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A HUMÁN ANYAGNEM NORMARENDSZERÉNEK  
SAJÁTOSSÁGAI, FELÉPÍTÉSE, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI 

Réti Tamás1

                                                     

 

Mi is az a „humán” anyagnem és annak normarendszere? 

Vannak dolgok, területek, amelyekkel nap, mint nap együtt 
élünk, létüket természetesnek vesszük. Akár azt is gondolhatnánk, 
hogy ezekre nincs is szükség, mert annyira beépültek mindennapja-
inkba, hogy fel sem tételezzük, hogy hiányozhatnak. Ha viszont nin-
csenek akkor a tényleges hiányuk akár valós fontosságuknál többszö-
rösen jelentkezhet és ennek érzete hangulati, pszichikai tényezőként 
hat a felhasználóra. 

Rádiót sokan hallgatunk csak azért, hogy tájékozottak legyünk a 
világ dolgairól, hogy könnyebben teljen az idő. Televíziót is nézünk ha-
sonló okokból. Újságokra is szükség van, hogy a napi élet eseményeiről 
részletesen tájékozódjunk. Az sem baj, ha a munkahelyen nem csak az 
üres falak néznek vissza a szorgos dolgozóra. Ha kiképzés, vagy elő-
adás során hangosításra van szükség, vagy az előadáshoz filmbejátszás 
szükséges, illetve –ez ma már szinte nélkülözhetetlen – „Powerpoint”-
os prezentációval történik, az már mindenkinek természetes. A könyv-
tárak használata, a katonazenekarok, a lelkészi szolgálatok működése is 
magától értetődő. Sportrendezvényeken a helyezettek díjazása, kupák, 
érmek, oklevelek átadása a rendezvény szerves részét képezi. Az emlí-
tett területek jelentősége fokozott igénybevétel (gyakorlat), vagy a csa-
ládtól, a hazától távol hatványozottan érvényesül. És ez csak néhány 
példa a mindennapokból.  

Hogy ezek hogyan valósulnak meg a HM tárcán belül és milyen 
lehetőségek vannak e „szolgáltatások” igénybevételére írásomból kide-
rül. 

 
1 Réti Tamás mk. ezredes, 2005. április 01-ig az MH Humán Anyagi Alosztály 
alosztályvezetője, a humán (kulturális 32-es) anyagnem anyagnemfelelőse, je-
lenleg a HM Védelemgazdasági Főosztály Vagyonfelügyelei Osztály osztály-
vezetője. 
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Az előzőek alapján egy olyan terület sajátosságaira és normarend-
szerének felépítésére szeretném ráirányítani a figyelmet, mellyel nap, 
mint nap találkozik a kedves olvasó, de ezt nem feltétlenül tudja a lo-
gisztikai területeken belül elhelyezni és „súlyát”, fontosságát sem fel-
tétlenül érzékeli. Ez a terület a „humán” anyagnem. (Az anyagnem tar-
talmának átfogó leírása megjelent a Katonai Logisztika 2005/3.2, 
illetve a Humán Szemle 2005/33 számában, melyben kedves olvasó 
megismerkedhet az anyagnem tartalmával, a kezelt anyagok sajátos jel-
egével és az ebből fakadó szintén sajátos szervezetekkel, a feladatot 
végző szervezeti elemekkel és azok feladatrendszerével, valamint az 
anyagnem működésével). 

Az anyagnem tartalmának átfogó ismerete nélkül a felmerülő ilyen 
irányú szükségletek pontos megfogalmazása sem magától értetődő. Ha 
a megfogalmazás megvan, akkor pedig következik a kérdés, hogy azt 
kinek is küldje meg, hogy igénye teljesüljön. A megvalósulásnak azon-
ban van még egy fontos feltétele. Jár-e az igénylőnek az az anyag, vagy 
eszköz, vagy csak az igénylő szeretné azt. Ez kiderülhet az anyagnem 
normarendszeréből.  

A normákat persze nem szükséges mindenkinek részletesen ismer-
nie, hiszen azért vannak az anyagnemi szakemberek, ők használják 
munkájuk során. Azonban az igény felmerülésekor a normák átfogó 
ismeretével időt, fáradságot takaríthat meg az igénylő. 

Ebben az  írásban megpróbálok olyan átfogó ismeretet adni a ked-
ves olvasónak, mely alapján megismerheti a humán anyagnem norma-
rendszerének felépítését, működését és a mindennapokban kiszámítha-
tóvá teszi a „járandóságot”. Azért csak „járandóság”

                                                     

 és nem járandó, 
mert mint minden területnek, ennek is vannak költségvetési korlátai és 
ezek a megvalósíthatóságot is befolyásolják. 

Norma és normatíva 

Ha eredményesen szeretnénk munkánkat végezni célokat kell 
meghatározni. A célok pontos meghatározása teszi lehetővé a hozzá ve-

 
2 Katonai Logisztika 2005/3 115. oldal – Réti Tamás: Egy régi új anyagnem a 
„humán anyagnem” bemutatása. 
3 Humán Szemle 2005/3 23. oldal – Réti Tamás: Egy logisztikai feladatrend-
szer a humán és személyügyi munka támogatásáért. 
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zető út részletes felvázolását. Ez a folyamat a tervezés. A terv követhe-
tőségét, pontosságát több tényező befolyásolhatja. Hatással lehet rá a 
cél eléréséig rendelkezésre álló idő, a környezeti hatások, vezetői elvá-
rások, a rendelkezésre álló, kiinduló adatok megléte, pontossága, stb. 

A logisztikai folyamatok során a tervezés alapját jellemzően a 
normák, normatívák, illetve ezek rendszere képezi.  

A norma fogalmi meghatározása: „Egy hatóság – a gyakorlat-
ban kialakult leghelyesebb szokás alapján, vagy közös megegyezés – 
által létrehozott és megállapított pontos érték. A norma lehet fizikai 
jellemző, fogalom vagy egy elvont koncepció, amely kiindulási alap-
ként, modellként vagy szabályként szolgál a mennyiségek vagy minő-
ségek méréséhez a gyakorlati, illetve az eljárási módszerek kialakítá-
sához, továbbá az eredmények kiértékeléséhez. A norma egy 
meghatározott mennyiség, előírás, mérce, mérőszám, mérték, definí-
ció, követelmény, paraméter, vagy minőség, előírás stb. lehet.”4 

Normatíva: A normához hasonlóan egy érték, amely pénzben ki-
fejezve jellemzi az egy adott elemi feladat végrehajtásának szükségle-
teit, melyek normákban nem jeleníthetők meg (fenntartási, javítási 
költségek, sajátos szolgáltatások díjai, stb.). 

Az egyszerűség kedvéért jelen írásban a norma alatt a szám-
szerűsített anyag, eszköz mennyiséget, míg a normatíva alatt a 
pénzben kifejezett mennyiségeket értsük. 

Történeti áttekintés 

Az anyagnemhez tartozó anyagok normájában az elmúlt évtize-
dekben két alkalommal követezett be jelentős változás. 

Az első ilyen fordulat volt, amikor 1991-ben – ekkor az anyag-
nemfelelősi feladatokat az MH Szárazföldi és Kiképzési Főszemlélő 
látta el - megjelent az MH kulturális alapellátásának anyagi, techni-
kai biztosítására, gazdálkodási rendjére vonatkozó intézkedés5. Ezzel a 

 
4 Katonai Kislexikon 2. kiadás (ZMNE). 
5 Az MH Kiképzési és Szárazföldi Főcsoportfőnökének 38/1991. intézkedése a 
Magyar Honvédség kulturális alapellátásának anyagi, technikai biztosítására, 
gazdálkodási rendjére. 
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lépéssel megvalósult a korábban csak általános érvényű6 és leíró módon 
megfogalmazott szükségletek számszerűsítése mennyiségileg és érték-
ben is. Ezek a szükségletek szervezeti szintenként voltak besorolva, jel-
lemzően a végrehajtó szinteknek megfelelően.  

Az ebben megfogalmazott normák tág teret engedtek a tervezés és 
ellátás során, mivel „tól-ig” határokat állapítottak meg (pl.:7-15 db., 
stb.). Bár normaként kerültek meghatározásra, de ellátási kötelezettség 
nem társult hozzá. A normatívák ugyan konkrét összegekként voltak 
megállapítva, szintén egyes szervezetekhez szorosan kötve, de az ebben 
az időszakban jellemző két számjegyű infláció hatására a gyakorlatban 
szinte alkalmazhatatlanok voltak, ráadásul a költségvetési forráshiány 
kifejezést is minden gazdálkodó ismerte.  

A szervezeti változások hatására 1995-ben az anyagnemfelelősi 
funkció átkerült a HVK Humán Főcsoportfőnökséghez. A norma-
rendszerben változás nem következett be. Az ellátás a felmerülő igé-
nyek kielégítését célozta meg, függetlenül a normáktól, melyek látható-
an nem voltak életszerűek. 

Az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnok-
ság (MH ÖLTP) megalakulása – 2000-ben – új szervezeti struktúrát 
hozott magával. A korábbi – akkori logisztikán kívüli – területek jelen-
tős részét integrálva (humán anyagi, kiképzés-technikai, térképészeti 
anyagi) új szervezetben, új elvek szerint folytatódott – más megközelí-
tésben megkezdődött – az anyagnem élete. Mindezt indukálta az 1998-
ban kiadott HM gazdálkodási utasítás, a NATO csatlakozásra való 
felkészülés, majd a csatlakozás és sok más egyéb tényező.  

Az MH ÖLTP keretein belül az anyagnem megőrizve korábbi sajá-
tosságait alkalmazkodott az új szervezeti elvárásokhoz és integrálta a 
hagyományos logisztikai eljárásokat. Felhasználva mindezen tapaszta-
latokat megkezdődött az új norma(rendszer) kialakítása. 

Így a következő fordulatot jelentette, hogy a normázható általános 
területekre 2002-ben kiadásra került az anyagnem ideiglenes norma-
rendszerére vonatkozó intézkedés7. Ideiglenes, mert korábban nem 
rendelkeztünk egzakt normákkal – bár több szintű véleményezési fo-

 
6 02/1987, 03/1989, 02/1990 számú kulturális anyagellátással foglalkozó in-
tézkedések. 
7 MH ÖLTP Ellátási Főnök 177/2002 (HK 19.) intézkedése. 
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lyamaton ment keresztül kiadás előtt – a norma szint első meghatározá-
sa óvatosságra intett. Bár az ideiglenes jellege a normának a mai napig 
megmaradt, de alkalmazásával számos tapasztalatra tett szert a szakág, 
mely az átdolgozás során hosszabb távra meghatározó lehet. (Az 
anyagnemfelelős – MH Humán Anyagi Alosztály (MH HUAA) – je-
lenleg készíti elő az új normát).  

A normarendszer átdolgozását ma már több tényező inspirálja. 
Megismerkedhettünk – ha csak áttételesen is – a NATO-ban alkalma-
zott elvekkel, megszűnt a sorozott állomány, biztosítani kell a szerződé-
ses állomány megfelelő ellátását, kiemelt figyelmet kell fordítani a 
hadműveleti területen szolgálatot teljesítők szükségleteire, megváltoz-
taka társadalmi elvárások és igények, folyamatosan fejlődött a technika 
és a technológia. És ez csak néhány tényező, amelyet a jövőre nézve fi-
gyelembe kell venni. Hogy mindezt miképpen lehet megoldani bemuta-
tom a jelenlegi rendszer felépítést, mely talán jó alapja lehet a követke-
ző normának.  

A normarendszer felépítése 

Az anyagnemen belül vannak területek, amelyek bizonyos szem-
pontok alapján jól körülírhatók, a felhasználók, az elhelyezésük, vagy a 
feladat alapján mennyiségük meghatározható, így normázhatók. Az 
anyagnem jellegéből fakadóan azonban vannak nem normázható terüle-
tek is, melyek erőforrás szükséglete tapasztalati úton, az anyagnemmel 
együttműködő külső szervezetek (HM Humánpolitikai Főosztály, 
HM Személyzeti Főosztály, HM Kommunikációs Főosztály, MH 
Főkarmester, stb.) szakmai hozzáértésével, javaslataival határozható 
meg. 

Az általános területek normázottságán túl szükségessé vált az 
anyagnem ellátási körébe tartozó, sajátos tulajdonságokkal, alkalmazási 
lehetőségekkel és körülményekkel bíró szervezetek normáinak kialakí-
tása is.  

Az anyagnem normarendszerének felépítése: 

• Általános területek normái8  

• Hadinorma9  

 
8 Lásd.7 
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• Katonazenekarok normái10 

• Tábori Lelkészi Szolgálat normái11 

• Gyakorlatok normái12 

                                                                                                            

Az anyagnem (általános) normarendszerének sajátosságai, 
fejlesztési, átalakítási irányai 

Általános területek normája 

Az általános területek teljes normája több részterületből épül fel. 
A felépítés jellegzetessége, hogy a normázott eszközök minden részte-
rület esetében megegyeznek (azonosak a sorok), így a különböző rész-
területek soronként összesített normája, normatívája egyszerűen ösz-
szegezhető. A táblázatok oszlopai a normázott terület jellegének 
megfelelő megnevezéseket tartalmaznak. Ezek jelenleg meghatározot-
tak, de az átdolgozás során mind a megnevezés, mind az oszlopok szá-
ma változhat. A norma szerinti szükséglet a sorok és oszlopok metszés-
pontjában lévő érték, és a normázott terület számvetési alapjának 
szorzata alapján határozható meg. A felépítés formáját az 1. táblázat 
mutatja be. 

A normarendszer alkalmazását MS Excel program teszi kezelhe-
tővé és veszi át a felhasználótól a számítási feladatokat. 

A felhasználó feladata, hogy a számvetési alapokat a táblázat meg-
felelő celláiba beírja, mely alapján a teljes norma és normatíva automa-
tikusan kiszámolásra kerül. 

A normatíva alapegysége 1000 forint, mely évre, főre, illetve 
mindkettőre vetítve, valamint a technikai eszközök esetén egy technikai 

 
9 A Magyar Honvédség Ellátási főnök 40/2003. (HK 4.) MH EF intézkedése az 
ideiglenes humán anyagi hadinormákról. 
10 Még nem jelent meg. 

11 Még nem jelent meg. 

12 Megjelent az MH HTPF-i 550/2004. sz. intézkedésével. 
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számmal megszorozva összegezhető és ez alapján számítható a teljes 
normatíva. Ez lehetővé teszi, hogy az alapegység egyszerű módosításá-
val a teljes normatíva egyszerűen változtatható. Természetesen az alap-
egység módosítását csak az anyagnemfelelős intézkedése alapján lehet 
végrehajtani. 

Részterületek: 

• Katonai szervezet és szervezeti elem alapján járó norma 
(századtól dandárig, HM és HVK szervezeti elemei, stb.) (2. sz. 
táblázat). 

Biztosítja az adott szervezet minimális humán szakanyag készletét, 
mely a szervezet feladatainak ellátásához feltétlen szükséges. Ezen kí-
vül minimális tartalékot biztosít, ha a szervezet tevékenységét ideigle-
nesen nem állandó települési helyén (elhelyezési körletében) végzi, va-
lamint abban az esetben, ha a helyiségekbe normázott humán 
szakanyag meghibásodik vagy egyéb más ok miatt nem áll rendelkezés-
re. 

• Elhelyezési körlet, objektum és helyiség norma (tanteremtől 
nőtlen szálló szobáiig, tanácsteremtől könyvtárakig, stb.) (3. sz. 
táblázat). 

Az adott helyiség rendeltetésének megfelelően biztosítja azokat a 
humán szakanyagokat, melyek a szabadidő eltöltéséhez, rendezvények, 
kiképzések, előadások és egyéb tevékenységek megtartásához szüksé-
gesek.  

Két felszámítási alap szerint történik. Az egyik – a meghatározóbb 
– az adott típusú helyiség mennyisége (darabszáma, pl. 1 tanácsterem,  
6 tanterem, stb.), míg a másik az adott helyiség alapterülete (pl. folyosó 
esetén). Az alapterület meghatározása két módszerrel történhet. Az 
egyik a norma kiadója által meghatározott becsült átlagos érték, a másik 
a táblázat kitöltője által az objektum tervrajza alapján az adott helyisé-
gekre számolt konkrét érték. Az utóbbi pontosabb lehet, de előállítása 
bonyolultabb, az első változat szerintivel számolni egyszerűbb, de ke-
vésbé pontos. 

• Nomenklatúra szerint (beosztáshoz kötődő) felszámítható 
norma (rendfokozat szerint járó), (4. sz. táblázat). 
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A személyi állomány munkafeltételeinek javítása, biztosítása, iro-
dáinak dekorálása, valamint a napi élethez szükséges információk biz-
tosítása érdekében került kialakításra. 

Nomenklatúra szerint felszámítható norma esetén az adott rendfo-
kozattal bíró személyek létszáma a felszámítási alap. Az átdolgozást 
követően szükséges lehet a rendfokozaton kívül a vezetői pótlékra való 
jogosultság meghatározása is. 

• A naturális normában meghatározott eszközökhöz kapcso-
lódó javítási és fenntartási normatíva. 

Az adott szervezetnél található humán szakanyagok fenntartására 
és javítására megfelelő források megteremtése érdekében jött létre; 

A naturális normában meghatározott eszközökhöz kapcsolódó ja-
vítási és fenntartási normatíva esetén honvédelmi szervezet vagyonában 
nyilvántartott eszközök tényleges mennyisége, antenna rendszerek ese-
tén a vételi csatlakozási pontok száma, és az intézkedés kiadója által 
meghatározott alapszorzó szám (1000 Ft.) alapján számítható. 

• Költségvetési normatíva (szervezeti elemekhez kötött), (5. sz. 
táblázat). 

Célja, hogy az adott szervezet részére a mellékletben szereplő te-
vékenységi körökben megfelelő pénzügyi fedezetet biztosítson. 

Költségvetési normatíva esetén a felszámításra jogosult honvédel-
mi szervezet teljes létszáma és az intézkedés kiadója által meghatáro-
zott alapszorzó szám (1000 Ft.). 

Honvédelmi szervezet általános normázott ellátási szükségletét az 
előzőekben felsorolt részterületek összessége biztosítja. 

A hadinorma felszámítása az általános norma szervezeti elemek-
re vonatkozó normája alapján képződik. A hadinorma külön számveté-
sére nincs szükség, az kiemelhető az előzőekben leírt általános norma 
megfelelő táblázatából. Ma már átgondolandó ennek jelentősége, illetve 
alkalmazásának formája, szükségessége. 
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Katonazenekarok normáinak részterületei (6. sz. táblázat). 

• Hangszerszükséglet a zenekar típusonként: 

Jelenleg alapvetően háromtípusú zenekarról beszélhetünk. Ezek: a 
központi zenekar, budapesti helyőrségi zenekar, és a helyőrségi zene-
karok. A felsorolt zenekarok között a norma szempontjából a létszám-
ban és az összetételben van eltérés, mely meghatározza az alapfelada-
tukhoz szükséges hangszerszükségletet is. A zenekarok egy része plusz 
feladatokat is ellát (pl.: Légierő zenekar), de ez már a normán túlmutat, 
az így felmerülő feladatokhoz pluszforrások szükségesek. 

A táblázatok oszlopai a normázott terület jellegének megfelelő 
megnevezéseket tartalmaznak. Ezek jelenleg meghatározottak, hosszú 
távon mind a megnevezés, mind az oszlopok száma változhat. 

A táblázatok sorai az adott terület vonatkozásában, minden táblá-
zaton belül azonos megnevezést tartalmaznak. Hosszú távon, mind a 
megnevezés, mind a sorok száma változhat.  

A norma szerinti szükséglet a sorok és oszlopok metszéspontjában 
lévő érték, és a normázott terület számvetési alapjának szorzata alapján 
határozható meg. A számvetési alapok a következők: 

o A szervezet állományában lévő zenekarok száma 

o A zenekarban lévő hangszerek mennyisége hang-
szer-fajtánként (a sorok megnevezései szerint), az 
érvényes nyilvántartási adatok szerint. 

• Hangszerek javítására-fenntartására vonatkozó norma: 

Az előzőekben részletezett hangszerek javításának, fenntartásának 
érdekében felszámolt költségvetési forrásigény meghatározása.  

A naturális normában meghatározott eszközökhöz kapcsolódó ja-
vítási és fenntartási normatíva esetén honvédelmi szervezet vagyonában 
nyilvántartott eszközök tényleges mennyisége és az intézkedés kiadója 
által meghatározott alapszorzó szám (1000 Ft.). 
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Tábori Lelkészi Szolgálat normáinak jellemzői, részterületei, 
(7. sz. táblázat).  

• Jellemzői: 

Felekezetenkénti kialakítás. 

Az anyagszükséglet az egyes lelkészi pozícióknak megfele-
lően. 

A liturgikus kellékek javítására-fenntartására vonatkozó 
norma. 

A táblázatok oszlopai a normázott terület jellegének megfe-
lelő megnevezéseket tartalmaznak. Ezek jelenleg meghatá-
rozottak, hosszú távon mind a megnevezés, mind az oszlo-
pok száma változhat. 

A táblázatok sorai az adott terület vonatkozásában, minden 
táblázaton belül azonos megnevezést tartalmaznak. Hosszú 
távon, mind a megnevezés, mind a sorok száma változhat. 

A norma szerinti szükséglet a sorok és oszlopok metszés-
pontjában lévő érték, és a normázott terület számvetési 
alapjának szorzata alapján határozható meg.  

• A norma felszámítása az alábbi információk alapján valósít-
ható meg: 

A szervezet állományában lévő lelkészek száma felekeze-
tenként és lelkészi beosztásuk szerint. 

A liturgikus eszközök mennyisége fajtánként (a sorok 
megnevezései szerint), az érvényes nyilvántartási adatok 
szerint. 

A naturális normában meghatározott eszközökhöz kapcso-
lódó javítási és fenntartási normatíva esetén honvédelmi 
szervezet vagyonában nyilvántartott eszközök tényleges 
mennyisége és az intézkedés kiadója által meghatározott 
alapszorzó szám (1000 Ft.). 
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Gyakorlatok normáinak részterületei (8. sz. táblázat). 

• Jellemzői: 

Gyakorlat jellege, résztvevők létszáma és időtartama sze-
rint számolható fel; 

Naturáliában és költségvetési normatívában meghatározott 
ellátás; 

A táblázatok oszlopai a normázott terület jellegének megfe-
lelő megnevezéseket tartalmaznak. Ezek jelenleg meghatá-
rozottak; 

A táblázatok sorai az adott terület vonatkozásában, minden 
táblázaton belül azonos megnevezést tartalmaznak; 

A norma szerinti szükséglet a sorok és oszlopok metszés-
pontjában lévő érték, és a normázott terület számvetési 
alapjának szorzata alapján határozható meg. 

• A norma felszámítása az alábbi információk alapján valósít-
ható meg: 

Gyakorlat típusa és mennyisége, hazai és külföldi, valamint 
nemzeti és nemzetközi viszonylatban; 

A gyakorlaton résztvevő személyek létszáma; 

Költségvetési normatíva esetén a gyakorlaton résztvevők 
létszáma és az intézkedés kiadója által meghatározott alap 
szorzó szám (1000 Ft.) és a gyakorlat időterjedelme napok-
ban meghatározva; 

Gyakorlatok esetén költségvetés szükséglete csak a költ-
ségvetési normának lesz. Az eszközszükségletet a szervezet 
meglévő készletéből kell biztosítani a normában meghatá-
rozott mennyiségben a gyakorlat idejére és helyszínére. 

A honvédelmi szervezet teljes normázott ellátási szükségletét az 
előzőekben részletezett területek összessége adja. 
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A norma felszámítási alapadataival és feldolgozásával 
szemben támasztott követelmények 

• Bemeneti adatok: 

Az előzőekben felsorolt adatok legyenek elérhetők aktuális 
és jövőbeni tervezett formában (pl.: létszám aktuális, illetve 
a haderőreform következő 10 évében a szükséges bontás-
ban.); 

Érvényes normák adatai; 

Szervezeti és szervezeti elem adatok az állománytáblák 
alapján strukturális felépítésben; 

Létszámadatok rendfokozati megoszlásban, vezetői pótlék-
ra való jogosultság szerinti további bontásban, szervezeten-
ként, szervezetei elemenként az állománytábla alapján 
meglévő és rendszeresített viszonylatban is; 

Készlet nyilvántartási adatok a nyilvántartási rendszer 
(ESZKÖZ) alapján, tárgyi eszközök vonatkozásában az ér-
tékcsökkenésre, életútra vonatkozó adatok is; 

HETK számok legyenek hozzárendelhetők a norma sorai-
hoz a meghatározott strukturált felépítésben a HETK tisztí-
tást követően; 

Az anyagnem felelős által meghatározott számvetési adatok 
a meglévő eszközkészlet értékeléséhez, utánpótlás, norma 
szintre feltöltés meghatározásához átlag árban kifejezve; 

A normában szereplő eszközök besorolása az alábbi kate-
góriákba és a kategóriákhoz tartozó amortizációs kulcs 
megadása, illetve az eszköz tervezett hasznos élettartamá-
nak meghatározása; 

A normában szereplő eszközök számviteli számlákhoz ren-
delése; 

ÁFA kulcsok az egyes sorokhoz rendelése ; 

A számviteli számlák megosztása, megosztási aránya köz-
ponti és csapat költségvetés tervezési viszonylatban; 
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Gyakorlatok tervében szereplő jóváhagyott gyakorlatok tí-
pusa, résztvevők létszáma, gyakorlat időterjedelme; 

Katonazenekarok jellege, létszáma; 

Tábori lelkészek besorolása a lelkészi hierarchiában; 

A központi raktár raktárkészlete a normázott eszközökre 
vonatkozóan. 

• Kimenő információk a norma feldolgozásának és a tervezhe-
tőség érdekében: 

Az információk hierarchikus struktúrában épüljenek fel a 
jelentésre kötelezett szervezet szintjétől az MH összesen 
meghatározásáig, szintenkénti kimutatási lehetőséggel a 
normával lefedett valamennyi területre vonatkozóan; 

A költségvetési igényt nem képező norma szükséglet is le-
gyen kimutatható (hadinorma, gyakorlatok normájának 
részterülete); 

Legyen biztosított a táblázatok rész és végösszesítése; 

Norma szerinti járandóság, valamint az ettől való eltérés 
mértéke pozitív és negatív irányban soronként mennyiség-
ben és százalékosan; 

Az előző pont alapján meghatározott eltérés, ha szükségle-
tet mutat, legyen kifejezve értékben soronként és összessé-
gében; 

A meglévő készlet értéke soronként és összességében; 

A szükségletek értékben meghatározott mértéke soronként, 
főkönyvi számlánként, központi és csapat előirányzat bon-
tásban, valamint főkönyvi számlánként összesítve központi 
és csapat előirányzat bontásban és mindösszességében; 

A meglévő készlet értékben meghatározott mértéke alapján 
az utánpótlásra tervezett összeg soronként, főkönyvi szám-
lánként, központi és csapat előirányzat bontásban, valamint 
főkönyvi számlánként összesítve központi és csapat elői-
rányzat bontásban és mindösszességében. 
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• A felhasználók köre az anyagnemen belül:  

– Anyagnem felelős; 

– Ellátó központ; 

– Központi raktár; 

– Haderőnemi parancsnokság anyagnemi szakembere; 

– Magasabbegység anyagnemi szakembere; 

– Jelentő szervezet anyagnemi szakembere. 

• A norma és felszámítása, mint információs rendszer célja 
anyagnemi megközelítésben: 

– Információ szolgáltatása a költségvetési és erőforrás terve-
zési folyamatban, a meghatározott előre tekintéssel, az ér-
vényes normák és az inputként szolgáló korábban részlete-
zett más konkrét adatok alapján; 

– Döntés előkészítés a döntésre jogosult részére az erőforrás 
szűkösség esetén; 

– Átlátható kép kialakítása a honvédelmi szervezetek ellá-
tottságáról, az anyagnem normázott anyagi készleteiről, 
azok elhelyezkedéséről és pótlásáról; 

– Különböző vezetési szinteken a szintre jellemző adatok és 
kigyűjtési lehetőségek biztosítása. 

 

• Nem normázott és nem normázható területek megjelenítése a 
tervezésben:  

– Az anyagnem jellegéből fakadóan vannak olyan területek, 
feladatok, amelyek érdekében norma nem hozható létre. 
Ilyenek lehetnek a hadműveleti területen tevékenykedő 
kontingensek ellátásának körülményei, a kulturális és sport 
rendezvények nemzetközi, MH és alakulat szinten, pszi-
chológiai tevékenység, kommunikáció, arculati tevékeny-
ség támogatása, belépő díjak, stb; 
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– A tervezésbe tapasztalati úton, illetve konkrét felmerülő 
igények alapján vehetők fel. 

• Követelmények, amelyeket teljesíteni kell, de csak költségveté-
si keretszámként jelennek meg: 

- Nyelvképzés; 

- Gépjárművezető képzés; 

- Jogdíjak; 

- Előfizetési és átalánydíjak; 

- Egyéb kötelezettségek; 

- Emléktárgy adományozások (HM, HVKF úr); 

- Sportversenyek, vetélkedők díjazása érmekkel, ku-
pákkal; 

- Nevezési díjak. 

Hogyan tovább? 

Mint láthattuk egy sajátos terület sokrétű normarendszerével ál-
lunk szemben. Ez a sokrétűség természetesen az anyagnem „színessé-
géből” fakad. Ez a sokszínűség és az abból fakadó folyamatos fejlődés 
és változás a kiváltója a norma fejlesztésének, korszerűsítésének is. A 
továbblépés során több tényező vizsgálható és a szempontok is változa-
tosak lehetnek. 

A változás, fejlesztés indokai:  

• A NATO és EU csatlakozás során szerzett tapasztalatok; 

• A haderő struktúrája és a szervezetek (alakulatok, HM háttér in-
tézmények) belső felépítése is átalakult; 

• Megszűnt a sorkatonai szolgálat, az önkéntes katonák ellátása 
más normákat igényel13; 

                                                      
13 Lengyel András: Az önkéntes haderő létrehozásának logisztikai vetületei – 
Katonai Logisztika folyóirat 2005/4 192. oldal. 
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• NATO-nak felajánlott erők, külföldi missziók, külszolgálaton 
lévők fokozott ellátása; 

• Laktanya rekonstrukciós program és „hangulatjavító” intézke-
dés csomag követelményei; 

• A normázott eszközök egy része jelentős fejlődésen ment ke-
resztül, más részük elavult, ma már egyre ritkábban alkalmaz-
zuk, így a normázott eszközök jegyzéke változtatást igényel; 

• A haderő tervezés és fejlesztés során alkalmazott tíz éves terv-
rendszerben rendelkezésre álló források biztosítottsága. 

• Jogszabályok által meghatározott kötelezettségek a teljesség 
igénye nélkül): 

– Alkotmány14 - nemzeti jelképek alkalmazásáról; 

– A személyi állomány pihentetésével és a szociális gon-
doskodással kapcsolatos feladatokra vonatkozó rendelet15; 

– HM irányelvek16; 

– Szolgálati Szabályzat (zászló fel- és levonás); 

• Egyes anyagok anyagnemi hovatartozását meghatározó 
intézkedés17 , stb. 

                                                     

• Megváltozott társadalmi elvárások, megnövekedett igé-
nyek, a fogyasztói társadalom jellemzőinek megjelené-
se a haderő tagjain keresztül a laktanya kapukon belül 
is. 

Mint a felsorolásból is látható – amely még folytatható lenne – 
számos tényező indokolja a norma átdolgozását, fejlesztését. Ez csak 

 
14 1949. évi XX. Tv. 
15 31/2002. (V. 3.) HM rendelet. 
16 HM 1963/352/2005. (HK 4/2006) HM humánpolitikai irányelvei kiegészítés 
2006-ra. 
17 639/2004 (HK2/2005) MH ÖLTP pk. intézkedés. 
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egy széleskörű együttműködés és alapos szakmai mérlegelést követően 
történhet meg. A jelenlegi normarendszer pillanatnyilag még képes biz-
tosítani az ellátáshoz szükséges feltételeket, de az új rendszer kialakítá-
sa már sokáig nem odázható. A szakmai értékek és érdekek védelme, az 
ellátás folyamatos fenntarthatósága és biztonsága érdekében az új, vég-
leges normarendszer kialakítása rövid távú feladat kell hogy legyen. Az 
összetettség okán elkerülhetetlen a számítástechnikai háttér alkalmazá-
sa, ahol lehet automatizmusok beépítése, a gyors információ átadás ér-
dekében lehetőleg on-line elérhetőség kialakítása. 

A szakmai hozzáértés, a jövő kihívásaival való szembenézés, az 
ellátás minőségi biztosítása, a felhasználóval szembeni alázat, de ha-
tározott, nyílt párbeszéd, az igények kielégítésére való törekvés és kor-
szerű technikai háttér ötvözése során egy, a kor színvonalának megfe-
lelő és finanszírozható normarendszer kialakítása biztosított.   
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3. sz. táblázat.  Helyiségek normái. 
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5. sz. táblázat.  Költségvetési normatívák. 

 



 

6. sz. táblázat.  Zenekarok normája. 
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7. sz. táblázat.  Lelkészi szolgálatok normái. 
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8. sz. táblázat.  Gyakorlatok normái. 
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