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A VÉDELMI ÁGAZAT MONITORING TAPASZTALATAI 
(TANULMÁNY) 

Bugner Sándor1 

E rövid cikkben a szerző arra keresi a választ, hogy az egyébként a 
pénzügyi-gazdasági bürokráciát erősítő monitoring rendszerek össze-
függésbe hozhatók-e anyagi folyamatokkal is. 

Az MH ezirányú tapasztalatokkal rendelkezik, időszerű kérdéskör-
ként vethető fel, hogy a védelmi ágazat erőforrás felhasználásai projekt 
alapú megszervezésével megteremtődtek a feltételek, egyfajta saját 
(MH) belső „eszköz” monitoring bevezetésére is, amely keretében egyes 
anyagi természetű gazdasági folyamatok is megfigyelhetők, befolyásol-
hatók, összességében hatékonyabbá tehetők. 

A HM a monitoring rendszerrel, annak létrehozásával, illetve mű-
ködtetésével kapcsolatos tapasztalatait egy rövidnek mondható 1998. és 
2003. közötti időszakban szerezte. Természetesen az államháztartás kihí-
vásaként, az akkori kormányok követelmény támasztása mellett. A moni-
toring rendszerekről közismert, hogy főként az EU-s pénzekhez köthető, 
a gazdasági- pénzügyi bürokrácia fontos eszköze. A védelmi ágazat a 
PHAR és OECD segélyprogramok keretében került közel a monitoring 
használatához és működtetéséhez. 

A Kormány 1997. december 22-ei ülésén elfogadta az „Európai 
Unió PHARE programja és az OECD országok magyarországi segély-
programjai Monitoring Rendszerének létrehozásáról” szóló előterjesz-
tést, amelynek végrehajtására kiadott kormányhatározat 7. pontja szerint 
a Monitoring rendszer költségvetési kihatása, státuszigénye és azok fe-
dezeti forrásainak maghatározása céljából 1998. február 28-ig a Kormány 
részére előterjesztés készült. 

                                                      
1 Bugner Sándor ezredes, a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség, vezér-
igazgató általános helyettese. 
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A működés általános rendje, kialakulása 

Nemzetközi segélyprogramok végrehajtásának monitoring rendje 
kormányhatározatban2 került rögzítésre, mely szerint: 

A Kormány a nemzetközi segélyprogramok végrehajtásának figye-
lemmel kísérése érdekében Központi Monitoring Bizottságot (KMB) 
hoz létre. Vezetője a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkára, 
tagjai a Fejezeti Monitoring Bizottság delegáltjai, a nemzetközi segély-
programok nemzeti koordinátora, a központi pénzügyi egység igazgatója 
és a Külügyminisztérium Integrációs Államtitkárság vezetője, a 
Pénzügyminisztérium közigazgatási titkára, a Magyar Államkincstár 
és a Kormányzati Ellenőrzési Iroda (KEI) elnöke, továbbá tanácskozá-
si joggal az Európai Unió képviselője volt. 

A KMB döntéseit egyszerű többséggel hozta, a döntés során az Eu-
rópai Unió képviselőjének véleményére különös figyelmet kellett fordíta-
ni. Szavazategyenlőség esetén a KMB elnökének szavazata döntött. A 
megszabott határidő 1998. február 28-a volt. A KMB működését Titkár-
ság segítette, amely a KEI feladata volt. A Titkárság működésének fede-
zetét 1999-től a KEI éves költségvetésében tervezték. 

Fejezeti Monitoring Bizottságokat (FMB) hoztak létre azon költ-
ségvetési fejezeteknél, ahol Phare, vagy egyéb nemzetközi segélyt, vagy 
támogatást használtak fel. A bizottságok legfeljebb 15 tagból állhatott. A 
tagokat a fejezet felügyeletét ellátó személy (miniszter) jelölte ki. 

A monitoring bizottság elnökének a fejezet adminisztratív vezetője 
(közigazgatási államtitkár) került megbízásra. 

Területi Monitoring Bizottságokat (TMB) hoztak létre azokban a 
régiókban, ahol a nemzetközi segély területi szinten biztosított. Tagjait a 
környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter jelölte ki a régióban fej-
lesztési tevékenységet folytató kormányzati szervek munkatársai közül, 
valamint a helyi önkormányzatok, kamarák és az érintett társadalmi szer-
vezetek delegálása alapján. A TMB elnökét a tagok választották. 

 

                                                      
2 A Magyar Közt. Kormánya 1009/1998. (I.30.) /MK 5./ számú határozata. 
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A Fejezeti és Területi (Helyi) Monitoring Bizottságok (Együtt: 
HMB) ülésein biztosítani kellett a nemzetközi segélyprogramok nemzeti 
koordinátora, valamint a Magyar Államkincstár képviseletét. A TMB-k 
feladataikat az adott fejlesztésben hatáskörrel rendelkező FMB irányítá-
sával és felügyelete mellett látták el. 

Általánosan felelősek a Phare programokat működtető fejezetek ve-
zetői, környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter, Miniszterelnöki 
Hivatal közigazgatási államtitkára, Kormányzati Ellenőrzési Iroda el-
nöke. 

A KEI a HMB-k létrehozására és működésére vonatkozó útmutató-
kat küldött meg a fejezetek vezetőinek. 

A Központi Monitoring Bizottság (KMB) feladata  

A KBM feladata a következőkben fogalmazható meg: 

1. Vizsgálja és értékeli a Phare programok segítségével megvalósu-
ló fejlesztések összhangját a kormányprogramokkal és a kor-
mányzati fejlesztési tervekkel; 

2. Kapcsolatot alakít ki az EU bizottság megfelelő igazgatóságaival 
és előkészíti a Phare források felhasználásának monitoringjára 
vonatkozó EU részvételt (részletes együttműködési leírás, közös 
módszertan); 

3. Koordinálja és felügyeli a HMB-k monitoring és értékelési mun-
káját a minőség biztosítása érdekében; 

4. Folyamatosan figyelemmel kíséri a hosszú távú Phare program 
alapján megvalósuló munkát, vizsgálja az országos Phare Prog-
ram célkitűzései megvalósulásának menetét; 

5. Meghatározza az irányelveket és útmutatókat a monitoring és ér-
tékelés területén, kialakítja az egységes jelentéstételi eljárási ren-
det; 

6. Szükség szerint intézkedést kezdeményez. 
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A helyi Monitoring Bizottság (HMB) feladata a következő négy 
pontban foglalható össze: 

1. A programok szabályszerűségének és célszerűségének ellenőrzé-
se. 

2. A központi monitoring bizottság rendelkezésére bocsátják az álta-
la előírt információkat a programokkal kapcsolatosan. 

3. A segélyek felhasználása során tapasztalt rendellenességek felme-
rülése esetén haladéktalanul tájékoztatják az intézkedésre jogosul-
takat és a KMB-t. 

4. Tevékenységükről és tapasztalataikról éves jelentést készítenek a 
KMB számára minden év január 31-ig. 

A HMB-k Szervezeti és működési Szabályzatukat az előbbiek alap-
ján – a KMB elnökének előzetes egyetértésével – maguk hagyták jóvá. 

A TMB-k valamennyi jelzésüket, jelentésüket, javaslatukat, intézke-
déskezdeményezésüket az adott fejlesztésben hatáskörrel rendelkező 
FMB-nek küldik meg, amely azt véleményével együtt továbbítja a KMB-
nek. 

Kifejezetten figyelemre méltó az egyes struktúrák megjelenítése az 
ágazatoknál, és azok költségvetési igényei kialakítása. 

A Monitoring Rendszer költségvetési kihatásaira, státusigényeire és 
annak fedezeti forrásaira a KEI koordinációjával a Kormány számára 
előterjesztést készítenek az ágazatok. Az előterjesztésben külön kell ke-
zelni a felállítás évében várhatóan ténylegesen megjelenő költségeket és 
az 1999-től az állami költségvetést bázisjelleggel terhelő költségeket. 

A védelmi ágazatnál sajátságosan kezdődtek a bizottsági munkák, 
hiszen voltak elképzelések a meglévő struktúrákra alapozottan, arra ráter-
helve tervezte végrehajtani az ágazati feladatokat. 

A fejezeti (ágazati) monitoring bizottság (FMB) és feladatai 

A kormányhatározat szellemében, 1998. február 28-ra kijelölésre ke-
rült a 12 fős, a Védelmi ágazat fejezeti bizottsága, a monitoring tevé-
kenység végzésére. Az egyes szakmák olyan mértékben kerültek kivá-
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lasztásra, amilyen mértékben az egyes „segélyszállítmányok” érintettsé-
ge, szakmai megítélése szükségessé tette. 

A fejezeti monitoring bizottság összetétele: 

FMB elnök 

FMB elnökhelyettes 

FMB titkár (HM Költségvetési Ellenőrzési Hivatal) 

Tagok: 

HVK Logisztikai Főcsoportfőnökség 

HVK Egészségügyi Csoportfőnökség 

HM Közgazdasági és Vagyonfelügyeleti Főosztály 

HM Haditechnikai Fejlesztési és Beszerzési Főosz-
tály 

HM Infrastrukturális Főosztály 

HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 

HM Integrációs Titkárság 

HM Oktatási és Tudományszervező Főosztály 

HM Központi Pénzügyi és Számviteli Hivatal 

A védelmi fejezeti monitoring bizottság hatáskörében, és a 
1009/1998.3 kormányhatározat szellemében kezelendő segélyprogra-
mok: 

a.) A NATO és USA FMF (különleges katonai beszerzések) se-
gélyprogramja keretében a légtér-szuverenitási hadműveleti központ 
és a hozzácsatlakozó beszerzések segélyprogramja. 1997. évtől kb. 
10 éves program; 

                                                      
3 A Magyar Köztársaság Kormánya 1009/1998. (I.30.) /MK 5./ számú határoza-
ta. 
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b.) A különböző NATO együttműködés fejlesztését célzó progra-
mok, pl. a vezetési rendszer egységesítése, C4I segélyprogram 1998. 
évtől kezdődő több éves program; 

c.) Az IMET (Nemzetközi Katonai Oktatási Program). 1990-ben 
megkezdett hosszútávú USA-segélyprogram; 

d.) Az IMET-hez hasonló több NATO tagállam, valamint Ausztria 
és Svájc hosszútávú oktatási és kiképzési segélyprogramja, napja-
inkban is folyamatos. 

A segélyprogramok több milliárd forint nagyságrendet képviseltek. 

A fejezeti monitoring bizottság titkárságának költségvetése, egy rö-
vid féléves időszakra (1998.07. – 1998. 12.) számvetve nem jelentős. 

Az akkori áron számvetve (egy főre vetítve) millió forintban: 

Személyi juttatások  2,9 

Munkaadót terhelő járulékok 1,2 

Dologi kiadások   0,5 

Felhalmozási kiadások  0,6 

Kiadások összesen:  5,5 MFt. 

A kormány szintjén, az egyes tárcák által benyújtott igények, (pénz-
ügyi forrásigények) millió forintban: 

Személyi juttatások  41,0 

Munkaadót terhelő járulékok 18,7 

Dologi kiadások   18,4 

Beruházás    41,6 

Külső szakértői díj   121,0 

Kiadások mindösszesen:  240,0 MFt. 
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A monitoring rendszer 1998. évi működéséhez a kormány a tárgyévi 
költségvetése XXXV. Fejezet Euro-atlanti integrációs feladatok elői-
rányzata terhére is eszközölt átcsoportosítást. 

A védelmi ágazat monitoring rendje 

A nemzetközi segélyprogramok végrehajtásának monitoring rend-
jéről szóló Kormányhatározat elrendeli a Központi Monitoring Bizott-
ság létrehozását. Ezzel összefüggésben a Kormányzati Ellenőrzési Iro-
da a monitoring rendszer fejezeti szintű felállításával kapcsolatos 
kérdésekről és költségvetési igényéről 1998. február 3-án értekezletet tar-
tott, mely alapján a HM fejezetre vonatkozóan az alábbi megállapításokat 
tette. 

A Kormányhatározat alapvetően a PHARE programban részt vevő 
fejezetekre tér ki, illetve a végrehajtásért az azokat működtető fejezetek 
vezetőit teszi felelőssé. A KEI elnökhelyettesének szóbeli állásfoglalása 
alapján a monitoring tevékenység (nemzetközi segélyprogramok nyomon 
követése) a HM fejezetet is érinti a nemzetközi segélyprogramokban és 
támogatásban való részesedés miatt. Ez alapján Fejezeti (Helyi) Moni-
toring Bizottságot a tárcának is működtetni szükséges, melynek alapvető 
feladata a nemzetközi segélyprogramok monitoringjáról való gondosko-
dás és az azzal kapcsolatosan felmerült feladatok ellátása.  

Az FMB alapjait a Kormányhatározat és a kiadott írásos útmutató 
alapján 1998. július 1-jével volt célszerű létrehozni. A teljes körűen mű-
ködő FMB legfeljebb 15 főből álló testület, melynek elnöke a közigazga-
tási államtitkár. A tagokat a tárca vezetője jelölte ki, illetve bízta meg. A 
két lépcsős struktúrájú működés keretében az FMB munkáját megbízás 
alapján úgynevezett Tanácsadói Csoport segítheti részletes értékelések 
elvégzésével. 

Az FMB tevékenységének összefogását, koordinálását, azaz a titkár-
sági feladatokat 1-2 fő főállású munkakörrel a fejezeti belső ellenőrzési 
főosztályoknak, esetünkben a HM KVEH-nek kellett ellátni. A KEI el-
nökhelyettesének szóbeli tájékoztatása szerint a titkárság vezetőjének be-
osztását közigazgatási tanácsadó, főosztályvezető helyettesi státuszként 
tervezték kialakítani. Az akkori és a későbbiekben várható külföldi kato-
nai segélyek, illetve támogatások függvényében az FMB tevékenységét 
előzetesen megítélve egy-kettő fő titkári munkakör létesítése volt java-
solható. 
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A titkárságok státuszigényének és azok működéséhez szükséges 
költségvetési fedezeti forrásoknak a biztosítását a KEI a Kormánytól kü-
lön előterjesztésben kérte. Ehhez kapcsolódóan 1998. február 10-ig javas-
latot tett a KEI felé a titkárság létszámára és 1998. második félévi költ-
ségvetésére vonatkozóan. Ez a továbbiakban, mint bázis költségvetés 
szerepelt. Ezzel egyidejűleg a KEI minden tárcától kérte felmérni, hogy 
az akkor folyó és a későbbiekben induló nemzetközi segélyprogramok 
nyomon követésének megszervezése milyen munkaigénnyel jár. 

Az akkori elképzelés szerint az FMB ez évben még nem fog teljes 
körű tevékenységet végezni, a titkári feladatot ellátó személy(ek)re azon-
ban már jelentős kidolgozói feladatok vártak. 

A KEI hajtotta végre a monitoring szervezetek előzetes felkészíté-
sét, melyre minden fejezettől 1 fő megnevezésével javaslatot kért. Ezen 
személyek, mintegy 15 fős csoport egy PHARE pénzből – a franciák ve-
zetésével – indított program keretében a KEI jelölése alapján külföldi 
szakmai utakon vettek részt, melynek során a terület európai ellenőrzési 
gyakorlatával ismerkedtek. A tapasztalatok összegzését követően 1998. 
III. negyedévében került sor a testületek többi tagjának felkészítésére, 
amelyben a csoport tagjai is részt vettek. A kért egy fő részvételét az ak-
kori csúcs pénzügyi szervezet javasolta. 

Az FMB delegált testülete (melynek a titkár is tagja) legalább évi 
három alkalommal ülésezett és folyamatosan nyomon követte az előírt 
tevékenységi körbe tartozó programokat, ellenőrizte azok szabályszerű-
ségét és célszerűségét. Ezen tevékenység végzéséhez szakértőket is 
igénybe vettek. Az FMB tevékenységébe 1-1 meghívott személyében be-
vonták a Kincstárat, mint információs bázist és számlaforgalmat lebo-
nyolító szervezetet, valamint a nemzetközi segélyprogramok nemzeti ko-
ordinátorát (Kormányzati Hivatal). 

A szabályozás, a megfigyelő és értékelő rendszer  
(monitoring) kialakításának néhány ellentmondása, 

a megalakulás összegzése 

Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamata 
1998-ban minőségileg új szakaszba lépett, ezért a Kormány az EU ala-
pokból elnyerhető források maximalizálásához szükséges társfinanszí-
rozás érdekében a 2307/1998. (XII. 30.) Kormányhatározattal az egész 
fejlesztési támogatási rendszer és hatékonyabbá tételéről intézkedett. 
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Ezt megelőzően már a 3003/1997. Kormányhatározat foglalkozott a 
monitoring rendszer megteremtésével. Ennek eredményeként született 
meg az 1009/1998. (I. 30.) Kormányhatározat, amely a nemzetközi se-
gélyprogramok végrehajtásának monitoring rendjének kialakításáról ren-
delkezik. Ez előírja a Központi Monitoring Bizottság (KMB), valamint 
a Fejezeti és Területi Monitoring Bizottságok (FMB, illetve TMB), 
együttesen Helyi Monitoring Bizottság (HMB) létrehozását. 

Az említett Kormányhatározat a KMB vezetésével a Miniszterel-
nöki Hivatal közigazgatási államtitkárát, a titkársági funkciók ellátá-
sával a Kormányzati Ellenőrzési Irodát bízta meg. 

Mint már említésre került, fontos kiemelni, hogy ez a határozat alap-
vetően a PHARE segélyek figyelemmel kísérésére, értékelésére koncent-
rál. 

Az 1998. kormányváltást követően kiadásra került az 1026/1999. 
(III. 3.) Kormányhatározat, amely a PHARE programokért felelős tárca 
nélküli minisztert is a monitoring rendszer felelősei közé emeli. Az EU 
csatlakozás előtti segélyprogramok végrehajtásának felügyeletére a 
KMB-n belül létrehozza az Országos Monitoring Bizottságot (OMB), 
melynek titkársági feladatait a Segélykoordinációs Titkárság kapta meg. 
Ugyanez a határozat előírja az 1009/1999. (I. 30.) Kormányhatározattal 
való összehangolást, ami önmagában jelzi, hogy a jogszabály előkészítői 
is érzékelték a jogi szabályozásban lévő inkoherenciát. 

Tovább növelte a szabályozás közötti feszültséget a 2073/1999. (IV. 
21.) Kormányhatározat, amely az EU strukturális alapjaival kapcsolatos 
felkészülési tevékenység koordinációjával a gazdasági minisztert bízza 
meg a PHARE programokat koordináló miniszter bevonásával. E határo-
zat folytatásaképpen került elfogadásra a 2134/1999. (V. 11.) Kormány-
határozat, amelynek mellékletében megfogalmazott cselekvési program 
16. pontja a gazdasági minisztert nevezi meg a különböző monitoring bi-
zottságok egységes szervezeti és működési szabályainak eljárási rendjé-
nek kialakításának, munkaszervezetek működésével kapcsolatos koordi-
nációs munkáknak a felelőseként. Ugyancsak e határozat 17. pontja a 
régiók monitoring bizottságának felállításáért a FVM minisztert teszi 
felelőssé. 

A fentiekből látható, hogy az említett Kormányhatározatok, illetőleg 
az ezt követően kialakított további kormányhatározatok tovább bonyolí-
tották az amúgy sem egyszerű – adott esetben érdekeket sértő – egységes 
monitoring rendszer kialakítását. 
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A monitoringgal kapcsolatban megjelent határozatokkal tovább 
folytatódott az ellenőrzési, értékelési és monitoringozási feladatok ér-
telmezése közötti, még ma is tartó vita, amely mögött nemcsak és nem 
elsősorban szakmai érvek, az EU elvárásoknak való megfelelési szán-
dék, hanem helyenként parciális intézményi érdekek húzódtak meg. 

A Kormány határozatban elfogadta a támogatási rendszerünk EU 
konform átalakítására vonatkozó cselekvési programot. A cselekvési 
program meghatározta, hogy Kormányrendeletben kell rögzíteni a moni-
toring bizottságok egységes szervezeti és működési szabályait, eljárási 
rendjét, illetve meg kell erősíteni munkaszervezeteit. Kiemelt figyelmet 
kell fordítani az egymásra épülés elvének érvényesítésére. Első fázisban 
az előbbiekkel párhuzamosan az előcsatlakozási periódusban leginkább 
érdekelt tárcáknál (a SPRD és az ISPA vonatkozásában) szükséges a 
monitoring bizottságok munkaszervezeteinek koncepcióját kidolgozni, il-
letve elkészíteni az ellenőrzési rendszerleírásokat. 

Ennek megfelelően elkészítették azt a Kormányrendelet tervezetet, 
amely megfelel a 2273/199. (X. 22.) Kormányhatározat mellékletében 
meghatározott irányelveknek, természetesen figyelembe véve az időköz-
ben bekövetkezett változásokat. 

A Kormányrendelet tervezet – kiindulva a 1009/1998. (I. 30.) Kor-
mányhatározat alapján kialakított és működő monitoring rendszerből – 
nemcsak a külföldi segélyek, hanem a hazai támogatások megfigyelését 
és értékelését is célul tűzi ki, így tehát túlmutat azon a feladatrendszeren, 
amelyet az Európai tanács 1260/1999/EK rendelete meghatároz. Ezt 
azért fontos hangsúlyozni, mert az említett EU rendelet a tagállamra 
bízza a hazai monitoring rendszer felépítését, ehhez „csupán” az EU el-
várásait fogalmazza meg. A rendelet tervezet természetesen magába fog-
lalja mindazokat az elvárásokat, amelyeket az említett EU rendelet meg-
fogalmaz. 

A rendelet tervezet 1. §-a a személyi hatály mellett meghatározza azt 
is, hogy mit ért monitoring alatt és az egyes bizottságok milyen források 
megfigyelését és értékelését végzik. Rendelkezik arról is (2. §.), hogy a 
kedvezményezett és a végrehajtó szervezeteknek milyen feladataik van-
nak. Meghatározza azt is (3. §.), hogy függetlenül a monitoring rendsze-
ren belül elfoglalt helyét, a monitoring bizottságoknak milyen általános 
feladatai vannak, illetőleg milyen feladatokat kell ellátniuk. 

A szabályozás egyik legfontosabb eleme a monitoring tevékenység-
nek, mint rendszernek a meghatározása. E tekintetben egyértelműen a 
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már kialakult és a gyakorlatban bevált 1009/1998. (I. 30.) Kormányhatá-
rozat rendszerét veszi alapul, kiegészítve az 1026/1999. (III. 3.) Kor-
mányhatározat által létrehozott Országos Monitoring Bizottsággal és az 
előcsatlakozási alapokkal. 

A monitoring rendszer alapvetően háromszintű: a rendszer or-
szágos összefogó eleme a Központi Monitoring Bizottság, ezen belül 
sajátos feladatrendszerrel a PHARE segélyek figyelemmel kisérése, il-
letve, ha a nemzetközi forrást biztosító támogatás programkénti kezelését 
írja elő, akkor ezek monitoringozása az Országos Monitoring Bizottság 
feladata. 

A rendszer középső elemét a minisztériumokban létrehozott Fej-
lesztési Monitoring Bizottságok alkotják. Feladatuk a hazai és a nem-
zetközi támogatások, segélyek, köztük az előcsatlakozási alapok (ISPA, 
SAPARD) megvalósulásának nyomon követése. A rendszer középső 
elemét képezi még a Program Monitoring Bizottság, amelyet akkor kell 
megalakítani, ha a nemzetközi forrást biztosító a támogatást programkénti 
kezeléseként írja elő. 

A rendszer harmadik és egyben alsó szintű elemét egyrészt a 
kedvezményezett és a végrehajtó szervezetek, illetve az egyes programo-
kon belül a projectek megfigyelésére, vagy a project összetettsége, terüle-
ti kiterjedése, esetleg más fontos ok indokolja, az alprogram, illetőleg a 
Regionális Monitoring Bizottságok alkotják. A harmadik szinten belül 
különbséget tesz a tervezet a regionális, illetve Alprogram Monitoring 
Bizottság között. A Regionális Monitoring Bizottság feladata a tervezé-
si, statisztikai régióban a rendelkezésre bocsátott források figyelemmel 
kísérése, míg az Alprogram Monitoring Bizottság egy konkrét alprog-
ram megvalósításához biztosított forrásokat kíséri figyelemmel, Ugya-
nakkor szükségessé válhat Project Monitoring Bizottság létrehozása is. 
Az említett monitoring bizottságok feladatai lényegében megegyeznek. 

A három szint egyben alá- fölérendeltségi viszonyt is jelent, hiszen e 
nélkül nehezen valósítható meg az állami akarat érvényesítése, különösen 
akkor, amikor az EU források és más nemzetközi segély rendeltetésszerű 
használásáért – visszafizetési kötelezettség mellett – a Kormány a felelős. 

Az említettek tükröződnek a Központi Monitoring Bizottság és a 
Fejezeti Monitoring Bizottság feladat- és hatáskörében 5.§ (2), 11.§ (2). 
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Külön kell szólni a Monitoring Vegyes Bizottságról. Ennek felada-
ta a PHARE kötelező előírásai alapján elvégzendő közös EU-magyar 
monitoring tevékenység ellátása. Ez rendszertanilag az Országos Moni-
toring Bizottság és az EU közös Vegyes Bizottsága. 

A rendelet tervezet részletesen meghatározza az egyes monitoring 
bizottságok feladatait, azok összetételét, alapvető működési elemeit. A 
feladat meghatározásánál világosan elkülönülnek az egyes szintekhez tar-
tozó feladatok és látható az egymásra épülés is. 

Fontos szabályok az egyes monitoring bizottságok összetételét meg-
határozó rendelkezések, melyek szerint minden bizottságban részt vesz-
nek a felügyelő bizottságok vezetői. Ugyanakkor az alsóbb szintű bizott-
ságok vezetőit – kivéve a Fejezeti Monitoring Bizottságot és az OMB-t 
– a felügyelő monitoring bizottság vezetője nevezi ki. 

A bizottságok döntéseiket egyszerű többséggel hozzák, eltérés csak a 
fejezeti Monitoring Bizottság esetében van, ahol az alapok folyósításáért 
felelős szerv vétójoggal rendelkezik. Ennek oka, hogy a forrást biztosító-
nak meghatározó szerepe legyen annak felhasználásánál. 

Önálló részt képeznek a rendelet tervezeten belül az ISPA, SA-
PARD előcsatlakozási alapok monitoring bizottságai. Ezeknél csupán a 
bizottság összetételére vonatozóan és néhány alapvető működési szabály 
került megfogalmazásra. Ennek indoka, hogy az általánosan megfogal-
mazott szabályok mellett érvényesülni tudjanak az Európai Unió által 
meghatározott speciális szabályok, amelyeknek a betartása, a nemzetközi 
szerződésekből fakadóan kötelező. 

A szabályozás tartalmazza a monitoring bizottságok mellett titkár-
ságok kialakítását is. A titkárságok működési költségeit a program, ille-
tőleg alprogram költségvetéséből kell biztosítani, kivéve a Központi 
Monitoring Bizottság titkárságát, amelynek működési forrását a közpon-
ti költségvetés biztosítja. A jelenleg működő titkárságokra az a jellemző, 
hogy szervezetileg nem különülnek el az adott fejezeten belül, hanem ál-
talában az ellenőrzési főosztályok feladatát képezik. 

A szabályozás másik fontos eleme a monitoring bizottságok műkö-
dését elősegítő számítógépes rendszer kialakítása, szabályozása. A rend-
szer feladata az Európai Unió, valamint a Fejlesztéspolitikai Koordiná-
ciós Tárcaközi Bizottság által kért adatok gyűjtése, kezelése. 
Számítógépes rendszernek alkalmasnak kell lenni a Magyar Államkincs-
tár és az ott működő Országos Támogatási Monitoring Rendszer, a 
Nemzeti Alap, az Országos Monitoring Bizottság és a rendelet által lét-
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rehozott monitoring bizottságok adatainak befogadására, kezelésére. A 
létrehozandó adatbázis valamennyi olyan információt kell, hogy tartal-
mazzon, amelyek társfinanszírozással lebonyolított programok progra-
mozásához, az intézkedésekhez, valamint az adminisztrációs és pénzügyi 
irányításhoz kapcsolódnak. 

A rendszer kialakítására a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal úgy-
nevezett „twinning szerződést” írt alá az Európai Unióval 1999. szep-
tember 7-én. A rendszer a pénzügyi megállapodástól a project lezárásáig 
figyelemmel kíséri az egyes tervezési és megvalósítási fázisokat. Elkép-
zelések szerint a kormányzati támogatások monitoringjára is alkalmas 
lesz. A rendszer működéséhez a Fejezeti Monitoring Bizottságok, ille-
tőleg szükség szerint Program Monitoring Bizottságok első ízben 
hardware-t és rendszeresen software-t, míg a többi monitoring bizottság 
csak software-t kap. 

Több alkalommal az Állami Számvevőszék vizsgálta a nemzetközi 
segélyek monitoring rendszerét. A vizsgálat megállapította, hogy a célok 
és feladatok kitűzése EU-konform módon történt. A Központi Monitor-
ing Bizottság és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, mint a KMB tit-
kársága által beindított monitoring fejlesztési tevékenység megalapozza a 
következő fázisú (előcsatlakozási, csatlakozás utáni) monitoring feladata-
ira a felkészülést. 

A védelmi ágazat működő monitoring rendszere,  
mint „eszköz monitoring” 

A nemzetközi segélyprogramok végrehajtásának monitoring rendjé-
ről szóló 1009/1998. (I. 30.) Kormányhatározat 6/d. alpontjában előírtak-
nak, valamint a hivatkozott számon megkapott szempontoknak megfele-
lően a HM Fejezeti Monitoring Bizottság (FMB) 1999. évi tevékeny-
sége a következők szerint írható le: 

a.) A HM tárca területén jelenleg PHARE vagy egyéb strukturális 
alaphoz kapcsolódó program nem működik. 

b.) Egyéb nemzetközi segély felhasználására alapvetően három te-
rületen került sor: 

Az Amerikai Egyesült Államok Kormánya által a „Varsói Kezde-
ményezés” keretében felajánlott, az USA Külföldi Katonai Finanszíro-
zás (FMF) segélykonstrukció keretében nem pénz, hanem eszközök 
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formájában jut a HM tárca segélyhez. A konkrét segély, ugyan a magyar 
fél igénye alapján került megtervezésre. Az eszközök és anyagok (híradó, 
navigációs, kommunikációs, számítástechnikai, térképészeti, ruházati, ki-
képzési, stb.) az USA-ból az amerikai kormány által megbízott fő- és al-
vállalkozó szervezetektől, valamint katonai raktárakból érkeztek. A szál-
lítás szervezése a megállapodás szerint az amerikai felet terhelték. 

Az akkori tapasztalatok alapján a segélyek beérkezésénél probléma-
ként jelentkezett a szállítmányok ütemezetlensége, a hazai rendszertől el-
térő okmányolása, a körülményes vámkezelési eljárás, amely a HM tár-
cának külön (raktározási, kötbér, stb.) költséget okozott. 

Az FMF segélykeretek értéke 1998. évben 15,8 millió USD-t, 1999. 
évben 7,1 millió USD-t tett ki. 

Az IMET program keretében a HM tárca állományának USA-ban 
történő képzése, továbbképzése és az úgynevezett oktatócsoportok ma-
gyarországi költségeinek térítése került biztosításra. Ebből a keretből az 
amerikaiak fizették a nyelvi felkészítések, a tanfolyamok díját, a megél-
hetés (étkezés, szállás) és az utazás teljes költségét. A magyar félnek csak 
kiegészítő valutaellátmányt kellett biztosítania. Az elmúlt években min-
tegy 50-70 fő küldésére volt lehetőség különböző típusú iskolákba (nem-
zetvédelmi Egyetem, vezérkari Akadémia, Törzstiszti tanfolyam, stb.). 

Problémaként, illetve korlátozó tényezőként a megfelelő nyelvvizs-
gával és rendfokozattal rendelkező állomány hiánya jelentkezett. 

Az IMET segélykeret értéke 1998. és 1999. évben is 1,5 millió 
USD-t tett ki, 2000. évben 1,6 millió USD volt tervezhető. 

Az IMET programon túl több más ország (pl.: Kanada, Hollandia, 
Svájc, stb.) is nyújtott kedvezményes képzési lehetőségeket éves szinten 
80-100 fő számára. Ezek esetében a magyar félnek nagyobb mértékben 
kellett a költségekhez (devizaállomány, utazási költség, stb.) hozzájárul-
ni. 

Az USA Kormánya a Budapestre akkreditált katonai és véderő atta-
sén keresztül meghatározott összegű támogatást nyújtott a HM tárca által 
a békepartnerség keretében és szellemében megrendezett és végrehajtott 
nemzetközi gyakorlatok, konferenciák és egyéb rendezvények költségei-
hez. A kapott támogatás összege 1998. évben 0,8 USD, 1999. évben 0,5 
millió USD-t tett ki. 
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c.) A segélyek felhasználása során központi beavatkozást igénylő 
akadályozó tényezők nem merültek fel. 

d.) Az FMB 1999. évben (júliusban) 1 ülést tartott, amelyen 
alapvetően az első félévi segélyek felhasználásának helyzete, 
értékelése volt napirenden. A soron következő ülésre 2000. 
február 16-án kerül sor, az éves monitoring tevékenység érté-
kelése és a 2000. évi feladatok meghatározása napirenddel. 

Az MH első monitoring rendszere lényegében a valós tartalmú 
működése, illetve a „támogatás alapú” tevékenysége létrejötte nélkül 
szűnt meg. 

A honvédelmi miniszter határozatában, hivatkozva a 124/2003. 
(VIII.5.) Kormányrendeletben foglaltakra, pontosabban az abban foglal-
tak HM-et nem érintő tartalomra, a HM Fejezet Monitoring Bizottságot 
megszüntette. 

Az értékelő rendszer értékelése 

Mint láttuk az előzőekben, igazi pénzmozgás hiányában kissé spe-
ciálisra sikeredett a védelmi ágazat monitoringjának kialakítása, és az 
első próbálkozások a működés terén, de az igazi megmérettetés az Ál-
lami számvevőszéki vizsgálat eredményeit tekinthetjük. 

A fejezet monitoring rendszerének öt éves működéséből az első fele 
választ ad a megalakulás és a működés több kérdésére, de az ÁSZ vizsgá-
latból is kitűnik, hogy a Fejezet így is tudott eredményeket felmutatni. 

Az ÁSZ ellenőrzés célja, indokoltsága az Állami Számvevőszékről 
szóló 1989. évi XXXVIII. Törvény 2. § (5) bekezdésének megfelelően a 
vizsgálat a vonatkozó minisztériumnál létrehozott Fejezeti Monitoring 
Bizottság működésének ellenőrzésére. A vizsgálat célja annak megálla-
pítása volt, hogy a monitoring rendszer megvalósítása során tervezett és 
teljesített feladatok mennyiben járulnak hozzá a nemzetközi segélyek idő- 
és teljesítmény arányos felhasználásához, és hogy megteremtődtek-e az 
akkori előcsatlakozási alapok fogadásához szükséges EU által előírt elő-
feltételek. 

A Vizsgálat további célja annak megállapítása volt, hogy a tervezés, 
végrehajtás, módszertan és utókövetés megfelel- e az EU Bizottság-i és a 
hazai előírásoknak, és hogy megfelelő biztosítékot nyújt-e a kiépített 
monitoring rendszer a teljesítések előrehaladása, a célkitűzések megvaló-
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sítása és az erőforrások felhasználása tekintetében. Természetesen a spe-
ciális természetbeli segélyforrás nagyban leegyszerűsíti ezen célkitűzések 
végrehajtását.  

Az ellenőrzés jellegében rendszervizsgálat. A célkitűzések elérése 
érdekében a helyszíni vizsgálat a menedzsment és a fejezet monitoring 
környezetének feltárásával kezdődött.  

Legfontosabb megállapítások voltak: 

a.) A HM Fejezeti Monitoring Bizottsága – annak ellenére, hogy 
a PHARE programmal nem rendelkezett – folyamatosan mű-
ködött, s eleget tett a kormányhatározatokban előírtaknak. 

b.) A nemzetközi támogatások végrehajtását belső célvizsgálattal 
nem ellenőrizték, mivel a rendelkezésre álló kereteket a támo-
gató kezeli. Az egyes támogatások kihasználásáért, a projektek 
lebonyolításáért a szakterületet irányító főosztály és vezetője a 
felelős. A szakfőosztályok vezetői, illetve helyettesei az FMB 
tagjai, így az üléseken félévente beszámolnak a projektek álla-
potáról. 

c.) Az FMB nem dolgozott ki saját szabályokat a programok hely-
zetének nyomon követésére. Ennek oka, hogy a külföldi támo-
gatások felhasználására a javaslatokért és a projektek lebonyolí-
tásáért a szakfőosztályok a felelősek. A szakfőosztályoknak a 
projektek javaslattételekor minden esetben figyelembe kell 
vennie a HM fejlesztési stratégiáját és direktíváját. 

Elmondható, hogy a HM a nemzetközi támogatások előkészítésére 
és végrehajtására vonatkozóan a kormányhatározatban előírt monitoring 
tevékenységnek eleget tett. 

d.) A projektek jellegéből adóan a HM-nek a projektek sikeres 
végrehajtása érdekében a KMB-vel és az OMB-vel nem volt 
szükséges szorosabb munkakapcsolatot kialakítania.  

e.)  Az 1998. év elején rendelkezésre álló információk, igényfel-
mérés alapján a monitoring felelősi feladatok ellátására a HM 
1998. július 1-től 1 fő státuszt, és 1998. évre időarányosan 5,4 
millió Ft pénzügyi forrást tartott indokoltnak. A HM 1999. évre 
a PHARE program hiányában státuszt és pénzügyi forrást nem 
igényelt. 
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f.) Az 1998. év elején tervezettel szemben, teljes munkaidőben 
monitoring felelősi munkakörben feladatot ellátó munkatárs 
nem volt. Munkaideje egy részében monitoring feladatot 1998. 
évben 12 fő, 1999. évben 13 fő látott el, valamint 2000. évben 
várhatóan 14 fő lát el (érintett létszám). A monitoring feladat-
ban érintettek – munkaráfordítás alapján – teljes munkaidős lét-
számra átszámított létszáma az érintett években, évente 1 főt je-
lent. 

g.) A HM-ben az átcsoportosítással biztosított pénzügyi és humán-
erőforrás a vizsgált időszakban felmerülő monitoring feladat-
hoz elegendőnek bizonyult, figyelembe véve, hogy a miniszté-
riumnak a nemzetközi segélyekből finanszírozott eszközbe-
szerzések javaslataira, illetve az eszközök telepítésére kellett 
összpontosítania. A nemzetközi pénzügyi keretek kezelését, va-
lamint az eszközök beszerzését és szállítását az adományozó 
végezte. A feladat volumenének, jellegének változása esetén a 
szükséges erőforrásokat újra lehet gondolni. 

Összességében megállapítható volt, hogy az FMB felismerte a mo-
nitoring tevékenység végrehajtásának fontosságát, s megkezdte a felké-
szülést – PHARE támogatás hiányában is – annak hatékony végrehaj-
tására. 

Következtetések 

A védelmi ágazat külön erőforrás bevonása nélkül is (meglévő) 
rendelkezik azon képességgel, amely a monitoring tevékenység folyama-
tos és eredményes végzéséhez szükséges. Ez a következtetés egybe cseng 
azzal a megállapítással, hogy a rendszerfejlesztés (ellenőrzés-monitoring) 
lehetőségei között javasolt feladatbővítés nem jár együtt közvetlen erő-
forrás igénnyel, valamint külön szervezeti struktúraváltozást sem az adott 
ellenőrzési apparátusban. Ez fontos körülmény, mert várhatóan nem jár 
jelentős érdeksérelemmel, sem plusz forrásbevonással a megvalósítás so-
rán. 

A Fejezet már ezen ötéves monitoring működés alatt sem vett 
igénybe állami forrásokat, meglévő kapacitásokat kötött le. 

Az „eszköz” monitoring, amely tényleges fejlesztési források moz-
gatásával, kezelésével nem járt, mégis tartalmaz megoldásra alkalmas 
elemeket, így a szakmai főosztályok, szervezetek delegáltjai mögött, ott 
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állt az MH teljes stratégiai elgondolása, így a folyamatos figyelemmel kí-
sérés és az ahhoz igazítás lehetősége mindvégig fennállt. Ez feltétlenül 
egyedi pozitívumnak értékelhető, és egy új monitoring-rendszer kialakí-
tásánál is figyelembe veendő. 

A védelmi ágazat az új eljárások és módszerek kialakításával a – 
működési tapasztalatok szerint – monitoringban egyedi, tekintettel a meg-
lévő kapacitás, az „eszköz monitoring”, és az ÁSZ értékelés egyéb álta-
lános megállapításaira is. 

Újszerű és nagy jelentőséggel bírhat, hogy az EU támogatás alapú 
monitoring rendszere mellet vezessünk be saját, a védelmi ágazat moni-
toring rendszerét. 

Fő jellemzői: 

a.) „eszköz minitoring” amely az erőforrások programosításával-, 
projektesítésével a Fejezeti költségvetésre kiterjeszthető; 

b.) meglévő kapacitások igénybevételével, a meglévő ellenőrzési 
struktúrák lényegi változtatása nélkül lehet bevezetni; 

c.) a működő monitoring rendszerek általános és pozitív hatásaiból 
az időtávra vonatkozó elemeket kell alkalmazni. 

d.) A fejezet monitoring rendszerének működtetése az egyes szak-
szolgálatok megfelelő (már ismert) képviseltetése az azt végre-
hajtó szervezetben jó hatással van a közép- és hosszú távú el-
képzelések érvényesítésére. 


