
Prognóziskészítés a katonai tervezésben• 

Sz o ln is k o v ]., . a hadtudományok kandidátusa 

(Rövidített fordítás a Vojennaja Miszl folyóirat 1974 .. évi 10. számából) 

Az utóbbi években fokozódó érdeklődés nyilvánul meg a különböző folyamatok 
és jelenségek prognóziskészitésének problémája iránt. A témával kapcsolatos iroda
lom · főként a prognózis kidolgozásának és felhasználásának általános elveivel foglal
kozik és készítésének konkrét módszereit tárgyalja. 

A gyakorlati feladatok sikeres megoldása érdekében igen fontos a prognózis
készítésre vonatkozó különböző nézőpontok közötti részletes eligazodás. Erre azért 
kell felhívni a figyelmet, mert a társadalmi, a tudományos-technikai, a gazdasági és 
a katonai prognóziskészítéssel foglalkozó munkákban eddíg nem alakult ki egységes 
nézet azzal kapcsolatban, hogy milyen legyen a prognózis, mi a rendeltetése és mi
lyen szerepet tölt be a tervezésben. Ennek bizonyára az az oka, hogy a prognosztika, 
mint önálló tudományos ágazat, viszonylag nem régen kezdett el fejlődni. 

Mindezek alapján, véleményünk szerint, elsőnek a prognóziskészítés metodoló
giai jellegű, általános kérdéseit,· majd a katonai prognóziskészítés konkr.ét feladatait 
és módszereit célszerű megvizsgálni. 

Azok a szakemberek, akik tervezéssel és prognóziskészítéssel foglalkoznak nap
jainkban, nem mindig különböztetik meg pontosan a „prognózis" és a ,,terv" fogal
makat. Ez nemcsak az egységes értelmezés kialakulá.sát nehezíti meg, hanem igen 
gyakran kevésbé optimális döntéseket eredményez. 

A gyakorlat azt bizonyítja, hogy néha a tervezett rendszabályok megvalósítása 
ellenére sem következik be a várt eredményesség. Több esetben a vártnál gyengébb 
eredmény oka az, hogy hibás, illetve hiányos a jövőben várható helyzetről a_z elkép
zelés. Ily módon, a helyzetről szóló információ elkészítésében meglevő hiányosságok 
gyakran a prognózis szerepével és· tartalmával kapcsolatos helytelen vélemények kö
vetkezményei. 

Egyes közgazdászok úgy vélik, hogy a prognóziskészítés célja a gazdaságpolitika 
különböző változatainak a viszgálata. Azt állítják, hogy a prognóziskészítés során 
össze kell hasonlítani a tevékenység! változatokat és kiválasztani a legjobbat. Az 
ilyen nézetet képviselő szerzők rámutatnak, hogy ,,. . . a prognóziskészítés feltételezi 
... a népgazdaság fejlesztése legvalószínűbb, a lehető legoptimálisabb változatainak 
és a gazdasági folyamatokra történő aktív ráhatás útjainak a meghatározását " 
Olykor a prognóziskészítés feladatai között említik a „tudományos-technikai haladás 
céljainak á. meghatározását, a célkitűzések elérését biztosító hatékony rendszabályok 
rendszerének a kidolgozását, a korlátozott lehetőségek figyelembevételével ... " Mind
két esetben nyilvánvaló a prognóziskészítés és a tervezés funkcióinak a keveredése, 
mivel a legcélszerűbb rendszabály kidolgozása, illetve kiválasztása minden esetben 
a tervezés szerves részét képezi. 

Elterjedtek még a prognózis realizálási folyamatának „irányítottsága" mértéké
ről, a prognózisra "történő közvetlen ráhatás lehetőségéről szóló vélemények is. Eb
ben az esetben a prognóziskészítés a döntés realizálásának irányításával keveredik 
össze. 

Mások a terv és a prognózis közötti különbséget az idő vetületéből nézik, s a 
prognózist a folyamat menetére vonatkozó elképzelésnek tekintik a tervidőszak 

•· Megjelent a Honvédelem 1971. évi {, számában. 
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keretein \)elül. A p1·ognózis egyik feladataként a tel"vek realizálása következményei· 
nek a.z ellenfü·zését és értékelését említik a tervidőszakra vonatkozóan. Ilyen véle-
111tinyen vannak egyes katonai szakemberek is, akik abból indulnak ki, hogy a prog
nór,is nem más, mint az adott műyelet lehetséges következményeinek a meghatáro
zAsa. n. tervhen rögzített időszak határain belül. 

Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy - véleményünk szerint - az idő 
vctiilctéb()l nézve nincs különbség a terv és prognózis között. Ismeretes, hogy vannak 
rüYidtávú prognózisok, amelyek a prognóú,készítés tárgyától függően, néhány naptól 
néluí.ny évig terjedő időszakot fognak át. Emellett hosszútávú, 15 és ennél több 
évrti <;zóló tervek is készülnek. 

A szakirodalomban a különböző folyamatok ús jelenségek fejlődésével összefüggő 
prognózisok kidolgozásának sok példáját találjuk. A szerzők azonban nem beszélnek 
egyúrtelmücn arról, hogy mi lehet és legyen a prognóziskészítés tárgya és mi nem, 
kiilönLöz.{) módon határozzák meg a prognózisok rendeltetését és azok alapvető 
larlal111át-. ~lérkezett az idő, amikor a katonai szakembereknek részleteiben meg 
kell vitatniuk a. prognóziskészítés problémáját és egységes nézetre kell jutniuk leg-
111.íLL az alapvető metodológiai kérdésekben. 

Egyebek között célszerű megvizsgálni azt, hogy mi legyen a katonai prognózis
kés,dtés tárgya, melyek annak céljai és mi a tartahna. A Vojennaja Miszl folyóirat
han publikált egyik cikkben (1969. 8. szám), véleményünk szerint, alapvetően helye
sen va..n meghatározva a katonai prognóziskészítés tárgya. A szerzők gondolatához 
azonban egy lényeges kiegészítést kell tenni. Az előrejelzhmek olyan események fej
lt'írlé.8hiél van értelme, amelyeket irányítani nem lehet (például a Várható időjárás). 
A prognóziské.szítés tárgyai azok a.folyamatok lehetnek, amelyeknek a lejátszódása 
jelentős mértékben a cselekvési körünkön kívül eső tényezőktöl függ. Ilyen fo1yama
t ok lehetnek például: a fegyverzet és a harci technika létrehozásának technikai lehe
tő!'légei, a fegyveres összeütközések keletkezésének körülményei, a szemben álló fél 
erői és eszközei egyes feladatainak tartalma, az ellenség főcsapásának- iránya és 
idejo stb. 

Ha. egy adott folyamat kimenetelét befolyásoló tényezők a mi irányító ráhatá
i;uuktól függnek, akkor e folyamat fejlődését a tervnek kell meghatároznia, tehát 
a.ktív tevékenységek eredményének kell tekinteni. Kivételesen irányítható para
méterek is prognóziskészítés tárgyává válhatnak. Ez akkor következik Le, amikor 
ti tervczé.i szerv nem rendelkezik inforrnációval a megoldást befolyásoló paraméterek 
sziimértékeil·líl, de ezek más fokozatban tervezve vannak. Ilyen helyzetben a tervező 
szervnek kell ezekre a paraméterekre a prognózist elkészíteni, meghatározva azok 
lehctségc~ változásainak a tartományát. 

Ezért,, véleményünk szerint a 1>rognóziskészltés tárgya csak a helyzet külön. 
bijzö, nem irányítható (vagy önirányltottBágú) paramétereinek értéke lehet, amely köz
veUeniil, myy közvetve yyakorol befolyást a dönté8re (a tervben rögzített rendszabályok 
megvalósítása egyik, vagy másik változatának a kiválasztására), de attól nem /ügy. 
A µrognóziskészítés például figyelembe veheti a várható felfedezése~et (amelyek 
l,cfoly{umlhatják a fegyverzet és a harci technika fejlődését), mivel ez nemcsak a 
t.udományos kutatásokra fordított erőforrások elosztásá.val kapcsolatos döntése
inktiíl függ, hanem mindenekelőtt a tudomány fejlődésének általános színvonalától. 
Ugyanakkor az egész haderő, valamint az egyes haderőnemek és fegyvernemek fel. 
udutait békcidiJben, mint irányítható és a tervezés során meghatározható paraméte
n•kct (alllelyek jelentős mértékben döntéseinktől függnek), nlrgha lehet a prognózis· • 
k;!.-;•f.Ífés ohjektu1uaikt'int felfog.ni. 
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Azokat a feladatokat, amelyek a jövőben a haderőne!nekre és a fegyvernemekrc 
hárulnak, a hosszútávú tervezés érdekében kidolgozandó prognózisban csak minőségi 

· formában, miht lehetőséget kell megfogalmazni. Azt, hogy ezek közül melyeket cél
szerű az egyes haderőnemek és fegyvernemek elé állítani, a tervezés fogja meg
mutatni. 

A harctevékenységek tervezésének a vizsgálatánál az irányítható és nem irá
nyítható paramétereket sziptén meg kell jelölni. A parancsnok rendelkezésére álló 
erők és eszközök felhasználására vonatkozó minden változatot olyan irányítható 
paraméterek kiválasztása jellemzi, amelyek értékei az elhat{l,rozástól függnek (pél
dául, az egyes irányokra és objektumokra meghatározott erők és eszközök mennyi
sége, azok harcfeladatai, a tevékenységek.sorrendje stb.). Emellett azonban az erők 

. és eszközök lehetőségei a helyzettől függnek, á.melyet sok irányítható és kevésbé 
irányítható paraméter jellemez: hidrometeorológiai viszonyok, az ellenséges erők 
összetétele, azok körzetek és irányok szerinti megoszlása stb. 

A harctevékenységek során a helyzet alakulása változó lehet. A nem várt vál
tozások jelentősen befolyásolhatják a harc, vagy a hadművelet kimenetelét. Ezért a 
harctevékenységek tervezésének a helyzet objektív értékelésének eredményeire kell 
támaszkodnia. A sikertelenséget előidéző váratlanságok elkerülése érdekében a 
parancsnoknak és törzsének a har";tevékenyaégek tervezése során a helyzet minden 
lehetséges és lényeges változatát figyelembe kell ve·nnie. E változatok leírását alap
jában véve a helyzet prognózisának kell tekinteni. A helyzet egyjelentésű elképzelése 
a harctevékenységek tervezésekor (csak egy változat figyelembevétele, amely a leg
valószínűbbnek tűnik) Tendkívüf kedvezőtlen következményekhez vezethet. 

· A hadművészet története sok példával szolgál, amikor az egyik fél az ellenség 
számára váratlan tevékenységével sikert· ért el. A tragikus következménjreket pél
dázza a francia vezérkar által a rnásodik világháborúban elkövetett hiba a németek 
főcsapása irányának megállapítását illetően. Mint ismeretes, a franciák háborúra 
vonatkozó terve arra a feltevésre épült, hogy a németek a főcsapást Belgiunion 
keresztül fogják mérni, ezért a főerőket ezen ország síkvidéki körzetében vonták 
össze. Amikor 1940 májusában a németek az Ardenneken keresztül mérték a főcsa
pást, ez váratlanul érte a franciákat, így őket és szövetségeseiket rendkívül nehéz 
helyzetbe hozta. 

Érthető, hogy a harc éi;; a hadművelet tervezése során felteVések alakulnak ki 
az ellenség tevékenységének Jpgvalószínííbb változatáról és azt igen gyakran a terv 
kidolgozásánál alapnak veszik. Emellett azonban más lehetséges változatokat is 
figyelembe vesznek és e.nnek alapján kidolgozzák a megfelelő ellenrendszabályokat. 

A parancsnoknak és törzsének a harctevékenységek tervezésénél világosan kell 
látnia azokat a határozatlanságokat, amelyekkel az elhatározás _realizálása során 
találkozhatnak. A helyzet töb.b változatú prognózisa tehát az ilyen információ 
forrása. 

A harc és a hadművelet megvívása során, bármennyire gondosan készítették is 
elő, mindig megvan annak a lehetősége, hogy az elgondolást nem sikerül teljes 
egészében megvalósítani. E valószínűség számbeli értéke annál nagyobb, minél na
gyobb a különböző tényezők határozatlanságának a tartománya, amelyektől hizo- · 
nyos mértékben. függ a harctevékenység kimenetele. 

A harctevékenységnek a helyzet egy változata alapján történő tervezése ne1u 
.teszi lehetővé annak értékelését, hogy milyen a véletlenség hányada a megszabott 
feladat végrehajtásában. Ilyen lehetőség csak akkor áll fenn, ha a harc és a had
művelet megtervezése több változatú prognózis alapján történik. Ilyen megközelí-
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!1:,..,"'d o1Jjck1ÍY('ll h·hct l'rtr'·kdni. lwgy :t tcvi:kcny;-;i'.gek (•gyjk, vag_v rnásik változata 
1Hily1·11 111,_:·rtddwn helytúlió a kiilönhüúj lwhiroza.tlansi'tgokhoz kt'.pest és hogyan 
liizto"ítjn, a 11w:;>'z:thott fobdnt-nk végrdmjtús:\.t. ' 

A par.111('.'-'llOk n :-mját eriík felha:-;zrní.lá~ára. \·onatkozó kiilünhüző változatok 
,~rtl'kd(',..:(;nck 1Tedményei (a. hatetevékenys1;g terv v/lltozatai) ,:s a helyzet lehetséges 
v1í.ltozalninak fígy1·lcn1hevdde a.lapján hozza nwg clliat.úrozását . .Nyilvúnvalr), hogy 
a Jmrl' /·s n liac!1uíívclet- nugyszámú változatai lüizi\l rt tevt'.·kenysl'gnek azt a tervét 
n'.~zf'_...;iti i·l<"ínylwn, amely n, helyzet változntainak üsszess,igób{H indul ki. A paranes
nok 111ind(·tl(·kd/)tt a harc és n, lmdrníívdet. kinwndclét jellemző alnpvet6 mutatókat 
vc.-..:zi figyl:lcnilm: az ember- tis anyagve~ztcségek méreteit,, az arcvonal mozgását 
st.h. E ni111,1t e',].; 11:1gyságn rendszerint a hclyzctt<'.il függ. Következ1\sképpen, ha a tevé
ke11yc/µ; t>n·d111/·uyét - JH!l<lául - üt nmia.tó jeile1nzi és a parancsnok három alap:
VPtÚ lielyzd vi'dtcwüof, vizsgál, akkor minden tcvékeny~égi terv 15 szárnkaraktcrisz
tika alnpj;'tn J;.erii! értékelésre. 

1\ 1.t'l'\'\'Últozatok jellernz(.íinek a meghatároúst a. helyzet ü~~zcs ll'.nyeges válto
zatnin,tk 11H·gfddűcn azért sziikst!ges, hogy megállapíthassuk a. v{trható eredmények 
s1.ilá.rd":'tµ/tnnk a rnértékót, frtékelheHsiik azt, hogy a feladat VL:grehajtása, milyen 
m<'·rt('·!dwn fiiµ:g a. helyzl,t válto:dtsútól.. A h)\'t'·kenységek tcrvválto:z.atai hatékonysá
µ/uwk ('.1frkdéc;e ahpján, n, prognózisban rögzített helyzetváltozatok összességéből 
kiindnlni., n11·~ lehet állapítani azt a. t-artonuÍByt, fllllelyben megtalálható a konkrét 
mulató lt'.·nyleges értéke. Ez lehctőYé teszi annak B1egítélését, hogy melyik tevékeny
:-a:gi \"Últo;,;aL fogurlhaló d .. !fa valarnily('ll köriilmény folytán a tervre jellemző és 
nwglmLÍ.row1 ( niutat.ó értéke a megenge<lett- lmtárou ldviil van, akkor az.ilyen tervet 
ú.:s·1.t:1·íítll'trnek kell minősíteni. 

Ily rnódon, [I. Jll'Ognózis alaprendeltetése az, hogy tL paranel':lnok és törzse szá. 
m1Írn olyan információ!, biztosítson, amely a leheb;t\!;cS tevdwnységi változatok 
vo1mlkozA:-.:1íll:1n az; üsszui ,,n1ellPltt!" c:s ,,ellene" értlikelésónél a HzámvctésC'k el
vi'·g,:l'·~éllt'z :=.:1.iik:-.:t'ges„ Ezek n szú.111\·ctések v1~gs6 soron minden egyes mutató válto
z:'t...;i tarton11í11y:'uiak a mcg(dlapítás,ihoz vezetnek„ A muta.tók ért1.!kei nieghatáro.zásá-
11ak 1t folyanrnL'tt. minden helyzetre a ·ten'vÚltozatok ,~rték(Msének kell tekinteni és 
11e111 a n111tatók ('·rtdwi prognoi·w.:t.idd1tsíumk. 

-- Olykor n l1ardev(:Jwuys1\g:ek Horán ,\-, azok e;·cdnit''.nyeként bekövetkező veAz
ti·"(\_,;1·k pmg11t)1.i.-;kl;::1zítl':,,t':n)l is sz;ó esik. ltt azonban (':-;ak azon paraméterek változá
:-::(Íl'il k1·1! a prognózist elk(~nítcni, arnelyekre-- c1, fontchL említettek szerint - hatni 
111·111 111d1111k . .-\zok a paran1t\tcn:k, amelyek a para1wsnok (vezető) elhatározásától 
fo)!g11t•k, a !1:rn:zi\:-; tAq.~yát ktipezik • .A pamHe:-;11ok azzal, hogy a harc, vagy a had-
1n1-i,·t>ld. tl'J'\'l':1,1!,;e sorún az egyik vált.omt. nlapján újra felosztja. az erőket és eszkö
ziikv!, t:.siikkentcni t udjn --- p,ildírnl --- a vt'trható szemdyi veszteségeket, növelve a 
J,'í,.:1.f'rjavadnl1Haz/t.c;t. Ki"ivct.lu•zé:-;kt'.ppon eblJen az; cset.lien aligha célszeríí a vesztesé~ 
g,·k p1·og1HJzi:-.k(:,.,z;ít.'::1frt.íl beszólni. Az ehhez ha:-;onló sz;1ímvet1\s lényegében nem más, 
111illL 1t t1·1·v(•z('•.s soní.n az acloH tevf;k(•ny:-;~gi változatnak megfelelően várható vesz
t ,•_...1'.g1·k (:r11:keb_'.:-;l'. 

- e\ !tardt)V('·kPuysl'g--- ternit':,-zt:tc~en --- kétoldalú folyamat, és annak eredménye 
n,·1111·~,tk ,1 s:tjitL t·lliati'u·uzásoktól, hanem attól is függ, hogy hogyan cselekszik az 
,·ll1•J1.-;<\~. UJy,IH t .. -..:etckl1L·11 az;onlian, amikor JHÍ vagyunk az; aktív föl, it tevékenységek 
ki111t·11ckkt -- így 11 ft:l1·k \'t~~ztt~st'·geit i~ - igen jelenté.ís lllértt!kben inkáhb a mi 
(·l11utúrnzú:-:ni11k foµ:j.ík rnr-gh11!/ll'(JZ11i tiK kevi\sllí{ az; ellensóg tevékenységei. Ha a vár
!i:t1,J Yi·sztc:-./,w·k 1'·rt,'·kl'l1'·s('·t a tiilöpbi.izi.í liardevékenyKégi változatok összelmsonlí
t.', ;11.'d prngnt)zj,-kt: . ..,zí1,:~tll'k h'kintjiik, akkor ez \'t:Jcu1t~nyüuk Rzerint - a ter· 

117 



vezés és a prognóziskészítés funkcióinak az összekeveredéséhez vezethet. Ezt hclye
Ren kell látni,, hiszen H, nagy tömcgLÍ tevékenységi változa,t kö7,üJ csak ('gy jöhet szá- · 
mít.iisha. A .többi változat tudatoRan félre koriil, így fi kiválasztotthoz viszonyítva 
egyenjogúan nem ruházható fel a „prognóziskészítés" fogalmával, amely tn<lományoR 
előrelátást feltételez: lehet-e olyau vala.rni eredményeinek tudományos előrelátásáról 
beszélni, amit szándékosan rn~nl veszünk figyelembe? 

Amikor a saját erők bizonyos felu<latok végrehajtására vonatkozó lehetőségeit 
határozzuk meg, ezt a folyanmtot nem nevezziik prognóziskésí'.ítésuek. Az erők és 
eszközök eldrehala<lási sehessóge, a cHapatok kijutási ideje a meghatározott terep
szak,1szra, a Jl-íszerfelhuszmilás rm\rtéke a kiilönbözc) objektumük megsemmisítésére 
- mindezek olyan vélet,leuszerfí értékek, ·mint a várható veszteségek. E mennyist_;
gek értékeint>k a· meghatározását azonban a tervezés folyamatában végezzük el. 

Ha a harc (hadm(ívolet) adott időszakon kívül eső következményei érdekelnek 
bennünket, aligha lehet azoku.t előrelátni azon tevékenységektől elvonatkoztatva, 
amelyeket az időszak befejezése után fognak megtervezni és végrehajtani. Ezért -
ha a szüksP-gletnek megfclel()en az említett inform.á,cióval l'endelkeziink - a .,terve
zést hosszabb időszakra kell elvégezni, de nem kell t,örekedni a. bennünket érdeklő 
paraméterek „prognóziskészítésére'' tndatos1rn hamis előfeltételek mellett (olyan 
tevékenységek figyelembevétele nélkül, amelyek a továbbiakban fognak lezajlani). 

Véleményünk szerint, a µrognóziskészítés alapvető feladata nz, hogy lehetöség 
szerint minél teljesebben jcllcme1;zc a jövőben kiali.ikuló helyzetet. Azok, akik a. 
helyzetet prognosz1,izáljí~k. nem ismerhetik (bár az lehetséges, de nem kötelesek 
ismerni) a parancsnok (vezető) szándékait. }!~zért tőliik nem várhatók jiwaslatok 'a 
legoptimálisabb tevi'~ke1tysógi változatra vonatkozóan, annál inkább rwnf, mivel a 
helyzet egyes pnram1\tereinck prognóziskészíté:;;ével igen gyakran egymással köz
vetlen kapcsolatban nem álló különböz() s1;ervek foglalkoznak. 

A prognózis, mint a tervt_•zés információs alapja, határozw meg a nem irányít
ható paraméterek (körülmények, vagy tényezők) lehetséges változásainak u határait, 
amelyek befolyásolják a tervezendő rendszabályok eredményeit, vagy másképpen 
mondva, feltlt"rják a Jiatározntlanságok jellegét és tartományát. A prognóziskészítés 
és a tervezés funkciói pontos megkülönböztetésének hiánya oda ve1..ethet, hogy a 
munkával megbízott személy gyakorlatilag a tervváltozatok összeállításával lesz 
lekötve. Ugyanakkor a helyzet lehetséges változatairól RZóló információ, amely az 
ellmtározás megalapozásához és meghozatalához szükséges, nem kédzül el. Az is 
érthető, hogy fL prognóziskészítést. nem lehet a helyzetről szóló információ egyszerű 
gyfíjtési folyamatának tekiuteni. A prognóziskészítés során mindazon informáeiókcit 
ki kell rostálni, amelyek feleslegesek a pa.rane:mok (veZct6) számára az elhatározás 

. meghozatalához. A helyzetről szóló informáeiót, céltudatosan kell gyi'íjteni és eW-
készíteni, vagyis llí', adott törzs (tervező szerv) szükségleteinek az irányításával. 

Az il:I nyilviinvaló, hogy n. prognóziskészítők funkcióit nem szabad for1111ílisu.n 
kezelni még olyan kérdéH Vizsgúfatánál sem„ amikor a legoptimálisabb elhat:'i.rozás 
kidolgozásában való n;szvételiik lehetőségéről van szó. Ha például tengeri deszant. 
partl'aszálláflárrnk tervezése van soron, amelynek végrehajtása jelentifo mt~l'lékLen , 
meghatározza a hadművelet sikerét, az elhatározás kidolgozásában hi<lrometeoroló
gttsok is ré:,;zt, vehetnek, akik a prognózis anyagai alapján javaslatot tehetnek a 
deszant kir.ikásának legmegfelelőhh időpontjára, amikor a. kedvezőtlen időjárási 
viszonyok valószínűsége a legkisebb . 

.Mindezek ut.án vázlatosan vizHgáljuk me~ a lmtonni prognóziskészítés föbh 
alkahnazási teriiletcinek a sajátosságait. 
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· A h adás z a ti p r o g nózi· s kidolgozásának eredménye a lehetséges ka
tonapolitikai szituációk összegyűjtése, amelyek .irányvonalként szolgálnak a haderő 
fejlesztésének tervezése terén. A szituációk az összes, érdeklődést·kiváltó, földrajzi 
körzetekben meglevő helyzet elemzése alapján alakulnak ki. A hadászati prognózis 
l'IÍmnfat azokra a lehetséges célokra (feladatokra), amelyek elvileg a szemben álló 
felek elf_ítt állhatnak. Ez az információ lesz a kiinduló pontja az egész haderő és az 
1:gyc .... haderőnemek elé állítandó legésszerűbb célok (feladatok) hadigazdasági meg-
11ln110z1l.sának, valamint azok fejlesztésével kapcsolatos alapvető irányok kiválasz-
tib(111ak. · 

A hndigazdasági prognózisnak tükröznie kell a szemben álló 
felek lehetőségeit a haderő fejlesztése és a különböző jellegű ·háborúk biztosítása 
terén. E prognózis számára az alapadatok egy részét a tisztán gazdasági jellegű 
prognózisok szolgáltatják. A hadigazdasági prognózisban levő jnformációra azért 
van sz.iikség, hogy tisztában legyünk azokkal a forrásokkal, amelyeket az adott or
szllg (ország-esoport) katonai célokra fordíthat. Így válik lehetővé a tervezés során 
azon katonai"célok (feladatok) reális, vagy kevésbé reális változatainak a megálla
pít :ii-:a. amelyeket az egyes országokban irányvonalként követnek. 

A hadműveleti -ha r cá.B z a ti pro gn ó z i B a harctevékenységek fej
lúd,:iw, vagy végrehajtása ún. ,,jelenetezés"-ének gyűjteményét tartalmazza. Ezek 
mindegyike az események fejlődésének egy lehetséges változatát írja le, a jelenete
z,:sek gyííjteménye pedig lehetővé teszi a harctevékenységek során kialakuló helyzet
v:íltozatok ösSzességének a visszatükröződését. A prognózis anyaga hadműveleti
hun·ásmti alapul szolgál, amelyen a tervezés során megvalósul az erők és eszközök 
fcjli.í<llisére vonatkozó változatok értékelése. Itt kell megjegyezni, hogy a hadműve
lt.'t i-hareászati prognóziskészítésnek nem feladata - ahogyan olykor feltételezik -
az új fogyverfajták hatékonyságának a kutatása és az erők ésszerű összetételének a 
111eghatározása. Ezek már a tervezés funkciói. 

A /1 a d i t e e h n i k a i p r o g n 6 z i B álaprendeltetése, hogy információt biz
tmdtson azok számára, akik az erők és eszközök fejlesztésének tervezésével foglal
koznak, az új tudományos-technikai lehetőségekről a fegyverzet és a haditechnika 
hitrehozlÍ.Hri terén. l%ben a prognózisban olyan információk vannak, amelyek meg4 

határozott feladatok különféle (elvileg lehetséges) technikai megoklásaival vannak 
ii~szpfüggéshen. A továbbiakban ezek közül a tervezés folyamatában a legésszer~b
hek kel'iilnck kiváfasztásra. 

A haditcehnikai prognózis tartalmát az USA haderőben hosszú t.ávra (20 évre) 
kidolgozott te('hnilrnfejlesztési prognózis példáján lehet bemutatni. Ez a !)~gnózis, 
a111elyet kétt\venként pontosítanak, három részből áll. 
- Az c!Hő rész - ,,A tudomány által javasolt lehetőségek" - a tudomány'os~ 
tedmikai kutatások tervezésével foglalkozó szakemberek munkáját szolgálja. Tar
tnlmilag azokat a lehetőségeket tárja fel, amelyek a fő tudományterületeken elért· 
cre<llllényckhdl faká.dnak. - ' 

A 1násodik réllz - ,,A technikai lehetőségek" - amely az első_ rész anyagára 
«\pH!, az új technikai megoldások realizálásának módszereit foglalja magában, Ezen 
információ alapján a hadműveleti-harcászati profilt képviseld szakembereknek lehe~ 
tős1::gük van az i'1j fegyverzet egyes elemei reálisan elérhető jellemzőinek a meghatá
roz,bára. 

A harnw.di/.: rész - ,,A korszerűsített ·rendszerek alapelvei" - tartalmazza az 
új fl.)gyvernmdswrekre vonatkozó példákat, amelyek létrehozása a tudományos~ 
te(·lmikai vívmányok alapján lehetséges. · 
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A haditcdmilrni progllÓZi.-; J"{'Wlo:wrint a fró.YV{'l"Z2t i!s a t.ed111ika tülJh l1j frjkc.;z
lL;,-ü irúnvúról ~zól/i info1·111(u·iók1tt tartalrnaz;za. A rnkfölc v/dtozat ki.iz(il nzonhan 
<·snk oly;rn in'uiyú mnnldJ..: lrnrii!nek a tei'\'he, amelyek a ten·1~z1.:s folyanwtúho7. 
tartozó lrn<litcdrnikni (vagy lel·lmikni-gazd.:isági) {l'tl'kell·:=i Ct'<'rl1n,:nyi·k1:JlJH't1 ('t:J_ 
szcrú1wk IAto:zanak. 

Ahogy a külföldi gyakorlat mutatja, a tu<lou1ÚILy és a teelrnika ÍL·jlődl'~i folya
nmtn pn)g1HÍzi.,.;k1\s,dtéséuck kú dlentúte.'J megkiizdiltisc h:tezik . .áz el,,6nél ezl ,-t 

folyamatot ünfojlű<lűnek tekintik, n. másodiknál olyan fo/yamatké1\t viz<'gúlj{1.k, 
n,melynek eredményeit társado..lrni - töbhck között ku.tonai --· sz(iksr'.gll'ld( (ún. 
nomutt.ív prognóziskészítés) lrntározzák meg. Ezenkíviil a mAsodikuál 11wg:íllupitjúk, 
hogy ntcghatú.rozutt feladatok végrehajtása, ér<lekl~l,ou (ha ilyen folitdatoknt HIL!f;

Azabtu.k) mil.ycn technikai v.íltoztatások valósíthatók meg. A proguóát:ok awnhau 
mindkét, e~e~lJen tar!,alma,:'z~k, az azon l?hető~égekről ~zóló inf~r~u:u:!óka~·: am:!Yf.'l~ 
folhasznala,mnak a celszeruscgei a tervezes soran, a formsok rcahzalasa.val osHzeJuggo 
különli<iztí vúltozatok összehasonlító értékelése útjún állapítják n1l'g. 

A tervezésnek vizsgúluia és értékelnie kell a lf'lcghatározott feladatok ,·1'·grelmj
tás.i.t biztosító tevékenységi változatokat olyan fdcételek keretein hchil, au1dyck u. 
nem irányítható paramöterok értékeivel jellemezhetők. K~ esetLe11 a lwlyzL•l miwlcn. 
változatának a nem irányíthatú paL'1.unétcrck értékei1:ek meghatározott t'.ítYlittesc 
felel meg. A tervezés során, az elhatározAs meghozatalú1:rt felelős vezeti) a lelwtsl'~n-; 
tevékeuységi változatok küziil azl, az egyet, választja ki, amely az. ercdnu:nyckd· 
illetóen a lcgcldnyiiseLlrnek lát:-,zik. tt;rrné1-1zetesen a prognózisban levő fo1sZL'"1 hclyzet
vált.or.at. fig,\·eleni l1Pvc~t ch;vel. 

A prognúzic,kt;szítés t'g:ves tl!Ódsz1!n:i1wk sajfitosságai a kato11ai sajtó ha.-.,{tbj,.1in 
rnegvilágít[,:-it 11,\'el'tck, ·nt~ltú.uy mogt'dlapítás azonban vitatható. KétsL:g llll'l'iill1t•L 
föl töhlwk köziilt ahlian a kérclésheu, hogy vajon a rendszerelemzés lii'> n. 111lÍvdet-. 
kutn.tús (.i,í.tékel111dct, Rlrtti:-,ztikai megoldások f'\111élele stb . .) a katonai progn{,zis
ké:-izÍLL:s ruúdszen:ihez lut·Lozik~c? A ren<l:-izercle1nzés llem más, mint n döntés lllt>l,!
alnpoziísií.nak a Jill'Lodoiógiája. A rcn<lszerelemz{·s és a rníiveletk1Ún.ttí.s módszereivel 
végezlidű el IL l,·lietsóge:-, tev,:Jrn11ysógi váltomtok mennyiségi értékelése és zárhatók 
ki nz ésszeríitlem·k. ~zck a mód.-;zerek bizl-o,;ítják fi. IL·gjoLlJ vtlltoznt kiválaszl.tu,1.Ít, 
atndyct az irúnyítható. pn.rnntc;!(~rek meglmlározott együttese jellemez. Ami J){'diµ; 
a prug111Ú,i8lu:szflt':s mó<lszl!l'l'iL illdi, azok biztosítják a jövőben kialakul() hdn'.eit(,I 
lrnpcsula!"os infomuívióL ·Kilvet.lwz6sln!ppen ebben az ese1ben az a fl), hogy a~z últa-· 
lunk 1u:111 irúnyítlmló l'gyik vagy mtlsik folyamat, (ohjektnm) lehet.::;égcs ,,,tJLozú:--:air/1] 
foga.l11111nk legy1:n, de --- ne hasonh!suk öc1sze n, vtlltozatokat -- nem szi.ikségi:c; a 
legjobb kivúla,;ztá:sa. Ez1il't lwlytelcn a katonai prognóziskészíté:-, mód:-,7,ereihcz az 
optimaliz.'1.lú.-1 n1údszereit sorolni. 

Vit;tt!mtó az; a fdfogá,; is, alllcly a liaderi) eélszeríí állomány[uiak megúll,1pitús,i
hoz sz.iilu;l'.ges 0dokat és alapvető foladntokat, a katonai progw)zisk,~;.;zÍtt"s folyan1a
Utlmn határm.í'.a 1nug. Vúle1m{nyüuk f!Wrint, ez a ten'fczés funkdúja. 

A had1·r/i {dlo111,'í.nyáva.l lrnpt:solatos kiilönböz6 vi'dtozittok hadigazdasúgi ed
:-izcrííségL:nek l'rtékeléstíre szolgáló móchizereket_ é~ ltlndcllekct - ,·élPnu'.m·1·11t szt•rint 
·-- szintén a. k1·v1iziis eszközeirn·k kell frkinteni. · 

!•;zd..: ulún -·-· úgy vélem --~ eélszuríí, hogy n prognúzisk,~szít(•s nH)cle>zt•t'L•ivel kap~ 
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n1Platlw1, 11/-li,ínY :iltalain helytelennek ítélt elképzelést korrigálják, illetve ezen 
111t'irI'-':t.('l'(•t.: 11,:l1ilr1'.\- f;ajáto:-.sClgi'tt;:t rámutassak. 

/,..:n)t.'L'l'tt"' h()g)' aí\ cxtrapolát'iós módszer olyan feltevésen alapszik, miszerint, 
nz ol,jt·k11rn1 fi!jli'ídtistinek meglevő és fe\tét~lezett jellege nem változik. Nyilvánvaló, 
hogy ,,z a kii11d1d(u.;i el6feltl,tel nem mindig felel meg a valóságnak. A gyors ütemű 
tudo1t1:'u1.\·o~-IC'd1nikai haltu.lt'u-i viszonyai között a minŐ!:légi változások egyre gyako
ril,li,1k ;t kafo11ai tct·iild,en. Ez a. köriilmény jelentős mértékben csökkeqti azon 
e.'let•·k f-':t.:\in,'tL umikor n prognóziskészíléshez felhasználható az extrapolációs 
IIHÍd:0 ;r,er . 

.-\i t!Xl rn pol{wiós mócfozer alka.!nrnzásához először annak megállapítása sziiksé
geé!, hogy a. kiindnlá~i előfeltél d(!k megfelelnek-e a reális köriilményeknek, amelyek 
küzütt. 11 yjzsgúlt objekt_uiuok elhelyezkednek, és másodszor rneg kell határozni, 
hogy nz utúlibiak 111ilyen mértd.::ben függnek a külső körülményektől. 

8z('.k·,;kön'íen elterjedtek a Bzakértólc megkérdezésén alapuló prognóziskészítési 
111ód:-;zcn·k. l\1q.~ kell azonban jegY,ezni, hogy a prognóziskészítésnek ez a módszere 
rn·ut 11.vújt nwgbízlrntó n.dat.okat valamely eléggé bonyolult objektum.mennyiségi 
v1íltoz1't'-nir(JI (p,;Jdt'llll, u szemben álló felek egyike erőinek összetételében bekövet
ke;,,ctt, y{dtozá,-;okról, a111ikor a, misik fél új fegyverzetre tért át.) Ez azzal rnagyaráz
haíó, hogy nHig ::1, legkvalifikáltabb szakember sem képes intuitív meggondolások 
11!11 pj1ín az ohjektnm fejlődési tendenciáját, értékelni, amelynek jellemzői nagyszámú, 
t·gy,11.'1ssrtl ka1w~olatl1m1 állú tényező lu.1,tására váltornak. Hasonló értékelések érde
k/:lwn a 'll/lllc11wtifoi modelleket célszerű felhasználni, amelyek többé-kevésbé rész
lcko: n·t.iill'lét adjAk az adott objektum reális fejlődési folyarnatának, lehet6vé teszik 
annak n11·wHin.pít{.1,s{tt, hogyan változhatnak az objektum jellemzői a bennünket 
frrlekl(i ttényez<Jk haH.sa alatt. 

Az olijl'ktutn vllltmdui(tnak folyamatával lmpesolatos matematikai modell segít
~/·µ/vl'l mcghatározbató az adott körülményeknek megfelelő végeredmény. A köriil
rw'.n,vek para1tit!tereinek értékeit - azok változásainak lehetséges tartományán 
IJt'liil - yariúlnt lmphatók meg azok ·a mennyiségek, amelyek jellemzőek az objek
t utn t'dlapotára a vizsgált. időszak végén. E különböző állapotok jelentik az objektum 
,·,í ltoús:'umk n prng11ózisát. 

11 asonl<'i 1'rt·dményekhez jutunk a ~peciúl is jútél.:ol,; segítségével is. ~z a prognosz-
1 ilrni 111r'HJ.-;z;e1· a folyamat matematikai modellezéséhez viszonyítva szélesebb körben 
Yilúgítj:~ meg a. felek versengésének a ::;ajátosságait, lehetővé teszi a felek nagy 
tlH'lrnyis('•g{í teYékenyst"'gi v/lltozntainak n felhasználását, mivel ezekben a játékok
lian 1, hdyzetrwk n1cgfelcl6 tevékenységei változat alkotó kiválasztására képes em
lw1·r·k ve . ..;ziwk n\c;zt. 

Ar. Amerikai Egyesült Államokban a hadászati tervezés során ún. ,,Sistems 
a11a!isi,1 and policy planning 11ppliC'ation to defenee" speciális játékokat szerveznek, 
amel,\'t>kd a kiizisnwrt hadijátékokból fejlesr.tettek ki. Ezeket a fegJ'VCl'Zet, a harei
Ll'l'huilm kidolgozÚ~ít l:S a hadcrd korszerűsítése problémáirn1k megoldása céljából 
folytatjt'tk h•. 

llyell kr~to!dalú játék általában 10 éves idéiszakot fog át és mind a béke, mind 
n h:'thorús id(ík kiilönhi.iző aspektusait foglalja magában. A résztvevőket a játék 
ktw.:dPtén sokféle kiindulási adattal látják el, például a felek katonapolitikai céljairól 
1!s frgyvl'l'Nl 1•díi állományáról, valamint 10 évre szólóan a kntonai szükségletek 
kil·lt\!;Íl.(\sövel knpc:solatos költségvetési előirányzatok méret,eiről. 

A j,ít<;k ,;or1'tn a l'(:flztvevők rendszeres informíu·iókai kapnak a felek kölcsönös 
ka.pr·,,olalálmn meglevő feszültSég nüvekc<léséről, majd a háború kezdetének körül-
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rnényeiről. A felek kidolgozzák a csapások méréRével kapcsolatos terveket, ezPk 
eredményeit cllenőrző csoport értékeli. A játék ideje alatt a s:r.emben álló felek lchetú
ségeit öt alkalommal mérik fel (a vizsgált időRzak különböző éveire). A számvetések 
eredményeit a felek tevékenységének értékelésénél a haderő fejlesztése terén ha~z
nálják fel. 

Ezen játékok a~yagai igen hasznos információt adnak a kiilönhüző prognózisok 
kidolgozásához. Ezenkívül, hasonló j~t.ékok biztosíthatják a vezetők felkészítését, 
akik felelősek az erők és esZközök fejlesztésének tervezése terén a döntések rneghozn
taláért. A játékok hátránya az, hogy általuk lényegesen keveRebb folyamatfcjlőtl{'.,,:i 
változatot lehet megvizsgálni, mint például a matematikai modellek frlhasználá1lt val. 

Végül, a helyzet prognóziskészítéRe az erc1k és eszközök fejleszh;sévd kap<·Rola
tos alternatívák értékelése, vagy a hardevékenységek tervezése érdekébcnjclendézé..i
gyújtemény kidolgozásával lehetséges. Egy jelenetezés egy adott folyamat lefölyáflá

. nak leírása. Isfüben rögzítve van az események sorrendje, a kezdeti helyzettől a 
jövőben lehetséges hely~etek egyikéig bezárólag. 

A jelenetezés tartalma azon módszerek sa_játossAgaitól függ, amelyeket a terve
zés során felhasználnak..Kidolgozása különböző méretű tevékenységet foghat át: 
a háborút teljes egészében, de egy fegyver alkalmazásának módjait is. A jelenetezés
nek olyan változata is lehet, amely egy meghatározott körzetben kialakuló konfliktus 
egy lehetséges változatát írja le. 

Az alapvető helyzetváltozatokat tükröző jelenetezések megléte esetén a rneg
felelő matematikai modellek és módszerek segítségével létrejönnek az alternatívák 
objektív értékelésének a feltételei (az erők és eszközök fejlesztésének vagy n harc:~ 
tevékenységeknek a tervváltozatai). 

Befejezésül a következőt lehet megjegyezni a prognóziskészítésről. Az er6k é.-; 
eszközök békeidőben történő fejlesztésével kapcsolatos rendszabiílyoknak, vagy <L 

harctevékenységi változatok előnyeinek és hátrányainak az értékelése a minőst'•gi 
tervezés sziikséges feltétele, amely a prognózisban levő lehetséges helyzet.változatok 
figyelembevételén alapszik. 

A prognózis nem más, mint a tudományos tervezés informáeiós alapja. Ezért 
napjainkban a gyors helyzetváltozások viszonyai között a több változatú prognózi
sok kidolgozása és azok felhasználása a tervezésben, a, hatékonyság fokozásának 
igen fontos eszköze a fegyvei-es erők előtt álló feladatok végrehajtása sor4n. 
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