
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. Honvédelmi Minisztérium 

  



 



I. A célok meghatározása, felsorolása 
 

A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) fejezet – ideértve a Magyar Honvédség (a 
továbbiakban: MH) katonai szervezeteit is – feladata Magyarország függetlenségének, területi 
épségének, nemzetközi szerződésekben rögzített határainak, lakosságának és anyagi javainak 
védelme természeti katasztrófák esetén is, továbbá az állampolgárok honvédelmi tudatának 
erősítése.  

A kormányzati szándéknak megfelelően a fejezet támogatási főösszege a honvédelmi 
kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési források 
biztosításáról szóló 1046/2012. (II. 29.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. 
határozat) foglaltaknak megfelelően, valamint a pedagógus életpálya folytatása miatt 48.088,7 
millió forinttal növelésre került a 2015. évi támogatási főösszeghez képest.  

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
kiemelt előirányzatokon – a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénnyel 
összhangban – a katonai életpályamodell részeként a katonák vonatkozásában megvalósuló 
2015. évi 30%-os, valamint 2016. évi 5%-os mértékű illetményfejlesztés fedezete is szerepel 
a javaslatban. Az illetményfejlesztés jelentős mértékben javítja a katonák anyagi 
megbecsülését. A HM fejezet 2016. évi költségvetési javaslata tartalmazza a Magyar 
Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való 
részvételéről szóló 17/2015. (IV.17.) OGY. határozat (a továbbiakban: OGY határozat) 
szerinti szerepvállalás 2016. évi végrehajtásának, valamint a 2014 szeptemberében megtartott 
NATO walesi csúcsértekezleten Miniszterelnök úr által bejelentett vállalások közül a Pápai 
Bázisrepülőtér fejlesztése 2016. évi ütemének fedezetét. A javaslat összeállítása során további 
prioritásként került meghatározásra a Korm. határozatban meghatározott finanszírozási 
keretek figyelembevételével összeállított, a honvédelmi tárca 2013-2022. közötti időszakra 
vonatkozó stratégiai tervében (a továbbiakban: 10 éves terv)1 jóváhagyott fejlesztések 
ütemezett megvalósítása. A HM fejezet költségvetési javaslatának összeállítása során 
prioritásként került még meghatározásra a készenlétet elért alegységek folyamatos 
fenntartása, illetve a már folyó nemzetközi szerepvállalások folytatása.  

A HM fejezet támogatási előirányzata 2016. évben 266.609,0 millió forintban, az 
Egészségbiztosítási Alaptól befolyó bevétel 21.051,5 millió forintban, a működéshez 
kapcsolódó bevételek 10.896,5 millió forintban, a kiadási főösszeg pedig ezek összegeként 
298.557,0 millió forintban (a prognosztizált GDP 0,85%-a) került megtervezésre. 

A fejezet címrendje 2016-ban nem kerül módosításra, szervezeti változásként figyelembe 
vételre került a 2015. február 1-jével megalakított HM Beszerzési Hivatal, valamint az, hogy 
az MH központi logisztikai ellátó rendszere átalakítása keretében az MH Katonai Közlekedési 
Központ és az MH Légijármű Javító üzem a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) 
közvetlen irányítása alá kerül. 

                                                 
1 A 10 éves terv fő irányairól kormány-előterjesztés készült, melyet a Kormány elfogadott. (1420/2013. (VII. 
10.) Korm. határozat a honvédelmi tárca 2013–2022. közötti időszakra vonatkozó hosszú távú, stratégiai 
tervének fő irányairól szóló jelentés elfogadásáról és a szakpolitikai stratégia kidolgozásáról) 



 
 
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 

 
A HM fejezet 2016. évi költségvetési javaslatának cím/alcímenkénti illetve a fejezeti kezelésű 
előirányzatoknál jogcímenkénti összegei a következők: 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
Intézmények (cím/alcímenként)     
1 Honvédelmi Minisztérium     
1/1 Honvédelmi Minisztérium 
igazgatása 

4.794,9 0,0 4.794,9 509 

1/2 Egyéb HM szervezetek 88.094,9 3.839,5 84.255,4 827 
1 Honvédelmi Minisztérium cím 
összesen 

92.889,8 3.839,5 89.050,3  

2 Magyar Honvédség     
2/1 Honvéd Vezérkar közvetlen 
szervezetei 

66.939,3 5.245,7 61.693,6 6.224 

2/2 MH ÖHP és alárendelt 
szervezetei 

82.983,6 477,3 82.506,3 13.647 

2 Magyar Honvédség cím 
összesen 

149.922,9 5.723,0 144.199,9  

3 Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat cím  

13.726,8 150,0 13.576,8 869 

6 MH Egészségügyi Központ cím 28.048,6 22.235,5 5.813,1 3.402 
7 Kratochvil Károly Honvéd 
Középiskola és Kollégium cím 272,1 0,0 272,1 55 

Költségvetési szervek összesen: 284.860,2 31.948,0 252.912,2 25.533 
8/2 Ágazati célelőirányzatok     
8/2/1 NATO és EU felajánlás 
alapján kialakításra kerülő készen-
léti alegységek alkalmazásának 
kiadásai (NRF, Battle Group és 
DCM) 

100,0 0,0 100,0  

8/2/3 Honvédelem érdekében 
tevékenykedő civil szervezetek 
támogatása 

    

8/2/3/6 Honvédelem érdekében 
tevékenykedő civil szervezetek 
pályázati támogatása 

45,0 0,0 45,0  

8/2/3/19 Honvédelem érdekében 
tevékenykedő civil szervezetek 
támogatása 

134,0 0,0 134,0  

8/2/5 Nonprofit korlátolt 
felelősségű társaságok támogatása 1.435,0 0,0 1.435,0  

8/2/25 Hozzájárulás a NATO Biz-
tonsági Beruházási Programjához 2.290,5 0,0 2.290,5  



 
 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő ) 
8/2/39 Alapítványok, közalapítvá-
nyok támogatása 

    

8/2/39/1 Magyar Futball 
Akadémia Alapítvány támogatása 50,0 0,0 50,0  

8/2/39/2 MH Szociálpolitikai 
Közalapítvány által ellátott 
feladatok támogatása 

63,0 0,0 63,0  

8/2/39/3 Hozzájárulás a 
hadigondozásról szóló törvényt 
végrehajtó közalapítványhoz 

2.566,6 0,0 2.566,6  

8/2/40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj 
jellegű befizetések     

8/2/40/1 Hozzájárulás a NATO 
költségvetéséhez 

3.982,8 0,0 3.982,8  

8/2/40/2 Hozzájárulás az EU 
védelmi célú közös finanszírozású 
védelmi alapjaihoz 

368,0 0,0 368,0  

8/2/42 Nemzeti és kiemelt 
ünnepek, egyéb rendezvények, 
események támogatása 

0,0  0,0  

8/2 Ágazati célelőirányzatok 
alcím összesen: 

11.034,9 0,0 11.034,9 0 

8/3 Fejezeti stabilitási tartalék 2.661,9 0 2.661,9  
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím összesen: 

13.696,8 0,0 13.696,8 0 

MINDÖSSZESEN: 298.557,0 31.948,0 266.609,0 25.533 

A fejezet 2016. évi támogatási főösszege az alábbi főbb feladatok végrehajtására tartalmaz 
többletforrásokat a 2015. évi költségvetéshez képest: 

− a katonai életpályamodell 2015. június 1-jével történő bevezetésével összefüggő 2016. 
évi kiadások; 

− a pedagógusi életpálya modellel kapcsolatos többletkiadások; 
− a 2014 szeptemberében megtartott NATO walesi csúcsértekezleten Miniszterelnök úr 

által bejelentett vállalások közül a Pápai Bázisrepülőtér fejlesztése 2016. évi üteme; 
− az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépéshez történő 

magyar hozzájárulás előkészítéséről szóló 1190/2015 (III. 30) Korm. határozat szerinti 
szerepvállalás; 

− a korábbi években megkezdett fejlesztési programok szerződéses kötelezettségeire és a 
10 éves tervben jóváhagyott fejlesztések ütemezett végrehajtására. 

 

A katasztrófavédelmi feladatok fedezetére összesen 144,2 millió forint került megtervezésre a 
végrehajtásnak megfelelő (al)címeken. 



 
 

A HM fejezet 298.557,0 millió forintos kiadási előirányzatának tervezett felhasználása 
kiemelt előirányzat szerinti bontásban 

1.) Létszám-előirányzatok 

A HM fejezet 2016. évi létszáma 25.533 fő. 

2.) A személyi kiadások kiadási előirányzatai 

A HM fejezet 2016. évi személyi kiadások előirányzatainak mértékét és belső arányait a 
következő főbb kritériumok határozzák meg: 

− a jogállási törvényekben (Hjt., Kjt., Kttv., Mt.) meghatározott és előírt mértékű 
illetmények, továbbá egyéb személyi járandóságok forrásának a biztosítása. Kiemelt 
feladatként figyelembe vételre került a katonai életpálya részeként a katonák 
vonatkozásában megvalósuló bérfejlesztés fedezete és a pedagógus életpálya többlete; 

− a nemzetközi szerepvállalással összefüggésben, a béketámogató és válságkezelési 
műveletekben ideiglenesen, vagy tartósan külföldön szolgálatot teljesítők részére a 
devizajuttatások biztosítása. 

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2016. 
évre tervezett teljes (hazai és a nemzetközi devizajuttatások) kiadási előirányzata 147.836,3 
millió forint, mely a 2015. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 30.810,8 millió forint 
összegű növekedést mutat és a kiadási főösszeg 49,5%-át teszi ki. A növekedést alapvetően a 
katonai, valamint a pedagógus életpálya többlete indokolja. 

A személyi kiadások kiadási előirányzatait az alábbi táblázat szemlélteti: 

 millió forintban, egy tizedessel 

Kiadás megnevezése 2016 

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 
(rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások) 

116.369,3 

Külső személyi juttatások 
(tanintézeti hallgatók, továbbá állományba nem tartozók 
járandóságai) 

822,2 

Személyi juttatások összesen 117.191,5 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30.644,8 

Mindösszesen 147.836,3 
Megjegyzés: Az előirányzatok tartalmazzák a nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó devizajuttatásokat is. 2016. 
évre ilyen címen tervezett felhasználás a nem rendszeres juttatások között 
9.077,5  millió forint, a járulékok között 1.672,7 millió forint, összesen 10.750,2 millió forint. 

A béren kívüli juttatások a 2015. évi tényleges kifizetések figyelembevételével kerültek 
számvetésre, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
59. § (2) bekezdésében rögzített értékhatáron belül maradva. 

A nem rendszeres személyi juttatásokat a fejezet a hatályos jogszabályi feltételeknek 
megfelelően a 2015. évi bérmegállapodásban rögzített kifizetések, valamint a tényleges 1 főre 
jutó átlagokkal tervezte. Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadási többleteket a tervezet nem 
tartalmaz. 

A munkaadókat terhelő járulékok a jelenleg hatályos jogszabályok alapján kerültek 
megtervezésre. 



 
 
Összességében megállapítható, hogy a javaslat szerinti előirányzatok biztosítják a 25.533 fő 
hazai és deviza-járandóságainak folyósítását, továbbá azok közterheinek teljesítését. 

 
3.) A Honvédelmi Minisztérium fejezet dologi kiadásainak összege 117.777,8 millió forint, 
amely az alábbi feladatok finanszírozása érdekében került betervezésre: 

A javaslat a csapatok és intézmények központi természetbeni ellátása feladatra dologi 
kiadások tekintetében 13.459,0 millió forintot tartalmaz a 2/1 Honvéd Vezérkar közvetlen 
szervezetei alcímen. 

Az érvényes számviteli előírásoknak megfelelően a 2016. évi költségvetési törvényjavaslat 
számszaki részében a tárca a dologi kiadások között szerepelteti a Gripen bérleti díj és egyéb 
járulékos költségei 27.480,6 millió forint összegű kiadási előirányzatát. 

A Szolgáltatási Szerződés keretében megvalósuló objektumüzemeltetési és élőerős 
őrzésvédelmi feladatok központi megvásárlására, továbbá a technikai őrzésvédelmi 
feladatokra, az egyéb, központi ellátás körébe tartozó feladatokra 38.757,9 millió forintot 
tartalmaz a javaslat. 

A nemzetközi feladatok 2016. évi kiadásai 12.215,2 millió forintot tesznek ki, melyek az 
előző évi előirányzathoz képest – a NATO és EU műveletek tervezett 2016. évi változásainak, 
illetve az ehhez igazodó magyar szerepvállalásnak a figyelembevételével – kerültek 
aktualizálásra. 

A folyamatban lévő fejlesztési programok dologi kiadásainak finanszírozására 3.064,9 millió 
forint (Harcászati URH rádiók beszerzése, Mistral modernizáció, K+F, MANS program, 
Drogprevenciós program), a tárcaszintű központi feladatok ellátása érdekében 2.938,6 millió 
forint került betervezésre. A 10 éves tervben jóváhagyott fejlesztések 2016-ban ütemezett 
elindítása fedezeteként a javaslat 1.406,9 millió forint előirányzatot tartalmaz. 

A csapatok és intézmények saját hatáskörű – a központi ellátó rendszeren keresztül nem 
biztosított szakanyagok és szolgáltatások – beszerzései, a katasztrófavédelmi feladatok, az 
egészségügyi szakanyagellátás, illetve a fejezeti kezelésű előirányzatok dologi kiadásai 
fedezetéül 18.454,7 millió forint szolgál. 

4.) Fejezet szinten az ellátottak pénzbeli juttatásai 853,3 millió forintot tesznek ki. A 
tervezett összeg biztosítja 2016. évre a tárca által nyújtott társadalom- és szociálpolitikai 
juttatások, valamint a szerződésen kívül okozott károkért nemzetközi szerződés, jogszabály, 
vagy bírósági ítélet alapján egyszeri vagy tartós jelleggel pénzben folyósított kárpótlások, 
kártalanítások, kártérítések kifizetését. 

5.) Az egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat – beleértve a 8/2 és 
8/3 fejezeti kezelésű előirányzatokat is – összesen 11.306,2 millió forintot tesz ki, és a tárca 
kiadási előirányzatából 3,8%-kal részesedik.  

Ezen a kiemelt előirányzaton kerültek megtervezésre: 

− nemzetközi kötelezettségvállalásokkal összefüggésben 
külföldre átadott pénzeszközök 
= hozzájárulás a NATO költségvetéséhez (fejezeti 

kezelésű előirányzat) 3.977,3 millió forint; 
= hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású 

védelmi alapjaihoz (fejezeti kezelésű előirányzat) 367,4 millió forint; 
− katonai szervezetek feladat-ellátási körébe tartozó 

kiadások 6,0 millió forint; 
− nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 1.435,0 millió forint; 



 
 
− civil szervezetek támogatása 179,0 millió forint; 
− alapítványok támogatása 2.679,6 millió forint. 

 
Az egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzaton a fejezet 2.661,9 millió 
forint stabilitási tartalékot képzett (8/3 alcím).  

5.) A fejezet költségvetési javaslatában a tervezett felhalmozási kiadások összege – a 
Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához egyéb intézményi felhalmozási 
kiadási előirányzattal (2.290,5 millió forint) együtt – 20.783,4 millió forint. A Gripen bérleti 
szerződés előirányzatainak figyelembevételével a tárca fejlesztési kiadásokra a fejezet kiadási 
előirányzatának 16,2%-át fordítja. 

A felhalmozási kiadások részeként az intézményi költségvetési címeken megtervezett 
kiadások előirányzatából a beruházási kiadások 14.095,6 millió forintot, a felújítások 2.663,4 
millió forintot, az egyéb felhalmozási kiadások 1.733,9 millió forintot, míg a fejezeti kezelésű 
előirányzatok címen a felhalmozási kiadások 2.290,5 millió forintot tesznek ki. 

A felhalmozási kiadások az alábbi feladatok előirányzatait tartalmazzák: 

− 10 éves terv alapján indítandó és egyéb fejlesztési programok 5.353,1 millió forint; 
− gépjármű beszerzési program 3.510,0 millió forint; 
− központi infrastrukturális feladatok kiadásai (felújítás, 

lakhatás támogatás, stb.) 2.942,2 millió forint; 
− harcászati URH rádiók beszerzése 2.840,0 millió forint; 
− hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 2.290,5 millió forint; 
− központi logisztikai ellátás keretében megvalósuló tárgyi 

eszköz beszerzés és felújítás (nemzetközi feladatokkal együtt) 2.205,6 millió forint; 
− Mistral fegyverrendszer 712,9 millió forint; 
− katasztrófavédelmi feladatok felhalmozási kiadásai 70,6 millió forint; 
− egyéb felhalmozási kiadások 858,5 millió forint. 

 
A tárca az Országgyűlés, illetve a Kormány felhatalmazásával, a rendelkezésre álló 
keretszámokon felül élve az inkurrencia bevételek tárcán belüli felhasználásának 
lehetőségével törekszik forrásainak bővítésére, ezen források ésszerű, a haditechnikai 
eszközök fejlesztésére, fenntartására irányuló felhasználására. Azok a 2016-ban realizálódó 
ingatlanbevételek, melyek felhasználása 2016-ban a fejezetnél engedélyezésre kerül, a 
felhalmozási kiadások növelésén keresztül a feladatellátást biztosító vagyon gyarapítását 
fogják szolgálni.  

A fejezet költségvetési javaslatában a személyi kiadásoknak – beleértve a nemzetközi 
feladatok 10,75 milliárd forint összegű személyi kiadásait is – 49,5%, a működési és 
fenntartási kiadásoknak (az egyéb működési célú támogatási kiadásokkal együtt) 34,3%, a 
fejlesztési jellegű kiadásoknak (ideértve a Gripen bérletet is) 16,2% a tárca költségvetéséből 
való részesedési aránya.  

 
III. A célok elérésének módjai a felügyelt ágazatokban 
 

A HM fejezet 298.557,0 millió forintos kiadási előirányzatának tervezett felhasználása 
intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok szerinti bontásban 

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

 



 
 
1.) Az 1/1 HM Igazgatása alcím 2016. évi tervezett kiadási előirányzatának összege 4.794,9 
millió forint, melynek fedezetét költségvetési támogatás képezi. A tervezett kiadások 515,4 
millió forinttal – jelentős részben a katonai életpályamodell bevezetésével összefüggő 
személyi kiadások fedezetével – haladják meg a 2015. évben rendelkezésre álló forrásokat.  

A személyi juttatások javasolt előirányzata 3.432,9 millió forint, míg a munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 932,8 millió forint.  

A dologi kiadások előirányzata 391,0 millió forint, amely a minisztérium működési és 
fenntartási kiadásain túl – többek között – több tárcaszintű feladat (pl. nyelvképzés, 
Honvédelmi Kötelék Program, „katonasuli” program, tudományszervezés, iskola és 
iskolarendszeren kívüli képzések, központi kulturális és média feladatok) előirányzatát is 
tartalmazza. 

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 11,7 millió forintos előirányzata a munkavállalók számára 
biztosításra kerülő társadalom és szociálpolitikai juttatásokra nyújt fedezetet. 

Az intézményi előirányzatok alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
1/1 HM Igazgatása alcím  Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2015. évi törvényi előirányzat 4.279,5 0,0 4.279,5 505 

Változások jogcímenként:        

Egyéb változások        

Létszám, struktúraváltozás - 
személyi juttatások és járulékok 

35,6   35,6 
 

Többletek:        

Katonai életpálya - személyi 
juttatások és járulékok 

479,8   479,8 
 

2016. évi javasolt előirányzat 4.794,9 0,0 4.794,9 509 

 

2.) Az 1/2 Egyéb HM szervezetek alcímen a tárcaszintű igazgatási és egyéb központi 
feladatok elvégzését támogató intézmények kiadási előirányzatai kerültek tervezésre 88.094,9 
millió forintban, melynek fedezete 84.255,4 millió forint költségvetési támogatás és 3.839,5 
millió forint bevétel. A 2016. évi kiadási főösszeg 10.739,2 millió forinttal magasabb 
összegben került megállapításra az előző évhez képest. 

Az alcímen az alábbi szervezetek előirányzatai kerültek megtervezésre:  

− HM Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH); 
− HM Hatósági Hivatal (HM HH); 
− HM Védelmi Hivatal (HM VH); 
− HM Nemzeti Rendezvényszervező Hivatal (HM NRH); 
− HM Beszerzési Hivatal; 
− HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM); 
− HM Tábori Lelkészi Szolgálat; 
− Magyar Állandó NATO Képviselet Védelempolitikai Részleg (Brüsszel); 
− Magyar Állandó EBESZ Képviselet Katonai Képviselet (EBESZ, Bécs). 



 
 
A HM Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH) az alábbi feladat-ellátási hatáskörrel 
rendelkezik: 

− a honvédelmi szervezetek és intézmények teljes körére kiterjedően végzi a személyi 
állomány pénzbeli járandóságainak, költségtérítéseinek, társadalombiztosítási, 
családtámogatási és egyes szociálpolitikai juttatásainak számfejtését és kifizetését; 

− a számvitellel, az adózással, a pénzügyi statisztikával, a kártérítéssel, a biztosítással, a 
hivatásos állomány és családtagjai nyugellátásával kapcsolatos feladatok 
megszervezése, vezetése és az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtása; 

− a HM fejezet egészében az adók, társadalombiztosítási és egyéb járulékok elszámolása, 
bevallása és befizetése; 

− ellátja az ideiglenes külföldi kiküldetéssel kapcsolatos nemzetközi feladatok pénzügyi 
vonatkozásait; 

− a fejezet egészét érintő központi természetbeni ellátások részeként a honvédelmi 
szervezetek és intézmények ingatlanüzemeltetési, a közüzemi szolgáltatási díjak 
teljesítési, az élőerős és a technikai őrzésvédelmi feladatok, a környezetvédelmi és 
egyéb más központi szolgáltatásként végzett tevékenységek ellátása; 

− az MH képességfejlesztési igényeinek megfelelően összeállíttatja az éves haditechnikai 
kutatási és műszaki fejlesztési tervet, és koordinálja a jóváhagyott tervekben szereplő 
feladatok végrehajtását; 

− szervezi a katonai szakterület állami minőségbiztosítási feladatainak végrehajtását, 
felügyeli a katonai minőségbiztosítás rendszerét; 

− vezeti a tárcaszintű termékazonosítási tevékenység ellátását, a NATO kodifikációs 
rendszerében koordinálja a Magyar Nemzeti Kodifikációs Iroda tevékenységét; 

− végzi a beszerzésekhez kapcsolódó vámeljárási, szállítmányozási, határforgalmi 
feladatokat. 

A HM Hatósági Hivatal hatósági és szakhatósági feladatokat lát el többek között a 
honvédelem, a katonai építésügy, építés-felügyelet, tűzvédelem, munkabiztonság, munkaügy, 
veszélyes katonai objektum felügyelet területén. Ellátja az MH adatvédelmének szakmai 
irányítását és felügyeletét, valamint végzi az állami célú légiközlekedéssel kapcsolatos 
kodifikációs, koordinációs és funkcionális feladatokat is. 

A HM Védelmi Hivatal rendeltetése az Alaptörvény szerinti különleges jogrend időszakaira, 
továbbá más, jogszabályokban meghatározott válsághelyzetekre történő honvédelmi 
felkészítéssel és válságkezeléssel kapcsolatos központi döntések előkészítésének és 
végrehajtásának koordinálása. Ennek keretében feladata többek között a nemzetgazdaság 
védelmi célú felkészítésének védelmi igazgatási feladatai; a védelmi igazgatás stratégiai 
szintű tervezése, kormányzati és ágazati szintű irányítása; a Honvédelmi Tanács és a 
Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása; a NATO Válságreagálási Rendszerével 
összhangban lévő nemzeti intézkedési rendszer, valamint a polgári-katonai-rendvédelmi 
együttműködés feladatai. 

A HM Nemzeti Rendezvényszervező Hivatal feladata a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt 
fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről szóló 1432/2014. 
(VII. 31.) Korm. határozat szerinti nemzeti ünnepek és kiemelt fontosságú rendezvények 
szervezése, illetve a méltó megemlékezések megtartása érdekében a rendezvények 
koncepciójának kidolgozása, kiemelt intézményi koordinációja, a kommunikáció kidolgozása 
és irányítása, valamint a médiával való kapcsolattartás. A szervezet célja, hogy a nemzeti 
ünnepek és az egyéb kiemelt fontosságú rendezvények magas színvonalon, az ország 
lakosságának széles körű bevonásával, a magyarság összetartozásának erősítésével kerüljenek 
megrendezésre, mindenki számára megfelelő történelmi áttekintést nyújtsanak. 2016. január 



 
 
1-jétől a szervezet feladatai kibővítésre kerülnek a rendezvények közvetlen lebonyolításával. 
Az ehhez szükséges forrás a 8/2 alcímről átrendezésre került (448,2 millió forint). 

A HM Beszerzési Hivatal a (köz)beszerzési szabályozóknak megfelelően, a HM és MH 
szervezetek megbízása alapján végzi a hadfelszerelés, illetve a tárca folyamatos működéséhez 
szükséges egyéb eszközök, anyagok és szolgáltatások beszerzéséhez kapcsolódó feladatok 
teljes körű szervezését és lebonyolítását, valamint lefolytatja a NATO Biztonsági Beruházási 
Programhoz kapcsolódó beszerzési eljárásokat. Ezen felül végzi a NATO beszerzésekkel 
foglalkozó ügynöksége eljárásrendjének keretében történő megrendelések lebonyolítását, 
illetve a Katonai Beszerzési Információs Rendszer felügyeletét és működtetését is. 

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum többek között közszolgálati feladatokat ellátó, 
közgyűjteményi, könyvtári, levéltári, irattári, térképtári és főképp múzeumi tevékenységet 
végző szervezet. Fő feladatai között a múzeumi kiállítási és közművelődési tevékenység, 
kiadványok támogatása, alap és tudományos kutató tevékenység, konferenciák, rendezvények, 
ünnepségek szervezése és katonai hagyományőrző feladatok ellátása, illetve gyűjtemények 
kezelése szerepelnek. Az alaptevékenységi feladatok közül 2016-ban kiemelkedően 
jelentkeznek az I. világháború centenáriumi megemlékezéséhez kapcsolódó események, 
programok megvalósítása, valamint az ezekre történő felkészülés. Ennek keretében 
méginkább előtérbe kerül a múzeumi kiállítási tevékenység, a tudományos feldolgozó és 
publikációs tevékenység, valamint a nemzetközi tudományos együttműködés. 

A HM Tábori Lelkészi Szolgálat három – egymással azonos jogállású – szolgálati ágra 
tagozódik: a katolikus, a protestáns (református, evangélikus) és zsidó szolgálati ágra. 
Feladatuk az egyházi szolgálatok biztosítása az MH minden hivatásos, szerződéses katonája, 
nyugdíjasa, polgári alkalmazottja és a velük egy háztartásban élő, illetve közvetlen 
hozzátartozója számára. 

Az alcím személyi juttatások javasolt előirányzata 5.198,0 millió forint, míg a munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 1.319,5 millió forint.  

Az alcímen központi, tárcaszintű feladatok fedezetéül 3.957,1 millió forint került 
megtervezésre. Az előirányzatok biztosítják többek között a gazdálkodási információs 
rendszer üzemeltetésének, a pénzügyi tranzakciós illetéknek, a cégautó adónak, a kincstári 
számlavezetésnek a fedezetét. 

Az alcím összelőirányzatán belül nemzetközi feladatokra 3.238,6 millió forint 
(devizajuttatásokkal együtt) került megtervezésre, melynek terhére kerül megvalósításra a 
kanadai repülőgép hajózó képzés, a Magyar Állandó NATO Képviselet Védelempolitikai 
Részleg és a Magyar Állandó EBESZ Képviselet Katonai Képviselet működtetése, és egyéb 
nemzetközi feladatok. Az ideiglenes külföldi kiküldetéssel kapcsolatos nemzetközi feladatok 
pénzügyi biztosítása az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár feladatköréből 
átadásra került a HM VGH-hoz, ezért a kapcsolódó előirányzatok 2016. évtől a 2/1 alcím 
helyett az 1/2 alcímen szerepelnek (901,3 millió forint). 

A HM VGH infrastrukturális központi költségvetésében a Szolgáltatási Szerződés keretében 
megvalósuló objektumüzemeltetési és élőerős őrzésvédelmi feladatok központi megvásárlása 
35.715,4 millió forint összegben szerepel. Ennek keretében kerülnek elszámolásra az 
ingatlanok üzemeltetési, karbantartási feladatai, közüzemi díjai, ezen túlmenően az egyéb 
elhelyezési feladatok (takarítás, parkápolás, hóeltakarítás) költségei, valamint az objektumok 
élőerős őrzésvédelmi feladatai is a fejezet csaknem teljes intézményrendszerét érintően. 

A Gripen bérleti díj és egyéb járulékos költsége az alcím összkiadásán belül 27.480,6 millió 
forintot tesz ki. 



 
 
A 2014 szeptemberében megtartott NATO walesi csúcsértekezleten Miniszterelnök úr által 
bejelentett vállalások közül a Pápai Bázisrepülőtér fejlesztése 2016. évi ütemének fedezetét az 
alcím költségvetése tartalmazza.  

A folyamatban lévő kutatás-fejlesztési programokra ezen az alcímen 186,5 millió forint került 
betervezésre. 

A munkavállalók számára biztosításra kerülő társadalom és szociálpolitikai juttatások, 
valamint a kárpótlások, kártalanítások, kártérítések kifizetésének fedezetét képezi az ellátottak 
pénzbeli juttatásai 349,5 millió forintos előirányzata. 

Az intézményi előirányzatok alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
1/2 Egyéb HM szervezetek alcím Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2015. évi törvényi előirányzat 77.355,7 3.783,3 73.572,4 832 

Változások jogcímenként:        

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átvett feladat 

      
 

Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb 
rendezvények, események 
végrehajtása feladat átvétele a 
8/2/42 fejezeti kezelésű 
előirányzatról 

448,2   448,2 

 

Egyéb változások        

Az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. 
határozat rendelkezéseiből 
következő megtakarítás 

-23,0   -23,0 
 

Nemzetközi feladatok 
devizajuttatásainak változása - 
személyi juttatások és járulékok 

785,5   785,5 
 

Szolgáltatási szerződés 
támogatásának csökkentése - 8/3 
alcímen Fejezeti stabilitási tartalék 
képzése 

-2.661,9   -2.661,9 

 

Nemzetközi feladatok változása a 
8/2/42 fejezeti kezelésű 
előirányzaton keletkezett 
megtakarítás terhére 

30,7   30,7 

 

Nemzetközi feladatok változása 
(részben a 2/1 alcím CAS képesség 
befejezett fejlesztése sor terhére) 

1.046,6   1.046,6 
 

Ideiglenes kiküldetéssel kapcsolatos 
feladatok 2/1 alcímről 

901,3 56,2 845,1 
 

Többletek:        

Katonai életpálya - személyi 
juttatások és járulékok 

631,5   631,5 
 

Megkezdett fejlesztési programok 4.712,7   4.712,7  



 
 
folytatása 

10 éves tervben jóváhagyott 
fejlesztések ütemezett 
végrehajtásának megkezdése 

4.867,6   4.867,6 
 

2016. évi javasolt előirányzat 88.094,9 3.839,5 84.255,4 827 

 

3.) A 2/1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím kiadási főösszege 66.939,3 millió 
forint.  

A 2/1 alcím kiadási előirányzatának fedezetéül 61.693,6 millió forint költségvetési támogatás 
és 5.245,7 millió forint bevétel szolgál. A tervezett kiadási főösszeg a 2015. évre tervezett 
előirányzathoz képest 12.521,1 millió forintos növekedést mutat. A 2016. évi előirányzat 
biztosítja a feladatok végrehajtását. 

Az alcímen a következő katonai szervezetek kiadásai kerültek megtervezésre: 

− MH Kiképzési és Doktrinális Központ; 
− MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár; 
− MH Geoinformációs Szolgálat; 
− MH Altiszti Akadémia; 
− MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság; 
− MH Ludovika Zászlóalj; 
− MH Balatonkenesei Rekreációs Központ; 
− MH Logisztikai Központ; 
− MH Anyagellátó Raktárbázis; 
− MH Katonai Közlekedési Központ; 
− MH Légijármű Javítóüzem; 
− MH Katonai Képviselő Hivatala; 
− MH Nemzeti Katonai Képviselet; 
− MH Nemzeti Összekötő Képviselet. 

Az MH Kiképzési és Doktrinális Központ feladata többek között  

− a Magyar Honvédség kiképzésének MH szintű tervezése, koordinálása és ellenőrzése; 
− a kiképzési rendszer szabályozása;  
− a missziós felkészítésekben történő részvétel;  
− az MH hazai és nemzetközi gyakorlatainak tervezése, a gyakorlatok végrehajtásával 

kapcsolatos követelmények kidolgozása; 
− részvétel az MH nemzetközi fegyverzetellenőrzési tevékenységében; 
− a NATO doktrínák adaptálásának koordinációja; 
−  a nemzeti doktrínák kidolgozásának tervezése és irányítása;  
− az MH Központi Doktrinális Adatbázis és az MH Központi Doktrinális Adattár 

működtetése és fejlesztése. 

Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (MH BHD) feladatai közé tartozik 
többek között: 

− a HM objektumok üzemeltetése, a HM és az ellátásra utalt katonai szervezetek 
logisztikai támogatása és egészségügyi ellátása; 

− a HM és MH részére központilag biztosított híradó, informatikai és elektronikus 
információvédelmi szolgáltatások és azok technikai feltételeinek biztosítása; 

− a Szent Korona és a Köztársasági Elnöki Palota őrzése; 



 
 
− állami és katonai protokolláris feladatok végrehajtása; 
− a HM objektumok, valamint a kijelölt helyőrségi objektumok őrzés-védelme és katonai 

rendészeti biztosítása; 
− kegyeleti feladatok díszelgő biztosításának és az állami és katonai ünnepek zenei 

kiszolgálási feladatainak végrehajtása; 
− a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán folyó 

magyar tisztképzés katonai logisztikai támogatása; 
− a Kormány döntése szerint a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú 

rendezvények lebonyolítását költséghatékonyabbá kell tenni, ezért 2016. január 1-jétől a 
szervezet feladatai kibővítésre kerülnek a rendezvények közvetlen lebonyolításával. Az 
ehhez szükséges forrás a 8/2 alcímről átrendezésre került. 

Az MH Geoinformációs Szolgálat állami és védelmi feladatokat egyaránt ellát a térképészet, 
katonaföldrajz és meteorológia területén. Alaprendeltetése az MH hagyományos és 
informatikai alapokon működő térképészeti, katonaföldrajzi és meteorológiai (együtt: geo-
információs) támogatása:  

− a honvédelmi miniszter felelősségi körébe tartozó földmérési, térképészeti, 
légifelvételezési és meteorológiai tevékenység vonatkozásában országos illetékességgel 
első fokú hatósági jogkör gyakorlása;  

− más szervezet által az MH térképellátása érdekében végzett szaktevékenység irányítása 
és felügyelete; 

−  a földmérési, térképészeti és meteorológiai tevékenységgel összefüggő kutatás és 
műszaki fejlesztés. 

Az MH Altiszti Akadémián zajlik a honvéd altiszt-jelöltek iskolarendszerű képzése, valamint 
az MH szerződéses legénységi állomány, az altisztjelöltek, a tisztjelöltek egységes katonai 
alapkiképzése, az önkéntes tartalékosok felkészítése-kiképzése.  A szervezet feladata továbbá 
a katasztrófavédelmi felkészítés és védekezés, valamint hazai és nemzetközi (NATO) 
szaktanfolyamok lebonyolítása. 

Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság végzi a honvédelmi tárca 
személyi állományának törvényben meghatározott központi nyilvántartásával kapcsolatos 
feladatokat, a hadkiegészítési feladatok központi irányítása érdekében üzemelteti, és fejleszti 
a hadkiegészítési informatikai rendszert, ellátja a honvédség személyügyi és hadkiegészítési 
(katonai igazgatási) központi adatfeldolgozó tevékenységeket. Katonai igazgatási feladatai 
keretében az intézmény személyi adatkezelési és nyilvántartási feladatokat lát el, szervezi, és 
végzi a toborzási, érdekvédelmi, kegyeleti és hadköteles nyilvántartási tevékenységeket, 
továbbá az önkéntes tartalékos rendszerrel kapcsolatos tervezési, szervezési és 
szerződéskötési feladatokat. A HM és az MH szervezetei részére készíti a bélyegzőket, 
pecsétnyomókat, egyéb feliratokat. 

A HM és az MH hivatásos tiszti állománya utánpótlásának biztosítását az MH Ludovika 
Zászlóalj hallgatóinak szakképzésével valósítja meg a tárca. 

Az MH Balatonkenesei Rekreációs Központ honvédüdülőként működteti a tárca 
vagyonkezelésében lévő balatonkenesei ingatlanokat, valamint végrehajtja a hazai 
üdültetéssel és az üdültetést felváltó rekreációval kapcsolatos feladatokat. 

Az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK) – a közlekedési biztosítással és légi-
járművek javításával kapcsolatos feladatok kivételével – ellátja a központi logisztikai 
gazdálkodási- és ellátási felelősséggel összefüggő feladatokat. Az MH LK a központi 
logisztikai előirányzatok felett rendelkezési jogosultsággal bír, valamint hatáskörébe utalt 
központi logisztikai gazdálkodási tevékenységet folytat. A központi ellátás érdekében tervezi 
az alárendeltségébe tartozó, illetve hatáskörébe utalt központi ellátó szervezet(ek) erőforrás 



 
 
szükségletét és költségvetési előirányzatait, irányítja, és felügyeli a rendelkezésre álló 
források felhasználását, és végrehajtja a beszámoltatással összefüggő feladatokat, ezen felül 
felügyeli a gazdálkodási hatáskörébe sorolt HVK közvetlen szolgálati alárendeltségébe 
tartozó szervezetek gazdálkodását. 

Az MH LK szolgálati alárendeltségébe tartozik az MH Anyagellátó Raktárbázis (a 
továbbiakban: MH ARB). Központi ellátó szervezetként – intézményi gazdálkodása mellett – 
végzi az anyagok/eszközök átvételének, készletezésének, tárolásba helyezésének vagy 
kiadásának, ellátásának, anyaggazdálkodásnak, javításának, üzembentartásának, 
selejtezésének, a felesleges készletek rendszerből történő kivonásának feladatait, az 
inkurrencia kezelését. Az MH ARB végzi az MH LK parancsnoka által elrendelt, a tárca 
Beszerzési Utasítása szerint a HM Beszerzési Hivatal kizárólagos jogait nem érintő, a 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű, központi ellátási körbe tartozó áruk és 
szolgáltatások beszerzését. 

Az MH Katonai Közlekedési Központ (a továbbiakban: MH KKK) feladata az MH 
csapatainak, szervezeteinek teljes körű belföldi és nemzetközi viszonylatú csapat, anyag, 
személy és speciális közlekedési, szállítási, valamint szállítmánykísérési, rakodási és szakmai 
kiképzési feladatainak tervezése, szervezése, koordinálása, irányítása, végrehajtása és 
ellenőrzése. A szövetséges és más külföldi katonai szervezetek bármely szállítási ágazatot 
érintő mozgásainak, oszlopmeneteinek koordinálása, és a végrehajtás ellenőrzése, illetve a 
polgári közlekedési szervek által végzendő szolgáltatások igénybevételének MH szintű 
koordinálása. 

Az MH Légijármű Javító üzem feladata az MH repülőcsapatainál rendszeresített 
repülőtechnikai eszközök és felszerelések – a meghatározott mértékű jogosultság keretén 
belüli – javítása, felújítása, gyártása és fejlesztése. Ide tartozik többek között a szállító- és 
kiképző repülőgépek, helikopterek és tartozékaik, földi kiszolgáló eszközök javítása, 
szerkezeti átalakítása; műszaki fejlesztési feladatok technologizálása, kivitelezése; 
nyomástároló edények ellenőrzése, hitelesítése, töltése; a repülőcsapatok általános- és 
speciális mérőműszereinek, ellenőrző berendezéseinek központi nyilvántartása, tárolása, 
javítása, kalibrálása a Nemzeti Akkreditáló Testület által akkreditált kalibráló-
laboratóriumban; a repülőesemények kivizsgálásában műszaki háttér biztosítása a szakhatóság 
rendelkezései szerint. 

Az MH Nemzeti Katonai Képviselő Hivatala Brüsszelben, az MH Nemzeti Katonai 
Képviselet Monsban, az MH Nemzeti Összekötő Képviselet Norfolkban látja el az MH 
katonai képviseleti feladatait. 

A személyi juttatások javasolt előirányzata 25.092,9 millió forint, míg a munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 6.610,2 millió forint.  

Az alcím összelőirányzatán belül nemzetközi feladatokra 8.568,5 millió forint került 
megtervezésre (a devizajuttatásokkal és annak járulékaival együtt). 

Az MH központi logisztikai ellátó rendszere átalakítása keretében egyrészt az MH KKK és az 
MH Légijármű Javító üzem a HVK közvetlen irányítása alá kerül, a kezelésében lévő 
előirányzatok a 2/2 alcímről a 2/1 alcímre átrendezésre kerültek. Másrészt a nem-fegyveres 
nemzetközi beosztásokban szolgálatot teljesítő állomány nemzeti támogatása keretében 
ellátott feladatok 2015. évben átadásra kerültek az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai 
Ezredtől (2/2 alcím) az MH ARB (2/1 alcím) részére, melynek következtében a 
megvalósításhoz szükséges előirányzatok a két alcím között átrendezésre kerültek. Az 
átrendezés a két feladat vonatkozásában az alábbiak szerint alakult: 

- személyi juttatások 1.246,9 millió forint; 
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 308,9 millió forint; 



 
 
- dologi kiadások 2.196,0 millió forint; 
- beruházások 29,7 millió forint. 

Az ideiglenes külföldi kiküldetéssel kapcsolatos nemzetközi feladatok pénzügyi biztosítása az 
MH BHD feladatköréből átadásra került a HM VGH-hoz, ezért a kapcsolódó előirányzattal az 
alcím kiadási előirányzata csökkentésre és az 1/2 alcím kiadási főösszege növelésre került 
(901,3 millió forint). 

A nemzetközi előirányzatok terhére a következő főbb feladatok kerültek megtervezésre: 

− nemzeti támogatás; 
− MH KFOR Kontingens; 
− afganisztáni szerepvállalás; 
− nemzetközi gyakorlatok és kiképzések; 
− MH Katonai Képviselő Hivatal (Brüsszel); 
− MH EUFOR Kontingens; 
− UNFICYP Magyar Kontingens; 
− MH Nemzeti Katonai Képviselet (Mons); 
− MH Nemzeti Összekötő Képviselet (Norfolk); 
− kanadai repülőhajózó képzés; 
− az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben történő 

magyar szerepvállalás. 

Változást jelent az alcím feladatrendszerében, hogy 2015 év végéig lezárul a Balti 
légtérrendészeti feladat ellátása, ezért előirányzat a megszűnő feladathoz kapcsolódóan nem 
került tervezésre. 

Új feladat az alcímen az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi 
fellépésben történő magyar szerepvállalás. Az Országgyűlés OGY határozatban hozzájárult 
ahhoz, hogy az MH az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi koalíciós 
műveletek elősegítése érdekében az Iraki Köztársaság területén partnerképesség-építési, őrző-
védő és csapatkísérő feladatokat láthasson el egy legfeljebb 150 – váltási időszakban 300 – 
fős, a szükséges technikai eszközökkel, fegyverzettel, felszereléssel ellátott katonai 
kontingenssel mely, az erbili kiképző központ illetékességi területére kerül kitelepítésre és 
állomásoztatásra. Az alcím előirányzatai a szerepvállaláshoz szükséges forrás fedezetét 
tartalmazzák.  

Az alcím előirányzatai terhére az MH ARB, az MH KKK és az MH BHD végzi a katonai 
szervezetek szakanyagokkal történő központi természetbeni ellátását (12.358,7 millió forint). 
A költségvetési alcímhez tartozó katonai szervezetek logisztikai működési kiadásaira, illetve a 
protokoll, rekreációs és kulturális feladatokra, valamint a hazai gyakorlatok és kiképzések 
végrehajtására 3.123,6 millió forint került betervezésre. 

A hadfelszerelés fejlesztési, valamint egyéb programokra az alábbi források állnak 
rendelkezésre (dologi és felhalmozási kiadások együttesen 11.120,2 millió forint): 

− 10 éves terv alapján indítandó fejlesztési programok 1.892,4 millió forint; 
− gépjármű beszerzési program 3.510,0 millió forint; 
− harcászati URH rádiók beszerzése 3.420,0 millió forint; 
− Mistral modernizáció 2.286,8 millió forint; 
− MANS program 11,0 millió forint. 

Az alcímen a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásához 111,7 millió forint került 
megtervezésre. 



 
 
A munkavállalók számára biztosításra kerülő társadalom és szociálpolitikai juttatások 
fedezetét képezi az ellátottak pénzbeli juttatásai 100,8 millió forintos előirányzata. 

Az intézményi előirányzatok alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
2/1 HVK közvetlen szervezetei 

alcím  
Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2015. évi törvényi előirányzat 54.418,2 5.291,4 49.126,8 5.906 

Változások jogcímenként:        

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett 
feladat 

      
 

Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb 
rendezvények, események 
végrehajtása feladat átvétele a 8/2/42 
fejezeti kezelésű előirányzatról 

100,0   100,0 

 

Egyéb változások        

Az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. 
határozat rendelkezéseiből következő 
megtakarítás 

-99,7   -99,7 
 

Létszám, struktúraváltozás, 
normakarbantartás - személyi 
juttatások és járulékok 

115,4   115,4 
 

Nemzetközi feladatok 
devizajuttatásainak változása - 
személyi juttatások és járulékok 

-446,0   -446,0 
 

Központi ellátó rendszer átalakítása - 
személyi juttatások és járulékok 2/2-
ről 

1.555,8   1.555,8 
 

Központi ellátó rendszer átalakítása - 
személyi juttatások és járulékok 
nélkül 2/2-ről 

2.225,7 10,5 2.215,2 
 

Ideiglenes kiküldetéssel kapcsolatos 
feladatok 1/2 alcímre (dologi) 

-901,3 -56,2 -845,1 
 

Befejezett fejlesztés (CAS képesség) -1.700,0   -1.700,0  

Megkezdett fejlesztési programok 
folytatása (a CAS képesség befejezett 
fejlesztése sor terhére) 

746,2   746,2 
 

Többletek:        

Katonai életpálya - személyi 
juttatások és járulékok 

5.947,9   5.947,9 
 

Pedagógusi életpálya - személyi 
juttatások és járulékok 

3,3   3,3 
 

Megkezdett fejlesztési programok 
folytatása 

1.834,9   1.834,9 
 

10 éves tervben jóváhagyott 
fejlesztések ütemezett 
végrehajtásának megkezdése 

1.892,4   1.892,4 
 



 
 
Nemzetközi feladatok változása 1.246,5   1.246,5  

2016. évi javasolt előirányzat 66.939,3 5.245,7 61.693,6 6.224 

 
4.) A 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím tervezett kiadási főösszege 82.983,6 
millió forint, költségvetési támogatása 82.506,3 millió forint, bevételi előirányzata 477,3 
millió forint. A kiadási főösszeg a 2015. évre tervesített előirányzatokhoz képest növekedést 
mutat, amit a személyi kiadások növelése okoz. 

Az MH központi logisztikai ellátó rendszere átalakítása keretében egyrészt az MH KKK és az 
MH Légijármű Javító üzem a HVK közvetlen irányítása alá kerül, a kezelésében lévő 
előirányzatok a 2/2 alcímről a 2/1 alcímre átrendezésre kerültek. Másrészt a nem-fegyveres 
nemzetközi beosztásokban szolgálatot teljesítő állomány nemzeti támogatása keretében 
ellátott feladatok 2015. évben átadásra kerültek az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai 
Ezredtől (2/2 alcím) az MH ARB (2/1 alcím) részére, melynek következtében a 
megvalósításhoz szükséges előirányzatok a két alcím között átrendezésre kerültek. Az MH 
központi logisztikai ellátó rendszerének átalakítása miatt az alcím előirányzatai az alábbiak 
szerint kerültek csökkentésre a 2/1 alcím javára: 

- személyi juttatások 1.246,9 millió forint; 
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 308,9 millió forint; 
- dologi kiadások 2.196,0 millió forint; 
- beruházások 29,7 millió forint. 

Az alcímen kerültek megtervezésre a szárazföldi, a repülő csapatok és az alcímhez tartozó 
egyéb szervezetek működését, fenntartását, valamint a nemzetközi feladatok végrehajtását 
biztosító előirányzatok. 

Az alcímhez tartozó katonai szervezetek központi logisztikai ellátási feladatait a 2/1 alcímen 
már ismertetett MH LK, MH ARB, MH KKK és MH Légijármű Javító üzem végzi. 

A személyi juttatások javasolt előirányzata 60.142,0 millió forint, míg a munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 15.513,3 millió forint.  

Ezen a költségvetési alcímen az MH alakulatainak működési kiadásaira – beleértve a hazai 
gyakorlatok és kiképzések végrehajtásának csapatszintű feladatellátását is – 2.669,9 millió 
forint került megtervezésre. 

Az alcím összelőirányzatán belül a nemzetközi feladatok végrehajtását – devizajuttatásokkal 
és járulékaival, valamint a logisztikai jellegű előirányzatokkal együtt – összesen 11.127,6 
millió forint biztosítja az alábbiak szerint:  

− KFOR kontingens; 
− afganisztáni szerepvállalás; 
− EUFOR kontingens; 
− UNFICYP (ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió); 
− nemzetközi gyakorlatok és kiképzések; 
− afrikai szerepvállalás; 
− katonai megfigyelők; 
− AN-26-os pilóták kiadásai; 
− UNIFIL (ENSZ Libanoni Misszió); 
− az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben történő 

magyar szerepvállalás. 

Változást jelent az alcím feladatrendszerében, hogy 2015. év során kivonásra került az MFO 
(Többnemzeti Erők és Megfigyelők) Kontingens, illetve 2015 év végéig lezárul a Balti 



 
 
légtérrendészeti feladat ellátása is, ezért előirányzat a megszűnő feladatokhoz kapcsolódóan 
nem került megtervezésre. 

Új feladat az alcímen az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi 
fellépésben történő magyar szerepvállalás. Az Országgyűlés OGY határozatban hozzájárult 
ahhoz, hogy az MH az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi koalíciós 
műveletek elősegítése érdekében az Iraki Köztársaság területén partnerképesség-építési, őrző-
védő és csapatkísérő feladatokat láthasson el egy legfeljebb 150 – váltási időszakban 300 – 
fős, a szükséges technikai eszközökkel, fegyverzettel, felszereléssel ellátott katonai 
kontingenssel mely, az erbili kiképző központ illetékességi területére kerül kitelepítésre és 
állomásoztatásra. Az alcím előirányzatai a szerepvállaláshoz szükséges forrás fedezetét 
tartalmazzák.  

Az alcímen a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását 18,0 millió forint biztosítja. 

A munkavállalók számára biztosításra kerülő társadalom és szociálpolitikai juttatások 
fedezetét képezi az ellátottak pénzbeli juttatásai 297,4 millió forintos előirányzata. 

Az intézményi előirányzatok alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
2/2 MH ÖHP és alárendelt 

szervezetei alcím  
Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2015. évi törvényi előirányzat 64.484,4 487,8 63.996,6 13.962 

Változások jogcímenként:     

Egyéb változások     

Az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. 
határozat rendelkezéseiből 
következő megtakarítás 

-40,9  -40,9  

Létszám, struktúraváltozás, 
normakarbantartás - személyi 
juttatások és járulékok 

18,3  18,3  

Nemzetközi feladatok 
devizajuttatásainak változása - 
személyi juttatások és járulékok 

-339,5  -339,5  

Központi ellátó rendszer átalakítása 
- személyi juttatások és járulékok 
2/1-re 

-1.555,8  -1.555,8  

Központi ellátó rendszer átalakítása 
- személyi juttatások és járulékok 
nélkül 2/1-re 

-2.225,7 -10,5 -2.215,2  

Nemzetközi feladatok változása - 
személyi juttatások és járulékok 
nélkül 

-92,8  -92,8  

Többletek:     

Katonai életpálya - személyi 
juttatások és járulékok 

17.766,0  17.766,0  

Nemzetközi feladatok változása 4.969,6  4.969,6  

2016. évi javasolt előirányzat 82.983,6 477,3 82.506,3 13.647 

 



 
 
5.) A 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) cím kiadási 
főösszege 13.726,8 millió forint, költségvetési támogatása 13.576,8 millió forint és bevételi 
előirányzata 150,0 millió forint.  

A cím előirányzatai az intézményi működési kiadásokon túlmenően magukba foglalják a 
nemzetbiztonsági törvényben rögzített alapfeladatok ellátásához szükséges kiadásokat, 
továbbá a speciális működési és a fejlesztési kiadásokat, valamint az attaséhivatalok kiadásait. 

A KNBSZ feladata többek között: 

− megszerzi a kormányzati döntéseket megalapozó katonapolitikai, hadiipari és katonai 
információkat, valamint a HM, illetve a HVK hadászati-hadműveleti, 
információvédelmi tervező munkájához szükséges adatokat;  

− felderíti és elhárítja a külföldi titkosszolgálatoknak Magyarország szuverenitását, 
honvédelmi érdekeit sértő vagy veszélyeztető törekvéseit;  

− működési területén felderíti és elhárítja Magyarország törvényes rendjének jogellenes 
eszközökkel történő megváltoztatására vagy megzavarására irányuló leplezett 
törekvéseket;  

− információkat gyűjt a nemzetbiztonságot veszélyeztető terrorszervezetekről, felderíti és 
elhárítja a HM és az MH szervezeteinél a külföldi hatalmak, személyek vagy 
szervezetek terrorcselekmény elkövetésére irányuló törekvéseit;  

− információkat gyűjt a működési területét érintő szervezett bűnözésről, a 
nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény által hatáskörébe utalt, 
valamint a HM és az MH törvényes feladatainak végrehajtását veszélyeztető 
bűncselekményekről, a honvédelmi érdeket sértő  kiber-tevékenységről, továbbá a 
műveleti területén lévő alakulatok és azok állománya ellen irányuló törekvésekről és 
tevékenységekről;  

− ellátja a HM és az MH szervezeteinél folytatott hadiipari kutatással, fejlesztéssel, 
gyártással és kereskedelemmel összefüggő, valamint a nemzetközileg ellenőrzött 
termékekhez és technológiákhoz, továbbá a haditechnikai eszközök és szolgáltatások 
jogellenes forgalmának felderítéséhez, megelőzéséhez, megakadályozásához és legális 
forgalmának ellenőrzéséhez kapcsolódó nemzetbiztonsági feladatokat; 

− ellátja az illetékességi körébe tartozó, a kormányzati tevékenység szempontjából fontos 
katonai szervek és létesítmények, valamint a kormányzati és katonai vezetési 
objektumok biztonsági védelmét; 

− elvégzi az illetékességébe tartozó fontos és bizalmas munkakört betöltő személyekhez, 
gazdálkodó szervezetekhez, a speciális beszerzésekhez, katonai rendezvényekhez és 
gyakorlatokhoz kötődő minősítési, ellenőrzési és védelmi feladatokat. 

 

Az intézményi előirányzatok alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
3. Katonai Nemzetbiztonsági 

Szolgálat cím 
Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2015. évi törvényi előirányzat 11.065,3 150,0 10.915,3 869 

Változások jogcímenként:     

Többletek:     

Katonai életpálya - személyi 
juttatások és járulékok 

2.522,5  2.522,5  



 
 
Nemzetközi feladatok változása 139,0  139,0  

2016. évi javasolt előirányzat 13.726,8 150,0 13.576,8 869 

 
6.) A 6 címen az MH Egészségügyi Központ (MH EK) 2016. évi kiadásai kerültek 
megtervezésre. 

Az MH EK alaptevékenységi körébe tartozik a járóbeteg- és az aktív fekvőbeteg ellátáson, 
illetve a krónikus, a rehabilitációs, és a speciális szakellátáson túlmenően többek között a 
repülő egészségügyi ellátás, a katasztrófa-egészségügyi biztosítási rendszerben való részvétel 
és a Budapest Főváros ügyeleti rendszerében a rá háruló feladatok végzése, továbbá 
orvostudományi kutatási és kísérleti fejlesztés. Az MH EK biztosítja a különféle nemzetközi 
missziók keretében végzett egészségügyi feladatok ellátásához szükséges egészségügyi 
anyagokat (kiemelten az oltóanyagok), illetve technikai eszközöket és a nemzetközi 
kontingens keretében működő egészségügyi ellátás képességének fenntartását.  

A cím tervezett kiadási főösszege 28.048,6 millió forint, amely 21.035,5 millió forint 
összegben támogatásértékű működési bevételből (az Egészségbiztosítási Alaptól az 
egészségügyi ellátások finanszírozásaként és egyéb címen átvételre tervezett pénzeszköz), 
1.200,0 millió forint intézményi bevételből, illetve 5.813,1 millió forint költségvetési 
támogatásból kerül finanszírozásra. Tekintettel a fejezeti kezelésű előirányzatokon keletkezett 
megtakarításokra, a HM, mint fenntartó – fejezeti hatáskörben – 600,0 millió forinttal 
megemelte az intézményi működés és a katona-egészségügyi kiadások finanszírozását.  

Az MH EK költségvetési javaslatában 10,0 millió forint szerepel a katasztrófavédelmi 
feladatok biztosítására.  

Az intézményi előirányzatok alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
6. MH Egészségügyi Központ cím  Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 

statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2015. évi törvényi előirányzat 26.381,3 22.235,5 4.145,8 3.402 

Változások jogcímenként:     

Egyéb változások     

Egészségügyi feladatok 
finanszírozása a 8/2/42 fejezeti 
kezelésű előirányzaton keletkezett 
megtakarítás terhére 

171,6  171,6  

Egészségügyi feladatok 
finanszírozása a 8/2/39/3 fejezeti 
kezelésű előirányzaton keletkezett 
megtakarítás terhére 

428,4  428,4  

Többletek:     

Katonai életpálya - személyi 
juttatások és járulékok 

1.022,4  1.022,4  

Nemzetközi feladatok változása 44,9  44,9  

2016. évi javasolt előirányzat 28.048,6 22.235,5 5.813,1 3.402 

 



 
 
7.) A 7 címen a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 2016. évi kiadásai 
kerültek megtervezésre. 

A cím kiadási és támogatási főösszege 272,1 millió forintban került megállapításra, melynek 
99,6%-át a személyi juttatások (207,0 millió forint) és a munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó (64,4 millió forint) kiemelt előirányzatok teszik ki. A cím kiadási 
főösszegén belül a dologi kiadások (0,1 millió forint) alacsony részarányt képviselnek, mert 
az intézmény működésének logisztikai biztosítása az MH logisztikai utaltsági rendszerében 
kerül végrehajtásra, ezért az intézmény működéséhez szükséges dologi előirányzatok döntő 
részét az ellátó katonai szervezet költségvetésében a 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 
alcím előirányzatai tartalmazzák. 

A pedagógusi életpálya modellel kapcsolatos többletkiadásokra a személyi juttatások kiemelt 
előirányzaton 6,1 millió forint, a járulékokon 1,6 millió forint került biztosításra. 

A cím előirányzatai biztosítják az intézmény feladatellátásához szükséges előirányzatokat, így 
megvalósítva a felnövekvő nemzedékek hazafias nevelését és oktatását. 

A hazafias, honvédelmi nevelés módszertani központjaként az intézményben kiteljesedett 
formában, magas színvonalon megvalósuló oktató-nevelő munka tapasztalatai módszertani 
továbbképzések formájában kerülnek átadásra a köznevelés más szereplői számára, ezáltal 
elősegítve a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 21. § (1) bekezdés j) pontjában 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 78. § (7) bekezdésében 
megjelölt feladatok hatékony végrehajtását. 

Az intézményi előirányzatok alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
7. Kratochvil Károly Honvéd 
Középiskola és Kollégium cím 

Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2015. évi törvényi előirányzat 270,1 0,0 270,1 57 

Változások jogcímenként:     

Egyéb változások     

Az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. 
határozat rendelkezéseiből 
következő megtakarítás 

-5,7  -5,7  

Többlet     

Pedagógusi életpálya - személyi 
juttatások és járulékok 

7,7  7,7  

2016. évi javasolt előirányzat 272,1 0,0 272,1 55 

 

 

 

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás 

 
A 8/2 Ágazati célelőirányzatok alcím 2016. évi tervezett kiadási és támogatási főösszege 
11.034,9 millió forint. 



 
 
1.) A NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek 
alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) jogcímcsoporton 100,0 millió forint 
került tervezésre a központi alrendszer azon előirányzatai között, melyek teljesülése 
módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól („felülről nyitott"). 

A 8/2/1 A NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek 
alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi előirányzat 100,0 0,0 100,0 
2016. évi javasolt előirányzat 100,0 0,0 100,0 

 

2.) A katonai hagyományok megőrzéséhez kapcsolódó rendezvények lebonyolítására, illetve 
felszerelések beszerzésére, valamint a kulturális- és sportesemények társadalmi 
szervezetekkel együttesen történő ad hoc jellegű tevékenységeire, továbbá hadisírok 
felkutatására és felújítására a Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek 
pályázati támogatása előirányzat biztosít fedezetet a költségvetési javaslatban 45,0 millió 
forint összegben. A jogcím előirányzata a 8/2/42 fejezeti kezelésű előirányzaton keletkezett 
megtakarítás terhére növelésre került 5,0 millió forinttal. 

A 8/2/3/6 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása 
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi előirányzat 40,0 0,0 40,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezeten belüli átcsoportosítás a 8/2/42 
fejezeti kezelésű előirányzaton keletkezett 
megtakarítás terhére 

5,0  5,0 

2016. évi javasolt előirányzat 45,0 0,0 45,0 
 

3.) A Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása jogcímen a katonai 
hagyományőrző-, sport- és kulturális, illetve a hadisírgondozásban segítséget nyújtó 
szervezetek nem pályázati úton történő támogatása, az érdekképviseleti szervek, a Magyar 
Hadtudományi Társaság, valamint a Magyar Atlanti Tanács (MAT) részére nyújtott 
támogatás került tervezésre 134,0 millió forint összegben. A támogatni tervezett civil 
szervezetek körét a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának 
szabályairól szóló jogszabály tartalmazza. A jogcím előirányzata a 8/2/42 fejezeti kezelésű 
előirányzaton keletkezett megtakarítás terhére növelésre került 4,5 millió forinttal. 

A 8/2/3/19 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi előirányzat 129,5 0,0 129,5 
Változások jogcímenként:    
Fejezeten belüli átcsoportosítás a 8/2/42 
fejezeti kezelésű előirányzaton keletkezett 
megtakarítás terhére 

4,5  4,5 



 
 
2016. évi javasolt előirányzat 134,0 0,0 134,0 

 

4.) A tárca felügyelete alá tartozó nonprofit korlátolt felelősségű társaság (HM Zrínyi 
Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.), továbbá a Katonai 
Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. támogatására 1.435,0 millió forint összegű előirányzat 
került megtervezésre. 

A HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 
általános működése kerül támogatásra a fejezeti kezelésű előirányzatból. Feladatai közé 
tartozik földmérési és térképészeti feladatok végrehajtása, a katonai térképészeti tevékenység 
műszaki biztosítása, állami topográfiai alapadatok szolgáltatása, katonai kiadványok 
sokszorosítása, továbbá központi nyomdai feladatok végzése. Emellett az NKft. a honvédelmi 
tárca részére lapkiadást, kiadványszerkesztést, rendezvények dokumentálását, videó műsor és 
sajtószemle készítését végzi, nyomdai szolgáltatást biztosít, és a gondozza a tárca internetes 
honlapját. Ezen kívül közreműködik a tárca rendezvényszervezési tevékenységében, PR- és 
reklámtevékenységének lebonyolításában, valamint szervezi a belső terjesztésű és a 
könyvpiacra is kikerülő könyvek, kiadványok megjelentetését. 

A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. fő profilja a katonai hagyományápolás, 
katonatörténeti rendezvények és kiállítások megszervezése és lebonyolítása. 

A 8/2/5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi előirányzat 1.435,0 0,0 1.435,0 
2016. évi javasolt előirányzat 1.435,0 0,0 1.435,0 

 

5.) A NATO-val szemben vállalt kötelezettségeink közé tartozik a Hozzájárulás a NATO 
Biztonsági Beruházási Programjához, mely 2.290,5 millió forint összeggel szerepel a 
tervekben. A tervesített előirányzatból kerül biztosításra a hozzájárulás mellett a projektek 
nemzeti forrás szükséglete is. 

A 8/2/25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához fejezeti kezelésű 
előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi előirányzat 2.290,5 0,0 2.290,5 
2016. évi javasolt előirányzat 2.290,5 0,0 2.290,5 

 

6.) A Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatására 50,0 millió forint összegű 
előirányzat került megtervezésre a HM toborzó tevékenysége eredményességének javításában 
való közreműködés érdekében. Az alapítvány a támogatást elsősorban a magyar sport és ezen 
belül a labdarúgás fejlesztésére, sportrendezvényeken az MH és a HM nevének 
megjelenítésére, fiatal labdarúgó tehetségek felkutatására, képzésére, a gyermekkorú, 
valamint a fiatal társadalmi csoportok számára példaképek nevelésére, a futball utánpótlás 
oktatásához, neveléséhez szükséges szakmai, tárgyi és gazdasági feltételek biztosításában való 
közreműködésre, valamint a fiatal sportolók részére egészségmegőrzés biztosítására használja 
fel. 



 
 
A 8/2/39/1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
alakulása   

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi előirányzat 50,0 0,0 50,0 
2016. évi javasolt előirányzat 50,0 0,0 50,0 

 

7.) Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 63,0 millió 
forint összegben biztosít fedezetet a HM gondoskodási körébe tartozók – hátrányos vagy 
súlyos élethelyzetű családok, pályakezdők, nyugdíjasok – közalapítványon keresztül történő 
segélyezésére, továbbá képzési támogatás nyújtására a munkavállalók polgári életbe történő 
visszailleszkedéséhez. A jogcím előirányzata a 8/2/40/1 fejezeti kezelésű előirányzaton 
keletkezett megtakarítás terhére növelésre került 9,3 millió forinttal. 

A 8/2/39/2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi előirányzat 53,7 0,0 53,7 
Változások jogcímenként:    
Fejezeten belüli átcsoportosítás 8/2/40/1 fejezeti 
kezelésű előirányzaton keletkezett megtakarítás 
terhére 

9,3  9,3 

2016. évi javasolt előirányzat 63,0 0,0 63,0 

 

8.) A Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz fejezeti 
kezelésű előirányzaton 2.566,6 millió forint került betervezésre. 

A Hadigondozottak közalapítványa valósítja meg a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. 
törvény 9. és 25. §-a alapján a hadigondozottakról való állami, alanyi jogú gondoskodást. Az 
előirányzat tartalmazza a hadigondozás költségeit (hadigondozotti juttatásokat), az életüktől 
és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak egyösszegű kárpótlásának 
fedezetét, valamint a Közalapítvány működési költségeit. Az előirányzat csökkenésének oka a 
hadigondozottak létszámának (elhalálozások miatti) csökkenése. 

A 8/2/39/3 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi előirányzat 2.995,0 0,0 2.995,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezeten belüli átcsoportosítás 6 címre -428,4 0,0 -428,4 
2016. évi javasolt előirányzat 2.566,6 0,0 2.566,6 

 

9.) A Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések 4.350,8 millió forint összegű 
előirányzatán belül a Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 3.982,8 millió forint összegű 
NATO felé vállalt kötelezettség illetve a Hozzájárulás az EU védelmi célú közös 



 
 
finanszírozású védelmi alapjaihoz 368,0 millió forint összegű kötelezettség került 
megtervezésre. A változást a befizetési kötelezettség módosulása okozza. 

A 8/2/40/1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi előirányzat 4.010,1 0,0 4.010,1 
Változások jogcímenként:    
Fejezeten belüli átcsoportosítás 8/2/39/2 fejezeti 
kezelésű előirányzatra 

-9,3  -9,3 

Fejezeten belüli átcsoportosítás 8/2/40/2 fejezeti 
kezelésű előirányzatra 

-18,0  -18,0 

2016. évi javasolt előirányzat 3.982,8 0,0 3.982,8 

A 8/2/40/2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz fejezeti 
kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi előirányzat 350,0 0,0 350,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezeten belüli átcsoportosítás 8/2/40/1 fejezeti 
kezelésű előirányzat terhére 

18,0  18,0 

2016. évi javasolt előirányzat 368,0  368,0 

 

10.) A 8/2/42 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 
fejezeti kezelésű előirányzatra 2016. évben forrás nem került megtervezésre, mivel a 
végrehajtás honvédelmi szervezet által történik. 

 

A 8/3 Fejezeti stabilitási tartalék alcímen 2.661,9 millió forint összegű előirányzat került 
elkülönítésre. A 2016. évi költségvetési törvényjavaslat 19. § (6) és (7) bekezdése értelmében 
a hiánycél tartását elősegítő stabilitási tartalék felhasználásáról, fejezeten belüli és fejezetek 
közötti átcsoportosításáról az államháztartásért felelős miniszter javaslatára – a fejezetek 
költségvetési folyamatainak értékelése alapján – a Kormány határozatban dönt. A fejezet által 
képzett stabilitási tartalék előirányzatot 2016. október 1-ét megelőzően nem lehet 
felhasználni. 
 

A 8/3 Fejezeti stabilitási tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
Fejezeten belüli átcsoportosítás - Fejezeti 
stabilitási tartalék képzése a Szolgáltatási 
szerződés (1/2) terhére 

2.661,9  2.661,9 

2016. évi javasolt előirányzat 2.661,9 0,0 2.661,9 
 



 
 
III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más 
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól 
 

Program 
megnevezése 

Tárgya, tartalma 2016 2017 2018 2019 

Gripen bérlet* Gripen bérleti díj, a hozzá 
tartozó kiadással 

27.480,6 30.864,9 31.374,7 32.167,1 

Gépjármű 
Beszerzési 
Program 

Gépjármű Beszerzési Program 3.500,1 3.500,0 3.500,0  

Tábori vezetési 
és irányítási 
képességek 

Harcászati URH rádió 
beszerzés 

3.420,0 4.340,0 4.220,0  

 Fenntartási és fejlesztési 
programok összesen: 

34.400,7 38.704,9 39.094,7 32.167,1 

* A Gripen Bérleti Megállapodás (a továbbiakban: GBM) teljes futamideje 2026-ig tart, a fizetési ütemezés 
tételesen tartalmazza a magyar félre éves szinten háruló törlesztési kötelezettséget. A fizetési kötelezettség a 
GBM-ben a Svéd nemzeti valutában (Svéd Korona) került meghatározásra az alapszerződés megkötésének 
időpontjára konvertált 2001-es árszinten. Az árszint – a Svéd Statisztikai Hivatal által kiadott – svéd munkaerőt, 
és az alapanyag árak statisztikai adatai alapján, a megállapodásban rögzített algoritmussal számított indexekkel 
jelenértékre kerül átalakításra. A 2016. január 15-ig esedékes fizetési kötelezettség értéke az indexálás 
függvényében még minimális mértékben változhat. 

A fenntartási- és fejlesztési programok megvalósítását az MH alakulatainak és eszközeinek 
hadrafoghatósága, feladatainak korszerű színvonalon történő ellátása indokolja. A kiemelt 
hadfelszerelési fejlesztési programokat többéves keretszerződések alapján tervezi és hajtja 
végre a tárca.  

 
III. 4. Az uniós források felhasználásának szerepe 
 
A HM fejezet az EU 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó operatív programok 
kidolgozásáért nem felelős. Az operatív programok megalapozására szolgáló stratégai 
dokumentumokban, így az Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési Koncepcióban is 
megjelenítésre kerültek védelempolitikai fejlesztési célok. Az operatív programok és a hazai 
szabályzó környezet formálásában a HM aktívan részt vett. Az operatív programokhoz 
valamint a hazai szabályzókhoz tett, a kidolgozók által befogadott HM észrevételek (ideértve 
különösen a döntéshozatali, előkészítési feladatok testületeiben, folyamatiban valamennyi 
minisztérium normatív megjelenítésére vonatkozóakat) megteremtik a feltételeit annak, hogy 
a HM fejezet szervezetei a 2014-2020 időszakban az EU-s források terhére valósíthassanak 
meg, kettős (HM és egyéb társadalmi) célokat szolgáló fejlesztéseket. 

A HM a 2014-2020 programozási időszak forrásainak felhasználására konkrét fejlesztési 
célokat tartalmazó éves bontásban kidolgozott fejlesztési tervvel rendelkezik, melyben a nem  




