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A KATONAI LOGISZTIKA BIZTOSÍTÁS  
GYAKORLATA 

KÉPESSÉG- ÉS FELADAT TERVEZÉS A TÁRCA  
VÉDELMI TERVEZŐ RENDSZER (TVTR) KÉPESSÉG- ÉS 

FELADAT TERVEZŐ ALRENDSZER (KFTAR)  
TERVEZÉSI FOLYAMATÁBAN 

Rovács Gábor1 

A honvédelmi tárcánál folyó védelmi tervező munka hatékonysá-
gának javítása érdekében a honvédelmi miniszter 12/2003. (HK 5.) HM 
utasításában intézkedett a Védelmi Tervező Rendszer átalakítására. A 
miniszteri utasítás alapján a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási 
államtitkárának és a Honvéd Vezérkar főnökének 9/2003. (HK 5.) HM 
KÁT-HVKF együttes intézkedése rendelkezik a Tárca Védelmi Tervező 
Rendszer létrehozásáról. 

A Tárca Védelmi Tervező Rendszer (TVTR) fejlesztésének célja 
olyan tervezési módszer kidolgozása, mely alkalmazásával lehetővé válik 
a biztonság- és védelempolitikai alapdokumentumokban támasztott igé-
nyeknek, a nemzeti és nemzetközi elvárásoknak megfelelő, működőké-
pes, alkalmazható magyar haderő folyamatos fejlesztése és fenntartása.  

A védelmi tervezés rendeltetése a védelmi feladatok végrehajtásához 
szükséges, az ország védelempolitikai prioritásaihoz, szövetségi kötele-
zettségeihez és a nemzetgazdaság teljesítőképességéhez igazodó katonai 
képességek kialakításának, fejlesztésének és fenntartásának tervezés, a fe-
jezeti tervezés kormányzati és szövetségi tervezési folyamataihoz történő 
illesztése. 

A Tárca Védelmi Tervező Rendszer kísérleti működését megelőzően 
– a rendszerfejlesztés időszakában – meghatározásra került a tervező-
rendszer szükségessége, a rendszerrel szemben támasztott követelmé-
nyek, a TVTR felépítése, alrendszerei (részrendszerei) helye és szerepe, 
működése. A rendszerrel szemben támasztott követelmények alapján lét-
rehozott TVTR alapvetően megfelel az elvárásoknak.  

A TVTR-en belül - mint egyik alrendszere - a Képesség- és Feladat 
Tervező Alrendszer (KFTAR) rendeltetéséül - az országvédelem katonai 

                                                      
1 Rovács Gábor mk. őrnagy, HM-HVK Haderőtervezési Csoportfőnökség terve-
ző főtiszt. 
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képességeit biztosító intézményrendszer bázisán, a polgári és rendvé-
delmi tervezőrendszerekkel együttműködve – a Magyar Honvédség át-
alakításának és új szervezeti struktúrája kialakításának megfelelően, a 
védelemigazgatás feladatainak, a haderő képességei fejlesztésének, a 
HM és alárendelt szervezetei feladatainak tervezése, a 10 éves terv el-
gondolás és a részletes 10 éves terv összeállítása, döntés előkészítése, va-
lamint a jóváhagyott feladatok végrehajtásának nyomon követése került 
meghatározásra.  

Célkitűzés a fejezeti – benne a katonai –, valamint a más miniszté-
riumokkal való együttműködésből fakadó feladatok végrehajtásához 
szükséges képességek kialakításának, illetve fenntartásának (működésé-
nek) tervezése, a követelmények beazonosítása és az erőforrás tervezés-
hez szükséges feladat- és teljesítmény mutatók meghatározása. 

A KFTAR struktúrája, feladatrendszere megfelel a tárcánál felme-
rülő tervezési feladatok végrehajtására. (1. számú ábra). 

Képesség és feladattervezés 

 
1. számú ábra. 
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Az alrendszer működéséért, illetve koordinálásáért (a képesség- és 
feladat tervezés megvalósulásáért) a HM HVK haderőtervezési cso-
portfőnök felelős, az alrendszer működését a HM HVK főnök-
helyettes/törzsigazgató az illetékes helyettes államtitkárokkal együtt-
működve irányítja, illetve felügyeli.  

A haderő képességei és feladatai kérdéseiben a döntés a honvédel-
mi miniszter, illetve a honvéd vezérkar főnök hatás- és jogköre, felelős-
sége. A képesség- és feladat tervezés folyamatában elkészülő 10 éves terv 
elgondolást a Kormány, a részletes tervet a honvédelmi miniszter hagy-
ja jóvá. 

A tervezés folyamatában a 10 éves terv a TVTR meghatározó do-
kumentuma. A 10 éves terv az alapja valamennyi, a haderő fejlesztésé-
vel, működésével és fenntartásával, illetve a fejezet gazdálkodásával kap-
csolatos tervnek. 

A 10 éves terv HM szinten készül. A 10 éves tervnek az első három 
(1.,2.,3.) éve olyan részletességű, hogy megfeleljen az állami tervező 
rendszer jogszabályi előírásainak, további három éve pedig olyan részle-
tességű, hogy kielégítse a NATO és az EU Haderőtervezési, áttekintési 
eljárások igényeit is. 

Az intézményi- és haderőnemi szinteken a 10 éves terv első három 
évét tervezik, és javaslatokat tesznek a további évekre vonatkozóan. 

A 10 éves terv évente készül. Az MH céljainak elérése, a haderőfej-
lesztés, működés és fenntartás folyamatosságának biztosítása érdekében a 
tervezés bázisa az előző évben jóváhagyott 10 éves terv.  

A tervezés tartalma az új (nemzeti és szövetségi), valamint megvál-
tozott feladatok, igények tervezése, azon belül az első három év és a had-
erőjavaslatok részletes-, az induló programoknak teljes életciklusra törté-
nő megtervezése, valamint az előző terv kiegészítése további egy évvel. 

A 10 éves terv tervezési folyamata a védelmi felülvizsgálat során al-
kalmazott 10 lépés szerint (2. számú ábra) épül fel, a tervezés tevékeny-
ségei minden évben alapvetően azonosak.  
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A védelmi vizsgálat során alkalmazott 10 lépéses módszer 

 

2. számú ábra. 

A páros években, illetve az azt megelőző terv előkészítési időszak-
ban a tervezési folyamat – a NATO által javasolt haderő javaslatok, il-
letve haderőcélok egyeztetésével, elfogadásával szinkronban – teljes 
egészében magában foglalja a védelmi felülvizsgálat során alkalmazott 
10 lépés mindegyikét. A páratlan éveket megelőző tervelőkészítés a vé-
delmi felülvizsgálat során alkalmazott lépéseket a szükséges mértékben – 
az új (katonai) feladatok megjelenésével, a feladatok változásával kap-
csolatosan – tartalmazza, ennek következtében a tervezési idő rövidebb. 

A tervezési folyamat I. fázisának 1. szakaszában – a védelmi felül-
vizsgálat 1.-4. lépése szerint – meghatározásra kerülnek a kül- és bizton-
ságpolitikai célkitűzések, a honvédelmi célkitűzések, a katonai küldetés 
és feladatok, valamint a tervezési alapvetések, alapfeltételezések (ambí-
ciószintek), kidolgozásra és kiadásra kerülnek az irányelvek a védelmi 
tervezéshez, melyek bemeneti információként szolgálnak a KFTAR ré-
szére. 

A tervezési folyamat I. fázisának 2. szakaszában – a védelmi felül-
vizsgálat 5. és 6. lépései szerint – részletesen meghatározásra kerülnek a 
szükséges katonai képességek és feladatok, elvégzik a számba vehető kö-
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vetkezmények azonosítását, hatásvizsgálatát, elkészül és jóváhagyásra 
kerül a 10 éves terv elgondolás. 

A képesség és feladattervező alrendszerben a HM HVK Haderő-
tervezési Csoportfőnökség koordinálásával kialakul a haderő „Képesség 
és feladat elgondolás” – amelynek során: 

• A Magyar Honvédség átalakításának és új szervezeti struktúrája 
kialakításának megfelelően a (katonai) szervezetek és haderő-
nemi parancsnokságok bevonásával elkészült perspektivikus ál-
lománytáblák és fejlesztési törzskönyvek alapján meghatározásra 
kerülnek az elérendő képességek, a meglévő és az elérendő ké-
pességek közötti különbségek; 

• A NATO/EU haderő fejlesztési javaslatok és egyeztetések figye-
lembevételével, együttműködve az illetékes HM tervező szer-
vekkel, megfogalmazódnak a képességfejlesztés feladatai és ja-
vaslatok kerülnek kidolgozásra a haderőcélokkal kapcsolatos 
nemzeti álláspont kialakítására; 

• Összeállításra kerülnek a fejlesztési feladatok megvalósítására 
vonatkozó program elgondolások; 

• A doktrínák és szakutasítások alapján együttműködve a HM 
HVK csoportfőnökségek meghatározzák a haderő, azon belül az 
egyes szervezetek működési (egyéni- és csapatkiképzési, készen-
léti, műveleti, stb.) feladatait; 

• A vonatkozó jogszabályok és szakutasítások alapján a humán-, 
logisztikai-, infrastrukturális stb. tervező szervek bevonásával 
megállapításra kerülnek a szervezetek fenntartásának feladatait. 

A HM Védelempolitikai Főosztály és a HVK Haderőtervezési 
Csoportfőnökség a haderő képességeire és feladataira vonatkozóan – be-
leértve a szövetségi haderőjavaslatokat is – alternatív, priorizált javasla-
tokat készítenek és terjesztenek elő a HM KÁT-HVKF–nek döntésre a 10 
éves terv elgondoláshoz. 

A döntéseknek megfelelően a HM HVK Haderőtervezési Csoportfő-
nökség – együttműködve a HM illetékes tervező szervezeteivel – készíti 
el a „10 éves terv elgondolást”, amelyet a HM KÁT-HVKF együttesen 
terjeszt elő döntésre a honvédelmi miniszternek, illetve a Kormánynak. 
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A tervezési folyamat ezen fázisát a megelőző időszak jóváhagyott 10 
éves terve és a megváltozott priorítások, követelmények figyelembevéte-
lével kell végrehajtani. 

A tervezés folyamat II. fázisában – a védelmi felülvizsgálat 7.-9. lé-
pése szerint – történik a képességek és feladatok pontosítása, a prioritá-
sok meghatározása, majd a hiteles és megalapozott erőforrás-tervezés, 
pontos költségszámítás, a választási lehetőségek vizsgálata, azaz a részle-
tes 10 éves terv kidolgozása (3. számú ábra). 

A kidolgozás során törekedni kell az igények és a prognosztizált for-
ráslehetőségek kiegyensúlyozására. 

A tervezési folyamat ezen fázisában az esetleges forráshiány követ-
keztében elmaradó feladatokat egyértelműen ki kell mutatni. 

A 10 éves terv tervezésénél alkalmazott módszerek: 

• Felülről lefele történő tervezés: 

o A képesség- és feladat tervezés; 

o Az erőforrás- és költségtervezésen belül 

 A haditechnikai fejlesztések; 

 Az infrastrukturális fejlesztések; 

 A személyi járandóságok; 

 A tárca nemzetközi és fejezeti kezelésű feladatainak 
erőforrás- és költségtervezése. 

• Alulról felfele történő tervezés: 

o Az erőforrás- és költségtervezésen belül 

 A kiképzés; 

 A működés és a fenntartás feladatainak erőforrás- és 
költség tervezése.  
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A 10 éves időszak tervezése 

A 2005-2014. közötti 
időszak tervezését a 

TVTR kísérleti 
rendszertervben 

meghatározottaknak 
megfelelően kellett

végrehajtani.
MiniszteriMiniszteri
IrányelvekIrányelvek

NKSNKS

10 éves10 éves
AlaptervAlaptervNATO/EUNATO/EU

igényekigények Alakulat Alakulat 
törzskönyvektörzskönyvek

ÁllománytáblákÁllománytáblák

ProgramcsomagokProgramcsomagok FejlesztésiFejlesztési

FenntartásiFenntartási
MűködésiMűködési

Képesség- és 
feladat 
tervezés

Költségvetés 
tervezés
1 + 2 év

FP 2 évente
DPQ 2 évente
DRC  2 éves ciklusokban

Egy tervezési ciklus

Stratégiai 
tervezés

A TVTR FOLYAMATA TVTR FOLYAMATA TVTR FOLYAMAT

Erőforrás- és 
költség 
tervezés

A A 10 10 ééves tervves tervnneekk biztosbiztosííttania kellania kell::

1. a rövidtávra (1+2 évekre) vonatkozó költségvetési terv, (évenkénti bontású
erőforrás- és költségterveket, költségvetési-kiadási igénytervként)

2. a közép- és hosszútávra (6 évre) vonatkozó NATO képességfejlesztési 
terv,

3. a tíz évben a tárca programozott és normatív összegzett erőforrás- és 
költségterv, 

ÖÖSSZESSZEÁÁLLLLÍÍTTÁÁSHOZ SZSHOZ SZÜÜKSKSÉÉGES ADATOKATGES ADATOKAT

10
 év

es 
 

ter
v

TERV TERV 
DOKUMENTÁCIÓDOKUMENTÁCIÓ

3. számú ábra
A 10 éves időszak tervezése

 
A képesség és feladattervekben a haderő fejlesztés feladatai (pers-

pektivikus állománytáblák és fejlesztési törzskönyvek alapján) képes-
ségcsomagokban (4-5. számú ábra), a haderő működési (egyéni- és csa-
patkiképzési- készenléti-, műveleti stb.) feladatai a doktrínák és katonai 
szabványok alapján, a haderő fenntartási feladatai jogszabályok és szak-
utasítások alapján megtervezésre kerülnek. 

3. számú ábra. 
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Az alakulat/szervezet fejlesztési project gördítése 

 

A fejlesztési programok indításakor kialakításra kerülnek az alakula-
tok fejlesztési projectjei. A fejlesztési program elgondolások felülvizsgá-
latakor meg kell határozni: 

• Követelményeket; 

• Mennyiségi igényeket; 

• Költségigényeket (életciklusra vonatkoztatva); 

• Fejlesztés ütemezését; 

• Kapcsolódó fejlesztésekkel való egyeztetést; 

• Átfedések kiszűrését. 

A fejlesztési programok kidolgozásakor a döntéshozatal elősegítése 
érdekében kiemelten fontos a prioritási sorrend meghatározása. 

4. számú ábra 
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A fejlesztési feladatok program alapú tervezése 

 

HM szinten a haderőfejlesztés feladatait – az illetékes tervezőszervek 
bevonásával – a HM HVK Haderőtervezési Csoportfőnökség, a haderő 
működési (kiképzési, készenléti, műveleti stb.) feladatait a HM HVK 
Hadműveleti és Kiképzési Csoportfőnökség és az érintett HM főosztály-
ok, a haderő fenntartás feladatait és a speciális rendeltetésű előirányzato-
kat igénylő feladatokat (pl. kedvezményes nyugellátás, társadalmi szer-
vek támogatása) pedig az MH szintű humán-, logisztikai-, infra-
strukturális-, pénzügyi és számviteli, stb. gazdálkodó szervezetek terve-
zik. 

A képesség és feladattervezést a katonai szervezetek vonatkozásában 
a HM HVK Haderőtervezési Csoportfőnökség, a HM hivataloknál és 
háttérintézményeknél a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály, a vé-
delem igazgatás területén a HM Védelmi Hivatal koordinálja. 

A képesség és feladattervek kidolgozásával párhuzamosan, kölcsö-
nösen egyeztetve történik valamennyi feladat végrehajtásához szükséges 
erőforrásoknak és költségeknek, azon belül a kiadásoknak a megtervezé-
se, az erőforrás és költségtervek, valamint kiadási igények összeállítása. 

5. számú ábra. 
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A tervezési folyamat III. fázisában – a védelmi felülvizsgálat 10. lé-
pése szerint – pontosítás és visszatervezés után véglegesítésre kerül a „10 
éves terv” (6. számú ábra). 

A 10 éves terv pontosítása, visszatervezése 

KKöözzöös fels felüülvizsglvizsgáálalat, kiegyensúlyozás:t, kiegyensúlyozás:((HM HVK HTCSFHM HVK HTCSF,, HM GTHHM GTH))

• személyi, 
• haditechnikai fejlesztési, 
• infrastrukturális fejlesztési,
• normatív kiképzési,
• normatív működési, 
• fenntartási és egyéb 

IGÉNYEK:
• szövetségi vállalások, 
• nemzetközi kötelezettségek, 
• képesség-követelmények,
• haderőátalakítás feladatai,
• önkéntes haderőre történő
átállás feladatai

FELADATOK:
öösszetsszetéétel, tel, 
nagysnagysáágg,,
üütemeztemezéés s 

OPCIÓK KIDOLGOZÁSAOPCIÓK KIDOLGOZÁSA

DÖNTÉSDÖNTÉS

Ha: IGÉNYELT ERÖFORRÁS > RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ERÖFORRÁSHa: IGÉNYELT ERÖFORRÁS > RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ERÖFORRÁS

FeladatFeladat
visszatervezés!visszatervezés!

10
 év

es 
 

ter
v

20
05

-20
14

10 éves terv10 éves terv

PRIORÍTÁSOKPRIORÍTÁSOK

6. számú ábra
A 10 éves terv pontosítása, visszatervezése.

. 

A képesség- és feladat tervezést hatékonyan támogathatja a CUBIC 
munkacsoport által kifejlesztetett Haderőtervezési és Koordinációs 
Rendszer (HTKOR), új nevén Védelmi Tervezést Támogató Informá-
ciós Rendszer (VTTIR). Az információs rendszer adatokkal történő fel-
töltése folyamatban van. Alkalmazása jelentős segítséget nyújt a felső-
szintű tervezésben érintett szervezetek részére tervezési feladataik 
végrehajtásához. 

6. számú ábra 


