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FELESLEGESSÉ  VÁLT  INGÓSÁGOK  HASZNOSÍTÁSA 
NÉHÁNY  NATO  TAGORSZÁG   

GYAKORLATÁBAN  

Réti Tamás1 

A Magyar Honvédség feleslegessé vált eszközei, készletei, azok 
képződésének okai, felszámolási lehetőségei már több cikk,2 előadás, 
konferencia és szakmai megbeszélés tárgyát képezte. Mára kialakult egy 
gyakorlat, amely e feleslegek kezelésére, felszámolására irányul. A gya-
korlat az eredmények mellett számos olyan jellemzőre is ráirányítja a 
figyelmet, amelyet javítani lehet, hatékonyságát növelni érdemes, vagy 
egyes esetekben más, újabb eljárások bevezetése válik szükségessé. 
Mindezt természetesen befolyásolja a jogszabályi környezet változása, 
valamint a szervezeti átalakulásokból fakadó jog- és felelősségi körök 
átstrukturálódása és a szakmai feladatkörök megosztásának formája és 
eredménye.  

A gyakorlati tapasztalatok mellett fontos figyelembe venni, sok eset-
ben alkalmazni azokat a jellemzőket, amelyek már valahol beváltak, 
eredményesek, vagy vizsgálatuk során hasznos következtetések vonhatók 
le saját rendszerünk fejlesztése érdekében.  

Az előzőekben megfogalmazottak alapján most néhány olyan ország 
haderejének felesleges készleteinek a felszámolására vonatkozó gyakorla-
tát mutatom be, melyek hazánkhoz hasonló helyzetbe kerültek az 1990-es 
évek elején és azóta igyekeznek megoldani ilyen jellegű problémáikat. 

                                                      
1 Réti Tamás ezredes, HM Védelemgazdasági Főosztály főosztályvezető-
helyettes. 
2 Réti Tamás: A Honvédelmi Minisztérium inverz logisztikai rendszerének aktu-
ális kérdései. Hadmérnök különszám 2006. – ZMNE BJKMK 2007. ISSN 1788-
1919 http://zrinyi.zmne.hu/hadmernok/kulonszamok/ logisztika/reti.html 
 

Ébert László: Az ENSZ feleslegessé vált eszközei értékesítésének gyakorlata 
(Esettanulmány) - Katonai Logisztika 2005/3. szám, ISSN: 1588-4228. 
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A cikk keretében a következő országok ez irányú tevékenységéről 
szerzett ismereteket mutatom be: 

• Lengyelország 

• Csehország 

• Szlovákia 

• Románia 

• Németország 

Az egyes országok gyakorlata során általános áttekintést adok az 
inkurrenia kezelés megoldásairól, egyes esetekben rámutatok a jogsza-
bályi meghatározottságra, a szervezeti háttérre, a hulladékok kezelésére 
vonatkozó gyakorlatra, valamint a külföldön használt anyagok felesle-
gessé válásukat követő hasznosítási megoldásaira. A cikk végén össze-
hasonlítást teszek a hazai gyakorlattal, megfogalmazom az általam vélt 
pozitív és negatív eredményeket és eljárási fogásokat. Mivel az egyes or-
szágok ez irányú tevékenységére vonatkozó adatok eltérő formában és 
sok esetben csak korlátozottan hozzáférhetők, így az elemzésem is csak 
ezt a mértéket és lehetőséget tudja felvállalni.  

Lengyelország 

A lengyel gyakorlat viszonylag jól megismerhető a nyilvánosság 
számára is. Az interneten hozzáférhető tájékoztató portál3 elektronikus4 
és hagyományos5 kiadványok alapján is rendelkezésre állnak informá-
ciók. 

Lengyelországban a Katonai Vagyonkezelő Ügynökség (Agencja 
Mienia Wojskowego – AMW) végzi a haderő feleslegeinek hasznosítá-
sát. A feleslegek alatt itt az ingóságokat és az ingatlant is értem.  

                                                      
3 http://www.amw.com.pl/company.php (2007. 12. 28.). 
4 Katalog rzeczy ruchomych niekoncesjonownnych – Agencija Mienia 
Wojskowego – CD – Warszawa -2005. 
5 Katalog rzeczy ruchomych niekoncesjonownnych – Agencija Mienia 
Wojskowego – Katalógus - Warszawa -2005. 
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AZ AMW működésének jogi hátterét, alapvető feladatait az alábbi-
ak jellemzik:  

Az AMW működésének jogi, szervezeti, valamint gazdasági-
pénzügyi kereteit az államtulajdon kezelésének egyes eseteire és az 
AMW működésére vonatkozó 1996. május 30-án elfogadott törvény sza-
bályozza. Ennek értelmében az AMW állami jogi személy. 

Az AMW a védelmi tárca és az állami szektor keretein belül sajátos 
feladatokat lát el. Végzi a Védelmi – valamint a Belügyi és Adminiszt-
rációs Minisztériumok számára felesleges és ideiglenesen nem haszno-
sított állami tulajdonnal (ingatlanok, ingó javak) való gazdálkodást.  

Az AMW a jóváhagyott éves átadási tervekkel összhangban, átadá-
si-átvételi jegyzőkönyvek alapján átveszi a hadsereg számára felesleges 
vált ingatlanokat, valamint. 2005-től átveszi a belügyi- és adminisztrációs 
tárca szükségtelenné vált ingatlanjait is.  

Az AMW által kezelésbe vett tulajdonnal való gazdálkodás a követ-
kező formákban történik: 

• Eladás, csere, örök használati joggal való felruházás az adott terü-
letre. 

• Használatra való átadás, bérbeadás, vagy hasznosítás más jogi 
szabályozás alapján adminisztratív jellegű átadás. 

• A saját tulajdonba lévő vállalkozásokban való hasznosítása, vál-
lalkozásokban valló részesedés szerzése. 

• Gazdasági tevékenység folytatása az átvett tulajdon felhasználá-
sával. 

A tulajdon bérleti jogát pályázatok útján lehet elnyerni. Az AMW 
kezelésébe olyan ingatlan is kerülhet, amelyeket a védelmi tárca ideigle-
nesen nem használ. Az ilyen ingatlanok továbbra is a Védelmi Miniszté-
rium (továbbiakban: VM) igazgatása alatt maradnak, azonban ideiglene-
sen az AMW részére bérbe adják. Ennek a forrásnak változó a nagysága 
és a bérleti idő tartamától függ. 

A védelmi miniszter hatáskörébe vagy felügyelete alá tartozó szer-
vezeti egységek ingó javaikat, amelyek nem igényelnek koncessziót, az 
AMW részére adják át, a VM által elfogadott átadás-átvételi tervek alap-
ján. Itt többnyire kiöregedett, régi technológia alapján készült, valamint a 
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jelenlegi használati és technikai szabványoknak nem megfelelő eszközök-
ről van szó, melyek piaci értéke változó. 

Az AMW eladásra alkalmas hulladék átvételével is foglalkozik a 
VM szervezeti egységeitől. Ilyen módon az AMW a hulladékokról szóló 
törvény hulladék tulajdonosává válik, és a törvény vonatkozó paragrafu-
sai alapján jár el. A hulladék hasznosítása elsősorban eladás útján törté-
nik. 

Az AMW azon javakat, melyeknek hasznosítása nem lehetséges, az 
állami tulajdon és az AMW gazdálkodásról szóló törvény értelmében, 
felszámolja, vagy térítésmentesen átadja. Ebben az esetben kivételt ké-
peznek a földingatlanok. 

A törvény értelmében a védelmi miniszter, az AMW közvetítése 
nélkül, állami tulajdonban lévő ingó javakat térítésmentesen átadhat: 

• Múzeumoknak, állami és önkormányzati kulturális intézmények-
nek, állami és önkormányzati iskoláknak, állami felsőbb oktatási 
intézményeknek muzeális, kiállítási, kulturális vagy képzési cél-
lal. 

• Állami szervezeti egységeknek, önkormányzati egységeknek, vé-
delemmel vagy állambiztonsággal kapcsolatos tevékenységet vég-
ző társaságoknak és alapítványoknak. 

• Természeti csapás vagy a környezet veszélyeztetése esetén károk 
felszámolása céljából – az állam tulajdonában lévő eszközök ide-
iglenes használatra, hasznosításra, bérbe vagy a törvény által 
meghatározott más módón, térítésmentesen átadható szervezeti 
egységeknek, vagy jogi személyeknek az AMW közvetítése nél-
kül is. 

• Az AMW a honvédelmi miniszter döntése alapján átadhat javakat 
más országok védelmi erőinek. 

Hulladékok hasznosítása 

Az AMW által átvett hulladék elsősorban értékesítés formájában 
kerül hasznosításra. Abban az esetben, ha a hulladék nem talál vevőre 
vagy a környezetvédelemről szóló törvény megtiltja annak értékesítését – 
például az azbeszt tartalmú anyagok hasznosítását – a közbeszerzésről 
szóló törvény útján megsemmisítésre kerül. 
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A hulladék hasznosítási besorolására, a veszélyes hulladékkal 
együtt, a hulladék kitermelőjénél – az adott katonai szervezeti egysé-
geknél – kerül sor, a környezetvédelmi miniszter határozata alapján lét-
rehozott katalógus szerint. 

Nagy mennyiségű és értékű hulladék a közbeszerzési törvény által 
szabályozott módon pályázat útján kerül értékesítésre. 

Az időszakosan termelődő hulladék a fent leírt eljárások szerint ke-
rülnek hasznosításra. 

Az AMW által átvett szennyezett ingatlanok tisztítását (rendszerint 
olajszármazékok által), a közbeszerzési törvény által meghatározott mó-
don külső cégek végzik. 

Az AMW által létrehozott kereskedelmi vállalkozások, a szükséges 
gazdasági elemzéseket követően, nem foglalkoznak az AMW birtokában 
lévő hulladék hasznosításával. 

Inkurrens ingó anyagok hasznosítása a külföldi műveleti területen 
lévő katonai egységeknél, illetve azok útján történik.  

Az állami tulajdonban és az Ügynökség birtokában lévő javakról 
szóló törvény értelmében, az állam határain kívül szolgálatot teljesítő 
lengyel katonai egységek birtokában lévő, a feladatteljesítés szempontjá-
ból haszontalan, állami tulajdont képező ingó anyagot a honvédelmi 
miniszter által kijelölt katonai szerv értékesítheti, átadhatja karitatív cé-
lokra vagy megsemmisítésre a lengyel katonai egységnek állomást nyújtó 
ország területén, amennyiben az anyag értéke nem haladja meg a haza-
szállítás költségeit. 

A fenti szabályozás, megfelelő kritériumok teljesítése esetén, lehető-
vé teszi, hogy a honvédelmi miniszter által kijelölt katonai szerv a béke-
fenntartó misszió területén megfelelően hasznosítsa az ingó anyagokat 
(ide tartoznak a hulladékok is). A diplomáciai képviseleteket illetően, a 
tevékenységük sajátosságai és a szabályozás alá eső ingatlanok hiánya 
miatt, nem létezik külön szabályozás. 

Az inkurrens anyagok nyilvántartása 

A védelmi miniszter vonatkozó rendelete értelmében a Katonai Va-
gyonkezelő Ügynökség részére átadott javak nyilvántartását az Ügynök-
sége Irodája végzi. A javak nyilvántartásba kerülése az átadási-átvételi 
jegyzőkönyvek alapján történik. A nyilvántartásban kiemelt szerepet 
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kapnak olyan tényezők, mint mennyiség, érték, elhelyezkedés és jogvi-
szony. A javak a nyilvántartásban az alábbi csoportosítás szerint szere-
pelnek: 

• Ingatlanok. 

• Ingó anyagok — két fő csoportra bontva: 

o koncesszió köteles ingó anyagok 

o koncessziómentes ingó anyagok 

• Egyéb javak. 

Az inkurrencia raktározását és őrzését végző személyzet 

Az Ügynökség nem rendelkezik specializált raktárakkal, ezért nem 
foglalkozik raktározással. Az inkurrens anyagok raktározásával és őrzé-
sével honvédelmi miniszter alá rendelt szervezeti egységek alkalmazásá-
ban lévő személyek foglalkoznak. 

Az ingatlanok őrzésével az Ügynökség pályázat útján kiválasztott 
őrző-védő cégeket bíz meg. 

A Katonai Vagyonkezelő Ügynökség költségeinek és bevételeinek 
elszámolása 

A gazdálkodás során fellépő költségeket az AMW az értékesítésből 
befolyó forrásokból fedezi. A gazdálkodásból kitermelt bevétel 93%-át – 
ebbe nem tartozik bele a belügyi tárca által átadott javak hasznosításából 
befolyó bevétel – az AMW, a hadsereg technikai fejlesztéséről és finan-
szírozásáról szóló törvény értelmében, átutalja a Fegyveres Erők Fej-
lesztési Alapítványa részére, amelynek irányítását a honvédelmi minisz-
ter végzi. 

A belügyi tárca által átadott javak gazdálkodásából befolyó bevétel 
93%-a, a megfelelő törvény értelmében, a Közbiztonság Fejlesztő Ala-
pítvány részére kerül átutalásra, amelynek igazgatása a belügyminiszter 
feladata. 

A megmaradt 7% bevétel az AMW által létrehozott vállalkozások 
finanszírozását szolgálja. 
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Románia 

Románia a haderő felesleges anyagainak kezelésére vonatkozóan 
csak a legalapvetőbb információkat biztosítja. Ugyanakkor ezekből az 
információkból is következtetni lehet az alapvető elvekre és eljárási 
gyakorlatra. 

Romániában az inkurrencia kezelését és felhasználását a kormány 
szintjén kidolgozott jogszabályok és a minisztérium belső szabályozói ha-
tározzák meg. 

A feleslegessé vált anyagok elsődleges felhasználása az értékesítés 
kivéve, ha azok az emberi vagy természeti környezetre veszélyt jelente-
nek. Az ország védelmi, közbiztonsági és nemzetbiztonsági rendszerében 
alkalmazott anyagokat elsősorban az adott anyagok gyártói útján értékesí-
tik. Ha az anyagok állapota nem teszi lehetővé az értékesítésüket, akkor 
azokat hulladékáron, vagy szétszedés után alkatrész, hulladékáron érté-
kesítik. 

A külföldi román attaséhivatalok kezelésben lévő anyagok esetén az 
értékesítésre a helyszínen kerül sor a fogadó ország erre vonatkozó sza-
bályainak figyelembevételével. 

A külföldi missziókba kihelyezett anyagok esetén az értékesítés 
speciális szabályok szerint a helyszínen történik. 

Az inkurrens anyagok értékesítésénél minden esetben figyelemmel 
kísérik, hogy az eladásból befolyó összeg meghaladja-e az értékesítési fo-
lyamat költségeit. 

Az inkurrens anyagokat külön tárolják, őrzik és elkülönített nyil-
vántartást vezetnek a használatban lévő anyagoktól. 

Amennyiben bizonyos anyagok és eszközök esetén nem sikerül ve-
vőt találni és a megsemmisítés vagy szétszerelés meghaladja a védelmi 
tárca lehetőségeit, akkor a központi költségvetés terhére kérhetnek forrá-
sokat a szükséges szolgáltatások megvásárlásához. 
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Csehország 

Csehországban a haditechnikai eszközök forgalmazását, kezelését, 
a felesleges anyagokkal való bánásmódot, eljárásokat jogszabályok6 és 
belső szabályzók határozzak meg. 

A végrehajtás a Védelmi Minisztériumban a haderő vagyonának 
kezelésével felruházott Vagyonkezelő Főosztály feladatkörébe tartozik, 
melynek részeként a feleslegekkel a Felesleges Vagyontárgyak Osztá-
lya foglalkozik. Az osztály feladatkörébe tartozik a felesleges anyagok, 
készletek, létesítmények további sorsának ügyintézése. Az osztály egy in-
gó és egy ingatlan vagyontárgyakat kezelő részlegből áll. Az osztály 
munkáját szakmailag a Védelemgazdasági Főosztály felügyeli.  

A hasznosítás során a jogszabályok által meghatározott sorrendben 
az alábbi lehetőségek alkalmazhatók: 

Mind az ingatlan, mind az ingó felesleges vagyontárgyak felajánlás-
ra kerülnek a Cseh közigazgatási szervek részére. Amennyiben a köz-
igazgatási szférában az adott vagyontárgy iránt nincs érdeklődés, értéke-
sítésre kerülnek – pályáztatás útján – vagy átadásra kerülnek helyi 
önkormányzat részére. Az önkormányzat részére kormánydöntéssel – 
ajándékozás formájában - történik meg a tulajdonjog átruházása. 

Értékesítés esetén a nyilvános tendereken csak olyan pályázó vehet 
részt, aki a Cseh Köztársaság területére a működési- és egyéb vonatkozó 
engedélyekkel rendelkezik. 

                                                      
6 2000/218 sz. tv. (2007. 06. 27) Költségvetési szabályzat és néhány, a költségve-
tési szabályzattal összefüggő törvény módosítása – Cseh Köztársaság. 

219/2000. sz. tv. (2000. 06. 27.) Cseh Köztársaság vagyonáról és helyéről a jog-
rendben. 

38/2004. sz. tv. (1994. 02. 15.) a katonai anyagokkal folytatott külkereskedelem-
ről. 

174/2003 sz. tv. (2003. 05. 21.) a szükségtelenné vált katonai vagyon egy része, 
illetve a Belügyminisztérium által használt vagyon átruházásáról a Cseh Köztár-
saság tulajdonából a területi önkormányzati egységek tulajdonába. 
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A hasznosításra vonatkozó alapvető információk az interneten7 is 
rendelkezésre állnak, de meghatározóan csak az ország hivatalos nyelvén. 

Szlovákia 

A Szlovák Köztársaságban (SZK) törvényi szinten szabályozott a 
hadianyagokkal (ide értve a felesleges hadianyagokat is) történő keres-
kedés. 

A törvényi előírásokat a 318/205 számú törvénnyel módosított 
179/1998 számú „Törvény a hadianyagokkal történő kereskedésről” tar-
talmazza. A törvény meghatározza a hadianyagok fogalmát, a hadianyag-
okkal történő kereskedés általános feltételeit, rendjét. A Gazdasági Mi-
nisztérium 601/2006 számú rendeletével szabályozza a törvény végre-
hajtásának módját. 

Jellemző megoldások a hasznosításra 

Az inkurrens anyagok hasznosításának általános elve, hogy azokat 
lehetőség szerint segély formájában ajánlják fel. Ez történt több esetben, 
Irak és Afganisztán tekintetében. A segély formájában történő átadásból 
nincs pénzügyi bevétele az országnak, azonban mégis hasznos, mivel 
egyrészt az ország donor tevékenysége erősödik, másrészt a felesleges 
haditechnikai anyagok megsemmisítésére nem kell forrásokat biztosítani. 

A veszélyes anyagok megsemmisítése a Védelmi Minisztérium tu-
lajdonában lévő vállalatoknál folyamatosan történik. 

A nem kimondottan haditechnikai anyagokat (sátrak, takarók, a 
rendszerből kivont ruházati anyagok) elsősorban a karitatív célokra hasz-
nálják fel. 

Az inkurrens anyagok tárolása központi raktárakban történik. 

Mivel az inkurrens anyagokkal kapcsolatos hasznosítás szabályait 
tartalmazó miniszteri rendelet és a végrehajtás utasítás minősített, és ha-
zánk és Szlovákia között nincs titokvédelmi megállapodás további in-
formációk jelenleg nem állnak rendelkezésemre. 

                                                      
7 http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=8768 (2007. 12. 28.). 
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Németország 

Németország besorolása a hazánkkal azonos problémákkal küzdő 
ország sorába bizonyára kérdéseket vethet fel. Az NDK hadseregének 
megszűnése, integrálódása a német haderőbe azonban hasonló, felhal-
mozott készletek kezelésére vonatkozó problémamegoldás elé állította a 
német védelmi minisztériumot. Tagadhatatlan, hogy gazdasági erejének, 
stabil külpolitikai, külgazdasági kapcsolatainak köszönhetően, felhasz-
nálva az éppen átalakuló Közép-Kelet-Európai országokban végbemenő 
változásokat is hatékonyabban kezelte/kezeli e problémát. 

Az inkurrens anyagok hasznosítását a Bundeswehr-nél is számtalan 
jogi előírás határozza meg, jellemzően törvények, rendeletek és belső elő-
írások. Törvény szabályozza, hogy a Bundeswehr fegyverzeti területén 
keresztül a Bundeswehr anyagainak hasznosítását hogyan kell végre-
hajtani. A hulladékok hasznosítása esetén a hulladéktörvény előírásait is 
figyelembe kell venni. 

Alapvetően a hasznosítás már eddig is ismertetett minden módsze-
rét alkalmazzák. A használható, de a fegyveres erők számára szükségte-
len anyagokat kiválasztják, és más nemzeteknek átvételre felajánlják (pl. 
az olvasó számára is ismerős lehet a helikopterek, repülőgépek, vagy 
gépjárművek kérdésköre, melyet hazánk is „kedvező” feltételekkel kapott 
Németországtól. (Ma már egy jelentős részét ezeknek az eszközöknek 
inkurrenciaként mi kezeljük). A feleslegek egy részét humanitárius célok-
ra is felajánlják. 

A nagy mennyiségű szükségtelen anyagokat jellemzően piacra vi-
szik, értékesítik. Az értékesítések nyílt pályázatok útján valósulnak meg, 
melyek eredményeként az értékesítési szerződések megkötése után – kifi-
zetést követően – az anyagok a vevő tulajdonába kerülnek.  

Használható anyagot nem dobnak hulladékba, a felhasználáshoz 
igénybe veszik az ipari gazdaság fegyverzeti területeinek speciális cégeit. 
A hulladékot a Bundeswehr területi védelem-közigazgatási intézményei 
elszállítják. 

A Bundeswehr külföldi műveleteinél is azonos alapelveket alkal-
maz, tehát egy műveleti területen (misszióban) az alapvető eljárás után 
értékesíthető a képződött felesleg. Ennél, mint egyébként is, a hasznosítás 
leggazdaságosabb módszerét választják. (pl.: viszonyítva a visszaszállítá-
si költségekhez). 
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A feleslegek nyilvántartását a hasznosítási folyamat zárásáig vezetik, 
az adatfeldolgozás folyamatos. A feleslegek raktározása a Bundeswehr-
nél, mint megőrzendő anyaggal való tevékenység jelentkezik. Ez történ-
het raktárakban és csapatoknál is, de a speciális berendezések úgyneve-
zett „megőrző raktárak”-ban tárolják. A feladatok az anyagfenntartás te-
vékenységének keretében kerülnek végrehajtásra.  

A fegyverzeti területén saját maguk szervezik a hasznosítást. Ezen a 
területen körülbelül 40 ember foglalkozik e tevékenységgel. Egy szakosz-
tály működik a Beszerzési és Fegyvertechnikai Szövetségi Hivatalban, 
és a hadsereg emberei dolgoznak a „megőrző raktárakban”. 

A hasznosított anyagok jegyzéke automatikusan bekerül a központi 
adatforgalomba, és egy további periférikus/külső adatfeldolgozási eljá-
rásba.  

A hasznosítás és az elszállítás költségeit egy központi (védelmi) té-
telről kell kifizetni. A hasznosításból származó bevételeket elkülönített 
számlán kell futtatni (rögzíteni). A képződő bevételek a haderő érdekében 
felhasználhatók. 

A határozatot a hasznosítás erőforrásainak felhasználásáról a te-
rületi Hasznosítási Menedzsment és a Beszerzési és Fegyvertechnikai 
Szövetségi Hivatal hozza meg. 

Összefoglalás 

A feldolgozott országok gyakorlata minden esetben a leghatéko-
nyabb eljárás irányába hat. A költségek csökkentése a meghatározó té-
nyező, a bevételek növelése csak másodlagos. Ezt alapozzák meg az 
egyes országok vonatkozó jogszabályai is.  

A döntési szintek és szervezeti elemek eltérőek, azonban megállapít-
ható, hogy minden állam létrehozta azt a szervezeti elemet, mely alap-
rendeltetéséből fakadóan végzi a feleslegek hasznosításával összefüggő 
feladatokat, döntés előkészítést. A lengyel megoldás – koncessziós szer-
ződés keretében – biztosítja legjobban a haderő tehermentesítését a vég-
rehajtás során, bár a feleslegek tárolása a haderőt is terheli. 

Az inkurrencia tárolási és nyilvántartási formái bár eltérőek, de 
minden esetben megoldott. Az inkurrencia az állami vagyon részeként a 
végleges hasznosításig a nyilvántartásokban marad. A hasznosítási mó-
dok közül a térítésmentes átadásról (közigazgatási szerv, önkormányzat, 
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más állam, karitatív cél) eltérő szinteken születik meg a döntés, de min-
den vizsgált ország esetében alkalmazzák. 

Az értékesítés és hulladékhasznosítás szintén minden államnál lé-
tező gyakorlat. Legátláthatóbb és a nyilvánosság számára is hozzáférhető 
információk a lengyel megoldásból származnak, azonban a többi ország 
is alkalmazza a nyílt értékesítési eljárások különböző (pályáztatás, árve-
rés) formáit. 

A műveleti területre kiszállított készletek hazai bázisra szállítása 
csak abban az esetben történik meg, amennyiben a becsült szállítási 
költségek alacsonyabbak az adott eszközök használati (vagy újra beszer-
zési) értékénél. Egyéb esetben a műveleti területen kerül – az adott állam 
előírásait betartva – hasznosításra. 

A hazai gyakorlatban a hasznosítási módok általában megegyeznek 
az előzőekben bemutatott országok megoldásaival. Az eltérés a szerveze-
ti keretekben és az értékesítési megoldások formáiban, valamint a végre-
hajtás hatékonyságában rejlik, melyre a hazai szabályozás is esetenként 
korlátozóan hat. A hazai gyakorlat részletes ismertetése e cikk terjedel-
mét meghaladja, azt külön elemzésben kívánom bemutatni.  

Megállapítható, hogy minden ország jelentős problémának tekinti a 
feleslegek kezelését és jelentős mértékben áldoz költségvetési forrásokat 
is azok felszámolására. A hasznosításból származó bevételek, bár jelentő-
sek is lehetnek, de csak másodlagos szerepet játszanak. Meghatározó a 
működtetési költségek csökkentése, a feleslegek eltávolítása a működő 
rendszerből. 

Remélem, hogy e kitekintéssel bepillantást adhattam a bemuta-
tott országok gyakorlatán keresztül a megoldási lehetőségekbe, me-
lyet felhasználva talán hazánk gyakorlata is tökéletesíthető, az 
inkurrencia menedzselésére fordított idő, energia és költségvetési 
forrás szükséglet csökkenthető.  

Ezúton is köszönetemet fejezem ki a munkámat segítőknek, a nem-
zetközi együttműködésben konferenciákon részt vett kollégáknak, atta-
séknak, külföldi partnereinknek, akik hozzájárultak ismereteim bővíté-
séhez. 


