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A HONVÉDELMI MINSZTÉRIUM KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI 
HIVATAL, VALAMINT JOGELŐDJEINEK TÖRTÉNETE 

     III. rész 

VIII. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség pénzügyi 
szervezeteinek története 1990-től 1996-ig 

A történeti kiadvány ebben a fejezetben olyan időszak fontos eseményeit vázolja 
fel, amelyben folytatódott az előző évek nagy társadalmi, gazdasági átalakulása. 
Megkezdődött, majd folyamatosan napirenden volt a haderő átalakítása és a 
létszámcsökkentés is. 

A Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériumának átszervezése 1990. április 
1-ével befejeződött. A viszonylag kis létszámú és elsősorban államigazgatási 
feladatokat ellátó minisztérium mellett létrehozásra került a M agyar Honvédség 
Parancsnoksága, melynek szervei a következők: 

- a Honvéd Vezérkar (HVK),  

- az MH Szárazföldi és Kiképzési Főszemlélőség (MH Szf. és Kik. 
Főszemlélőség), 

- az MH Légvédelmi és Repülő Főszemlélőség (MH Lé. és Rep. Főszemlélőség),  

- az MH Anyagi-Technikai Főcsoportfőnökség (MH ATFCSF), 

- az MH Építési és Elhelyezési Főnökség (MH ÉEF), 

- az MH Személyügyi Főnökség (MH SZÜF), és 

- az MH Közgazdasági és Pénzügyi Főnökség (MH KPF). 

Az évtized elején a pénz ügyi és számviteli szervek a M agyar Honvédség 
Parancsnoksága keretébe tartozó MH Közgazdasági és Pénzügyi Főnökség – 1995-
től MH Pénzügyi és Számviteli Csoportfőnökség – irányítása alá tartoztak.  

Az időszak korszakos jelentőségű eseménye volt a pé nzügyi és számviteli 
szolgálat tevékenysége szempontjából (is) a honvédelemről szóló 1993. évi CX. 
törvény (Hvt), a f egyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.), az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény (Áht.), a számvitelről szóló 1991.évi XVIII. törvény és a 
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köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.), illetve a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) elfogadása, 
valamint a kincstári rendszer 1996. január 1-gyel történő bevezetése. 

1. A Pénzügyi és Számviteli Szolgálat szervezeti felépítésének és 
létszámának alakulása 

1.1. Az MH KPF (MH PÜSZCSF) szervezeti struktúrájának és létszámának 
alakulása 1990. és 1996. között 

A pénzügyi és számviteli szolgálat felépítése alapvetően igazodik a Magyar 
Honvédség szervezeti felépítéséhez, s három szintre tagozódik.  

A szolgálatot felső szinten az MH KPF irányítja. 

AZ MH KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI FŐNÖKSÉG 1990. ÉVI SZERVEZETI 
FELÉPÍTÉSE 

 

Középirányító pénzügyi és számviteli szolgálatokkal (al-, osztályokkal, 
főnökségekkel) rendelkeznek az egyes MH parancsnoksági szervek, az azok 
közvetlen alárendeltségébe tartozó központi rendeltetésű háttérintézmények egy 
része (főigazgatóságok, igazgatóságok és ellátó központok), valamint a haderőnemi 
és katonai kerület parancsnokságok. Végrehajtó szolgálat a c sapatoknál, 
intézeteknél és kiszolgáló szerveknél működik.  

A különböző szintű pénzügyi és számviteli szervek vezetői, de az MH 
közgazdasági és pénzügyi főnöke is a parancsnok közvetlen alárendeltségébe 
tartozik. Az MH közgazdasági és pénzügyi főnök az MH összes, míg a 
középirányítók az adott szervezet szolgálati alárendeltségébe tartozó katonai 
szervezetek pénzügyi és számviteli szolgálatainak szakmai elöljárója.  
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Az MH KPF létszámát az 1990. februártól érvényes állománytábla 67 főben (46 
tiszt és 21 pa.) állapította meg, amelyet a külön állománytáblák (elsősorban a 
PÜSZNYK-é) további 17 fővel egészítettek ki. A Főnökség törzsből és öt osztályból 
[költségvetési, (majd később közgazdasági), pénzgazdálkodási, illetmény és 
munkaügyi, ellenőrzési, valamint szervezési osztályokból] állt, amely a PÜSZNYK 
állománytáblájában biztosított kártérítési, számviteli és más osztályokkal egészült ki. 
A szervezet felépítése később úgy módosult, hogy a Főnökség, illetőleg – 1995. 
április 15-étől – MH Pénzügyi és Számviteli Csoportfőnökséggé változott vezető 
szerv létszáma 54 főre csökkent, ezzel szemben a PÜSZNYK állománytáblájában az 
MH PÜSZCSF-ség állományát kiegészítő létszám – a feladatok növekedésére 
tekintettel – 46 főre emelkedett. Végeredményben a csoportfőnökségre tartozó 
feladatokat végzők összlétszáma ebben az időszakban, 1996. végéig 84-ről 100 főre 
emelkedett a következők szerint: 
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AZ MH PÜSZCSF LÉTSZÁMADATAI 1996-BAN1

L é t s z á m o k (fő) 

 

Szervezeti elem Tiszt Tts. Pa. Együtt 

Csoportfőnökség 

Csoportfőnök és törzse 4 - 2 6 

Költségvetési osztály 5 - 3 8 

Pénzgazdálkodási osztály 6 - 5 11 

Illetmény és munkaügyi osztály 6 - 3 9 

Ellenőrzési osztály 8 - 2 10 

Szervezési osztály 5 - 1 6 

Ügyviteli osztály 1 2 1 4 

Összesen: 35 2 17 54 

PÜSZNYK 

A Csoportfőnökségnek közvetlenül 
alárendelt szervek: Kártérítési-, 
Számviteli és Informatikai-, Program-
költségvetési-, Adóügyi és 
Statisztikai-, 

Hadigazd. és oktatási osztályok-, Pü. 
együttműködési és elszámolási alo.  

22 - 24 46 

Mindösszesen: 57 2 41 100 

                                                 
1 Forrás: Földes Ferenc nyá. ezredes 
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1.2. A csapatok és intézetek pénzügyi és számviteli szolgálatának struktúrája 

A tárca és ennek megfelelően a csapatok és intézetek gazdálkodása – ez időben 
is – alapvetően két fő folyamatra tagozódik: a naturáliákkal való ellátást biztosító 
anyagi, technikai és az azt (is) finanszírozó, elszámoló, nyilvántartó és ellenőrző 
pénzügyi, számviteli területre. 

A pénzügyi folyamatok alappillérei a katonai szervezeteknél kialakított – a katonai 
szervezet nagyságától és a feladatoktól függő 5-20 fős – végrehajtó pénzügyi, 
számviteli szervek. Az ilyen 209 pénzügyi, számviteli szerv (szervezeti elem) a teljes 
körű utaltsági rendszerrel további 55 katonai szervezet pénzügyi gazdasági 
folyamatait kezeli. Ezeket, a szolgálati alá-, fölérendeltséget követve, a középirányító 
szinteken pénzügyi, számviteli (al-) osztályok, főnökségek irányítják, amelyek száma 
25.  

Az MH KPF, majd az MH PÜSZCSF-ség szolgálati alárendeltje az MH Pénzügyi 
Számító és Nyugdíjmegállapító Központ (később MH PÜSZNYI), amely a tárca 
egésze részére végzi a k özponti illetmény-számfejtést, a k önyvviteli és statisztikai 
adatgyűjtést és feldolgozást, a nyugdíj-megállapítást. Ezen túlmenően a PM, a KSH 
és az egyéb állami szervek által előírt rendben és az eseti igények alapján, 
adatszolgáltatást teljesít a net tófinanszírozás, a központi adófizetés és elszámolás, 
az előirányzati és a pénzforgalmi beszámolás, valamint az illetménygazdálkodás 
érdekében.  

A Magyar Honvédség, a H M, és a HM háttérintézményei pénzügyi, számviteli 
feladatainak elvégzésére 1995. december 31-én – gyakorlatilag a munkafolyamatok 
teljes körű számítógépesítése mellett – összesen 1971 s tátusz állt rendelkezésre. 
Ebből 342 tiszti, 134 tiszthelyettesi, míg a fennmaradó 1495 hely többségében – 
néhány köztisztviselői helytől eltekintve – közalkalmazotti volt. A feladatok végzésébe 
– a helyileg kialakított kapcsolatoktól függően – összességében mintegy 60 
állományon kívüli béralap terhére foglalkoztatott dolgozó is bevonásra került. Ezen 
felül a pénzügyi és számviteli szolgálat esetenként, a nagyfokú leterheltség miatt a 
katonai szervezetek parancsnokaitól – segítségképpen – a munkavégzéshez 1-1 
„vezényelt” sorkatonát is kapott. 

Fontos momentumként kell kiemelni – ami a pénzügyi feladatok elsődlegességét 
mutatja – hogy az Áht. végrehajtására kiadott 156/1995. sz. Korm. rendelet 11. § (3) 
bekezdése szerint: a gazdasági vezetőknek felsőfokú pénzügyi, vagy számviteli 
szakképesítéssel kell rendelkezniük. 

2. Az MH KPF (PÜSZCSF) helye és szerepe a katonai gazdálkodás 
vezetési, irányítási rendszerében 

Alapvető változást jelentett a korábbi időszakhoz képest, hogy az MH KPF a 
honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségéből az MH parancsnok 
alárendeltségébe került. A főnökség belső vezetésének és a pénzügyi szolgálat 
irányításának rendje azonban lényegében azonos maradt a korábbival.  
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A Főnökség az MH parancsnokságon belül hasonló helyet foglalt el, mint előtte a 
Honvédelmi Minisztériumban. A közgazdasági és pénzügyi főnök a szakterületét 
érintő kérdésekben jogosult volt az MHP képviseletére, de eseti felhatalmazás 
alapján a H onvédelmi Minisztériumot is képviselhette az államigazgatási és más 
külső szervek, testületek előtt, s velük kapcsolatot tarthatott.  

A korábban HM szinten végzett feladatok közül így az MHP-ra került az 
illetmények, munkabérek, katonai nyugdíjak, munkaügyek, társadalombiztosítás, 
adózás, számvitel, a pénzügyi információ-rendszer terén és más speciális 
szakterületeken folyó tevékenység felsőszintű végzése.   

A felső vezetésen belüli kapcsolattartási rendszer legjelentősebb változása, hogy 
a főnökségnek nemcsak az MHP szerveivel, hanem a minisztériumi szervekkel is ki 
kellett alakítania a megfelelő kapcsolatokat.  

A vezetés szempontjából rendkívüli fontosságú, hogy az MH közgazdasági és 
pénzügyi főnök a szakterületén jogosult volt – általános jellegű – szakintézkedés 
kiadására.  

A jó együttműködésre törekvés ellenére különösen a HM-el való 
munkamegosztásban, a kezdettől fogva mutatkoztak problémák, átfedések. Ezek 
előrevetítették a hadsereg pénzügyeinek későbbi gyökeres átalakítását. Ezt 
megelőzően folyamatosan alakult ki a pénzügyi-gazdasági ellenőrzés új rendszere. 
[Ennek lényege, hogy a költségvetési felügyeleti ellenőrzés vezető szerve a HM 
Költségvetési Ellenőrzési Hivatala (KVEH) lett, az MHP alárendeltségében önálló 
szervezetként MH Gazdasági Ellenőrzési Hivatal alakult, elsősorban a logisztikai és 
elhelyezési szakterület ellenőrzésére. Az MH KPF feladatát a pénzügyi és számviteli 
szakellenőrzés képezte.] 

Ezáltal a Főnökségen kívüli ellenőrzési apparátusok jöttek létre, amelyekkel 
esetenként együttműködve kellett a korábban szervezetszerűen csak a pénzügy által 
végzett költségvetési, pénzügyi ellenőrzéseket végezni. Az új ellenőrző szervezetek 
vezetői és állományuk jórészt a korábbi pénzügyi ellenőrökből (vezetőkből) tevődött 
össze, amely a szakmai és helyi ismeretekkel való rendelkezés szempontjából bírt 
jelentőséggel. 

Az MHP Szervezeti és Működési Szabályzata alapul vételével kidolgozásra és 
jóváhagyásra került az MH KPF Szervezeti és Működési Szabályzata is. 

Az MHP Hatásköri Jegyzéke is a HM-ével azonos felfogásban és felépítésben 
állapította meg az egyes szakterületeken témafelelősként, együttműködőként, 
véleményezőként, vagy döntést végzőként eljáró parancsnoksági szervek (vezetőik) 
hatáskörét. E vezetési okmányokból kiindulva a Főnökség is kidolgozta saját 
Hatásköri Szabályzatát. (Hatásköri Jegyzék VI. Fejezet) 

3. A működés rendje és a feladatok  

Az MH KPF rendeltetése: a jogszabályok, az MH parancsnok döntései és a HVKF 
követelményei alapján az MH költségvetési tevékenysége általános koordinálása, az 
MH költségvetési gazdálkodásának szervezése, a s zemélyi állomány szolgálati- 
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(munka-) viszonnyal összefüggő pénzbeni járandóságaival, társadalombiztosítási, és 
egyes meghatározott szociálpolitikai juttatásaival, a s zámvitellel, az adózással, a 
kártérítéssel, a hivatásos állományúak és családtagjaik nyugellátásával kapcsolatos 
feladatok szervezése és belső szabályozása, a központi tervező-gazdálkodó szervek 
(pl: az MH ATFCsf.-ség stb.) pénzügyi-gazdasági ellenőrzése, a pénzügyi 
szakellenőrzés MH szintű koordinálása és végrehajtása. 

Az MH KPF feladatai közül ki kell emelni a következőket: 

- az MH költségvetési tervjavaslatának és költségvetési beszámolójának 
összeállítása; 

- az MH központi gazdálkodásának, valamint a c sapatok és intézetek 
költségvetési előirányzaton alapuló pénzgazdálkodásának szabályozása; 

- a katonai szervezetek vállalkozási tevékenysége pénzügyi elszámolásának és 
érdekeltségi rendszerének kimunkálása; 

- az MH szintű operatív költségvetési gazdálkodási feladatok végzése; 

- részvétel a nem zetközi kapcsolatokból fakadó pénzügyi tervezési, elszámolási 
feladatok végzésében; 

- a személyi állomány pénzbeli ellátása, járandóságai jogosultsági és folyósítási 
szabályainak kidolgozása; 

- az illetmények és bérek fejlesztésére vonatkozó javaslatok elkészítése; 

- a polgári alkalmazottak munkaviszonyával és egyes munkaügyi kérdéseivel 
foglalkozó rendelkezések tervezeteinek kidolgozása; 

- az adózással kapcsolatos feladatok szervezése; 

- az MH számviteli rendjének kidolgozása, továbbá a pénzügyi információ, és 
adatfeldolgozási rendszer szabályainak kimunkálása és működésük szervezése; 

- a pénzügyi felügyeleti és belső ellenőrzés rendjének kidolgozása, szervezése, 
végrehajtása; 

- a haderő átalakítással kapcsolatos pénzügyi, és számviteli biztosítással 
kapcsolatos feladatok szabályozása és végzése; 

- a pénzügyi, számviteli szolgálat működésének értékelése. 

Erre az időszakra esik az önkéntes nyugdíj- és egészségbiztosítási pénztárak, 
illetve a magánnyugdíj pénztárak megalakítása, melyek előkészítésében az MH KPF 
igen jelentős feladatot vállalt, amit sikerrel teljesített. A HONVÉD Önkéntes 
Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár 1994 ok tóberében alakult meg, majd 
feladatainak kiteljesedését követően (1998.) nevét Honvéd Önkéntes és 
Magánnyugdíjpénztárra módosította. A Honvéd Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő 
Egészségbiztosító Pénztár 1996 márciusában alakult meg. 
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A tárgyalt időszakban a pénzügyi, számviteli szervezet működése kritikussá vált. 
Ennek főbb okai a következők: 

A Magyar Honvédség középtávú átalakítása kapcsán a p énzügyi, számviteli 
szolgálat egy része a – létszámleépítések miatt – 1995 végére olyan mértékű 
átalakuláson ment keresztül, amely nem tette lehetővé a feladatok maradéktalan 
elvégzését.  

A pénzügyi, számviteli szolgálat valamennyi szintjén korábban soha nem 
tapasztalt fluktuáció volt tapasztalható, amelynek következtében kivált a rendszerből 
a munkatársak mintegy 30%-a. Ennek két fő oka volt: 

- egyrészt a pénz ügyi feladatok állandó változása, növekedése és az ezt nem 
követő, vagy az éppen ellenkező irányba ható állománytáblák miatt kialakult 
kilátástalan helyzet; 

- másrészt a szolgálatban a M agyar Honvédség egészéhez hasonló 
illetményhelyzet, a g azdaság más területein a pénz ügyi, számviteli szakemberek 
iránt megnyilvánuló, sokkal magasabb bérezést kínáló megnövekedett kereslet közti 
ellentmondás. 

Az említett problémák mellett a (technikai) fejlődés jelei is megmutatkoztak. Erre 
az időszakra a személyi számítógépek száma lényegesen megnövekedett, és1990-
ben már NOVELL hálózat működött a PÜSZNYK-ban, ami ugrásszerű minőségi 
változást eredményezett az adatrögzítés, rendszerfejlesztés és az 
energiatakarékosság területén. Ekkorra a központi ellátásból a végrehajtó pénzügyi 
szolgálatok is megkapták a s zemélyi számítógépeket. Igazi áttörést és sikert 
azonban a saját fejlesztésű S’90 számviteli program végrehajtása jelentette, ugyanis 
ez volt az első helyi adatbázison alapuló program. 

A 90-es években az államháztartási reform keretében sok jogszabály született, 
amelyek közvetlen hatással voltak a pénzügyi szolgálat munkájára. A munkaadói-, a 
munkavállalói-, a társadalombiztosítási-, az egészségbiztosítási-, a nyugdíjjárulék, az 
egészségügyi hozzájárulás és a személyi jövedelemadó valamennyi rendelkezését 
figyelembe véve több mint 1200 féle csoportba lehet sorolni a jövedelmeket. Ez azt 
eredményezte, hogy többé már a minden részletre kiterjedő illetményszámfejtést 
számítógép nélkül nem lehetett elvégezni.  

Az állami pénzügyről szóló 1979. évi törvény alapján kiadott PM rendelet lehetővé 
tette, hogy a honvédség költségvetési gazdálkodást folytató szervei egyszerűsített 
kettős könyvviteli rendszert alkalmazzanak. A vagyoni állapot felmérését azonban 
elengedhetetlennek tartotta, amely végrehajtásra került. Ezzel a l épéssel 
megkezdődött a Magyar Honvédségben is a s zámviteli rendszer fejlesztésének 
intenzív szakasza. 

Ennek a fejlesztési időszaknak talán a legjelentősebb állomása volt 1991., amikor 
az Országgyűlés elfogadta a számviteli törvényt. Ez a fontos jogszabály tette 
kötelezővé a teljes körű kettős könyvviteli rendszer alkalmazását. Ezzel 
összefüggésben a költségvetési szervekre jellemző sajátosságok – amelyek a 
katonai gazdálkodásban még erőteljesek voltak – sok gondot okoztak. Alapvetően az 
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ágazati számlarend, a szakfeladatrend és az egyes számlaosztályok fokozatos 
megnyitásával vált teljessé a (lényegében azóta is működő) számviteli rendszer.  

A ciklus végén a számítógépes háttér már nem volt megfelelő. A gépek 4-5 éve 
még nagy intenzitással működtek, a mai időre már elhasználódtak. A pénzügyi, 
számviteli szolgálat munkája nagy részének számítógépesítése miatt a 
számítógépek kiesése az adott szervezeti elem munkavégzésének ellehetetlenülését 
jelentette volna.   

A tárca költségvetésének lebonyolítási rendszerében is anomáliák keletkeztek. 
Ezek egy jelentős részét a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Főosztálya 
és az MH PÜSZCSF-ség között meglévő párhuzamosságok, feladat-megosztási 
rendezetlenségek okozták. Az átfutási idő lerövidítése, a szakmai követelmények 
érvényesítése érdekében a t ényleges munkavégzés gyakran nem a szolgálati 
alárendeltségnek megfelelően, az MH Parancsnok útján, hanem közvetlen 
munkakapcsolat formájában történt. 

Sok esetben a Csoportfőnökségnek tárcaszintű feladatokat is el kellet látni. 
Szerencsére a személyi állomány szakismerete alkalmas volt arra, hogy 
tárcaérdekeket képviselve lépjen fel. 

Az e fejezetben tárgyalt időszak végén egyes HM háttérintézmények pénzügyi, 
számviteli ellátását továbbra is az MH PÜSZCSF-ség szervezte és irányította, míg 
más HM háttérintézmények pénzügyi, számviteli szolgálatai esetében ellátta a 
szakmai felügyelettel összefüggő teendők többségét is. 

Az előzőekben említett gondok és problémák összességének áttekintése alapján 
meg kell állapítani, hogy megérett a helyzet a gyökeres változtatásra. 
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4. A személyi állomány pénzbeni járandóságait (illetmények, bérek 
stb.) érintő események és változások 

A hivatásos, továbbszolgáló, (szerződéses) és hadkötelezettség alapján 
szolgálatot tejesítő katonák, a katonai tanintézeti hallgatók és a polgári státuszban 
dolgozók (köztisztviselők és közalkalmazottak) illetményét, munkabérét és egyéb 
pénzbeni juttatásait érintő feladatok végzése a 90-es évtizedben is kiemelkedően 
fontos részét képezte a ha dsereg pénzügyi szerveinek. Ennek magyarázataként 
elegendő az ezt az időszakot jellemző magas mértékű inflációra utalni, (IX. Fejezet 
D/1.pont) amelynek csak a pénzbeni juttatások terén való követése folyamatosan 
igényelte az ehhez szükséges kezdeményezéseket és a j óváhagyott 
illetményfejlesztések szabályainak kimunkálását, majd a végrehajtás levezénylését. 
Ez a tevékenység a jelentősen kibővült érdekvédelmi szervezetekkel való felsőszintű 
együttműködést is szükségessé tette. 

A 90-es évtized első felében a személyi állomány pénzbeni járandóságait, ezen 
belül elsősorban az illetményeket és béreket érintő legfontosabb változásokat a 
következőkben lehet röviden összefoglalni.  

4.1. A személyi állomány illetményét érintő változások 

Fontosabb módosítást jelentett az 1990. szeptember 1-i soron kívüli 
illetményemelés kapcsán a 150/1990. (HK. 16.) HM utasítás, amely jelentősen 
felemelte a rendfokozati illetményeket (pl. a hadnagyét 3.900 Ft-ról 5.900 Ft-ra, az 
alezredesét 5.900 Ft-ról 8.700 Ft-ra), a b eosztási illetményrendszert pedig úgy 
módosította, hogy az alsó-felső határos beosztási illetményeknek csak az alsó 
határát (minimum) tartotta meg, ami által korlátlan keret lehetőséget biztosított a 
beosztási illetmények emeléséhez. (A rendfokozati illetményekben való gyors 
előrehaladást mutatja, hogy 1998. január 1-én a h adnagy rendfokozat után már 
10.000 Ft, az alezredes után pedig 13.500 Ft járt.) 

Rendszerbeli változást hozott a 8/ 1994. (HK. 8.) HM utasításban elrendelt 
módosítás – amely az illetmény kiszabatok szokásos felemelése mellett – a pótlékok 
terén áttért a köztisztviselői illetményalaphoz viszonyított %-os mértékű – tehát 
időtálló – pótlékok alkalmazására. 

A külföldön szolgálatot teljesítők és tanulmányokat folytatók ellátása a 90-es 
évtizedben fokozatosan kiterjedtebbé és bonyolultabbá vált. A Főnökség feladatait a 
személyi állomány külföldön szolgálatot teljesítő, vagy tanulmányokat folytató tagjai 
devizaellátmányának szabályozása és biztosítása terén a következők szerint lehet 
röviden összefoglalni.   

A lényeges változást a H onvédség állományának a nemzetközi békefenntartó 
missziókban való, egyre fokozódó részvétele hozta. A HM, illetőleg az MH 
állományából külföldre kiküldöttek a kiküldetés időtartamától és céljától függően 
részesülnek, részben költségtérítés, részben pedig illetményjellegű juttatásokban. A 
kiküldötteket a k iküldetésük alatt változatlanul megilleti a hazai illetményük is. Ezen 
felül jár a meghatározott összegű devizaellátmány.  
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Ideiglenes kiküldetés esetén külföldi napidíj, szállásköltség és utazási, valamint 
indokolt esetben egyéb költségtérítés jár. A három napot meg nem haladó 
tanulmányok idejére az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítőkre vonatkozó 
szabályok szerinti külföldi napidíj jár 

4.2. Illetménygazdálkodás  

Az illetménygazdálkodás szabályai a k özponti létszámgazdálkodásra tekintettel 
nem változtak, annak ellenére, hogy új szabályok jelentek meg, azokban a 
továbbiakban is a központi hatáskör dominál. A közalkalmazottak (a néhány fős 
köztisztviselői állományt is ideértve) tekintetében is nagyobb részben a k özponti 
gazdálkodás érvényesül. 
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IX. Az új típusú Pénzügyi és Számviteli Szolgálat létrejötte és 
működése (1996-től 2006-ig) 

Az ezredfordulóhoz közeli évek – a szolgálat működése szempontjából is – fontos 
eseményei közül kiemelésre kívánkozik a haderőreform dinamikus folytatása; a 
NATO-ba és az Európai Unióba történő belépés; a HM és az MHP integrációja; a 
sorkatonai szolgálat megszüntetése; a kincstári rendszer 1996 j anuárjától 
megkezdődött működésének kiteljesedése; de említhetők az MH vezetési 
rendszerének változásai, vagy a s zemélyi állomány juttatásainak és a 
csapatgazdálkodás rendszerének átfogó, újbóli szabályozása is. 

1. Az új szervezeti struktúra és a létszámok alakulása 

A kilencvenes évek közepére kialakult helyzet elemzésére létrejött munkabizottság 
kidolgozói és javaslattevő munkájának eredményeként elkészített előterjesztést a HM 
Kollégiuma először 1996. május 22-én, majd szeptember 3-án tárgyalta. A pénzügyi 
és számviteli szolgálat megreformálására kidolgozott koncepció többek között célul 
tűzte ki olyan szervezeti (és működési) struktúra kialakítását, amely (többek között):  

- közelít a NATO tagországok struktúrájához, 

- létszámcsökkenést eredményez, 

- biztosítja a pénz ügyi funkciók tárcán belül maradását, a m iniszter közvetlen 
alárendeltségében, 

- tehermentesíti a csapatparancsnokokat, 

- erőteljes centralizációval segíti a modern számítástechnikai eszközök 
alkalmazását.  

A honvédelmi miniszter 36/1996. számú határozatával, 1996. november 15-ével, 
HM Pénzügyi és Számviteli Szolgálat (HM PSZSZ) néven, új költségvetési 
szervezete(ke)t alapított. 
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A HM PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZOLGÁLAT (PSZSZ) 1996. NOVEMBER 15-I 
SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

 

A HM PSZSZ, a jogi személyiségű HM Központi Pénzügyi és Számviteli Hivatalból 
(HM KPSZH), a nek i alárendelt három HM Területi Pénzügyi és Számviteli 
Igazgatóságból (HM TPSZI) és a H M Pénzügyi Számító- és Nyugdíjmegállapító 
Igazgatóságból (HM PSZNYI) álló, speciális szervezeti formában működő, önálló 
költségvetési szervezetként jött létre.  

A HM PSZSZ megalakításával egyidejűleg a középirányító pénzügyi (al)osztályok, 
főnökségek, valamint a végrehajtó pénzügyi szolgálatok kikerültek a katonai 
szervezetek állománytábláiból és megszűntek vagy átalakultak. E szervezetek 
pénzügyi és számviteli ellátását a H M TPSZI-k, s a m unkaköri jegyzékükben az 
egyes katonai szervezetekhez mellérendeltségi viszonyban levő pénzügyi referatúrák 
végezték.  

A pénzügyi és számviteli szolgálat nagyarányú, strukturális átszervezése nem 
érintett egyes honvédelmi szervezeteket, ami elkülönültségükből és a rájuk 
vonatkozó jogszabályi előírásokból adódó, sajátos helyzetükből eredt. A sajátosan 
gazdálkodó szervezetek (SGSZ-ek) körbe tartozó MK Katonai Felderítő Hivatal, MK 
Katonai Biztonsági Hivatal, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, katonai 
ügyészségek, az MH katonai kórházai és szanatóriumai továbbra is saját, önálló 
pénzügyi és számviteli szervezeti egységeket, (al)osztályokat működtettek. Ezeknek 
az egységeknek a HM KPSZH főigazgatója a szakmai elöljárója. 

A központi operatív- és irányítási feladatok végrehajtása a HM KPSZH-ra, mint 
minisztériumi hivatalra hárult. Élén a főigazgató állt. A HM KPSZH az MH PÜSZCSF-
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ség jogutódja és egyben folytatója az 1950-ben megalakult HM Pénzügyi 
Csoportfőnökség és utódszervezetei munkájának. 

A HM KÖZPONTI PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI HIVATAL 1996. NOVEMBER 15-I 
SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

A HM KPSZH szolgálati alárendeltségében működő három területi igazgatóság 
Budapest, Székesfehérvár és Szolnok helyőrségben került megalakításra és az 
eredeti koncepció szerint területi elv alapján látták el a hozzájuk utalt katonai 
szervezeteket. A tapasztalatoknak megfelelően ez a felosztási elv azonban 2001-ben 
megváltoztatásra került (funkcionális elv) és haderőnemenként – szárazföldi 
alakulatok a HM 2. sz. TPSZI-hez, a légierő alakulatai a 3. sz. TPSZI-hez – került 
elkülönítésre a két igazgatóság ellátási területe, míg a HM 1. sz. TPSZI feladatköre 
változatlan maradt.  

Az egyes HM TPSZI-k szervezeti felépítésükben követték a HM KPSZH 
tagozódását (kivételt képeztek a területi aligazgatóságok). A katonai szervezetek 
kötelékében működő korábban végrehajtó pénzügyi szolgálatok pénzügyi referatúra 
megnevezéssel – feladatrendszerük részbeni megváltoztatása mellett – az 
aligazgatóságok keretein belül működtek. Egy-egy katonai szervezetnél, annak 
nagyságától függően általában 1–3 fős, esetenként ezt meghaladó létszámú 
referatúra dolgozott. 

Az új struktúrában a HM PSZNYI tevékenységének jellege alapjaiban nem 
változott. Folytatta az MH PSZNYK korábban is végzett, ám több vonatkozásban is 
jelentősen kibővülő feladatait.  
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A HM PSZNYI 1996. NOVEMBER 15-I SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

 

Az informatikai támogatás terén újabb minőségi ugrást jelentett a referatúrák 
munkaállomásaihoz kiépített közvetlen (on-line) kapcsolat.  

Sok központi feladat került a HM PSZNYI-hoz, mint például a tárcaszintű 
bevallások, a gazdálkodási keretek nyilvántartása, az illetmények központi tervezése, 
könyvelése. A készpénzforgalom csökkentése érdekében az illetmények és bérek 
pénzintézeti számlára történő utalását a kincstári gazdálkodás szabályainak 
végrehajtása mellett teljes körűvé kellett tenni. Ezzel párhozamosan a végrehajtó 
szintű feladatok központosítása is megkezdődött, mint például a 
társadalombiztosítási kifizetőhelyek megszüntetése és az ellátások átcsoportosítása 
a HM PSZNYI keretei között működő központi kifizetőhelyhez.  

A Magyar Honvédség felső vezetése erre az időszakra egységes informatikai 
fejlesztési koncepciót dolgozott ki. Így az ágazati (humán, pénzügyi és logisztikai) 
informatikai rendszereket egységes integrált rendszerbe foglalva alakult ki a H M 
Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer (KGIR), mely 1998 januárjában 
kezdte meg egyes – elsőként a pénzügyi és számviteli – alrendszereinek 
működtetését. 

Ettől kezdve a HM KPSZH és a PÜSZNYI kiemelt feladata lett a KGIR 
fejlesztésében való közreműködés, míg a meglévő rendszer üzemeltetése sem 
jelentett kisebb gondot a korábbihoz képest. 

Az 1996. november 15-én kezdődött átszervezés 1998. augusztus 31-én 
befejeződött, azonban az időközben felmerült problémák, különösen a számítógépes 
kapcsolatok kiépítésében mutatkozó nehézségek miatt, végül is 1998 szeptemberére 
sikerült a jóváhagyott, 1103 fős létszámra beállni (HM KPSZH 112 fő, HM TPSZI-k 
794 fő, HM PSZNYI 197 fő). A pénzügyi szolgálatnak az átalakítást megelőző 1971 
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fős létszáma tehát nagymértékben csökkent, a számviteli feladatok kisebb része 
átkerült (visszakerült) a logisztikai szervekhez. 

2. A HM PSZSZ helye és szerepe a k atonai gazdálkodás 
irányításában, vezetésében és végrehajtásában 

Az új szervezeti és működési struktúra alapvető és legfontosabb sajátossága, 
hogy a szervezet kivált a hadrendből és önálló, jogi személyiséggel rendelkező 
költségvetési szervként kezdett működni. Szervezeti elemei már nincsenek 
közvetlenül alárendelve az általuk ellátott katonai szervezetek parancsnokainak. A 
Szolgálat irányítása közvetlenül a miniszter hatáskörébe kerül, melyet a gazdasági 
ügyeket felügyelő helyettes államtitkár (GÜF HÁT), majd a védelemgazdasági 
helyettes államtitkár (VGHÁT) útján gyakorol. A PSZSZ szervezetei az alsó, közép, 
és felső szinten is követik (leképezik) az MH és a HM szervezeti struktúráját. A 
főigazgató a HM vezetőinek, az MH parancsnoknak és egyben a VKF-nek a 
pénzügyi szaktanácsadója. A főigazgató szolgálati elöljárója a PSZSZ 
szervezeteinek, de szakmai felügyeletet gyakorol az SGSZ-ek felett is.  

A HM KPSZH megalakulását követően – egy rövid átmeneti időszak után – 
jelentősen változik a hivatal feladatrendszere. A HM Védelemgazdasági Főosztály 
megszűnésével 1997. májusától létrejön a HM Közgazdasági és Vagyonfelügyeleti 
Főosztály (HM KVF), s ezzel HM KPSZH feladatkörébe kerül a költségvetési 
gazdálkodás operatív irányítása, ideértve a tárcaszintű költségvetési tervezést és 
beszámolást, fejezeti szintű kincstári számlák kezelését is. Ugyanakkor a 
gazdálkodás szabályozása a HM KVF feladatkörébe kerül.  

Az új típusú PSZSZ létrejöttével a külső szervek irányában (PM, MNB, Magyar 
Államkincstár) már nem az MHP nevében, hanem – a miniszter megbízásából – 
önállóan jár el a hivatal, és képviseli a HM tárcát.  

A költségvetés finanszírozása lényegében változatlan maradt. Lényegében 
változatlan maradt az illetmény és bérgazdálkodás vezetésében és irányításában, az 
illetményrendszer kidolgozásában és fejlesztésében betöltött szerepe is. Ezzel egy 
időben az államháztartási törvény és végrehajtási rendeletei követelményeinek 
megfelelően a mellérendeltségi viszonyból eredően kiteljesedett a pénzügyi 
ellenjegyzési (preventív ellenőrzési) funkció.  

A HM KPSZH alapító okirat szerinti fontosabb feladatai röviden: 

- miniszteri megbízás alapján a költségvetési felügyelet gyakorolása; 

- a tárca összesített költségvetésének, ezen belül a s zemélyi kiadások 
előirányzatainak részletes megtervezése; a NATO Biztonsági Beruházási Program 
költségvetésének tervezése; az intézményi költségvetések felülvizsgálata; a NATO 
védelmi tervezési kérdőív (DPQ) pénzügyi fejezetének összeállítása; a tárcaszintű 
költségvetési tervjavaslat és költségvetési beszámoló elkészítése; 

- a számviteli feladatok végrehajtása és belső szabályozása; 
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- adatbázis kezelése, információszolgáltatás, közgazdasági elemzések 
végrehajtása; 

- nemzetközi elszámolások; 

- pénzforgalom lebonyolítása, pénztárak, valutapénztárak működtetése; 

- pénzügyi, számviteli szakellenőrzés végzése, ellenjegyzés; 

- kártérítési és biztosítási ügyek intézése; 

- az illetményrendszer kidolgozása, karbantartása. 

Külön is említést érdemel, hogy – távollétében, szakmai kérdésekben – a 
főigazgató helyettesíti a helyettes államtitkárt. Tagja az Előmeneteli Bizottságnak, a 
Központi Lakásbizottságnak és számos más véleményező és tanácsadó testületnek.  

3. Változások a HM PSZSZ szervezeti struktúrájában, működésében 

A HM KPSZH megalakulásától (1996. 11. 15.) a megszűnéséig (2006. december 
31-ig) terjedő időszakban lendületesen folyt a haderőreform.  Természetes, hogy ez 
a folyamat nem hagyta érintetlenül a pénzügyi és számviteli szolgálatot sem. A 
kisebb-nagyobb létszám, beosztás és munkakör változások közül ki kell emelni az 
alapító okirat módosításával járó szervezeti átalakulásokat, az SZMSZ, illetve a 
munkaköri jegyzékek módosításait.  

Az alapító okiratot módosító 45/2002. (HK. 21.) HM határozattal deklarálásra 
került, hogy a H M KPSZH – HM hivatalként – a területi igazgatóságok és a HM 
PSZNYI pedig HM háttérintézményként funkcionálnak. Ez a hat ározat pontosítja a 
PSZSZ rendeltetésére vonatkozó kitételt is, amely szerint az alaptevékenység körébe 
tartozik „ … az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási 
Programja (NATO NSIP) magyarországi megvalósításával kapcsolatos 
számlavezetés és könyvelés, valamint pénzügyi és számviteli szakfeladatokkal 
összefüggő szabályozási feladatok végrehajtása”, illetve meghatározott területeken, 
„a honvédelmi miniszter megbízásából a t árca képviselete a 
Pénzügyminisztériumnál, a Kincstárnál és az illetékes kormányzati és egyéb 
szervezeteknél”.  Az időközben végrehajtott átszervezés (HM, MHP integráció) 
következtében a felügyeletet gyakorló „HM gazdasági ügyeket felügyelő helyettes 
államtitkár” helyébe „HM védelemgazdasági helyettes államtitkár” kerül. Az „MH 
Parancsnok, Vezérkari főnök” státuszt a „Honvéd Vezérkar főnöke” váltja, megszűnik 
az MH parancsnoki poszt.  

Az alapító okirat a 66/2005. (HK. 9 ) HM határozattal 2005. április 1-ével ismét 
módosul. Megszűnik a HM 3.sz. TPSZI.  
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A HM PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZOLGÁLAT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 2005. 
ÁPRILIS 01-ÉN 

  

A HM KÖZPONTI PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI HIVATAL 2005. ÁPRILIS 01-I 
SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
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HM TPSZI-K 2005. ÁPRILIS 01-I SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

Pontosításra kerül az alapító okirat, mely szerint nem a HM PSZSZ, hanem a HM 
KPSZH minősül a „ … miniszter feladat, és hatáskörét gyakorló minisztériumi 
hivatal”-nak. A feladatok között nevesítésre kerül a mérlegjelentések elkészítése, a 
létszámgazdálkodás elemzése, a m iniszter és az államtitkárok felkészítése a 
szakterületet illetően a Kormányülésekre. 

Az előzőekből is következik, hogy a kérdéses időszakban az SZMSZ, a Hatásköri 
Jegyzék, a munkaköri jegyzékek és a munkaköri leírások több ízben is átdolgozásra, 
módosításra kerültek, a létszám pedig jelentősen tovább csökkent.  

A HM TPSZI(-k) fő feladatai: 

Tervezik, szervezik, irányítják és ellenőrzik az ellátási körbe tartozó katonai 
szervezetekhez kapcsolódó pénzügyi, számviteli tevékenységét.  

Kiutalják az ellátási körbe tartozó szervezetek költségvetésének végrehajtásához 
szükséges pénzeszközöket (finanszírozás). Részt vesznek a nemzetközi 
kapcsolatokból eredő feladatok pénzügyi ellátásában. Szervezik, irányítják és végzik 
az ellátási körbe tartozó szervezetek pénzügyi és számviteli szakellenőrzését, téma- 
és célellenőrzéseket. Részt vesznek a kártérítési ügyek intézésében, kezelésében. 
Tervezik, szervezik és végzik a beos ztott állomány szakmai továbbképzését, 
szaktanfolyamokra, továbbképzésre stb. történő beiskolázását. 

A referensek fő feladatai: 

A parancsnok tájékoztatása a költségvetési (pénzügyi) lehetőségekről, a 
szakterületet érintő rendelkezésekről; a HM PSZSZ képviselete a honvédelmi 
szervezetnél; átruházott hatáskörben a (szakterületet érintő területen) a g azdasági 
vezetői funkcióból származó feladatok ellátása; a költségvetési gazdálkodás 
szervezése és koordinálása; a vezető hatáskörében felhasználható gazdálkodási 
keretek, előirányzatok nyilvántartása és kezelése; pénzügyi jellegű beadványok, 
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kérelmek záradékolása; a s zemélyi állomány tájékoztatása a rájuk vonatkozó – a 
szakterületet érintő – rendelkezésekről, döntésekről.  

Költségvetési gazdálkodási, pénzellátási és egyéb feladatok: számvetés készítése 
a helyi gazdálkodási körbe tartozó, személyi jellegű és egyes pénzügyi dologi kiadási 
igényekről és várható bevételekről; az anyagi-technikai ágazatok és egyéb, az ellátás 
körébe tartozó előirányzat- és keretigények összegzése, koordinálása; a pénzügyi, 
illetve pénzszükségleti terv, az előirányzat módosítási javaslatok összeállítása, 
adatszolgáltatás a költségvetés elkészítéséhez és a beszámoló jelentéshez; a TPSZI 
igazgatója által meghatározott keretek között gyakorolja az ellenjegyzési és 
érvényesítési jogkört. Beszedi a bevételeket, házipénztárt működtet, végzi a 
kiadások teljesítését, teljesíti a s zámviteli, könyvviteli feladásokat, számviteli 
bizonylatokat összegyűjti, közreműködik a kártalanítási és kártérítési ügyek 
rendezésében.  

A HM PSZNYI fő feladatai: 

Működteti a Költségvetés Gazdálkodás Információs Rendszerét. Kezeli a K GIR 
központi adatállományát. Végrehajtja az elektronikus adatfeldolgozást. Végzi az 
illetmények, egyéb pénzbeni járandóságok központi számfejtését és folyósítását, a 
közterhek levonását, elszámolását, bevallását és befizetését, a társadalombiztosítási 
kifizetői feladatokat. Kezeli a másodlagos kincstári számlákat, azokról számszaki 
beszámolókat és mérleg-beszámolókat készít. Végzi a hi vatásos állományúak 
szolgálati és rokkantsági nyugdíjának, valamint a bal eseti és hozzátartozói 
ellátásának megállapítását. 

4. A HM PSZSZ tevékenységének fő jellemzői és azok változása 

Amint arról már szó esett, erre az időszakra esik a költségvetési gazdálkodás és a 
személyi állomány juttatásainak átfogó, újbóli szabályozása. A merőben új szervezeti 
struktúrára és feladatrendszerre, a s zervezet korábban nem ismert „jogállására” 
tekintettel néhány fontos szakterület alakulásának tartalmi vonatkozásai a 
következők: 

4.1. A költségvetési gazdálkodás terén 

Az Államháztartási törvény 1992. évi hatálybalépését követően csak viszonylag 
későn indult be az a folyamat, amely a törvényben meghatározott elveket a 
gyakorlatban megvalósította. Ennek a folyamatnak a h onvédség szempontjából 
fontos állomása volt a 90/1997. (V. 30.) Korm. sz. rendelet kiadása, amely – törvényi 
felhatalmazás alapján – magas szinten legalizálta azokat a s ajátos gazdálkodási 
szabályokat, amelyek eltérést jelentettek a többi költségvetési szervre érvényes 
rendtől.  

Erre az időszakra esik az Áht. végrehajtására vonatkozó, az államháztartás 
működési rendjét átfogóan szabályozó 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.) 
kiadása is. Ez a rendelet hosszú időre meghatározta a költségvetési szervek 
gazdálkodási rendszerének működését, e szervek jogállását, gazdálkodási modelljét.  
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Az új jogszabályok előírásainak tárcán belüli leképezése céljából kiadásra került a 
HM fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről szóló 9/1998. (HK. 4 ) 
HM utasítás, amelynek kidolgozásában – a 90/1997. Korm. rendelettel együtt – a HM 
KPSZH tevőlegesen részt vett. 

Az említett rendelkezések és azok aktuális módosításai új alapokra helyezték és 
folyamatosan pontosították a t árca központi szervei és az intézmények, csapatok 
gazdálkodási rendjét. Kiemelésre érdemes események: 

- a gazdálkodás alapelveinek újbóli megfogalmazása; 

- a tervezési rendszer korszerűsítése (Védelmi Tervező Rendszer); 

- új specialitások (a kincstári finanszírozási szisztéma, havi ütemezés) 
alkalmazása; 

- a DPQ, az NSIP, törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos feladatok; 

-a NATO-hoz való csatlakozást megelőző években, de különösen azt kövezően, a 
nemzetközi feladatok kiszélesedése; 

- a HM Gazdasági Kabinet létrehozása; 

- a katonai szervezetek és a hadrenden kívülre került pénzügyi és számviteli 
szervek együttműködése; 

- az ellenőrzési rendszer gyökeres átalakítása; 

- a KGIR működésének beindulása stb. 

A költségvetési helyzet alakulását jól tükrözi a Z rínyi Kiadó gondozásában 
megjelent „A honvédelem négy éve 1994-98” című kiadványból kiemelt néhány 
mondat: 

Az első ilyen fő meghatározó tényező a védelem költségvetési létszáma. Az 1998. 
évi haderő az átalakítás után ugyanis már nem tekinthető azonosnak az 1994. évivel, 
jelentős változások következtek be. 1994. évben a védelem költségvetési létszáma 
mintegy 94 ezer fő volt, ez a létszám folyamatos csökkenés mellett 1998. év 
közepére átlagosan 63.461 főre módosult, 1998. közepére a Honvédelmi 
Minisztériumnak el kell érnie az Országgyűlés határozatában megjelölt 61.500 fős 
rendszeresített létszámot. Az időszakban bekövetkező több mint 30 ezer fős 
létszámcsökkenés – önmagában jelentős hatást gyakorol a kiadási összetevők 
alakulására. A létszámváltozáson túl az átalakított haderő felépítésében 
bekövetkezett változásokat is figyelembe kell vennünk. Az elmúlt időszakban, a 
haderő-átalakítással összefüggésben nemcsak a l étszám, hanem a katonai 
szervezetek struktúrája, területi díszlokációja is jelentősen változott. Lényegesen 
csökkent a katonai szervezetek száma, megváltozott az irányítás rendje, a területi 
elhelyezkedés összeszűkült, számos, korábban hagyományos katonai helyőrségnek 
számító településen szűnt meg a Magyar Honvédség jelenléte.  
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A VÉDELMI KÖLTSÉGVETÉS JELLEMZŐ FŐBB ÖSSZETEVŐINEK ALAKULÁSA AZ 1994-1998 
KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN AZ ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNYEKBEN JÓVÁHAGYOTT ADATOK 

ALAPJÁN 

Költségvetési 
év 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 

Kiadások (MFt) 67.966 76.937 85.955 96.800 122.500 

Bevételek 
(MFt)   8.437 11.347 10.576 12.800   14.500 

Támogatás 
(MFt) 59.529 65.590 75.379 84.000 108.000 

GDP arány (%) 1,72 1,48 1,32 1,27 1,31 

Költségvetési 

arány (%) 
4,40 4,02 4,04 4,02 4,37 

Infláció (%) 

(KSH) 
18,8 28,2 23,5 18,3 13,4 

A táblázatból kiolvasható, hogy a v édelmi költségvetés kiadásait tekintve 
reálérték-növekedés csak az időszak záróévében jelenik meg, minden köztes évre 
jellemző a korábbi reálérték-vesztés.  

A tervezethez képest központi forrásbevonásra többletfeladatok jelentkezése miatt 
is sor került, ebből a szempontból is kiemelt jelentőségű a Magyar Honvédség 
nemzetközi hírnevét megalapozó IFOR-SFOR feladat 1996-97. évi, a központi 
költségvetés általános tartaléka terhére történő végrehajtása”. 

A fejezet gazdálkodását érintő döntések előkészítésére, véleményezésére a 
honvédelmi miniszter 1999. január 1-jével új, magas szintű tanácsadó testületet 
hozott létre. A HM Gazdasági Kabinet (HM GaK) a HM gazdasági ügyeket felügyelő 
helyettes államtitkár (HM GÜF HÁT) közvetlen irányításával működik.  

A HM GaK a h atáskörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatban jogosult a fejezet 
költségvetési szerveitől adatokat, információkat kérni, állandó tagjainak elemző, 
értékelő feladatot adni, továbbá a tárca gazdasági képviseletét hazai és nemzetközi 
szervezetekben ellátó személyeket beszámoltatni.  

A HM GaK tagja a HM KPSZH főigazgatója is.  
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4.2. A honvédelmi költségvetés tervezése, felhasználásának és 
elszámolásának rendje terén 

Az államháztartás megváltozott követelményrendszerében a közkiadások 
felhasználása szigorúan ellenőrzött rendben történik. Az Országgyűlés és a Kormány 
ellenőrző szervei (az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal) a 
tervezéstől a beszámolásig ellenőrzést gyakorolnak. Az Államkincstár létrehozása 
óta az előirányzatok felhasználásánál is mindennapos kontrol érvényesül.  

A Honvédség működéséhez szükséges forrásokat – a Védelmi Tervező 
Rendszeren belül – az erőforrás- és költségvetés-tervezési (al)rendszerek (együtt: 
gazdasági tervező rendszer) külön keretben határozzák meg.  

Az erőforrás-tervező (al)rendszer magába foglalja a katonai követelményekre 
épülő tervezési célok meghatározását, a fejlesztési és normatív működési-fenntartási 
igényeinek tervezését, a tárca összesített erőforrásigényeinek egyeztetését, 
kiegyensúlyozását és a költségvetési tervezéshez az erőforráskeretek biztosítását 
(kiadását), majd a tárca költségvetési előirányzatai jóváhagyása után az erőforrás 
tervek véglegesítését. 

A költségvetés-tervező (al)rendszer fő feladata a szükséges erőforrások tervezése 
alapján a tárca költségvetési igényeinek összeállítása.  

A gazdasági tervező rendszerben meg kell tervezni a következő év(ek) 
erőforrásigényeit, majd költségvetési előirányzatait és ki kell dolgozni a hosszú távú 
(10–15 éves) védelmi stratégiai program és az ötéves középtávú védelmi terv 
gazdasági fejezeteit. A költségvetési törvényjavaslat HM-fejezetet érintő parlamenti 
prezentációját és a törvényhez a vonatkozó normaszöveg javaslatot a HM KPSZH 
állítja össze. A nagybani tervezéshez HM utasítás tervezetet készít. Koordinálja a 
tervezésben résztvevők tevékenységét, gondoskodik a tájékoztatók, az előírt 
nyomtatványok és számítástechnikai programok kiadásáról. Megtervezi, illetőleg a 
HM Pénzügyi Számító és Nyugdíjmegállapító Igazgatósággal megtervezteti 
(adatszolgáltatást készíttet) a személyi juttatásokat, a munkáltatókat terhelő 
járulékokat és a HM Területi Pénzügyi és Számviteli Igazgatóságok útján az egyéb 
pénzügyi jellegű kiadásokat és bevételeket, valamint előkészíti a tárca egészére 
vonatkozó finanszírozási (ütem-) tervet. Elvégzi a tervezésre kötelezett honvédelmi 
szervek költségvetési javaslatainak felülvizsgálatát, tárcaszintű összesítését, s ezt a 
HM gazdasági ügyeket felügyelő helyettes államtitkár, illetve a HM VGHÁT útján a 
honvédelmi miniszternek felterjeszti. Gondoskodik a f ejezet költségvetési 
javaslatának a PM-hez történő benyújtásáról.  

A kiemelt beruházásokat a HM Infrastrukturális Főosztály, majd a HM 
Ingatlankezelési Hivatal, a HM Haditechnikai Fejlesztési Beszerzési Főosztály, 
valamint a HM Biztonsági Beruházási Főosztály (később a HM Beszerzési és 
Biztonsági Beruházási Hivatal) tervezi. 

A költségvetési törvény elfogadását követően kerül sor a fejezet honvédelmi 
szervei elemi költségvetési tervjavaslatának a k idolgozására. Ehhez egyrészt a 
kiegyensúlyozott erőforrástervekre alapozottan a HM KPSZH a honvédelmi miniszter 
jóváhagyását követően a tervező szervek részére kiadja a költségvetési tervezési 
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keretszámokat, másrészt pedig a H M KPSZH által kidolgozott és jóváhagyásra 
előterjesztett HM utasítás kerül kiadásra. 

A kiadott keretszámok figyelembe vételével a H M Igazgatása, hivatalai és 
háttérintézményei, valamint az SGSZ-ek összevont (a pénzügyi és a l ogisztikai 
jellegű előirányzatokat együttesen tartalmazó) költségvetési tervjavaslatot 
készítenek. Ezen összevont tervjavaslatot – az SGSZ-ek kivételével – a HM PSZSZ 
szervezeti elemei állítják össze, a Magyar Honvédség pénzügyi jellegű 
előirányzataival együtt. A Magyar Honvédség és a logisztikai ellátási (utaltsági) 
körébe tartozó szervezetek logisztikai jellegű előirányzatait az MH Logisztikai 
Főigazgatóság (MH LFI), majd a jogutódja, az MH Összhaderőnemi Logisztikai és 
Támogató Parancsnokság (MH ÖLTP) tervezi – a haderőnemi parancsnokságok, 
valamint a többi, középirányító funkciót ellátó parancsnokság (szervezet) szükség 
szerinti bevonásával – központi és csapat költségvetési részletezésben. Az 
elhelyezési és infrastrukturális kiadások tervezését – néhány kivételtől eltekintve – a 
HM Ingatlankezelési Hivatal a H M Infrastrukturális Főosztály közreműködésével és 
útján, majd önállóan végzi. A nemzetközi feladatok és rendezvények tervezése 
sajátos előírások alapján történik. 

A honvédelmi miniszter közvetlen irányítása alá tartozó honvédelmi szervek 
intézményei költségvetési javaslatait a honvédelmi miniszterhez a HM KPSZH útján 
kell felterjeszteni, amelyeket a k özponti gazdálkodás és a központosított ellátás 
körébe tartozó előirányzatok tekintetében a HVK illetékes szervei véleményeznek. 

Tárcaszinten az elemi költségvetési tervjavaslatok felülvizsgálatát jóváhagyásra 
történő előkészítését és a honvédelmi miniszterhez való felterjesztését a HM KPSZH 
végzi. 

A HM tárca részére jóváhagyott költségvetési előirányzatból a honvédelmi 
miniszter hagyja jóvá a központosított előirányzatokat, valamint a k özvetlen 
irányítása (felügyelete) alá tartozó honvédelmi szervek költségvetési előirányzatait.  

Átruházott hatáskörben a HVKF hagyja jóvá a haderőnemi vezérkarok, 
Parancsnokságok az MH Logisztikai Főigazgatóság, (majd MH ÖLTP), valamint a 
közvetlen alárendeltségébe tartozó honvédelmi szervek költségvetési előirányzatait 
(kereteit).  

A haderőnemi vezérkari főnökök (parancsnokok) és az MH logisztikai főigazgató 
(MH ÖLTP Pk) – hadrendi alárendeltségüknek megfelelően – leadott jogkörben 
hagyják jóvá az alárendelt honvédelmi szervek költségvetési előirányzatait.  

A HM KPSZH összeállítja a k incstári költségvetést és a f ejezet címekre 
(alcímekre) összesített elemi költségvetését, majd a miniszteri, illetve az említett 
vezetők általi elfogadása (jóváhagyása) után, a HM TPSZI-kel együtt visszaigazolja 
az intézmények költségvetési előirányzatait. 

A jóváhagyott előirányzatok (keretek) felhasználásának joga a honvédelmi szerv 
vezetőjét illeti meg. A jóváhagyott előirányzatokból (keretekből) tartalék a HM, a 
HVKF, a haderőnemi vezérkarok és a MH Logisztikai Főigazgatóság szintjén 
képezhető. A HM KPSZH kezeli a fejezeti kezelésű előirányzatokat.  
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4.3. A költségvetési szervek finanszírozása terén 

A 90-es évek elejétől a támogatást a költségvetési szervek negyedéves igénylései 
és pénzellátási ütemterve alapján havonta biztosították, amely az igénylésnek 
megfelelően eltérhetett az előirányzat 1/12-ed részétől.  

Az államháztartás rendszerében 1996. január 1-jétől létrehozott kincstári rendszer 
lényegében megszüntette a költségvetési szervek pénzforgalmát. Helyette az 
előirányzat-felhasználási keretgazdálkodás került bevezetésre a l étrehozott Magyar 
Államkincstár útján. Ennek lényege, hogy a kincstári kör szervezetei (a költségvetési 
szervek) egymás közti fizetéseinek (kiadásainak) és bevételeinek elszámolása 
pénzforgalom nélkül, előirányzat átvezetéssel történik.  

A pénzforgalom természetesen nem volt megszüntethető, a helyi kifizetések, pl. 
az utazási költségtérítések, napidíjak, a sorállomány pénzjuttatásai terén. A 
pénzforgalom további csökkentése érdekében történt meg a „ kincstári 
kártyarendszer” alkalmazása.  

4.4. A költségvetési beszámolás terén 

A számszaki és szöveges beszámolókat, időközi mérlegjelentéseket 
adatszolgáltatási jelentéseket – a logisztikai szervek együttműködésével – a HM 
PSZSZ szervei készítik. A költségvetési beszámoló elkészítéséhez a j óváhagyott 
költségvetéssel rendelkező honvédelmi szervek adatszolgáltatást teljesítenek, 
szöveges indoklást készítenek a HM PSZSZ szervei részére.  A felügyeleti szervek a 
hozzájuk felterjesztett beszámolókat felülvizsgáltatják és elkészíttetik az összesített 
beszámoló jelentéseket.  

A HM tárca költségvetési címek (alcímek) szerint összesített beszámoló 
jelentését, parlamenti prezentációját és előirányzat maradvány elszámolását – az 
elemi költségvetéssel rendelkezők beszámolói alapján – a HM KPSZH állítja össze. 
Az előirányzat- (keret-) maradványok jóváhagyása a honvédelmi szervek részére a 
szolgálati felépítésnek megfelelően történik. Ugyancsak a HM KPSZH készíti el és 
küldi meg a PM-nek a zárszámadási törvényhez kapcsolódó normaszöveg javaslatot 
is. 

5. A személyi állomány pénzbeni járandóságait (illetmények, bérek 
stb.) érintő események, változások 

A tisztek és tiszthelyettesek új illetményrendszerének bevezetésére meglehetősen 
hosszú előkészületek után 1996. szeptember 1-ével került sor. A tisztek és 
tiszthelyettesek illetményrendszerét hivatásos állománya szolgálati viszonyáról szóló 
1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) vezette be. (Végrehajtásáról a 140 /1996. (VIII. 31.) 
Korm., majd a 4/1997. (II. 12.) HM rendelet rendelkezett.)  

A katonák jogállásáról szóló – tehát minden katonára vonatkozó – törvény 
kidolgozása a honvédelmi törvénnyel egyidejűleg kezdődött meg, s terv szerint vele 
együtt lépett volna hatályba az addig csupán tervezetben, szabályzatban és más 
belső intézkedésekben szereplő intézkedések leváltására. A törvény kidolgozását a 
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fegyveres szervek teljes körére való kiterjedése miatt rendkívül megnehezítették az 
eltérő érdekviszonyokból fakadó véleményeltérések és viták, amelyeket végül, 
esetenként csak az érdekeltek nem mindegyikének tetsző kompromisszumokkal 
lehetett lezárni. Az 1994-re elkészült törvénytervezet elfogadására azonban a 
kormányváltás, illetőleg koncepcionális változás miatt nem került sor. Utóbbi 
következménye volt, az hogy végül külön-külön törvény született hivatásos állomány, 
valamint a hadk öteles katona szolgálati viszonyára, továbbá a k atonák és 
rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatásinak és hallgatóinak 
jogállásáról. Mindezek magyarázatát adják a jogi szabályozás késedelmének.  

A tisztek és tiszthelyettesek korábbi kedvezményeit lényegében megtartó, illetőleg 
néhány újabbal kiegészítő és ezeket most már törvényben megállapító 
szabályozással kapcsolatban, azonban nem hosszú idő elteltével az említett okokból, 
újból értelmezési viták, pontosítási igények merültek fel, elsősorban a HM és a BM 
részéről. A törvény átfogó módosítását kezdeményező munka már 1997-ben 
elkezdődött, 1998-ban pedig a Kormány elé került a módosító javaslat, ami az 1998. 
évi parlamenti választások után lekerült a napirendről. 1999-ben az újból elővett és 
kiegészített javaslat csupán a fegyveres szervek közötti egyeztetésig jutott, de már a 
Kormány sem foglalkozott vele, miután az 1999. évi törvényalkotási tervben nem 
szerepelt. Felmerült a legszükségesebb módosítások elfogadtatása a k öltségvetési 
törvénybe. Ez azonban nem oldotta volna meg a felmerült problémákat, sőt inkább az 
a vélemény erősödött meg, hogy a nagy terjedelmű módosítás helyett új 
szabályozásra lenne szükség, amely már a HVK integrációjának is megfelelne.  

A Hszt.-ben meghatározott tiszti és tiszthelyettesi illetményrendszer 
alapgondolata: a pót lékoknál alkalmazott szorzószámos rendszeren túlmenően a 
köztisztviselőkre vonatkozó illetményszabályok (teljes egészében történő) átvétele, 
illetőleg sajátos eltérések alkalmazása.  

- A köztisztviselői alapilletmény, beosztási illetményként történő folyósítása és a 
rendfokozati illetmény – mint speciális juttatás – megtartása, valamint a 
köztisztviselőinél szélesebb pótlékrendszer alkalmazása.  

A tisztek és tiszthelyettesek illetményének összetevői: 

- beosztási illetmény, 

- rendfokozati illetmény (a kettő együtt: alapilletmény), továbbá 

- illetménypótlékok, valamint  

- az illetménykiegészítés. 

Kimagasló teljesítmény esetén a miniszter a rendszertől eltérő személyi illetményt 
állapíthat meg.  

Az egyes illetmény-összetevők összegét a törvényben meghatározott 
szorzószámok és a köztisztviselői illetményalap mindenkori összegének (1999. ében 
havi 26.000 Ft) szorzata határozza meg.  

A beosztási illetmény szempontjából a t isztek az I., a t iszthelyettesek a I I. 
besorolási osztályba tartoznak. Az I. besorolási osztályban – a beosztások 
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fontossága alapján – kilenc beosztási kategória van, amelyek egyenként 2-5, 
mindösszesen 25 fizetési fokozatot tartalmaznak. A II. besorolási osztályban három 
beosztási kategória és összesen 17 fizetési fokozat van. Az egyes kategóriákon 
belüli fokozatokhoz növekvő szorzószámok tartoznak, amelyekben az előrehaladás 
általában a feladatok huzamos időn át tanúsított kiemelkedő teljesítése 
elismeréseként történhet. A legalacsonyabb szorzószám a t iszteknél 1,25, a 
tiszthelyetteseknél 1,00, a legmagasabb pedig 4,90, illetőleg 2,60 (Pl. a 
szakaszparancsnok tiszt a I I. kategóriába tartozik, amelyben 5 fokozat található. 
Ezek szorzószámai 2,10-től 2,55-ig terjednek. A szakaszparancsnok beosztási 
illetménye így 1999-ben 26.000x2,10=54.600 Ft és 26.000x2,55=66.300 Ft közötti 
összegben állapítható meg.) 

Elsősorban az illetmények korábban kialakult differenciálódása és ennek 
szükségszerű fenntartása miatt a szorzószám alapján járó beosztási illetmény – az 
erre vonatkozó központi rendelkezés szerint – magasabb összegben is 
megállapítható. 

A rendfokozati illetmény szorzószámai az őrvezetőnek járó 0,34-től a 
vezérezredest megillető 1,50-igy terjednek. (Pl. a hadnagy rendfokozati illetménye 
1999-ben 26.000x0,56=14.560 Ft) 

Illetménypótlék az átlagost meghaladó, fokozott igénybevétel, illetve a 
többletkövetelmények teljesítése esetén jár. Az illetménypótlékok összegei az 
illetményalap százalékában vannak meghatározva, amelyek lehetnek havi 
összegűek (pl. az idegen nyelv tudási pótlék 10-50%) vagy esetiek (pl. az 1-75 között 
teljesített egy-egy ejtőernyős ugrásért 4,2%) 

Kivétel a minisztériumi vezetők vezetői pótléka, amelynek alapját a beosztási 
illetményük képezi.  

Illetménykiegészítés jár a Honvédelmi Minisztériumban, illetőleg meghatározott 
vezető és egyéb szerveknél szolgálatot teljesítőknek. Mértéke a jogosult iskolai 
végzettségétől függően a beosztási illetmény 10-50%-a lehet. 

A hivatásos állomány illetményét terhelő személyi jövedelemadó, nyugdíj és 
egészségbiztosítási járulék az illetmény összegétől függően, annak mintegy 32-44%-
ig terjed. Betegség idejére – legfeljebb 1 évig – 100%-os illetmény jár. 

Rendszerbeli változás elsőként a honvédségi polgári alkalmazottak 
bérszabályainál következett be. A társadalmi változásokat tükröző új Munka 
Törvénykönyve és a köztisztviselők, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvények 1992. június 1-jével történő hatálybalépése egészében kiterjedt a HM-re, 
illetőleg a Magyar Honvédségre is. Megszűnt a polgári alkalmazottak kinevezett és 
szerződéses állományra való megoszlása és az ennek megfelelő bérek folyósítása. 
Ettől az időtől fogva a köztisztviselőkre, illetőleg a közalkalmazottakra vonatkozó 
általános szabályok érvényesülnek a honvédségnél is. 

Már 1994. január 1-jétől a Hvt. is hozott néhány változást a hadkötelezettség 
alapján szolgálatot teljesítők (sor, és tartalékos katonák) illetményére és egyéb 
pénzbeni juttatásaira vonatkozóan. 
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A hivatásos és továbbszolgáló (utóbb szerződéses) állomány, a továbbiakban: 
tisztek és tiszthelyettesek illetményének fejlesztésére biztosított pénzeszközök 
elosztása és felhasználása 1996. derekáig  az 1971. évi 10. törvény erejű rendeleten 
alapuló 50/1987. (HK 14.) HM utasításban meghatározott illetményrendszer keretei 
között és módszerekkel történt.  

A tisztek és tiszthelyettesek korábbi kedvezményeit lényegében megtartó, illetőleg 
néhány újabbal kiegészítő és ezeket most már törvényben megállapító 
szabályozással kapcsolatban azonban nem hosszú idő elteltével – a már említett 
okokból – újból értelmezési viták, pontosítási igények merültek fel, elsősorban a HM 
és a BM részéről. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 
viszonyáról szóló törvényben (a Hszt.-ben) meghatározott tiszti és tiszthelyettesi 
illetményrendszer alapgondolata: a pótlékoknál alkalmazott szorzószámos 
rendszeren túlmenően a köztisztviselőkre vonatkozó illetményszabályok teljes 
egészében történő átvétele, illetőleg sajátos eltérések alkalmazása. Ekkor szűnt meg 
a szolgálati időpótlék, amely beépült a beosztási illetménybe. 

A sor – és pénzbeni járandóságokra jogosultság szempontjából velük azonosnak 
minősülő póttartalékos – katonák illetményére vonatkozó szabályok is 1996. 
szeptember 1-től a hadköteles katonák szolgálati viszonyáról szóló 1996. XLIV. 
törvénnyel változtak meg. 

A hivatásos, és a hadkötelezettség alapján szolgálatot teljesítőkkel egy időben – 
1996. szeptember 1-től – változott a katonai felsőoktatási intézmények hallgatóinak 
illetményrendszere is.  

A sorkatonák illetménye mentes a személyi jövedelemadó és a 
járuléklevonásoktól. 

A tartalékos katonák a sorállományhoz hasonlóan teljes körű térítésmentes 
ellátásra jogosultak. Illetményüket azonban személyi jövedelemadó terheli.  

Az MH személyi állománya részére járó illetményeket és illetményjellegű 
juttatásokat 2002-től az új jogállási törvények és a végrehajtásukra kiadott miniszteri 
rendeletek szabályozzák. Ezek az egyes állománycsoportok esetében a következők: 

- a hivatásos és szerződéses katonákra vonatkozóan: a Hjt. a végrehajtásáról 
kiadott, a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a 
közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet; 

- a hadkötelezettség alapján szolgálatot teljesítő sor és tartalékos katonákra, az 
önkéntes alapon szolgálatot teljesítő tartalékos katonákra, valamint a katonai 
tanintézetek nem hivatásos hallgatóira vonatkozóan: az 1993. évi CX. törvény (Hvt.), 
az 1996. évi XLIV. törvény (Hkt.), illetve az 1996. évi XLV. törvény (Hft.) és 
végrehajtási rendelkezései; 

- a honvédelmi Minisztérium köztisztviselőire és a honvédségi közalkalmazottakra 
vonatkozóan: a k özszolgálat egészére érvényes 192. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és 
végrehajtási rendelkezései.  

  



182 
 

 

5.1. A hivatásos és szerződéses katonák illetménye 

A hivatásos és szerződéses katonák illetményrendszere – a katonai 
sajátosságokból fakadó eltérésektől eltekintve – alapvetően a köztisztviselők 
illetményét szabályozó rendelkezéseken alapul. A hivatásos katonai illetmény: 

- beosztási illetményből, 

- honvédelmi pótlékból (e kettő együtt: alapilletmény), 

- illetménykiegészítésből, valamint 

- illetménypótlékokból áll.  

Az egyes illetmény-összetevők összegét a jogszabályban meghatározott szorzó-
számok és a köztisztviselői illetményalap mindenkori összegének (2003-ban 33.000 
Ft) szorzata határozza meg.  

Az alapilletmény szempontjából a t isztek az I., a t iszthelyettesek a II. besorolási 
osztályba tartoznak. Mindkét besorolási osztály 10-10 besorolási kategóriából áll. 
Minden besorolási kategóriához egy-egy besorolási, illetve minden rendfokozathoz 
egy-egy honvédelmi szorzószám kapcsolódik. A beosztási illetményt általános 
előmeneteli rendbe tartozók esetén a besorolási szorzó és az illetményalap, míg a 
speciális beosztást betöltők esetén mindaddig, amíg a beosztásban elérthető 
rendfokozatnál alacsonyabb rendfokozatot visel a hivatásos katona, az elérhető 
rendfokozatnál eggyel alacsonyabbnak megfelelő besorolási szorzó és az 
illetményalap szorzata adja. Ha speciális beosztás esetén a viselt rendfokozat 
megegyezik a beosztásban elérhető legmagasabb rendfokozattal, akkor a besorolási 
szabály az általános előmeneteli rendben tartozókéval azonos. A legalacsonyabb 
besorolási szorzószám a t iszteknél 3,00, a tiszthelyetteseknél 2,00, a legmagasabb 
pedig 9,000, illetve 4,00.  

A helyi szinten e célra rendelkezésre álló illetménykereseten belül az 
állományilletékes parancsnok a hivatásos katonát az eredetileg megállapított 
beosztási illetményénél 20%-ig terjedően magasabb összegben is besorolhatja.  

A honvédelmi pótlék szorzószámai – a viselt rendfokozatokhoz igazodva – tisztek 
esetében 0,60-tól 1,50-ig, tiszthelyetteseknél 0,35-től 0,80-ig terjednek, így annak 
összege 11.550–49.500 Ft lehet.  

Illetménykiegészítés (csapatszolgálati kiegészítés) minden hivatásos és 
szerződéses katona részére jár. Mértéke – a beosztás helyétől (az állományilletékes 
katonai szervezetnek a vezetési hierarchiában elfoglalt helyétől) és az érintett 
személy iskolai végzettségétől függően – a beosztási illetmény 10-50 százaléka 
lehet.  

Illetménypótlékra az jogosult, aki az átlagosnál nagyobb veszéllyel (tűzszerész, 
repülőgép-vezető, ejtőernyős stb.), vagy fokozott igénybevétellel (ügyelet, készenlét, 
gyakorlat stb.) illetve többletkövetelmények teljesítését (osztálybasorolás, 
idegennyelv-tudás stb.) igénylő beosztást lát el. Az illetménypótlékok összegeit az 
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illetményalap százalékában határozzák meg, amelyek lehetnek havi összegűek (pl. 
az idegennyelv-tudási pótlék 5-100 százalék között), vagy a konkrét teljesítménytől 
függőek (pl. az 1-75, között teljesített egy-egy ejtőernyős ugrásért 4,2 százalék). 
Kivételt képez a pa rancsnoki (vezetői) állomány részére járó vezetői pótlék, 
amelynek alapját a beosztási illetmény képezi.  

5.2. A 2003. január havi bruttó átlagilletmények 

tisztek esetében 307.601 Ft 

tiszthelyettesek esetében 144.430 Ft 

szerződéses tisztesek esetében 108.264 Ft 

A hivatásos és szerződéses állomány illetményét személyi jövedelemadó, 
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék (magán-nyugdíjpénztári tagdíj), valamint 
munkavállalói járulék levonás terheli, amely az illetmény összegétől függően annak 
mintegy 33–44 százalékáig terjedhet.  

Betegség idejére a hivatásos és szerződéses katona legfeljebb egy évig 
illetménye száz százalékát (távolléti díj) kapja. Annak, aki a bet egségét vétkesen 
önmagának okozta – a vétkesség fokától függően – illetménye 75 százalékáig 
csökkenthető a járandósága.  

5.3. A sorkatonák illetménye 

A sorkatonák illetménye rendfokozati illetményből és illetménypótlékokból áll.  

A rendfokozati illetmény havi összegét a rendfokozatokhoz igazodó 0,15-től 0,35-
ig terjedő szorzószám és a köztisztviselői illetményalap szorzata adja.  

Illetménypótlékokra a sorkatonák tiszti vagy tiszthelyettesi beosztás betöltéséért, 
illetve többletkövetelmények teljesítéséért, az átlagosnál lényegesen nagyobb 
igénybevételért és a nehezebb körülmények között teljesített szolgálatért jogosultak. 
Ezek mértéke azonban – figyelemmel a teljes körű térítésmentes természetbeni 
ellátásra – a hivatásos állományéhoz képest alacsonyabb. A sorkatonák illetménye 
egyébként mentes a személyi jövedelemadó és járulék levonásától is.  

A sorkatonai életkorban sorkatonai szolgálatot nem teljesített úgynevezett 
póttartalékos katonák a sorkatonákkal megegyező illetményre jogosultak.  

5.4. A tartalékos katonák illetménye 

A hadkötelezettség alapján tartalékos katonai szolgálatot teljesítő katonák 
illetménye 

- beosztási illetményből, 

- rendfokozati illetményből, valamint 

- illetménypótlékokból áll.  
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A beosztási illetmény összege a r endfokozatokhoz igazodó szorzószám és a 
köztisztviselői illetményalap szorzatának felel meg. A szorzószámok az egyes 
rendfokozati állománycsoportok figyelembevételével 1,00-tól 1,30-ig terjednek.  

A rendfokozati illetmény összege a hi vatásos katona honvédelmi pótlékával 
azonos, azzal, hogy a honvéd rendfokozati illetményénél 0,35-ös szorzószámot kell 
figyelembe venni. Az egyes rendfokozatokra így megállapított rendfokozati 
illetmények a hadköteles tartalékosok esetében az illetményalap 35 százalékától 150 
százalékáig terjednek. 

A pótlékokra való jogosultság is a hivatásos állománynál előírt feltételek fennállása 
esetén, illetőleg mértékben áll fenn.  

A hadköteles tartalékos katonák a sorkatonákhoz hasonlóan teljes körű 
térítésmentes természetbeni ellátásra jogosultak.  

Az önkéntes tartalékos katonák esetében a felkészítésük, valamint a t ényleges 
szolgálatteljesítésük idejére a viselt rendfokozatuknak megfelelő honvédelmi 
pótlékot, az ahhoz tartozó besorolási kategóriának megfelelő beosztási illetményt, 
tovább – az iskolai végzettségüktől, illetve a szolgálatteljesítés helyétől függően – 
illetménykiegészítést kell megállapítani. Ezen felül – a feltételek teljesítése esetén – 
illetménypótlékokra is jogosultságot szerezhetnek. Az előzőekből kitűnik, hogy az 
önkéntes tartalékos katonák illetményét – a hadköteles tartalékosoktól eltérően – a 
hivatásos katonákéhoz hasonlóan kell meghatározni. Az önkéntes tartalékosok az 
illetményen túlmenően – a vállalt katonai szolgálat hosszának függvényében – 
évente 1–3 havi alapilletményüknek megfelelő összegű rendelkezésre állási díjra is 
jogosultak.  

5.5. A katonai tanintézeti (ösztöndíjas) hallgatók illetménye 

A katonai tanintézeti (ösztöndíjas) hallgatók 

- alapilletményben, 

- tanulmányi pótlékban és 

- egyéb pótlékban részesülnek. 

Az alapilletmény összegét az évfolyamok szerinti (0,25-től 0,31-ig terjedő) 
szorzószám és a köztisztviselői illetményalap szorzata adja. 

A tanulmányi pótlék tanulmányi eredménytől függő szorzószáma (csak 3,5 
tanulmányi átlag felett) 0,10-től 0,40-ig terjed. 

Az egyéb pótlék a sorkatonákkal azonos feltétek mellett illeti meg a hallgatókat.  

Az ösztöndíjas hallgatók a sorkatonákhoz hasonlóan teljes körű térítésmentes 
természetbeni ellátást kapnak és az illetményük is mentes a levonásoktól. (A 
felsőoktatási intézményben tanuló, beosztásuk ellátása alól mentesített hivatásos ún. 
kettős jogállású hallgatók a hi vatásos állományra vonatkozó szabályok szerint 
részesülnek illetményben.)  
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5.6. A HM köztisztviselők illetménye 

A közszolgálatot az államigazgatási szerveknél – így a Honvédelmi 
Minisztériumban – teljesítő – nem egyenruhás köztisztviselők illetménye  

- alapilletményből,  

- illetménykiegészítésből és 

- illetménypótlékból tevődik össze. 

A köztisztviselők az alapilletmény szempontjából – a vezetőket kivéve – két 
besorolási osztályba tartoznak. Az I. osztályba a felsőfokú, a II. osztályba a 
középfokú iskolai végzettséggel rendelkezőket kell sorolni.  

Az I. besorolási osztály – a gyakornoktól a vezető főtanácsosig – két besorolási és 
összesen 17 fizetési fokozatot tartalmaz.  E  fizetési fokozatokhoz 2,1-től 6,0-ig 
terjedő szorzószámok tartoznak, amelyekben 1-4 évenként léphetne előre. Az 
alapilletményt a köztisztviselői illetményalap és a szorzószámok szorzata képezi. Az 
illetmények központilag elhatározott emelését valósítja meg a köztisztviselői 
illetményalap esetenkénti felemelése.  

5.7. A HM közalkalmazottak illetménye 

A közszolgálatot nem államigazgatási feladatot ellátó katonai szerveknél teljesítő, 
nem egyenruhás honvédségi közalkalmazottak – a közalkalmazottakra vonatkozó 
általános szabályok szerint 

- a fizetési fokozat szerinti illetményt (alapilletményt), 

- illetménypótlékot kapnak. 

Az alapilletmény összege a közalkalmazott iskolai végzettségétől és szolgálati 
idejétől függ. Ehhez a közalkalmazotti illetménytábla 10 (A-J) fizetési osztályt és 
osztályonként 14 fizetési fokozatot tartalmaz.  

A fizetési osztályokba való tagozódás az iskolai végzettségtől függ. Ezen belül a 
közalkalmazott fizetési fokozatát a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján 
kell megállapítani, majd háromévenként a következő fizetési fokozatba léptetni. 

Az egyes fizetési fokozatok szerinti – a szorzószámok alapján kiszámított – 
összegek azonban csupán a garantált alapilletményt jelentik, amelynél magasabb 
alapilletmény megállapítása is lehetséges.  

Az előzőektől eltérően az oktatói és tudományos munkakört betöltők részére 
oktatói munkakörönként 1–3 fizetési fokozatban szereplő százalékok és az éves 
költségvetési törvényben meghatározott, garantált egyetemi tanári illetmény szorzata 
alapján kell meghatározni az illetményt.  

Az illetménypótlékok a vezetői munkakör betöltéséért, a veszélyes helyen végzett 
munkáért, az idegennyelv-tudásért, valamint az általánosnál nagyobb igénybevételért 
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állapíthatók meg. A pótlékok havi összegét az egyes pótlékokra meghatározott 
szorzószámok és a pótlék kiszámításához meghatározott pótlékalap szorzata adja.  

A honvédségi közalkalmazottak havi átlagilletménye 2003. januárban 114.096 Ft, 
amelyen belül az alapilletmény átlagosan mintegy egynegyedével haladja meg a 
közalkalmazotti illetménytáblában garantált illetmény átlagát.  

A közalkalmazottnak betegsége idejére táppénz, évente 15 na pra a 
betegszabadságra járó távolléti díj 80 százaléka és az ezt 100 százalékra kiegészítő 
pótlék jár.  

A jutalmazási jogkörrel rendelkező, különböző szintű parancsnokok (vezetők) által 
évente adományozható jutalmak felső határa egyénenként a bruttó hat havi távolléti 
díj összegéig terjedhet.  

5.8. A honvédség külföldön szolgálatot teljesítő, illetve külföldön tanulmányokat 
folytató tagjainak devizaellátmánya 

A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség személyi állományába 
tartozók a külföldi kiküldetésük céljától és időtartamától függően részesülnek 
devizajárandóságokban. Ezek szabályait a H vt.-ben és a H jt.-ben kapott 
felhatalmazás alapján – figyelemmel a m ás hasonló területekre vonatkozó – (pl. a 
külügyminiszteri) rendelkezésekre, a honvédelmi miniszter állapítja meg. A témát a 
25/2002. (IV. 12.) HM rendelet a kiküldetés időtartama és célja alapján különbözteti 
meg: 

- a tartósan – három hónapot meghaladóan – külföldön szolgálatot teljesítő; 

- az ideiglenesen – három hónapot meg nem haladó – külföldi szolgálatot teljesítő 
és 

- külföldön tanulmányokat folytató állományt, és járandóságaikat is külön 
fejezetben tárgyalja.  

Mindhárom csoportba tartozó kiküldötteket változatlanul megilleti a haz ai 
illetményük, illetőleg a békefenntartó misszióknál az illetmény felemelésre kerül az 
ún. különleges igénybevételi pótlék összegével. A hazai illetményen felül járó 
devizaellátmányt az erre kijelölt katonai szervezetek: a HM Protokoll és Nemzetközi 
Rendezvény-szervező Igazgatóság (HM PNRI) állományába tartozó Nemzeti 
Támogató Csoportok (NTCS-k), valamint a H M 1. sz. TPSZI folyósítják. A 
békefenntartó missziókban szolgálatot teljesítők devizaellátmányát egyes esetekben 
az ENSZ fedezi, más esetekben az állami (HM) költségvetést terheli.  

6. Változások a személyi állomány egyéb pénzbeni járandóságaiban 

A 90-es évtized során a személyi állomány esetében az előző pontokban említett 
illetményeken és a ny ugdíjon kívüli egyéb pénzbeni járandóságaik 
meghatározásában szintén az egyes állománycsoportok jogállásáról, illetőleg 
szolgálati viszonyáról szóló törvények megjelenése hozott változást. Az ezekre 
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vonatkozó jogszabályok nagyobbrészt továbbra is megtartották az előzőleg biztosított 
járandóságokat, illetőleg jogosultsági szabályaikat.  

A legfontosabb egyéb pénzbeni járandóságok röviden a következők: 

A hivatásos és szerződéses katonát, valamint a köztisztviselőt ebben az időben 
megilleti a 13 . havi illetmény, melynek összege az egyhavi távolléti díj összegével 
egyenlő. 

Összességében jelentősen változtak a jubileumi jutalom szabályai. Ez a juttatás 
csupán a közszolgálatban maradt fenn, továbbra is különbséget tartva a hi vatásos 
(szerződéses) állományra és a köztisztviselőkre, közalkalmazottakra vonatkozó 
előírások között. Az előbbiek esetenként 2-7 havi összegű, míg az utóbbiak 2-5 havi 
összegű távolléti díjra jogosultak a meghatározott szolgálati évek letöltése estén.  

Újonnan bevezetett juttatás a hivatásos katonák részére a l akhatásuk 
megoldásához és lakásuk fenntartásához nyújtott lakhatási támogatások.  

Felépítésében nem, de tartalmában jelentősebben változott a parancsnoki 
jutalmazás rendszere is. A valamennyi állománycsoportra kiterjedő általános 
parancsnoki jutalmazás keretének fedezete 1995. január 1-től az illetmények 1%-a, a 
korábbi 3-5% helyett.  

A HM és a Honvéd Vezérkar magasabb parancsnokai (vezetői) részére a 
szolgálati, illetőleg szakmai alárendeltségükbe tartozó személyek jutalmazásához a 
honvédelmi miniszter, illetőleg a (MH parancsnok), vezérkar főnök változatlanul 
biztosítja a m agasabb parancsnoki jutalmazási kereteket, amelyek összegei a 
pénzromlásra tekintettel évről-évre emelkedtek. Ugyanúgy megmaradt a lehetőség a 
központilag meghatározott feladatok kiemelkedő teljesítésének magas szintű 
elismerésére a honvédelmi miniszter által engedélyezett, szintén növekvő összegű 
meghatározott célú jutalmazási keretekből.  

A szolgálatteljesítési idő korábban történt meghatározását követően újabb áttörést 
jelentett a túlmunka (túlszolgálat) elrendelhetőségének és ezért ellenszolgáltatás 
nyújtásának bevezetése a hivatásos (szerződéses) állomány körében.  

A külföldi kiküldetés esetén járó élelmezési költségtérítés időtállóvá tétele 
érdekében új szabályként került bevezetésre a köztisztviselőknél és velük együtt a 
hivatásos állományt érintően a napidíj értékének mindenkori illetményalap 
figyelembevételével történő számítása.  

A Munka Törvénykönyve és a köztisztviselők, illetőleg a közalkalmazottak 
jogállására vonatkozó törvények vezették be a v égkielégítés intézményét, amely a 
munkaviszony megszűnése esetén, a nyugdíjjogosultság nélkül elbocsátott 
alkalmazottaknak jár. A végkielégítés a többi köztisztviselővel és közalkalmazottal 
azonosan illeti meg a HM köztisztviselőit és a honvédségi közalkalmazottakat. A 
néhány évvel később (1996-ban) hatályba lépett Hszt. is bevezette a végkielégítést, 
amely a hivatásos katonák esetében az ennek előtte lévő leszerelési segély helyébe 
lépett. A végkielégítés valamennyi állománycsoportban 1-től 8 havi távolléti díjig 
(átlagkeresetig) terjed, a közszolgálati időtől függően.  
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Változtak a Honvédség által fedezett kegyeleti kiadások szabályai is. 1998-tól a 
honvédség – néhány kivételtől eltekintve – a katonák temetési költségeit szinte 
minden esetben (nagyrészt normák szerint) teljes összegben átvállalja.  

Új juttatás a gyermek születése esetén járó segély bevezetése 1997. január 1-től a 
tisztek, tiszthelyettesek, köztisztviselők, közalkalmazottak és sorkatonák részére. A 
segély összege az előbbiek esetében 50.000 Ft (adóköteles), a sorkatonák esetében 
5.000 Ft (adómentes).   

További járandóságok: 

Az egyes munkaviszonyon kívüli tevékenységek díjazása, a repülő hajózók és 
ejtőernyősök juttatásai, a jóváhagyott parancsnoki keretből a szociális rászorultság 
alapján engedélyezhető segélyek, a kedvezőtlen anyagi helyzetű tisztek, 
tiszthelyettesek, köztisztviselők és közalkalmazottak évenkénti segélye. Ebben az 
időszakban került bevezetésre a házastársak jövedelem-kiegészítése, a beiskolázási 
és nevelési segély. 

A katonai tanintézetek végzős hallgatói avatási segélye (korábban előlege), 
illetőleg avatási jutalma, a tisztek és tiszthelyettesek családalapítási támogatása 
(korábban előlege), az illetményelőleg, az albérleti díj hozzájárulás, a s orkatonai 
szolgálatból leszerelők egyszeri pénzjuttatása, a Honvédség üdülőiben 
kedvezmények biztosítása a térítési díjak megállapítása által.  

A felsorolt egyéb pénzbeni járandóságokon kívül a pénzügyi szolgálat megfelelő 
szervezettséggel biztosítja a t ársadalombiztosítási és más törvények szerinti 
pénzbeni járandóságokat, így a táppénzt, a Gyes-t, a családi pótlékot stb. 

Itt említhető az 1999. április 1-vel általánosan bevezetett – közvetlen fogyasztásra 
alkalmas élelmiszer – vásárlási utalvány is. [25/1999. (HK.10) HM ut.] 

7. A hivatásos állomány nyugdíjszabályainak változása 

A hivatásos állományúak és családtagjaik nyugdíjra jogosultságának és 
nyugellátásuk megállapításának szabályai a 90 -es évtized során alapjaikban nem 
változtak. A hivatásos állomány nyugdíját – mint társadalombiztosítási szolgáltatást – 
1996. szeptember 1-től az 1971. évi 10. tvr. és a többször módosított 22/1971. (VI. 
1.) MT rendelet helyébe lépett a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak 
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény szabályozta, amely a k orábbi 
kedvezményeket megtartotta. A társadalombiztosítási nyugdíjreformmal együtt 1998. 
január 1-től az özvegyi és szülői nyugdíjra, valamint az árvaellátásra vonatkozó 
szabályok is változtak, az ellátások mértékét illetően arányosan megtartva a 
társadalombiztosításnál kedvezőbb mértékeket (pl. az özvegyi nyugdíj alapesetében 
a nyugdíjalap 20%-os mértéke helyett 24%-ot). Ettől az időtől kezdve a hivatásos 
állományúak részére is megnyílik a lehetőség a magánnyugdíj-pénztárba történő 
belépésre is. A nyugdíjalapba számító összegek ún. „sávozására” vonatkozó 
esetenkénti jogszabály módosítások ugyancsak érintették a hi vatásos állomány és 
családtagjai nyugdíjszámítását.  
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A hivatásos állomány családtagjai nyugellátásának megállapítása változatlanul az 
MH PSZNYK, illetőleg átalakulásától a Nyugdíjmegállapító Osztály feladatkörébe 
tartozik.  

A 90-es évtized elején a s zokásos mértéket jóval meghaladó nyugdíjazásokra 
került sor. 1990-ben 1600 (az állomány mintegy 7%-a), 1991-ben pedig 3000 fő 
hivatásos katona (az állomány mintegy 13%-a) számára kellett szolgálati, vagy 
rokkantsági nyugdíjat megállapítani. A szolgálati nyugállományba helyezettek nagy 
része még nem érte el a felső korhatárt, de a létszámcsökkentés okán ezek is teljes 
nyugdíjban részesültek.  

8. A honvédelmi szervezetek gazdálkodásának számvitele 

A HM és a honvédelmi szervek számvitellel kapcsolatos feladatait a HM Pénzügyi 
és Számviteli Szolgálat szervei látják el, de közreműködnek ebben a szakági 
analitikus nyilvántartások vezetésével az anyagi szolgálati ágak is. A HM KPSZH 
felügyeli és irányítja, a HM TPSZI-k, a H M PSZNYI, valamint a g azdálkodó 
honvédelmi szervezetek pedig végrehajtják a számukra előírt számviteli feladatokat. 
A rendszer működtetése a honvédelmi szervek szakmai feladataiból adódó 
sajátosságok, valamint a katonai vezetési hierarchia figyelembevételével történik.  

A számviteli szabályozás fő területei: 

- a számviteli politika, 

- a számlarend, 

- a leltározási és leltárkészítési szabályzat, 

- az önköltségszámítás keret-szabályzata, 

- a pénzkezelési szabályzat. 

Az alkalmazott kettős könyvvitel egyik alapvető követelménye, hogy egyetlen 
olyan gazdasági esemény sem maradhat ki a nyilvántartásból, amely az eszközök és 
források állományát, vagy az előirányzat maradványt, az eredményt befolyásolja. A 
könyvviteli rendszer tartalmi megbízhatóságát a hitelt érdemlő bizonylatok alapján 
történő könyvelés, a bizonylati elv és a bizonylati fegyelem érvényesítése támasztja 
alá. 

A költségvetési szervek beszámolási kötelezettsége a költségvetési előirányzatok 
alakulására és azok teljesítésére, a v agyoni-, pénzügyi- és létszámhelyzetre, a 
költségvetési feladatmutatók és normatívák elszámolására terjed ki. 

A költségvetési szervek, így a H M, illetve a honv édelmi szervezetek éves 
beszámolóját is a kettős könyvvitel rendszerében vezetett sajátos – a számviteli 
törvény általános előírásaitól eltérő – módosított teljesítés-szemléletű nyilvántartással 
kell alátámasztani, ami azt jelenti, hogy a t ényleges kiadások és bevételek 
dokumentálása bizonylatok alapján utólagosan történik a HM Számlarendben 
meghatározottak szerint, könyvelésre csak akkor kerül sor, ha pénzmozgás történt. A 



190 
 

szabályozás egyik kulcsfontosságú eleme a „ Honvédelmi Minisztérium Fejezet 
Egységes Számviteli Politikája”. 

9. A pénzügyi és számviteli ellenőrzés 

A tárgyalt időszak fontos eseménye volt a 15/1999. II. 5.) Korm. rendelet hatályba 
lépése, majd az azt váltó 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. 

Ezeknek megfelelően a HM fejezet költségvetési kormányzati ellenőrzését a 
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (korábban: Központi Számvevőségi Hivatal, majd 
1999-től a Központi Ellenőrzési Iroda) végzi. A költségvetési gazdálkodás 
ellenőrzését a honvédelmi miniszter megbízásából végzett fejezeti felügyeleti 
költségvetési ellenőrzés, a honvédelmi szervek irányításáért felelős elöljárók által 
végzett felügyeleti, pénzügyi és számviteli, valamint logisztikai szakellenőrzés, 
továbbá a honvédelmi szerv vezetője által szervezett, illetve végzett belső ellenőrzés 
keretében kell végrehajtani. 

A költségvetési ellenőrzés nem terjed ki a HM által alapított és felügyelt gazdasági 
társaságokra, azt a társaságok felügyelő bizottságai végzik, a tulajdonosi jogokat 
gyakorló HM Közgazdasági és Vagyonfelügyeleti Főosztály (KVF), majd a HM 
Védelemgazdasági Főosztály (HM VGF) elvi irányításával. 

A fejezeti felügyeleti költségvetési ellenőrzés a honvédelmi szervezetek össz-, 
illetve szaktevékenységére vagy azok egyes részeire terjed ki. A felügyeleti 
költségvetési ellenőrzés a szakfeladatok teljesítésére, a szabályzó rendelkezések 
végrehajtására és hatékonyságának vizsgálatára irányul. A pénzügyi és számviteli 
szakellenőrzés a HM PSZSZ és a fejezet egyéb pénzügyi és számviteli szervezetei 
által végzett szaktevékenységre terjed ki. A költségvetési belső ellenőrzés a 
honvédelmi szerveknél a g azdálkodás rendjére, szervezettségére, elemzésére és 
értékelésére, a s zabályozó rendelkezések megtartására, a kincstári vagyon 
védelmének biztosítására irányul. 

Az ellenőrzés szervezete  

A HM fejezet felügyeleti költségvetési ellenőrző szerve a HM Költségvetési 
Ellenőrző Hivatal (HM KVEH), 2005-től a HM Központi Ellenőrzési és Hatósági 
Hivatal (HM KEHH), a h onvédelmi miniszter közvetlen irányítása alatt. Ez végzi a 
felügyeleti költségvetési ellenőrzést, koordinálja a felügyeleti ellenőrzést végző 
szervek ellenőrző tevékenységét, szakmailag felügyeli ezek és a függetlenített belső 
ellenőri szervek tevékenységét. A fejezet költségvetési ellenőrzéséről évente értékelő 
beszámolót készít a honvédelmi miniszternek.  

A jogszabály előírása szerint a honvédelmi szerveknél felügyeleti ellenőrzés 
keretében  legalább háromévenként átfogó ellenőrzést kell tartani.  

A HM fejezeten belül az ellenőrzés gyakoriságára vonatkozó előírás betartása 
érdekében – a HM KVEH mellett – felügyeleti ellenőrzést végeznek a következő 
szervezetek: 

- a HM Központi Pénzügyi és Számviteli Hivatal, 
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- a Magyar Honvédség Gazdasági Ellenőrzési Hivatal (MH GEH). 

A pénzügyi és számviteli szakellenőrzés 

A költségvetési ellenőrzésen belül önálló részt jelentő pénzügyi és számviteli 
szakellenőrzést – a HM KVEH ellenőrzési jogosultságát nem érintve – a HM KPSZH 
szervei végzik. A felügyeleti szakellenőrzés kiterjed a HM TPSZI-k és a HM PSZNYI, 
valamint az SGSZ-ek, a k atonadiplomáciai szervezetek, békemissziók és egyéb 
nemzetközi katonai képviseletek pénzügyi és számviteli szaktevékenységére.  

Belső ellenőrzést kell működtetni valamennyi önállóan, vagy részben önállóan 
gazdálkodó honvédelmi szervnél a s aját tevékenységgel és gazdálkodással 
kapcsolatban, amelyet:  

- valamennyi vezető beosztású személy tevékenysége részeként folyamatosan 
elvégzendő vezetői ellenőrzésként, 

- a tevékenységi- (munka-) folyamatba épített ellenőrzésként, valamint 

- függetlenített belső ellenőrzésként kell ellátni.  

A költségvetési ellenőrzésre vonatkozó előírások részletesen meghatározzák az 
ellenőrök, továbbá az ellenőrzöttek jogait és kötelességeit. Az előbbiek – többek 
között – jogosultak az ellenőrzött objektumokba való belépésre, a tevékenység, az 
okmányok vizsgálatára, írásbeli és szóban történő tájékozódásra; kötelesek az 
ellenőzésre felkészülni, intézkedéseket kezdeményezni, megállapításokat rögzíteni 
stb. és felelősek minden lényeges tény feltárásáért, a megállapítások 
helytállóságáért. Az ellenőrzöttek jogosultak a rájuk vonatkozó megállapításokat 
megismerni és azokra észrevételt tenni, kötelesek az ellenőrzés végrehajtását 
elősegíteni, az ellenőrzök megkereséseinek eleget tenni, tájékoztatást, magyarázatot 
adni, a zavartalan ellenőrzés feltételeit megteremteni, a hibákat, szabálytalanságokat 
megszüntetni, a tett intézkedésekről tájékoztatást adni. 

A kötelezettségvállalások ellenjegyzése 

A tevékenységi (munka) folyamatba épített belső ellenőrzés kiemelkedő 
jelentőségű területe a kötelezettségvállalások ellenjegyzésére vonatkozó eljárás. 
Ennek bevezetésére és működési rendjének kialakítására a HM-ben 1995. után 
került sor, az államháztartásra, a közbeszerzésre, továbbá a Magyar Államkincstár 
általi finanszírozásra vonatkozó új szabályok figyelembevételével. Az említett 
jogszabályi előírásokra és az ellenjegyzés bevezetésére a költségvetési 
gazdálkodással szemben támasztott követelmények szigorodása, a tervezés, a 
finanszírozás szervezettebbé, központosítottabbá és folyamatában áttekinthetőbbé 
tétele érdekében került sor.  

A kötelezettségvállalás ellenjegyzése pénzügyi-számviteli feladat. A HM fejezet 
intézményei vonatkozásában ellenjegyzésre jogosultak: 

- központosított feladatként a HM PSZSZ, illetőleg ennek különböző szintjei: a HM 
KPSZH, a HM TPSZI-k, továbbá az állományukból a ho nvédelmi szervezetekhez 
kihelyezett pénzügyi referensek,  
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- az önállóan gazdálkodó szervek (SGSZ-ek) esetében az intézmény pénzügyi-
számviteli szervezetének vezetője.  

A kötelezettségvállalás ellenjegyzése pénzügyi vezetési szintenként értékhatárhoz 
vagy feladathoz van kötve. Azt mindig az információval rendelkező, területileg 
illetékes pénzügyi-számviteli szerv vezetője (vagy megbízottja) végzi, az 
illetékességét meghaladó esetben pedig közvetlenül a H M KPSZH-hoz kell 
felterjeszteni. Ellenjegyzés nélkül a kiadási előirányzatokat terhelő fizetési 
kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor.  

A közbeszerzések, a k özpontosított közbeszerzések és a s zabadkézi vétellel 
történő beszerzések – a 32/1998. (HK. 10.) HM utasítással szabályozott – 
ellenjegyzése, a hads ereg ellátásához szükséges anyagok, eszközök 
beszerzésének, szolgáltatások igénybevételének és az építés-beruházásoknak a 
megrendelésére irányuló szerződéseket megelőzően vizsgálja és biztosítja a 
beszerzések tervszerűségét, az előirányzatok lekötése következtében a szükséges 
fedezet biztosítottságát és az információáramlás segítségével lehetővé teszi a 
tárcaszintű áttekintést is, amelynek fontos szerepe van a Magyar Államkincstár 
előirányzat-felhasználási keretének ütemezésével kapcsolatban.  

A közbeszerzési rendszer bevezetése alapvetően a közpénzek felhasználása 
átláthatóságnak és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, a 
verseny tisztaságának biztosítása érdekében történt. Lényege, hogy az állam 
szervezetei – közöttük a H M és a honvédelmi szervezetek – részére történő, 
meghatározott értékhatárt meghaladó összegű beszerzések ajánlattételére 
hirdetményt kell kibocsátani, s az erre beérkezett ajánlatok elbírálása alapján kell a 
megrendelést feladni az ajánlat elnyerőjének.  

Központosított közbeszerzési eljárás keretében történik az országosan kiemelt 
termékek beszerzése. Ezekre kizárólag a kijelölt szervek folytathatják le a 
közbeszerzési eljárást.  

A pénzügyi és számviteli szervek ellenjegyzési hatásköre a mindenkori 
költségvetési törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatár szorzatában 
meghatározva (ÁFA nélküli összegben): 

Közbeszerzések és központosított közbeszerzések esetén: 

- az adott honvédelmi szervezet pénzügyi és számviteli referense az értékhatár 
(ÉH) háromszorosáig (pl. árubeszerzés esetén 45 MFt-ig), 

- a HM TPSZI igazgatója, valamint a H M PSZSZ szakmai alárendeltségébe 
tartozó pénzügyi és számviteli (fő) osztályok vezetői az ÉH tízszereséig, 

- a HM KPSZH főigazgatója az ÉH tízszerese felett, 

- szabadkézi vétellel történő beszerzés esetén: 

- az adott honvédelmi szervezet pénzügyi-számvitelireferense (vezetője) – 
500.000 Ft-ig, HM TPSZI-k igazgatói  – 500.000 Ft felett, 

- a sajátosan gazdálkodó szervek 
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- (SGSZ-ek) pénzügyi és számviteli (fő)osztályvezetői  – 500.000 Ft felett. 

10. Nemzetközi feladatok teljesítése 

Az integrációs, a bék emissziókkal kapcsolatos, valamint a két- és többoldalú 
nemzetközi kapcsolatokból származó pénzügyi feladatokat a HM PSZSZ végzi. Ez a 
feladat a tárgyalt időszakban a nemzetközi kapcsolatok kiszélesedésével 
(békepartnerség, békemissziók stb.), de különösen a NATO-tagság 1999-ben történt 
elnyerésével, jelentősen megnövekedett. Erre tekintettel a HM PSZSZ 1996. 
decemberében létrehozott szervezetében már önálló szervként jelentek meg a HM 
KPSZH Nemzetközi Aligazgatósága, valamint a HM TPSZI-k Nemzetközi 
(Al)Osztályai (a HM 1. sz. TPSZI-nél Deviza Osztály is!). A HM KPSZH-nál, amelyre 
a nemzetközi pénzügyi feladatok legnagyobb része hárul, 1999. június 1-jétől a 
Nemzetközi aligazgatóság helyett – nagyobb létszámmal – Nemzetközi Igazgatóság 
működik, amelynek feladatai: 

A nemzetközi gyakorlatok biztosítását illetően megállapítja és megtervezi a 
gyakorlatok költségeit, kidolgozza a költségek megosztását és elszámolási rendjét. A 
gyakorlatok pénzügyi biztosítása érdekében közvetlen kapcsolatot tart a 
partnerországok katonai pénzügyi szerveivel.  

A nemzetközi programokon való részvétel kapcsán biztosítja a programokhoz 
szükséges előirányzatot és támogatást. A nemzeti támogató rendszer fejlesztése 
tekintetében kialakítja a pénzügyi biztosítás rendjét.  

A nemzetközi feladatok költségvetési alátámasztásához elkészíti a képviseletek és 
a NATO-beosztásban lévők kitelepítésének költségvetési terveit és nyilvántartja a 
kapcsolódó nemzetközi kereteket. Részt vesz az éves-, a hár om- és ötéves 
költségvetési tervek és nemzetközi keretek megtervezésében, továbbá az egyes 
keretekhez tartozó nemzetközi feladatokra vonatkozó programonkénti vagy 
feladatonkénti összesített költségvetési tervek jóváhagyásában és kiadatásában. A 
kiadott előirányzatokról elszámolási rendszert alakit ki, végrehajtja az elszámolást és 
elszámoltatást, elkészíti és elkészítteti a féléves beszámoló jelentéseket. Részt vesz 
az egyes NATO parancsnokságokkal a magyar kiküldöttek ellátására kötendő 
nemzetközi szerződések kialakításában, teljesíti a pénzügyi kötelezettségeket és 
behajtja a követeléseket. Szakmailag felügyeli a valutapénztárak és valutafizető 
helyek működését. 

Feladata a k ülföldi vendéglátási költségek normáinak kialakításában való 
közreműködés, az elszámolás rendjének kidolgozása, a HM PSZSZ külföldi 
kapcsolataiból eredő rendezvények megszervezése. A HM KPSZH feladatkörébe 
tartozik az adott évi NATO Védelmi Tervezési Kérdőíve (DPQ) pénzügyi fejezetének 
a kidolgozása. Végzi a k ülföldi kiképzések, valamint a külföldiek magyarországi 
kiképzésének pénzügyi biztosítását.  

A Magyarországon tartózkodó külföldi fegyveres erőkkel való elszámolás 
keretében elszámolja a gyakorló és lőterek bérbeadásából származó 
szolgáltatásokat és beszedi a k öveteléseket. Feladata még a Hivatalhoz érkezett 
minden angol nyelvű iratnak a kezelése, szükség szerinti lefordítása, értelmezése. 
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11. A Honvédség által a személyi állománynak okozott károk 
megtérítése 

Az e fejezetben tárgyalt időszakban a kártérítési felelősséggel összefüggésben a 
pénzügyi és számviteli szervek feladatai lényegében nem változtak. Azok a 
jogszabályok viszont, amelyek alapján feladataikat végezni kellett, jelentősen 
átstrukturálódtak. A jogállási törvényekkel részleteiben is magasabb szinten történt a 
szabályozás. A törvényi felhatalmazás alapján került sor (az azóta is hatályos) 
18/2002. (IV. 5.) HM rendelet kiadására, amely a H onvédségnek a hivatásos és 
szerződéses katonával szemben fennálló kártérítési felelősségének a szabályait 
állapítja meg.  

A HM KPSZH a honvédségi kárfelelősség körében ebben az időben is lefolytatta 
az elsőfokú eljárásokat, megállapította a benyújtott kárigények jogalapját, vagy azok 
hiányát. Megtérítette a hi vatásos, szerződéses, tartalékos és sorállományúak 
felmerült kárait.  

A károsultak járadékait karbantartotta, gondoskodott a jogerősen megállapított 
összegek kifizetéséről. A megalapozatlan igényeket elutasította.  

A folyamatosan változó jogi környezetben a k árosultak ügyeinek törvényes 
intézése biztosított volt. Az ügyek átfutási ideje azonban növekedett, mivel egyrészt a 
károsultak egyre nagyobb számban vették igénybe a kárszolgáltatást, másrészt az 
eljárási szabályok értelmében a biztosító társaságok teljesítéséig kártérítés 
megállapítására nincs lehetőség.  

12. A hivatásos állomány kártérítési felelőssége 

A Hjt. hatálybalépésével párhuzamosan a hivatásos és szerződéses állomány 
kártérítési felelősségéről szóló jogszabályok is megújultak. A 17/2002. (IV. 5.) HM 
rendelet – a Hjt. XIII. fejezetének rendelkezésein túl újból megállapították a hivatásos 
és szerződéses állomány kártérítési felelőssége megállapítása módjának, 
összeghatárainak, mérséklésének és elengedésének részletes szabályait.  

A kártérítési felelősségi körében meg nem térülő kár leírásának és törlésének 
szabályait a 19/2002. (IV. 5.) HM rendelet állapította meg.  

A HM rendelet a kártérítési eljárás rendjében jelentős feladatokat hárít a pénzügyi 
és számviteli szervekre is.  

13. A pénzügyi és számviteli szolgálat szakember utánpótlása és 
szakképzése 

A tiszti beosztások betöltése szempontjából kiemelkedő jelentősége volt (és van) 
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola 
pénzügyi szakán folyó négyéves képzésnek, amely a tiszti utánpótlás legnagyobb 
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részét biztosítja. Kis számban utánpótlási forrás a más (polgári) felsőoktatási 
intézményekben honvédségi ösztöndíjasként végzettek felvétele.  

Néhány számadat jól ábrázolja a pénzügyi tiszti utánpótlás helyzetét. 2003-ban a 
ZMNE BJKMF pénzügyi szakán végzős tiszt nem volt, a III. évfolyamon 20 fő tanult. 
A szükséges utánpótlás biztosítására korábban kétévenként 20 fővel indítottak 
szakot. A HM PSZSZ rendszeresített létszámának csökkenése viszont azt tette 
indokolttá, hogy csak három-évenként, 15 fővel induljon az első évfolyam.  

Jelentős szerepet tölt be ebben az időszakban is a magasan kvalifikált, katonai 
gazdasági – köztük pénzügyi és számviteli – szakember utánpótlásban a Budapesti 
Közgazdaságtudományi (később: CORVINUSZ) Egyetem, Védelemgazdasági 
Tanszékének tevékenysége.  A tanszék gyakorlatilag a HMKPSZH főigazgatójának 
közvetlenül alárendelt (de a HM PSZNYI szervezeti elemeként működő) 
Hadigazdasági Oktatási Osztály (a későbbi: Védelemgazdasági Felkészítő Osztály). 

A tiszthelyettesi utánpótlás forrását – a szervezett pénzügyi tiszthelyettes képzés 
hiányában – a Honvédség pénzügyi szakképesítésű közalkalmazottai köréből, vagy 
a polgári életből megfelelő képesítéssel felvett személyek képezik.  

Az egyre növekvő és bonyolultabbá váló feladatok elvégzésének, a m agasabb 
szintű technikai eszközök alkalmazásának fontos feltétele a pénzügyi és számviteli 
területen dolgozóknak a meglévő alapképzettségükön felüli (tovább-) képzése. 
Ennek formái a HM PSZSZ-en belül szervezett rendszeres összevonások, a 
meghatározott személyi körre kiterjedő, végzettséget is nyújtó – levelező – oktatás, 
egyes speciális feladatokra felkészítő tanfolyamok, esetenkénti továbbképzések.  

Fontos szerepe van a személyi állomány önkéntesen vállalt szakképzésének is. E 
körben említhető az egyetemi doktori cím és más magasabb szintű képzettségek, 
mint például a könyvvizsgálói, a mérlegképes könyvelői, az adótanácsadói oklevél 
megszerzése iránti igény. 

14. A honvédelmi szervezetek gazdálkodásának információs 
rendszere 

A honvédelmi szervezetek számvitele a K GIR-re támaszkodik. A rendszer 
fokozatos bevezetését a HM közigazgatási államtitkára és a HVKF 15/1998. (HK. 8.) 
sz. együttes intézkedése rendelte el. A KGIR a pénzügyi számviteli információs 
(al)rendszeren kívül magába foglalja az integrált humánpolitikai és a l ogisztikai 
gazdálkodási alrendszereket, valamint ezen rendszerek adatbázisára épülő védelmi 
erőforrás, költségvetés tervező és vezetői információs alrendszereket.  

A humánpolitikai alrendszer (HRMS) a humán erőforrás gazdálkodási, valamint a 
személyi állomány pénzbeni személyi juttatásai elszámolását megvalósító modulokat 
foglalja magába. A – a tervezett – logisztikai gazdálkodási alrendszer (LGIR) részei: 
a tárgyi-eszközgazdálkodási, a k észletgazdálkodási és a megrendelés modulok. A 
pénzügyi-számviteli alrendszer a főkönyvi könyvelés, a kintlévőségek (követelések) 
és a kötelezettségek (tartozások), majd a később bevezetett házipénztár moduljaiból 
áll. 
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A KGIR alapvetően a központi adatbázisban tárolt adatok közvetlen módosítására 
épül, de a r endszer más típusú kapcsolatokat is tartalmaz. Az alapadatok a 
keletkezési helyük szerint illetékes honvédelmi (gazdálkodó) szervezeteknél a 
pénzügyi-számviteli, logisztikai és az alapnyilvántartás vezetésére kötelezett 
személyügyi szakállomány rögzítése, a rendszergazda ellenőrzése és feldolgozása 
útján válnak a központi adatbázis részévé. 

A pénzügyi-számviteli alrendszer vonatkozásban az ellenőrzést és a feldolgozást 
a HM TPSZI-k végzik. Az önálló pénzügyi szolgálattal rendelkező honvédelmi 
szervezetek, mint pl. a katonai felsőoktatási intézmények, a honvéd-kórházak stb. 
adatrögzítési feladatai azonosak a H M PSZSZ ellátási körébe tartozó honvédelmi 
(gazdálkodó) szervezetekével, jogosultságai és kötelezettségei pedig részben, vagy 
egészében megegyeznek a HM TPSZI-kével. 

A helyi adatbázisok kialakításának és kezelésének szabályait, az adatszolgáltatás 
rendjét, a feldolgozások végrehajtásának szabályait, a k özponti adatbázishoz 
hozzáférés és lekérdezés jogosultságát és módját, a visszanyerhető információk 
körét, a szakterületre vonatkozó szabályok határozzák meg.  
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