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RENDSZERÉNEK ÁTTEKINTÉSE 

Oláh János 1 

Rezümé 

Az általam vezetett minisztériumi főosztály hajtja végre a Magyar 
Honvédség (köz)beszerzési rendszerének adminisztratív működtetésének 
feladatait (a tárcaszintű Éves Beszerzési Terv összeállítását, az évközi 
módosítások átvezetését, modellezést, adatszolgáltatást, ellenőrzést stb.).  

A cikk a címben foglaltaknak megfelelően a Magyar Honvédség je-
lenleg működő (köz)beszerzési rendszerére vonatkozó áttekintést vázolja 
fel.  

Ennek megfelelően röviden bemutatásra kerül a védelmi szférát érin-
tő háttérszabályozás, a tervezés egyes elemei, valamint a beszerzések 
végrehajtásának folyamata is. 

Szerzőként fontosnak tartom e tervezési és eljárási alrendszer meg-
ismertetését, mivel az alrendszer működési eredményeként valósulnak 
meg azok a szerződések, illetve konkrét termék és szolgáltatás igénybe-
vételek, amelyek a hátterét adják az ország védelmi képességeinek fenn-
tartásának, valamint a katonai szervezetek napi életének biztosításának. 

Bevezetés  

„A (köz)beszerzés a közvagyon kialakulásával egyidős, az adózás és 
Oláh János ezredes, ZMNE PhD. hallgató.a gazdaság globálisabbá vá-
lásával (az ipari forradalom és kapitalizmus térhódításával) jelent 
meg.”[1] A (köz)beszerzési eljárástechnikák, a (köz)beszerzés személyi 
és tárgyi hatálya, lényegében a (köz)beszerzés teljes rendszere folyamatos 
változáson ment keresztül az adott állami berendezkedés függvényében. 

                                                   

        



  

Magyarországon a kilencvenes évek elejéig az alkalmazott (köz)be-
szerzési jogszabályok hiányosak és elnagyoltak voltak. A rendszerváltás-
kor a módosítások helyett új, egységes törvény megalkotására volt szük-
ség. Magyarország első, kimondottan a (köz)beszerzésekről szóló átfogó 
törvénye az 1995. évi XL. törvény, az ún. „régi Kbt.” volt. A szabályo-
zás fő célja az volt, hogy rögzítse a (köz)beszerzési eljárások szabályait, 
biztosítsa az államháztartási forrásokból lebonyolított beszerzések átlát-
hatóságát, a valódi verseny megvalósulását. Ugyanakkor cél volt a nem-
zetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeink teljesítése is, vagyis a 
joghar-monizációs politikának megfelelően az európai uniós szabályozás 
és a versenyeztetési eljárások fokozatos átvétele.  

Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkkal, 2004. május 01-én 
lépett hatályba az uniós szabályozással teljes mértékű harmonizációt 
eredményező ún. „új Kbt.”, azaz a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény, amely természetesen törvényi alapja a Magyar Hon-
védség (köz)beszerzési rendszerének is. 

A közbeszerzés jelenlegi szabályrendszere egyrészről tiszta és nyil-
vános, az ajánlattevők esélyegyenlőségét biztosító versenyeztetési eljá-
rással a közpénzfelhasználás hatékonyságát akarja növelni; azaz, hogy a 
közbeszerzési szerződéseket mindenfajta diszkrimináció nélkül a legjobb 
ajánlatot tevő nyerje el: az, akinek ajánlata leginkább eleget tesz „a pén-
zért valódi értéket” elvének. Másrészről az átláthatóság, széleskörű elle-
nőrizhetőség, a verseny tisztaságának biztosításával visszaszorítsa a köz-
pénzekkel való visszaéléseket, a korrupciót. 

A Magyar Honvédség gazdasági környezete a rendszerváltás óta je-
lentősen megváltozott. A hadsereg a piac általános szereplőjévé vált; elő-
nyök, szerzett jogok nélkül. A piacgazdaságban a szerződések döntően 
egyenrangú felek között, szabad akaratukból jönnek létre. A szabad pia-
con a verseny kevésbé vagy egyáltalán nem korlátozható. Az államilag 
szabályozott piac korábban biztosított előnyei mára már háttérbe szorul-
tak.  

A tárca (köz)beszerzéseinek szabályozási háttere 

A közbeszerzési törvény 

A hatályos közbeszerzési törvény átfogóan szabályozza a közbeszer-
          

       
         



  

házás) tekintetében. A törvény – a jogharmonizációs követelményekre is 
tekintettel – a hatályos szabályozásnál differenciáltabb szabályozási meg-
közelítést követ, egyrészről az értékhatárokhoz kapcsolódóan, másrészről 
az ajánlatkérők, illetve a közbeszerzési tárgyak szerinti eljárási szabályai-
nak tekintetében. 

A közösségi irányelvek rendelkezései a közösségi értékhatárokat el-
érő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárásokra vonatkoznak. Az 
európai közösségi értékhatárok magyarországi viszonyok között azonban 
meglehetősen magasak, így indokolt a nemzeti értékhatárok fenntartása 
is. A nemzeti értékhatárok fenntartásával biztosítja a törvény, hogy a 
közpénzek felhasználásával megvalósított beszerzések minél nagyobb 
hányadában kelljen a versenyeztetést és a nyilvánosságot biztosító közbe-
szerzési szabályok szerint eljárni, ezzel is elősegítve az általa megfogal-
mazott célok elérését (ugyanakkor „a törvénnyel szemben az ajánlatké-
rők és az ajánlattevők részéről is gyakran megfogalmazódik az a vád, 
hogy túlságosan bürokratikus, minden részletet szabályozni kívánó, me-
rev joganyag”[2]). 

Különböző értékhatárok meghatározása nem egyedülálló az Európai 
Unió tagállamaiban, illetve a tagjelölt államokban. A közösségi értékha-
tár feletti és a nemzeti értékhatár feletti közbeszerzések esetében az eltérő 
eljárásrend meghatározása nem tiltott, azonban teljesen különböző eljárá-
si szabályrendszert létrehozni nem célszerű. 

A törvény átfogóan szabályozza a közbeszerzések témakörét, ugya-
nakkor a védelmi szférát érintő beszerzések vonatkozásában kormány-
rendeleti szintű különszabályozást enged. 

A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő  
beszerzések szabályozása 

Az új Kbt. lehetőséget biztosít a védelmi beszerzések sajátosságai-
nak érvényesítésére. A kivételek között előírja, hogy a törvény szerinti 
eljárást nem kell alkalmazni a védelem terén az ország alapvető biztonsá-
gi érdekeit érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra 
szánt áruk (fegyverek, lőszerek, hadianyagok) beszerzésére, illetőleg 
szolgáltatások megrendelésére és felhatalmazza a kormányt, hogy rende-
letben határozza meg vonatkozó sajátos szabályokat. 

        
           



  

uniós országok hadseregei többnyire hazai gyártású haditechnikai esz-
közökkel vannak felszerelve). 

Fontos a hatása a magyarországi védelmi beszerzésekre, hogy a 
2004. július 12-én a Miniszterek Tanácsa létrehozta az Európai Vé-
delmi Ügynökséget (European Defence Agency- EDA) abból a célból, 
hogy a szervezet támogassa a tagállamok törekvéseit az európai válság-
menedzselésre irányuló védelmi képességeik javítása területén, valamint 
azért, hogy támogassa a közös európai biztonsági és védelmi politika 
fenntartását és jövőbeni fejlesztését. Bár Magyarország először elutasítot-
ta az EDA kezdeményezéséhez történő csatlakozást, azonban ez a döntés 
később felülvizsgálatra került. 2007. május 14-én Brüsszelben miniszteri 
szintű tanácskozáson bejelentettük Magyarország csatlakozását a ma-
gatartási kódexhez. 

Az államtitkot vagy szolgálati titkot érintő beszerzések szabályozása 

Az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, 
nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést 
igénylő beszerzésekre a hatályos közbeszerzési törvény nem vonatkozik, 
de annak felhatalmazása alapján külön kormányrendelet szabályozza e 
szakterületet. A Magyar Honvédség speciális feladatai miatt nagyszámú 
ilyen jellegű beszerzést bonyolít le. 

Az ilyen jellegű beszerzések esetén is alapelv a verseny tisztasága, 
az esélyegyenlőség biztosítása az ajánlatkérők között, ugyanakkor az eljá-
rásban résztvevőknek minden körülmények között biztosítaniuk szüksé-
ges a minősített információk megőrzését. Ajánlattevők csak a katonai 
nemzetbiztonsági szolgálatok által összeállított jegyzékben szereplő – 
minősítési eljáráson átesett – vállalkozások lehetnek. Fontos, hogy e 
kormányrendelet csak akkor alkalmazható, ha az Országgyűlés illetékes 
bizottsága külön engedélyezte az ún. rendes közbeszerzési eljárások al-
kalmazásának mellőzhetőségét. 

A NATO Biztonsági Beruházási Program  
beszerzéseinek szabályozása 

A védelem terén megvalósuló beszerzési eljárások speciális részét 
         

       



  

sége megtartására vagy fejlesztésére irányulnak, minősített ajánlattevők-
kel és zárt eljárási rendel. 

A központosított közbeszerzési rendszerre vonatkozó szabályok 

A közbeszerzési törvény felhatalmazza a kormányt, hogy a közbe-
szerzések egy részét központosított közbeszerzés keretében centralizálja. 
Így a kormány joga meghatározni, hogy ennek hatálya mely szervezetek-
re terjed ki és milyen beszerzési tárgyak esetén kötelező alkalmazni. A 
Honvédelmi Minisztérium szintén köteles a központosított közbeszerzés-
re vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni. 

E szabályozás célja „az állami ráfordítások csökkentése, a rendel-
kezésre álló előirányzatok tervszerű felhasználása, a nagy tömegű köz-
pontosított beszerzésekből fakadó közgazdasági előnyök kihasználása, 
illetve az eljárások lebonyolításához szükséges megfelelő szakértelem 
biztosítása.”[3]  

A központosított közbeszerzés előnye – a nagy tömegben való be-
szerzés jelentette általános gazdasági hasznon túl -, hogy az igénytámasz-
tó katonai szervezetek válláról jelentős adminisztrációs terhet vesz le, hi-
szen az eljárások lefolytatásának terhét nem kell viselniük. Ugyanakkor a 
szigorúan és részletesen meghatározott állami normatívák egyben a mi-
nőségbiztosítás fontos elemei is, hiszen a nyertes beszállítóknak igazolni-
uk kell, hogy ezen elvárásoknak megfelelnek. 

A tárca gazdálkodási modellje 

A honvédelmi tárca az általános állami szabályzók adta keretek kö-
zött, a gazdálkodási rendszeréhez alkalmazkodó, sok tekintetben sajátos 
(köz)beszerzési rendszert hozott létre. E rendszer jogszabályi alapja – a 
Kbt-én kívül – a tárca minden szervezetére kiterjedő, a beszerzések belső 
eljárási rendjét szabályzó HM utasítás (továbbiakban: Utasítás). 

A Magyar Honvédség katonai szervezetei az államháztartásról tör-
vény alapján önálló költségvetési szerveknek minősülnek, saját gazdál-
kodási jogkörrel rendelkeznek. A közbeszerzési törvény szerint gazdál-
kodási jogkörük azt jelenti, hogy a (köz)beszerzés rendszerében önállóan 
is ajánlatkérők lehetnének, illetve saját (köz)beszerzési eljárásokat foly-

  



  

A tárca gazdálkodási rendszere a törvény által biztosított jogkört 
azonban behatárolja, mivel az központi és intézményi szintre tagozódik: 

• A központi szintet alapvetően két nagy szervezet, az ingatlankeze-
léssel, fejlesztéssel, fenntartással, üzemeltetéssel foglalkozó HM 
Infrastrukturális Ügynökség (továbbiakban: HM IÜ) és a kato-
nai termelői logisztikai rendszert működtető HM Fejlesztési és 
Logisztikai Ügynökség (továbbiakban: HM FLÜ) alkotja (a HM 
FLÜ külön beszerzési igazgatóságot működtet erre a célra). E 
két szervezet a Magyar Honvédség egészére vonatkozóan végez 
tervező, beszerző, elosztó feladatokat, így meghatározzák, melyek 
azok a termékek, amiket csak központi szinten lehet beszerezni. E 
termékek vonatkozásában az egyes csapatok igényeit természet-
beni ellátással, illetve szolgáltatással elégítik ki. 

• Az intézményi gazdálkodás szintjén a központi ellátás körébe nem 
tartozó, kis volumenű beszerzések tartoznak, amelyek a csapatok 
napi működését hivatottak biztosítani (pl.: élelmezés-ellátás egyes 
elemei). Ez a gyakorlatban azt jeleni, hogy a csapatok számára 
csak a költségvetési források egy része kerül jóváhagyásra, a Ma-
gyar Honvédség működéséhez szükséges eszközök, anyagok, 
szolgáltatások beszerzése, elosztása döntő részben a központi 
gazdálkodás szintjén valósul meg. 

Az intézmények lehetősége tovább szűkül a beszerzések területén. 
Tekintettel arra, hogy a közbeszerzések végrehajtása komoly jogi és gaz-
dasági ismereteket igényelhet, a katonai szervezetek kötelesek megbízni 
az eljárások lebonyolításával a HM IÜ-t vagy a HM FLÜ-t. Így a szer-
vezetek az igényeiket – a részletes műszaki követelményekkel – adják 
meg a beszerzést végző szervezetnek, illetve tagot delegálnak a bíráló bi-
zottságba, de az eljárás technikai lebonyolításáért, törvényességéért nem 
ők, hanem a (köz)beszerzési eljárást lebonyolító szervezet felel. 

A tárca beszerzéseinek tervezése 

A honvédelmi tárca beszerzéseit alapvetően a Magyar Honvédség 
előtt álló rövid és hosszú távú feladatok határozzák meg. Beszerzések tör-
ténhetnek még rendkívüli feladatok eredményeként, azonban ezek 
nagyságrendileg kisebbek, kell, hogy legyenek az előző, nagy csoport-

         
          

    



  

Az előre tervesített beszerzések 

Az előre tervesített beszerzések a tárca 10 éves alapterv dokumen-
tációjának részét képező hosszú távú feladat-, erőforrás- és költségter-
vek tárgyidőszakra vonatkozó részeként kerülnek tervezésre. Ezek a ter-
vesített beszerzések többnyire éveken átívelő feladatok (infrastrukturális 
beruházások, haderő-fejlesztés, nemzeti program stb.), amelyek előkészí-
tésére (tervezésére) és a beszerzési folyamat végrehajtására elegendő idő 
áll rendelkezésre. A hosszú és rövidtávú tervek egymásra kell, hogy épül-
jenek, mivel a stratégiai kérdésekben a folyamatosságnak érvényesülnie 
kell. 

A tervjavaslatokban csak olyan beszerzések szerepelhetnek, amelyek 
a Tárca Védelmi Tervező Rendszerében szerepelnek, ezen felül egyéb 
rendezőelvek (pl.: nemzetközi kötelezettségvállalások, a haderőfejlesztési 
célok, a létszám és haderő struktúra stb.) kerülnek figyelembevételre. 

A tervezési folyamat kezdete 

A tervezési folyamat a katonai képességek és szakmai feladatok 
meghatározásával történik. A fenti rendező elvek alapján ki kell dolgoz-
ni a védelmi-tervezési irányelveket, amelyek tartalmazzák az előző év fe-
ladatai végrehajtásának, az erőforrások, a költségvetési előirányzatok fel-
használásának előzetes értékelését, a 10 éves alaptervvel összhangban a 
következő évek erőforrás- és költségvetési tervezésének elveit, feladatait, 
a további évek stratégiai céljait, fő irányait. Meg kell határozza a katonai 
szakmai feladatokat, majd azokat le kell bontani a tárca és háttérintéz-
ményei, a középirányító valamint az önállóan katonai gazdálkodó szerve-
zetek részére.  

Az igények megfogalmazása 

Az érintett gazdálkodó szervezetek a hatályos szabályzók, a megha-
tározott feladatok, az ágazati normák, normatívák, állománytáblák, 
munkaköri jegyzékek alapján igényterveket készítenek. Az igényterveket 
saját, alárendelt és utalt bontásban a működésre és fejlesztésre elkü-
lönítetten készítik, külön megjelenítve egyrészt a saját hatáskörű költség-
vetési előirányzatok tervezett felhasználását, másrészt a természetben biz-
tosításra tervezett központi ellátású eszközök, anyagok, készletek és szol-

       



  

Az igények összesítése 

A tárca 10 éves alapterv dokumentációjának részét képező hosszú 
távú feladat-, erőforrás- és költségtervek tárgyidőszakra vonatkozó ré-
szének pontosítása és lebontása után, a költségvetési előirányzatok terve-
zésével egy időben, a honvédelmi szervezetek, az erőforrás terveik alap-
ján, a HM Védelemgazdasági Főosztály (továbbiakban: HM VGF) 
szakmai irányítása mellett összeállítják Éves Beszerzési Tervüket. 

A tervben a (köz)beszerzéseket elkülönítetten kell szerepeltetni. Az 
elkészített és a honvédelmi szervezet vezetője által aláírt tervet az Utasí-
tás 1. számú melléklete szerinti formában a tárgyévet megelőző év októ-
ber 31-ig kell megküldeni az alábbiak szerint: 

• Az inkurrencia kezeléssel kapcsolatos (köz)beszerzésekre vonat-
kozó részét a HM VGF; 

• Az infrastrukturális (köz)beszerzésekre vonatkozó részét a HM 
IÜ; 

• Az összes többi szakterületet érintő (köz)beszerzésekre vonatkozó 
igényt a HM FLÜ részére (a katonai nemzetbiztonsági szolgála-
tok saját tervezési és eljárási hatáskörrel rendelkeznek). 

Az éves beszerzési tervek elkészítése során az Utasítás 1. sz. mel-
lékletének I. részében a tárgyévi előirányzatok terhére tervezett beszerzé-
seket, az Utasítás 1. sz. mellékletének II. részében pedig a tárgyévet kö-
vető évi előirányzatok terhére, de a tárgyévben indításra tervezett 
beszerzéseket kell feltüntetni. Az Utasítás 1. sz. mellékletének II. részé-
ben szereplő beszerzések aránya nem haladhatja meg a tárgyévre terve-
zett beszerzések költségvetési előirányzat szükségletének 50%-át. 

A HM IÜ és a HM FLÜ saját igényterveik és a honvédelmi szerve-
zetek tervei alapján elkészítik szakterületük vonatkozásában az Éves Be-
szerzési Tervet, majd november 30-ig megküldik a HM VGF részére. A 
HM VGF a szakterületi terveket összesíti és – együttműködve a HM 
Védelmi Tervezési Főosztállyal (továbbiakban: HM VTF) – a Magyar 
Honvédség 10 éves képesség- és feladatterve, valamint erőforrás- és költ-
ségtervezéssel megalapozott igényterve alapján felülvizsgálja és az érin-
tett honvédelmi szervezetekkel egyeztetve szükség szerint módosítja az 

         
         



  

Éves Beszerzési Terv összeállításánál figyelembe kell venni a hadfelsze-
relési eszközök és anyagok rendszerbe (szervezetbe) állítására és kivoná-
sára vonatkozó rendelkezéseket is. 

A HM KPÜ az Éves Beszerzési Tervet – az éves költségvetési 
tervjavaslattal történő egyeztetést követően – ellenjegyzi, majd december 
02-ig a HM VGF részére megküldi. A HM VGF az Utasítás szerinti eljá-
rási rendnek megfelelően az Éves Beszerzési Tervet jóváhagyásra a 
honvédelmi miniszter részére felterjeszti. A jóváhagyott Éves Beszerzési 
Tervben szereplő (köz)beszerzési eljárások külön engedélyeztetés nélkül 
kezdeményezhetők. 

A honvédelmi szervezetek elemi költségvetésének jóváhagyását kö-
vetően a HM VGF, együttműködve a HM VTF-vel az Éves Beszerzési 
Tervet egyezteti a jóváhagyott költségvetéssel, majd a HM VTF véle-
ményezése és a HM KPÜ ellenjegyzését követően intézkedik a szüksé-
ges módosítások átvezetésére. 

Az Éves Beszerzési Tervben szereplő (köz)beszerzések igényválto-
zás módosítását, vagy a tervben nem szereplő, soron kívüli feladatok 
(köz)beszerzési igényeit külön kell engedélyeztetni. Az adott (köz)be-
szerzésre vonatkozó kérelmet az Utasításban meghatározott eljárási 
rendnek megfelelően kell felterjeszteni. A kérelem jóváhagyása után a 
HM VGF tájékoztatja az érintett honvédelmi szervezeteket a 
(köz)beszerzés engedélyezéséről, valamint intézkedik az Éves Beszerzési 
Terv módosítására. Ezt követően a folyamat megegyezik az Éves Be-
szerzési Terv alapján indított (köz)beszerzések lefolytatásának rendjével. 
Az Éves Beszerzési Terv módosítása – a közösségi értékhatárt elérő és 
meghaladó értékű közbeszerzési eljárások esetében – csak a Kbt. előírá-
sainak maradéktalan betartásával kezdeményezhető. 

A beszerzési eljárások végrehajtása 

A fentiek szerinti tervezési folyamat után az adott (köz)beszerzési 
eljárás lefolytatásra kerül az Utasítás, mint a tárca (köz)beszerzési 
rendszerét átfogóan szabályozó, a belső eljárásrendet tartalmazó jog-
szabály végrehajtási előírásainak alapján. Ennek alapján a HM IÜ és a 
HM FLÜ saját kezdeményezésre vagy megbízás alapján lefolytatja a 
Magyar Honvédség egészére vonatkozóan a nemzeti értékhatár felét elérő 

      
           

          



  

zati eljárások tekintetében járhatnak el saját hatáskörben. A (köz)beszer-
zési eljárásokkal érintett valamennyi katonai szervezet rendelkezik a 
szervezeti, illetve személyi feladat és felelősségi rendszert meghatározó 
(Köz)beszerzési Szabályzattal. 

A két beszerző szervezet valamennyi közbeszerzési és központo-
sított közbeszerzési eljárásra vonatkozóan kizárólagos eljárási jogo-
sultsággal rendelkezik. A katonai szervezetek csak pályázati eljárá-
sokat folytathatnak le (a mindenkori közbeszerzési értékhatárt nem 
meghaladóan), míg egyes speciális szervezetek (Zrínyi Miklós Nem-
zetvédelmi Egyetem, Állami Egészségügyi Központ) a nettó 5 millió 
forint értéket elérő beszerzéseiket tárgykörtől függően a HM IÜ vagy 
a HM FLÜ útján folytathatják le. 

Befejezés 

Ahogyan az előzőekben láthattuk a (köz)beszerzés nemzetközi és 
hazai szabályozási alapjai kialakításra kerültek és megszilárdultak, va-
lamint már évtizedes gyakorlat és szakmai tudás is kapcsolódik hozzá-
juk. Ezeken a kereteken belül kell a szinte folyamatos hatásköri és szer-
vezeti átalakítások mellett a Magyar Honvédség új képességeinek 
kialakításához vagy meglévő képességeinek fenntartásához szükséges 
termékeket és szolgáltatásokat beszerezni. Ez a katonai (köz)beszerzési 
rendszer valamennyi résztvevőjének közös feladata. 
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