFt) évekről áthúzódó 
kötelezettségvállalásainak az összege 164,5 MFt. Az áthúzódó fizetési 
kötelezettség az alábbi feladatokkal kapcsolatban merült fel:  

 
- Személyi juttatások és járulékai decemberben keletkezett kötelezettségei 

(15,2 MFt), 
- a HM Igazgatás alaptevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások és 

készletbeszerzések (106,4 MFt), 
- HM-I. objektum ingatlan üzemeltetés (6,1 MFt beruházás, 20,9 MFt dologi 

kiadás, összesen 27,0 MFt), 
- iskolán kívüli képzések (8,0 MFt), 
- regionális nyelvképzés (5,7 MFt), 
- nukleáris baleset-elhárítás (1,2 MFt), 
- tudományszervezési feladatok (0,9 MFt), 
- esélyegyenlőségi feladatok (0,1 MFt). 
 

Ezen túlmenően a PM 16.909/3/2009. számú ügyirata alapján céljuttatás 
fedezetére a személyi juttatásokon 38,3 MFt, járulékvonzatán 12,3 MFt, összesen 
50,6 MFt az áthúzódó fizetési kötelezettség. 

 
 

 
Vagyon alakulása 
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Az alcím vagyona 253,7 MFt, mely az előző évhez képest 76,8 MFt-tal (43,4 

%-kal) nőtt.  
 
 Az előző évben a befektetett eszközök állományát kitevő tartósan adott 
kölcsönök elszámolása átkerült a 0102 alcímre, így a 0101 alcímen a befektetett 
eszközök záró állománya 0 MFt.  
 
 A forgóeszközök állományának növekedése összességében 91,3 MFt, mely 
az előző évhez mérten 56,2 %-os növekedés. Ezen belül a pénzeszközök 99,2 
MFt, az egyéb aktív pénzügyi elszámolások 2,9 MFt növekedést mutatnak, míg a 
követelések 10,7 MFt-tal csökkentek. 
 
 A szállítók állománya az előző évihez mérten 21,2 MFt, azaz 118,3 % 
növekedést mutat.  
 



 54
1/2. alcím: Egyéb HM szervezetek 
 
Az alcím 2009. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak: 
 
 

Megnevezés 2008. évi 
tény 

2009. évi 
eredeti 

előirányzat

2009. évi 
módosított 
előirányzat

2009. évi 
tény 4/1. 4/3. 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 78 655,7 10 728,5 12 121,2 11 092,0 14,1% 91,5%
  ebből: személyi juttatás 6 858,8 3 915,1 4 574,6 4 469,2 65,2% 97,7%
Folyó bevétel 3 393,1 0,0 640,6 512,9 15,1% 80,1%
Támogatás 79 560,0 10 728,5 10 763,9 10 763,9 13,5% 100,0%
Előirányzat-maradvány 4 755,7 - 716,7 707,4 14,9% 98,7%
Létszám (fő)  1 036 872 872 901 87,0% 103,3%
 

Előirányzat-módosítások levezetése 
 

M Ft egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatá
s 

Kiadásbó
l személyi 

juttatás 
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat: 10 728,5 0 10 728,5 3 915,1
Módosítások jogcímenként:       
A 2009. évi havi kereset-kiegészítés finanszírozásáról 
szóló, a Komány 6/2009. (I.20.) Kormány rendeletén 
alapuló 1005/2009. (I.20.) Kormány határozat 
végrehajtására kapott, elszámolási kötelezetséggel 
bíró támogatás ( PM eng.:350/4/2009. és 
350/31/2009.): 

112,1 0 112,1 85,1

Országmozgósítás feladat: védelmi feladatok 
támogatása, speciális objektumok üzemeltetése, 
védelmi felkészítési feladatok ellátása ( 7714/1/2009., 
12337/1/2009., 15077/1/2009. PM eng.) 

77,0  0 77,0 12,2

A prémiumévek programmal, valamint a különleges 
foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes 
munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének 
szabályairól szóló 8/2005. (II.8.) PM rendelet alapján 
2009. I-IV. negyedévekre 6462-19/2009., 10765-
21/2009., 15211-22/2009., 17433-16/2009. PM eng.): 

5,4  0 5,4 4,2

1214/2009 (XII.18.) Kormány határozat alapján - a 
korábban a  2009. évi államháztartási egyensúly 
megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 
1033/2009. (III.17.) Kormány határozattal zárolt - 
előirányzatok megvonása  

-350,0 0 -350,0  0

Fejezetek közötti megállapodások, pályázatok alapján 
biztosított pótelőirányzat -67,1  0 -67,1 0,1
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatá
s 

Kiadásbó
l személyi 

juttatás 

Tárgyévi saját bevételek:       

Hosszú lejáratú kölcsön-visszatérülések bevétele: 216,7 216,7 0  
Intézményi működési és műk.célú pü.eszköz bevételek: 368,2 368,2 0 41,4
Támogatás értékű műk. célú pénzeszköz átvétel bevételek 30,8 30,8 0 
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 10,5 10,5 0  
Vállalkozási tevékenység bevétele: 14,4 14,4 0 0,9
2008. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása: 711,3 711,3 0 14,0
Előző évek eredményének igénybevétele: 5,4 5,4 0  
Tárcán belüli átcsoportosítás 258,0   258,0 486,0
2009. évi módosított előirányzat : 12 121,2 1 357,3 10 763,9 4 574,6

 
A 2009. január 1-vel életbe lépett címrendi változások 

következményeképpen az alcím megnevezése „HM Hivatalai”-ról „Egyéb HM 
szervezetek”-re változott. Az előző évben ezen az alcímen szereplő HM Fejlesztési 
és Logisztikai Ügynökség költségvetése ettől az évtől önálló, 1/4. alcímen került 
elszámolásra. A 2008-ban az 1/3. HM Háttérintézményei alcímhez tartozó HM 
Tábori Lelkészi Szolgálat (HM TLSZ), valamint a HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum (HM HIM) január 01-től ezen alcímen működött tovább.  

 
E változások eredményeképpen az alcímen belül 2009. évben hat intézmény 

/HM Védelmi Hivatal (HM VH), HM Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal (HM 
KEHH), HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség (HM KPÜ), HM Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum (HM HIM), HM Tábori Lelkészi Szolgálat (HM TLSZ) és a HM 
Katona-egészségügyi Kiválósági Központ (HM KEKK)/ működött.  Szintén január 
01-től az alcímen került kimutatásra a korábban az 1/1. HM Igazgatása alcímen 
elszámolt MK Állandó NATO Képviselet Védelempolitikai Részlege (Brüsszel) 
(törzskönyvi azonosító száma: 714217) és a MK Állandó EBESZ Képviselet, 
Katonai Képviselet, (Bécs) hazai illetménye (törzskönyvi azonosító száma: 
714206). 
 

A HM VH feladata a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési 
feltételeinek biztosítása, a válságkezelés feladatainak tervezése. (törzskönyvi 
azonosító száma: 714196) 
 

A HM KEHH fő tevékenységi területe a tárcaszintű felügyeleti pénzügyi és 
gazdasági belső ellenőrzés, valamint a tárcaszintű munkabiztonsági, 
katasztrófavédelmi és tűz-, továbbá építéshatósági feladatok (törzskönyvi 
azonosító száma: 714185). 
 
 A HM KPÜ egyik fő feladata az állomány illetménnyel és egyéb pénzbeli 
járandósággal történő ellátása (központosított illetmény és egyéb járandóság 
számfejtés és kifizetés), központi adó- és tb. elszámolás, bevallás és befizetés, ht. 
állomány nyugdíj-megállapítása, valamint  a KGIR rendszer üzemeltetése. 

 
A HM KPÜ másik fő feladata a honvédelmi szervezetek költségvetési 

tervezésének támogatása, gazdálkodásuk koordinálása, finanszírozása és 
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elszámolása, a költségvetési pénzeszköz-felhasználás preventív ellenőrzési 
feltételeinek megteremtése, az ellenjegyzési tevékenység ellátása minden szinten. 
A HM részére jogszabályban meghatározott felügyeleti tevékenység végzése a 
pénzügyi és számviteli területen. 
 

 A HM KPÜ végzi továbbá a jogszabályok és a honvédelmi miniszter 
követelményei alapján a fejezet költségvetési gazdálkodásából az Ügynökségre 
háruló feladatok koordinálását, az államháztartási előírásoknak megfelelő fejezeti 
szintű költségvetési terv és beszámoló elkészítésének megszervezését, 
összeállítását és jóváhagyásra történő előkészítését, a tárca költségvetési 
érdekeinek képviseletét az Országgyűlés bizottságai, a Pénzügyminisztérium, a 
társminisztériumok, a társadalmi párbeszéd rendszerében működő Tanácsok és 
érdekegyeztető fórumok előtt. Fő feladata még a HM fejezet költségvetési 
tervjavaslatának jóváhagyásra történő előkészítése, majd elfogadás után a 
fejezethez tartozó szervek és szervezetek összevont intézményi és fejezeti 
kezelésű előirányzatok (elemi) költségvetési terveinek, azok módosításainak, az 
előirányzat maradványnak jóváhagyásra történő előkészítése, a jóváhagyást 
követő visszaigazolása, a jóváhagyott költségvetések évközi előirányzati és 
kincstári kezelése, a tartalékok kezelése, a finanszírozási feladatok végzése, a 
tárca évközi és éves beszámolójának összeállítása és jóváhagyásra történő 
felterjesztése, a nemzetközi feladatokkal kapcsolatos pénzügyi tevékenység 
ellátása (törzskönyvi azonosító száma: 714019). 
 
 A HM HIM fő tevékenységi területe a magyar és a magyar vonatkozású 
egyetemes hadtörténelem tárgyi és írásos emlékeinek gyűjtése, őrzése, feltárása 
és kutatása, valamint a magyar és a magyar vonatkozású egyetemes 
hadtörténelem eseményeinek tudományos igénnyel történő feldolgozása és 
publikálása, valamint a gyűjtemények és az elért eredmények közzététele a 
tudományos közélet és a nagyközönség számára. 
 

A HM HIM másik fő feladata hagyományőrzés, hadisír-gondozás (elsősorban 
az oroszországi hadisírok tekintetében); magyar és a kapcsolódó egyetemes 
hadtörténelem területén alapkutatás folytatása, valamint a katonai és polgári 
tanintézeteknél, továbbá más hazai és külföldi tudományos intézményekkel való 
együttműködés, hazai és a nemzetközi tudományos kapcsolatok szervezése, 
hozzájárulás a kutatási eredmények hazai és nemzetközi megismertetéséhez. 

 
A HM HIM végzi hatósági igazolások kiadását a törvényi felhatalmazások 

alapján, valamint szakmai támogatást nyújt más intézmények és kutatóhelyek 
munkájához, közreműködik a katonai és polgári tanintézetek tanárai szakirányú 
felkészítésében (törzskönyvi azonosító száma: 701202). 
 

A HM TLSZ fő feladata a katonai szervezeten belüli csoportos és egyéni 
vallásgyakorlás, istentisztelet, biblia- és imaórák megtartása, lelki gondozás 
biztosítása, erkölcsi oktatás, nevelés, hazai és nemzetközi zarándoklatok 
támogatása, katonák és családtagjaik részére egyházi szolgálat nyújtása, katonák 
ellátása a vallásgyakorláshoz szükséges eszközökkel, tárgyakkal, irodalommal 
(biblia, imakönyv, énekeskönyv, vallásos irodalom), valamint szociális, karitatív 
tevékenység végzése a katonai egészségügyi és szociális intézményekben 
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(törzskönyvi azonosító száma (PIR törzsszám): 079419). 
 
 A HM KEKK egyik feladata a NATO műveletek egészségügyi biztosítása 
szakmai elvének kidolgozása, együttműködés és javaslattétel a katona-
egészségügyi ellátást szabályozó jogszabályok, a szövetségi irányítás normatív 
eszközei és belső rendelkezéseinek kidolgozásában. A NATO részére a hivatásos 
és szerződéses állomány egészségi és fizikai alkalmasságának megtartása 
érdekében a szintentartás egészségügyi követelményeinek kidolgozásban való 
részvétel, az egészségfejlesztési és egészségnevelési koncepciók kidolgozása. A 
katonaorvost képző hazai és külföldi orvostudományi egyetemekkel, oktató és 
továbbképző intézetekkel, kutatás-fejlesztési szervezetekkel való kapcsolattartás. 
 
 A HM KEKK feladata továbbá a nemzetközi műveletekben résztvevő 
többnemzeti egészségügyi állomány NATO elvek szerinti kiképzése és felkészítése 
a többnemzeti egészségügyi egységbe történő feladat végzésére, valamint a 
NATO állományba tartozó, hadszíntéren szolgálatot teljesítő egészségügyi 
szakállomány időszakos átképzése, továbbképzése, új módszertani elvek 
bevezetése a szaktevékenység tapasztalatainak elemzése alapján, továbbá a 
vonatkozó NATO egészségügyi biztosítási szabványok alapján a NATO ellenőrzési 
(Evaluation) programjaiban (CREVAL, TACEVAL) az ellenőrzési adatbázisok 
ellenőrző listáinak továbbfejlesztése, karbantartása valamint részvétel a NATO 
ellenőrzési tanfolyamain (törzskönyvi azonosító száma: 714404). 
 

A HM Hivatalai alcím 2009. évi 872 fős költségvetési létszám-előirányzata 
éves átlagában 901 fővel teljesült.  

 
Az átlagos statisztikai állományi létszámból a tisztek létszáma 274 fő, 

tiszthelyetteseké 86 fő, a köztisztviselőké 53 fő (ebből részfoglalkozású 1 fő), 
valamint a közalkalmazottaké 488 fő (ebből részfoglalkozású 54 fő) volt. 

 
Az alcímen a feladatok végrehajtására eredetileg 10.728,5 MFt kiadási 

előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 12.121,2 MFt-ra változott. Az 
előirányzatok növekedésében meghatározó szerepet játszik az előző évi 
előirányzat-maradványok 711,3 MFt-os összege, valamint az alcím 
többletbevételei. Az év során a 2009. évi államháztartási egyensúly megőrzéséhez 
a 1033/2009. (III.17.) Korm. határozat alapján zárolt előirányzat (-350,0 MFt) 
megvonása vált szükségessé. 

Az alcím előirányzatai az előző évhez képest jelentősen alacsonyabb 
összegben kerültek megállapításra, melyet a HM FLÜ csapat és központi 
költségvetésének önálló alcímen történő megjelenítése indokol.  

 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 3.915,1 MFt volt, mely az év 

folyamán 4.574,6 MFt-ra, a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 
1.465,7 MFt volt, mely 1.336,3 MFt-ra módosult. A módosított előirányzatok 4.469,2 
MFt-ban (97,7%-ban), illetve 1.287,7 MFt-ban (96,4%-ban) teljesültek.  

 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 4.054,7 MFt-ban került 

meghatározásra, amely az év folyamán 4.012,7 MFt-ra módosult. A módosított 
előirányzat 3.433,8 MFt összegben, 85,6%-ban teljesült.  
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Az egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzata az eredeti 

539,9 MFt-ról az év során 649,8 MFt-ra módosult, melynek teljesítése 522,2 MFt-
ban, 80,4%-ban realizálódott. 

 
Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 753,1 MFt volt, 

amely az év folyamán 1.308,4 MFt-ra változott, melynek teljesítése 1139,8 MFt-
ban, 87,2%-ban teljesült. Az éven túli kölcsönök 239,4 MFt  összegű módosított 
előirányzata 239,3 MFt összegben, 99,9%-ban teljesült. 

       
A módosított kiadási előirányzat 11.092,0 MFt összegben, 91,5%-ban került 

felhasználásra. A felhasznált összeg 51,9%-a személyi jellegű kiadás, 31,0%-a 
dologi jellegű kiadás, 10,3%-a felhalmozási kiadás, míg 4,6%-a egyéb működési 
célú támogatás és 2,2%-a éven túli kölcsönök kiadása.  

 
A költségvetés bevételi oldalát - a 10.763,9 MFt összegű költségvetési 

támogatáson felül – 413,3 MFt működési, 10,6 MFt felhalmozási bevétel, 216,7 MFt 
korábban nyújtott kölcsön visszatérülés, 711,3 MFt előző évi költségvetési 
előirányzat-maradvány és 5,4 MFt előző évek eredményének igénybevétele 
képezte. A 1.357,3 MFt összegű módosított bevételi előirányzat 1.220,3 MFt 
összegben, 89,9%-ban teljesült. 

 
Az alcím 2008. évi jóváhagyott előirányzat-maradványa 707,4 MFt 

összegben teljesült és az alábbi feladatokra nyújtott fedezetet: 
 
- HM KGIR központi tevékenysége (420,6 MFt); 
- Egyéb HM szervezetek csapat és központi kiadásai (217,4 MFt) 
- Ország-mozgósítás feladat kiadásai (69,3 MFt) 
- Nemzetközi feladatok (0,1 MFt). 
 
Az alcím 2009. évről áthúzódó és kötelezettség-vállalással terhelt 

maradvány állománya 910,6 MFt. Ezen összeg tartalmazza a központi 
költségvetési fejezetek 2009. évi maradványtartási kötelezettsége teljesítését 
megalapozó intézkedésekről szóló 2007/2009. kormányhatározat végrehajtása 
során az alcímen előírt kötelező előirányzat-maradvány képzés 628,1 MFt-os 
összegét. 

 
Az előirányzat-maradvány az alábbi főbb feladatok átnyúló fizetési 

kötelezettségeire nyújt fedezetet: 
 
- Személyi juttatások és járulékai decemberben keletkezett kötelezettségei 

(20,3 MFt) 
-  Egyéb HM szervezetek csapat és központi költségvetései (339,1 MFt); 
- HM KGIR központi kiadásai (397,3 MFt); 
- Ország-mozgósítás feladat kiadásai (63,9 MFt); 
- Repülőhajózó képzés és kiadások költségei (90,0 MFt). 
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Az alcím 12.121,2MFt összegű módosított kiadási előirányzatából 

5.717,7 MFt-ot tesz ki a csapat feladatok előirányzata, 5.002,4 MFt a központi 
költségvetés, és a tárcaszintű feladatok előirányzata, 1.401,1MFt pedig a 
nemzetközi feladatok szükséglete. Fő jellemzőik és felhasználási területük a 
következőkben összegezhető: 

 
 

Csapatfeladatok költségvetése 
 
 
  A 2009. évi eredeti előirányzat 5.072,8 MFt összege az év során 644,9 MFt-
tal (12,8 %-kal) növekedett. Az intézmények feladatainak végrehajtásához így 
5.717,7 MFt módosított kiadási előirányzat állt rendelkezésre, mely 5.650,9 
MFt összegben (98,9%) került felhasználásra. 
 
 Az eredeti előirányzat növekedés többek között a kereset-kiegészítésre, 
ruházati illetmény és költségtérítésre, valamint a prémium évek programra 
biztosított célelőirányzatokból adódott. A dologi kiadások előirányzatainak 
emelkedése a pályázati és saját bevételek előirányzatosításaiból és az ország-
mozgósítási feladatokra kapott célelőirányzatból adódott.  
 
 A módosított kiadási előirányzatból a személyi jellegű kiemelt előirányzatok 
együttes részesedési aránya 88,4 % (teljesítésük: 4.924,6 MFt). A dologi kiadások 
8,4 %-ot, a felhalmozási kiadások 1,6 %-ot, az egyéb működési célú támogatások 
1,6 %-ot -ot tettek ki a módosított előirányzatból. 
 
 Az alcímen ország-mozgósítás, gazdasági felkészítés feladatra és a 
Honvédelmi Tanács és Kormány speciális működési feltételeinek biztosítására a 
Kormány 2005/2009 határozata alapján 77,0 MFt előirányzat került átvételre a 
Pénzügyminisztériumtól, amelyből évközben 5 MFt előirányzat átadásra került az 
1/3 alcímre. 
 
 A módosított – költségvetési támogatás és előirányzat-maradvány nélkül 
számított – bevételi előirányzat 127,0 MFt volt. Ebből intézményi működési 
bevétel 116,4 MFt, mely összeg többek között bérleti díjakból, OEP 
költségtérítésből, múzeumi gömb adományból, múzeumi belépőjegyekből, 
múzeumok éjszakája bevételből és az OTP Garancia biztosítótól származó 
bevételből származik. Intézményi felhalmozási bevétel 10,6 MFt, amely  
vállalkozásoktól, háztartásoktól átvett beruházási célú pénzeszköz átvételből 
származik. 
 
 
 
 

Központi és tárcaszintű feladatok költségvetése 
 
 

Az alcím központi költségvetésében 2009. évben eredetileg 3.963,9 MFt 
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kiadási előirányzat került jóváhagyásra, mely összegből a HM KPÜ KGIR 
feladatokra 1.767,2 MFt, míg a HM KPÜ központi feladataira 2.196,7 MFt került 
engedélyezésre.  

 
Az évközbeni előirányzat-módosításokkal a HM KPÜ KGIR részére 2.331,7 

MFt, a HM KPÜ Központi feladataira pedig 2.670,7 MFt módosított előirányzat 
került biztosításra, így az előirányzatok összege 5.002,4 MFt-ra módosult.  
 

Az 5.002,4 MFt összegű módosított előirányzat 4.130,0 MFt összegben, 
82,6%-ban teljesült. A teljesítés ilyen mértékű elmaradása azzal magyarázható, 
hogy az alcímen előírt maradványtartási kötelezettség a HM KPÜ KGIR feladatát 
érintette. A módosított kiadási előirányzatokból 847,8 MFt személyi jellegű, 2.131,6 
MFt dologi kiadás, 1.220,2 MFt intézményi beruházás, 563,4 MFt egyéb működési 
célú támogatások és 239,4 MFt kölcsön nyújtás került jóváhagyásra. 

 
 
A módosított előirányzatok terhére a következő főbb feladatok 

valósultak meg:  
 
 
A HM KPÜ KGIR költségvetésében biztosított előirányzatok (2.331,7 MFt) 

lehetőséget teremtettek a KGIR rendszer üzemeltetésére, verzióváltáshoz 
szükséges szoftverek, számítástechnikai eszközök beszerzésére, 
számítástechnikai segédanyagok vásárlására, amely az említett maradványtartási 
kötelezettség miatt 1.974,7 MFt összegben (84,7%-ban) került felhasználásra. 

 
 
A HM KPÜ központi költségvetése (2.670,7 MFt) a tárcaszintű feladatokkal 

összefüggő kiadásokat tartalmazza, melyek keretében megvalósult főbb 
feladatokra biztosított előirányzatok a következők (MFt-ban): 

 
 
 - magasabb parancsnoki és meghatározott célú jutalmak 474,7 
 - honvédségi gépjárművek kötelező és CASCO biztosítása    390,0 
 - kártérítés és járadékok 302,0 
 - cégautó adó 301,0 
 - családalapítási támogatás 239,4 
 - munkaidő kedvezmény pénzbeli megváltása 140,5 
 - személyi állomány biztosítási díjai 80,5 
 - rehabilitációs hozzájárulás 77,5 
 - korengedményes nyugdíj 75,0 
 - MÁK által vezetett számlavezetési- és kezelési díjai 72,1 
 - munkáltatót terhelő SZJA 70,0 
 - részleges lakásfelújítás és karbantartás 64,0 
 - MÁV-START szállítási feladat  47,2 
 - szociális segély 45,8 
 - perköltség és késedelmi kamat 37,0 
 



 61
  A költségvetés bevételi oldalát 3.974,1 MFt költségvetési támogatás, 296,9 
MFt működési bevétel, 216,7 MFt kölcsönök visszatérülése és 514,6 MFt előző évi 
maradvány képezte. 
 
 

Nemzetközi feladatok 
 
 

Az alcímen nemzetközi feladatokkal összefüggő kiadásokra 1.691,8 MFt 
kiadott eredeti és 1.401,1 MFt módosított kiadási előirányzat került biztosításra, 
mely a kanadai repülőhajózó-képzés feladatra nyújtott fedezetet. 
 
 A nemzetközi feladatok végrehajtására dologi kiadások fedezetéül biztosított 
1.401,1 MFt összegű módosított előirányzat 1.311,1 MFt összegben került 
felhasználásra (93,6%).  
 

A kiadási előirányzatok fedezetét teljes egészében költségvetési támogatás 
biztosította. Az előző évi maradvány jóváhagyása 0,1 MFt, teljesítése 100%-ban 
megtörtént. 

 
 

Vállalkozási tevékenység 
 
 

Az alcímen egy katonai szervezet, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
folytatott vállalkozási tevékenységet 2009. évben. 
 

Az intézmény vállalkozási tevékenysége a következő tevékenységi körre 
terjed ki: 

• könyvkiadás; 
• ingatlan-bérbeadás (múzeumi shop, rendezvénytermek); 
• fénymásolási tevékenység (levéltári-, könyvtári-, térképtári anyagok); 
• műtárgyak kölcsönzése; 
• kiállítás építése külső szervezetek részére. 

 
2009. évben a vállalkozási tevékenység bevétele 19,8 MFt, melyből az 

intézményi bevételek előirányzata 14,4 MFt, előző évek eredményének tervezett 
felhasználása 5,4 MFt volt.  

A tevékenység keretében az éves bevétel teljesítés 19,3 MFt (folyó bevétel: 
13,9 MFt, pénzforgalom nélküli bevétel: 5,4 MFt), az elszámolt kiadások összege 
7,8 MFt.  

 
 

Vagyon alakulása 
 

Az alcím vagyona 8.135,2 MFt, mely az előző évhez képest 2.192,6 MFt-tal 
(36,9 %-kal) nőtt.  
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A befektetett eszközök értéke 2.570 MFt-os, azaz 59,7 %-os növekedést 

mutat. Ez az immateriális javak 763,5 MFt-os, a tárgyi eszközök 102,8 MFt-os és a 
befektetett pénzügyi eszközök 1.702,7 MFt-os növekedéséből tevődik össze. 

 
 A „0”-ra leírt eszközök a bruttó értékhez viszonyított aránya az előző évi, 83,7 
%-ról 81,9 %-ra csökkent.  
 
 A forgóeszközök állományában kimutatott 377,4 MFt, azaz 23 %-os 
csökkenésnek meghatározóan a pénzeszközökben bekövetkezett 315,8 MFt-ot 
kitevő állománycsökkenés az oka. A csoporton belül a készletek értéke 18,5 MFt-
tal nőtt, a követelések összege pedig 129 MFt-tal csökkent, míg év végén az aktív 
pénzügyi elszámolások 49,1 MFt-os növekedéssel zártak. 
 
 A szállítók állománya az előző évi 3,8 M Ft-ról 790,3 MFt-ra (786,5 MFt-tal, 
sokszorosára) nőtt. 
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1/3 alcím: HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi 

infrastrukturális ellátás kiadásai 
 
 

 Az alcím 2009. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak: 
 

Megnevezés 2008. évi 
tény 

2009. évi 
eredeti 

előirányzat

2009. évi 
módosított 
előirányzat

2009. évi 
tény 4/1. 4/3. 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 46 927,3 42 593,7 41 637,6 37 570,6 80,1% 90,2%
  ebből: személyi juttatás 2 359,9 1 202,4 1 469,9 1 378,7 58,4% 93,8%
Folyó bevétel 3 280,4 0,0 2 911,8 3 195,1 97,4% 109,7%
Támogatás 47 852,2 42 593,7 31 991,7 31 991,7 66,9% 100,0%
Előirányzat-maradvány 1 781,6 - 6 734,1 6 650,7 373,3% 98,8%
Létszám (fő)  367,0 197 197 204 55,6% 103,6%
 

MFt egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatá
s 

Kiadásbó
l személyi 

juttatás 
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat: 42 593,7 0 42 593,7 1 202,4
Módosítások jogcímenként:       

MK 2009. évi költségvetéséről szóló 2008.évi CII. Törvény 7.§ 
(5) bekezdése szerinti megállapodás alapján, a HM 
vagyonkezelésébe adott ingatlan értékesítéséből 80% 
(6057/1/2009.PM eng.) 

1 640,0  0 1 640,0  0

A 2009. évi havi kereset-kiegészítés finanszírozásáról szóló, a 
Komány 6/2009. (I.20.) Kormány rendeletén alapuló 1005/2009. 
(I.20.) Kormány határozat végrehajtására kapott, elszámolási 
kötelezetséggel bíró támogatás ( PM eng.:350/4/2009. és 
350/31/2009.): 

24,5  0 24,5 18,5

Az infrastrukturális üzemltetés fedezetére, az 1042/2009.  
(IV.8.) Kormány határozatban, a költségvetés általános 
tartaléka terhére biztosított támogatás ( 6.482/2009. PM eng.) 

2 000,0  0 2 000,0  0

Országmozgósítás feladat: védelmi feladatok támogatása, 
speciális objektumok üzemeltetése, védelmi felkészítési 
feladatok ellátása ( 7714/1/2009., 12337/1/2009., 
15077/1/2009. PM eng.) 

720,0  0 720,0  0

A prémiumévek programmal, valamint a különleges 
foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói 
költségek költségvetési megtérítésének szabályairól szóló 
8/2005. (II.8.) PM rendelet alapján 2009. I-IV. negyedévekre 
6462-19/2009., 10765-21/2009., 15211-22/2009., 17433-
16/2009. PM eng.): 

6,1  0 6,1 4,7

1214/2009 (XII.18.) Kormány határozat alapján - a korábban a  
2009. évi államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges 
intézkedésekről szóló 1033/2009. (III.17.) Kormány határozattal 
zárolt - előirányzatok megvonása  

-7 172,5  0 -7 172,5  0

Tárgyévi saját bevételek:       
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatá
s 

Kiadásbó
l személyi 

juttatás 
Hosszú lejáratú kölcsön-visszatérülések bevétele: 474,3 474,3  0  0
Intézményi működési és műk.célú pü.eszköz bevételek: 1 613,7 1 613,7  0  0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 806,9 806,9  0  0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 16,9 16,9  0  0
2008. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása: 6 734,1 6 734,1  0  0
Tárcán belüli átcsoportosítás -7 820,1  0 -7 820,1 244,3
2009. évi módosított előirányzat: 41 637,6 9 645,9 31 991,7 1 469,9

 
Az alcímhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: PIR törzsszám: 

708607 
 

A 2009. január 01-vel végrehajtott címrendi változások következtében az 
előző évben ehhez az alcímhez tartozó HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 
valamint HM Tábori Lelkészi Szolgálat az 1/2 Egyéb HM szervezetek alcímhez 
került besorolásra, ennek megfelelően kiadásaik elszámolása már azon az alcímen 
történt. Ezzel egyidejűleg az 1/3 alcím megnevezése „HM Háttérintézmények”-ről 
„HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás 
kiadásai”-ra változott. 
 

A HM Infrastrukturális Ügynökség (HM IÜ) főbb feladatai a következők 
voltak: 

 
- a katonai szervezetek használatában lévő objektumok, lakótelepek – külső 

szolgáltató által biztosított – fenntartásának, üzemeltetésének felügyelete, 
elszámoltatása, a csapatok ez irányú tevékenységének ellenőrzése, a 
költségviselői feladatok ellátása; 

- a használatban- és használaton kívül lévő objektumok – külső szolgáltató 
igénybevételével történő – élőerős őrzés-védelme, ezen objektumok 
állagmegóvása, az őrzést végző személyek elhelyezési feltételeinek biztosítása, 
őrzésvédelmi rendszerek fejlesztése, karbantartása, a fizikai biztonság és 
elektronikus információvédelem megteremtése; 

- a kiemelt célfeladatok lebonyolítása, ezen belül a rendelkezésre álló 
költségvetési előirányzati keretek terhére a Laktanya Rekonstrukciós Program 
lebonyolítása (pályáztatás, megrendelés, műszaki ellenőrzés, átadás, lezárás, 
üzembe helyezés, aktiválás, elszámolás), ennek keretében a JAS-39 Gripen 
repülőgépek fogadása és üzemeltetése infrastrukturális feltételeinek biztosítása; 

- a szolgáltatói szerződés hatálya alá nem tartozó ingatlanok karbantartási-, 
felújítási- és létesítési munkálatai; 

- a HM lakásgazdálkodási (vásárlás-, értékesítés) és lakhatás-támogatási 
tevékenység végrehajtása; 

- a fejezeti kezelésű – 8/1 alcímen kezelt – központi költségvetésből 
finanszírozott lakásépítési beruházások lebonyolítása; 

- a ZMNE egy campusra történő elhelyezésének, valamint a C17-es szállító 
repülőgépek hazai állomásoztatásához szükséges elhelyezési feltételeinek 
biztosítása, a HM ÁEK integrálódott telephelyeinek felzárkóztatása, az elhelyezési 
feltételek egészségügyi intézethez igazodó kialakítása; 
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- a Honvédelmi Minisztérium és háttérintézményei, a Magyar Honvédség 

szervezetei bútorral és szakanyaggal történő ellátása, 
- a vagyonkezelői feladatokból eredően, a HM kezelésű ingatlanokkal 

kapcsolatos szakigazgatási- és ingatlan gazdálkodási tevékenység, többek között a 
honvédelmi célokra feleslegessé nyilvánított ingatlanok elbirtoklásának 
megakadályozására tett eljárások végrehajtása (ingatlan-jogi rendezések), MNV Zrt 
általi elidegenítésre történő átadása, önkormányzati tulajdonba adás; 

- egyes nemzetközi missziókban és nemzetközi gyakorlatokon résztvevő 
csapatok elhelyezési ellátása, kiemelten az Afganisztáni Tartományi Újjáépítési 
Csoport (PRT) újjáépítési feladataiban résztvevők elhelyezési ellátásának 
biztosítása; 

- a HM IÜ a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a 2009-es költségvetési 
évben is felügyelte, irányította a honvédelmi tárca környezetvédelmi feladatainak 
végrehajtását, illetve a Nemzeti Környezetvédelmi Program keretében 
megrendezett tematikai akcióprogramokban való részvételt. Tárgyévben új 
feladatként jelentkezett a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP), 
valamint az EU környezet- és természetvédelmi projekteket támogató LIFE+ 
programja, melynek végrehajtásához az Európai Unió pályázati úton elnyerhető 
támogatással járul hozzá.  

 
A HM IÜ önálló alcímen került megtervezésre. Költségvetési engedélyezett 

létszámkerete 2009. évben 197 főben került megállapításra. Az átlagos statisztikai 
állományi létszám 204 fő volt (48 fő tiszt, 19 fő tiszthelyettes, 136 fő teljes 
munkaidőben és 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott).  

 
A feladatok végrehajtásához a költségvetési törvényben 42.593,7 MFt 

eredeti előirányzat került jóváhagyásra, mely az év során az alábbi fontosabb 
változások következtében 41.637,6 MFt-ra módosult: 

 
- 7.172,5 MFt összegű előirányzat zárolása, majd megvonása a 2009. évi 

havi kereset-kiegészítés forrásigényének biztosításához szükséges 
intézkedésekről szóló 1001/2009. (I. 13.) Korm. határozat, illetve a 2009. évi 
államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 
1033/2009. (III. 17.) Korm. határozat alapján (4.000,0 MFt összegben az Elhe-
tendert, 3.172,5 MFt összegben az őrzésvédelmi feladatokat érintően); 

 
- 6.734,1 MFt összegű 2008. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása; 
 
- a 2009. május 14-én aláírásra került PM-HM Megállapodás alapján – a HM 

IÜ-t érintően - 1.640,0 MFt összegű előirányzat átvétele; 
 
- a költségvetés általános tartaléka terhére, az infrastrukturális üzemeltetés 

fedezetére biztosított 2.000,0 MFt pótelőirányzat jóváhagyása; 
 
- Ország-mozgósítás gazdasági felkészülés feladat végrehajtására biztosított 

720,0 MFt pótelőirányzat jóváhagyása; 
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- 30,6 MFt összegű előirányzat biztosítása a 2009. évi havi kereset-

kiegészítés, illetve a prémiumévek programmal, valamint a különleges 
foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos költségek fedezetére; 

 
- hosszú lejáratú kölcsön-visszatérülések kapcsán befolyt bevételek 

jóváhagyása 474,3 MFt összegben; 
 
- intézményi működési bevételek és működési célú pénzeszköz átvétel 

címen jóváhagyott 1.613,7 MFt bevétel összege; 
 
- felhalmozási- és tőkejellegű bevételek, illetve felhalmozási célú pénzeszköz 

átvétel 823,8 MFt összegben; 
 
- 7.820,1 MFt összegű előirányzat megvonás, mely az alábbi főbb 

átcsoportosításokat tartalmazza: 
• a 2008. év végén, a HM FLÜ költségvetéséből visszapótlási 

kötelezettséggel átcsoportosított előirányzat rendezése érdekében 
zárolt 12.003,2 MFt-ot, (7.437,3 MFt összegben az Elhe-tendert, 
4.565,9 MFt összegben az őrzésvédelmi feladatokat érintően), amely 
előirányzat nem került a HM IÜ részére kiadásra, előirányzat-
módosítást követően a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 
költségvetésében került biztosításra; 

• HM IÜ által az Elhelyezési szolgáltatás megvásárlása feladattal 
összefüggésben prognosztizált 2009. évi hiányának csökkentése 
érdekében jóváhagyott 4.449,4 MFt előirányzat összegét, amely a HM 
FLÜ, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai alcímről került a HM 
IÜ részére átcsoportosítása. 

 
A HM IÜ részére biztosított előirányzat fedezetét teljes egészében 

költségvetési támogatás képezte. A módosított kiadási előirányzatból a működési 
költségvetés 34.948,5 MFt, a felhalmozási kiadás 6.167,8 MFt, a kölcsönnyújtás 
521,3 MFt volt.  
 
 Az alcím 41.637,6 MFt összegű módosított előirányzata 37.570,6 MFt 
összegben (90,2%) került felhasználásra. 
 

A személyi juttatások 1.202,4 MFt összegű eredeti előirányzata az év 
folyamán 1.469,9 MFt-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 189,5 MFt 
előirányzata pedig 234,5 MFt-ra módosult. A két kiemelt előirányzat-csoport 
módosított előirányzata 1.378,7 MFt-ban, illetve 220,0 MFt-ban (93,8%-ban) 
teljesült. A két kiemelt előirányzat teljesítése együttesen az alcím összkiadásának 
4,3%-át tette ki, tekintettel arra, hogy az alcímen rendelkezésre álló előirányzatok 
95,6 %-a az alcím központi költségvetéseihez kapcsolódik. 
 

A dologi kiadások módosított előirányzata az év során 15,9%-kal, 33.239,8 
MFt-ra csökkent. A módosított előirányzat 29.457,5 MFt összegben teljesült, így az 
összkiadás 78,4 %-át tette ki. 
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Az egyéb működési célú támogatások és kiadások 4,3 MFt összege a 

csapat költségvetésen belül eredeti előirányzatként jóváhagyott segély összege, 
mely az év során nem módosult, és amely a módosított kiadási előirányzat 0,01%-
át képviseli. A jóváhagyott előirányzat teljesítése 3,8 MFt összegben, 88,4%-ban 
valósult meg.  

 
A felhalmozási kiadások módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz 

képest 266,1%-kal, 6.167,8 MFt-ra nőtt, amely elsősorban a felújítás kiemelt 
előirányzat nagymértékű növekedésének volt köszönhető. A felhalmozási kiadások 
teljesítése 95,9%-ban, 5.915,1 MFt összegben valósult meg. 
 
 Kölcsön nyújtásra tárgyévben eredeti előirányzat nem került jóváhagyásra, 
azonban módosított előirányzatként az év során 521,3 MFt került a HM IÜ részére 
biztosításra, melynek forrását elsődlegesen a korábban nyújtott kölcsönökből 
származó visszatérülés képezte. 
 

A költségvetés bevételi oldalát a 31.991,7 MFt összegű költségvetési 
támogatáson túl 1.613,7 MFt működési, 823,8 MFt felhalmozási, 474,3 MFt 
korábban nyújtott kölcsön visszatérülési bevétel, 6.734,1 MFt előző évi 
költségvetési előirányzat-maradvány képezte. 

 
A 9.645,9 MFt összegű – költségvetési támogatás nélküli - módosított 

bevételi előirányzat 9.845,8 MFt összegben, 102,1 %-ra teljesült.  
 
Az alcím 2008. évi, 6.734,1 MFt összegben jóváhagyott előirányzat-

maradványa 6.650,7 MFt összegben, 98,8 %-ban felhasználásra került. 
 
A HM Infrastrukturális Ügynökség működési és fenntartási kiadásain túl 

a következő főbb központi feladatok kerültek elszámolásra 2009. évben: 
 

Elhelyezési szolgáltatások (ingatlan üzemeltetés, fenntartás, 
hibaelhárítás, karbantartás, elhelyezés biztosítás, lakóházkezelés, egyéb 
szolgáltatási feladatok) központi hatáskörű megvásárlása a fejezet szervezetei 
részére. A Szolgáltatási Szerződés részét képezi a Központi Anyagraktár 
(KAR) objektum működtetése is. 

A módosított előirányzat 18.561,5 MFt összegben került biztosításra, 
melynek forrását 16.431,3 MFt összegben költségvetési támogatás, 1.179,7 
MFt összegben 2008. évi előirányzat-maradvány, és 950,5 MFt összegben 
működési és felhalmozási bevételek képezték. A rendelkezésre álló 
előirányzat az év során 100 %-ban felhasználásra került.  

A HM Tárca és a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő (HM EI) 
Zrt. között 2002. 01. 01-től hatályban lévő Szolgáltatási Szerződés keretében 
60 db ellátó- és 190 db utalt objektum működtetési feladatainak végrehajtása 
valósul meg. 

2009. évben több, a Szolgáltatási Szerződést 3.425.004 eFt összegben 
növelő szerződésmódosításra került sor, többek között: 

- elfogadásra került 2007-2008. évi infláció 9,51%-os illetve 6,5%-os 
mértéke; 
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- a Szerződés hatálya alól kivonásra kerültek a külső- és belsőtéri 

technikai őrzésvédelmi rendszerek karbantartási és hibajavítási feladatai; 
- a Szerződésbe beépítésre került a 2009. július 1-től hatályba lépett Áfa-

emelés miatti költségnövekedés összege, az MH Pápa Bázisrepülőtér 
objektumában a C-17-es nehézszállító repülőgépek fogadási feltételeinek 
kialakítása érdekében felmerült többletfeladatok, valamint a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem területgondozási feladatainak kiadásai. 

 
Az őrzésvédelmi feladatra biztosított előirányzat 8.659,7 MFt volt, mely 

5.315,3 MFt összegben, 61,4%-ban teljesült. A biztosított előirányzat fedezete 
45,0 MFt 2008. évi jóváhagyott előirányzat-maradvány, 8.614,7 MFt pedig 
költségvetési támogatás volt.  

 
A feladat keretében egyrészt 5.129,9 MFt került kifizetésre élőerős 

őrzésvédelmi szolgáltatás megvásárlására, másrészt technikai őrzés-védelmi 
rendszerek karbantartása és hibaelhárítása valósult meg 98 objektumot 
érintően 185,4 MFt összegben (melyből 114,1 MFt 2008. évről áthúzódó 
feladat volt). 

 
A két szerződés vonatkozásában 200 napos fizetési határidő került 

bevezetésre. 
 
A központi költségvetés keretén belül megvalósított feladatokra a biztosított 

előirányzat 4.222,3 MFt volt, melynek részbeni fedezete 1.198,5 MFt összegben 
2008. évi jóváhagyott előirányzat-maradvány volt. A módosított előirányzat 4.224,7 
MFt összegben, 100,1%-ban teljesült. A költségvetés keretein belül az alábbi 
főbb feladatok kerültek elszámolásra: 

 
• Intézményi beruházási kiadások között lakás, tároló vásárlása, lakás 

visszavásárlás 27,2 MFt, Pápa, Bázisrepülőtér tulajdonjog rendezés 
7,1 MFt, közműfejlesztési hozzájárulás elszámolása 55,1 MFt 
összegben valósult meg.  
 
Munkavállalók lakásépítési- és vásárlási támogatása, valamint 
lakáshoz jutás vissza nem térítendő támogatás címén a fejezeti 
kezelésű előirányzatok között ilyen jogcímen elszámolt kiadásokon 
felül 924,8 MFt került kiutalásra, részben lakáselidegenítési bevételből, 
részben kölcsöntörlesztések visszatérüléséből. 

 
Tárgyi eszközök beszerzésére (klímaberendezések, hőtárolós kályha, 
uszoda aggregátor, fali kazán, mobil hangár stb.) 30,5 MFt összegben 
került sor. 

 
• Ingatlan-felújítás keretében országosan több helyőrségben, 

műszakilag nem kiutalható lakások felújítása 2008. évről áthúzódó 
feladatként került végrehajtásra 53,1 MFt összegben.  
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• Ingatlan karbantartási feladatok végrehajtására 1.678,7 MFt került 
felhasználásra, melynek kapcsán 2008. évről áthúzódóan 72 feladat 
került kifizetésre, 2009. évet érintően 84 feladat befejeződött és 
pénzügyileg rendezésre került, valamint 24 feladat pályáztatása indult 
el. A karbantartási feladatok keretén belül 472 esetben történt azonnali 
hibaelhárítás, valamint kazánok fűtési szezonra történő felkészítésére 
és hatósági felülvizsgálatára, használatban lévő tüzelőolaj tartályok 
karbantartására is sor került. 

 
• Ingatlanbérlettel kapcsolatban 160,6 MFt, elhelyezési szakanyag 

beszerzésével összefüggésben 320,4 MFt, egyéb más jellegű 
szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan 481,4 MFt (szakhatósági 
tervek-, ingatlan rendezés költségei, lakás elidegenítési költségek, 
hazai gyakorlatok költségei, parlagfű-, kullancsirtás, 
rendezvényszervezés) került kifizetésre. 

 
• Hozzájárulás közös létesítmények fenntartásához címen 320,7 MFt 

összegben kerültek elszámolásra a társasházi közös költségek és 
egyéb hozzájárulások (partvédelmi hozzájárulás), díjak (víztársulási 
díj), ÁFA és hatósági díjak címén 62,7 MFt, kincstári 
számlavezetési díjra 29,8 MFt került kifizetésre. 

 
A Laktanya Rekonstrukciós Program (LRP) feladataira a biztosított 

előirányzat 3.136,9 MFt volt, mely 2.673,1 MFt 2008. évi jóváhagyott előirányzat-
maradványból, 339,5 MFt saját bevételből, valamint 124,3 MFt költségvetési 
támogatásból tevődött össze. A Laktanya Rekonstrukciós Program (LRP) 
módosított előirányzata 3.085,6 MFt összegben került felhasználásra 98,4%-ban 
teljesült.  

 
2009. évben az LRP-n belül a 35 felújítási feladatra lekötött 2008. évi 

előirányzat-maradvány (2.673,1 MFt) kifizetése 2009. 06. 30-ig teljesült. 
 
A Laktanya Rekonstrukciós Program legfőbb feladatai 2009-ben az alábbiak 

voltak: 
 
- Kecskemét, JAS-39 Gripen repülőgépek fogadása és üzemeltetése 

infrastrukturális feltételeinek biztosítása: 
 
A beruházás tervei 2009. I. negyedévében elkészültek, a feladatok 

kivitelezése határidőre megvalósult, a kivitelezések ellenértéke kifizetésre került. A 
HM KEHH Építéshatósági Osztálya a létesítmény használatbavételi engedélyét 
ideiglenes jelleggel kiadta, a végleges használatbavételi engedély feltételeként 
előírta egy 45 m3 oltóvíz befogadására alkalmas tüzi víztározó pótlólagos 
megépítését 2010. május 31-i határidővel; 

 
- C-17-es SAC légi szállító képesség infrastrukturális biztosításával 

kapcsolatos építési-, felújítási feladatok: 
A C-17-es szállító repülőgépek hazai állomásoztatása feltételeinek 
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megteremtése kapcsán felmerülő infrastrukturális jellegű feladatok pályáztatása 
2008. IV. negyedévét bezárólag megtörtént, a szerződéskötésekre 2009. év elejéig 
bezárólag került sor. A kivitelezési feladatok a tervezett ütemben, 2009. I. és II. 
negyedévében végrehajtásra kerültek; 

 
- a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem egy campuson történő 

elhelyezésének infrastrukturális feltételeinek biztosításával kapcsolatos feladatok: 
A 2008. évben megkezdett ZMNE diszlokációval kapcsolatos feladatok 95%-

a már 2008-ban befejeződött. A 2009-es költségvetési évre csupán azon járulékos 
feladatok húzódtak át, amelyek nem akadályozták a tanítást. 

 
Kincstári ingatlanvagyon értékesítésének, hasznosításának bevételei, 

azok felhasználásai jogcímen biztosított előirányzat 1.238,8 MFt volt, mely 100,0 
%-ban felhasználásra került. A feladat végrehajtásának fedezetét 758,7 MFt 
összegben saját bevétel képezte. Ezen a jogcímen került elszámolásra a katonai 
ingatlanok rendezésével kapcsolatos lakáscsere program beruházása 498,0 MFt 
összegben, (a BJKMF sportpálya értékesítés – lakás vásárlás) valamint a HM által 
alapított gazdasági társaságok által megtérített használati díjak összegei, amely 
összeget - csereszerződés értelmében - az éves értékcsökkenés összegével 
egyező mértékben a HM Közhasznú Nonprofit Kft-k és a HM Zrt-k az általuk 
használt ingatlanokra, mint értéknövelő beruházásra kötelesek fordítani. 
 

A HM I. objektum karbantartási és felújítási feladataira biztosított 1.132,6 
MFt összegű előirányzat 96,9 %-ban, 1.098,0 MFt összegben teljesült. A 
jóváhagyott előirányzat fedezete 711,8 MFt összegben 2008. évi jóváhagyott 
előirányzat-maradvány volt. A biztosított előirányzat felhasználásával a HM I. 
objektumban 2008. májusában bekövetkezett csőtörés okozta károk áthúzódó 
helyreállítási feladatai valósultak meg. 

 
A fizikai biztonság és elektronikus információ védelem feladaton belül a 

honvédségi létesítmények biztonságának fokozására, őrzésvédelmi rendszerek 
fejlesztésére és karbantartására 986,4 MFt állt rendelkezésre, mely 100,0 %-ban 
teljesült. A kiadások fedezetét 500,9 MFt összegben 2008. évi előirányzat-
maradvány képezte. 

 
Az Országmozgósítás, gazdasági felkészülés feladatainak módosított 

előirányzata 720,0 MFt volt, melynek fedezete teljes egészében költségvetési 
támogatás forrással került biztosításra. A módosított előirányzat 487,1 MFt 
összegben, 67,7%-ban teljesült.  

A biztosított előirányzat az MH KAR objektum technikai rendszere 
fejlesztésére, rekonstrukciójára, valamint az objektum üzemeltetésére nyújtott 
fedezetet. 
 
 A Szennyező források, szennyezett területek kármentesítése feladatra a 
biztosított előirányzat 536,3 MFt volt, melyből a felhasznált előirányzat 353,7 MFt 
összegben, 66,0%-ban teljesült. A jóváhagyott előirányzatok fedezetét 184,4 MFt 
összegben 2008. évi előirányzat-maradvány képezte. 
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 A Laktanya Rekonstrukciós Programhoz kapcsolódó környezet 
szennyezés kármentesítési feladatok keretében 2008. évről áthúzódó 
feladatként a kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis 
üzemanyagbázisának kármentesítés-kiegészítő mélyépítési beruházása valósult 
meg, ezen kívül végrehajtásra került az MH Pápa Bázisrepülőtér CZT-telep 
kármentesítése is. A feladatok végrehajtására költségvetési támogatásból 45,0 MFt 
került biztosításra, mely előirányzat felhasználása az év során 100,0%-ban 
megtörtént. 
 

Az EU környezet- és természetvédelmi projekteket támogató LIFE+ 
programja végrehajtásához a HM IÜ összességében 37,3 MFt előirányzattal 
rendelkezett, amelynek forrásául 20,0 MFt összegben költségvetési támogatás, 
17,3 MFt összegben Európai Uniótól elnyert pályázati támogatás szolgált. Az 
előirányzat felhasználása 75,1%-ban, 28,0 MFt összegben valósult meg. A feladat 
keretén belül az Ügynökség 2009. évben kiemelten kezelte a C-17 repülőgépek 
fogadási feltételeinek környezetvédelmi megfeleltetését. Az év során 
megvalósításra került többek között Várpalotán a veszélyes hulladék 
tárolás/gyűjtés kialakítása, valamint Nagyvázsonyban és Nyíregyházán illegális 
hulladéklerakó helyek kerültek felszámolásra. 

 
A tárgyévben új feladatként jelentkező Környezet és Energia Operatív 

Program (KEOP) előirányzata a Környezetvédelmi Minisztériumhoz került 
biztosításra, így a feladattal kapcsolatos számlák kifizetése is ott történt. A HM 
kezelésében lévő ingatlanokban elvégzett környezeti kármentesítés költségeinek 
beruházásként történő könyvelése és aktiválása azonban a számviteli 
szabályoknak megfelelően a HM könyveiben került végrehajtásra, tárgyévben 29,2 
MFt összegben. 

 
 
Lakástámogatás 
 
Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 

2008. évi CII. törvényben a tárca részére „Lakástámogatás” fejezeti kezelésű 
előirányzatra 1.200,0 MFt (ebből 750,0 MFt intézményfinanszírozás, 450,0 MFt 
egyéb bevétel) hagyott jóvá. A beszámolási időszakban a teljes összeg átutalásra 
került az OTP Bank Nyrt-nél vezetett számlára. Az egyéb bevétel (450,0 MFt) 
lakáselidegenítésből teljesült. Az OTP Bank Nyrt. számlán a törlesztő részletekből 
befolyt 563,7 MFt bevételt, a számla 2009. év nyitó egyenlegét 83,4 MFt, a 
lakáselidegenítési bevételekből 268,0 MFt-t, valamint 9,7 MFt központi bevétel 
átadásából került folyósításra munkáltatói kölcsönökre (HM IÜ központi 
költségvetés 1/3 cím/alcímen) a 1.200,0 MFt alap előirányzaton felül. 

A rendelkezésre álló források felhasználásával 308 fő 1.316,6 MFt 
összegben részesült kamatmentes munkáltatói kölcsönben, 171 fő 808,1 MFt 
összegben pedig vissza nem térítendő juttatásban. Így a honvédelmi tárca 
összességében 479 fő részére, 2.124,7 MFt összegben nyújtott lakáscélú 
támogatást saját tulajdonú lakás építéséhez, illetőleg vásárlásához. 

 
A munkáltatói kölcsönök kifizetése jogcímenként az alábbiak szerint 
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történt: 

 
- egyéni építkezésre 76 fő részére 326,6 MFt (átlagos felhasználás 
4.297 eFt/fő); 

- lakásvásárláshoz 232 fő részére 990,0 MFt (átlagos felhasználás 
4.267 eFt/fő); 

 
A vissza nem térítendő juttatás kifizetése jogcímenként az alábbiak szerint 

történt: 
 

- egyéni építkezésre 29 fő részére 124,3 MFt (átlagos felhasználás 
4.286 eFt/fő); 

- lakásvásárláshoz 142 fő részére 683,8 MFt (átlagos felhasználás 
4.816 eFt/fő); 

 
A 2009.12.31-ig folyósított munkáltatói kölcsön, illetve támogatás: 
 MFt 

- nyitó egyenleg ”Lakhatás támogatás” 253,2 

- költségvetési támogatás 750,0 

- lakáselidegenítési bevétel 727,6 

- visszatérülések 693,3 

- OTP Bank Nyrt-t megillető - 133,6 

- visszatérítendő - 1.229,3 

- vissza nem térítendő támogatás - 895,4 

- záró egyenleg 165,8 

 
 

Munkáltatói kölcsön törlesztetlen állománya: MFt 

Nyitó egyenleg 2009.01.01-n 10.539,0 

2009.12.31-ig folyósított visszatérítendő munkáltatói kölcsön:  

8/1 cím/alcímről 634,7 

1/3 cím/alcímről 594,7 

2009.12.31-ig jóváírt kölcsön-törlesztés -693,3 

OTP Bank Ny.Rt.-t megillető bevétel 133,5 

2009.12.31-ig záró egyenleg 11.208,6 

 
Az alcím nemzetközi feladataival kapcsolatos előirányzatainak összege 

526,7 MFt, mely - a központi költségvetés részeként - az alábbi feladatok 
végrehajtására nyújtott fedezetet: 
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• MH PRT feladat (Afganisztán) (362,7 MFt); 
• MH EUFOR század (84,5 MFt). 
• MH ŐBZ (pristinai KFOR feladatokat ellátó kontingens) (59,5 MFt); 
• EU elnökségre való felkészülés (20,0 MFt). 

 
 A nemzetközi feladatokra rendelkezésre álló keretből a dologi kiadások 
részesedése 70,7 %, míg az intézményi beruházási kiadásoké 29,3 % volt. 
 
 A nemzetközi előirányzatok felhasználása 77,3 %-ban valósult meg. 
 
 

Az 1/3 alcím vonatkozásában a 2008. évi előirányzat-maradvány jóváhagyott 
összege 6.734,1 MFt volt, mely a következő feladatokra került felhasználásra 
6.650,7 MFt összegben: 

 
• HM IÜ csapat feladatai (40,8 MFt); 
• Laktanya Rekonstrukciós Program (2.673,1 MFt); 
• elhelyezési szolgáltatás megvásárlása feladat (1.179,7 MFt); 
• a HM IÜ tevékenysége tekintetében ingatlanlétesítés, felújítás, 

karbahelyezés, tárgyi eszköz beszerzés (1.115,1 MFt); 
• HM I. objektum ingatlan karbantartási és felújítási feladatai (711,8 MFt); 
• fizikai biztonság és elektronikus információvédelemmel kapcsolatos 

feladatok (500,9 MFt); 
• szennyezett területek kármentesítési feladatai (184,4 MFt); 
• MH PRT (Afganisztán) katonai tábor valamint elektromos rendszer 

bővítése, üzemeltetése (147,0 MFt); 
• MH ŐBZ (pristinai KFOR feladatokat ellátó kontingens) feladatok (52,6 

MFt); 
• őrzésvédelmi technikai rendszerek karbantartása, őrzésvédelmi 

szolgáltatások (45,0 MFt); 
• MH EUFOR század feladatai (0,3 MFt). 
 
Az alcímen a 2009. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt 

előirányzat-maradvány összege 4.100,3 MFt, mely döntően a központi 
költségvetési fejezetek 2009. évi maradványtartási kötelezettsége teljesítését 
megalapozó intézkedésekről szóló 2007/2009. Kormányhatározat végrehajtása 
során az alcímen előírt kötelező előirányzat-maradvány képzési kötelezettség 
teljesítése miatt képződött. 

 
Az előirányzat-maradvány túlnyomóan a HM IÜ központi feladataival 

kapcsolatban jelentkező következő főbb feladatokra nyújt fedezetet:  
 
• Őrzésvédelmi feladatokkal kapcsolatos fejlesztések, élőerős őrzésvédelmi 

szolgáltatások (3.344,4 MFt); 
• Ország-mozgósítás feladatai (233,0 MFt); 
• Szennyező források, szennyezett területek kármentesítése (182,7 MFt); 
• Nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó kiadások (119,4 MFt); 
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• Ingatlan létesítés, ingatlan karbantartás, szakanyagok beszerzése, 
ingatlanok felújítása, ingatlan rendezéssel kapcsolatos kiadások, 
szakhatósági tervek költségei (94,6 MFt); 

• Laktanya Rekonstrukciós Program (51,4 MFt); 
• HM-I. objektum karbantartás (34,6 MFt); 
• Elhelyezési szolgáltatás megvásárlása (15,6 MFt); 
• EU támogatás LIFE+ programhoz kapcsolódóan (2,2 MFt). 
 
 

Vagyon alakulása 
 
 

Az alcím vagyona 505.283,5 MFt, mely az előző évhez képest 
összességében 6.440,4 MFt-tal (1,3 %-kal ) csökkent. A vagyon nagyságrendje 
összefüggésben van azzal, hogy a HM fejezet kezelésében, használatában, lévő 
ingatlan vagyont a tárca egészére vonatkozóan a HM IÜ központilag tartja nyilván.  
 
 A befektetett eszközök állománya 5.076,1 MFt-os, azaz 1 %-os csökkenést 
mutat. A befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök 2.933,6 MFt-os, illetve az 
üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2.762,5 MFt-os csökkenése a 
legmeghatározóbb változás.  
 
 A forgóeszközök állománya 1.364,3 MFt-tal kevesebb, mint az előző évben, 
ez 10,8 %-os csökkenést jelent. A forgóeszközökön belül a követelések 395,2 MFt-
os növekedése, míg a készletek 42 MFt-os, a pénzeszközök 1.683,6 MFt-os, 
valamint az egyéb aktív pénzügyi elszámolások 34,1 MFt-os csökkenése 
állapítható meg. 
 
 A „0”-ra leírt eszközök aránya 5,1 %. 
 
 A szállítók állománya az előző évihez mérten 13.336 MFt-tal (csaknem 
százötven szeresére) nőtt. 
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1/4. alcím: Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség,  
                    csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai  
 
Az alcím 2009. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak: 
 
Cím, alcím, intézmény megnevezése:  1/4  HM FLÜ 

Megnevezés 2008. évi 
tény 

2009. évi 
eredeti 

előirányzat

2009. évi 
módosított 
előirányzat

2009. évi 
tény 4/1 4/3 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 millió Ft-ban egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0 62 248,9 80 601,5 63 432,1 - 78,7%
   ebből személyi juttatás 0 3 500,0 3 725,0 3 653,1 - 98,1%
Folyó bevétel 0 200,0 775,2 819,7 - 105,7%
Támogatás 0 62 048,9 68 819,2 68 819,2 - 100,0%
Előirányzat-maradvány 0 - 11 007,1 10 962,1 - 99,6%
Létszám (fő) 0 399 399 409 - 102,5%
 

                 Előirányzat-módosítások levezetése 
 

          MFt egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatá
s 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat: 62 248,9 200,0 62 048,9 3 500,0
Módosítások jogcímenként:      
MK 2009. évi költségvetéséről szóló 2008.évi CII. 
törvény 7.§ (5) bekezdése szerinti megállapodás alapján, 
a HM vagyonkezelésébe adott ingatlan értékesítéséből 
80% (6057/1/2009.PM eng.) 

4 449,4  0 4 449,4 0 

A 2009. évi havi kereset-kiegészítés finanszírozásáról 
szóló, a Komány 6/2009. (I.20.) Kormány rendeletén 
alapuló 1005/2009. (I.20.) Kormány határozat 
végrehajtására kapott, elszámolási kötelezetséggel bíró 
támogatás ( PM eng.:350/4/2009. és 350/31/2009.) 

47,9  0 47,9 36,3

A Kormány 1096/2009. (VI.19.) határozata alapján a 
központi költségvetés általános tartaléka terhére- 
afganisztáni elnökválasztásban szerepvállalás címen- a 
HM támogatása 2009.12.10-i elszámolási határidő 
mellett (9973/2009. PM eng) 

684,3  0 684,3  0

A 2009. évi központi költségvetés általános tartalék 
előirányzatából történő felhasználásról szóló 1226/2009. 
(XII.29.) Kormány határozattal biztosított támogatás 
(18.822/2009. PM eng.). 

800,0  0 800,0 0

1214/2009 (XII.18.) Kormány határozat alapján - a 
korábban a  2009. évi államháztartási egyensúly 
megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 
1033/2009. (III.17.) Kormány határozattal zárolt - 
előirányzatok megvonása  

-5 540,5  0 -5 540,5  0

Fejezetek közötti megállapodások, pályázatok alapján 
biztosított pótelőirányzat -64,0  0 -64,0  0

Tárgyévi saját többletbevétel felhasználása: 575,2 575,2  0 50,7
       személyi juttatásokra                                     50,7  
       járulékokra                                                     13,9  
       dologi kiadásokra                                         504,6  
       működési-, tám.ért.működési kiadásokra         5,7  
       intézményi beruházásokra                                0,3  
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatá
s 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Tárcán belüli átcsoportosítás 6 393,2  6 393,2 128,0
2008. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása: 10 929,0 10 929,0  0 0
Vállalkozási tevékenység előző évek eredményének 
igénybevétele: 78,1 78,1  0 10,0

Módosított előirányzat változása: 80 601,5 11 782,3 68 819,2 3 725,0
 

Az alcímhez tartozó intézmény törzsszáma: 714031. 
 
Az alcím új alcímként 2009. január 01-vel került létrehozásra. A címrendi 

változásból eredően itt kerülnek elszámolásra a korábban az 1/2 alcímhez tartozó 
HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (HM FLÜ) csapat és központi 
költségvetéseihez kapcsolódó kiadásai. 
 
 A HM FLÜ fő tevékenységi területe a logisztikai erőforrásokkal való 
gazdálkodási tevékenység tárcaszintű irányítása, koordinálása és ellátása, a 
hadfelszerelések beszerzése, rendszerbe állítása, javítása és felújítása, valamint a 
hadfelszerelések rendszerből történő kivonása, megsemmisítésének előkészítése. 
A tárcaszintű közbeszerzési eljárások lebonyolítása, a NATO Biztonsági 
Beruházási Program hazai feladatainak végrehajtása. Fő feladat még a honvédelmi 
ágazatba tartozó szervezetek hazai és nemzetközi rendezvényeinek, 
programjainak előkészítése, megszervezése, lebonyolítása, nemzetközi delegációk 
fogadása, programjainak megtervezése, hazai rendezvények lebonyolítása, 
tolmácsolási és fordítási tevékenység, csereüdülések lebonyolítása, a kiutazó 
magyar delegációk utazásainak előkészítése, a HM nemzetközi kapcsolattartással 
összefüggő összesített tervei végrehajtásának technikai koordinálása, a 
nemzetközi fegyverzet-ellenőrzési szerződésekből származó feladat-végrehajtás 
logisztikai támogatása is.  
 

A HM FLÜ feladata továbbá a honvédelem technikai korszerűsítésével 
összefüggő műszaki információs és szakértői háttér biztosítása, a kiemelt MH 
technikai fejlesztések konkrét programjainak koordinálását végző programirodák 
működtetése, a haditechnikai tudományos kutatási- és műszaki fejlesztési 
feladatok elvégzése, a szabványosítás és műszaki egységesítés koordinációs 
feladatainak végzése, az akkreditált vizsgáló laboratóriumok üzemeltetése, hazai 
és nemzetközi feladatok végrehajtása, a szolgálati szabadalmakkal kapcsolatos 
iparjogvédelmi tevékenység ellátása. Az Ügynökség a katonai műszaki 
tudományok kijelölt kutatóhelye. 
 

A HM FLÜ költségvetési engedélyezett létszámkerete 2009. évben 399 
főben került megállapításra. Az átlagos statisztikai állományi létszám 409 fő volt 
(241 fő tiszt, 42 fő tiszthelyettes, 117 fő teljes munkaidőben és 9 fő 
részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott).  

 
Az alcímen a feladatok végrehajtására eredetileg 62.248,9 MFt kiadási 

előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 80.601,5 MFt-ra változott, 
ami 29,5%-os előirányzat növekedést jelent. A jelentős mértékű előirányzat 
növekedés főbb összetevői a következők voltak: 
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- 11.007,1 MFt összegű 2008. évi kötelezettség-vállalással terhelt 

előirányzat-maradvány jóváhagyása; 
- 684,3 MFt összegű pótelőirányzat az afganisztáni választásokkal 

kapcsolatosan felmerült többletfeladatok biztosítására; 
- 47,9 MFt összegű pótelőirányzat kereset-kiegészítésre; 
- a HM Infrastrukturális Ügynökség részére 2008. évben átadott    12.003,2 

MFt előirányzat visszapótlása; 
- tárcán belüli átcsoportosítások részeként 4.449,4 MFt előirányzat átadása a 

HM Infrastrukturális Ügynökség feladatain jelentkező hiány csökkentése 
érdekében, 600,0 MFt átadása fejezeti kezelésű (hozzájárulás NATO 
költségvetéshez) előirányzatok részére; 

- egyéb tárcán belüli előirányzat-átadás 560,6 MFt összegben; 
- 800,0 MFt 1226/2009. (XII.29.) Kormány határozattal biztosított előirányzat 

gépjármű-beruházási programra; 
- 4.449,4 MFt (6057/1/2009. számú PM engedély) összegű, a HM tárca 

kezelésébe adott ingatlanok értékesítéséből származó bevétel 80%-a; 
- 575,2 MFt összegű saját többletbevétel előirányzatosítása (531,2 MFT 

intézményi működési bevétel, 42,3 MFt támogatásértékű bevétel, 
pénzeszközátvétel, 1,7 MFt előző évi maradvány átvétele); 

- 64,0 MFt összegű előirányzat-megvonás, más fejezetekkel kötött 
megállapodásoknak megfelelően; 

- a 1033/2009 Korm.határozattal 5.540,5 MFt összegű előirányzat zárolása, 
amely később megvonásra került. 

A módosított előirányzatok 63.432,1 MFt-ban, 78,7%-ban teljesültek. 
 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 3.500,0 MFt volt, mely az év 

folyamán 3.725,0 MFt-ra, a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 
839,2 MFt-ról 911,0 MFt-ra módosult. A módosított előirányzatok 3.653,1 MFt-ban 
(98,1%-ban), illetve 849,1 MFt-ban (93,2%-ban) teljesültek. Teljesítési oldalról 
vizsgálva megállapítható, hogy a személyi juttatások 5,8%-át, a munkaadói 
járulékok 1,3%-át, együttesen 7,1%-át tették ki az alcím összes kiadásainak. 

 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 40.412,9 MFt-ban került 

meghatározásra, amely az év folyamán 11,7 %-kal került megemelésre, 45.148,0 
MFt-ra módosult. A módosított előirányzat 38.966,6 MFt összegben, 86,3%-ban 
teljesült, ami az alcím kiadási teljesítésének 61,4%-a.  

 
Az egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzaton 

eredeti előirányzat nem volt. Az 5,8 MFt-os módosított előirányzat 4,5 MFt-ban, 
77,6%-ban realizálódott. 

 
A társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások kiemelt 

előirányzat 10,1 MFt-os eredeti előirányzata év közben 12,1 MFt-ra emelkedett, a 
felhasználás 100%-os. 

 
A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 17.286,7 MFt volt, melyből 

14.300,2 MFt intézményi beruházási kiadás (82,7%), 2.986,5 MFt felújítás (17,3%) 
volt. Az év folyamán a felhalmozási kiadások módosított előirányzata 30.599,6 MFt-
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ra változott, melyből 24.982,0 MFt intézményi beruházási kiadás (81,6%), 5.617,6 
MFt felújítás (18,4%) előirányzata. A kiemelt előirányzatok teljesítése 15.503,7 
MFt-ban, 62,1 %-ban, illetve 4.233,6 MFt-ban 75,4 %-ban realizálódott. A 
felhalmozási kiadások teljesítése az összkiadások 31,1%-át teszik ki. 

       
Az éven túli kölcsönök kiemelt előirányzat 200,0 MFt-os eredeti előirányzata 

év közben nem változott, és 209,4 MFt-ban, 104,7%-ban teljesült. 
 
A költségvetés bevételi oldalát - a 68.819,2 MFt összegű költségvetési 

támogatáson felül – 531,2 MFt intézményi működési bevétel, 42,3 MFt 
támogatásértékű működési bevétel, pénzeszközátvétel, 1,7 MFt előző évi 
maradvány átvétele, 200,0 MFt korábban nyújtott kölcsön visszatérülés, 10.929,0 
MFt előző évi költségvetési előirányzat-maradvány és 78,1 MFt  korábbi évek 
vállalkozási eredményének igénybevétele képezte. A 80.601,5 MFt összegű 
módosított bevételi előirányzat 80.601,0 MFt összegben, 100,0%-ban teljesült. 

 
Az alcím 2008. évi jóváhagyott előirányzat-maradványa 10.929,0 MFt 

összegben teljesült és az alábbi feladatokra nyújtott fedezetet: 
 
- intézményi feladatok (77,4 MFt); 
- kiemelt intézményi feladatok (5,5 MFt); 
- logisztikai szervek központi feladatai (2.839,4 MFt); 
- K+F feladatok (11,0 MFt); 
- hazai gyakorlatok és kiképzések (1.196,4 MFt); 
- műszaki fejlesztési és kiképzési program (608,4 MFt); 
- Gripen feladattal kapcsolatos kiadások (1.692,0 MFt); 
- híradó, informatikai és EHV program (986,4 MFt); 
- gépjármű és BTR program (1.238,4 MFt); 
- közlekedési szakági program (29,9 MFt); 
- üzemanyag szakági program (21,8 MFt); 
- AN-26 felújítás, repülési idő hosszabbítás (412,7 MFt); 
- speciális tűzszerész képesség fejlesztése (314,2 MFt); 
- nemzetközi feladatok (1.495,5 MFt). 
 
Az alcím 2009. évről áthúzódó és kötelezettség-vállalással terhelt 

előirányzat-maradványa  17.492,3 MFt, mely az alábbi főbb feladatok átnyúló 
fizetési kötelezettségeire nyújt fedezetet: 
 

- intézményi és kiemelt intézményi feladatok (87,4 MFt); 
- műszaki fejlesztési és kiképzési program (52,0 MFt); 
- központi fejlesztési jellegű feladatok (7.035,6 MFt); 
- K+F feladatok (63,0 MFt); 
- személyi állomány ruházati felszerelés korszerűsítése (67,0 MFt); 
- híradó, informatikai és EHV program (1.296,8 MFt); 
- gépjármű és BTR program (4.308,6); 
- közlekedési szakági program (53,3 MFt); 
- élelmezési szakági program (154,7 MFt); 
- egyéb fegyverzeti anyag beszerzése, javítása (271,2 MFt); 
- vegyivédelmi fejlesztési program (1.266,9 MFt); 
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- katasztrófavédelmi feladatok (129,4 MFt); 
- nemzetközi feladatok (2.706,4 MFt). 

 
 

Az előirányzat-maradvány összege tartalmazza a központi költségvetési 
fejezetek 2009. évi maradványtartási kötelezettsége teljesítését megalapozó 
intézkedésekről szóló 2007/2009. Kormányhatározat végrehajtása során az 
alcímen előírt kötelező előirányzat-maradvány képzési kötelezettség 15.896,3 
MFt-os összegét. 

 
Az alcím 80.601,5 MFt összegű módosított kiadási előirányzatából 3.598,0 

MFt-ot (4,5%) tesz ki a hazai csapattagozat és az általuk ellátott tárcaszintű 
feladatok előirányzata, 67.238,2 MFt (83,4%) a hazai logisztikai központi 
költségvetés, 9.765,3 MFt (12,1%) pedig a nemzetközi feladatok előirányzata. E 
három fő terület költségvetésének alakulása az alábbiak szerint foglalható össze: 

 
Hazai csapatszintű feladatok költségvetése 

 
A 2009. évi eredeti előirányzat 3.252,7 MFt összege az év során 345,3 MFt-

tal (10,6 %-kal) növekedett.  Az intézmény csapat tagozati feladatainak 
végrehajtásához így 3.598,0 MFt módosított kiadási előirányzat állt 
rendelkezésre, mely 3.342,4 MFt összegben (92,9%) került felhasználásra. 
 
 A hazai csapatszintű feladatok között került elszámolásra az intézmény 
működési és kiemelt csapatszintű feladatain túlmenően az NSIP programiroda 
nemzeti tevékenysége, a K+F tevékenység, valamint a hazai rendezvényi 
tevékenységek. 

Kiemelt csapatszintű feladatként 2009. évben végrehajtásra került a 
Beszerzési Információs Rendszer (BIR), valamint a Katonai Beszerzési Információs 
Rendszer (KBIR) fejlesztés és üzemeltetés, tűzfal és VPN rendszerek support 
szolgáltatása, LOA szállítási költségek, közbeszerzési tanácsadó alkalmazása, 
 határnyitási feladatok, közbeszerzési eljárások jogi tevékenységeinek 
pénzügyi támogatása, valamint a beszerzési eljárások megjelentetési költségeinek 
elszámolása. 

A K+F feladaton belül kerültek megvalósításra a következő feladatok: 
„KAJÜT” (a Magyar Honvédségben rendszeresítésre kerülő terepjáró és 
páncélozott kivitelű terepjáró gépjárművek haditechnikai ellenőrző vizsgálata), 
„ALPOK” (P-18 típusú radarok rendszerben tarthatósága időtartamának 
meghosszabbítása), „CSATLÓS” (felderítő  jármű szakfelépítményével kapcsolatos 
műszaki követelmények kidolgozása), „CSATLÓS 2” (vegyi-, sugárfelderítő 
feladatok repülőtereken történő végrehajtását biztosító könnyű gépjármű 
fejlesztése), „FAÁG” (Digital Satellit Demodulator SW elkészítése), „MAMUT” 
(szárazföldi csapatok felderítő képességének fejlesztése), „SZŐR” (köznapi 
pulóver), „BŐR” (szélsőségesen meleg és száraz időjárási körülmények között 
alkalmazott ruházati cikk). 
 

Az intézmény általános működési feladatai összes kiadási előirányzatából a 
személyi juttatások 2.227,2 MFt-os előirányzat mellett 2.195,0 MFt-ban (98,6%) 
teljesültek. A keretjellegű kiadási tételek közül a helyettesítési, megbízási díjak 
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felhasználása 90,7%-on, a külső megbízási díjak felhasználása 89,5%-on, a 
jóváhagyott jutalom felhasználása 99,7%-on realizálódott. A közalkalmazotti 
béralap-nyilvántartásban a felhasználható bérmegtakarítás maradványa 16,7 MFt. 
A munkáltatót terhelő járulékok 652,7 MFt összegű módosított előirányzatán a 
felhasználás 631,9 MFt, azaz 96,8%-os. A társadalom-, szociálpolitikai és egyéb 
juttatások, támogatások vonatkozásában 10,4 MFt-os előirányzat mellett 10,0 
MFt-os (96,2%) felhasználás mutatkozik. 

 
A dologi kiadások kiemelt előirányzati csoport 464,7 MFt összegű kiadási 

előirányzata 387,7 MFt összegben (83,4%) került felhasználásra.  
 
Az intézményi beruházások 243,0 MFt-os előirányzata 117,8 MFt 

összegben (48,5%) teljesült. 
 
A kiadások forrása – a 3.330,3 MFt költségvetési támogatáson túlmenően – 

53,4 MFt összegű intézményi működési bevétel, 42,3 MFt támogatásértékű 
működési bevétel, pénzeszközátvétel volt. A csapatszintű feladatokra biztosított 
172,0 MFt előző évi előirányzat-maradvány felhasználása 127,0 MFt összegben 
történt meg. A különbözetként adódó 45,0 MFt fel nem használt vállalkozási 
tevékenység maradványaként képződött. 
 

2009. év végén 140,6 MFt összegű kötelezettség-vállalással terhelt 
előirányzat-maradvány képződött, melynek oka a kötelezően előírt maradvány-
képzési kötelezettség volt. 
 

A csapatszintű feladatok között elszámolt vállalkozási tevékenység a 
későbbiekben részletesen is bemutatásra kerül. 
 

Összességében elmondható, hogy a HM FLÜ csapatszintű feladatai 
végrehajtásához az előirányzatok biztosítottak voltak. A jóváhagyott 2008. évi 
kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradványok teljes mértékben 
felhasználásra kerültek.  

 
 

Központi logisztikai költségvetések 
 
 

A HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség látja el a fejezet logisztikai 
gazdálkodásának irányítását, és végzi a fejlesztési jellegű feladatokhoz kapcsolódó 
beszerzések lebonyolítását, elszámolását.  

A 2009. évi eredeti előirányzat 48.049,0 MFt volt, melyből 34.540,8 MFt 
(71,9%) dologi kiadásokra, 10.883,1 MFt (22,7%) intézményi beruházásokra, 
2.625,1 MFt (5,4%) felújításokra került biztosításra. Az eredeti előirányzat év 
közben 19.189,2 MFt-tal (39,9%-kal) 67.238,2 MFt-ra emelkedett. A jelentős 
mértékű előirányzat növekedés főbb összetevői a 9.339,7 MFt összegű 2008. évi 
kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradvány jóváhagyása, a 2.784,3 MFt 
összegű, 2008-ban a HM Infrastrukturális Ügynökség részére átadott előirányzat 
visszapótlása, 800,0 MFt 1226/2009. (XII.29.) Kormány határozattal biztosított 
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előirányzat gépjármű-beruházási programra, valamint  4.449,4 MFt (6057/1/2009. 
számú PM engedély) összegű, a HM tárca kezelésébe adott ingatlanok 
értékesítéséből származó bevétel 80%-a voltak. 

 
A 67.238,2 MFt összegű módosított előirányzat 52.486,3 MFt-ban (78,1%) 

realizálódott, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint: 
 
A személyi juttatások 5,4 MFt összegű módosított előirányzata 5,3 MFt-ban, 

98,1%-ban teljesült. 
 
A munkáltatót terhelő járulékok módosított előirányzata 1,4 MFt volt, melyből 

1,4 MFt (100,0%) teljesült. 
 
A dologi kiadások 38.892,4 MFt összegű módosított előirányzata 33.845,6 

MFt-ban (87,0%), az intézményi beruházások 22.713,9 MFt összegű módosított 
előirányzata 14.393,8 MFt-ban (63,4%), míg a felújítások 5.617,6 MFt összegű 
módosított előirányzata 4.233,6 MFt-ban (75,4%) teljesült. A támogatásértékű 
működési kiadások, pénzeszközátadások 5,8 MFt-os előirányzatánál a teljesítés 
4,5 MFt-os (77,6%) volt. A társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, 
támogatások 1,7 MFt-os előirányzata 2,1 MFt-ban teljesült. 

 
A jóváhagyott 67.238,2 MFt összegű módosított bevételi előirányzat 

összetétele a következő: 57.731,6 MFt (85,9%) költségvetési támogatás, 9.339,7 
MFt (13,9%) előző évi maradvány és 166,9 MFt (0,2%) saját bevétel. 

 
A jóváhagyott 2008. évi kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-

maradvány (9.339,7 MFt) felhasználása teljes összegben megtörtént. 
 
A központi logisztikai kiadásokat érintően a maradványtartási kötelezettség 

13.622,3 MFt összegben került meghatározásra, ezen felül további 1.013,2 MFt 
kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradvány keletkezett. 

 
Jelentős hatással volt a 2009. év során folytatott gazdálkodásra, hogy 

zárolásra került 5.440,5 MFt logisztikai előirányzat, valamint az, hogy a központi 
működési, kiképzési, fejlesztési feladatokra tervezett Fejezeti Egyensúlyi Tartalék 
(FET) felhasználási lehetőségének biztosítására nem került sor. 

 
A központi logisztikai kiadások között az alábbi főbb feladatok kerültek 

elszámolásra: 
- központi fejlesztési jellegű feladatok: a 12.514,9 MFt módosított 

előirányzat 7.930,9 MFt-ban (63,4%) teljesült. A legfontosabb feladatok a 
következők voltak: 

o RSZP-10 radar, Oborona javítás, hitelesítés, modernizálás 
o P-37M radar berendezések felújítása 
o Lokátor alkatrész beszerzés 
o MISTRAL légvédelmi rakétarendszer karbantartása 
o Missziók polgári műholdas képességének megteremtése 
o Szelektív rádió-sugárzásmérő beszerzése SRM-3000 
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o Microsoft nagyvállalati licence szerződés és a Microsoft Select 

szerződések keretében beszerzett licencek 
o Keretszerződés a védelmi tárca Központi Termékkód 

Nyilvántartását tartalmazó adatbázisának folyamatos karbantartását 
és bővítését biztosító termékazonosítási célú adatfeldolgozásra 

o HUNAST alaprendszer továbbfejlesztése 
o Lövedék- és repeszálló védőmellény beszerzése 
o Rakétatechnikai eszközök műszaki felülvizsgálata 
o Mi-17 helikopterek korszerűsítése, nagyjavítása  
o MiG-29 berendezések javítása, alkatrészek beszerzése (RD-33 

típusú hajtóművek) 
o Helikopterek (Mi-24P/V/D, Mi-17, Mi-8) fenntartása 
o Sisakra szerelhető éjszakai figyelőműszerek 
o 69M mozgókonyha felújítása 
o Közlekedési szaktechnikai eszközök (KSZTE) felújítása 
 

- műszaki fejlesztési és kiképzési program: az 1.531,9 MFt összegű 
módosított előirányzat 1.330,4 MFt-ban (86,8%) teljesült, melyből a főbb 
feladatok az alábbiak voltak:  

o MILES, MARCUS fejlesztés 
o METEOR-3MA légvédelmi célanyag beszerzés 
o C17 program (SAC) 
 

- híradó, informatikai és EHV program : ezen címrendkódra 5.704,7 MFt 
módosított előirányzat került jóváhagyásra, melyből 4.837,5 MFt (84,8%) 
realizálódott, az alábbi főbb feladatokra: 

o Harcászati URH rádiók beszerzése és projekt menedzsment 
o Kis hatótávolságú pilótanélküli repülőeszközre épülő felderítő 

rendszer (SUAV) beszerzése 
o Egységes Digitális Rádió Távközlő Rendszer (EDR) szolgáltatás 

igénybevétele, szükséges eszközök beszerzése 
o MH egységes transzport hálózat kialakításának folytatása 
o MH objektumaiban helyi híradó és informatikai hálózat fejlesztése 
o Harcászati RH rádiók beszerzése 
o Célrendszerek kialakítása (KÜR)(NIAR)(VTC) 
o Az MH vezetési rendszerének kialakítása 

 
- gépjármű és BTR program: a jóváhagyott 7.810,6 MFt módosított 

előirányzatból 3.608,5 MFt (46,2%) felhasználás történt. A megvalósított 
főbb feladatok az alábbiak voltak: 

o Távolsági autóbusz (GBP-busz) beszerzése 
o Terepjáró gépjármű, illetve bázisjármű beszerzése 
o BTR modernizáció 
o Repülőtéri hótolólap hordozására alkalmas gépkocsi beszerzése 

A program keretében összességében 57 db gépjármű 
beszerzésére, illetve 27 db BTR páncélozott szállító harcjármű 
modernizációjára került sor. 
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- fegyverzeti, közlekedési, üzemanyag, élelmezési szakági program :  

ezen programokra 1.080,9 MFt módosított előirányzat került biztosításra, 
a teljesítés 723,3 MFt-ban (67,0%) realizálódott. A megvalósult főbb 
feladatok a következők voltak: 

o 40x46 mm alacsony sebességű gránátok beszerzése 
o Lövedék és repeszálló védőmellény kerámia betéttel beszerzése 
o 40 mm cső alá szerelhető gránátvető, taktikai lámpa, MIL- STD-

1913 szabványú Picatinny sínrendszer beszerzése 
o 60 mm aknavető és lőszer beszerzése 
o Élelmezési szakfelépítmény beszerzése 
o Üzemanyag szakfelépítmény beszerzése 
o Gépjármű programhoz kapcsolódó közlekedési szakfelépítmények 

beszerzése 
o ’A’ kategóriás emelővillás motoros targonca beszerzése 

 
- egyéb fegyverzeti anyag beszerzése, javítása: a biztosított 1.144,8 MFt 

módosított előirányzat 1.074,0 MFt-ban (93,8%) teljesült. A végrehajtott 
főbb feladatok: 

o MISTRAL MODE-4 IFF beszerzése 
o K-2PC mobil harcvezetési rendszer tartalék alkatrészekkel történő 

ellátása (GBAD légi C2) 
 

- vegyivédelmi fejlesztési program: ezen feladatokra 1.610,4 MFt 
módosított előirányzat került biztosításra, a felhasználás 310,6 MFt 
(19,3%). Az előirányzat-maradvány kötelezettség-vállalással terhelt. A 
főbb feladatok a következők voltak: 

o VSBTR kialakítása 
o ABV szűrő-szellőztető berendezések 
o Mentesítő eszközök beszerzése 
o C-17 program 

 
- katasztrófavédelmi feladatok: 129,4 MFt módosított előirányzatból 

kifizetés nem történt, a maradvány teljes összege kötelezettség-
vállalással terhelt. A főbb megrendelések a következők: 

o 4 készlet AMAR állomás 
o 4 készlet katonai kivitelű búvárfelszerelés 
o 2 készlet Mintavevő felszerelés beszerzése 
o 38 készlet Nukleáris balesetelhárító védőkészlet (NBVEK) 

beszerzése 
 

- Gripen bérleti díj és kapcsolódó beszerzések: ezen feladatokra 
biztosított 29.791,6 MFt módosított előirányzat 98,2%-on (29.257,8 MFt) 
teljesült, a végrehajtott főbb feladatok a következők: 

 
o Gripen éves bérleti díj kifizetése 
o Litening célmegjelölő beszerzése 
o Infra zavaró töltet beszerzése 
o Harcászati föld-levegő-föld híradás többsávos URH-DMH (VHF-

UHF) rádiók, rendszerek beszerzése 
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o AIM-120-C5 L-L rakéta (AMRAAM) beszerzése 
o Fedélzeti gépágyú lőszer beszerzése 

 
- LINK 16 képességfejlesztés, AN-26 felújítás: a jóváhagyott 907,1 MFt 

módosított előirányzattal szemben a teljesítés 865,4 MFt-ban (95,4%) 
realizálódott. 

 
- hazai gyakorlatok, kiképzések: 2.944,5 MFt módosított előirányzat, 

1.472,5 MFt (50,0%) felhasználás. A legfontosabb feladatok a 
következők: 

o 12,7 x 99 mm töltény beszerzés 
o 96M NF éles-gyakorló kézigránát gyújtófej beszerzés 
o 30 mm 2A72 OTL lőtéri lőszer beszerzés 
o Gép- és harcjármű vezetési pálya felújítás (Csobánka) 
o Az MH hajtóanyaggal történő ellátása 
o Az MH repülőeszközeinek üzemeltetéséhez, javításához szükséges 

kenőanyagok és speciális folyadékok beszerzése 
 

- személyi állomány ruházati felszerelés korszerűsítése: a biztosított 
előirányzat 144,0 MFt-os összege 77,1 MFt-ban (53,5%) került 
felhasználásra, az alábbi főbb feladatokra: 

o Bakancsváltási program 
o Gyakorló alapanyag beszerzés 
o Gyakorló ruházat konfekcionálása 

 
 

Nemzetközi feladatok 
 
 

Nemzetközi feladatokkal összefüggő kiadásokra az alcímen 9.765,3 MFt 
módosított kiadási előirányzat került biztosításra, mely a Nemzetközi tanfolyamok, 
a regionális nyelvképzés, az NFTC, a nemzetközi ellenőrzési keretek, a nemzetközi 
gyakorlatok és kiképzések, a hadisír gondozás, az egyéb nemzetközi utazások és 
fogadások, a multilaterális rendezvények, az EU elnökségi felkészülés, a Gripen 
pótlólagos képzés, a HM FLÜ nemzeti támogatás, a VPR, az EBESZ misszió 
Katonai Képviselet, a kétoldalú kapcsolatok, a nemzetközi feladatok 
kiszolgálásának nem felosztható költségei, a C-17, a fegyverzet-ellenőrzés, a HM 
FLÜ export, import kiadásai, az MH KFOR Kontingens, az NTM-I (Irak), az 
UNFICYP (Ciprus), az MFO misszió (Sínai-félsziget), a Katonai megfigyelők, az 
MH ŐBZ, az AN-26-os pilóták kiadásai, az Afganisztáni szerepvállalás, az UNIFIL, 
az MH EUFOR század, valamint az Afganisztáni Választásokat Biztosító Szakasz 
kiadásaira nyújtott fedezetet az alábbiak szerint:  
 
 

Feladat megnevezése Előirányzat  
MFt-ban 

HM FLÜ nemzeti támogatás 2 107,2 
Afganisztáni szerepvállalás 1 756,5 
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Feladat megnevezése Előirányzat  
MFt-ban 

Gripen pótlólagos képzés 1 254,8 
MH KFOR Kontingens 750,7 
AVBSZ 684,3 
Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések 588,1 
Nemzetközi tanfolyamok 357,6 
Multilaterális rendezvények 355,3 
NFTC 312,1 
VPR 248,4 
Kétoldalú kapcsolatok 226,8 
Nk.-i fa.-ok kiszolg. nem felosztható ktg.-ei 172,6 
EUFOR század 169,2 
Regionális nyelvképzés 149,2 
EBESZ 102,3 
Katonai Megfigyelők 91,7 
UNFICYP 84,9 
Fegyverzet-ellenőrzés 82,0 
AN-26-os pilóták kiadásai 77,8 
Egyéb nk.-i utazások, fogadások 58,9 
EU elnökségi felkészülés 23,4 
MFO 21,4 
HM FLÜ export, import kiadásai 19,7 
UNIFIL 19,5 
MH ÖHP nemzetközi ellenőrzés 14,4 
MH ŐBZ 13,0 
UNIFIL 9,1 
NTM-I 6,1 
HM KPÜ nemzetközi ellenőrzés 2,8 
Hadisír gondozás 2,0 
C-17 2,0 
HM KEHH nemzetközi ellenőrzés 1,5 

Összesen: 9 765,3 
 
Az alcímen a nemzetközi feladatok végrehajtására biztosított  

9.765,3 MFt módosított előirányzat teljesítése 77,9 %-os volt (7.604,5 MFt).  
 
A kiadások módosított előirányzatokhoz képest alacsonyabb összegű 

teljesítésének oka az alcímen nemzetközi feladatok vonatkozásában előírt 2.019,4 
MFt összegű maradványtartási kötelezettség. 
 

A módosított költségvetési kiadási előirányzatból a személyi juttatás kiemelt 
előirányzat részesedése 15,3 %-ot tett ki, összegszerűen ez 1.492,4 MFt volt. A 
munkaadókat terhelő járulékok részesedése 2,7 % (256,9 MFt) volt, így a 
személyi juttatásokkal együtt a személyi jellegű kiemelt előirányzatok részesedési 
aránya együttesen 17,9 % volt. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő 
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járulékok módosított előirányzata együttesen 1.749,3 MFt , melynek teljesítése 
1.668,6 MFt-ot tett ki.  

 
A dologi kiadások 5.790,9 MFt összegű (59,3%) módosított előirányzata  

4.733,3 MFt összegben (81,7%) teljesült. 
 
Az intézményi beruházási kiadások a módosított kiadási előirányzat 20,7 

%-át tették ki, összegszerűen ez 2.025,1 MFt-ot jelentett, amely 992,1 MFt 
összegben teljesült (49,0 %).  

 
A kölcsönök 200,0 MFt-os módosított előirányzata a módosított 

előirányzatok 2,1 %-át tette ki, amely 209,4 MFt-al (104,7%) teljesült. 
 

A kiadási előirányzatok fedezetét a 7.757,3 MFt összegű költségvetési 
támogatáson felül 310,9 MFt intézményi működési bevétel, 1,7 MFt előző évi 
maradvány-átvétel és 200,0 MFt kölcsön-visszatérülés biztosította. Az előző évről 
áthúzódó feladatokra 1.495,4 MFt előirányzat-maradvány került jóváhagyása, 
melynek teljesítése 100%-ban megtörtént. 

 
 

Vállalkozási tevékenység 
 
 
 A HM FLÜ 2009-ben, a korábbi évekhez hasonlóan alaptevékenysége 
mellett vállalkozási tevékenységet is folytatott, mely a csapatszintű 
tevékenységei között került elszámolásra. 
 

2009. évi vállalkozási tevékenységből befolyt bevétel összege bruttó 11,7 
MFt volt, amelyből 4,9 MFt került előirányzatosításra és felhasználásra. 

 
2003-2008. évi vállalkozási eredmény terhére 68,9 MFt (valamint 9,2 MFt 

társasági adó) került előirányzatosításra, amelyből 14,0 MFt dologi, 41,8 MFt 
felhalmozási kiadásokra került jóváhagyásra, 13,1 MFt jutalom és járulékai mellett. 
A teljesítés összege 24,2 MFt volt. 

 
 
 

 
Vagyon alakulása 

 
 

 Az alcím vagyona 23.263 MFt, mely összességében 6.848,1 MFt-tal (41,7 %-
kal) nőtt. 
 

A befektetett eszközök állománya 130,4 MFt, 5,9 % csökkenést mutat. Ezen 
belül az immateriális javakon kívül – mely 1,6 MFt-tal (1,3 %-kal) nőtt – minden 
eszköz kategória állománya csökkent. Arányaiban a csökkenés az üzemeltetésre, 
kezelésre átadott eszközök esetben a legnagyobb, 79 % (25,1 MFt), míg 
forintálisan a tárgyi eszközök értéke csökkent legnagyobb mértékben, 75,8 MFt-tal, 
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ami 3,6 %-os csökkenésnek felel meg. Ezen kívül a befektetett pénzügyi eszközök 
záró állománya is csökkent 31,1 MFt-tal (33,2 %-kal). 

 
 
Az alcímnél a „0”-ra leírt eszközök aránya 63,4 %. 
 
 
A forgóeszközök állományának 6.978,5 MFt-os (49,2 %) növekedése 

elsősorban a pénzeszközök 6.849,6 MFt-os (51 %-os) növekedésének köszönhető. 
Ezen túl a követelések állománya 73,4 MFt-tal (61,1 %-kal), az egyéb aktív 
pénzügyi elszámolások értéke 72,1 MFt-tal (32,1 %-kal) nőtt, míg a készletek 
állományváltozása 16,6 MFt-os (4 %-os) csökkentést mutat. 

 
 
A szállítók állománya 9.108,9 MFt-tal nőtt. 
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2/1. alcím: HVK közvetlen szervezetei 

 
 

Az alcím 2009. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak: 
 
 

Cím, alcím, intézmény megnevezése: HVK közvetlen szervezetei 

Megnevezés 2008. évi 
tény 

2009. évi 
eredeti 

előirányzat

2009. évi 
módosított 
előirányzat

2009. évi 
tény 4/1 4/3 

 1. 2. 3. 4. 5 6 
 millió forintban, egy tizedessel %- ban 

Kiadás  22 752,4 20 396,0 22 944,2 21 562,0 94,8 94,0
ebből: személyi juttatás 14 776,9 12 468,0 14 317,9 14 108,5 95,5 98,5
Folyó bevétel 427,1 220,5 571,1 531,4 124,4 93,0
Támogatás 22 877,3 20 175,5 21 415,0 21 415,0 93,6 100,0
Előirányzat-maradvány 842,6 0,0 958,1 957,8 113,7 100,0
Létszám (fő) 3 357 3 520 3 520 3 515 104,7 99,9

 
 

MFt egy tizedessel 

Előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat 20 396,0 220,5 20 175,5 12 468,0
A 2009. évi havi kereset-kiegészítés 
finanszírozásáról szóló, a Komány 6/2009. 
(I.20.) Kormány rendeletén alapuló 1005/2009. 
(I.20.) Kormány határozat végrehajtására 
kapott, elszámolási kötelezetséggel bíró 
támogatás ( PM eng.:350/4/2009. és 
350/31/2009.): 

427,0 427,0 323,7

A Kormány 1096/2009. (VI.19.) határozata 
alapján a központi költségvetés általános 
tartaléka terhére- afganisztáni 
elnökválasztásban szerepvállalás címen- a HM 
támogatása 2009.12.10-i elszámolási határidő 
mellett (9973/2009. PM eng) 

70,5 70,5 

A prémiumévek programmal, valamint a 
különleges foglalkoztatási állománnyal 
kapcsolatos egyes munkáltatói költségek 
költségvetési megtérítésének szabályairól 
szóló 8/2005. (II.8.) PM rendelet alapján 2009. 
I-IV. negyedévekre 6462-19/2009., 10765-
21/2009., 15211-22/2009., 17433-16/2009. PM 
eng.): 

67,8 67,8 52,3

1214/2009 (XII.18.) Kormány határozat alapján 
- a korábban a  2009. évi államháztartási 
egyensúly megőrzéséhez szükséges 
intézkedésekről szóló 1033/2009. (III.17.) 
Kormány határozattal zárolt - előirányzatok 
megvonása  

- 415,9 -415,9 
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Előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Fejezetek közötti megállapodások, pályázatok 
alapján biztosított pótelőirányzat - 19,0 - 19,0 

Tárgyévi saját többletbevétel felhasználása 169,8 169,8  65,8
       személyi juttatásokra                         65,8  
       járulékokra                                          2,2  
       dologi kiadásokra                              55,6  
       működési-, tám.ért.működési kiadásokra  
       intézményi beruházásokra                46,2  
Tárcán belüli átcsoportosítás 1 109,1 1 109,1 1 417,5
A MH egészségügyi tevékenységet is folytató 
intézeteinél befolyt OEP támogatás: 180,8 180,8  

2008. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása 958,1 958,1  1,4
Módosított előirányzat változása: 22 944,2 1 529,2 21 415,0 14 317,9

 
2009-ben az alcímet szervezeti változás nem érintette. 
 
A 2/1 HVK Közvetlen szervezetei költségvetési alcímen a következő 

katonai szervezetek költségvetési előirányzatai kerültek megtervezésre:  
 

MH Támogató Dandár (törzsszám: 714064) 
MH Műveleti Központ (törzsszám: 714228) 
MH Geoinformációs Szolgálat (törzsszám: 708014) 
MH Központi Kiképző Bázis (törzsszám: 714174) 
MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola (törzsszám: 701741) 
MH Kelet-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság  
(törzsszám: 714053) 
MH Nyugat-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság  
(törzsszám: 714042) 
MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ  
(törzsszám: 708289) 
MH rendelkezési állomány 
MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ 
(törzsszám: 714141) 
MK ÁNK Nemzeti Katonai Képviselő Hivatala hazai illetménye  
(törzsszám: 714239) 
MH Nemzeti Katonai Képviselet hazai illetménye  
(törzsszám: 714240) 
MH Nemzeti Összekötő Képviselet hazai illetménye 
(törzsszám: 714251) 
MH Önálló NATO beosztásúak hazai illetménye 
 
A HVK közvetlen szervezetek alcím költségvetési engedélyezett 

létszámkerete 2008. évhez viszonyítva 1344 fővel, 3.520 főre csökkent. A jelentős 
mértékű csökkenést az ellátó központok 0202 MH ÖHP és alárendelt csapai 
alcímhez történő - a honvédelmi hierarchikus struktúrának megfelelő – áthelyezése 
okozta. A létszám-előirányzat 3.515 főben, az előző évinél 158 fővel alacsonyabb 
mértékben teljesült.  
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A tényleges átlaglétszám az állomány összetételét tekintve a következők 

szerint alakult: tiszt 841 fő, tiszthelyettes 1.047 fő, szerződéses legénységi 
állományú 528 fő, középfokú tanintézeti hallgató 82 fő, teljes, illetve 
részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 916, illetve 101 fő. 

 
Az alcímen a feladatok végrehajtására eredetileg 20.396,0 MFt kiadási 

előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 22.944,2 MFt-ra változott. 
Az előirányzatok 12,5%-os növekedését a 2009. évben a Kormány által 
keresetkiegészítés fedezetére (427,0 MFt), valamint az afganisztáni 
elnökválasztásban történő szerepvállalás címen (70,5 MFt) biztosított támogatásból 
és a prémiumévek program munkáltatói költségeinek megtérítéséből adódó 
támogatás (67,8 MFt) növelő, valamint a fejezetek közötti megállapodások (-19,0 
MFt) csökkentő hatásaiból adódtak. További növelő tényezőként hatottak az alcím 
költségvetési előirányzataira a tárgyévi saját (169,8 MFt) többletbevételek. Pozitív 
befolyásoló tényezőként veendő figyelembe az MH HEK-nél az OEP támogatás 
180,8 MFt-os előirányzat növekménye, mely a foglalkozás-egészségügyi 
vizsgálatokból, fogászati ellátásból és az 1 napos sebészeti ellátás térítési díjaiból 
folyt be. 

 
Az előirányzat módosításokon belül meghatározó mértékű az előző évi 

előirányzat-maradvány jóváhagyása (958,1 MFt). Az év során a 2009. évi 
államháztartási egyensúly megőrzéséhez a 1033/2009. (III.17.) Korm. határozat 
alapján zárolt előirányzat (415,9 MFt) megvonása vált szükségessé. 

 
A 2/1 HVK közvetlen szervezetei alcímen a személyi juttatások és 

munkaadókat terhelő járulékok kiadásainak teljesítése érdekében fejezeten belüli 
előirányzat-átcsoportosítás került végrehajtásra. 

 
A módosított kiadási előirányzatból 14.317,9 MFt személyi jellegű kiadás 

(62,4%), 3.648,5 MFt munkaadókat terhelő járulék (15,9%), 4.460,6 MFt dologi 
kiadás (19,5%), 80,3 MFt egyéb működési célú támogatások és kiadások, segélyek 
(0,3%), 436,9 MFt felhalmozási kiadás (1,9%).  

 
A személyi juttatások eredeti előirányzata – 12.468,0 MFt - az év folyamán 

1.849,9 MFt-tal 14.317,9 MFt-ra, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata – 
3.266,8 MFt - 381,7 MFt-tal 3.648,5 MFt-ra került megemelésre. 

 
Az előirányzatok 14.108,5 MFt (98,5 %), illetve 3.686,9 MFt összegben 

(101,0 %) teljesültek. 
 
A teljesített személyi juttatások és azok közterhe elérte az alcím összes 

kiadásainak 82,5 %-át. 
 
A dologi kiadás 4.460,6 MFt összegű módosított előirányzatának teljesítése 

3.404,5 MFt (76,3%), a társ. szocpol. és egyéb juttatások támogatások 
teljesítése 73,2 MFt (91,2%). A felhalmozási kiadások vonatkozásában az 
intézményi beruházási kiadások 288,9 MFt-ban (66,1%) teljesültek. 
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A módosított kiadási előirányzat 21.562,0 MFt összegben, 94,0%-ban 

került felhasználásra. 
  
Az alcím költségvetéseinek bevételi oldalát - a 21.415,0 MFt költségvetési 

támogatáson felül - 390,3 MFt működési, 180,8 MFt OEP bevétel és 958,1 MFt 
előző évi költségvetési előirányzat-maradvány képezte. Az összesen 1.529,2 MFt-
ot kitevő – költségvetési támogatás nélküli – módosított bevételi előirányzat 1 489,2 
MFt összegben, 97,4 %-ra teljesült. 

 
A 2009. évre jóváhagyott 958,1 MFt összegű előző évi előirányzat-

maradvány 957,8 MFt összegben került felhasználásra, a következő feladatokra: 
 
- Személyi juttatásokra (jutalom) 1,4 MFt 
- Csapatköltségvetés, szakanyagok, készletbeszerzések és szolgáltatások 

(169,5 MFt) 
- Központi költségvetés keretén belül a híradó feladatok (160,4 MFt) 
- Egészségügyi szakági feladatok kiadásai (437,3 MFt) 
- Nemzetközi feladatokhoz kapcsolódóan (155,9 MFt)  
- Csapatköltségvetés, intézményi beruházások (33,3 MFt) 
 
A fennmaradó 0,3 MFt összegű kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése a 

következő évben történt meg. 
 
A 2009. évről áthúzódó kötelezettségvállalások összege         1.094,6 

MFt. Ezen összeg tartalmazza a központi költségvetési fejezetek 2009. évi 
maradványtartási kötelezettsége teljesítését megalapozó intézkedésekről szóló 
2007/2009. Korm. határozat végrehajtása során az alcímen előírt előirányzat-
maradvány képzési kötelezettség 852,6 MFt-os összegét. Az előirányzat-
maradvány a következő főbb feladatok megvalósítására nyújt fedezetet: 

 
- csapatköltségvetést érintően (155,4 MFt) 
- egészségügyi szakanyagok (677,8 MFt) 
- központi ellátást szolgáló anyag-, és eszközbeszerzések, szolgáltatások, 

(259,8 MFt) 
- nemzetközi feladatokkal összefüggő központi beszerzések (1,6 MFt) 

 
Az alcím 22.944,2 MFt összegű módosított kiadási előirányzatából 

17.588,7 MFt-ot tesz ki a csapattagozat hazai kiadásainak előirányzata, 
1.905,9 MFt a logisztikai központi költségvetés, 3.449,6 MFt-ot pedig a 
nemzetközi feladatok előirányzatai. Fő jellemzőik és felhasználási területük a 
következők szerint összegezhetőek: 

 
Csapatköltségvetés 

 
Az alcímen 2009. évre eredetileg jóváhagyott 14.596,2 MFt kiadási 

előirányzat az év folyamán 17.588,7 MFt-ra változott, s 16.969,8 MFt 
összegben, 96,5 %-ra teljesült. Ezen előirányzatok biztosították az alcímhez 
tartozó katonai szervezetek intézményi működési kiadásainak fedezetét, beleértve 
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a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiadásainak a teljesítését 
is. Az előirányzat növekedést alapvetően a személyi juttatások és járulékok 
központi intézkedésekből és a tárcán belüli átcsoportosításokból adódó jelentős 
emelkedése okozta. A teljesítési adatok előirányzatokhoz képest mutatkozó 
elmaradása elsősorban a dologi kiadások kiemelt előirányzat-csoporton előírt 
maradványtartási kötelezettség, valamint az elindított beszerzési eljárások 
következő évre történő áthúzódásának következménye. 

 
A módosított kiadási előirányzatokból a személyi juttatások kiemelt 

előirányzat 11.851,8 MFt-ot (67,4%), a munkaadókat terhelő járulékok 3.329,8 
MFt-ot (18,9%), együttesen a csapat-költségvetési előirányzatok 86,3 %-át tették 
ki. Ezen két kiemelt előirányzat 11.731,9 MFt, illetve 3.327,8 MFt összegben 
teljesült.  

 
A dologi kiadások 2.169,9 MFt összegű - jelentős mértékű központi 

természetbeni ellátás és szolgáltatás melletti - módosított előirányzata 1.792,0 MFt 
összegben, míg a társadalombiztosítási, szociálpolitikai és egyéb juttatások, 
támogatások (segély) 80,3 MFt összegű módosított előirányzata 73,2 MFt-ban 
teljesült. A csapatköltségvetésekben biztosított felhalmozási kiadások 156,9 MFt 
összegű előirányzata 44,8 MFt-ban került felhasználásra.  

 
A költségvetési bevételek teljesítését - a költségvetési támogatáson felül - 

366,5 MFt intézményi működési bevétel, 4,2 MFt összegű támogatás értékű 
működési bevétel, 180,8 MFt OEP bevétel, valamint 426,3 MFt előző évi 
költségvetési előirányzat-maradvány képezte. 

 
 

Központi költségvetés 
 
 

Az alcím központi logisztikai költségvetésében 2009. évben eredetileg 
1.885,1 MFt kiadási előirányzat került jóváhagyásra, mely összegből az MH Dr. 
Radó György Honvéd Egészségügyi Központ (MH HEK) részére         654,0 MFt, 
míg az MH Támogató Dandár (MH TD) részére 1.231,1 MFt került kiadásra.  

 
Az évközbeni előirányzat-módosításokkal az MH HEK részére 578,6 MFt, az 

MH Támogató Dandár részére pedig 1.327,3 MFt módosított előirányzat került 
biztosításra, így az előirányzatok összege 1.905,9 MFt-ra módosult, az előző 
évhez képest (2.256,8 MFt) 15,5%-kal alacsonyabb összegben.  

 
Az 1.905,9 MFt összegű módosított előirányzat 1.539,4 MFt összegben, 

80,8%-ban teljesült (a nemzetközi jellegű logisztikai előirányzatok nélkül). A 
módosított kiadási előirányzatokból 1.625,9 MFt dologi (85,3%), 280,0 MFt 
intézményi beruházás (14,7%), melyek teljesítése 1.295,3 MFt-ban illetve 244,1 
MFt-ban realizálódott. 

 
A módosított előirányzatok terhére a következő főbb feladatok 

valósultak meg:  
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Az MH HEK központi költségvetésében biztosított előirányzatok (578,6 

MFt) lehetőséget teremtettek a személyi állomány részére elrendelt egészségügyi 
drogprevenciós szűrővizsgálatokhoz szükséges tárgyi feltételek biztosítására, 
eszközök, gyógyszerek, vegyszerek egészségügyi szakanyagok beszerzésére. A 
ROLE-1 feladat keretében a zászlóalj színtű segélyhelyek technikai eszközökkel 
(egészségügyi, orvosi műszerekkel) való felszerelésére kiadott előirányzatok 
biztosították a 2009. évben tervezett feladatok végrehajtását. E feladatok 
végrehajtására biztosított főbb előirányzatok a következők: 

 
- gépek, berendezések, felszerelések beszerzése (232,2 MFt) 
- gyógyszer, vegyszer beszerzés (133,0 MFt) 
- egyéb szolgáltatási szerződések, javítási, karbantartási kiadások (65,6 

MFt) 
- gyógyászati szolgáltatások (24,0) 
- egészségügyi szakanyagok beszerzése (21,9 MFt) 
- karbantartási anyagok, állatok, egyéb anyagok és berendezési tárgyak 

beszerzése (9,4 MFt) 
 
Az MH TD központi költségvetése (1.327,3 MFt) a híradó feladatokkal 

összefüggő szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadásokat tartalmazza, melyek 
keretében megvalósult főbb feladatokra biztosított előirányzatok a következők: 

 
- gépek, berendezések hazai karbantartása (487,8 MFt) 
- nem adatátvitel célú távközlési díjak elszámolása, úgymint telefon, 

telefax, mobil, stb., (486,4 MFt) 
- egyéb szolgáltatási szerződések, egyéb postai szolgáltatások, levél 

csomag, távirat feladás (59,5 MFt) 
- adatátvitel célú távközlési díjak között elszámolt kapcsolt, illetve bérelt 

vonalak, internet díja, műholdas adatátvitel stb. (48,4 MFt) 
 

Az alcím központi költségvetésének forrásait - a költségvetési támogatáson 
felül - 0,6 MFt működési bevétel és 375,4 MFt előző évi költségvetési előirányzat-
maradvány képezte. 
 

 
Nemzetközi feladatok 

 
 

Nemzetközi feladatokkal összefüggő kiadásokra az alcímen 3.449,6 MFt 
módosított kiadási előirányzat került biztosításra, mely a nemzetközi gyakorlatok és 
kiképzések, a NATO Informális Védelmi Miniszteri Találkozó (áthúzódó), a HM FLÜ 
nemzeti támogatás (a HM FLÜ feladataihoz nem tartozó, önálló NATO beosztást 
betöltőkhöz kapcsolódó kiadások, melyek a HVK-hoz tartoznak) , a képviseletek 
(KKH, NKK, NÖK), az MH KFOR Kontingens, az NTM-I (Irak), az UNFICYP 
(Ciprus), az MFO misszió (Sinai félsziget), a Katonai megfigyelők, az Afganisztáni 
szerepvállalás, az UNIFIL, az MH EUFOR század, valamint az Afganisztáni 
Választásokat Biztosító Szakasz kiadásaira nyújtott fedezetet az alábbiak szerint:  
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Feladat megnevezése 
Előirányzat 

MFt-ban 
HM FLÜ nemzeti támogatás 2 295,7 
MK ÁNK Katonai Képviselő Hivatal 362,9 
MH KFOR Zászlóalj 238,9 
Afganisztáni szerepvállalás 211,3 
MH Nemzeti Katonai Képviselet 133,3 
MH Nemzeti Összekötő Képviselet 79,4 
UNFICYP 61,0 
EUFOR század 28,7 
MFO 19,9 
Katonai Megfigyelők 5,7 
AVBSZ 4,4 
NTM-I 4,0 
Nk.-i gyakorlatok és kiképzések 3,0 
UNIFIL 0,9 
NATO Inform. Védelmi Miniszteri Találkozó 0,5 
Összesen: 3 449,6 

 
 A nemzetközi feladatok végrehajtására biztosított  
3.449,6 MFt módosított előirányzat teljesítése 88,5 %-os volt (3.052,8 MFt).  
 

A módosított költségvetési kiadási előirányzatból a személyi juttatás kiemelt 
előirányzat részesedése 71,5 %-ot tett ki, összegszerűen ez 2.466,1 MFt-ot 
jelentett. A munkaadókat terhelő járulékok részesedése 9,2 % (318,7 MFt) volt, 
így a személyi juttatásokkal együtt a személyi jellegű kiemelt előirányzatok 
részesedési aránya együttesen 80,7 % volt. A személyi juttatások és a 
munkaadókat terhelő járulékok 2.735,8 MFt-al (98,2%) teljesült. 

 
A dologi kiadások kiemelt előirányzat részesedése 19,3 %-ot tett ki, 

összegszerűen ez 664,8 MFt volt, amely 317,1 MFt-al (47,7 %) teljesült.  
 

Az alcím nemzetközi költségvetésének forrásait - a költségvetési 
támogatáson felül – 19,0 MFt működési bevétel és 156,4 MFt előző évi 
költségvetési előirányzat-maradvány képezte. 

 
 
 
 
 
 

Vagyon alakulása 
 
 

Az alcím vagyona 10.212,1 MFt, mely az előző évhez képest 
összességében 174,1 MFt-tal (1,7 %-kal) nőtt. 

 
A befektetett eszközök állománya összesen 738,5 MFt-os, azaz 14,8 %-os 
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növekedést mutat. A befektetett eszközökön belül az immateriális javak (54,1 MFt-
tal, 230,5 %-kal) és a tárgyi eszközök nettó értéke (695 MFt-tal, 14 %-kal) nőtt, míg 
a befektetett pénzügyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 
értéke nullára csökkent. 
 
 Az alcímnél a „0”-ra leírt eszközök aránya 60,3 %. 
 
 A forgóeszközök állománya 564,4 MFt-os, azaz 11,2 %-os csökkenést mutat 
az előző évi értékhez mérten. A forgóeszközökön belül valamennyi eszköz 
kategória állománya csökkent, de elsősorban a készletek állományának 300,5 MFt-
os, valamint a pénzeszközök értékének 166,6 MFt-os csökkenése a meghatározó. 
A követelések 56,7 MFt, míg az egyéb aktív elszámolások 40,6 MFt csökkenést 
mutatnak. 
 
 A szállítók állománya 237,6 MFt-ra, az előző évi érték 325,1%-ára nőtt. 
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2/2. alcím: MH ÖHP és alárendelt szervezetei 

  
Az alcím 2009. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak: 

Cím, alcím, intézmény megnevezése: Magyar Honvédség ÖHP és alárendelt szervezetei 

Megnevezés 2008. évi 
tény 

2009. évi 
eredeti 

előirányzat

2009. évi 
módosított 
előirányzat

2009. évi 
tény 4/1. 4/3. 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 88 203,5 80 945,7 86 542,3 83 041,1 94,1% 96,0%
  ebből: személyi juttatás 57 341,0 53 209,7 53 978,7 54 002,4 94,2% 100,0%
Folyó bevétel 1 304,5 329,5 1 486,8 1 732,0 132,8% 116,5%
Támogatás 87 375,2 80 616,2 79 566,0 79 566,0 91,1% 100,0%
Előirányzat-maradvány 5 012,2 - 5 489,5 5 231,3 104,4% 95,3%
Létszám (fő)  14 956,0 15 596 15 596 15 575 104,1% 99,9%

 
MFt, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatá
s 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat: 80 945,7 329,5 80 616,2 53 209,7

Módosítások jogcímenként:      
A 2009. évi havi kereset-kiegészítés 
finanszírozásáról szóló, a Kormány 
6/2009. (I.20.) Kormány rendeletén alapuló 
1005/2009. (I.20.) Kormány határozat 
végrehajtására kapott, elszámolási 
kötelezettséggel bíró támogatás ( PM 
eng.:350/4/2009. és 350/31/2009.): 

1 952,6  1 952,6 1 479,7

A Kormány 1096/2009. (VI.19.) határozata 
alapján a központi költségvetés általános 
tartaléka terhére- afganisztáni 
elnökválasztásban szerepvállalás címen- a 
HM támogatása 2009.12.10-i elszámolási 
határidő mellett (9973/2009. PM eng) 

342,8  342,8 161,6

A prémiumévek programmal, valamint a 
különleges foglalkoztatási állománnyal 
kapcsolatos egyes munkáltatói költségek 
költségvetési megtérítésének szabályairól 
szóló 8/2005. (II.8.) PM rendelet alapján 
2009. I-IV. negyedévekre 6462-19/2009., 
10765-21/2009., 15211-22/2009., 17433-
16/2009. PM eng.): 

38,9  38,9 29,9

1214/2009 (XII.18.) Kormány határozat 
alapján - a korábban a 2009. évi 
államháztartási egyensúly megőrzéséhez 
szükséges intézkedésekről szóló 
1033/2009. (III.17.) Kormány határozattal 
zárolt - előirányzatok megvonása  

-674,8  -674,8  

Fejezetek közötti megállapodások, 
pályázatok alapján biztosított 
pótelőirányzat 

72,0  72,0  
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatá
s 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Tárgyévi saját bevételek:      
Intézményi működési és műk.célú pü.eszköz 
bevételek: 1 150,3 1 150,3   250,1

Támogatás értékű működési célú pénzeszköz 
átvétel,bevételek 0,4 0,4    

Vállalkozási tevékenység bevétele: 6,6 6,6    
2008. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása: 5 484,5 5 484,5   876,3
Előző évek eredményének igénybevétele: 5,0 5,0   0,4
Tárcán belüli átcsoportosítás -2 781,7  -2 781,7 -2 029,0
2009. évi módosított előirányzat: 86 542,3 6 976,3 79 566,0 53 978,7
 
 2009. évben az alcímet szervezeti változás nem érintette.  
 

A 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei költségvetési alcímen a 
következő katonai szervezetek költségvetési előirányzatai kerültek megtervezésre 
(törzsszám: 130202): 
 

MH Összhaderőnemi Parancsnokság 
MH 25. Klapka György Könnyű Lövészdandár 
MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred 
MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred 
MH 25/88. Könnyű Vegyes Zászlóalj 
MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj 
MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj 
MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj 
MH Bakony Harckiképző Központ 
MH Béketámogató Kiképző Központ 
MH Görgey Artúr Vegyivédelmi Információs Központ 
MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis 
MH 86. Szolnok Helikopter Bázis 
MH 54. Veszprém Légtérellenörző Ezred 
MH 12. Légvédelmi Rakétaezred 
MH Pápa Bázisrepülőtér 
MH Logisztikai Ellátó Központ 
MH Veszélyesanyag Ellátó Központ 
MH Katonai Közlekedési Központ  
MH Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Zászlóalj 
MH Civil Katonai Együttműködési Központ  
MH Légijármű Javító Üzem  
 
Az alcím költségvetési engedélyezett létszámkerete 15.596 fő, tényleges 

átlagos statisztikai állományi létszáma 15.575 fő volt. 
 
Az átlagos statisztikai állományi létszám összetétele a következők szerint 

alakult: 2.588 fő tiszt, 5.396 fő tiszthelyettes, 5.405 fő szerződéses legénység, 
2.116 fő teljes munkaidőben, 70 fő részmunkaidőben foglalkoztatott 
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közalkalmazott. 

 
A szerződéses állomány esetében a foglalkoztatottak számának 606 fős 

növekedése tapasztalható az éves nyitó és záró statisztikai létszámot figyelembe 
véve. 

 
Az alcímen a feladatok végrehajtására 80.945,7 MFt eredeti kiadási 

előirányzat került jóváhagyásra, mely az év folyamán 5.596,6 MFt-al 86.542,3 
MFt-ra nőtt. Az előirányzat módosításokon belül meghatározó mértékű az előző évi 
előirányzat-maradvány jóváhagyása (5.489,5 MFt), az intézményi működési és 
működési célú pü. eszköz bevételek (1.145,6 MFt), illetőleg a 6/2009. (I.20.) 
Kormány rendeleten alapuló, az 1005/2009 Korm.hat. alapján, havi kereset-
kiegészítésre  jóváhagyott (1.952,6 MFt) előirányzat. Az év során a 2009. évi 
államháztartási egyensúly megőrzéséhez a 1033/2009. (III.17.) Korm. határozat 
alapján zárolt előirányzat (-674,8 MFt) megvonása vált szükségessé. 

 
A módosított kiadási előirányzatból 68.351,5 MFt személyi juttatások és 

járulékai (79,0%), 17.079,6 MFt dologi kiadás (19,7%), 402,2 MFt egyéb működési 
célú pénzeszközátadás és kiadások, segélyek (0,5%), intézményi beruházás 360,3 
MFt (0,4%), felújítás 107,5 MFt (0,1%), felhalmozási célú pénzeszközátadás 241,2 
MFt (0,3%)  

 
A személyi juttatások eredeti előirányzata az év folyamán 769,0 MFt-tal 

növelve 53.978,7 MFt-ra, míg a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 
194,1 MFt-tal csökkentve 14.372,8 MFt-ra módosult. Az előirányzat módosítást a 
végrehajtott bérfejlesztésen felül döntően a 6/2009. (I.20.) Kormányrendeleten 
alapuló 1005/2009 Korm.hat. alapján, havi kereset-kiegészítéshez kapcsolódó 
többletkifizetések eredményezték. Az előirányzatok 100,0%-ban (54.002,4 MFt-
ban), illetve 99,8%-ban (14.342,1 MFt-ban) teljesültek. 

A két előirányzat-csoport az alcím kiadási főösszegének 82,3%-át tette ki. 
 
A dologi kiadás 17.079,6 MFt összegű módosított előirányzatának 

teljesítése 13.965,5 MFt (81,8%), az egyéb működési célú pénzeszköz átadások, 
segélyek MFt-os előirányzatának teljesítése 397,9 MFt (98,9%). A felhalmozási 
kiadásokon belül az intézményi beruházási kiadások MFt-os kiadási előirányzatai 
87,5 MFt-ban (24,28%), a MFt-os felújítási előirányzatok 74,2 MFt-ban (69,0%), 
valamint a felhalmozási célú pénzeszköz átadásra biztosított, MFt összegű 
előirányzatok 171,6 MFt (71,1%) összegben kerültek felhasználásra.  

 
A módosított kiadási előirányzat 83.041,1 MFt összegben, 96,0%-ban 

került felhasználásra. 
  
Az alcím módosított költségvetésének forrásait – a 79.566,0 MFt összegű 

költségvetési támogatáson felül – 5.489,5 MFt működési, 14,6 MFt előző évi 
költségvetési előirányzat-maradvány képezte. Az 1.472,2 MFt összegű – 
költségvetési támogatáson felüli – módosított bevételi előirányzat 1.603,4 MFt 
összegben, 108,9 %-ra teljesült. 
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A 2009. évre jóváhagyott 5.489,5 MFt összegű előző évi előirányzat-

maradvány 5.231,3 MFt összegben került felhasználásra, a következő feladatokra:  
 

- csapatköltségvetés jutalom, szakanyagok, készletbeszerzések és 
szolgáltatások (555,1 MFt) 

- csapatköltségvetés működési célú pénzeszköz átadás (0,6 MFt), 
felhalmozási célú pénzeszköz átadás CIMIC feladatokra  

    (58,2 MFt) 
- központi ellátású szakanyagok, készletbeszerzések, szolgáltatások 

(1.359,2 MFt) 
- csapatköltségvetés, nemzetközi feladatokkal összefüggő 

kötelezettségek  (832,3 MFt) 
- 33/2008 AB határozattal kapcsolatos kötelezettségek, -2103/2008.(VIII. 

5.) Kormány határozat alapján, 12.595/2008. PM értesítés- (1.261,4 
MFt) 

- hazai gyakorlatok és kiképzések (363,9  MFt) 
- egyéb fegyverzeti program (29,5 MFt) 
- nukleáris balesetelhárítás (21,9 MFt) 
- nemzetközi feladatokkal összefüggő beszerzések (749,2MFt) 

 
A fennmaradó 258,2 MFt kifizetése 2010. évre húzódik át, mely főként az 

afganisztáni szállításokkal, a HM híradó, informatikai és EHV rendszerének 
továbbfejlesztésével, a fegyverzeti programmal, valamint a JAK -52 típusú 
repülőgépek fenntartásával összefüggésben keletkezett. 

 
A 2009. évről áthúzódó kötelezettségvállalások összege 3.820,0 MFt, 

mely döntően a központi költségvetési fejezetek 2009. évi maradványtartási 
kötelezettsége teljesítését megalapozó intézkedésekről szóló 2007/2009. 
Kormányhatározat végrehajtása során az alcímen előírt kötelező előirányzat-
maradvány képzési kötelezettség teljesítése miatt képződött. 

 
Az előirányzat-maradvány az alábbi feladatok megvalósítására nyújt 

fedezetet: 
 
- Személyi juttatások és járulékai decemberben keletkezett kötelezettségei 

(217,2 MFt) 
- központi ellátású szakanyagok, készletbeszerzések, szolgáltatások 

(1.033,5 MFt) 
- csapatköltségvetést érintően (481,6 MFt) 
- nemzetközi feladatokkal összefüggő beszerzések (1.392,0 MFt) 
- hazai gyakorlatok és kiképzések (598,9 MFt) 
- katasztrófavédelmi feladatok (22,1 MFt) 
- híradó, informatikai és EHV fejlesztési program (41,4 MFt) 
- egyéb fegyverzeti programok (33,3 MFt) 
 
Az alcím 86.542,3 MFt összegű módosított kiadási előirányzatából 

62.445,5 MFt-ot tesz ki a csapattagozat előirányzata, 7.526,5 MFt a logisztikai 
központi költségvetés, 16.570,3 MFt pedig a nemzetközi feladatok 
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szükséglete. Fő jellemzőik és felhasználási területük a következők szerint 
összegezhetőek: 

 
 

Csapatköltségvetés 
 

 
A 2009. évre eredetileg jóváhagyott 59.694,1 MFt kiadási előirányzat az év 

folyamán 62.445,5 MFt-ra változott, és 62.100,0 MFt összegben, 99,4 %-ra 
teljesült. Ezen előirányzatok biztosították az alcímhez tartozó katonai szervezetek 
intézményi működési kiadásainak fedezetét, beleértve a személyi juttatások és a 
munkaadókat terhelő járulékok kiadásainak a teljesítését is.  

 
A módosított kiadási előirányzatokból a személyi juttatások kiemelt 

előirányzat 45.440,2 MFt-ot (72,8%), a munkaadókat terhelő járulékok 12.571,9 
MFt-ot (20,1%), együttesen a csapatköltségvetési előirányzatok 92,9 %-át tették ki. 
Ezen két kiemelt előirányzat 45.329,5 MFt, illetve 12.738,8 MFt összegben, 
összességében 100,1%-ban teljesült.  

 
A dologi kiadások 4.061,1 MFt  összegű – jelentős mértékű központi 

természetbeni ellátás és szolgáltatásnyújtás melletti - módosított előirányzata 
3.562,8 MFt összegben, míg a társadalombiztosítási, szociálpolitikai és egyéb 
juttatások, támogatások (segély) 327,6 MFt összegű módosított előirányzata 334,1 
MFt-ban teljesült. A csapatköltségvetésekben biztosított felhalmozási kiadások 44,7 
MFt összegű előirányzata 44,8 MFt-ban került felhasználásra.  

 
A költségvetés bevételi oldalát - a 61.368,2 MFt összegű költségvetési 

támogatáson felül – 512,1 MFt intézményi működési bevétel, 5,0 MFt vállalkozási 
eredmény és 560,4 MFt előző évi költségvetési előirányzat-maradvány képezte. 
 
 

Központi költségvetés 
 
 

A költségvetési alcím hazai központi logisztikai költségvetésében 2009. 
évben eredetileg 4.750,1 MFt kiadási előirányzat került jóváhagyásra.  

Az előző évi előirányzat-maradványból a központi költségvetést érintő 
1.854,3 MFt jóváhagyását és az év közben biztosított pótelőirányzatokat, valamint 
előirányzat-módosításokat is figyelembe véve az előirányzatok összege év végére 
7.526,5 MFt-ra módosult.  

 
A módosított előirányzat 5.756,5 MFt összegben, 76,5 %-ban teljesült (a 

nemzetközi jellegű logisztikai előirányzatok nélkül). Az előirányzatokhoz képest 
alacsony összegű felhasználást az előírt maradványtartási kötelezettség indokolja. 
A módosított kiadási előirányzatokból a dologi kiadások előirányzata 7.133,3 MFt 
(94,8%), mely 79,1%-ban, 5.640,8 MFt-ban teljesült. A felhalmozási előirányzatok 
közül az intézményi beruházások 330,4 MFt-os előirányzata (4,4%), 86,2 MFt-ban 
(26,1%) teljesült, míg a felújítás 62,8 MFt-os előirányzatának (0,8%) felhasználása 
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47,0%-os, 29,5 MFt volt. 

 
A módosított előirányzatok terhére a következő főbb feladatok 

valósultak meg:  
 
Az intézmények logisztikai ellátása katonai- és egyéb szakanyagok 

vonatkozásában továbbra is nagyrészt központilag, az alcímhez tartozó ellátó 
központok útján valósul meg. A logisztikai jellegű szakanyagok és 
szolgáltatások központi ellátására az évközi módosítások figyelembevételével 
5.226,0 MFt állt rendelkezésre az alcím központi költségvetésében, melyből 
4.147,2 MFt felhasználása történt meg az év végéig. Ez az előirányzat 
biztosította a különböző eszközök, javító-, fogyó-, karbantartó anyagok 
beszerzését, a szükséges javítások elvégzését.  
 

Az alcímen 2.300,5 MFt összegben végrehajtott egyéb központi feladatok, 
melyek a fegyverzeti, az elektronikai, informatikai, közlekedési, páncélos és 
gépjármű, kiképzési, humán, műszaki, vegyvédelmi, mérésügyi, térképészeti 
feladatokkal összefüggő eszköz- anyagbeszerzés, felújítás és szolgáltatáshoz 
kapcsolódó kiadásokat tartalmazzák, a következők: 
 

- hazai gyakorlatok és kiképzések (2.068,7 MFt) 

- kincstári ingó tárgyi eszközök és készletek értékesítése (72,4 MFt) 

- egyéb fegyverzeti program (62,8 MFt) 

- katasztrófavédelmi feladatok (56,9 MFt) 

- híradó, informatikai és EHV fejlesztési program (39,7 MFt) 

 
Az alcím központi költségvetésének forrásait - a költségvetési támogatáson 

felül – 769,4 MFt működési bevétel és 1.854,3 MFt előző évi költségvetési 
előirányzat-maradvány képezte. 

 

Nemzetközi feladatok 
 

Nemzetközi feladatokkal összefüggő kiadásokra az alcímen  
16.570,3 MFt módosított kiadási előirányzat került biztosításra, mely a nemzetközi 
tanfolyamok, a regionális nyelvképzés, a cseh repülőhajózó képzés, a nemzetközi 
gyakorlatok és kiképzések, az AN-26-os pilóták kiadásai, a devizaellátmány 
különbözet rendezése, az MH KFOR Kontingens, az NTM-I (Irak), az UNFICYP 
(Ciprus), az MFO misszió (Sinai félsziget), a Katonai megfigyelők, az MH ŐBZ, az 
MH KFOR század, az Afganisztáni szerepvállalás, az UNIFIL, az MH EUFOR 
század, valamint az Afganisztáni Választásokat Biztosító Szakasz kiadásaira 
nyújtott fedezetet az alábbiak szerint  (MFt-ban): 

 
Feladat megnevezése előirányzat MFt-ban 

Afganisztáni szerepvállalás  7 554,2
MH KFOR kontingens 3 790,6
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Devizaellátmány különbözet rendezése a 
   33/2008. AB határozat alapján 2 050,4
EUFOR század 1 285,9
UNFICYP 515,5
 AVBSZ 405,1
MFO 248,0
Regionális nyelvképzés 211,6
Nk.-i gyakorlatok és kiképzések 168,0
AN-26-os pilóták kiadásai 84,9
Cseh repülőhajózó képzés 78,0
NTM-I 62,4
MH KFOR század 55,3
MH ŐBZ 55,2
 Nemzetközi tanfolyamok 2,9
 Katonai Megfigyelők 1,9
 UNIFIL 0,4
 Összesen: 16 570,3

 
 Az alcímen a nemzetközi feladatokra biztosított 16.570,3 MFt módosított 
előirányzat teljesítése 92,1 %-os volt (15.263,9 MFt).  
 

A kiadások módosított előirányzatokhoz képest alacsonyabb összegű 
teljesítésének oka az alcímen nemzetközi feladatok vonatkozásában előírt      
1.026,6 MFt összegű maradványtartási kötelezettség. 

 
A módosított költségvetési kiadási előirányzatból a személyi juttatás kiemelt 

előirányzat részesedése 51,5 %-ot tett ki, összegszerűen ez 8.538,5 MFt-ot 
jelentett. A munkaadókat terhelő járulékok részesedése 10,9 % (1.800,9 MFt) 
volt, így a személyi juttatásokkal együtt a személyi jellegű kiemelt előirányzatok 
részesedési aránya együttesen 62,4 % volt. A személyi juttatások és a 
munkaadókat terhelő járulékok 10.266,6 MFt-al (99,3 %) teljesült. 

 
A dologi kiadások kiemelt előirányzat részesedése 35,5 %-ot tett ki, 

összegszerűen ez 5.885,2 MFt volt, amely 4.760,7 MFt-al (80,9 %) teljesült. Az 
intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzat 29,9 MFt-os módosított 
előirányzata 1,2 MFt-al (4,0 %) teljesült. A működési és felhalmozási célú 
pénzeszköz átadások a módosított kiadási előirányzat 2,0 %-át tették ki, 
összegszerűen ez  315,8 MFt-ot jelentett, amely 236,6 MFt-al teljesült (74,5 %). 
  

Az alcím nemzetközi költségvetésének forrásait - a költségvetési 
támogatáson felül – 190,7 MFt működési bevétel, 14,6 MFt előző évi előirányzat-
maradvány átvétel és 3.069,8 MFt előző évi költségvetési előirányzat-maradvány 
képezte. 

 
 

Vállalkozási tevékenység 
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 Az alcímen két katonai szervezet folytatott vállalkozási tevékenységet 2009-
ben, az MH Légijármű Javító Üzem és az MH Veszélyesanyag Ellátó Központ. 
 

Az MH Légijármű Javító Üzem vállalkozási tevékenysége elektronikai 
alkatrészek, szerszámok gyártása, légijármű gyártása, javítása, műszaki 
vizsgálatok, elemzések és légiszállítást segítő tevékenységek végzésére terjedt ki. 
A 2007. és a 2008. évi eredményét 2009. évben alaptevékenységre kívánta 
felhasználni. 

 
Az MH Veszélyesanyag Ellátó Központ vállalkozási tevékenysége 

ajándékbolt üzemeltetésére, illetve lőszerek és robbanóanyagok bevizsgálására 
terjedt ki. A 2009. évi bevétel az ajándékbolt működtetéséből keletkezett. 
 

2009. évben az alcím vállalkozási tevékenységének kiadási előirányzata 
11,6 MFt. Az előző évek eredményének tervezett felhasználása 5,0 MFt volt. A 
2010. évben alaptevékenységre felhasználható eredményösszeg 5,5 MFt.  
 
 

Vagyon alakulása 
 
 

Az alcím vagyona 148.929 MFt, mely az előző évhez képest összességében 
796 MFt-tal (0,5%-kal) csökkent. 

 
A befektetett eszközök állománya 3.010,6 MFt-os (3,5 %-os) növekedést 

mutat, mely a tárgyi eszközök nettó értékének 3.418,3 MFt-os (4 %-os) 
növekedésének köszönhető, mivel a többi eszköz kategória csökkenést mutat, 
mely nagysága az immateriális javaknál 346,6 MFt, a befektetett pénzügyi 
eszközök esetében 60,9 MFt és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközöknél 
0,2 MFt. 
 
 Az alcímnél a „0”-ra leírt eszközök aránya 59,1 %. 
 
 A forgóeszközök állománya 3.806,7 MFt-os (6 %-os) csökkenést mutat az 
előző évi értékhez mérten. A forgóeszközökön belül valamennyi eszköz kategória 
állománya csökkent. Ezen belül abszolút értékben (2.256,7 MFt) és arányaiban is a 
pénzeszközök csökkenése a legnagyobb. Ezen túl a készletek 1.297,3 MFt-tal, a 
követelések 117,7 MFt-tal, míg az egyéb aktív pénzügyi elszámolások 135 MFt-tal 
csökkentek. 
 
 A szállítók állománya 406,6 MFt-tal (52,7 %-kal) nőtt. 
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3/1 alcím: MK Katonai Felderítő Hivatal 

 
Az alcím 2009. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak: 
 

Cím, alcím, intézmény megnevezése: MK Katonai Felderítő Hivatal 

Megnevezés 2008. évi 
tény 

2009. évi 
eredeti 

előirányzat

2009. évi 
módosított 
előirányzat

2009. évi 
tény 4/1. 4/3. 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 9 631,2 8 787,8 8 936,2 8 685,3 90,2 97,2
  ebből: személyi juttatás 4 982,7 4 903,9 4 855,4 4 796,4 96,3 98,8
Folyó bevétel 294,9 0,0 291,2 294,1 99,7 101,0
Támogatás 9 317,0 8 787,8 8 612,2 8 612,2 92,4 100,0
Előirányzat-maradvány 87,3 - 32,8 32,8 37,6 100,0
Létszám (fő)  717 753 753 731 102,0 97,1

 
 

  MFt egy tizedessel 

Előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatá
s 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat: 8 787,8 0,0 8 787,8 4 903,9
Módosítások jogcímenként:  
A 2009. évi havi kereset-kiegészítésről szóló 6/2009. (I. 
20.) Kormány rendelet alapján céltartalék igénybevétel 
az 1005/2009. (I. 20.) és az 1175/2009. (X. 20.) 
Kormány határozatoknak megfelelően (350/4/2009. és 
350/31/2009. PM értesítések): 

87,6 - 87,6 66,4

Hosszú lejáratú kölcsön-visszatérülések bevétele: 14,7 14,7 - 0,0
Intézményi működési bevételek: 276,5 276,5 - 0,0
2008. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása: 32,8 32,8 - 0,6
Tárcán belüli átcsoportosítás -263,2 - -263,2 -115,5
Módosított előirányzat változása: 8 936,2 324 8 612,2 4 855,4

 
Az alcímhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: 130301 
 
Honlapjának címe: www.kfh.hu 
 
Az MK Katonai Felderítő Hivatal az alaptevékenységéből eredő feladatainak 

a végrehajtása során eleget tett a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi 
CXXV. törvényben megfogalmazott követelményeknek. A Hivatal a 
katonadiplomáciai területen képviseli a Magyar Köztársaság és a tárca érdekeit. 

 
A takarékossági intézkedések foganatosítása során a Hivatal által 

működtetett – 24 Véderő-, katonai- és légügyi-, valamint 2 hazai bázisú regionális – 
attaséhivatal közül a brüsszeli hivatal működtetése felfüggesztésre, két attasé-
helyettesi beosztás pedig titkári beosztással felváltásra került. A további 
körültekintő takarékossági intézkedések eredményeként a Hivatal az 
attaséhivatalok likviditását biztosította, a feladatai ellátása során jelentkező egyes 
többletköltségeket, továbbá a kenyai új attaséhivatal nyitását és a moszkvai új 
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haderőnemi attasé rendszerbeállítását fedezni tudta. 
  

Az alcím költségvetési engedélyezett létszámkerete 2 fővel  növekedett, 
összességében 753 fő volt. A statisztikai állományi létszám éves átlagban 731 fő 
volt. 
 
 Az alcímen a feladatok végrehajtására 8.787,8 MFt kiadási előirányzat 
került jóváhagyásra, amely az év során 8.936,2 MFt-ra módosult. Ebből a 
működési költségvetés 8.878,6 MFt, az intézményi beruházási kiadás 36,0 MFt, 
kölcsönnyújtás (családalapítási kölcsön, devizaellátmány-előleg) 21,6 MFt. A 
Hivatal részére jóváhagyott eredeti előirányzat 1,7 %-kal növekedett az előirányzat-
módosítások által. Az emelkedést az évközi pót- és célelőirányzatok indokolják. Az 
előirányzat-módosítások csaknem minden kiemelt előirányzatot, alapvetően 
azonban a működési jellegűeket érintették.    
 

A módosított kiadási előirányzatból a személyi juttatások 54,3%-ot (4.855,4 
MFt), a munkaadókat terhelő járulékok 14,6 %-ot (1.307,9 MFt), együttesen 
68,9%-ot tettek ki. A tényleges szükségleteknek megfelelően módosított (1,0%-kal, 
illetve 1,5%-kal csökkentett) előirányzatok 98,8 %-ban, illetve 96,8 %-ban 
teljesültek az év folyamán. A két előirányzat-csoporton teljesített kiadásoknak az 
alcím összes teljesített kiadásaihoz viszonyított részaránya 69,8 % volt. 

 
 A dologi kiadások kiemelt előirányzat eredeti 2.501,5 MFt-os összege az év 
folyamán - pót- és célelőirányzatok biztosításával - 2.697,3 MFt-ra módosult, amely 
2.552,2 MFt-ban (94,6%) teljesült. 

 
Az egyéb működési célú támogatások, kiadások eredeti előirányzata 18,0 

MFt volt, amelynek módosításra nem volt szükség és 95,6%-ban teljesült. 
 
 Az intézményi beruházási kiadások 36,0 MFt összegű eredeti előirányzata 

az év során nem módosult, felhasználása 95,3%-ban teljesült. 
  
Az éven túli kölcsönök kiadásának fedezetére eredeti előirányzat nem lett 

jóváhagyva, az év során azonban családalapítási támogatásra és egyéb kölcsönre 
21,6 MFt pótelőirányzat került jóváhagyásra, mely 87%-ban teljesült. 

 
A 8.936,2 MFt módosított kiadási előirányzat összességében 8.685,3 

MFt összegben, 97,2 %-ban került felhasználásra. 
 

 A költségvetés bevételi előirányzat oldalát a költségvetési támogatáson túl 
276,5 MFt intézményi működési bevétel, valamint 14,7 MFt korábban nyújtott 
kölcsön-visszatérülés képezte. 

 
A Hivatal részére jóváhagyott 32,8 MFt összegű 2008. évi előirányzat- 

maradvány teljes mértékben – zömében közüzemi és kezelési díjak, valamint 
árfolyamveszteségek fedezetére – felhasználásra került. 

 
 Az alcím 410,5 MFt összegű kötelezettségvállalással terhelt 2009. évi 
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előirányzat-maradványa – amely tartalmazza a központi költségvetési fejezetek 
2009. évi maradványtartási kötelezettsége teljesítését megalapozó intézkedésekről 
szóló 2007/2009. Kormányhatározat végrehajtása során, az alcímen előírt 
előirányzat-maradványképzési kötelezettség 150,0 MFt-os összegét – bizalmi 
kiadásokra, közüzemi díjakra, bútorbeszerzés átnyúló kiadásaira nyújt fedezetet.  
 

Nemzetközi feladatokkal összefüggő kiadásokra az alcímen 22,1 MFt 
módosított kiadási előirányzat került biztosításra, mely az afganisztáni 
szerepvállalás (22,0 MFt), valamint multilaterális rendezvények feladatok (0,1 MFt) 
kiadásaira nyújtott fedezetet.  
 
 A nemzetközi feladatokra biztosított módosított előirányzat 
(a dologi kiadások kiemelt előirányzaton) 100 %-ban teljesült.  
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3/2 alcím: MK Katonai Biztonsági Hivatal 

 
Az alcím 2009. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak: 

 
Cím, alcím, intézmény megnevezése: MK Katonai Biztonsági Hivatal 

Megnevezés 2008. évi 
tény 

2009. évi 
eredeti 

előirányzat

2009. évi 
módosított 
előirányzat

2009. évi 
tény 4/1. 4/3. 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 2 495,1 2 574,6 2 402,2 2 392,2 95,9 99,6
  ebből: személyi juttatás 1 683,8 1 745,6 1 629,2 1 623,5 96,4 99,7
Folyó bevétel 2,5 0,0 6,6 6,9 276,0 104,5
Támogatás 2 508,8 2 574,6 2 395,1 2 395,1 95,5 100,0
Előirányzat-maradvány 0,8 - 0,5 0,5 62,5 100,0
Létszám (fő)  239 272 272 253 105,9 93,0

 
 
 

MFt egy tizedessel 

Előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatá
s 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat: 2 574,6 0,0 2 574,6 1 745,6
Módosítások jogcímenként:  
A 2009. évi havi kereset-kiegészítésről szóló 6/2009. (I. 
20.) Kormány rendelet alapján céltartalék igénybevétel 
az 1005/2009. (I. 20.) és az 1175/2009. (X. 20.) 
Kormány határozatoknak megfelelően (350/4/2009. és 
350/31/2009. PM értesítések): 

30,6 - 30,6 23,2

Hosszú lejáratú kölcsön-visszatérülések bevétele: 0,3 0,3 - 0,0
Intézményi működési bevételek: 3,7 3,7 - 0,0
Működési célú támogatásértékű bevételek: 2,6 2,6  0,0
2008. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása: 0,5 0,5 - 0,3
Tárcán belüli átcsoportosítás -210,1 - -210,1 -139,9
Módosított előirányzat változása: 2 402,2 7,1 2 395,1 1 629,2

 
Az alcímhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: 130302 
 
Honlapjának címe: www.kbh.gov.hu 

 
 A költségvetési engedélyezett létszámkeret 272 főben (az előző évi keret 
111,5 %-ában) került meghatározásra. A tényleges statisztikai állományi létszám 
253 fő volt.  
 

Az alcímen a feladatok végrehajtására 2.574,6 MFt eredeti előirányzat 
került jóváhagyásra, amely az év során 2.402,2 MFt-ra módosult. Ebből a 
működési költségvetés 2.352,0 MFt, az intézményi beruházási kiadás 50,0 MFt, a 
kölcsönnyújtás (családalapítási kölcsön) kiadási előirányzata 0,2 MFt. 
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A módosított kiadási előirányzatból a személyi juttatások 67,8%-ot (1.629,2 

MFt), a munkaadókat terhelő járulékok 19,5%-ot (468,4 MFt), együttesen a 
személyi jellegű kiemelt előirányzatok részesedése 87,3% -ot tett ki, és 99,7 %-
ban, illetve 99,2 %-ban teljesültek. A két előirányzat csoporton teljesített 
kiadásoknak az alcím összes kiadásaihoz viszonyított részaránya 87,3% volt.  

 
A módosított kiadási előirányzatból a dologi kiadások részesedése – 

jelentős mértékű központi természetbeni ellátás mellett – 10,3% (246,7 MFt), az 
egyéb működési célú támogatások kiadásoké (segélyek) 0,3% (7,7 MFt), míg az 
intézményi beruházási kiadások részesedése 2,1% (50,0 MFt) volt. A 
kölcsönnyújtás kiadási előirányzata 0,2 MFt volt. 

 
 A módosított költségvetési kiadások forrásait – a 2.395,1 MFt összegű 
költségvetési támogatáson túl – 3,7 MFt intézményi működési bevétel, 2,6 MFt 
működési célú támogatás értékű bevétel, 0,3 MFt korábban nyújtott kölcsön 
visszatérülési bevétel, valamint 0,5 MFt előző évi maradvány képezte.  

 
A módosított kiadási előirányzat 2.392,2 MFt összegben, 99,6%-ban került 

felhasználásra. A 2009. évi költségvetési előirányzatok a jóváhagyott 
pótelőirányzatokkal együtt a Hivatal alaprendeltetési feladatai ellátására megfelelő 
fedezetet biztosítottak. 
 A Hivatal részére 2008. évi jutalomkeret-maradvány, illetve a 2008. évi 
kereset-kiegészítés visszarendezés címen jóváhagyott 0,5 MFt összegű 2008. évi 
előirányzat-maradvány teljes összegben felhasználásra került. 
 
 Az alcímen 7,5 MFt 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat- 
maradvány keletkezett. 
 

Nemzetközi feladatokkal összefüggő kiadásokra az alcímen 6,0 MFt 
módosított kiadási előirányzat került biztosításra, mely az afganisztáni 
szerepvállalással kapcsolatos kiadásokra nyújtott fedezetet.  
 
 A nemzetközi feladatokra biztosított 6,0 MFt módosított előirányzat  
(a dologi kiadások kiemelt előirányzaton) 100 %-ban teljesült.  

 
Az MK Katonai Biztonsági Hivatal az alaptevékenységéből eredő 

feladatainak a végrehajtása során eleget tett a nemzetbiztonsági szolgálatokról 
szóló 1995. évi CXXV. törvényben megfogalmazott követelményeknek. 
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4. cím: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
 
A cím 2009. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak: 
 

Megnevezés 2008. 
évi tény 

2009. évi 
eredeti 

előirányzat

2009. évi 
módosított 
előirányzat

2009. 
évi tény 4/1. 4/3. 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 5 343,4 4 309,7 5 326,1 5 023,7 94,0% 94,3%
  ebből: személyi juttatás 3 099,8 2 454,0 2 798,2 2 755,3 88,9% 98,5%
Folyó bevétel 622,7 690,0 972,2 972,5 156,2% 100,0%
Támogatás 4 778,4 3 619,7 3 983,7 3 983,7 83,4% 100,0%
Előirányzat-maradvány 274,5 - 370,2 370,2 134,9% 100,0%
Létszám (fő)  833,0 937 937 886   94,6%

 
MFt egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat: 4 309,7 690,0 3 619,7 2 454,0
Módosítások jogcímenként:         
A 2009. évi havi kereset-kiegészítés 
finanszírozásáról szóló, a Kormány 6/2009. 
(I.20.) Kormány rendeletén alapuló 1005/2009. 
(I.20.) Kormány határozat végrehajtására 
kapott, elszámolási kötelezettséggel bíró 
támogatás ( PM eng.:350/4/2009. és 
350/31/2009.): 71,9   71,9 54,7
Országmozgósítás feladat: védelmi feladatok 
támogatása, speciális objektumok 
üzemeltetése, védelmi felkészítési feladatok 
ellátása ( 7714/1/2009., 12337/1/2009., 
15077/1/2009. PM eng.) 10,0   10,0   
A prémiumévek programmal, valamint a 
különleges foglalkoztatási állománnyal 
kapcsolatos egyes munkáltatói költségek 
költségvetési megtérítésének szabályairól 
szóló 8/2005. (II.8.) PM rendelet alapján 2009. 
I-IV. negyedévekre 6462-19/2009., 10765-
21/2009., 15211-22/2009., 17433-16/2009. 
PM eng.): 2,2   2,2 1,7
Fejezetek közötti megállapodások, pályázatok 
alapján biztosított pótelőirányzat 71,2   71,2 28,4
Tárgyévi saját bevételek:         
Intézményi működési és műk.célú pü.eszköz 
bevételek: 175,4 175,4   53,7
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz 
átvétel,bevételek 41,7 41,7   19,7
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 65,1 65,1     
2008. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása: 370,2 370,2   0,4
Tárcán belüli átcsoportosítás 208,7   208,7 185,6
2009. évi módosított előirányzat : 5 326,1 1 342,4 3 983,7 2 798,2
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Az alcímhez tartozó intézmény PIR Törzsszáma: 708036 
 
Honlapjának címe: www.zmne.hu 
 
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Magyarország egyetlen katonai 

felsőoktatási intézménye, ahol jelenlegi és leendő tisztek, valamint civilek egyaránt 
tanulnak. Az Egyetemen belül két kar működik: a Kossuth Lajos Hadtudományi-, 
valamint a Bolyai János Katonai Műszaki Kar, amelyeken belül számos BSc és 
MSc - államilag finanszírozott és költségtérítéses - szak áll a hallgatók 
rendelkezésére. Az oktatási tevékenység mellett az Egyetem jelentős kutatói-
tudományos műhelyként is funkcionál, így a doktori képzés mellett nagy hangsúlyt 
kapnak a kutatás-fejlesztéshez, és az innovációhoz kapcsolódó feladatok is. 

 
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem költségvetési engedélyezett 

létszámkerete az előző évinél 12,3%-kal alacsonyabb mértékben, 937 főben került 
meghatározásra.  

 
Éves átlagban a statisztikai állományi létszám 886 főt tett ki a következő 

állomány-összetételben: tiszt 144 fő, tiszthelyettes 44 fő, szerződéses legénységi 
állományú 5 fő, közalkalmazott 353 fő (ebből részfoglalkozású 7 fő) és tanintézeti 
hallgató 340 fő.  

 
A feladatok végrehajtására eredetileg 4.309,7 MFt kiadási előirányzat 

került jóváhagyásra, amely az év során 5.326,1 MFt-ra módosult. A módosított 
előirányzat 5.023,7 MFt összegben, 94,3 %-ban került felhasználásra. 

 
A módosított előirányzatból (5.326,1 MFt) a működési költségvetés 5.067,9 

MFt, a felhalmozási kiadás 258,2 MFt volt. 
 
Az eredeti előirányzatok az év során az alábbiak szerint változtak:  
 
- a 2009. évi kereset-kiegészítés fedezetének biztosításából (+71,9 MFt),  
- az Országmozgósításhoz kapcsolódó feladatok miatti kötelezettségből 

(+10,0 MFt), 
- a prémiumévek programmal és a különleges foglalkoztatási állománnyal 

kapcsolatos egyes munkáltatói költségek megtérítése érdekében történt 
előirányzat-emelésből (+2,2 MFt), 

- a fejezetek közötti megállapodások, pályázatok alapján biztosított 
pótelőirányzatok biztosításából (+71,2 MFt), 

- az intézményi működési bevételekből, amely többek között szolgáltatások 
díjbevételéből (szállás, kollégiumi elhelyezés, bérleti díjak, stb.) és ÁFA 
bevételekből, valamint a költségtérítéses képzésből, illetve pályázatból (TÁMOP 
4.2.3 Tudomány és biztonság), Innovációs szerződésből/GAMMA, továbbá 
nyelvtanfolyamokból képződött (+175,4 MFt), 

- a támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvételből képzésekhez 
kapcsolódóan, az EGT és Norvég finanszírozási Mechanizmus keretében 
támogatott „Katonák munkaerő-piaci reintegrációjának képzési programja” című 
projekt I. ütem végrehajtására, valamint telepíthető gyors diagnosztikai 
laboratóriumra (+41,7 MFt), 
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- a felhalmozási célú pénzeszköz átvételből informatikai és kiképzési 

eszközök, valamint készletek, szoftverek és számítástechnikai eszközök 
beszerzésére, továbbá gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére (+65,1 
MFt), 

- 2008. évi előirányzat-maradvány előirányzatosításából (+370,2 MFt), 
- valamint tárcán belüli átcsoportosításból (208,7 MFt) 
 adódott. 

 
A személyi juttatások eredeti előirányzata az év folyamán 2.454,0 MFt-ról 

2.798,2 MFt-ra, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 697,7 MFt-ról 
767,7 MFt-ra növelésre került. 

 
A módosított költségvetési kiadási előirányzatból (5.326,1 MFt) a személyi 

juttatások kiemelt előirányzat részesedése 52,5 %-ot (2.798,2 MFt), a 
munkaadókat terhelő járulékok 14,4 %-ot (767,7 MFt), míg együttesen a 
személyi jellegű kiemelt előirányzatok 66,9 %-ot (3.565,9 MFt) tettek ki. 

 
Tárgyévben a személyi juttatások címén 2.755,3 MFt került kifizetésre, míg 

a munkaadókat terhelő járulékok címén 741,4 MFt került elszámolásra, ami a 
módosított előirányzatokhoz viszonyítva előbbi esetében 98,5 %-os, míg utóbbi 
vonatkozásában 96,6 %-os teljesítést jelentett. 

 
A kifizetett személyi juttatásoknak és a járulékoknak a költségvetési cím 

összes kiadásaihoz viszonyított részaránya 69,6 %-ot tett ki. 
 
A módosított kiadási előirányzatból a dologi kiadások részesedése 27,7 % 

(1.473,1 MFt), mely előirányzat – a számottevő mértékű központi ellátás, illetve 
szolgáltatásnyújtás mellett – biztosította az Egyetem működésével kapcsolatosan 
felmerülő kiadások fedezetét. A kiemelt előirányzat 1.295,0 MFt-ban, 87,9 %-ban 
teljesült. 
 
 Az ellátottak pénzbeli juttatásainak módosított előirányzata 16,7 MFt volt, 
amely 61,1 %-ban teljesült (10,2 MFt). 
 
 A társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás módosított 
előirányzata 12,2 MFt volt, az előirányzat 77,0 %-ban teljesült (9,4 MFt). 
 
 Az Egyetem részére 258,2 MFt összegű módosított felhalmozási jellegű 
(intézményi beruházási) kiadási előirányzat állt rendelkezésre, melynek terhére 
számítástechnikai eszközök, oktatást segítő szoftverek, ügyviteli és 
kommunikációs eszközök, bútorok, stb. kerültek beszerzésre. A kiemelt előirányzat 
212,3 MFt összegben, 82,2 %-ban került felhasználásra. 
 

A módosított kiadási előirányzatok forrásait a 3.983,7 MFt összegű 
költségvetési támogatáson túl 907,1 MFt működési, 65,1 MFt felhalmozási bevétel, 
valamint 370,2 MFt előző évi költségvetési előirányzat-maradvány képezte. Az 
Egyetem működési és felhalmozási bevételei különféle képzések 
költségtérítéseiből, pályázatokkal elnyert összegek előirányzatosításaiból adódott. 
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Ezek a bevételi előirányzatok összességében 100,0 %-ban teljesültek. 

 
A kiadási előirányzatokon belül nemzetközi feladatokra 29,7 MFt került 

jóváhagyásra, amely NATO és PfP tanfolyamok, regionális nyelvképzés, 
multilaterális rendezvények, nemzetközi gyakorlatok és kiképzések fedezetét 
biztosította. A biztosított előirányzat teljesítése 95,6 %-os volt.  

 
A nemzetközi feladatokon belül a személyi juttatások és a munkaadókat 

terhelő járulékok módosított előirányzata együttesen 12,1 MFt volt, amely a 
kiadások 40,7 %-át tette ki. A dologi kiadások módosított előirányzata 17,6 MFt volt 
(59,3 %). A teljesítés a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 
esetében 11,0 MFt volt, ami 90,9 %-ot jelent. Ugyanez a mutató a dologi kiadások 
tekintetében 99,4% (17,5 MFt) volt. 

 
A 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 254,7 

MFt, mely az Egyetem készletbeszerzéseinek és informatikai, műszaki 
berendezések, sokszorosítási eszközök beszerzésének, karbantartási és egyéb 
szolgáltatási áthúzódó kiadásaira biztosít fedezetet. Ezen összeg tartalmazza a 
központi költségvetési fejezetek 2009. évi maradványtartási kötelezettsége 
teljesítését megalapozó intézkedésekről szóló 2007/2009. Kormányhatározat 
végrehajtása során az alcímen előírt kötelező előirányzat-maradvány képzési 
kötelezettség 222,7 MFt-os összegét is. 
 

Összességében megállapítható, hogy a működéshez szükséges feltételek 
az Egyetem számára a jóváhagyott költségvetési előirányzatok által biztosítottak 
voltak. 

 
 

Vagyon alakulása 
 
 

A cím vagyona 2.199,4 MFt, amely az előző évhez képest 257,2 MFt-tal 
(10,5 %-kal) csökkent.  

 
A befektetett eszközök állománya 190,4 MFt-os (18,1 %-os) csökkenést 

mutat, mely elsősorban a tárgyi eszközök nettó értékváltozásának következménye.  
 
A forgóeszközök állománycsökkenése 66,9 MFt (4,8 %), melynek csaknem 

felét a készletek 31,6 MFt-os csökkenése adja. 
 
 A címnél a „0”-ra leírt eszközök aránya 48,2 %. 
 
 A szállítók állománya 9,1 MFt-tal (14 %-kal) csökkent. 
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5. cím: Katonai Ügyészségek 
 
A cím 2009. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak: 

 
Cím, alcím, intézmény megnevezése: Katonai Ügyészségek 
 

Megnevezés 2008. évi 
tény 

2009. évi 
eredeti 

előirányzat

2009. évi 
módosított 
előirányzat

2009. évi 
tény 4/1. 4/3. 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 1 299,4 1 101,6 1 248,3 1 240,0 95,4% 99,3%
  ebből: személyi juttatás 934,6 777,6 900,8 892,6 95,5% 99,1%
Folyó bevétel 14,6 0,0 34,2 34,2 234,2% 100,0%
Támogatás 1 292,3 1 101,6 1 209,9 1 209,9 93,6% 100,0%
Előirányzat-maradvány 0,5 - 4,2 3,1 620,0% 73,8%
Létszám (fő)  163,0 165 165 165 101,2% 100,0%
 

MFt egy tizedessel 

 
A katonai ügyészi szervezet költségvetési létszáma 165 főben került 

engedélyezésre. Átlagos statisztikai állományi létszáma megegyezett az 
engedélyezett 165 fős (71 fő tiszt, 19 fő tiszthelyettes, 74 fő teljes munkaidőben- és 
1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott ügyészségi alkalmazott) létszámmal. 

 
A katonai ügyészségnél év közben szervezeti változás nem volt, 

létszámleépítésre nem került sor. 
 
A címhez tartozó intézmény PIR Törzsszáma: 701103 
 
A szervezet részére 1.101,6 MFt kiadási előirányzat került jóváhagyásra, 

amely az év során 1.248,3 MFt-ra módosult.  

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat: 1 101,6 0,0 1 101,6 777,6

Módosítások jogcímenként:      
A 2009. évi havi kereset-kiegészítés 
finanszírozásáról szóló, a Kormány 6/2009. 
(I.20.) Kormány rendeletén alapuló 
1005/2009. (I.20.) Kormány határozat 
végrehajtására kapott, elszámolási 
kötelezettséggel bíró támogatás ( PM 
eng.:350/4/2009. és 350/31/2009.): 

19,8  19,8 15,0

Intézményi működési és műk.célú pü.eszköz 
bevételek: 34,2 34,2   32,2

2008. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása: 4,2 4,2    
Tárcán belüli átcsoportosítás 88,5  88,5 76,0

2009. évi módosított előirányzat : 1 248,3 38,4 1 209,9 900,8
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A jóváhagyott előirányzatok év közben az alábbiak szerint változtak: 
 
− a 2009. évi kereset-kiegészítés fedezetének biztosításából (+19,8 MFt), 
− az intézményi működési bevételekből (+34,2 MFt), 
− 2008. évi előirányzat-maradvány jóváhagyásából (+4,2 MFt) 
− valamint tárcán belüli átcsoportosításból (88,5 MFt) adódott. 
 
A személyi juttatások eredeti előirányzata az év folyamán 777,6 MFt-ról 

900,8 MFt-ra, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 233,1 MFt-ról 256,3 
MFt-ra növelésre került. 

 
A módosított költségvetési kiadási előirányzatból (1248,3 MFt) a személyi 

juttatások kiemelt előirányzat részesedése 72,2 %-ot (900,8 MFt), a 
munkaadókat terhelő járulékok 20,5 %-ot (256,2 MFt), míg együttesen a 
személyi jellegű kiemelt előirányzatok 92,7 %-ot (1.157,0 MFt) tettek ki. 

 
Tárgyévben a személyi juttatások címén 892,6 MFt került kifizetésre, míg a 

munkaadókat terhelő járulékok címén 257,0 MFt lett felhasználva, ami a 
módosított előirányzatokhoz viszonyítva előbbi esetében 99,1 %-os, míg utóbbi 
vonatkozásában 100,3 %-os teljesítést jelentett. 

 
A módosított kiadási előirányzatból a dologi kiadások részesedése — 

jelentős mértékű központi természetbeni ellátás és szolgáltatásnyújtás mellett — 
7,0 % (87,8 MFt), míg az egyéb működési célú támogatások, kiadások (segélyek) 
(3,5 MFt) részesedése 0,3 % volt. A jóváhagyott dologi kiadásokhoz képest a 
teljesítés mértéke 98,9 %-os (86,9 MFt) volt, amely biztosította az intézmény 2009. 
évi folyamatos működését. 

 
A cím módosított kiadási előirányzata 1240,0 MFt összegben, 99,3 %-ban 

felhasználásra került. 
 
A költségvetés bevételi oldalát az 1.209,9 MFt költségvetési támogatáson 

túl 34,2 MFt intézményi bevétel és 4,2 MFt maradvány képezte. 
 
A Katonai Ügyészségek részére jóváhagyott 2008. évi 53 eFt összegű 

jutalomkeret-maradvány felhasználásra került, valamint a szervezet - a 141 eFt 
összegű - visszafizetési kötelezettségének is eleget tett. 
 

A katonai ügyészi szervezetnek a Magyar Köztársaság ügyészségének 
országos táv-adatátviteli hálózatához történő csatlakozás érdekében a honvédelmi 
miniszter 2008. évi pénzeszköz-maradvány terhére 4,0 MFt összegű előirányzatot 
hagyott jóvá. Közbeszerzési eljárás keretében a szervezet tárgyévben 3,0 MFt-ot 
használt fel, a fennmaradó összeg pénzügyi teljesítése következő évre húzódik át.   

 
A címen – az előző évről áthúzódó előirányzat-maradványokkal együtt -  4,5 

MFt 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat- maradvány 
keletkezett. 
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A katonai ügyészségi szervekhez 2009-ben 2.234 büntető feljelentés 

érkezett, amely az előző évhez viszonyítva 548 feljelentéssel több volt, ez 32,5 %-
os növekedést jelentett. 

 
Az ismert, vagy ismertté vált 1.624 fő elkövető közül 328 fő volt a Magyar 

Honvédség tényleges állományába tartozó katona, ez az elkövetők 20,2 %-a 
(2008-ban 36,5 % volt). 

 
A katonai ügyészségek 2009. évben összesen 531 esetben folytattak le 

ügyészi vizsgálatot, amely az előző évhez képest 1,5 %-os növekedést mutat 
(2008. évben 523 eset). 

 
 

Vagyon alakulása 
 
 

A cím vagyona 23,2 MFt, mely az előző évhez mérten 7,1 MFt (23,5%) 
mértékű csökkenést mutat. 

 
A befektetett eszközök állománya 2,1 MFt-os, azaz 13,7 %-os csökkenést 

mutat, mely alapvetően a tárgyi eszközök 2 MFt-os csökkenéséből adódik. 
 
 A címnél a „0”-ra leírt eszközök aránya nagyon magas, 85,2 %. 
 
 A forgóeszközök állományának az előző évhez mért 5 MFt, azaz 33,5%-os 
csökkenése elsősorban a készletek értékében bekövetkezett nagyarányú (94 %-
os) csökkenéssel indokolható. 
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6. cím: HM Állami Egészségügyi Központ 

 
A cím 2009. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak: 
 

Cím, alcím, intézmény megnevezése: 6. cím HM Állami Egészségügyi Központ 

Megnevezés 2008. évi 
tény 

2009. évi 
eredeti 

előirányzat

2009. évi 
módosított 
előirányzat

2009. 
évi tény 4/1 4/3 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 millió forintban, egy tizedessel %- ban 

Kiadás  21.973,1 15.908,4 20.721,9 19.659,9 89,5% 94,9%
ebből:  személyi juttatás 9.730,8 9.230,1 9.263,9 9.173,9 94,3% 99,0%
Folyó bevétel 13.988,8 11.374,2 13.793,6 13.819,3 98,8% 100,2%
Támogatás 8.233,8 4.534,2 6.703,7 6.703,7 81,4% 100,0%
Előirányzat-maradvány 0,0 - 224,6 224,6 - 100,0%
Létszám (fő) 2 770,0 2 991 2 991 2 763 99,7% 92,4%
 
 

                 Előirányzat-módosítások levezetése 
M Ft, egy tizedessel 

 
A címhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: (PIR: 714163) 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatá
s 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat: 15 908,4 11 374,2 4 534,2 9 230,1
Módosítások jogcímenként:      
A 2009. évi havi kereset-kiegészítés 
finanszírozásáról szóló, a Komány 6/2009. (I.20.) 
Kormány rendeletén alapuló 1005/2009. (I.20.) 
Kormány határozat végrehajtására kapott, 
elszámolási kötelezetséggel bíró támogatás ( PM 
eng.:350/4/2009. és 350/31/2009.) 

367,6  367,6 278,7

1215/2009. (XII.18.) Kormány határozat 
végrehajtása: a költségvetés általános tartaléka 
terhére (18.658/2009. PM eng.) 

2 300,0  2 300,0  

1214/2009 (XII.18.) Kormány határozat alapján - a 
korábban a  2009. évi államháztartási egyensúly 
megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 
1033/2009. (III.17.) Kormány határozattal zárolt - 
előirányzatok megvonása  

-500,0  -500,0  

Fejezetek közötti megállapodások, pályázatok 
alapján biztosított pótelőirányzat 1,9  1,9 0,6

Tárgyévi saját többletbevételek felhasználása: 1 018,8 1 018,8   72,5
       személyi juttatásokra                           72,5  
       járulékokra                                           10,5  
       dologi kiadásokra                               473,3  
       intézményi beruházásokra                 462,5  
Tárcán belüli átcsoportosítás 0,0  0,0 -321,8
A HM egészségügyi tevékenységet folytató 
intézeteinél az eredetileg tervezett OEP támogatás 
növekménye: 

1 400,6 1 400,6   3,8

2008. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása 224,6 224,6  
Módosított előirányzat változása: 20 721,9 14 018,2 6 703,7 9 263,9
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Honlapjának címe: www.aek.gov.hu 

 
A 6. HM Állami Egészségügyi Központ költségvetési címet érintően 2009. 

évben szervezeti változás nem volt. 
 

A költségvetési címen a 2007. július 01-én megalakult HM Állami 
Egészségügyi Központ változatlan struktúrában folytatta tevékenységét 2009. 
évben is. 

A HM ÁEK a Róbert Károly Krt.-i központi telephelye (aktív fekvőbeteg 
ellátás, szakambuláns járóbeteg ellátás, speciális szakrendelések) mellett további 6 
telephelyen működik: a Podmaniczky utcai (aktív fekvőbeteg ellátás, szakambuláns 
járóbeteg szakrendelés), a budapesti Szanatórium utcai, két hévízi, a balatonfüredi 
és a verőcei telephely (rehabilitáció, utókezelés, gondozás, krónikus fekvőbeteg 
ellátás). A 2008. évihez képest a jogszabályban rögzített 1156 aktív fekvőbeteg 
ágyszám nem változott, míg a működő ágyak száma összesen1985 volt.  

 
A HM ÁEK területi ellátási kötelezettséggel bíró speciális és ágazati 

feladatokat is teljesítő súlyponti kórházként funkcionál úgy, hogy biztosítja egyrészt 
a korábban a HM, az EÜM, az IRM és a GKM felügyelete alá tartozott 
egészségügyi intézetek igényjogosultjai egészségügyi ellátását, másrészt pedig a 
HM mellett más minisztériumok (IRM, az ÖM, stb.) által igényelt speciális ágazati 
egészségügyi szolgáltatásokat. 

 
Alaptevékenységi körébe tartozik a járóbeteg - és a fekvőbeteg ellátáson, a 

rehabilitáción, a krónikus fekvőbeteg ellátáson és a speciális szakellátáson 
túlmenően többek között az MH HEK által működtetett katasztrófa–egészségügyi 
biztosítási rendszerben való részvétel és a Budapest Főváros ügyeleti 
rendszerében a rá háruló külső feladatok végzése, továbbá orvostudományi 
kutatási és kísérleti fejlesztés. 

 
Az előző évet bázisnak tekintve elmondható, hogy minden ellátási területen 

nőtt az esetszám, azonban a finanszírozás változatlan szinten tartását garantáló 
Teljesítmény Volumen Korlát (TVK) emelése elmaradt. Fekvőbeteg ellátás 
területén az OEP által éves szinten kifizetett TVK 49.827,72 súlyszám volt, 
szemben a 63.815,72 teljesített súlyszámmal. A járóbeteg ellátásban a havi 
esetszám az előző évi 66.200-ról 69.450-re emelkedett, az ambuláns ellátás havi 
átlagos 78,131 millió pont finanszírozott TVK-jával szemben a teljesítés 110 millió 
pont. A labordiagnosztika és transzfuziológia területén a fekvőbeteg osztályról kért 
konzíliumokkal együtt a havi esetszám a 2008. évi 31.400-ról 35.700-ra 
emelkedett, tovább növelve az ezen a területen is tapasztalható 
alulfinanszírozottságot. 

 
A  HM Állami Egészségügyi Központ költségvetési cím költségvetési 

engedélyezett létszámkerete 2.991 főben került meghatározásra. 
 

A cím 2009. évi 2.764 fős nyitó statisztikai állományi létszámával szinte 
megegyező a december 31-ei záró létszám, amely 2.780 fő volt. A tényleges 
átlagos statisztikai állományi létszám elérte a 2.763 főt, mely az alábbi 
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állománycsoportokból tevődött össze: 159 fő tiszt, 167 fő tiszthelyettes, 12 fő 
szerződéses legénység, 2.425 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott 
közalkalmazott. 
 

A 6-os cím alá tartozó intézmény részére a feladatok végrehajtására 
eredetileg 15.908,4 MFt kiadási előirányzat került jóváhagyásra, mely az év 
során 20.721,9 MFt-ra növekedett, ami azonban 6,5%-kal kevesebb a 2008. évi 
módosított előirányzatnál. A jóváhagyott 20.721,9 MFt előirányzat 19.659,9 MFt-
ban (94,9%) teljesült.  

 
Az eredeti előirányzathoz viszonyított növekedés alapvetően a HM ÁEK 

működőképességének fenntartásával (költségvetési támogatás és OEP 
többletbevétel), intézményi saját bevételek előirányzatosításával, 2008. évi 
előirányzat-maradvány igénybevételével van összefüggésben. Az 1033/2009. 
(III.17.) kormányhatározatban elrendelt előirányzat-zárolás a HM ÁEK működési 
költségvetésében 500,0 MFt zárolást eredményezett, mely összeg később 
megvonásra is került. A Kormány a költségvetés általános tartaléka terhére az 
1215/2009. (XII.18.) számú határozatában 2.300,0 MFt pótelőirányzatot hagyott 
jóvá a HM ÁEK működtetésével kapcsolatban felmerült többletkiadások fedezetére. 
 

A kiadási előirányzatból – jelentős mértékű központi természetbeni ellátás és 
szolgáltatásnyújtás mellett – a működési kiadásokra 19.876,4 MFt (95,9%), míg a 
felhalmozási kiadásokra 845,5 MFt (4,1%) állt rendelkezésre.  
 

A módosított kiadási előirányzatból a személyi juttatások részesedése 44,7 
%-ot, a munkaadókat terhelő járulékok 13,5%-ot, míg együttesen 58,2%-ot tett 
ki. A személyi juttatások 9.230,1 MFt eredeti előirányzata 0,4%-kal 9.263,1 MFt-ra, 
a munkaadókat terhelő járulékok eredeti 2.781,8 MFt előirányzata 0,7%-kal 2.802,4 
MFt-ra felemelésre került. A személyi juttatások előirányzata 99,0%-ban, a 
járulékok előirányzata pedig 98,1%-ban teljesült. A két előirányzat-csoport 
felhasználása a cím összes kiadásainak 60,6%-át tette ki.  

A személyi állomány illetménnyel, munkabérrel történő ellátása az 
előírásoknak megfelelően történt. A HM ÁEK-nél 2009-ben állományon kívüli 
béralap terhére történő foglalkoztatás nem volt. A kiadott katonai megbízási díjkeret 
80,9%-a, a külső megbízási díjkeret 100,0%-a került felhasználásra. Az intézmény 
speciális helyzete alapján jelentős túlóra, túlszolgálati díjkerettel gazdálkodik (2009-
ben 301,0 MFt), melyet 65,6%-on teljesített. A felhasználás alacsonyabb voltát a 
takarékossági intézkedések hatására 2009. július és 2009. szeptember között 
végrehajtott túlórák szabadidőben történő megváltása indokolja. A felszámított 
parancsnoki jutalomkeret (69,3 MFt) felhasználása 100,0%-os volt. 
 

A módosított kiadási előirányzatból a dologi kiadások részesedése 37,4%, 
7.753,1 MFt, az intézményi beruházások részaránya 4,1%, 845,5 MFt volt. 
Segélyekre 57,0 MFt (0,3%) kiadási előirányzat került biztosításra.  

 
 A 7.753,1 MFt összegű dologi kiadások előirányzata 89,6%-on, 6.946,0 Ft 

összegben teljesült. A fennmaradó 807,1 MFt előirányzat kötelezettségvállalással 
terhelt előirányzat-maradványként jelentkezik. A dologi kiadások előirányzatai az 
intézet működőképességének fenntartásán túl csak úgy tudták biztosítani a 
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speciális tevékenységből adódó betegellátáshoz szükséges egészségügyi anyagok 
és szolgáltatások fedezetét, hogy az intézmény lejárt, határidőn túli számláinak 
összege havonta növekvő tendenciát mutatott és 2009. december 31.-én 
meghaladta az 3,9 Mrd Ft-ot, melyből 2 Mrd Ft-ot meghaladó összeget tett ki a 60 
napon túli és az átütemezett tartozások állománya. 

 
A jelentős összegű, és tartósan fennálló és folyamatosan növekvő 

tartozásállomány kialakulása következtében az intézményhez 2009. augusztus 10-
én kincstári biztos került kijelölésre. A tárca vezetése a tartozásállomány 
növekedésének megállítására intézkedésre szólította fel a HM ÁEK főigazgatóját. A 
tárca vezetése részéről megfogalmazott elvárásoknak megfelelően a HM ÁEK 
főigazgatója kiadta a 127/2009. nyt. számú intézkedését, mely többek között 
szigorította a létszámgazdálkodást, a szolgálati gépjárművek igénybevételét, a 
túlmunka kifizetéseket, a készletgazdálkodást, a szolgálati telefonhasználatot, 
előírásokat fogalmazott meg az egyes telephelyek közötti szállítások, 
párhuzamosan végzett feladatok racionalizálására. A bevezetett takarékossági 
intézkedések, valamint a kincstári biztos jelentéseiben javasolt intézkedési tervben 
foglaltak azonban rövid távú távon még kellően nem éreztethették költségvetési 
hatásukat. 

 
A tartozásállomány kialakulásának alapvető oka — a kincstári biztos által is 

megerősítetten — az, hogy a TVR a feladatellátás szempontjából jogelőd 
intézményekhez viszonyítva jelentősen csökkent, mely éves szinten mintegy 40 %-
kal kevesebb összegű OEP bevétel biztosítását teszi csak lehetővé. A HM ÁEK 
által ellátandó igényjogosultsági kör viszont az elődintézményekéhez képest nem 
cso9kkent, sőt egyes területeken még nőtt is. Ennek következményeként — 
minden belső intézkedés ellenére — az alacsonyan megállapított TVR-rel szemben 
folyamatos az OEP által nem finanszírozott többletteljesítmény, mely 
többletkiadásokat von maga után. A TVR nagyságrendi felemelése az EÜM-nél, 
illetve az OEP-nél már több alakalommal lett kezdeményezve, érdemi módosításra 
azonban ezideig még nem került sor. 

 
 Az egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat 44,7 
MFt összegű eredeti előirányzata év közben 57,0 MFt-ra módosult, mely 57,5 MFt-
ra teljesült. 
 
 A HM ÁEK az intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzaton 
eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A felhalmozási kiadások előirányzata a 
jóváhagyott 2008. évi előirányzat-maradványból, az időközben megszűnt Országos 
Gyógyintézeti Központ által – csontvelő transzplantációs tevékenység gyógyszer-
és egyéb fogyóanyag elszámolása keretében – megtérített 367,0 MFt összegű 
központi bevétel HM ÁEK részére történő biztosításából, valamint saját bevétel 
terhére történő előirányzatosításból tevődött össze. A jóváhagyott 845,5 MFt 
összegű módosított előirányzat 731,2 MFt-ban, 86,5%-on teljesült úgy, hogy ezen 
kiemelt előirányzat terhére került elszámolásra a HM ÁEK — összeségében 
mintegy 500,0 MFt-ot kitevő, max. 300,0 MFt EU-s forrásból utólagosan 
finanszírozott — „XXI. századi betegkezelésre való felkészülés” projekt is (a 
végelszámolás, s az EU-s forrás megtérítése áthúzódott 2010. évre). A 
fennmaradó összeg kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványként 
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húzódik át 2010. évre. 
 

A jóváhagyott költségvetés bevételi oldalát a költségvetési támogatáson 
(6.703,7 MFt) túl 1.015,1 MFt intézményi működési bevétel, 224,6 MFt előző évi 
előirányzat-maradvány, 3,7 MFt felhalmozási célú pénzeszközátvétel és 
támogatásértékű felhalmozási bevétel, valamint 12.774,8 MFt OEP-től átvett 
pénzeszköz képezte. A 20.721,9 MFt összegű módosított bevételi előirányzat 
20.747,6 MFt összegben, 100,1 %-on teljesült.  

 
Az OEP-től átvett pénzeszközök 11.374,2 MFt-os eredeti előirányzata 

12.774,8 MFt-ra módosult, és 12.774,8 MFt-ban teljesült. Ezen összeg azonban a 
költségvetési cím szintjén alapvetően csak a személyi juttatásokra és azok 
járulékaira (összesen 11.923,0 MFt) nyújtott fedezetet. A fennmaradó 851 MFt 
részbeni fedezetet biztosított a dologi és felhalmozási kiadások kifizetéséhez, így 
csökkentve valamelyest az év végére egyébként is jelentős mértékű 
tartozásállományt. 

A dologi és felhalmozási jellegű kiadásokat döntő hányadában a tárca 
finanszírozta közvetlen költségvetési támogatás nyújtásával, illetve közvetetten 
más HM szervezetek (HM IÜ, HM FLÜ stb.) központilag biztosított térítésmentes 
természetbeni ellátás és szolgáltatásnyújtás formájában. Ez utóbbi ellátás és 
szolgáltatásnyújtás összege kb. 5,8 MrdFt-ot tett ki, így a HM ÁEK-re fordított 
források összege meghaladta a 26,5 MrdFt-ot. 
 
 Az 1.015,1 MFt összegű módosított intézményi működési bevételi 
előirányzat 1.011,4 MFt-ra teljesült. A befolyt bevételek döntően az egészségügyi 
ellátásért fizetett térítési díjból és ápolási díjból, másrészt pedig helységek tartós 
bérbeadásából befolyt bevételből, illetve egyéb egészségügyi szolgáltatásból 
befolyt bevételből képződtek. A működési bevétel teljesítése mintegy 20%-kal nőtt 
a 2008. évi teljesítéshez képest. 
 

A 2008. évi előirányzat-maradvány jóváhagyott összege 224,6 MFt volt, 
mely teljes egészében (dologi kiadások 5,1 MFt; felhalmozási kiadások 219,5 MFt) 
felhasználásra került. 

 
A címen 2009. évben 1.087,7 MFt kötelezettségvállalással terhelt 

maradvány keletkezett, melyből 114,3 MFt intézményi beruházások, 945,9 MFt 
dologi kiadások kiemelt előirányzaton kerül 2010. évben felhasználásra. 

 
 

Vagyon alakulása 
 
 
A cím vagyona 7.952,7 MFt, mely összességében az előző évhez képest 

csekély mértékben, 48 MFt-tal (0,6 %-kal) csökkent. Ezen belül az eszközök 
összetétele változott nagyobb mértékben, mivel a befektetett eszközök állománya 
549,2 MFt-tal (9,6 %-kal) csökkent, míg a forgóeszközök állománya közel ennyivel, 
501,2 MFt-tal (21,7 %-kal) nőtt. 

 
A befektetett eszközök állományváltozása az immateriális javak 49,3 MFt-os 
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növekedéséből és a tárgyi eszközök nettó értékének 598,5 MFt-os csökkenéséből 
tevődik össze.  
 
 A címnél a „0”-ra leírt eszközök aránya 30,3 %. 
 
 A forgóeszközökön belül a legnagyobb növekedést, 966,6 MFt-ot a 
pénzeszközök állományváltozása mutatja. Ezen kívül a követelések értéke nőtt 
21,3 MFt-tal, míg a készletek és az egyéb aktív pénzügyi elszámolások csökkentek 
483,7 MFt-tal, illetve 3 MFt-tal. 
 
 A szállítók állománya 4.124,3 MFt-tal (négy és fél szeresére) nőtt az előző 
évihez képest. 
 

 



 122
C) Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
8. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 

 
 8/1 alcím: Beruházás 
 

Az alcím 2009. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak: 
 

millió forintban, egy tizedessel 

2008. évi 
tény

2009. évi 
eredeti 

előirányzat

2009. évi 
módosított 
előirányzat

2009. évi 
tény

4/1       
(%-ban)

4/3      
(%-ban)

1 2 3 4 9 6
1 832,0 1 223,0 1 590,4 1 313,6 71,7% 82,6%

Ebből: személyi 
juttatás - -

központi 
beruházás 1 832,0 1 223,0 1 590,4 1 313,6 71,7% 82,6%

450,0 450,0 450,0 450,0 100,0% 100,0%
1 327,4 773,0 862,7 862,7 65,0% 100,0%

204,6 277,7 113,6 55,5% 40,9%
- -

Megnevezés

  

Létszám (fő) 

Kiadás 

Folyó bevétel 
Támogatás 
Előirányzat-maradvány

  
 

Előirányzat-módosítások levezetése 
 

millió forintban, egy tizedessel 

2009. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat 1 223,0 450,0 773,0 0,0
2008. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 277,7 277,7
 -Saját intézménynek, meghatározott feladatra 89,7 89,7
Módosított előirányzat 1 590,4 727,7 862,7 0,0

 
Az alcím eredeti előirányzata a következő jogcímcsoportokon került jóváhagyásra: 
 
8  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 

1  Beruházás 
 

5  Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok 
2  Felhalmozási költségvetés 
  5  Lakástámogatás 1.200,0 MFt 
  6  Lakásépítés 23,0 MFt 

 
 Összesen:  1.223,0 MFt 
 
 
 A költségvetési évben előirányzat-módosítással Lakásépítés kiemelt 
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előirányzatára 89,7 MFt, illetve a PM által visszahagyott 277,7 MFt került 
jóváhagyásra. 
 

Az évközi módosításokat figyelembe véve az alábbi módosított központi 
beruházási előirányzatokkal rendelkezett a tárca: 
 
8  Fejezeti kezelésű előirányzatok 

 
1  Beruházás 

 
 

5  Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok 
2  Felhalmozási költségvetés 
  5  Lakástámogatás 1.200,0 MFt 
  6  Lakásépítés 390,4 MFt 

 
 

A módosított előirányzat a Lakástámogatás feladaton teljes mértékben 
felhasználásra került. A Lakásépítésen tárgyévi támogatásból teljesítés nem 
történt, viszont a beruházás egyes részfeladatai a jóváhagyott előző évi maradvány 
terhére 113,6 MFt összegben végrehajtásra kerültek. A kiemelt előirányzaton 276,8 
MFt kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány keletkezett. 

 
A központi beruházások módosított előirányzata részleteiben a 

következők szerint biztosította a tárca 2009. évi feladatainak ellátását: 
 
 Lakástámogatás 

 
millió forintban, egy tizedessel 

2009. évi előirányzat-módosítások 
levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat  1.200,0 450,0 750,0 0,0
Módosítások kedvezményezettenként 
- Saját intézménynek, meghatározott 
feladatra 

 

Módosított előirányzat 1.200,0 450,0 1.200,0 0,0
 

millió forintban, egy tizedessel 
Kiadásból 

2009. évi teljesítés levezetése Kiadás Működésre Meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma  

− magánszemély 1.200,0  1.200,0

Összes kifizetés 1.200,0  1.200,0

 
A lakástámogatás központi beruházás 2009. évi eredeti előirányzata 1.200,0 

MFt összegben került jóváhagyásra a költségvetési törvényben, melynek forrása 
750,0 MFt költségvetési támogatás valamint 450,0 MFt saját bevétel. A tervezett 
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saját bevétel lakáselidegenítésből teljesült. E feladatra e mellett lakáselidegenítési 
bevételből az 1/3 HM háttérintézményei alcímen is került előirányzat jóváhagyásra 
(924,8 MFt). Az előirányzat célja a honvédelmi szervvel hivatásos és szerződéses 
szolgálati, köztisztviselői, valamint közalkalmazotti jogviszonyban álló személyek 
lakásépítésének-, vásárlásának támogatása. Miniszteri döntés szerint az összeg 
visszatérítendő, hosszúlejáratú lakáscélú munkáltatói kölcsönök, illetve vissza nem 
térítendő támogatások folyósítására használható fel a támogatás igénylésének 
sorrendjében. A Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keret 
számláról az igényekhez igazodóan lehívott összeg az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 
„HM Lakásépítés és –vásárlás munkáltatói támogatása” elnevezésű számláról 
kerül folyósításra. 
 
Lakásépítés 
 

millió forintban, egy tizedessel 

2009. évi előirányzat-módosítások 
levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat  23,0 23,0 0,0
Módosítások kedvezményezettenként 
- Saját intézménynek, meghatározott feladatra +89,7 +89,7 

− 2008. évi előirányzat-maradvány 
igénybevétele +277,7 +277,7  

Módosított előirányzat 390,4 277,7 112,7 0,0
 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Kiadásból 

2009. évi teljesítés levezetése Kiadás Működésre Meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma  

− egyéb (Lakásépítés) 0,0  0,0
- 2008. évi előirányzat-maradvány 
igénybevétele 

113,6  113,6

Összes kifizetés 113,6  113,6

 
 

A bánkúti radart üzemeltető állomány lakáshiányának enyhítése érdekében, 
illetve a nagyvisnyói település radar okozta problémáinak kezelése érdekében a 
HM 6 db szolgálati és 6 db szociális bérlakás megépítését tervezte. Az építésre 
alkalmas ingatlant a nagyvisnyói községi önkormányzat biztosította. 

 
Ezen feladatra a 2009. évi költségvetésben 23,0 MFt, valamint 2008. évi 

előirányzat-maradványként 277,7 MFt, illetve az 1/3 alcímről előirányzat 
átcsoportosítással 89,7 MFt biztosításával összesen 390,4 MFt előirányzat állt 
rendelkezésre. A meglévő előirányzat kifizetése áthúzódott 2009. évre, melyből 
ténylegesen 113,6 MFt került kifizetésre a 2008. évi előirányzat-maradvány terhére. 
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 8/2 alcím: Ágazati célelőirányzatok 
 

Az alcím 2009. évi költségvetési előirányzatai a következőképpen alakultak: 
 

millió forintban, egy tizedessel 

2008. évi 
tény

2009. évi 
eredeti 

előirányzat

2009. évi 
módosított 
előirányzat

2009. évi 
tény

4/1      
(%-ban)

4/3     
(%-ban)

1 2 3 4 5 6
39 408,9 35 838,6 37 605,8 36 657,0 93,0% 97,5%

ebből: személyi juttatás - -
központi beruházás - -

1 059,8 186,6 186,5 17,6% 99,9%
38 352,1 35 838,6 37 281,8 37 281,8 97,2% 100,0%

11,9 137,4 16,7 140,3% 12,2%
0,0 - -

Támogatás 
Előirányzat-maradvány
Létszám (fő) 

Megnevezés

  
Kiadás 

Folyó bevétel 

 
 

Előirányzat-módosítások levezetése 
 
 

millió forintban, egy tizedessel 

2009. évi előirányzat-módosítások 
levezetése Kiadás Bevétel Támogatás

Kiadásból 
személyi 
juttatás

2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat 35 838,6 35 838,6 0,0

1214/2009 (XII.18.) Kormány határozat 
alapján - a korábban a  2009. évi 
államháztartási egyensúly megőrzéséhez 
szükséges intézkedésekről szóló 1033/2009. 
(III.17.) Kormány határozattal zárolt - 
előirányzatok megvonása 

-800,0 -800,0

Feladatköri átrendezések és az új feladatok 
érdekében végrehajtott tárcán belüli 
átcsoportosítások

2 386,2 2 386,2

Fejezetek közötti megállapodások alapján 
átadott előirányzat -143,0 -143,0

Intézményi bevételi előirányzat felhasználása 186,6 186,6

2008. évi előirányzat-maradvány 
igénybevétele

137,4 137,4

Módosított előirányzat 37 605,8 324,0 37 281,8 0,0
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Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle 

Group) 
 

millió forintban, egy tizedessel 

2009. évi előirányzat-módosítások 
levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat 200,0 200,0 0,0
Egyéb előirányzat-változások 
jogcímenként  

− Előirányzat módosítás a fejezet 
felügyeletét ellátó szerv vezetője 
jogkörében a PM egyetértésével 

-200,0 -200,0 

Módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0
 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Kiadásból 

2009. évi teljesítés levezetése Kiadás Működésre Meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma  

Összes kifizetés 0,0  0,0

 
 
 A feladatra jóváhagyott eredeti előirányzat összege 200,0 MFt volt, mely 
előirányzat a NATO és az EU részére felajánlott készenléti alegységek 
felkészülése és alkalmazása során felmerülő kiadások biztosítása érdekében került 
megtervezésre. Tekintettel arra, hogy az alegységek 2009. évben nem kerültek 
lehívásra, ezért a teljes előirányzat átcsoportosításra került a Magyar Honvédség 
afganisztáni szerepvállalásával összefüggő többletkiadások fedezetére. 
 
 
 

Társadalmi szervek támogatása 
 

millió forintban, egy tizedessel 

2009. évi előirányzat-módosítások 
levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat  253,5 253,5 0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként  
− Előirányzat-módosítás a fejezet 

felügyeletét ellátó szerv vezetője 
jogkörében 

+128,2 +128,2 

Módosított előirányzat 381,7 0,0 381,7 0,0
 
 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2009. évi teljesítés levezetése Kiadás Kiadásból 
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Működésre Meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma  
− egyéb (Társadalmi szervek) 378,2 66,7 311,5
Összes kifizetés 378,2 66,7 311,5

 
A HM fejezet a 8/2 Ágazati célelőirányzatok alcímen belül a társadalmi 

szervezetek részére 381,7 MFt támogatást nyújtott, elsősorban sport és 
kulturális célokra, továbbá tudományos tevékenységre, valamint érdekképviseleti 
és un. ernyőszervezetek működési támogatására az alábbiak szerint: 
 

• Az Egyéb társadalmi szervek támogatása jogcím 60 MFt-os előirányzatán 
belül a társadalmi szervek részére kiírandó kommunikációs pályázatok 
fedezetére 16 MFt, a kulturális egyesületek támogatására 9,0 MFt, a 
sportegyesületek támogatására pedig 35 MFt került jóváhagyásra. A 2009. 
évi módosított előirányzat 69,5 MFt, a teljesített kiadások összege 66,0 MFt-
ot tett ki, illetve 3,5 MFt kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
képződött. 
 

• A Budapesti Honvéd Sportegyesület (eredeti előirányzat 100 MFt) részére 
2009. évben 210 MFt került biztosításra, mellyel a sportegyesület a HM 
igényének megfelelően hatékonyan segíti elő a hivatásos és szerződéses 
állomány fizikai felkészítését, hozzájárul az igényjogosult állomány 
egészséges életmódjának fenntartásához, továbbá sportolói részt vesznek a 
HM és az MH toborzói tevékenységében is. 

 
• A Magyar Futball Akadémia Alapítvány részére – tevékenységének 

támogatásaként – 25,0 MFt került átutalásra. Az alapítvány közreműködik a 
HM toborzó tevékenysége eredményességének javításában. 

 
• A Magyar Hadtudományi Társaság működéséhez és tudományos 

programok szervezésére 5,5 MFt került átutalásra. 
 

• A Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti 
Szövetsége támogatására 1,0 MFt került átutalásra a szerződésben foglalt 
feladatok végrehajtására. 

 
• A Honvéd Kulturális Egyesület részére a költségvetési törvényben 

jóváhagyott 4,0 MFt került biztosításra. 
 

• Támogatási szerződés keretében nyújtottunk a Honvédszakszervezet, a 
Honvédségi Dolgozók Szakszervezetének, a Bajtársi Egyesületek Országos 
Szövetségének és a Csapatok Érdekvédelmi Szövetségének 
összességében 29,7 MFt támogatást az érdekképviseleti munkájuk 
végzéséhez. 
 

• Az un. ernyőszervezetek (HTBK, HNYK, MATASZ, MEASZ, MHKHSZ, 
HOSOSZ) támogatására 37,0 MFt lett jóváhagyva, ami teljes egészében 
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felhasználásra került. A támogatás a szervezetek működési költségeinek, 
valamint a tárcával közösen megrendezett programok megvalósításának 
forrása. 

 
 

 Kht-k által ellátott állami feladatok finanszírozása 
 
 

millió forintban, egy tizedessel 

2009. évi előirányzat-módosítások 
levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat  4.398,0 4.398,0 0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként  
− Előirányzat-módosítás a fejezet felügyeletét 

ellátó szerv vezetője jogkörében 1.865,7 121,6 1.744,1 

Módosított előirányzat 6.263,7 121,6 6.142,1 0,0
 
 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Kiadásból 

2009. évi teljesítés levezetése Kiadás Működésre Meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma  
− közhasznú társaság 6.263,6  6.263,6
Összes kifizetés 6.263,6  6.263,6

 
A Honvédelmi Minisztérium alapítói felügyelete alatt három közhasznú 

társaság működött. 
A közhasznú társaságokkal kapcsolatos információk és adatok részletesen 

megtalálhatóak a 40-43. oldalakon. 
 
 
 Nemzetközi kártérítés 
 

millió forintban, egy tizedessel 

2009. évi előirányzat-módosítások 
levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat  0,0 0,0 0,0 0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként  
− előző évek előirányzat maradványának 

felhasználása 122,5 122,5  

Módosított előirányzat 122,5 122,5 0,0 0,0
 

millió forintban, egy tizedessel 
2009. évi teljesítés levezetése Kiadás Kiadásból 
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Működésre Meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma  
− magánszemély (8 fő) 1,8  1,8
Összes kifizetés 1,8  1,8

  
A jogcímcsoporton eredeti előirányzatot nem terveztünk. Az évközi 

módosítások eredményeként 122,5 MFt előző évi előirányzat-maradvány került 
jóváhagyásra, melyből összességében 1,8 MFt került felhasználásra az okozott 
károk megtérítésére. Az előirányzat a nemzetközi katonai együttműködés során 
okozott károk megtérítésével kapcsolatban felmerülő kiadások biztosításáról szóló 
2241/2004. (IX. 29.) Korm. határozat alapján a Honvédelmi Minisztérium fejezetnél 
létrehozott „Nemzetközi kártérítés” forgóalapból történő kártérítések kifizetését 
biztosítja. A kárigények elbírálása és azok pénzügyi rendezése 2008. 11. 30-ig a 
NATO (PfP) SOFA hatálya alá tartozó kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárásról 
szóló 79/2002. (IV. 13.) Korm. rendelettel összhangban történt. 2008. 12. 01-től a 
Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési 
ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Korm 
rendelet lépett hatályba. 

 
 A forgóalap 120,7 MFt összegű maradványa jellegéből adódóan 
kötelezettség-vállalással terhelt. 
 
 
 Hozzájárulás a NATO katonai költségvetéséhez 
 
 

millió forintban, egy tizedessel 

2009. évi előirányzat-módosítások 
levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat  4.056,0 4.056,0 0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként  
− 2008. évi előirányzat maradvány 

felhasználása +1,1 +1,1  

− Előirányzat-módosítás a fejezet 
felügyeletét ellátó szerv vezetője 
jogkörében  

+547,1 +547,1 

Módosított előirányzat 4.604,2 1,1 4.603,1 0,0
 
 
 
 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Kiadásból 

2009. évi teljesítés levezetése Kiadás Működésre Meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma  
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− egyéb (NATO) 4.597,3 4.597,3 
Összes kifizetés 4.597,3 4.597,3 

 
 A feladatra jóváhagyott eredeti előirányzat összege 4.056,0 MFt volt, mely  
1,1 MFt előző évi előirányzat-maradvánnyal megemelésre került. Évközben a 
fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője jogkörében további, összesen 547,1 MFt 
költségvetési támogatás került biztosításra ezen jogcímcsoportra. A 4.604,2 MFt 
módosított előirányzatból 4.597,3 MFt teljesült (99,85 %). A keletkezett 6,9 MFt 
összegű előirányzat maradvány kötelezettségvállalással terhelt, mely a tárca 
részéről visszaigénylésre került. 
 
 Az előirányzat többek között biztosította a magyar hozzájárulás teljesítését a 
NATO katonai költségvetéséhez, a NATO nyugdíjrendszerhez, a Béketámogató 
Műveletekhez, a NAMSA5 költségvetéséhez, a NAMSA által kezelt SALIS6 és 
SEALIFT7 programokhoz, a NAPMA8 költségvetéshez, a NAEW&C 
9parancsnokság és AWACS10 gépek működési kiadásaihoz, a SAC11 programhoz, 
a SHAPE12 Nemzetközi Iskola fenntartásához, a GRF13 NATO Parancsnokságok, 
valamint a NATO-orosz Hadszíntéri Rakétavédelmi tanulmány költségeihez. 
 
 

Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához (NSIP) 
 
 

millió forintban, egy tizedessel 

2009. évi előirányzat-módosítások 
levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat  2.808,4 2.808,4 0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként  
− Előirányzat-módosítás a fejezet 

felügyeletét ellátó szerv vezetője 
jogkörében 

-500,0 0,0 -500,0 

Módosított előirányzat 2.308,4 0,0 2.308,4 0,0
 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Kiadásból 

2009. évi teljesítés levezetése Kiadás Működésre Meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma  
− egyéb (NSIP) 1.508,4  1.508,4

                                         
5 NATO Fenntartási és Ellátási Ügynökség 
6 Stratégiai Légiszállítás Ideiglenes Megoldása 
7 Tengeri Szállítási Program 
8 NATO Repülőgép-fedélzeti Korai Előrejelző és Vezetési Program Igazgatási Ügynökség 
9 NATO Repülőgép-fedélzeti Korai Előrejelző és Vezetési Program 
10 Repülőgép-fedélzeti Korai Előrejelző és Irányító Rendszer 
11 Stratégiai Légiszállítási Képesség 
12 Szövetséges Fegyveres Erők Európai Legfelső Parancsnoksága 
13 Minősített Készenléti Erők 
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Összes kifizetés 1.508,4  1.508,4
 

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja 
(NATO Security Investment Programme, a továbbiakban NSIP) magyarországi 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok az alábbi területekre terjedtek ki: 
 

- költségvetési tervezés és gazdálkodás; 
- jogharmonizáció folyamatos fenntartása; 
- Biztonsági Beruházási Bizottság (BBB) titkárság; 
- képességcsomagok megvalósítása. 
 
 
A NATO Biztonsági Beruházási Program költségvetési helyzete 
 
 

Az NSIP programok keretében megvalósuló beruházások hazai pénzügyi 
fedezetét az ágazati célelőirányzatokon belül, a Hozzájárulás a NATO Biztonsági 
Beruházási Programjához jogcímcsoporton jóváhagyott előirányzat képezi. A 
pénzforgalom a „NATO Biztonsági Beruházási Program” elnevezésű kincstári 
körön kívüli, a Magyar Államkincstár által vezetett pénzforgalmi lebonyolítási 
számlán történik. 

 
A költségvetési törvényben a fenti jogcímen jóváhagyott eredeti előirányzat 

2808,4 MFt volt, mely az év során előirányzat elvonás miatt 500,0 MFt-tal 
csökkentésre került. A módosított előirányzat 1.508,4 MFt összegben került 
felhasználásra. 

 
Az NSIP megvalósításának 2009. évi fedezetéül szolgáló 4.651,7 MFt 

bevételből a NATO tagállamok befizetése (idegen pénzeszköz átvétel) 119,0 MFt, 
a költségvetési támogatás 1.508,4 MFt, a lebonyolítási számla nyitó egyenlege 
3.024,3 MFt volt. 

 
2009 évben 1.627,5 MFt felhasználása történt meg, ebből 1.376,0 MFt 6 

képességcsomagon belül 69 db projekt megvalósítása érdekében. Más tagállam 
részére felhalmozási célú pénzeszköz átadás 251,4 MFt értékben történt, banki 
költségre 0,1 MFt lett kifizetve. 

 
A lebonyolítási számla záró egyenlege 3.024,2 MFt, mely a 2009. évről 

áthúzódó műszaki feladatok megvalósítására, illetve pénzügyi teljesítésre kerül 
felhasználásra. 

 
 
Jogharmonizáció: 

 
A NATO Biztonsági Beruházási Program (NSIP) teljes folyamatát, az abban 

résztvevő szervezetek feladatait a 31/2000.(X.27.) HM rendelet szabályozta. A 
bekövetkezett szervezeti változások szükségessé tették az NSIP tevékenység 
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szabályainak új szabályzóval történő felváltását. A vonatkozó 26/2009. (HK 13) 
HM utasítás 2009. áprilisában jelent meg. 

 
Az új HM utasítás előírása alapján kidolgozásra került az NSIP programok, 

illetve projektek véleményezésének és jóváhagyásának fórumául szolgáló 
Biztonsági Beruházási Tervtanács (BBT) működésére vonatkozó HM VTISZÁT 
intézkedés tervezet, amelynek tárcán belüli egyeztetése folyamatban van. 
 
 Biztonsági Beruházási Bizottság titkársági feladatok ellátásának helyzete: 
 
 A 2009 év során a többször módosított 164/2002 Korm. rend. szerint 
folytatódott a NATO Beszállításra Alkalmas, illetve a Minősített NATO Beszállításra 
Alkalmas határozatok előkészítése. Az év folyamán 35 gazdálkodó szervezet adott 
be pályázatot, amelyek közül két cég nem érte el a Pályázatban előírt 
követelményeket. A pályázatok értékelése átnyúlt 2010 első negyedévére, mert 14 
pályázó 2009. november második felében adta be pályázatát. 
 

A határozattal rendelkező gazdálkodó szervezetek túlnyomó többsége eleget 
tett az éves adatszolgáltatási kötelezettségének. Az adatszolgáltatást teljesítő 
cégek közül 16 cégnek a pénzügyi helyzete olyan mértékben romlott, hogy a 
határozatukat vissza kellett vonni. 
 

A Pályázati díjak fedezték a pályázatot értékelők díjazását. A Biztonsági 
Beruházási Bizottság jóváhagyta a 2010. évi pályázati és adatszolgáltatási díjakat, 
amelyek csak a megnövekedett ÁFA értékével módosultak. A NATO Beszállítói 
Információs Honlapon 2009-ben összesen 218 db. tenderfelhívást tettünk közzé, 
és az ezeken való részvétel érdekében mindösszesen 51 hazai kérelmező cég 
részére adtunk ki igazolást. Eredményes tendernyerésről nem áll rendelkezésre 
információ. 
 
 
 Képességcsomagok megvalósítása 
 

Az NSIP, azaz a NATO képességfejlesztéseinek programalapú közös 
finanszírozási rendszerében Magyarország az alábbi jóváhagyott 
képességcsomagok megvalósításában érintett: 

 
- A NATO Integrált Légvédelmi Rendszeréhez (NATINADS) történő 

csatlakozás érdekében szükségessé váló fejlesztéseket tartalmazó 
CP5A0035 számú képességcsomag; 

- Az előírt légtér lefedettséget biztosító háromdimenziós (3D) gerinc radarok 
beszerzését, telepítését és a radarhelyszínek megvalósítását célzó 
CP5A0044 számú képességcsomag; 

- A NATO Reagáló Erők (NRF) fogadását biztosító repülőtér fejlesztéseket 
tartalmazó CP3A0053 számú képességcsomag; 
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- A NATO új Légi Vezetési-irányítási Rendszerének (ACCS) kialakítását 

tartalmazó CP5A0109 számú képességcsomag; 

- A szövetségesek közötti információcserét biztosító alapvető híradó 
szolgáltatások (NGCS) fejlesztését tartalmazó CP5A0104 számú 
képességcsomag; 

- A szövetségi szintű műholdas kommunikációt (SATCOM) előirányzó 
CP5A0030 számú képességcsomag. 

 Az egyes képességcsomagok keretében jóváhagyott projektek helyzetét az 
alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza: 
 

Projektek 

Státusza Képességcsomag 
db. 

törölt: terv.: TBCE: foly.: bef.: JFAI: COFFA: 

CP5A0035 NATINADS csatlakozás 8 1 0 0 1 5 0 1 

CP5A0044 3D radarrendszer kialakítása 12 0 1 1 8 2 0 0 

CP3A0053 Repülőtéri fejlesztések a NATO 
reagáló erők fogadására 34 4 1 0 0 20 3 6 

CP5A0109 ACCS csatlakozás 13 1 0 6 6 0 0 0 

CP0A0104 NGCS 1 0 1 0 0 0 0 0 

CP5A0030 SATCOM 1 0 1 0 0 0 0 0 
Mindösszesen: 69 6 4 7 15 27 3 7 

 
db.: a képességcsomagban tervesített projektek száma; 
törölt: a NATO Infrastrukturális Bizottság (NATO IC) által törölt projektek száma; 
terv.: előkészítési szakban lévő projektek száma; 
TBCE: NATO IC (illetve a nemzeti finanszírozású projektek esetén a HM Biztonsági Beruházási Tanács (BBT)) által 
 jóváhagyott B-típusú költségbecsléssel rendelkező projektek száma; 
foly.: végrehajtási szakban lévő projektek száma; 
bef.: végrehajtott projektek száma; 
JFAI a NATO Erőforrás Hivatala (NOR) által lefolytatott Közös Záró Átvételi Szemlén (JFAI); 
COFFA: a NATO Számvevőszék (IBAN) által kiadott záróigazolással rendelkező projektek száma. 

 
 
CP5A0035 
 

 A képességcsomag célja a NATINADS rendszerbe integrálandó légi 
vezetési rendszer (AirC2) létrehozása, amely egy CRC bázisán lehetővé 
teszi a NATO korai előrejelző rendszerével (AWACS) való kapcsolatot, 
megteremti a légtérellenőrzés és a légi irányítás, valamint a vadászrepülő és 
légvédelmi rakétacsapatok harctevékenységének vezetéséhez szükséges 
technikai feltételeket. A képességcsomag 7 önálló projektből áll, ebből hat 
haditechnikai fejlesztési (a NATO terminológiát használva „elektromos”), egy 
pedig építés-beruházási („civil munka”) projekt. 
 
 Az utolsó, még folyamatban lévő projekt keretében a légvédelmi 
repülésirányításhoz szükséges föld-levegő-föld híradórendszer (Ground-Air-
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Ground Communication, a továbbiakban: GAG) kerül kialakításra. A közös 
cseh-magyar beszerzési eljárást a NATO Konzultációs, Vezetési és Irányítási 
Ügynökség (NATO Consultation Command and Control Agency, NC3A) 
bonyolítja le. Az AC/4-D/2261 (1996 Edition) szerinti tendereljárás értékelése 
2008. április 30-án kezdődött meg, melynek eredményét a rádióbeszerzés 
legfelsőbb szintű közös cseh-magyar irányítótestülete 2008. december 17-i 
hatállyal hagyta jóvá. A tender győztes THALES Communications és az 
NC3A közötti beszállítói szerződés, a két nemzet ellenjegyzését követően 
2009. június 15-én lépett hatályba. A jelenlegi tervek szerint a projekt 
befejezésének véghatárideje 2011. második negyedéve. 
 
A projektek 2009. évi pénzügyi teljesítése 467,5 MFt volt. 

 
CP5A0044 
 

 A Cseh Köztársasággal közösen megvalósuló radarprogram célja a 
NATO egységes légvédelmi vezetés-irányítási rendszerébe (ACCS) integrált, 
három dimenzióban felderíteni képes, fix telepítési helyű, nagyhatótávolságú 
radarok, valamint a radarok ellenőrzését és távirányítását biztosító 
távfelügyeleti rendszer (SRCC) NATO finanszírozáson alapuló beszerzése, 
azok telepítése a kijelölt helyszíneken megépítésre kerülő radartornyokra, 
illetve vezetési pontokra. A program részét képezi a radarkezelő és 
kiszolgáló állomány felkészítése a szükséges üzemeltetési és logisztikai 
feladatok ellátására. 
 
 A fentieknek megfelelően a képességcsomag 6 projektből áll: három a 
radarok beszerzését és további három a radartornyok építését célozza. 
Békéscsabán és Bánkúton folytatódott a telepített radarok helyszíni 
tesztelése, illetve csapatpróbája végrehajtásra került. 
 
A harmadik magyarországi radar a tubesi toronyépület építésének késése 
miatt továbbra is a gyártó saját telephelyén (Fusaro, ITA) tartós tárolásban 
van. A Legfelsőbb Bíróság döntését követően a tubesi építés-beruházás 
ütemezése újra bizonytalanná vált. Nagy a valószínűsége, hogy az első két 
radar végátvétele és a tubesi radar végátvétele között 13-15 hónapnál több 
idő fog eltelni, és így a radargyártó részére fizetendő kötbér jelentősen meg 
fogja haladni a cég által a program eddigi csúszása miatt fizetendő kötbér 
mértékét. 
 

A projektek 2009. évi pénzügyi felhasználása 409,1 MFt volt. 
 
CP3A0053 
 

A NATO Reagáló Erők (NATO RF) fogadását biztosító, repülőtéri 
fejlesztéseket tartalmazó képességcsomagot 34 önálló projekttel 1999. 
július 27-én hagyta jóvá az Észak-atlanti Tanács. A képességcsomag 
keretében három repülőtér (Ferihegy, Kecskemét, Pápa) NATO RF általi 
használatra történő alkalmassá tételéhez szükséges képességek kialakítása 
történik meg. 
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 2009 év végén a NATO részéről megtörtént 13 pápai projekt mérnök-
műszaki közös végátvételi (JFAI) eljárása. A még hátralévő üzemanyag-
ellátást biztosító projekt JFAI eljárását a kecskeméti projekttel közösen 
tervezzük végrehajtani. Az előzőek mellett folyamatban van a „Pápa 
Bázisrepülőtér Átfogó Infrastruktúra Fejlesztési Terv” összeállítása, amely 
koncepcionálisan 2009. novemberében elfogadásra került. Az elfogadott 
koncepció alapján a részletes dokumentáció 2010. március végére készül el. 
 

A kecskeméti repülőbázisra jóváhagyott projektek közül egy 
részprojekt kivételével valamennyi projekt megvalósítása befejeződött. 2009-
ben végrehajtottuk a Híradó informatikai fejlesztési (3AF17115), a Század 
hadműveleti épület (3AF17111) és a Tároló terület (3AF17113) projektekkel 
kapcsolatos NSIP beruházásokat. Az év végén pedig sikeresen megtörtént a 
még hátralévő projektek közül 4 kecskeméti projekt NATO általi mérnök-
műszaki közös végátvételi (JFAI) eljárása. Az üzemanyag-ellátást biztosító 
projekt JFAI eljárását a NATO-val egyeztetett időpontban, 2010 áprilisában 
tervezzük végrehajtani. Várhatóan e projektek végleges NATO átvételét 
jelentő pénzügyi auditálásra (COFFA eljárásra) 2010-ben kerül sor.  

 
A Ferihegyre tervezett 3AF17301 számú projekt az időközben 

megváltozott beruházás-helyszíni körülmények miatt továbbra is függőben 
van, megvalósítása további egyeztetést kíván. A Pápa Bázisrepülőtér Átfogó 
Infrastruktúra Fejlesztési terv összeállításának keretében jelenleg folyik 
annak vizsgálata is, hogy a Ferihegyre tervezett APOD reptér képesség 
Pápa Bázisrepülőtéren megvalósítható-e. 

 
A projektek 2009. évi pénzügyi felhasználása 430,5 MFt volt. 

 
CP5A0109 
 

 A képességcsomag fő célja a NATO perspektivikus, egységes Légi 
Vezetési Rendszer (Air Command and Control System – ACCS) kiépítése, 
amely kiegészül egyéb nemzeti fejlesztésekkel is. A képességcsomagot az 
Észak-atlanti Tanács 2005. május 6-án hagyta jóvá. 
 

A légvédelmi műveleti központ, radar adatgyűjtő, illetve azonosított 
légihelyzetkép előállítására alkalmas központ (ARS) beszerzése és 
megvalósítása a minimális NATO katonai követelmények kielégítéséhez 
szükséges részek esetén 75% NATO közös és 25% nemzeti költségből 
történik, míg az azon felüli nemzeti igényeket teljes mértékben költségvetési 
forrásokból kell finanszírozni.  

 
Az ACCS rendszer kialakításával mód nyílik arra, hogy az eddig 

alkalmazott légi vezetési-irányítási rendszerek (pl. MASE, ASOC, ARCONA, 
Sector  VS, stb.), az ún. „legacy” rendszerek helyett a NATO tagállamok 
többsége azonos hardver- és szoftverplatformon alapuló rendszerre térjen át. 
 
 A veszprémi ARS projektre vonatkozó B-típusú költségbecslést a 
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NATO IC ún. kétlépcsős eljárás keretében hagyta jóvá. Az első lépcsőben a 
Magyarország által 2006. március 16-án beterjesztett költségbecslést a 
NATO IC 2007. január 23-án jóváhagyta, és ezt követően vette kezdetét az a 
mintegy két évig tartó folyamat, amelynek során a NACMA végrehajtotta a 
veszprémi ARS beruházás szerződési feltételeinek, és az ACSI opciós 
árajánlatának pontosítását. A NACMA 2009. január 15-én kelt levelében 
tájékoztatott az ACSI-vel folytatott ártárgyalások befejezéséről, majd a 
NACMO Irányítótestülete (NACMO BOD) a 2009. január 28-i ülésén döntött 
az ACCS LOC1 replikáció beindításáról. 
 

A második körös jóváhagyáshoz a HM és MH érintett szervezeteinek 
bevonásával a HM FLÜ elkészítette a pontosított forrásigényt (ún. fund 
request), amelyet a Biztonsági Beruházási Tervtanács (BBT) 2009. április 3-i 
ülésén megtárgyalt, majd a honvédelmi miniszter 2009. április 30-án hagyta 
jóvá. A NATO Erőforrás Hivatal részére megküldött forrásigényt a NATO IC 
2009. május 19-én hagyta jóvá. A fenti jóváhagyások mentén, és a 2009. 
június 15-én küldött nemzeti jóváhagyás (Letter of Authorization) alapján a 
NACMA és az ACSI konzorcium közötti alapszerződésnek a veszprémi ARS 
telepítésére vonatkozó másolati (replikációs) opciójának lehívása 2009. 
június 29-én megtörtént, a Magyarország és NACMA közötti Projekt 
Végrehajtási Egyezmény (PIA) 2009. november 27-i hatályba lépésével 
pedig a projekt adminisztratív feltételei is teljessé váltak. A jelenlegi tervek 
szerint az ARS 2014-ben éri el a teljes hadműveleti képességet. 

 
Az ACCS rendszer hazai kiépítésének a veszprémi ARS ugyan 

jelentős, de mégis csak egy része lesz. Az MH béke és minősített időszaki 
légi-irányítási és harcvezetési rendszere számos, egyéb hadrendi elem 
kialakítását is igényli (nemzeti forrásból történő finanszírozás), ráadásul a 
jelenlegi CRC-ról ARS-ra történő átállás 2010. végétől 2014. végéig terjedő 
átmeneti időszaka is komoly szervezést, és nem csekély mértékű 
infrastrukturális hadfelszerelés-fejlesztési beruházást igényel. Az ARS 
adaptációs civil munkák miatt a CRC funkciókat ideiglenesen (2011. első 
félévében) a kecskeméti 2. LIK veszi át. Az érintett szervezetekkel (HM HKF, 
MH ÖHP) szoros együttműködésben a tervezést a HM FLÜ 2008-ban 
megkezdte, és az ACCS magyarországi teljes kiépítéséhez szükséges, a 
veszprémi ARS-on kívüli összes hadfelszerelés- fejlesztési feladatot 
magában foglaló B-típusú költségbecslést 2009. április 3-án a BBT elé 
terjesztette. A honvédelmi miniszter által 2009. április 30-án jóváhagyott terv 
időarányos végrehajtása megkezdődött: 
 

A képességcsomag terhére 2009.évi felhasználás: 68,9 MFt. 
 

CP5A0104 
 

A képességcsomag – szövetségi szintű információcserét biztosító alapvető 
híradó szolgáltatások fejlesztése hazai vonatkozásban mindösszesen 1 
projekt szerepel, amelynek célja hálózati adatátviteli szolgáltatás és 
sávszélesség menedzsment képesség biztosítása. Jelenleg folyik a projekttel 
kapcsolatos követelmények összegyűjtése és pontosítása, a B-típusú 
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költségbecslés elkészítéséhez szükséges adatok összegyűjtése. 
 

A képességcsomagon 2009. évben kifizetés nem történt. 
 

CP5A0030 
 

A program célja a NATO vezetés-irányítási, valamint civil vészhelyzeti 
tervező rendszerét kiszolgáló műholdas kommunikáción alapuló 
infrastruktúra kialakítása.  
A jóváhagyott képességcsomagban hazai vonatkozásban mindösszesen 1 
projekt szerepel. Jelenleg folyik a projekttel kapcsolatos követelmények 
összegyűjtése és pontosítása, a B-típusú költségbecslés elkészítéséhez 
szükséges adatok összegyűjtése. 
 

A képességcsomagon 2009. évben kifizetés nem történt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának 
kiadásaihoz 
 
 

millió forintban, egy tizedessel 

2009. évi előirányzat-módosítások 
 levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat  23.305,1 23.305,1 0,0
Módosított előirányzat 23.305,1 23.305,1 0,0
 

millió forintban, egy tizedessel 
Kiadásból 

2009. évi teljesítés levezetése Kiadás Működésre Meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma  
− társadalombiztosítási költségvetési szerv 23.305,1  23.305,1
Összes kifizetés 23.305,1  23.305,1
 

A jogcím eredeti 23.305,1 MFt előirányzata teljes egészében felhasználásra 
került, mely összeg a költségvetési törvény 24. § (5) bekezdése alapján a 
Nyugdíjbiztosítási Alapba került befizetésre. 
 
 

Egyéb uniós befizetések 
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millió forintban, egy tizedessel 

2009. évi előirányzat-módosítások 
 levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat  613,8 613,8 0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként  
− Előirányzat-módosítás a fejezet 

felügyeletét ellátó szerv vezetője 
jogkörében  

-100,0 -100,0 

− 2008. évi előirányzat maradvány 
felhasználása +3,5 +3,5  

Módosított előirányzat 517,3 3,5 513,8 0,0
 

millió forintban, egy tizedessel 
Kiadásból 

2009. évi teljesítés levezetése Kiadás Működésre Meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma  
− Egyéb (EU) 515,1 515,1 
Összes kifizetés 515,1 515,1 

 
Az Egyéb uniós befizetések jogcímcsoporton 613,8 MFt eredeti előirányzat 

került jóváhagyásra, mely 3,5 MFt előző évi előirányzat-maradvánnyal 
megemelésre került. Év közben a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője 
jogkörében 100,0 MFt költségvetési támogatás került megvonásra a 
jogcímcsoportról. Az 517,3 MFt módosított előirányzatból 515,1 MFt teljesült (99,57 
%). A keletkezett 2,2 MFt összegű előirányzat maradvány kötelezettségvállalással 
terhelt, mely a tárca részéről visszaigénylésre került. 

 
Az előirányzat biztosította többek között az EU katonai műveleteinek 

finanszírozására létrehozott ATHENA pénzügyi mechanizmushoz, valamint az 
Európai Védelmi Ügynökség (EDA) működési költségvetéséhez történő 
hozzájárulást.  

 
 
MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 

 
 

millió forintban, egy tizedessel 

2009. évi előirányzat-módosítások 
levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat 36,1 36,1 0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként  
− Előirányzat-módosítás a fejezet felügyeletét 

ellátó szerv vezetője jogkörében +31,8 +31,8 

Módosított előirányzat 67,9 0,0 67,9 0,0
 

millió forintban, egy tizedessel 
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Kiadásból 

2009. évi teljesítés levezetése Kiadás Működésre Meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma  
− közalapítvány 34,9  34,9
Összes kifizetés 34,9  34,9

 
Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatására 

a tárca 36,1 MFt-ot biztosított, mely összeg a Közalapítvánnyal kötött támogatási 
szerződésekben foglaltak szerint teljes összegben átutalásra került a 
kedvezményezett részére. A szervezet a céltámogatást alapvetően a HM 
gondoskodási körébe tartozók szociális segélyezésére használta fel. 

 
Évközben rekonverziós feladatok végrehajtására további 31,8 MFt került 

intézményi költségvetésből átcsoportosításra, mely összeg szintén kiutalásra került 
a közalapítványnak. 
 
 
 Honvéd Művészegyüttes támogatása 
 

millió forintban, egy tizedessel 

2009. évi előirányzat-módosítások 
levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat 143,0 143,0 0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként  
Módosítások kedvezményezettenként  
− Más fejezet fejezeti kezelésű 

előirányzatának -143,0 -143,0 

Módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0
 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Kiadásból 

2009. évi teljesítés levezetése Kiadás Működésre Meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma  
Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0

 
 A jogcímcsoporton - mely az Oktatási és Kulturális Minisztérium felügyelete 
alá tartozó Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit kft.-vel kötött megállapodásban 
foglalt, a HM fejezet részére nyújtott szolgáltatások fedezetét szolgáló támogatási 
kötelezettségek teljesítését biztosítja – 143,0 MFt eredeti előirányzat került 
jóváhagyásra. A jóváhagyott összeg megállapodás alapján fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosítással célelőirányzatként került biztosításra az OKM 
költségvetésébe. 
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A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a 

Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai 
 
 

millió forintban, egy tizedessel 

2009. évi előirányzat-módosítások 
levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat 24,7 24,7 0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként  
− A 2008. évi előirányzat-maradvány 

felhasználása 10,3 10,3  

Módosított előirányzat 35,0 10,3 24,7 0,0
 
 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Kiadásból 

2009. évi teljesítés levezetése Kiadás Működésre Meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma  
- Egyéb (Magyar Államkincstár) 19,6  19,6
Összes kifizetés 19,6  19,6

 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 108/A §-ban foglaltak végrehajtása érdekében a fejezeti kezelésű 
előirányzatokkal összefüggésben felmerült számlavezetési díjak kiadásainak 
fedezetére eredetileg 24,7 MFt került jóváhagyásra, mely évközben 10,3 MFt előző 
évi előirányzat-maradvány jóváhagyásával felemelésre került. Az így rendelkezésre 
álló 35,0 MFt-ból 19,6 MFt került felhasználásra. A keletkezett 15,4 MFt 
maradványból 1,9 MFt maradvány kötelezettségvállalással terhelt. A fennmaradó 
13,5 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt, de a fejezet részéről 
visszaigénylésre került. 
 
 
 Fejezeti egyensúlyi tartalék 
 
 

millió forintban, egy tizedessel 

2009. évi előirányzat-módosítások 
levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat 29.396,9 0,0 29.396,9 0,0
Módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0
 

millió forintban, egy tizedessel 
Kiadásból 

2009. évi teljesítés levezetése Kiadás Működésre Meghatározott 
feladatra 
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Kedvezményezettek köre és száma  
Összes kifizetés 0,0  0,0

 
 A Költségvetési törvény 50. §-a (2) bekezdése zárolt fejezeti 

egyensúlyi tartalék képzését írta elő, mely a fejezetet 29.396,9 MFt összegben 
érintette. Ezen összeg az év során nem került felszabadításra. 
 

X  X  X 
 
 
Összefoglalva: a fejezet 2009. évi gazdálkodását a működés 

folyamatosságának biztosítása, a személyi járandóságok, a nemzetközi 
kötelezettségeinkhez kapcsolódó feladatok forrásainak biztosítása jellemezte. 

 
A fejezet 2009. évben teljesítette a Gripen programhoz kapcsolódó 

valamennyi kiadást. A nagy összegű, fel nem szabadított fejezeti egyensúlyi 
tartalék, illetve a jelentős nagyságrendet kitevő maradványtartási kötelezettség 
előírása ellenére, lényegesen lecsökkent költségvetési előirányzatok mellett 
folytatódott a gépjármű és a híradó-, informatikai program is. A 2009. évben a 
fejezet eleget tett szövetségi kötelezettségeinek is, így befizetésre kerültek a közös 
költségvetésekhez és fejlesztésekhez kapcsolódó hozzájárulások, illetőleg a 
költségvetési lehetőségekkel összhangban a Magyar Köztársaság nemzetközi 
szerepvállalása részeként a fejezet továbbra is megfelelő szinten teljesítette mind a 
vállalt békeműveleti-, mind pedig az együttműködési-, képviseleti- és egyéb 
feladatait. 

 
A költségvetési lehetőségek keretein belül a fejezet biztosította a 

haditechnikai eszközök üzemeltetését, a kiképzési feladatok ellátását, illetve a 
kezelésében lévő ingatlanállomány üzemeltetését, karbantartását. 

 
A kiadási előirányzat 296.823,2 MFt összegben teljesült, ami a GDP 1,14 %-

a. A személyi-működési-fejlesztési-nyugdíjhozzájárulás kiadások megoszlása a 
2009. évi teljesítések alapján 42,9 %-30,4 %-18,9 % -7,9 % (a Gripen bérleti díj a 
fejlesztési, a segélyek a személyi előirányzatoknál kerültek figyelembe vételre). 

 
 Budapest, 2010. május     -   n. 
 
 
 
 (Dr. Szekeres Imre) 
 

 


