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GONDOLATOK AZ ORSZÁGOS VÉDELMI TERVEZŐ 
RENDSZER (OVTR) MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL  

Briák Andrea1 

Mottó: Nem az a fontos, hogy 
azonos véleményen legyünk, ha-
nem az, hogy azonos színvonalon.  

1990 óta a rendszerváltás nagy társadalmi mozgásainak eredmé-
nyeként, a társadalmi élet minden területén alapvető változások kez-
dődtek. A legegyszerűbbnek a politikai változások keresztülvitele tűnt, 
melynek során, viszonylag rövid idő, néhány év alatt kialakultak a 
polgári demokratikus intézményrendszer alapjai, működésük nyomán 
kezdetét vette az elmúlt negyven évtől gyökeresen különböző politikai 
kultúra megvalósítása. 

Ezzel párhuzamosan megkezdődött a gazdasági rendszer átala-
kulása, a szocialista tervgazdálkodásból a piacgazdaságba történő át-
menet. Ezen belül egy-két évtized alatt végbement – végbemegy a totá-
lis állami tulajdon lebontása, a magántulajdonon alapuló gazdálkodás 
kiépülése, amelyben az állam az egyetlen, de legalább is az EGYET-
LEN MEGHATÁROZÓ piaci szereplőből az EGYIK piaci szereplővé 
alakul át. 

A politikai és gazdasági változások maguk után vonták a társa-
dalmi változások igényét is. E változások érintik a társadalmi felépít-
mény összes szegmensét, amely változásokban dinamikus kölcsönha-
tásban fog végbemenni a társadalmi viszonyoknak a gazdasági 
alapokkal való összhangjának megteremtése. 

A fentiekben felvázolt politikai, gazdasági és társadalmi mozgások 
kiteljesedéséhez, valós tartalmuk és irányuk láthatóvá válásához időre, 
egyes változások esetében – például a tudati, szemléletbeli változások-
hoz – igen sok időre van szükség. Ebből következően a változásokra 
érett kérdéseket a társadalmi szükségletek más-más időpontban tűzik 
napirendre. Egyes igények – mint például a jogállamiság, a parlamen-
tarizmus, a többpártiság, stb. – már a változások kezdetén megjelentek, 

                                                      
1 Briák Andrea köztisztviselő, HM Védelmi Hivatal. 



 28 

más igények jelentkezésének feltételei csak később, a már lezajlott vál-
tozások eredményeként érnek be. 

Az ország védelmének kérdései ez utóbbi kategóriába tartoznak. A 
rendszerváltás óta eltelt 15 évben e témában is meg kellett találni azt a 
nemzeti álláspontot, amely alkalmazkodik az időközben lezajlott poli-
tikai, gazdasági és társadalmi változásokhoz. Ehhez azonban előbb le 
kellett zajlaniuk, végbe kellett menniük ezeknek a változásoknak. Az 
ország védelmének kérdései, első olvasatban tehát hiába mutatkoznak 
magas prioritásúnak, a társadalmi változások időbeli origójától szá-
mítva el kellett telnie egy bizonyos időnek ahhoz, hogy az új társadal-
mi berendezkedés tapasztalatainak elméleti általánosításával lehető-
ség nyíljon a védelmi kérdések új típusú megfogalmazására. 

A védelem ügyeiben az elmúlt másfél évtizedben beértek a minő-
ségi változások feltételei. Ez azt jelenti, hogy ebben a 15 évben e téren 
nem a mozdulatlanság volt a jellemző. A védelmi kérdések átalakulásá-
nak, mint annyi más társadalmi változás elindítójának, a megváltozott 
körülményekhez való alkalmazkodás, az operatív tevékenységeknek az 
új helyzetekhez való hozzáigazítása volt. Az eltelt időszak történései, a 
felgyülemlett változások maguk után vonták azok tapasztalatai tudomá-
nyos igényű szintetizálásának követelményét. Ennek elvégzése a to-
vábblépés feltételévé vált. Ez adja a téma objektív időszerűségét, ezért 
vált ez a kérdés éppen most aktuálissá. 

A védelem társadalmi kezelésének alapvető kérdéseit, ezen belül 
ennek kiinduló pontját jelentő védelmi tervezésnek az elvi sarokpontja-
it, a témában november elején tartott országos konferencia, szakmai 
egyértelműséggel vázolta fel. Ott kevesebb szó esett – mert nem az volt 
a továbblépés fő iránya – a módszertan kérdéseiről. Cikkemben, mint 
egy hiánypótlásként, a konferencián elhangzott tervezési alapokhoz 
kapcsolódva szeretném felvázolni azokat a módszertani kérdéseket, 
amelyek nélkül az alapelvek csak implementáció nélküli gondolatok, 
amelyek nélkül a tervezés legracionálisabb elképzelései is csak meg-
valósíthatatlan „elvizések” maradnak. Az általam felvázolt módszer-
tant ezért annak a hídnak szánom, amelyen áthaladva a tervezés közö-
sen kialakított gondolatai materializálódhatnak. 

Ha figyelembe vesszük, hogy védelmi tervezés ma is folyik, ha fi-
gyelembe vesszük, hogy e témakörben országosan közel 30 féle terv 
készül, akkor óhatatlanul felmerül a kérdés: miért van szükség egyálta-
lán valamiféle, az egységesség irányába mutató tervezési módszertan-
ra. A kérdés még inkább indokolttá válik annak fényében, hogy nincs 
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igény, de lehetőség sem arra, hogy bármilyen központi akarattal igye-
kezzünk beleszólni a nagy tervezési decentrumok – az ágazati minisz-
tériumok – tervezési szuverenitásába.  

Az egységes módszertan felé való törekvést döntően a differenci-
ált módon folyó tervezés széttartósága, összegezhetetlensége, de ese-
tenként a választott módszertanok egyes elemeinek szakmai meghala-
dottsága is indokolja. Az egységesítés mellett szóló következő döntő 
érv a tárca szintű, de kiemelten a kormányzati szintű transzparencia 
biztosíthatatlansága.  

Az említett konferencián is kiemelten került hangsúlyozásra az, 
hogy ma hiányzik az országos védelmi tervező rendszer csúcsa. A 
Kormány a jelenlegi rendszerben – amely az ország védelme megszer-
vezésének első számú felelőse – nem látja integráltan a védelem súly-
ponti kérdéseinek helyzetét, nincsenek csak közvetett információi azok 
gyakorlati alakulásáról, így nincs meg – adott esetben – a beavatkozás, 
illetve a képességigényekhez szükséges szabályozás képessége. A 
Kormány számára rendelkezésre álló információk számos esetben, 
még a kérdésfelvetéshez sem elegendőek. Ilyen helyzetben pedig reális 
az esélye a döntéseknél a rögtönzéseknek, és az utólagos reakcióknak, 
amelyek külön-külön is gyengítik a védelem megszervezésének haté-
konyságát, bármely védelmi szakterületen. 

Megítélésem szerint a fentiekben részletezett problémák megoldá-
si módja egy, az egységesség irányába mutató védelmi tervezési mód-
szertan, amelynek egy lehetséges változatát szeretném jelen dolgoza-
tomban felvázolni. Azt azonban már előzetesen szeretném leszögezni, 
hogy ez EGY változat, azaz a kitűzött célokat – elvileg – akár más tar-
talmú módszertannal is el lehet érni. Amit állítani szeretnék, az min-
dössze annyi, hogy az általam kidolgozott módszertan alkalmas a 
meghatározott összegezhetőségi és átláthatósági célok elérésére. 

Amit szeretnék ugyancsak a dolgozat bevezetőjeként tisztázni, az 
az, hogy az egységes módszertan nem jelent formalizáltan azonos ter-
vezési metódust. Értelmezésem szerint az egységesség elfogadása nem 
kell, hogy többet jelentsen, mint azt, hogy az egymáshoz kapcsolódó 
tervezési folyamatok esetében az egyes tervezési decentrumok együtt-
működésre rendelt részterveinek, vagy önálló tervezési moduljainak in-
put és output adatai, ezen adatok struktúrája kompatíbilis legyen egy-
mással. 
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Ennyi szakmai tiszteletkör után íme a módszertan, amely – véle-
ményem szerint – alkalmas az előzőekben részletezett követelmények 
kielégítésére.  

Az OVTR és a módszertan kapcsolata 

Az OVTR kialakításának szükségességét, alapelveit, felépítését, a 
részrendszerek alapvető működési folyamatait, valamint az azok nyo-
mán létrejövő tervek hálózatát, az általános elvi követelmények szint-
jén, a tervező rendszer alapelgondolása tartalmazza, ezért azzal itt kü-
lön nem foglalkozom. Az alapelgondolás mind e folyóirat hasábjain 
önálló tanulmányként, mind az országos védelmi tervező rendszerről 
tartott konferencia szerkesztett anyagában megjelent, illetve meg fog je-
lenni.  

A jelen módszertani elgondolás célja, hogy az elvi alapvetések 
módszertani ajánlásokkal párosuljanak. Ennek kettős szerepe van. 
Egyrészt a módszertan konkretizálja az elvi folyamatokat, másrészt a 
konkrét végrehajtási módszerek – a kellő konszenzus elérését követően 
– az egységesítés irányába mozdítják el a tervezés végrehajtását.  

Ebben a viszonyrendszerben a konkretizálás az egységesítés esz-
köze. De maga az egységesítés sem a végső cél, hanem annak feltétele 
(eszköze), hogy a differenciált szervezeti keretekben, szuverén tarta-
lommal készülő ágazati, illetve funkcionális tervek összegezhetők le-
gyenek és azokból összeálljon az országvédelem egységes, komplex 
kormányzati szintű terve. A céltételezésben azonban még itt sem jutot-
tunk a csúcsra, mert a kormányzati szintű országvédelmi terv sem a 
végcél. A tervezési rendszer meghatározó célja, hogy, egyrészt biztosít-
sa a szükséges és elégséges védelemhez elengedhetetlen védelmi ké-
pességek, feladatok, erőforrások és költségek teljes körű meghatáro-
zását és a célokhoz történő allokálását, másrészt a képességekkel, a 
feladatokkal, az erőforrásokkal és a pénzügyi forrásokkal való együt-
tes, a központi védelmi érdekeknek megfelelő gazdálkodást. A tervezé-
si rendszer minden módszertani elemét ennek a célnak (a közbeeső cé-
lokon keresztül) kell alárendelni. A módszertan ezen képességét a 
védelmi tervezés alapelveinek megvalósítása biztosítja. 
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Ezekre támaszkodva válik lehetségessé a módszertan alapelveinek 
meghatározása, amelyek a következők lehetnek: 

1. A tervezési módszerek egységének biztosítása mind a funk-
cionális (védelmi bizottságok), mind az ágazati (ágazati minisz-
tériumok) tervezésben. 

2. A differenciált tervezési folyamatok eredményei integrálha-
tóságának biztosítása. 

3. A tervezési funkcionális modulok, valamint az ágazati tervezés 
módszereinek hierarchizált felépítése. 

4. A fejlesztés és működés, valamint a program és normatív 
tervezés folyamatainak megkülönböztetése, kapcsolatrendsze-
rük tisztázása. 

5. Az OVTR rendszer elgondolásban meghatározott tervezési 
struktúra módszertani leképezése. 

6. A tervezés és a tervfelülvizsgálat szervezeti elkülönítése. 

7. Az OVTR rendszer elgondolás valamennyi elvi meghatározá-
sának módszertani kibontása, a módszertani teljesség, lehető-
ség szerinti, biztosítása. 

8. Az optimális igények és azok kielégíthetősége összevethető-
ségének biztosítása. 

9. A módszertani tartalmaknak megfelelő, azokkal harmonizáló 
tervezési formátumok meghatározása. 

10. Egységes védelmi tervezési fogalomrendszer megalkotása. 

A fenti alapelvek tartalmát a következőkben lehet összefoglalni: 

1. A tervezési módszertan egysége: 

A tervezés során, a védelmi képesség igények, a védelmi felada-
tok, az azokhoz szükséges erőforrások, költségek és költségvetési igé-
nyek funkcionális tervei kidolgozásának egységes módszerek alapján 
történő végrehajtását jelenti. Ennek nyomán a funkcionális tervek 
minden tervezési szinten, a szintnek megfelelő, de azonos tartalmakat 
kell, hogy hordozzanak, és azok tervezési elemei azonos struktúrában 
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kell, hogy kapcsolódjanak egymáshoz. Ebből következően a terveknek, 
az ágazatra és a védelmi feladatra jellemző egységes szakfeladat-
rendre, a program- és a normatív tervezés, a fejlesztés és a működés 
egységes viszonyrendszerére kell alapozódniuk. 

A fentiek alapján az egységes módszerek, a tervezés szintenkénti 
és ágazati sajátosságainak figyelembe vételével, azonos elvi felépítésű 
és tartalmú, így felmenő rendszerben integrálható terveket kell, hogy 
eredményezzenek. 

2. A tervek integrálhatósága: 

A tervezési módszertan egységégéből kiindulva, olyan terv struk-
túrák kialakítását jelenti, amelyek azonos tartalmi felépítésük, részeik 
azonos egymáshoz kapcsolódása következtében, szintenként lefelé ha-
ladva, a képességek és a feladatok, a központi célrendszerből lebont-
hatók, és szintenként felfelé haladva, az elkészült tervek – ágazati és 
funkcionális rendező elvek alapján – integrálhatók. Ennek eredmé-
nyeként a védelmi képességek, feladatok, erőforrások és költségek 
mind tervezési szintenként, mind ágazatonként, védelmi célonkénti 
bontásban összesíthetők. 

3. A tervezés funkcionális és ágazati hierarchizáltsága: 

A tervezési módszerek olyan kialakítása, amelynek során a kü-
lönböző szintű képesség, feladat, erőforrás és költségtervek, alulról 
felfelé haladva, egymásból építkezve kerülnek kidolgozásra. Ennek 
eredményeként a magasabb szintű tervek tartalmazzák az alacsonyabb 
szintű tervek összevont képesség, feladat, erőforrás és költség adatait 
úgy, hogy azok minden esetben az adott szintű képesség célokhoz kap-
csolhatók és a kormányzati szintű összesítésben megállapítható belőlük 
az ambíciószintek megvalósíthatósága.  

4. A fejlesztési és a működés tervezés viszonyának a meghatá-
rozása: 

A tervezés olyan módszertani megosztásának kialakítását jelenti, 
amelyben külön-külön meghatározásra kerül a fejlesztés és a műkö-
dés-fenntartás feladatainak erőforrás, költség és költségvetés tervezési 
igénye. A működés tervezése döntően a rövidtávú igények tervezését 
jelenti. A fejlesztések tervezése, ettől eltérően, általában hosszabb idő 
intervallumot igényel. Ez azt jelenti, hogy a működés ciklus ideje álta-
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lában egy költségvetési évre esik, és tartalmában rendszeresen ismétlő-
dő feladatokból tevődik össze. A fejlesztések ciklusideje hosszabb, akár 
több év, esetleg évtized is lehet és tartalmát tekintve, egyedi feladatokat 
tartalmaz. 

A tervezés megalapozottsága érdekében ezért a működés feladata-
inak erőforrás és költségigényeit normatív alapon, éves bontásban 
célszerű tervezni, akár több évre előre is. Ehhez azonban egy jól műkö-
dő, a teljesség igényét hordozó norma rendszer szükséges. Ez azt jelen-
ti, hogy előre meg lehet, és meg is kell határozni, a működés évenként 
végrehajtandó összes lehetséges feladatát (működési szakfeladatrend) 
és ennek minden feladatához hozzá kell rendelni a végrehajtásához 
szükséges erőforrás és költségszükséglet optimálisnak elismert értékét 
(a normákat). A normákat – a tervezés egyszerűsítése érdekében – ve-
títhetjük valamilyen feladategységre és ekkor mutatószámokat kapunk. 
A mutatószám és a feladategységek számának szorzata fogja, e mód-
szer alkalmazása esetén, megadni a vonatkozó tervezési tétel értékét.  

A működés feladatai tehát, lényegüket tekintve a szakfeladat-
rendben meghatározott egyedi feladatonként, normatív módon terve-
ződnek, általában egy éven belüli időtartamra, de annak évenkénti is-
métlődésével. A normatív tervezés lényegéből következően, figyelem-
mel kell lenni egyrészt a norma, másrészt a feladat-mérőszám vál-
tozásokra. Ennek ismeretében azonban a normatív tervezés jól algorit-
mizálható. 

Ebben a rendszerben a normák karbantartása központi kérdés. 
Módszerét tekintve ez azt jelenti, hogy a norma kialakításához az össze-
tett feladatokat elemi feladatokra bontjuk le, amely a feladatok olyan 
mélységű bontását igényli, amikor a feladathoz már elemi norma kap-
csolható. Ez a norma egy olyan erőforrás, vagy költségérték, amely az 
elemi feladat végrehajtásához optimálisan szükséges. Karbantartása 
során, folyamatosan elemezni kell a feladat és az erőforrás igény gya-
korlati összhangját és esetleges eltérésük okait. A levont következteté-
sek függvényében, vagy a norma mértékét igazítjuk a feladat igényei-
hez (optimális feladat ellátás esetén), vagy a feladat végrehajtásának 
hatékonyságát a normához (optimális norma mérték esetén). 

Vannak természetesen olyan működési-fenntartási feladatok, ame-
lyek valamilyen ok miatt nem normázhatók. Ezeket – becslés, vagy 
tapasztalati adatok alapján optimalizálva – úgynevezett egyedi erőforrás 
értékekkel kell ellátni, azaz a tervezéskor meg kell határozni, hogy a 
végrehajtásukhoz milyen, mennyi és mekkora értékű erőforrásra van 
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szükség. Ezekben az esetekben ezek az erőforrás értékek fognak „nor-
maként” működni a tervezésben.  

A normatív tervezés másik meghatározó feltétele a szakfeladat-
rend kidolgozása. Ennek során a védelmi képességek megvalósításához 
tartozó komplex védelmi feladatokat addig bontjuk részeire, amíg el 
nem jutunk egy-egy olyan részletezettségű feladathoz, amelyhez már a 
fentiekben leírt elemi erőforrás normák hozzákapcsolhatók. Ezek az 
elemi feladatok, amelyeknek fa struktúrába szervezett gyűjteménye a 
szakfeladatrend. A szakfeladatrendet célszerű védelmi feladatcsopor-
tonkénti (katonai védelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, BNT, 
stb.) elkészíteni, amely így könnyen áttekinthető, karbantartható, és jól 
használható, továbbá feladataihoz egyszerű módszerekkel hozzárendel-
hetők az erőforrás és költség normák.  

A szakfeladatrend és a normák összerendelése biztosítja azt, hogy 
a működés-fenntartás feladatai erőforrásokkal alátervezettek, költsé-
geik ezáltal átláthatóan megalapozottak legyenek.   

Általános tervezési elv, hogy a működés és a fejlesztés erőforrás 
és költség igényeinek egymással összhangban kell a tervekben megje-
lenniük. Ez azt jelenti, hogy az általában felülről korlátos, meghatáro-
zott mértékű költségvetésből, csak annyi fordítható fejlesztésre, ameny-
nyi a kötelező fenntartási, működési kiadások biztosítása után meg-
marad. Ebben az értelemben a működési kiadások nagysága egyértel-
műen behatárolja a tervezhető fejlesztési kereteket. (Azért javaslom a 
működési erőforrásokat vonatkozási pontnak tekinteni, mert meglátá-
som szerint, a fejlesztési erőforrásokhoz és kiadásokhoz viszonyítva, 
ezek lényegesen rugalmatlanabbak, kevésbé viselik el működési zava-
rok nélkül a feltételrendszer változásait). A működés költségein ugya-
nis – egy jól meghatározott határérték alatt – nem lehet takarékos-
kodni. Ezért az alultervezett működési kiadásokat a végrehajtás során, 
függetlenül azok tervezett értékétől, mindenféleképpen ki kell egészíte-
ni, ez azonban csak a fejlesztések terhére történhet. 

A fentiekből egyértelműen következik, hogy a védelmi működési 
kiadásokat pontos műszaki és pénzügyi számvetésekkel, a normák leg-
szélesebb körű alkalmazásával kell megtervezni. Éppen azért, mert a 
működési költségek összegének a lehetséges fejlesztéseket meghatáro-
zó szerepe miatt, rendkívül pontosnak és jól körülhatárolhatóan indo-
koltnak kell lennie. Ellenkező esetben – felültervezettsége esetén – fe-
leslegesen csökkenti a fejlesztési kereteket, alultervezettsége esetén 
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pedig végrehajthatatlanná teszi, a maradék elv alapján, de reálisan meg-
tervezett fejlesztéseket.  

A program tervezés módszertana általában a hosszabb távú fej-
lesztési feladatokhoz kapcsolódik. Jelentősége abban van, hogy a fej-
lesztési programterv – tervezési ciklusoktól függetlenül – tartalmazza a 
fejlesztés összes feladatát, azok erőforrás és költségigényeit, valamint a 
végrehajtás ütemezését. Ezáltal összerendezhető és átláthatóvá lesz a 
hosszabb időtávú feladat minden összetevője, és optimalizálhatóvá vá-
lik a fejlesztési feladatok szakaszokra bontása, az erőforrások felhasz-
nálása, a költségek és azok kifizetésének ütemezése, illetve a végrehaj-
tás elemeinek az egymás utánisága. Ezzel az optimalizálással a 
részfeladatok összerendezhetővé, az időben egymástól elválasztott pro-
ject szakaszok pedig összekapcsolhatóvá válnak. Az optimális költség-
felhasználás és kifizetés ütemezés is jelentős megtakarítások forrása le-
het. 

E tervezési módszer, előnyei miatt, nagyon ajánlott minden olyan 
– nemcsak fejlesztési – feladat tervezése esetén, amelynél ismert fela-
datokat kell hosszabb, akár periodikusan ismétlődő időintervallumra 
megtervezni. Ez azt is jelenti, hogy a programtervezés, mint módszer, 
nemcsak a fejlesztés-tervezés sajátja. 

Amennyiben a programtervezést a fejlesztésekkel kapcsoljuk ösz-
sze, úgy annak legfőbb feltétele, hogy pontosan ismerjük a program 
célját, feladatait és a feladatok végrehajtásához szükséges erőforrásokat 
és azok költségigényeit. Valójában tehát itt is képesség- és feladat ala-
pú erőforrás és költségtervezésről van szó. Sajátosságát csak a hosz-
szabb időtáv és az ebből adódó, az idővel párhuzamosan csökkenő in-
formáció mennyiség, illetve az ebből adódó csökkenő pontosság adja. 

A programtervezést módszertanilag egy hosszabb távú, gördülő 
tervezési metódusként kell felfogni, amelynek indításakor, az akkor 
rendelkezésre álló információk alapján készül el a feladat, erőforrás 
és költségterv. Ez azután az évek során, a végrehajtás ütemében pon-
tosodik. A pontosítás igénye a program időbeli terjedelmének a függ-
vénye. Fontos sajátossága, hogy a program feladatainak, erőforrás és 
költségszükségletének megtervezésekor már figyelembe kell venni az 
előzőekben részletezett optimalizálási igényeket.  

A programtervnek, éppen a hosszabb időtáv miatt, a feladat, erő-
forrás és költségadatokon kívül, tartalmaznia kell a végrehajtás, az akti-
válás és a beüzemelés ütemezését is, amely így lehetővé teszi a feladat, 
erőforrás és költségallokáció legcélszerűbb kialakítását. 
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A fentiek alapján, a védelmi tervezésben célszerű törekedni arra, 
hogy minden olyan feladat, amelynek végrehajtása programba szervez-
hető, az programként kerüljön be a tervekbe, mivel ez biztosítja legin-
kább, hogy egy-egy program vonatkozásában, célorientáltan, összevon-
tan kerüljön tervezésre a feladat, a hozzá tartozó erőforrások és azok 
költsége. Ennek alapján pedig pontosan kimutatható, hogy adott képes-
ségcélok érdekében, milyen feladatok, azokhoz milyen erőforrások és 
költségek kerültek tervezésre és felhasználásra. 

A normatív és a programtervezés logikájából következően, vala-
mint ezzel összevetve a képességek létrehozásához feladatonként, 
ágazatonként és szintenként felhasznált erőforrások és költségek ki-
mutathatóságának követelményét, mind a normatív, mind a program-
terv tételeket a tervekben többféle bontásban is célszerű bemutatni. A 
normatív erőforrásokat és költségeket ezért meg kell jeleníteni ágazati, 
szintenkénti, és összevont feladatonkénti bontásban is. A programter-
vek erőforrás és költség igényeit pedig programonkénti, és évenkénti 
bontásban. A képességcélok megvalósulásának mérhetősége érdekében 
pedig külön érdemes csoportosítani a tervezett feladatokat képessé-
genként is.  

Az alapvető tervdokumentáció minden esetben a feladat-erő-
forrás-költség folyamatot követi. Az előzőekben jelzett adatcsoportosí-
tások döntően az elemzési adatszolgáltatást célozzák, de segítik az adott 
szintű döntés-előkészítést is.  

5. A tervezési struktúra módszertani leképezése: 

Ennek az alapelvnek a megvalósulása azt jelenti, hogy a tervezési 
struktúrát alkotó TERVEZÉSI FOLYAMAT és FELADATREND, a 
SZERVEZETI INFRASTRUKTÚRA és a TERVRENDSZER megva-
lósításának módszertana leírásra kerül.  

5.1. A tervezési folyamat: 

A tervezési folyamat alapjellemzője, hogy az képesség alapú fela-
dat és erőforrás tervezésen nyugvó költség- és költségvetési igény ter-
vezés. 

• Ebben a rendszerben a képesség alapot az adja, hogy minden 
feladatfelelős tervező szervezetnek a legfelsőbb szintű képes-
ségcélokból következő ambíciószintek teljesítéséhez, védelmi 
feladatcsoportonként, meg kell határozni azokat az elérendő, 
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vagy biztosítandó képességeket, amelyek az adott védelmi fela-
datcsoport körében előfordulható veszélyhelyzetek megelőzé-
sét, hatásaik kivédését, vagy csökkentését szolgálják. E képes-
ségeket, a könnyebb tervezési kezelhetőség érdekében, ajánlott 
tervezési centrumonként képességkatalógusokba foglalni. Ezek 
azt tartalmazhatnák, hogy az adott veszélyhelyzet leküzdésére 
hivatott szervezeteknek, pontosan körülírva, milyen védelmi 
képességekkel kell rendelkezniük a meghatározott ellenlépések 
megtétele érdekében.  

A képességkatalógus elkészítése nem tervezési szint függő. Azt 
azon a szinten kell elkészíteni, amelyhez az önálló védelmi célok, a 
jogszabályok által delegálva vannak. Képesség katalógust (képesség 
törzskönyvet) tehát kidolgoznak a védelmi bizottságok és a tárcák is, 
mindazon feladatok vonatkozásában, amelyeket irányítanak, vagy önál-
lóan végeznek. Esetünkben a képesség katalógus kidolgozása a védel-
mi feladatcsoport összes elérendő, vagy biztosítandó képességi köve-
telményeit, a képesség törzskönyv viszont ennél szűkebb körű, mert az 
csak az adott feladatfelelős tervező szervezetre vonatkozó képességek 
körét tartalmazza. 

• A folyamat következő eleme a képességek elérése érdekében 
végrehajtandó védelmi feladatok meghatározása. A feladatokat 
képességekhez kötötten indokolt kidolgozni, minden tervező 
szervezet esetében, azonban, csak a saját feladataik tekinteté-
ben. 

Ebben a folyamatban ugyanakkor meg kell oldani a több tervező 
szervezet együttes tevékenységét érintő komplex feladatok meghatáro-
zásának a problematikáját is. Ezek esetében a jogszabályban megne-
vezett fő feladat felelősből kell kiindulni. Neki kell meghatároznia a sa-
ját feladatait, valamint az „oldalági” bedolgozói feladatok körét és 
végrehajtóit. Ennek alapján azután a bedolgozók saját feladatrendjük-
ben jelenítik meg a kapott feladatkör lebontását. 

A feladat meghatározás objektíve leginkább használható eszköze 
a védelmi szakfeladatrend, amelyet tervező szervezetenként, a megha-
tározott képességcélokból kiindulva, azokat fa struktúrában, elemi fela-
datokig lebontva célszerű megalkotni, az előzőekben leírt módszertani 
elvek szerint. 

A feladattervezés ezen rendszere biztosítja, hogy az ország-
védelemben érintett szervezetek elé állított képesség követelmények 
megvalósításáért felelős, funkcionális és ágazati vezető hierarchia ki-
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zárólagos jogosultsága és egyben kötelezettsége is legyen e képességek 
megvalósításához szükséges feladatok meghatározása és kidolgozása. 
A funkcionális és ágazati képesség és feladattervezés a tervező rend-
szer kiindulópontja és legfőbb mozgatója. A rendszerben ugyanis min-
den a meghatározott védelmi képességek biztosítása érdekében történik. 
A rendszer gazdasági alrendszereinek az a funkciója, hogy megadja a 
feladatok erőforrás és költségigényeinek forrás korlátait. E forráskorlá-
tokon belül azonban a védelmi képességek és feladatok tartalma és 
prioritásai meghatározásának, az erőforrások allokációjának kizáró-
lagos jogköre a képességeket és feladatokat meghatározó, azokért fe-
lelősséggel tartozó, ágazati és funkcionális vezetők kezében marad. Ez 
biztosítja azt, hogy ezen felelős vezetők döntési szuverenitása nem sé-
rül e tervezési módszer által, másrészt ehhez a felelősséghez az erőfor-
rás allokáció meghatározhatósága révén megfelelő jogkör is társul. 

• A feladattervezés lezárását követően célszerű egy tervfelülvizs-
gálatot beiktatni, amelynek egyetlen célja a képesség követel-
mények és a tervezett feladatok összehasonlító elemzése. Ezen 
belül, hogy kimutassa azt, hogy az elérendő képességek való-
ban biztosítják-e a kormányzati szintű céltételezések megvaló-
sulását, továbbá, hogy a meghatározott feladatok végrehajtása 
nyomán ténylegesen is megvalósulnak-e a képesség követel-
mények. Kifejlett változata esetén ez a felülvizsgálat nem jelent 
mást, mint a képesség törzskönyv és a szakfeladatrend mecha-
nikus, jól algoritmizálható és így informatikailag is támogatható 
összevetését (ha van törzskönyv és van szakfeladatrend). Egy-
szerűbb esetben, ebben a fázisban a feladatok és a képességek 
manuális összehasonlító elemzésére kerül sor. Amennyiben van 
törzskönyv és szakfeladatrend, ezt az összehasonlítást, azok ki-
dolgozásakor, csak egyszer, illetve a módosítások és kiegészíté-
sek esetén kell végrehajtani. 

A felülvizsgálatot a védelmi bizottságokon belül, munkafolyamat-
ba épített ellenőrzés, a tárcáknál kontrolling, vagy függetlenített belső 
ellenőrzés keretében van lehetőség elvégezni, de a meghatározott tarta-
lom teljesülése esetén, bármely más változat is szóba jöhet. Lényeges, 
hogy a felülvizsgálat során a tervező ne önmagát vizsgálja felül! 

• A felülvizsgálat eredményeként, védelmi területenként, egy 
olyan feladat nomenklatúrát kapunk, amely az adott védelmi 
terület optimálisan szükséges tennivalóit tükrözi. Ezt követően 
e feladatokat priorizálni kell.  
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A priorizáció szükségességének alapgondolata, hogy a forrás al-
lokációs döntésekben biztosítsa azt, hogy az adott ügyben, a legfonto-
sabb feladatok kapjanak lehetőség szerint teljes körű feltételrendszert, 
mind a naturális erőforrások, mind a pénzügyi források tekintetében. Ez 
biztosítja ugyanis az adott védelmi területen a kulcsfontosságú védelmi 
képességek létrehozását. A feladat priorizálás másik fontos szerepe az, 
hogy forráshiány esetén meghatározza az igény kielégítés sorrendjét.  

Az előzőekből következően, a priorizálás előfeltétele, hogy a már 
felülvizsgált feladatokat priorizáljuk, annak érdekében, hogy e műve-
letnél már ne legyenek jelen redundáns feladatok. Lényeges feltétel to-
vábbá, hogy ennek során legyünk képesek túllépni saját szakmai „szür-
ke vakságunkon”, azaz tudjunk különbséget tenni saját feladatainkban 
a „nagyon fontos” és az „annál még fontosabb” között.  

A priorizálásban az adott védelmi szakterület összes feladatának 
részt kell vennie. Ez teszi lehetővé ugyanis azt, hogy meghatározott 
forráskorlátok esetén pontos választ tudjunk majd adni arra, hogy a nem 
elégséges forrásokból milyen védelmi feladatokat tudunk megoldani, és 
milyeneket nem. 

A priorizáció – ez az előzőekben leírtakból világosan kitűnik – 
komoly szakmai megalapozást igénylő, de végső soron vezetői feladat. 
Annak a joga és kötelessége a priorizáció, aki felelős az adott védelmi 
képesség biztosításáért.  

•  A felülvizsgált és priorizált feladatok megléte azt jelenti, hogy 
az adott szintű védelmi képességekért felelős vezetés és annak 
tervező apparátusa tisztába került azzal, hogy a jogszabályi 
meghatározottságú védelmi célok milyen feladatok végrehaj-
tásának útján érhetők el, mi ezen feladatok optimális szintje 
és fontossági sorrendje. Ezzel valójában a védelmi követel-
ménytámasztás szakasza befejeződött: ennek alapján tudjuk, 
hogy a meghatározott védelmi képességek elérése érdekében 
mit kellene tennünk.  

Ezt a feltétel-biztosítás szakasza követi, amelyben azt vizsgáljuk, 
hogy az optimális igényekhez tudjuk-e biztosítani a kielégítés materiá-
lis feltételeit, illetve ha nem, vagy csak csökkentett mértékben, akkor az 
hogyan hat vissza a védelmi képességek megteremtésére. Ez a gazdasá-
gi tervezés szakasza. 
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Ennek első lépését még a feladattervező blokknak kell megtennie 
azzal, hogy az általa meghatározott feladatokhoz megadja azok naturá-
lis erőforrásigényét. Ez annak a meghatározását jelenti, hogy a felada-
tokhoz milyen és mennyi anyagra, eszközre, szolgáltatásra és humán 
erőforrásokra van szükség, illetve tartalmazza az igény-kielégítés üte-
mezésének a megtervezését is.  

Az így kapott naturális erőforrás halmazt, az erőforrás tervező 
blokk meghatározott struktúrába rendezi, majd azokhoz – még mindig 
csak az igények szintjén – költségigényeket rendelnek. 

Az erőforrásterv a gazdasági tervezés súlyponti kérdése! 

A magyarázat kiindulópontjaként azt leszögezhetjük, hogy a terve-
zés alapja a feladat kell, hogy legyen. A feladat ugyanis egy olyan köz-
tes helyet foglal el a tervezési folyamatban, amely az egyik oldalról 
meghatározza a megcélzott védelmi képességek elérhetőségének a lehe-
tőségeit, a másik oldalról pedig azt, hogy a végrehajtásához milyen na-
turális erőforrásokra, és EZEN KERESZTÜL, milyen pénzügyi fede-
zetre lesz majd szükség. Úgy is mondhatjuk, hogy a képességeket és az 
azok biztosításához szükséges forrásokat a feladatok, a naturális erő-
források útján kötik össze. 

Mivel a gazdálkodás alapkérdése minden esetben az, hogy adott 
feladat teljesítéséhez mennyi pénzre van szükség, illetve fordítva: 
meghatározott pénzmennyiség milyen volumenű feladatok végrehaj-
tását teszi lehetővé, ezért a gazdálkodás számvetéseiben – a tervezés 
módszertanában – meg kell teremtenünk a kapcsolatot a feladat és a 
végrehajtásához szükséges pénz között. Az világosan látszik, hogy 
közvetlen módszertani kapcsolat nincs köztük. (Illusztrációként csak 
annyit, hogy ha azt állítjuk, hogy egy árvízi töltés megerősítése(X) mil-
liárd forint, az tervezés metodikai szempontból nem egzakt információ. 
Csak akkor válik azzá, ha azt is hozzátesszük, hogy az adott töltés meg-
erősítéséhez mennyi betonra, homokra, homokzsákra, munkagépidőre, 
munkaerőre és még ki tudja milyen és mennyi naturáliára van szükség. 
E naturáliáknak pedig már van piaci ára, amelyek összege adja a töltés 
megerősítésének a pénzigényét). 

A feladat és a pénz közé tehát be kell iktatni a tervezési módszer-
tanban egy olyan tervezési elemet, amelynek felhasználási célja a fe-
ladat és ugyanakkor egyik szignifikáns mérőszáma a pénz. Ez a terve-
zési elem az erőforrás, amely minden esetben naturália. Az erőforrás 
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azért alkalmas erre a szerepre, mert azt a feladat érdekében használjuk 
fel és megszerzéséhez pénzre van szükség. Röviden úgy fogalmazha-
tunk, hogy a feladat és a pénz között az erőforrások teremtik meg a 
kapcsolatot. Erőforrások nélkül, a feladatokra tervezett pénzkeretek, fi-
noman szólva csak nagybani, becsült (vagy még az sem) értékek lehet-
nek, amelyek eltérése a realitástól – a becslést végző általános ismeret-
szintjétől, szakmai tapasztalataitól, anyagismeretétől, piac- és áris-
meretétől és még számos szubjektív tényezőtől függően – 20-tól, akár 
4-500 %-os mértékig is terjedhet. Ez egy több száz feladatot tartalmazó 
feladatrendszernél, több milliárd, vagy 10 milliárd forintos nagyságren-
dű tévedés lehetőségét is magában hordozza. Ha figyelembe vesszük, 
hogy több tíz ilyen feladatcsoport létezik, akkor a tévedés lehetősége 
már az állami költségvetés szintjén is érzékelhető. 

Ebben az értelemben az erőforrás tervezés a gazdasági tervezés 
kulcseleme, a tervezési folyamat azon összetevője, ami a feladatok te-
vékenység jellegű összetevői, pénz formában való leképezésének 
egyetlen megalapozott lehetőségét adja. 

• Az erőforrás tervezés első folyamata, azoknak az optimális fe-
ladatokhoz rendelése. Ennek nyomán egy olyan köztes erőfor-
rástervet kapunk, amely a feladatokhoz hasonlóan, az optimális 
feladatok optimális erőforrásigényét jelenti, ami megmutatja, 
hogy ha minden védelmi képességet teljes mélységében létre 
akarunk hozni, azokhoz mennyi és milyen erőforrásra, illetve 
pénzeszközre volna szükség. 

•  A gazdaságilag így számszerűsített igényeket ezután a gazda-
sági tervező blokknak össze kell vetni a valóságos költségvetési 
lehetőségekkel. Ez egy interaktív folyamat, amelyben az igé-
nyek és a lehetőségek összhangjának megteremtése történik.  

Ez nem jelent feltétlenül egyirányú utcát, abban az értelemben, 
hogy az egyensúly megteremtéséhez kizárólag az igénycsökkentésen 
keresztül vezet az út. Mivel a védelmi költségvetések a tárcák fejezeti 
költségvetéseinek részét képezik, az adott minisztérium vezetése dönt-
het úgy is, hogy saját költségvetésének mozgásterén belül, más tárca 
szintű feladatokról átcsoportosít tervezhető forrásokat a védelmi fela-
datokra. Az igények és a lehetőségek összhangja azonban megteremt-
hető úgy is – és ez az általános módszer – hogy a védelmi feladatok 
szakmai tartalmát tervezik vissza a források mértékéig. A visszaterve-
zés, mind az ágazatoknál, mind a védelmi bizottságokon belül, egy sok-
szereplős, bonyolult folyamat. Bonyolultságát az adja, hogy lényegét 
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tekintve, itt a feladatok, valamint az erőforrás és költségigények vissza-
tervezése útján, egyben szervezeti érdekek, feladat végrehajtáshoz kö-
tődő hatáskörök és döntési kompetenciák visszatervezése is folyik. 
Pusztán szakmai tartalma az, hogy a feladatokat addig csökkentjük, 
amíg azok erőforrás igényének kielégítése már csak annyi pénzügyi for-
rást igényel, amennyi az adott tárca költségvetéséből a védelmi képes-
ségek létrehozására jut. 

A visszatervezés fontos módszertani követelménye, hogy ne előre, 
valamilyen egyéb szempontok szerint meghatározott költségvetési ke-
retbe próbálja meg a tervező szervezet beleerőltetni a végrehajtandó fe-
ladatokat, hanem fordítva: az optimális szintre tervezett feladatokat kell 
hozzáigazítani a forrásokhoz. Csak így válik lehetővé, hogy választ tud-
junk adni arra a kérdésre, hogy az elvárásokhoz képest milyen mértékű 
védelmi képességeket tudunk elérni és milyeneket nem. 

Ezért a visszatervezés módszertana az erőforrások visszatervezé-
sével indul. Ennek során az erőforrás igényt addig kell csökkenteni, 
amíg annak piaci értéke már nem haladja meg a biztosítható források 
összegét. Ezután a feladattervezők következnek. Ők azt vizsgálják, 
hogy a csökkentett erőforrások milyen hatást gyakorolnak a feladat 
végrehajtásra. Ennek során ki fog derülni, hogy a finanszírozható erő-
források mely feladat tartalmának a csökkentését és melyik törlését 
igénylik. Ezt követően, egy iterációs folyamatban, az erőforrás és fela-
dattervezők közös munkájaként, kialakítják azt, hogy melyik csökken-
tett tartalmú feladatot érdemesebb törölni, annak érdekében, hogy más 
csökkentett feladatok teljes, vagy teljesebb körű igény kielégítést nyer-
jenek. Ebben a folyamatban meghatározó jelentőségű a korábban már 
kidolgozott prioritás lista. A folyamat nem más, mint egy erőforrás 
alapú priorizáció. 

Az egyeztetések eredményeként létrejön egy olyan feladatterv, 
amelynek minden feladatához hozzárendelésre kerültek a valós költ-
ségvetési lehetőségek által finanszírozható naturális erőforrások. Ez a 
végtermék egy feladat alapú erőforrás, költség és költségvetési igény-
terv, amely egyedileg kell, hogy tartalmazza – a szakfeladat-rendnek 
megfelelő – feladatokat, azokhoz külön-külön a szükséges erőforráso-
kat, azok költségeit és költségvetési igényét. 

A tervnek el kell készülnie minden végrehajtási szinten. Sajátos-
ságot az jelent, hogy a védelmi bizottságok szintjén a költség és költ-
ségvetési igény adatok kívülről (az ágazatoktól kapott) tájékoztató ada-
tok, azokat nem ők tervezik. Költség és költségvetési igénytervezés 
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kizárólag a tárcáknál történik, mivel fejezetenként, csak nekik van 
költségvetésük. A kormányzati összesítés szintjén ez az általános fo-
lyamatrend pedig annyiban módosul, hogy ott a tervezés csak összesí-
tést, felülvizsgálatot, koordinálást, illetve a tárcaközi prioritásváltozta-
tási ajánlásokat, szükséghelyzetben prioritás módosítási intézkedéseket 
tartalmaz. 

• Az erőforrás tervezés témakörében szólni kell egy nagyon fontos 
módszertani mellékkörülmény biztosításáról. Ez pedig az anyag-
azonosítás, szakszóval: a termék kodifikáció kérdése. Elvi 
alapját az adja, hogy ha a tervek felmenő rendszerben készülnek, 
azaz tervezési szintenként felfelé haladva, az alsóbb szintű tervek 
összesítésre kerülnek, ez az összesítés az erőforrások tekintetében 
nem történhet, csak egy egységes kódrendszer alapján. Az erőfor-
rások körében szereplő anyagok, eszközök és szolgáltatások, de 
még a humán erőforrások különböző mutatói is (bér, TB, egyéb 
személyi kiadások stb.) csak egy közös nyelv alapján összesíthe-
tők. Ez pedig nem lehet más csak egy meghatározott kódrend-
szer. Ebben a rendszerben egy-egy kódszám pontosan specifi-
kálja és azonosítja az adott erőforrást.  

A specifikáció és az azonosítás persze egy bonyolult háttér rend-
szert igényel. Gondoljunk csak arra, hogy az egyértelmű azonosításhoz 
az adott erőforrás minden jellemző adatát pontosan meg kell határozni 
és kodifikálni. Ennek összetettségéről álljon itt egy példa: a gyulai kol-
bászt, vagy a téli szalámit 9 adattal lehet egyértelműen leírni, míg egy 
nagyon egyszerű elektronikai alkatrész, az ellenállás egyértelmű azono-
sításához 23 adatra van szükség. Ezek előállítása, rendszerbe foglalása 
a gyártók közreműködését is igénylő, ezért elég hosszadalmas folya-
mat.  

Az ügy minden bonyolultsága ellenére nem tekinthető kilátásta-
lannak, mivel létezik egy működő, nemzetközileg is elismert (53 or-
szágban használt) anyagazonosítási rendszer. Ez a NATO katalogizáló 
rendszer, amelyhez hazánk is csatlakozott 1999-ben. Ennek tárcakö-
zi kiterjesztése mindenképpen busásan megtérülő befektetés lenne, 
amellett, hogy a probléma megoldására más út nem is igen kínálkozik. 
Ha ehhez hozzávesszük azt, hogy vannak a védelmi tervezésnek szö-
vetségi (NATO, EU) vonatkozásai is, akkor valójában nem is kérdés a 
választás. 

• Az elkészült terveket egy ismételt felülvizsgálatnak kell alá-
vetni. E második felülvizsgálat célja, hogy megállapítsa azt, 
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hogy a tervek a reálisan létező peremfeltételek figyelembevé-
telével, szakmai módszereiket tekintve korrekten, tartalmukat 
tekintve célorientáltan, megfelelő módon alátámasztottan ké-
szültek-e el. 

A szakmai felülvizsgálat a tervezési folyamat eredmény szemléle-
tű kontrollja. Azzal nem foglalkozik, hogy a tervezett feladatok végre-
hajtása biztosítja-e az elrendelt védelmi képességek elérését. Ennek tel-
jesülését adottnak tekinti, mivel ennek vizsgálata a tervezési folyamat 
első szakaszában, a feladat felülvizsgálat során már megtörtént.  Ebből 
következően, főbb szempontjait illetően, ez a végső rendszerszerű terv-
felülvizsgálat a következő kérdések köré csoportosulhat: 

o Az erőforrások feladatonkénti megtervezése. 

o A feladatok és a végrehajtásukra naturáliákban igényelt erő-
források tárgyi összhangja. 

o Feladatonként és összesen, az erőforrásoknak a feladatokhoz 
viszonyított teljessége. 

o Az erőforrások mennyiségének, külön-külön a feladatokhoz 
viszonyított arányossága. 

o A végrehajtás ütemezésének szabályozottsága, ennek nyomán 
a megvalósítás finanszírozhatósága. 

o A tervadatok számvetésekkel, normákkal való alátámasztott-
sága.  

A fentiekben vázolt, erősen integrált jellegű, kérdéscsoportok 
mindenekelőtt a feladat alapú erőforrás- és költség tervezés megvaló-
sulásának kontrolljára irányulnak. Természetesen ez a nagybani fe-
lülvizsgálati trend kiegészíthető és tovább mélyíthető, a programok, a 
priorizálás, a csak pénz formában megjelenített erőforrásigények, a ké-
pességek és a feladatok összekapcsolásának, vagy a sajátos ágazati kér-
dések irányában. Dolgozatomban a felülvizsgálati kérdések általános 
minimumát szándékoztam csak felvetni, amelyet a részletes kidolgozás 
során részleteiben is célszerű lesz majd tovább bontani. 

A tervfelülvizsgálat, minden tervezési szinten önellenőrzés és a 
következő szinten külső áttekintés formájában zajlik. Ez azt jelenti, 
hogy mind a védelmi bizottságok, mind a tárcák, saját felülvizsgálati 
rendszerükben elvégzik a saját integrált, komplex, feladat alapú, erőfor-
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rásokkal alátámasztott költség igényterveik felülvizsgálatát. Egyben a 
tárcák elvégzik a védelmi bizottságok ágazati igényterveinek, a kor-
mányzati döntés előkészítő szervezet pedig elvégzi a tárcák védelmi 
terveinek a felülvizsgálatát. Ez a többszintű felülvizsgálat biztosítja azt, 
hogy a tervek összehangoltak legyenek, struktúrájuk, tartalmuk megfe-
leljen a készítők és az irányítók szándékainak.  

A felülvizsgálatok eredményei, haladéktalanul visszacsatolásra 
kerülnek a tervekbe, azaz a megállapításokat a tervező szervezetek 
azonnal átvezetik a terveiken. A tervfelülvizsgálatok tapasztalatainak 
az értékelése legcélszerűbben a valamilyen formában megszervezett 
tervtárgyalásokon mehet végbe. Ezeken kell a kifogásolt tervtételeket a 
kidolgozók részére ismertetni és indokolni, valamint itt van lehetőség 
arra, hogy a kidolgozók vagy elfogadják, vagy vitassák a módosítások 
indokait. Nyílván az önellenőrzések keretében végrehajtott tervfelül-
vizsgálatoknál ez a folyamat lényegesen egyszerűbben zajlik.  

• A felülvizsgált tervek egyrészt felterjesztésre, másrészt ösz-
szesítésre kerülnek. A védelmi bizottságok terveit az ágazatok 
leválogatják és beépítik a saját terveikbe. A tárcák védelmi fela-
datcsoportonkénti terveit a kormányzati döntés előkészítő szer-
vezet integrálja és létrehozza belőlük az országvédelem integrált 
tervdokumentációját.  

Az országvédelmi terv – felfogásom szerint - nem egyetlen terv, 
hanem egy tervrendszer, amely kormányzati szinten, védelmi ágazaton-
ként összevonva tartalmazza a tervek megvalósításának minden oldalú 
biztosításának, valamint a végrehajtás megszervezésének elgondolását.  

• A védelmi tervek gyakorlatilag 10 éves időintervallumra ké-
szülnek, amelyekben minden év tervének részletezettsége és 
adatainak pontossága az aktuálisan rendelkezésre álló infor-
mációk mennyiségétől és pontosságától függ. A tervnek 10 
éves távlatban tartalmaznia kell, mind a képességek, mind a fe-
ladatok, mind az erőforrás és a költség igények tervét, az időben 
előre haladva egyre csökkenő részletezettséggel és pontosság-
gal. A terv első éve az éves költségvetési tervbe kerül bedolgo-
zásra. 

A tervet évente pontosítani kell, ami azt jelenti, hogy minden év-
ben leválasztásra kerül róla az első év (beépülve az éves költségvetés-
be), és hozzátervezésre kerül egy újabb tizedik év. A gördítés során a 
közbeeső évek, az újabb információk alapján tartalmukban kiegészítés-
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re, adataikban pedig pontosításra kerülnek. Ebből következően a terve-
zés mindig a tárgyévet megelőző évben, a tárca szintű költségvetés ter-
vezését megelőzően, legalább két hónappal korábban indul, annak ér-
dekében, hogy adatai kidolgozására, a felterjesztésre, a tervfelülvizs-
gálatokra, a visszatervezésre és az összegzésre a megfelelő idő rendel-
kezésre álljon, így a költségvetés augusztusi felterjesztése előtt abba a 
védelmi feladatok bedolgozására legyen mód.  

A tervezés ilyen szakaszolása gyakorlatilag egyesíti a hosszú-, kö-
zép- és rövidtávú tervezést, amely a tervekben ilyen módon nem kerül 
nevesítésre. A szakaszolást a tervezés pontossága testesíti meg, amely 
egyértelműen jelzi, hogy rövid, vagy stratégiai időtávról van-e szó. 
Amit mindenképpen rögzíteni kell, az a 10 éves stratégiai és az egy 
éves, költségvetési időtáv. A kettő között bármilyen idő-kitekintésű terv 
kimetszhető, mivel ezen évek terveinek pontossága amúgy is a rendel-
kezésre álló információknak megfelelően maximalizált. Ez által az 
adott terv akkor sem lenne sem részletesebb, sem pontosabb, ha bármi-
lyen közbeeső időtávot önálló, középtávú tervnek tekintenénk.  

• A fentiek alapján a tervezési folyamat eredménye egyrészt a 
védelmi bizottságok védelmi képesség, feladat és erőforrás 
igény terve, az ezzel összehangolt tárcaszintű, ágazati össze-
vont védelmi képesség, feladat, erőforrás, költség és költségve-
tési igényterv, valamint a kormányzat szintjén összerendezett, 
egységes elvek alapján integrált komplex országvédelmi terv-
rendszer lesz.  

•  A tervezési szakasz lezárásával kezdetét veszi egyrészt a tervek 
gördítésének az ismételt tervezési munkákat tartalmazó szaka-
sza, másrészt a tervek végrehajtásának megszervezése, maga a 
végrehajtás, illetve a végrehajtás tapasztalatainak összehason-
lító elemzése. A végrehajtás munkafolyamatai nem képezik e 
módszertan tárgyát. Az elemzések azonban szorosan kapcso-
lódnak a következő tervezési ciklushoz, amennyiben kimutatják 
a már lezajlott tervezés belső ellentmondásait, félre fogásait, a 
tervek pontosságát, végrehajthatóságát, vagy annak akadályait. 
Ezért az ebből levont következtetések segítenek hozzá ahhoz, 
hogy a hibák megismétlődését biztosító tervezési mechanizmu-
sokat kiküszöböljük a következő tervezési időszakokban.  

Módszerét tekintve alapfeltétel a megfelelő elemzési adatok bizto-
sítása. A tárcákon belüli, vagy esetleg a védelmi bizottságok keretében 
folyó elemzéseknél, ez nem jelent problémát. Itt új feladatként legfel-
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jebb a védelmi tervek terv/tény összehasonlító elemzésének a belső 
kontrolling, vagy ellenőrző szervezetek munkakörébe történő felvétele 
jelenhet meg. Generális változás a kormányzati szintű elemzéseknél 
jelentkezik. Itt azt látom célszerűnek, hogy ez a feladat a kormányzati 
döntés-előkészítő szervezethez kerüljön delegálásra. Adatait a védelmi 
bizottságok és a tárcák adatszolgáltatásai biztosítják. A szükséges adat-
struktúra és adattartalom az elemzés szempontrendszeréből, különösebb 
nehézség nélkül kidolgozható. Meglátásom szerint erre akkor célszerű 
sort keríteni, ha a kormányzati döntés előkészítő szervezet létrehozásá-
ban, működési és feladatrendjében, jog és hatásköreiben, illetve a ter-
vezési rendszerben létrehozandó viszonyrendszerében megállapodás és 
döntés születik. 

Az elemzési tapasztalatokat érdemes egy közös adatbázisban fel-
dolgozni és megjeleníteni, így azok minden tervező részére rendelke-
zésre állnának. Az esetleges ágazati információ-korlátozó igényeket a 
hozzáférési jogosultság szabályozásával van lehetőség biztosítani. 

A kormányzat szintjén a teljesítések kontrolling jelentéseit egy 
külön meghatározott kormányzati vezető hierarchia kapná, amely 
alapot és elemzett információkat szolgáltatna számukra a védelmi cél-
rendszer megfelelőségéről vagy módosításának, kiegészítésének, illet-
ve átalakításának igényéről. Egyben tájékoztatást jelentene számukra 
az ország tényleges védelmi képességeinek, helyzetének, felkészültsé-
gének állapotáról, valamint ezek hiányosságairól és az egyes veszély-
helyzetekre való reagáló képesség hézagairól. 

• A tervezési folyamatot – elgondolásom szerint – egy önálló 
kockázatelemzési és kockázatkezelési rendszer egészítené ki. 
Ennek során a tervek végrehajtási kockázatai képezik a vizsgá-
lat tárgyát.  

A kockázatelemzés legfőbb terepe a tervezés. A kockázatok felis-
merésére, a megoldásokra, a kezelési módszerek kidolgozására ugyanis, 
csak komplex, pontos és részletes tervezés eredményeként van lehető-
ség. A nagybani, nem számvetéseken alapuló tervezés nem hozza a fel-
színre a végrehajtási kockázatokat, mivel ott az elnagyolt, sok esetle-
gességet hordozó terv végrehajtása meglehetősen széles értelmezési 
szabadságot biztosít az eredmények vonatkozásában. Ezért a tervekben 
megjelenő, a szándékolt céloktól való eltérés nem a végrehajtás ered-
ményében fog megjelenni, hanem magában a tervben fog jelentkezni, 
azaz ebben az esetben az elnagyolt terv lesz a legnagyobb kockázat. 
Éppen ezért nem lehet egyetérteni azzal az igen elterjedt nézettel, hogy 
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precíz, pontos tervezésre nincs szükség, mivel a végrehajtás minden 
elemét úgy sem tudjuk előre számba venni.  

A kockázat nem fétis, nem szükséges rossz, hanem minden döntés 
elkerülhetetlen velejárója. A dolgok rendje az, hogyha döntünk, akkor 
ezzel együtt kockázatok sorát generáljuk, a döntés eredményét illetően. 
Dönteni tehát nem jóról és rosszról, helyesről vagy helytelenről kell, 
hanem arról, hogy valamely szándékunknak megfelelő célért, mennyi a 
szándékunkkal ellentétes valószínűséget (kockázatot) vagyunk hajlan-
dók felvállalni. A kettő egymáshoz viszonyított aránya a kockázat mér-
téke. 

A munkafolyamat első lépése a tervekben megtestesülő folyama-
tok és célok kockázati elemeinek beazonosítása. Ennek során konkré-
tan a terv adott céljához viszonyított kockázati elemeket vizsgáljuk. 
Konkrétan: ebben a munkafolyamatban meghatározzuk a terv azon 
pontjait, amelyek a végrehajtás és annak eredményessége szempontjá-
ból kockázatosnak ítélhetők. Ez végül is nem jelent mást, mint annak a 
felismerését és rögzítését, hogy van-e reális lehetőség arra, hogy a terv 
végrehajtása során, az adott tervtétellel kapcsolatban olyan történések 
következzenek be, amelyek az előzetesen elgondolt céltól eltérő ered-
ményt hozhatnak. Ha találunk ilyet, akkor meghatározzuk annak be-
következési valószínűségét. Ettől függ ugyanis, hogy érdemes-e az 
adott kockázattal foglalkozni.  

Ezt követően értékelni kell az adott kockázat várható hatásait a 
tervezett célokra, majd ennek alapján priorizálni kell a kockázatokat. 
Ezután osztályozni szükséges azt, hogy hatásait tekintve, mely kocká-
zatok igényelnek mindenképpen kezelést, melyek csak meghatározott 
feltételek bekövetkezése esetén és melyek a nem kezelendő kockázatok. 
Ezután elemezni kell a kezelésre kijelölt kockázatok bekövetkezési fel-
tételrendszerét és megállapítani azt, hogy az ezekre történő ráhatás-
hoz rendelkezünk-e és ha igen, milyen eszközökkel. Ezután már 
„csak” a kockázati feltételekre való ráhatás mechanizmusát kell meg-
határozni, és már adottak is a kockázatkezelés lehetséges opciói. 

A kockázatkezelési opciókat minden lehetséges kockázatra ki kell 
dolgozni, majd annak bekövetkezésekor az adott tervtételt a vonatkozó 
opcióval helyettesíteni. Mivel a tervezés feltételváltozásai igen gyako-
riak, egy zömében bizonytalan időszakban, sokváltozós tervtételek ese-
tén, célszerű a tervet Lego szerűen, kockázatkezelési opciókból felépí-
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teni, amelynek végrehajtásakor mindig az adott kockázat bekövetkezé-
sére kidolgozott opciót állítjuk be a tervbe. 

A fentiekből következik, hogy – álláspontom szerint – a kockázat-
kezelés célja nem a kockázatos döntések elkerülése, hanem az, hogy 
előre felkészüljünk a várhatóan bekövetkezőkre, hogy legyen módsze-
rünk és előkészített eszközrendszerünk a nem kívánt folyamatok keze-
lésére, hogy azok ne rombolóan borítsák fel a terveinket. Egyszerűb-
ben szólva: ha a baj már elkerülhetetlen, akkor legalább ne érjen minket 
felkészületlenül. Ebből következően, a lényeg: a korábbi tapasztalato-
kon alapuló szakmai elemzések és azok következtetéseinek figyelembe-
vételével, a kockázati tényezők ellensúlyozására, opciók sorának kidol-
gozása.  

5.2. A tervezés feladatrendjének módszertana 

A tervezés feladatrendjét az OVTR Elgondolás tartalmazza, sőt le-
írja a feladatrendszer működési rendjét is. Ezen belül foglalkozik a ké-
pesség és feladat tervezés, az erőforrás és költségtervezés, a költségve-
tési igénytervezés, a tervezési adatszolgáltatás és elemzés, valamint a 
tervek összegzésének kérdéseivel is. Ezek végrehajtási módszertanát az 
előző részben részletesen kifejtettem. A módszertani kidolgozás követ-
kező lépcsője a tervezési feladatcsoportok módszertanának leírása 
lenne. Ez azonban már a részletezettségnek egy mélyebb szintje és mint 
ilyen nem illeszkedik a jelen módszertani anyag struktúrájába. Ráadásul 
ezek tervezési metódusa – az előzőekben részletezett általános jellegű 
tervezési elvek keretében – már zömében ágazati jogkör. 

Meggyőződésem, hogy nem az OVTR általános rendszer elgon-
dolásának kell meghatároznia azt, hogy például a riasztási rendszerek 
fejlesztésének, fenntartásának és üzemeltetésének a tervezését az érin-
tett minisztérium milyen módszerrel hajtsa végre. Abban az esetben 
ugyanis, ha bármilyen sajátos tervezési módszer alkalmazása követi a 
képesség és feladat alapú erőforrás és költségtervezés elvét, akkor az 
OVTR közös előírásai megvalósulnak és érvényesül a tervezés egysé-
ges módszertanának elve is. 

5.3. A tervezés szervezeti rendszere 

A védelmi tervezés ezen összetevője nem tartalmaz módszertani 
elemeket, ezért itt a módszertan nem értelmezhető.  
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Módszertani jellegű területnek tekinthető azonban az az elgondo-
lás, hogy a tervezés szervezeti rendszerét a meglévő tervező szerveze-
tekre kell alapozni. Mind a védelmi bizottságoknál, mind a központi 
szerepet játszó ágazatoknál a kormányzati szintű az integrálási törek-
vések, vagy elgondolások nem érintik a meglévő tervezői struktúrát, 
sőt azok kialakult munkaszervezési folyamatait sem. Amiben újat sze-
retnék hozni, az a képesség és feladatrendszerhez kötött naturális erő-
forrás tervezés és az ennek alapján történő költség- és költségvetési 
igény meghatározás általános sémájának, a valós tervezési folyama-
tokra történő alkalmazásának egységes bevezetése.  

Meggyőződésem, hogy nagyon sok tervező szervezetnél ennek a 
rendszernek számos eleme megtalálható, vagy a tervezés sok folyama-
ta, lényegét tekintve így működik. Ezeket csak általánosítani, és mód-
szereiben, de nem formájában, egységesíteni szeretném. Mindezt nem 
önmagáért, hanem annak érdekében, hogy a partikuláris tervek, az or-
szág-védelemért legmagasabb szinten felelős Kormány számára ösz-
szegezhetőek legyenek, hogy ezáltal biztosítható legyen egyrészt a 
Kormány védelmi információkkal való ellátása, másrészt a szükséges-
sé váló reagáló és beavatkozó képességének megalapozása. 

A szervezeti rendszer nagy kérdése a függetlenített kormányzati 
döntés-előkészítő szervezet szükségessége, feladatai, jog és hatásköre, 
összetétele, el- és beszámoltatási rendszere. Erről a döntést a tárcák 
konszenzusos javaslata alapján, a Kormánynak kell meghoznia. Bár-
mi lesz is e döntés kimenetele, szakmai szempontból az egyértelműnek 
látszik, hogy mivel vannak – nem is akármilyen – operatív jellegű fe-
ladatok a tervek kormányzati integrációjának megvalósításában, kell 
hogy legyen erre egy végrehajtó szervezet és ennek a szervezetnek ér-
dekeiben függetlenítettnek kell lennie, mind a tárcák, mind a védelmi 
bizottságok védelmi tervezésétől. 

5.4.  A tervrendszer módszertani vonatkozásai 

A tervezés logikai rendje eredményeként a rendszer kimenetein 
az alábbi terveknek kell megjelenniük: 

• A védelmi bizottságok szintjén a részükre jogszabályokban 
meghatározott, illetve az ágazatoktól részükre leosztott képes-
ségekhez és feladatokhoz kapcsolódó naturális erőforrás igé-
nyeket is tartalmazó feladattervnek. Ez tartalmazza – a saját 
szintjükön – az egyes veszélyhelyzetek kezeléséhez szükséges 
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védelmi képességeket, mindazon feladatterületeken, amelyeket 
a jogszabályok, illetve az ágazati feladatleosztás számukra 
meghatároz. Tartalmazza továbbá e feladatok összes logiszti-
kai, infrastrukturális és humán erőforrás igényét is. A terveket 
célszerű képességekhez és feladatokhoz rendelten, valamint 
ágazati igények bontásban is elkészíteni.  

• Az ágazati minisztériumok és országos hatáskörű szervek ösz-
szevont komplex védelmi tervének. Ez a felelősségi körükbe 
utalt veszélyeztetettségi feladatcsoportok vonatkozásában tar-
talmazza az elhárításukhoz, illetve kezelésükhöz szükséges 
erőforrásokat és költségeket, valamint költségvetési igényeket. 
E tervek magukba foglalják a védelmi bizottságok ágazati bon-
tású igényeit is. A védelmi bizottságok önfenntartási költsége-
in kívül, innen történik e bizottságok összes alaptevékenységé-
nek finanszírozás tervezése is. 

• A kormányzati szintű országvédelmi terv, egy védelmi szakte-
rületenként differenciált, egymással egyeztetett, veszélyezte-
tettségi feladatcsoportonként azonos struktúrában felépülő fe-
ladat, erőforrás és költség tervrendszer. A tervrendszer része 
az összevont erőforrás- és költség adatbázis is.  

• A tervek minden szinten 10 évre készülnek, éves gördítéssel és 
ennek során a teljes tervstruktúrát érintő pontosítással. A 
terv részletezettsége és pontossága a jelen időtől való távolság 
függvényében változik. A mindenkori első év pontossága és 
részletezettsége olyan, hogy az képes legyen a költségvetés té-
teles megalapozását szolgálni.  

• A tervek minden olyan fejlesztési és működés-fenntartási fela-
datát, amelyeknél az értelmezhető, programokba célszerű 
szervezni. A programokban költségvetési ciklusoktól függetle-
nül, indokoltnak tartom megjeleníteni a programcélokat, azok 
végrehajtási feladatait, a megvalósításukhoz szükséges logisz-
tikai, infrastrukturális és humán erőforrásokat, azok költségeit, 
illetve a megvalósítás ütemezését.  A programokat a védelmi 
tervekben egy soron, de mellékletként, részletes, egyedi terv-
dokumentációkban célszerű elkészíteni. 

• A tervrendszer tervei (feladat, erőforrás, költség, költségvetési 
igény) minden szinten, a kétkörös tervezés eredményeként, op-
timális és reális megvalósíthatósági helyzetre készülnek. A 
kétféle tervrendszer összehasonlító elemzésének következteté-
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seiből megállapítandó, veszélyeztetettségi feladat csoporton-
ként összegezve, a megvalósítható és a nem elérhető védelmi 
képességek nomenklatúrája. Ennek alapján rögzítendők a ter-
vekben a tervek végrehajtásának biztonsági kockázatai és azok 
lehetséges megoldási opciói. 

• Minden tervdokumentáció, célszerűen tartalmazza a tervrend-
szer megvalósulásának feltételrendszerét, amely azon tényezők 
gyűjteménye, amely arról ad tájékoztatást, hogy milyen perem-
feltételek esetén van reális esély a terv maradéktalan végrehaj-
tására. Tartalmazza, képességekhez kötött feladatok szerinti 
csoportosításban az erőforrás-, költség- és költségvetési igény 
adatokat. Tartalmazza továbbá a terv eredménytábláit is, ame-
lyek azt mutatják ki, hogy a terv megvalósulásával milyen 
eredmények várhatók, azaz, az országvédelem (veszélyezte-
tettségi feladatcsoportonként) milyen foka és terjedelme való-
sítható meg a gyakorlatban. Ebben a részben kell megjeleníteni 
azt is, hogy a követelményekhez vagy az elvárásokhoz viszo-
nyítva, milyen védelmi képességeket nem tudunk a terv végre-
hajtásával biztosítani és ezeknek mik a várható biztonsági ha-
tásai. Végül tartalmaz a tervdokumentáció egy kockázat-
elemzési és kezelési fejezetet, amelyben a terv végrehajtási 
kockázatai és azok lehetséges kezelési opciói kerülnek össze-
foglalásra. 

• Az ágazati- és a kormányzati szintű integrált tervrendszer, a 
képességenkénti bontáson túl, tartalmazza az egyes veszélyez-
tetettségi fajták szervezetenkénti képesség- és feladatmegosz-
tását is. (Az ehhez tartozó erőforrás, költség és költségvetési 
igény adatok a képességenkénti bontásból kigyűjthetők). 

• A védelmi bizottságok terveit a bizottság vezetőjének, az ága-
zatok védelmi terveit a szakminisztereknek, az integrált 
országvédelmi tervet pedig a Kormánynak indokolt jóvá-
hagyni. 

6.-7. Az OVTR rendszerelgondolás módszertani kibontása 

E tervezési alapkövetelmény a tervezési folyamatrend módszertani 
leírásában részletesen szerepel. Ugyanitt került kibontásra a tervezés és 
a tervfelülvizsgálat szervezeti elkülönülésének biztosítása is. Ezért itt 
külön nem részletezem.  
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8. Az optimális igények és kielégíthetőségük összevethetőségé-
nek biztosítása 

A címben meghatározott tervezési követelményt a kétkörös terve-
zési módszer alkalmazása van hivatva kielégíteni. E szerint, az első 
tervezési körben a forráskorlátok nélküli „kell”, a második körben, a 
forráskorlátok figyelembevételével, a „van” állapotot kell előállítani. A 
kettő különbsége adja az ideálishoz képest ténylegesen is megvalósítha-
tó és meg nem valósítható védelmi képességek leírását. Ennek alapján 
megnyílik a lehetőség, mind a biztonsági kockázatokkal, mind a szük-
séges erőforrásokkal való egységes gazdálkodásra.  

9. A tartalom és a forma egységének megteremtése 

A védelmi tervezés tartalmi módosulásával, némileg változnia 
kell a terv formátumoknak is. Ez gyakorlatilag a tervdokumentációk, 
tervezési- és adatszolgáltatási űrlapok újra alkotását, a norma- és muta-
tószámrendszer formai fejlesztését, valamint a szakfeladatrend formá-
tumának kidolgozását és a különféle tervezési- és elemzési adatbázisok 
struktúrájának meghatározását jelenti. Ezek módszertani megjeleníté-
sére azonban csak akkor lesz lehetőség, ha döntés születik az OVTR 
elgondolás tartalmi kérdéseiben.  

10. Egységes védelmi tervezési fogalomrendszer kidolgozása 

A fogalomrendszer egységesítése a tervezés meghatározó proble-
matikája. Döntő kérdés, hogy az új, vagy újszerű tervezési folyamatok 
elfogadása, (vagy elutasítása) azok bevezetése és működtetése vonatko-
zásában, a tervezési rendszer összes szereplője az azonos szavak alatt 
azonos fogalmakat, az azonos fogalmak mögött pedig azonos folyama-
tokat értsen. 

Ennek érdekében, a módszertan részeként, elengedhetetlennek 
tartom egy tervezési fogalomkatalógus kidolgozását. Ennek azonban 
csak azon folyamatok esetében van létjogosultsága, amelyek bevezeté-
sére döntés születik. Így a kidolgozás is csak e döntések után kezdőd-
het meg. 

Egy kissé szélesebben értelmezve a fogalom egységesítés kérdését, 
szintén elengedhetetlennek tartom azt, hogy a tervezési rendszer eleme-
inek teljes struktúrájában és végrehajtási módszereiben egységes 
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szemlélet érvényesüljön. Ennek legkézenfekvőbb eszköze egy Védelmi 
Tervezési Kézikönyv kidolgozása és kiadása. Ebben lehetne összefog-
lalni a védelmi tervező tevékenységek minden ismérvét, folyamatainak 
a legapróbb, konszenzusos alapon, részletekig kidolgozott végrehajtási 
rendjét, a formai követelmények teljes körű gyűjteményét, a tervező 
szervezetek közötti feladat, felelősség és jogkörmegosztást, és ennek 
lehetne része az előzőekben említett, definíciószerű, fogalom meghatá-
rozás is.  

A Kézikönyv nem kötelező érvényű utasításként, hanem szakmai 
ajánlásként funkcionálna. Alapvető célja és szerepe az lenne, hogy a 
védelmi tervező állomány minden tervezési helyzetre találna benne 
szakmai végrehajtási leírást, így – a Ford módszerhez hasonlóan – a 
legbonyolultabb tervezési folyamatok is egyszerű munkafolyamatokká 
lennének lebonthatók. Ez számtalan szakmai, felkészültségbeli hiányt 
lenne képes pótolni, egyben hozzájárulna az egységes állami-, állam-
igazgatási tervezés létrejöttéhez is.  

Mivel ennek kidolgozása óriási szakmai energiákat igénylő és 
mindezek mellett időigényes munka, érdemes ezzel a kérdéssel minél 
előbb foglalkozni. 

Összegzés 

Az előzőekben leírtak alapján azt világosan látni lehet, hogy a 
módszertan – ahogy a rendszerelgondolás is – nem egy lezárt folyamat 
végterméke. Meggyőződésem, és ez így logikus is, hogy előírásai, 
megállapításai együtt fognak alakulni a rendszerelgondolással. Ebben 
az értelemben a leírtakat egy megoldási változatnak kell tekinteni. A 
leírtakon kívül természetesen ugyanarra a szakmai gondolatkörre még 
számos módszertani megoldási alternatíva is létezhet. Sőt, az is elkép-
zelhető, hogy – a rendszer általános elveit elfogadva – több, tárca-
specifikus módszertan is létezhet egymás mellett.  

Amit a leírtak értékelésekor azonban feltétlenül fontosnak tarta-
nám figyelembe venni, az az, hogy egy-egy elvi problémára bármilyen 
módszertani megoldás is születik, azok input és output csatlakozási 
pontjainak olyannak kell lenniük, hogy a rendszerelemek egymáshoz 
kapcsolódása általuk biztosítható legyen. Ennek hiányában ugyanis a 
rendszer szétzilálódik és szétesik partikuláris részrendszerek összeren-
dezetlen halmazára. Ez pedig már nem fogja biztosítani az integrált, 



 55 

kormányzati szinten összegzett védelmi tervrendszer kidolgozhatósá-
gát. 

A módszertanban kiemelten igyekeztem olyan megoldásokat aján-
lani, amelyek egyrészt garantálhatják a rendszer egységességét, más-
részt nem vonják kétségbe a jelenlegi nagy tervezési decentrumok ter-
vezési szuverenitását. Elgondolásaimban végig vonult az az elv, hogy 
a rendszer egységét elveinek az egységében és nem a módszereinek 
egyformaságában kell kifejezésre juttatni. Ez persze nem jelenti azt, 
hogy a módszertani eljárások, ha azok logikusak és célszerűek, ne le-
hetnének részben, vagy egészében egyformák. Ebben a kérdésben is az 
ésszerűség híve vagyok: ha egy módszer jó és általánosan alkalmazha-
tó, az váljon általánossá, ha van annál jobb, akkor az legyen az elfoga-
dott, ha pedig van valakinek olyan eredeti módszere, amely teljesíti a 
közös elvi követelményeket, de általában nem használható, akkor az 
maradjon meg részére követendő gyakorlatnak. 

Ezen módszertan célja az, hogy a rendszer elgondolás elveivel 
kompatíbilis, önmagában konzisztens és zárt rendszert alkotva, gon-
dolatébresztőként segítse elő az országvédelem tevékenységeinek át-
láthatóságát, feladatai szükségességének, igényelt forrásai indokolt-
ságának egyértelműen láthatóvá tételét. Ennél semmivel sem kisebb 
célom volt az, hogy a módszertan alapján a védelmi képességekért fe-
lelős szervezetek és azok vezetői, tételes adatokon és információkon 
nyugvó döntéseket tudjanak hozni és ebből az egységes döntési hie-
rarchiából a védelem legfőbb felelőse, a Kormány se legyen, informá-
ciós szempontból, kizárva. 

A módszertan ilyetén felépítésének nem titkolt célja volt az, hogy 
az egyes tervezési eljárások, szinte az elemi feladatok szintjére kerül-
jenek lebontásra, annak érdekében, hogy a tervezési ismeretek fehér 
foltjai, esetleges hiányosságai, vagy téves felfogásai ne tegyék kérdé-
sessé a megvalósíthatóságot. A részeire bontott, bonyolultabb tervezési 
feladatok végrehajtási ismeretinek az elsajátítása így senkinek nem 
okozhat problémát. Ezáltal ugyanis a differenciált ismeretszintek, akár 
egy szervezeten belül is, azonos szintre hozhatók. 

A módszertan kidolgozásának további követelményének tekintet-
tem azt, hogy annak minden eleme – a közös elvek tiszteletben tartásá-
val – akár egyedileg is, továbbfejleszthető legyen. Az általam ismerte-
tett módszerek olyan mélységig kerültek kidolgozásra, amely már 
biztosítja a tervezési folyamat működésének rendszerszerű fenntartását. 
E módszerekkel előállíthatók a meghatározott követelményeknek meg-
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felelő tervek, biztosíthatók az előírt visszacsatolások, adatszolgáltatás-
ok és elemzések. Ráadásul – és ez szintén törekvésem volt – e módsze-
rek nem szervezet specifikusak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az 
egyes módszertani megoldások nem fejleszthetők tovább, hogy nem 
kapcsolhatók azokhoz olyan elemek, amelyek gördülékenyebbé, meg-
alapozottabbá, vagy akár átláthatóbbá tennék azokat. Ez az út és lehe-
tőség nyitva áll minden tervező szervezet előtt, ugyanakkor a módszer-
tan kidolgozottsága nem jelent továbbfejlesztési kényszert, mivel adott 
esetben az a jelenlegi formájában is működőképes.  

A módszertani elgondolás végrehajthatóságának egyetlen valódi 
kockázatát abban látom, hogy döntően a megszokotthoz való ragasz-
kodásból táplálkozó érdek-elkülönülés erősebbnek bizonyulhat a 
szakmai racionalitásnál. Tegyünk róla, hogy ez az aggodalom alapta-
lannak bizonyuljon. 


