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A HOSSZÚTÁVÚ VÉDELMI TERVEZÉSRŐL 

Mezey Gyula1 

A cikk a hosszú távú védelmi tervezés elvi kérdéseivel foglalkozik. 
Csak a racionális döntéshozatal analitikus módszereiről lesz szó – a 
döntéselméletet, a társadalmi jólét elméletet, és a költség-haszon elmélet 
lehetőségeit vetjük össze. Ez utóbbin belül összehasonlításra kerülnek a 
költség-haszonelemzés, a költség-hatásosság elemzés, és a költség-
hatékonyságelemzés lehetőségei a PPBS (tervezési, célprogram-indítási, 
erőforrás- és költségtervezési rendszer) újabb változatainak az alkalma-
zásában.  

1. A hosszú távú védelmi tervezés és a kockázat-alapú döntések 

Az a cél, hogy megmondjuk, mekkora és milyen összetételű lehet az 
a haderő, amelyet az ország még fenn tud tartani. Ez a politikai és a 
szakmai célokat tekintve egy kompromisszum lesz, hiszen sok területen 
el kell fogadni kevésbé ambiciózus célokat és eszközöket. A kapott had-
erőszerkezettel ugyan a fegyveres erők képesek lesznek küldetéseik vég-
rehajtására, de arra már vélhetően nem, hogy ezeket egyidejűleg és egy-
formán magas színvonalon teljesítsék. 

Ugyanakkor a legfontosabb célok tekintetében, azok elérésére mé-
gis a jelenleginél nagyobb képességgel kell rendelkezni. Általában igaz, 
hogy a hadsereg mérete csökkenni fog, ugyanakkor a reagáló-képessége 
javulni fog, különösen, ami a nemzetközi műveleteket illeti.  

A haderő háborús időszakra vonatkozó szerkezetének váza lépcső-
zetesen közelíthető. Először a fegyverrendszerek, majd az azokat kiszol-
gáló csapatok után, a konkrét fegyverrendszer hatékony működtetéséhez 
alkalmas csapatszerkezet, és végül a vezetési rendszer alakul ki.  

A szervezeti átalakítás közepette azonban „semmiképpen sem” 
csökkenhetnek azok a képességek és azoknak a szakmai ismereteknek a 
bázisa, amelyek-e céloktól, feladatoktól csaknem függetlenül, jelen idő 
szerint a katonai védelem elhagyhatatlan részének tekintenek. Egy idő 

                                                      
1 Dr. habil Mezey Gyula egyetemi docens ZMNE Vezetési és szervezési tanszék. 
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múlva egyszerűen mégsem lesz tér még a fenti „semmiképpen sem” 
csökkenthető, de fenn pénzügyileg mégsem tartható katonai szakmai terü-
letek részére. A leépítés lassabban ugyan, de ezeknél is helyenként be fog 
következni azért, hogy korszerűbb, az akkori új kihívásokat megválaszoló 
új képességeket, funkciókat építhessünk fel. 

Az kétségtelen, hogy a leépítések, és a pénzügyi korlátok következ-
tében az ország nagyobb biztonsági kockázatot vállal, hiszen a védelem 
teljes spektrumában korántsem „önellátó”. De legyünk őszinték – talán 
soha nem is volt az teljes mértékben. Nagy veszélyek csak néhányszáz 
évenként jelentkeztek és - európai összefogás nélkül – akkor mindenkép-
pen elháríthatatlannak bizonyultak. Hisszük, hogy ezt a tudatosan felvál-
lalt biztonsági kockázatot NATO tagságunk, EU tagságunk bőven ellen-
súlyozza.  

Portfolió-tervezéssel a haderőfejlesztés, a védelmi beruházások, be-
szerzések optimális keverékét keressük. Elméletek segítik annak kivá-
lasztását, hogy egy-egy tervezési döntés alkalmával melyik döntési alter-
natíva, cselekvési változat a legjobb: de ehhez vajon a költség-haszon 
elmélet (CBA), a döntéselemzés (DA), vagy a társadalmi jólét alapján 
történő választás elmélete (SWT) lenne-e a legalkalmasabb alap? Ve-
gyük ezeket sorra röviden. 

1.1. Döntéselemzés (DA) 

Alapfeltevésünk itt az, hogy a döntéshozó (pl. egy testület), stabil 
döntési környezetben úgy választ cselekvési változatok közül, hogy célja-
inak halmazát mennél inkább elérje. Azonban a döntéselemzés eredeti-
leg egyetlen döntéshozót tételez fel, ezért döntéshozó testület (azaz cso-
port) esetét is erre vezetik vissza, de ekkor egy specialistára van szükség 
(ő a döntéselemző), aki szakértő módon rendezi össze (struktúrálja) a 
döntési modell elemeit: a cselekvési változatokat, kimeneti értékeket, 
hasznokat, valószínűségeket.  

1.2. Társadalmi jólét elmélet (SWT) 

Az SWT felfogható úgy, mint a DA egy különös esete. A társadalmi 
választás elmélete feltételezi, hogy az egyéni preferenciák aggregálásá-
val el lehet jutni a csoport szubjektív észlelt hasznossági maximumához. 

A jövőbeni események, cselekvési változatok valószínűségeinek 
szubjektív becslését és a döntés lehetséges kimeneteire vonatkozó prefe-
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renciák megállapítását, egymástól minél inkább függetlenítve kell végez-
ni. A közvetlenül kifejezett egyéni preferencia az egyén hiedelmeitől 
függ. Ha a csoport-döntést egy kooperatív játéknak tekintjük, akkor – az 
ún. kifizetés (pay-off) helyett, – a csoport jólét-függvényét kellene kalku-
lálni. A preferenciák erősségét pedig éppen a kollektív egyetértéssel lét-
rehozott társadalmi jólét-függvény fejezhetné ki.  

Kimutatható az, hogy elvileg lehetetlen egy társadalmilag optimális 
döntési szabályt találni. Arrow „lehetetlenségi tétele” azonban rámutat, 
hogy erre demokratikusan mindaddig nincsen mód, amíg a csoportdöntés 
ugyan egyéni preferenciák rangsorolásától függ, de a preferenciák erős-
ségét egyénileg nem adták meg – tehát a csoportdöntés vagy diktatórikus, 
vagy önkényes. Kollektív egyetértéssel létrehozott társadalmi jólétfügg-
vényt a mai napig létre nem hoztak. A csoport eredő haszonfüggvénye 
esetleg előállhat pl. úgy, hogy tagjainak preferenciáit akár a döntéselem-
ző, akár a csoport „erős embere” önkényesen súlyozza patriarchális dön-
téshozatal esetében.  

Kimutatták azonban, hogy nem feltétlenül szükséges az egzakt pre-
ferencia-erő értékek megadása, elegendő csupán az értékek konziszten-
ciájának biztosítása2. Ordinális preferencia helyett kardinális reprezen-
tációk, pl. érték-függvények, haszon-függvények használatosak. Az 
érték-függvény a preferencia-erőt méri akkor, ha biztosan tudjuk a több-
változós következményt. A haszon-függvény ugyanezt méri bizonytalan-
ság, kockázat esetén. Lehetséges az, hogy a kockázatot az érték-függvény 
egy további változójának felvéve egy cselekvési változat költsége helyett, 
(vagy mellett) az aggregált kockázatát kalkuláljuk. Ekkor költség-haszon 
összevetés mellett „aggregált kockázat-aggregált haszon” elemzés is 
végezhető, ha pl. a legkisebb kockázatú cselekvési változatot tekintjük a 
legnagyobb hasznot hozónak.  

1.3. Költség-haszon elemzés (CBA) 

A költség-haszonelemzést az SWT olyan speciális esetének tekint-
hetjük, ahol a hatékonyság kritériuma segítségével az egyéni haszonfügg-
vények haszon, illetve költség kategóriái összegezhetők. Első célunk az, 
hogy rájöjjünk, vajon egy újabb erőforrás-reallokáció jobbítja-e a haté-
konyságot? 

                                                      
2 P.Goodwin, G.Wright, Decision analysis for management judgement, 
(Wiley&Sons 1998) p.44. /Vezetői döntést előkészítő döntéselemzés/ 
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Ehhez minden egyes erőforrás-allokáció hatékonyságát kiszámítjuk, 
összehasonlítjuk. Mind a költség, mind a haszon stabil piaci, vagy köz-
vetve meghatározott értékek. A preferenciákat a Pareto-optimumra töre-
kedve meghatározzuk.  

2. Kontrolling 

Elméletileg alapvetően a CBA döntési kritériumait használná egy ún. 
„kontrolling rendszer” a haderő fejlesztésének és a védelmi K+F folya-
matnak, a beszerzéseknek a tervezésére és irányítására3.  

A kontrolling rendszer a PPBS (Planning, Programming, Budgeting 
System), benne iteratív ciklikus folyamat zajlik, melynek tervezési szaka-
szában tűzzük ki a célokat, a programozási szakaszban tervezik a végre-
hajtás folyamatát, a költségvetést kalkuláló szakaszban pedig beállítják a 
pénzügyi egyensúlyt. A védelmi tervezésben a hasznot gyakran valami-
lyen pontrendszerrel kvantifikálják, a költséget részletes életciklus-
költség és rendszer-költség modellekkel számolják. Az idő hatását a net-
tó jelenérték (NPV) tükrözi.  

Habár a PPBS képes a fenti adatok befogadására, de a bizonytalan-
ság kezelésére nem képes, mert az NPV egyetlen feltételezett fejlesztési 
folyamat szcenáriót tükröz. Ezzel szemben az „option pricing” elmélet 
alapján kalkulált ún. „real options” (tényleges lehetőségek) értékelni tud-
ja a rugalmasság, azaz a jövő bizonytalanságai okán nyitva hagyott lehe-
tőségek hasznát is4. Egy beruházási döntés alternatíváit értékelve még azt 
is számba veszi, hogy az, milyen további hatással lenne más jövőbeli al-
ternatívákra, amelyeket választása nyitna5.  

                                                      
3 R.H.Haveman, J.Margolis eds., Public Expenditures and Policy Analysis, (Chi-
cago: Markham Publ. Co. 1970). /Közösségi kiadások és irányvonal elemzése/ 
4 R.C.Merton, Application of option-pricing theory: twenty five years later (No-
bel lecture, 9 December 1997), www.eafit.edu.co/revista/109/merton.pdf. /a lehe-
tőségár elmélet alkalmazása 25 évvel megkésve/ 
5 A.K.Dixit, R.S.Pindyck, Investment under uncertainty (Princeton, Princeton 
University Press, 1994 p.4). /Beruházás bizonytalanság mellett/ 

 

http://www.eafit.edu.co/revista/109/merton.pdf
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A PPBS-nek vannak újabb változatai, pl. PPBEES (ahol a végrehaj-
tás szakaszának irányítása is a szerepel a kontrolling rendszerben). Ezen 
felül azonban a PPBS még kiegészíthető úgy is, hogy alkalmazni tudja a 
„real options” technikát.6 Ehhez azonban szükséges előfeltétel mind az 
RBP (erőforrás-alapú szemléletmód), mind a teljesítmény-irányítás beve-
zetése. 7 

A védelmi tervezés kontrolling rendszere két nagyobb alrend-
szerre tagolható8:  

Egyrészt lényegében egy nagyszabású SWOT-elemzés (a veszélyek-
nek, a védelem erős és gyenge pontjainak, az offenzíva lehetőségeinek 
elemzése) alapján a védelem megerősítése, sebezhetősége kockázatának 
csökkentése áll a fókuszban. Mivel jelenleg az államok többségének 
nincs ellenségképe, nincsen konkrét veszély, ezért gyakran a védelmi ké-
pességeket ott erősítik, ahol az „gyenge”. Ehhez egy technikai részletek-
be még nem menő, a funkcionális meghatározottság szintjén mozgó spe-
cifikáció kezdetben elegendő. Ezt a specifikációt hívják „képesség-
profilnak”. Az elvárt képesség kialakításához azonban szűkös erőforrá-
sok állnak rendelkezésre és e korlátokon belül, amelyek tágítását egyes 
irányokba képességeink fejlesztésével előrelátóan és szisztematikusan 
végezzük (RBP erőforrás-alapú szemléletmód) lehet csak döntési játékte-
rünk. 

Másrészt a teljesítmény-irányítás bevezetése a kontrolling-rendszer 
további kiegészítései (pl. a BSC balanced scorecard) keretében RBP (erő-
forrás-alapú szemléletmód) alapján történik. A másik alrendszer számára 
majd az előbb specifikált „képességek” lesznek a kijelölt célok, amelyek 
végrehajtását tekintjük teljesítménynek és azt a hierarchikus többszintű 
kontrolling-rendszerben irányítjuk. A szintek között többek között szere-
pel stratégiai, operatív, taktikai szint is. Ez a szint meghatározza pl. a ter-
vezés időhorizontját, gyakoriságát, részletességét is.  

                                                      
6 M.Avram N.Kutalika, Real options: managing strategic investment in an 
uncertain world (Boston, MA: Harvard Business School Press,1999)./Valós lehe-
tőségek: beruházások stratégiai meggondolásokkal egy bizonytalan világban/ 
7 N.S.Vonortas H.R.Hertzfeld, Long-term R&D project selection (Washington, 
D.C:George Washington University, November 1995)Hosszútávú K+F szelekció 
www.aoero-space.nasa.gov/library/study/104/hertzfel_doc.pdf. 
8 Ch.Hitch, R.McKean, The Economics of Defense in the Nuclear Age, (Camb-
ridge Mas.:Harvard Univ. Press 1960). /Az atomkor védelemgazdaságtana/ 

http://www.aoero-space.nasa.gov/library/study/104/hertzfel_doc.pdf
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E két fenti alrendszer egymással pl. a PPBE (a PPBS újabb változa-
ta) keretében kapcsolódhat egybe9. A PPBE (Planning, Programming, 
Budgeting, Execution) viszont négy szakaszra van tagolva. A védelmi be-
ruházásokról való döntést gazdaságossági számítás készíti elő, ahol meg 
kell határozni a CEA mutatókat az első és a második szakaszban10. A 
„hatás” helyett a „fontosság” szerinti sorrendet alakítjuk ki az első (ter-
vezési) szakaszban. A „költség” sorrendre a második (programozási) 
szakaszban lesz szükségünk és a „fontosság” és a „költség” egyidejű 
mérlegelése alapján döntünk a programok sorsáról. A harmadik szakasz-
ban (költségvetési tervezés) a pénzügyi fedezet korlátait taglaljuk.  

2.1. A tervezés szakasza 

A tervezési szakasz a következő főbb lépésekből áll: 

• A környezet biztonság szempontjából való elemzése és a szövetsé-
gi kötelezettségek számbavétele. 

• Veszélyelemzés végrehajtása. 

Miért a veszélyelemzésre támaszkodunk? Mert döntenünk kell ar-
ról, hogy mire költsünk többet, biztonságra vagy jólétre. E kérdésre 
adott válaszok megközelítése különböző lehet:  

• Egyesek szerint főleg a veszélytől való félelem a hajtóerő és nincs 
világos korreláció a védelmi kiadások és a GDP között11, – de ezzel 
korántsem ért mindenki egyet. 

• Sokan hiszik, hogy a külpolitika, biztonságpolitika, védelmi politi-
ka, a haderő, hadiipar, K+F mind a biztonságba, az önvédelembe, 

                                                      
9 D.E.Green, An assessment of MOA as a DSS methodology for the management 
of defence equipment requirements, (MDA dissertation 1988) p.7. /MoA a vé-
delmi eszköz-szükséglet meghatározásának döntéstámogatási módszere/  
10 T.Kausal ed., G.Humily, P.Roller, T.Taylor, A comparison of the defense 
acquisition systems of France, Great Britain, Germany, and the United States 
(Defence Systems Management College Press, Fort Belvoir, Virginia 1999) 
pp.4-35./Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország, és az USA védelmi 
beszerzési rendszereinek összehasonlítása/ 
11 J.Castillo J.Lowell A.J.Tellis, J.Munoz B.Zycher, Military expenditure and 
economic growth./Katonai költségvetés és gazdasági növekedés/ 
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egyesek szerint „önbiztosításba” fektetett beruházás és pl. a bizto-
sítók szimulációs pénzügyi modelljeire lehet támaszkodni alapve-
tően. 

• Kutatók folyamatoptimalizáló modelleket javasoltak arra, hogy 
ezekkel magyarázzák a védelmi kiadásokat,12 sőt még az erő al-
kalmazására irányuló, az elrettentési politikát szolgáló döntéseket 
is.13 

• Mások szerint kiindulópont például, hogy a védelemre költött ösz-
szeg főképp két tényezőtől függ14: a védelmi elit létszámának 
nagysága és a politikai légkör a védelmi költségvetés tárgyalásakor. 

• További vélemény az, hogy nincsen rá korrekt módszerünk, hogy 
meghatározzuk, mennyi is elég15. 

• Végül van, aki szerint a fenyegetés-mentesen fenntartható fejlődés 
és a jelenlegi polgári fogyasztás lehetőleg minél kisebb csökkenése 
azok a célok, amelyeket a védelemgazdaság jobb hatásfokával kell 
elérnünk16. És természeten lehetnek még további álláspontok is. 

• Pl. az 1960-as években McNamara az USA védelmi minisztere azt 
a választ adta, hogy jobban centralizálta a döntéshozatalt, bevezette 

                                                      
12 R.Marra, A cybernetic model of the US defense expenditure policy making 
process, (International Studies Quarterly 29 (December)1985) pp.357-384./Az 
USA védelmi költségvetési politika-alakításának egy kibernetikai modellje/ 
13 Ch.Ostrom, B.Job, The President and the political use of force, (American 
Political Science Review 80 (June) 1986) pp. 541-566./Az elnök és az erő politi-
kai célú alkalmazása/ 
14 K.N.Lewis, The discipline gap and other reasons for humility and realism in 
defence planning, (in: Davis ed.: New challenges for defence planning, RAND 
Santa Monica 1994) pp.101-132 p.101./A fegyelmi távolságtartás és egyéb 
szempontok a védelmi tervezés realitásában/ 
15 P.K.Davis, Institutionalizing planning for adaptiveness, (in: P.K.Davies ed.: 
New challenges for defence planning, RAND Santa Monica CA 1995) p.33./A 
tervezés adaptívvá tételéhez szükséges intézményi háttér megteremtése/ 
16 R.Rosecrance, Economics and national security: the evolutionary process, (in: 
R.H.Schultz./Gazdaság és nemzetbiztonság: az együttfejlődés folyamata/ 
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a célközpontos vezetési rendszert, alkalmazta az operációkutatás 
normatív modelljeit.17   

Az előző lépések eredménye alapján a védelmi politika alapelveinek 
és igényeinek jóváhagyása. 

Tegyük fel, hogy elvárható, hogy az új haderő-struktúrával a fegyve-
res erők képesek legyenek arra, hogy békeidőben teljesítsék például az 
alábbi feladatcsoportokat: 

• fenntartsák a katonai jelenlétet a kiemelt prioritást élvező öveze-
tekben, 

• hírszerzést és felderítést folytassanak a magyar érdekterületen, 

• fenntartsák a nemzeti szuverenitást és gyakorolják a „nemzet ha-
tóságának” szerepét, 

• terroristák, szabotázs és más alacsonyintenzitású válságok, fenye-
getések ellen biztosítsák a magyar társadalom létfontosságú (ki-
emelt) tevékenységeit és eszközeit, 

• válságkezelést folytassanak, 

• megállítsák és visszaverjék az ország elleni korlátozott mértékű 
támadásokat, 

• fogadják és együttműködjenek a szövetséges erőkkel (BNT befo-
gadó nemzeti támogatás), 

• fenntartsák a nemzetközi katonai elkötelezettséget. 

A fentieken kívül a fegyveres erők ellátnak még alkalmanként más, 
olyan feladatokat is, amelyek hasznosak a társadalomnak, de amelyek a 
haderő szerkezetének kialakítására ne legyenek befolyással. Ha nem ab-
ból kívánunk kiindulni, hogy milyen összetételű haderő szükséges ahhoz, 
hogy a mindenkori politikai cél (elméletileg) elérhető legyen vele, hanem 
abból, hogy a valóságban majd ezeknek az erőknek a fenntartására csu-

                                                      
17 Wisskirchen, Neubiberg, The problem of choice in cost-effectiveness analysis 
exemplified for the case of the choice of an optimal force structure for the 
Federal Armed Forces of Germany, (Jahrbucher fur NationalOkonomie und 
Statistik 213(2) pp.166-175./Költség-haszon elemzést követő döntés az NSZK 
optimális haderőstruktúrája kiválasztásának esetpéldáján/ 
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pán egy korlátos összeg áll rendelkezésre, akkor a haderő struktúrájá-
nak nagyvonalú felvázolására pl. az alábbi lépések javasolhatók. 

A tervezéshez még szükséges kiinduló alapfeltevések rögzítése  

Ilyen alapfeltevéseink pl.: 

• Háború vagy válság esetén a NATO jelentős segítséget ad, bizto-
sítja azokat a képességeket, amelyekkel mi nem rendelkezünk. 

• A haderő szerkezete függ a mindenkori katonai doktrínától, ame-
lyet időről-időre a védelmi doktrínában és a társadalom helyzeté-
ben történő változásokhoz igazítanak. 

• Az elemzés időhorizontja célszerűen a most beszerzésre kerülő új 
fegyverrendszerek életciklusa. 

• Bár a GDP-nek a haderőre legfeljebb 2-3 %-a fordítható, magának 
a GDP éves értékének előrevetítése mégis szükséges. 

Az előbb rögzített politikai igényekből kiindulva a stratégiai szük-
ségletek szintjére való lebontás igénye: 

Ahhoz, hogy a tervezőknek legyen fix kiindulási pontjuk, el kell 
dönteni, hogy nagyjából mire képes haderőt célzunk meg a jövőben. 
Olyant, amelyik például: nagy létszámú és gerilla hadviselésre is képes 
(de akkor csak gyenge fegyverzete lesz pénzügyi korlátaink miatt), vagy 
inkább olyan legyen, amely agresszió esetén az azt visszaverő NATO-
erők befogadását tudja segíteni, de ezen kívül, egyedül, kevés más képes-
sége van. Esetleg csakis azokkal a képességekkel rendelkezzen-e, ame-
lyeket a NATO mindenkor igényel és teljesen idomuljon ahhoz a struktú-
rához (nem csak idegenben, hanem itthon is) amit onnan éppen elvárnak 
tőle, vagy éppen gyors fejlődésre legyen inkább képes és olyan „káder-
bázis” legyen, amelyről építkezve 2-3 év alatt – ha kell – egy többféle 
képességű és nagyobb haderő állítható fel. Végül nagyjából a jelenlegi 
erők szervezete marad, de a lényegesen kisebb fenyegetettség miatt csök-
kentett létszáma lesz, vagy lehet egyéb változat.  

A jelenleg rendelkezésünkre álló erők színvonalának és ütőere-
jének (képességeinek) felmérése. 

A két előző lépés eredményének összevetése és az eltérés megha-
tározása, hogy azt megszüntessük.  
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A fenntartható haderő struktúráját például az alábbi célok és kor-
látok határolják be: 

• korlátozott pénzügyi erőforrások,  

• a beruházásra és a működésre fordítható költségek arányát is a 
pénzügy határozza meg, 

• a haderő jelenlegi struktúrája radikálisan alakul át,  

• az összlétszám ugyan csökken, de a prioritást élvező területen 
esetleg még nőni is fog, ha ez szükséges ahhoz, hogy ott a reagá-
ló-képesség és a minőség javuljon, 

• a megmaradó csapatok magasabb szintű tevékenységet végeznek 
és a műveleti készenlétük is nő, 

• nemzetközi katonai műveletekre való alkalmasságuk megnő, 

• meg kell őrizni a legfontosabb (kritikus) képességeket és szaktu-
dást, 

Ez utóbbi kritikus képességek például, véleményünk szerint: 

• a szárazföldi haderő képessége, hogy összfegyvernemi művelete-
ket tudjon végrehajtani szövetségesekkel és más fegyveres erők-
kel együttműködve. 

• a légierő azon képessége, hogy levegő-levegő és levegő-föld 
hadműveleteket tudjon végrehajtani, a szövetségesekkel és más 
fegyveres erőkkel együttműködve. 

A változtatások következtében a szárazföldi haderő egyes képessé-
gei gyengébbek, míg a légierő egyes képességei jobbak lesznek. Mindez 
nem jelenti azt, hogy a megváltoztatott haderőstruktúra jobban lenne ké-
pes visszaverni egy nagyarányú külső támadást. De azt jelenti, hogy ha a 
fenti kritikus képességekkel egyáltalán nem rendelkeznénk, akkor sokkal 
sebezhetőbbek lennénk a jelenleg feltételezhető biztonságpolitikai vál-
ságkezelési helyzetek egész sorában. Természetesen azt is jelenti, hogy a 
szövetségi rendszer képességeihez jobban alkalmazkodunk és erőink ha-
tékonysága a munkamegosztás következtében megnőhet. 

Az utolsó három lépés ciklikus ismétlése (stratégiai szintről ope-
ratív szintre, onnan lefelé bontás). 
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Az elemzés a katonai doktrínában megadott célból lebontva részcé-
lokat, célhierarchiát vázol fel. Ezt azért teszi, hogy a részcélokból kiin-
dulva határozza meg az azok eléréséhez igényelt konkrét képességeket. 
Ezután e képességeket megtestesítő fegyverrendszereket és a kiszolgáló 
csapatokat lehet a célhierarchia legalsó szintjére behelyettesíteni. Azt, 
hogy több lehetőség közül próbálgatva a választást, konkrétan milyen 
fegyverrendszer lehet az, amely számunkra még pénzügyileg elérhető – 
nos ezt pénzügyi korlátaink döntően be fogják határolni. Ha ezen belül 
marad a választásra játékterünk, akkor viszont ott katonaszakmai szem-
pontok alapján lehet dönteni. De jegyezzük meg: tervünk alapja a tényle-
ges pénzügyi korlát lesz és csak másodlagos a feltételezett veszélyhelyze-
tek elleni védelmi szakmai igény kielégítése.  

Az, hogy a funkcionális lebontás milyen szintig történik, összefüg-
gésben van a tervezési horizonttal.  

A hosszú távú tervezés pl. a nemzeti biztonsági stratégiából indulhat 
ki és a lebontás vagy a haderő kívánt képességeinek, készültségi fokának, 
struktúrájának akár az egészét, vagy az operatív szint alatt már a hosszú 
időtávra terjedő (pl. K+F) célprogramokat célozhatja.  

A lebontás a katonai doktrínában kategorizált szakfeladat-rendet 
(funkciófákat) követheti pl. az ún. STT (strategy-to-tasks) módszerének 
alkalmazásával.  

A programozást megelőző szükséglet-lebontás az STT-t alkalmazza 
úgy, hogy a funkcionális lebontás a doktrína hierarchia-szintekbe rende-
zett szakfeladat-rendet követi. A szintek általában: küldetés-szint, össz-
haderőnemi hadászati, műveleti, harcászati, fegyvernemi, parancsnoksá-
gi, haderőpótlási, stb. szintek. Mindegyik szinten érvényes a funkciók na-
gyobb kategóriákba (ezek véleményünk szerint megfelelnek a civil válla-
latoknál az ún. stratégiai üzleti egységnek – SBU) való csoportosítása, így 
pl.: vezetési rendszer, hírszerzés, műveleti irányítás, mozgékonyság, a 
haderő védelme, készletek, haderőszervezés, koordináció18.  

Ezek versenyhelyzete, eredményessége önmagában is értékelhető. A 
versenyhelyzet vizsgálatát így mind a haderő egészére, mind a fenti SBU-

                                                      
18 L.Lewis, C.R.Roll, Strategy-to-tasks: a methodology for resource allocation 
and management, (prepared for JUORS, Tokyo, Japan December 6-10, RAND 
Santa Monica CA 1993)./STT: erőforrás-allokáló és erőforrás-gazdálkodási 
módszer/  
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kra külön-külön is el kell végezni. Kiindulópont a küldetés-szint, ami a 
haderőre igényt tartó „piaci igények” fajtáit, a fogyasztói csoportokat, és 
a működési kört azonosítja. A versenyhelyzet értékelésére vagy a portfó-
lió-elemzés technikáit alkalmazzák, vagy analitikus módszerek használata 
írható elő. Esetleg e két értékelési mód kombinálható. 

Konkrét feladat összhaderőnemi tervezéséhez a környezeti feltéte-
lektől függő eltéréseket megadja a „Conditions for Joint Tasks”19. To-
vábbá konkrét feladat teljesítéséhez a teljesítmény (a konkrét környezeti 
feltételektől függő) elvárható szintjei, mint feladat-norma adatok 
kvantitatíve vannak előre megadva mindig a komplex feladat egészére 
vonatkoztatva. A tervezés végül alapvetően a sebezhetőségekből követ-
kező és e fenti normaadatokra támaszkodó ún. elérendő képességprofilo-
kat ad meg és ezek prioritásait rögzíti.  

2.2. A célprogramokra vonatkozó döntések támogatása 

A célprogramok indításáról való döntés szakasza a következő főbb 
lépésekből áll: 

Az előzőleg meghatározott képességprofilokhoz igazodó védelmi 
megoldási lehetőségek gyűjtése. 

A védelmi megoldási lehetőségeknek az adott szituációban való 
megfelelőségének mérlegelése. 

Az optimumra való törekvés nem igényli azt, hogy valamennyi koc-
kázatot csökkentsük, hiszen van olyan védelmi megoldás, ami többe ke-
rül, mint amennyi hasznot képes hajtani. Arra sincs szükség, hogy min-
den egyes veszéllyel szemtől-szembe szálljunk szembe – ez ahhoz 
hasonlítana, mintha egy biztosító ugyanazt a károsodott használati értéket 
állítaná helyre, ahelyett, hogy pénzzel kártalanítana. Lehet, hogy ez sem a 
biztosítónak, sem a biztosítottnak nem igazán jó. A biztosítással a mosta-
ni kockázatot átkonvertálhatjuk a holnapi készpénzes kifizetésre, s a 
pénzt úri óhajunk szerint majd arra fordíthatjuk, ami akkor nekünk a leg-
fontosabb lesz. Például az elaknásított dzsungel aknamentesítése helyett a 
kambodzsaiak talán jobban örülnének, ha az árát kapnák meg – ebből 
egészséges ivóvizet, jobb orvosi ellátást finanszíroznának, ami jóval több 

                                                      
19 NATO Bi-SC Directive 80-90 June 19, 2001 Chapter IV./Bi-SC irányelv/ 
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életet mentene meg, mint a lakatlan dzsungel méregdrágán végzett akna-
mentesítése20  

A közhiedelemtől eltérően, nincsen arra szükség, hogy minden egyes 
veszélyfajtával szemtől-szembe szálljunk szembe. Hogy ez mennyire így 
van, azt bizonyítja az aszimmetrikus hadviselés létezése, az újfajta veszé-
lyeket kifejlesztő haditechnikai kutatás dinamikája és a fegyverkezési 
versenyek története.  

A biztonságot növelő új technikák némelykor csökkenthetik a vé-
delmi funkciók megfelelő szintű ellátásának képességét és új gyenge pon-
tokat hozhatnak létre – ezek nem-tervezett mellékhatások. Ha ezek meg-
szüntetésének költségét is hozzáadjuk a tervezett költséghez, meglehet, 
hogy a haszon már nem éri meg az összköltséget. 

A megfelelőnek ítélt lehetőségek részletesebb vizsgálata a megvaló-
síthatóság szempontjából. 

A döntésig már az erőforráskorlátokat is figyelembe vesszük. Ez 
többek között matematikai programozást (pl. lineáris programozás, cél-
programozás, stb.) jelenthet.  

Programozás történhet hosszú, közép-, és esetleg rövidtávon. A kö-
zéptávú tervezés pl. a nemzeti katonai stratégiából indul ki és a lebontás a 
taktikai szint igényeit is figyelembe véve a katonai szükségletekre, így pl. 
beszerzési programokra fókuszál.  

Döntés a célprogramokról 

Eltérő megközelítési módokat követve lehet hozni bizonytalanság 
mellett a beruházási döntéseket. Van egy szokásos alapelv: az erőforrá-
sokat oda érdemes juttatni először, ahol a haszonból levont költség után 
maradó összeg a legnagyobb (maximális nettó haszon). A döntéselmélet 
azonban más döntési kritériumokat is ismer és természetesen alkalmaz, 
pl. a védelmi tervezésnél gyakran a minimax kritériumot, stb. A döntés 
alapja lehet például: 

• Függések minimalizálása, autarchia maximalizálása; 

                                                      
20 G. Harris, The economics of landmine clearence: case study of Cambodia, 
(Journal of International Development 12, 2000) pp.219-225 p. 224. 
/Aknamentesítés gazdaságossága Kambodzsa esetpéldáján/ 
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• Hasznosság (maximális nettó haszon); 

• Robosztusság (olyan haderő, amely nagyon eltérő helyzetekben is 
jól teljesít);21 

• Igazságosság; 

• Erő. 

Mi a végső célunk? Maximális védelem (költségtől függetlenül), 
vagy minimális várható kár? 

„Egy-az-egyben” való védelem, vagy aszimmetrikus elrettentés, 
vagy inkább „bebiztosítás”, vagy mindez a helyzettől függ? 

Gazdasági szemszögből nézve mind a maximális védelem, mind az 
„egy-az-egyben” való védelem hatékonysága kedvezőtlen22. A társadalmi 
optimum ott van, ahol a nettó haszon maximuma, és a CBA segítségével 
ezt a pontot elméletileg meg lehetne találni.  

Ehhez minden egyes erőforrás-allokáció, és erőforrás ún. lehetőség-
költségét (a második legjobb választási lehetőség költsége) meghatároz-
zuk. A lehetőség-költség közvetlen pénzbeli mérése helyett sokszor kez-
detben csak a használati érték becsülhető, majd ez pénzre konvertálan-
dó. Azonban gyakran igen nehéz a haszon pénzbeli becslése. Jól 
funkcionáló, szabadpiaci gazdaságban az árak elég jól mérhetővé tennék 
a határhasznot, de monopolpiac mellett a WTP (willingness-to-pay) szub-
jektív elemeket hordoz. 23 Ezért előtérbe kerül az, hogy a haszon helyett 
az alternatívák hatásosságának mértékét hasonlítjuk inkább össze.  

                                                      
21 A robosztusságának még sincs kidolgozott mértékrendszere. 
22 I.Ruzicka, Economic and financial assessment of UNHCR`s environmental 
policies, (UNHCR, Geneva 1995) p. 49. /Az UNCHR környezetvédelmi politiká-
jának gazdasági-pénzügyi kiértékelése/ 
23 R.A. Kramer, Advantages and limitations of cost-benefit analysis for 
evaluating  investments in natural disaster mitigation, in:M.Munasinghe, 
C.Clarke: Disaster prevention for sustainable development: economic and policy 
issues, (IBRD and the World Bank, Washington D.C. 1995). /A költség-haszon 
elemzés előnyei és korlátai a természeti katasztrófák elleni védelembe való beru-
házási alternatívák kiértékelésekor/ 
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Költség-hatásosság elemzés(CEA) alkalmazhatósága 

Költség-hatásosság meghatározásához nem feltétlenül szükséges a 
haszon pénzbeni kifejezése. Éppen ezért azokban az esetekben, amikor a 
CBA már nem, a CEA még esetleg mindig alkalmazható. Alapvetően 
két („állandó hatás” és „állandó költség”) CEA megközelítési mód 
használatos24. 

„Állandó hatás” 

A döntéshozó célul kitűz egy elvárt mértékű hatást (effekt) és keresi 
annak legkisebb költséggel való elérési útját-módját. Ilyenkor elegendő 
csak a relatív költségek összehasonlítása.  

A végeredmény erősen szituáció-függő25. Ahhoz, hogy pénzügyi 
egyensúlyt, megvalósítható megoldást (képesség-fejlesztést) hozzunk ki,  
eszköz lehet egyes veszélyszcenáriók ignorálása, mások „átgondolt” 
megválasztása26. 

Fegyverrendszerek, vagy a haderő egységeinek hatásosságát ponto-
zásos technikákkal szokták mérni. Célul ki lehet tűzni például egy olyan 
képességet, amivel valamely veszélyt lehet ellensúlyozni27. 

„Állandó költség” 

Itt a döntési alternatívákat (egységköltségeik ismeretében) beruházá-
si egységre vetített hatásuk szerint rendezzük. A hatásosság pl. modelle-
zés és eltérő szcenáriók mellett végzett szimuláció után felmérhető. Kitű-
nik az, hogy melyik alternatíva eredményezi a legnagyobb hatást, és az 
alternatívák összehasonlításához nincs szükség még a relatív költségekre 

                                                      
24 (UNDRO 1991) pp.137-140. 
25 A.Hallam, Cost-effectiveness analysis, (Network Paper 15 Relief and 
Rehabilitation Network, Overseas Development Institute, London 1996) pp.4-5. 
/Költség-haszon elemzés/ 
26 P.K.Davis, Institutionalizing planning for adaptiveness, (in: P.K.Davies ed.: 
New challenges for defence planning, RAND Santa Monica CA 1994) p.18. 
27 P.Allen, A new RSAS (RAND Strategy Assessment System) ground force 
scoring system (replacing WEI/WUV system) (RAND Santa Monica CA 1992). 
/egy új stratégia-kiértékelő eszköz: a RAND SAS szárazföldi haderő értékelő/ 
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sem, sőt arra sem, hogy az egész beruházás hasznát, szükségességét alá-
támasszuk28  

Vannak olyan projektek, ahol a költség ugyan ismert, de a hasznot 
(pénzbeli vagy sem) nehéz megítélni. Példa erre a mentés, vagy a békete-
remtés, ahol a projekt-vezetés módszerei helyett pl. a politikai kezdemé-
nyezés értékelési módszerei alkalmasabbak.29 Ezek a célok és a motivá-
ció szintekhez kötött explicit kitűzését igénylik30. A célok viszont 
változhatnak és társadalmi változtatást célzó programoknak figyelembe 
kell venni a konfliktus-kezelés közben előforduló cél-módosulásokat (a 
célok ún. prospektív, trans-actív, retrospektív átváltozásait).31.  

Költség-hatékonyság elemzés (CEYA) alkalmazhatósága 

A CEA nem általánosan alkalmazható módszer. Azonban például 
egy válság válasz-reagálása közben megfelelő adatgyűjtést, nem lehet 
végrehajtani. Ha pedig sem költség, sem haszon adatok nem állnak ren-
delkezésre, illetve megbízhatatlanok, hiányosak, akkor a CEA sem hajt-
ható végre és jobb a CEYA alkalmazása.  

A hatékonyság-elemzés (CEYA) abban tér el a CEA „állandó ha-
tás” elemzésétől, hogy nem a végcélt (outcome), hanem egy közbenső 
célnak (output) tekintett (mérhető, kvantifikálható) kimeneti jellemzőt 
vesz tekintetbe. A hatékonyság – adott feltételek mellett – a hatásosság-
nak csupán egy szükséges, de nem elégséges feltétele.  

                                                      
28 I.Ruzicka, Economic and financial assessment of UNHCR`s environmental 
policies, (UNHCR, Geneva 1995) p.50. /Az UNHCR környezetvédelmi politikai 
alternatíváinak gazdasági-pénzügyi kiértékelése/ 
29 J.Rothman, „Action evaluation: draft discussion paper” (Pew Foundation, 
March 1996) and C. Weiss,”Nothing as practical as a good theory: exploring 
theory-based evaluation for comprehensive community initiatives for children 
and families” (in: J.P.Connell et al., eds., New approaches to evaluating 
community initiatives (Washington, D.C.: Aspen Institute, 1995), pp.65-93. /A 
közösségi kezdeményezések új kiértékelési módjai/ 
30 J.P.Lederach, Building Peace, (US Institute of Peace Press, Washington D.C. 
1999) Chapter 10. /Béketeremtés/ 
31 J.Hocker W.Wilmot, Interpersonal conflict (Madison, Wis.: Brown and 
Benchmark, 1995), pp. 57-63. /Személyközi konfliktus/ 



 98 

Például, ha a fegyverrendszert hatékonyan hozzák létre, az jó ugyan 
a költségvetés szempontjából, de mikor sürgős szükség lenne már rá, és 
még mindig nincs kész, akkor hatásossága nulla.  

A katonai szükségletek tervezése, melynek eredményei pl. haderő-
terv, állománytáblák (és változásai), K+F, beruházások, beszerzések, 
stb.). 

E fenti tervek bemenetül szolgálnak egyrészt a NATO DPQ kérdő-
ívek kitöltéséhez, másrészt a költségvetési tervezéshez.  

2.3. Költségvetési tervezés 

A rövidtávú tervezés a fejlesztési programokhoz szükséges erőfor-
rások pénzügyi hátterének biztosítását célzó éves (esetleg kétéves) költ-
ségvetési tervezés, amely figyelembe veszi többek között az előző terv-
időszak változásait (pl. teljesítéseit, a terv célpontjainak elmozdulásait) is 
és ezzel az egész tervezési rendszer „előregördülését” elősegíti. A kont-
rolling-rendszer azonban nem csak a rövid távú pénzügyi célok elérését 
figyeli, hanem a hosszabb távú vezetői célok teljesítésére is figyel (pl. 
egy BSC balanced scorecard rendszer).  

Az éves költségvetési terv a részletes terv, de e tervvel integrál-
ják az ún. vezetői tervet. 

A részletes terv alapja egy lehetőleg szerény pénzügyi előrebecslés, 
amely nyilván csak pontatlan lehet. A hosszabb távon majd rendelke-
zésre álló költségvetési keretek pesszimista becslését célszerű előrevetí-
teni. Ennek több oka is van.  

Az egyik ok az, hogy a hadsereg erejét (képességét) alapvetően 
meghatározó új fegyverrendszerek beszerzése áll előtérben. Ahhoz, hogy 
erre biztosan legyen elegendő pénz, a működési költségeknek jobb vala-
melyest a felső plafonjuk alatt maradnia. Ez elérhető akkor, ha a béke-
szervezet működési kiadásait tervszerűen, racionalizálással évente még e 
felső plafon alá visszük. Ezzel a csökkentéssel elérhető megtakarítás 
ugyanis kiegyenlíthetné azt az ún. technikai többlet-inflációt, (+2-5% 
évente) amelyre az új, importált hadiipari termékeknél biztosan számítani 
lehet. Azonban a békeszervezet működési költsége is évről-évre növe-
kedne, hiszen a haderő egyre magasabban kvalifikált dolgozókat igényel. 
Ez olyasféle hatás, mint az agrárollóé. 

A részletes tervezés többszöri iterációt igényel. Az iterációk végre-
hajtásához egy alkalmas pénzügyi szimulációs modellre van szükség. 
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Minden iteráció végén pénzügyi egyenleg (erőforrás „mérleg”) készül, 
hogy lássuk: a majd rendelkezésre álló költségvetés elegendő lesz-e be-
szerzésre és működtetési költségekre. A költségvetés évenkénti X %-át 
(pl. 20 %-ot) tervezhetjük új eszközök beszerzésére (beruházásra), majd 
megnézzük, hogy a maradék (100-X %) elég lenne-e a háborús struktúra 
békeidőben működő és támogató szervezeti változatának működési költ-
ségeire. Ha nem lenne elegendő, akkor annyit kell lefaragni a háborús (il-
letve a megfelelő béke) struktúrából, hogy meglegyen a költségvetési 
egyensúly. 

3. Visszajelentések a végrehajtásról 

A tervezési rendszernek vannak viszonylag hosszú ideig állandó té-
telei, amelyeket évente nem szükséges frissíteni, és ezek többnyire a ter-
vezési hierarchia felső szintjein vannak. De gyorsan változó környezet-
ben ezeket is gyakrabban szükséges frissíteni. A célprogramok 
végrehajtásának követése pedig feltétlenül szükséges. Visszajelzés alap-
vetően két szinten van: a katonai szükségletek tervhez képesti kielégíté-
sének előrehaladásáról, továbbá a védelmi képességek és a készültségi 
fok javulásáról.  


