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A Honvédelmi Mínisztérium Gazdasági Tbrvező Hivatal (továbbiak-
ban: HM GTH) jogelőd nélkül létrehozott új szenezet, amely a lárca
gazd,áIkodtísi rendszerében a már meglévő, illetőleg a törvényi válíozá-
sokból és a NATO szövetségesei kötelezettségekből fakadó új tervezési

feladatok végrehajtására hivatott. A, Hivatal egyike azon haderőreform
keretében létrehozott szervezeteknek, amelyek alapításuk óta a katonai
(szakmai) közvélemény érdeklódésének középpontjában állnak. A katonai
vezetők és a szakmai körök által leggyakrabban megfogalmazott kérdések
a szeívezet működési mechanizmusára, bemenó adatigényeire, illetve azzal
összefiiggésben a kimenő eredményekre, továbbá feladatrendszerének a
már funkcionáló és a gazdasági tervezésben együttműködő szervezetek
feladatrendszeréhez illesztésére irányultak.

Jelen összefoglaló anyag a HM GTH megalakukisi körüIményeiből
kiindulva válaszokat ad a küIönböző ltelyeken isméllődően feltett kérdé-
sekre, valamint dttekinté* nyújt a Hivatal jelenlegi tevékenységéről, elvég-
zelt Íeladataiíó l és megszerzetl képes s égeirŰ, melyet kövelően bete kintést
enged a szemezet jövőbeni tevékenységeibe,

1. A HM GTH |étrehozásának körülményei

A HM GTH-t, mint minisztériumi háttérintézményt a Magyar Köáár-
saság honvédelmi minisztere 2000. november 30-án alapította.

l. Briák ottó mk, ezíedes, HM GazdaságiTe.vezó Hivatal főigaz gató-helyettes,

Dr, Jároscsák Miklós ezí€des PhD., MH Gazdasági Tervező Hivatal főiEazgató általános helyettes,
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Létrehozásáí - a haderőcsökkentés általános tendenciájával szemben -

a tárca gazdálkodását érintő új kihívások, illetve gazdálkodási rendszere
hatékonyságának növelésére, a törvényi előírások érvényesítésére vonat-
kozó követelmények tették szükségessé. Tény ugyanis, hogy a haderő
fenntartása, működtetése és fejlesztésének tervezése az e|műlt éltizedben
a költségvetési bázis alapú, keretelosztási elvet érvényesítő rendszeren ala-
pul! amelyben a fejezeti cimek közötti tervezési koordináció szervezeti és
kielégítő szabályozási feltételei elégtelennek bizonyultak. Ezen belül a
folyamatos költségvetési alulfinanszírozottság következtében uralkodóvá
vált keretelosztáson alapuló tervezési rendszerben elmaradt vagy csak
részben valósult meg az ellátási-, üzemeltetési normakarbantartás, nem
vált szükségessé a feladatok végrehajtásához szükséges erőforrások
(materiális feltételek) megjelölése és a feladatokhoz rendelt erőforrások
költségvonzatának pontos megállapítása.

Éppen ezért a honvédség egészbe kiterjedő 1gg8-99. évi stratégiai
felüIvizsgáIűt megdllapításaira támaszkodva, az abbóI kiinduló haderő-
reform céIkitűzései között kiemelt hellet kapott a tárcű részéte biztosítox

források normákon és normatívákon alapuló temezett, átláíható és elszá-
mollatható módon történő felhasznáIásának igénye, azáItal a íárcagaz-
dasági íetvezési folyamatainak összehangolása, valaminí a lárca szintű
gazdasági döntése k szakszetű és megalapozott előkészítés e.

Ezzel összefiiggésben a tárca vezetése részéről az a követelmény is
megfogalmazódott, hogy az adott védelmi célok elérése érdekében csak és
kizárőlagosan az elérésúkhöz szükséges és elégséges feladatok kerüljenek
meghatáIozásra úgy, lrogy azok költségei ne haladják meg a szükséges és
elégséges szintet.

Az országvédelem lehető legalacsonyabb költségráfordítással töfténő
végrehajtása, előtérbe kerülése és az ál|amháztartás pénzügyi rend-
szerének továbbfejlesztési irányairól szőlő 2064J2000. ([I. 19.) kor-
mányhatározat vonatkozó jogszabályi követelményei - a fentiek melIett -

együttesen igényelték a tárcán belül egy o|yan központi szervezet létre-
hozását, amely szervezetszerűen felvállalja a honvédségi gazdálkodás ter-
vezési feladatainak összehangolását, illetve az ágazat összérdekei elsőbb-
ségét szem előtt tartó koordinálását.
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A HM GTH funkcionális tevékenységei átfogják a naturáliákban
lörténő erőfonds, valaminl a köIíségteme6és, továbbd a tátca szintű
anyagi erőforrás és köItséggazdáIkotlás itányítását szolgáló köQonti
üjntéselőkészítés Jeladalait, ami egyben a Hivatal alaprendeltetésének
lényegét is képezi, Ez kiegészül a tervek végrehajtásának rendszerszerű
figyelemmel kísérésével, a teljesítés adatainak elemzésével, továbbá a ter-
vek végrehaj|ásaioz kapcsolódó rendszeresítési és termékazonosítási
feladatokkal, amelyek együttesen egy folyamatren dszerbe szervezeíi, egy-
séges leladatrendszeft képeznek.

2. A HM Gazdasági Tervező Hivatal alaptevékenységei

A tárca védelemgazdasági rendszerében kiemelt helyen lévő és meg-
határozó szerepet betöltő Hivatal egyetlen szakterületi szervezet feladat-
rendszerét sem sérti, hiszen azzal a céllal jött létre, hogy különbözó
időtávlatoka a védelmi Tervező Rendszer keretében és vele összhangban

teweza,e ajóváhagyottfeladatokhoz szükséges erőforrásokat,

számvesse afeladatokhoztartozó erőforrások költségigényét,

mutassa ki a költségigények és a meglévő eszközök, készletek kü-
lönbségeként, tárca szinten jelentkező logisztikai költségvetési igényeket.

Tervező tevékenysége kiterjed a gazdasági íervek megalapozott kidol-
gozásához szükséges különböző szakfeladatrendek és az anyagnemfelelős
ágazatok által meghatározott elemi normák alapján összevont normatívák
kimunkálásá,ra, amelyek révén lehetővé válik egy egységköltségeken ala_
puló normatív automatizmusokra épülő védelmi eróforrástervező rend-
szer kialakítása.

A HM GTIi egymásra épített, egymásból következő és egységes
feladatr€ndszert alkotó konkrét alaptevékenységei az alábbiak:

a) Tdrca szintű gaulasdgi tervezés terüIetén a gazdálkodó szervezetek
erófornás és költséglerveinek felüIvizsgálata, a szakágazatok ezen teryező
tevékenységének koordinálrása, részvétel a katonai feladatoka biáosított
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források szétosáása felső szintű döntésre történő előkészítésében, fonások
mego§áásában a katonai feladattervezés által megha!írozott priorizáció
érvényesítése, ezen keresztül a felső szintű katonai tervezó szervezetek kö-
zötti gazdasági érdekegyeztetés szakmai alapokon történó koordinálása,
valamlnt az erőforrás és költségtewezés tárca szintű szabályozásának elő-
készítésében.

b) A Hyk által kidolgoutt katonai felatlatmutatók és felhasználási
adatok alapján az ágazati szintű erőfonás és költségtervezés alapját képező
összevont komplex feladatoka vonatkozó erőforrás és költségnormatívák
kidolgozása, részvétel a normázó tevékenység tárca szintű szervezésében.

c) A katonai gaxdálkodás územgazdasági adatainak tárcaszinten
történő rendszerszerű megfigyelése, gyűjtése, rendszerezése és elemzése.

d) A termékkodifikáció rárca szintű tervezése és végrehajtása, a kodi,
fikációs tevékenység szabályozásának előkészítése.

e) A minősített időszakok feladataj eróforrás és költségigényének
tárca szintű összevont tervezése, az igények továbbítása és részvétel azok
nemzeígazdasági biaosításának folyamataiban.

J) Részvétel a hadítechníkai eszközök és hntlianyagok rendszeresítési
és rendszerből való kivonási eljárásainak lebonyolításában és az erre vo-
natkozó tárca szintű szabályozásban.

g) Az eg:lséges logisztikai iníormációs rendszer megszervezése és
rendszergazdaként történő müködtetése.

Az alaptevékenységekbőI származó feladaíokat alapul véve a HM GTH
szervezete úgy kerüIt kialakításra, hogl a funkcionális szűkíerüIeteken
jelentkező fe ladato k eg!-eg) igazgatóságon bel ül legyenek szemezeti hát-
tétel lefedve. A szer.rezet létszámát a végrehajtandó feladatok létszám-
igénye határozta meg, amelyhez még a szervezet tényleges megalakulása
elótt kidolgozásra kerültek a működési folyamatokat és feladatoiat szemé-
lyekre lebontó dokumentumok. A szervezeti kialakítás szakmai orientációját
tiikrözi, hogy a rendszeresített létszám közel 90 %o-át szakbeosztások töltik
ki. A HM GTH szervezeti struktúIáját az l. sz vázlat tarta|mazza-
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3. Az alaptevékenységek működési folyamatainak lényege

A Hivatal feladatai megértéséhez feltétlenül szükséges az alaptevé-

kenységek általános működési folyamatainak bemutatása, amelyek iga-

zolják a sze*ezet létfontosságú szerepét a védelemgazdálkodás rend-

szerében. Ebből kiindulva a HM GTH alaptevékenységeinek általános
működési rendje az alábbiak szerint foglalható össze:

' A szakmai fő fob)amatok meghatátozó alapinformációja a hon-

védelmi minisaer feladatszabása alapján, a HVK által meghatározott kato-

nai képességek és az azok elérését szolgáló feladatok és a végrehajtá-

sukhoz szükséges , azMtr1 szolgálati ágak által specifikált eszköz, anyag és

szolgáltatásigény, amelyeket a felső szintíi fogyasaói logisztikai szerve-

zetek, a haderőte ryezéséít felelós vezérkari szerv, valamint a többi költ-

ségvetési cím vonatkozásában az érintefi logisztikai levező szeívezetek
adnak meg.

' Az íg! megkapott igényterveket a Hivatal felülvizsgáIja (erufe,

IülvizsgáIat), egyeüeti a rendelkezésre álló, a feladatok, illeWe címek kö-
zött megosztott fonásokkal, majd ezek összedolgozásával tételes erófor-
rástervet készít, amely a feladatokhoz rendelten natu ráliákban furtalmazza
a meghatározott fejlesztési programok és a normatív működés minden

közvetlen és közvetett erőforrásigényét.

. Ezt követően az eűforrások felhasználása köItségigényének meg,

hatdroaísa következik, amely tárca szintű költségtervben jelenik meg. A
feladatokhoz szükséges erőforrások költségigénye ekkor kerül összeha-

sonlításra a tárca részére biztosított költségvetési forrásokkal. Amennyi-
ben a fonasok nem biztosítják az igényeket, a feladatok az igényt megfo-
galmazók által a tervezés második körében a rendelkezésre áIló források
mértékéig visszatervezésre kerülnek.

' A tervezés ezen elgondolt rendszerének előnye, hogy a feladatokat

tervező katonai és logisztikai szewezetek a visszatervezésnél a felada-

tokhoz pontosan hozzárendelt erőforrásokat és költségértékeket kapnak,

így valójában nem a pénzkereteket, hanem a feladatokat tervezik vissza.
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Igy a HM GTH által a konkrét feladatokhoz rendelt eróforrás és költség-
adatokból egyértelmű képet kapnak arról, hogy a költségvetési fonások
pontosan milyen erőforrás-felhasználást és ezzel milyen mennyiségű és
minőségű feladawégrehajtást tesznek lehetővé,

' A felhasználókkal ily módon eglezteterl és most már a költségvetési
keretekbe is bele férő költségigényekből tételes költségvetési igényterv
készül.

. Á jóváhaglott költségvetési ten alapján a HM GTH összeállítja a

tárca középtávú beszerzési elgondolását és rövid távú beszerzési tervét. A
beszerzési terv j óváhagyását követően elókészíti a minisaer üírgyidőszak-
ra szóló beszerzési intézkedését.

' A beszerzés áItaI szolgáIíaloíí adatok alapján löúénik a Hivatalban
termékkodifikációs és rendszeresítési eljárásokban a rendszeresítendó
eszközök üzemben tartásához szükséges összes technikai, számviteli, kész-
letezési és normaadatok meghatározása és az izemgazdasági típusú kölr
ségnyilvántartások adatokkal való feltöltése. A beszerzeít termékek, be-
kerülési érték, aktiválási, kodifikációs és rendszeresítési adatokkal való
ellátását követően valósul meg a beszerzett eszközök átadása a fogyasztói
logisztikai szervezeteknek, amelyek ezek alapján egységes elvek szerint,
normatív módon lesznek képesek az üzembentartás minden logisztikai
folyamatának megszervezésére.

. A termékkodiJikáció során a Hivatal végzi minden, a rendszerbe
bekerülő új termék NATO_követelmények szerinti azonosítás át, továbbá a
már rendszerben lévő és öt éven belüI kivonásra nem tervezett eszközök
átkodifikálását. Ezzel párhuzamosan irányitja, szervezi és ellenórzi a
decentralizált beszerzésű anyagok és eszközök termékkodifikációját,

' A rendszeresítés és a rendszerbtíl való kivonds keretében aHivatal
tárca szinten, közép és rövidüivon, a beszerzési tervekhez kapcsolódóan
véleményezi a rendszerbe vonási és rendszerből való kivonási terveket,
biaosítja a rendszeresített eszközök üzembentartási adatait.
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. A.felhasznáIókkal eglüttműködve a Hivatal kidolgozza a logisáikai

információs rendszer logisztikai rendszeítervét, anrrak jóváhagyása után

szervezi, koordinálja a megvalósítást, biztosítja a bevezetés és működés

rendszergazdai felügyeletét. Ennek működtetése során a Hivatal megszer-

vezi a logisáikai rendszer izemgazdasági adatokkal történó leképezését,

meghatározza az aóatok feldolgozásának rendjét, az egyes logisztikai
vezetési és végrehajtási szintek információ előállításának és felhasználásá-

nak tartalmát és rendszerét, figyelemmel kíséri a működés! veszi a fel-

használók fejlesztési igényeit és kezdeményezi, szervezi azok megvalósítását.

4. A HM Gazdasági Tewező Hivatal együttműködése

A Hivatal alaptevékenységeí ercdményes megvalósításának kulcs-
kérdése az egy üttműködési feladatok végrehajuisa, mivel tevékenységei

nem valósíthatóak meg a katonai gazddlkodásban, illetve a houő kap,
csolóű íollaműtokban é nteft HM és MH szeryezetek adatszolgáI-

tatása, lámogaüisa és alkotó közreműködése zél/rül. Együttműködési

rendszerének alapvető rendező elve, hogy az abban érintett összes szer-

vezet azonos érdekeltségű a védelemgazdasági rendszer szakmailag meg-

alapozott, gazdaságos és ennek alapján finanszírozható működése felté-

teleinek megteremtésében. Ebben az együttműködési rendszerben a Hivatal
szolgálni kívánja ezt a közös érdeket.

A lentieket támasztja alá, hogy a munkafolyamatok tartalmának
meghaűrozásóruÍl a Hivatal nem törukedett az alaptevékenységeihez
kapcsotódó formális jogkörök megszerzésére. Ennek megfelelően kife-
jezett törekvése volt, hogy a Hivatal konkét munkafolyamataiba ne kerül-

.jenek olyan operatívjogok és beavatkozási eszközök biztosíásra, amelyek

meggátolhatjak kellő szakmai íiiggetlensége, pártatlansága érvényesítését.

Ez a szakmaiság és a partikuláris érdekektől való fiiggetlenség a biáosíté-
ka annak, hogy a Hivatal saját szervezeti érdekei ne váljanak a valós folya-
matok általa történó feluírásának akadá|yaívá.

Az együttműködés megszervezése kétoldalú kapcsolatok felvétele ke-

retében az érintett szervezetekkel folyamatban van és az eryüttműködési

ewezteíő üírgyalások eredményeként Egllüttműködési MegáIlapodások
aláírására fog sor kerülni.

99



Az együttműködő szervezeteket és az együttműködési területeket a
2. szvázlal szemlélteti.

5. A HM Gazdasági Tewező Hivatal jelenlegi tevékenysége

A Hivatal alapítását követő íéI éven beIüI elérte műkötlőképességét,
ami azt jelentette, hogl szeméIyi feltöftöttsége megközelítette a 70 %-ot,
működési alapokmányai és a szeméIyi áIlomány felkészítési dokumentd-
ciójához tartozó lananyagok kidolgozdsra kefüItek, azok ahpján meg-
történt az áIlomány differencidlt felkészítése, amelyek eredményeire tó-
maszkodva a Hivatal főigaryatója 2001. június 08-án megtaftotía éves
éríékelő és feladatszabó éfie kezletét.

A 200l. év második felében a Hivatal szakterületei fő erőkifejtését az
igazgatóságokon belüli munkafolyamatok végzésének megszervezésére,
az együttműködő szervezetekkel történő kapcsolatok kiépítésére, a
Yédelmi Tervező Rendszer aktuális feladataiba való bekapcsolódásra, a
Hivatal tevékenységéhez szükséges miniszteri szabáIyozások előkészí-
tésére, a gazdasági tervezéshez kapcsolódó hatályos költségvetés feldol-
gozására, a minősített időszaki tervezéshez kötődő felsőszintű koordiná-
ciós feladatok át:lételére, valamint a szakfeladatrendszer és az azokhoz
kapcsolódó norma-, normatíva kidolgozására összpontosította. A meg-
jelölt tevékenységi területeken, illeWe munkafolyamatokban a HM GTH
eljutott az üzemszerű működés képességének szintjéig, és adott lehe-
tóségei szerinti méftékben haladt a gazdasági tervezés, a termékazonosítás,
a minősített időszaki tervezés, valamint Logisztikai Gazdasági Informá-
ciós Rendszer létrehozásához kapcsolódó szakmai követelmények és mo-
dulrendszerek kidolgozása területein.

Az igazgatőságokon folyó szakmai tevékenység eredményekónt a
Hivatal 200l. év végéig az alábbi konkrét feladatokat hajtotta végre:

. Feldolgozásra kerültek a fejezeti címek 2001-2002. évi logisztikai
költségvetési terveinek a működési költségekre és az amortizációs beru-
házásokra vonatk oző r észei.
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. Folyamatban van a rövid és középtávú erőforrás és költségtervezés
végrehajtásához szükséges adatbázisok létrehozása.

' Kidolgozást nyerí atárca szintíi, ősszevont eóforrás, költség és költ-
ségvetési igényterv€k egységes követelményeinek dokumenációja,

. Összeállíüísra került a gazdasági tervezés egyik meghatározó elemét
képező szakfeladatrend, valamint annak tételeihez kapcsolt összevont fel-
adatnormák nomenklatúrája.

. Elkészültek a soron lévó tervezési ciklushoz kapcsolódó tárca szin-
tű aktuális szabályző tevékenység részétképező intézkedés és utasításter-
VeZetek.

' Megtöltént a bekapcsolódás a védelmi iervezés rendszerébe,

. Megteremtődtek a 2003-2005. évi rövid távú és a 2003-2008. évi
középtávú tervezésben történő részvétel feltételei.

'Kidolgozásra került a logisztikai információs rendszer szakmai kö-
vetelményrendszere.

' Megtörtént az érvényben lévő minósített idószaki tervek felülvizs-
gálata és az "M" időszaki feladatok tartalmának megfogalmazása, a Hivatal
integrálódott a minősített időszaki igények kielégítését szolgáló tárca szin-
tű koordinációba.

. Kidolgozásra került a NATO_kompatíbilis kodifikációs rendszer
hazai implementációja.

6, A Hivatal működésével a tárca védelemgazdasági tevékeny-
sége várhatóan a következő új képességekkel fog gazdagodni

A gazdasdgi tervezésben uralkot]óvá váIik a feladatalapú tervezés,
amelynek alapján pontosan kimutatható lesz, hogy a rendelkezésre álló
fonásokból a tárca milyen feladatokat képes ellátni.
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A feladat alapú tervezés eredményeként minden állami t€stiilet és az

arra feljogosított civil kontroll szervezetek előtt szakmailag megalapozot-

tan indokolhatók, védhetők és ez által fenntartások nélkül vállalhatók lesz-

nek a gazdálkodás különböző időtávú teryei, mivel azok minden tételének

konkrét kapcsolata azonnal és konvertálás nélkül kimutatható lesz a reál-

folyamatokkal.

A gazilasógi tervezés rendszeréIlen a gazdáIkodtís leglfelső döntési
szintjén meghatározó szerepet kap az üzemgazdasdgi szemléIet, mely ha-

tására a tervezésben mérlegelés targyát képezheti, hogy a íertezett
ráfordításokkal megéri e az adott feladatot az eredetileg elképzelt formá-

ban megvalósítani, továbbá vizsgálhatóvá válik, hogy a tevékenységek

eredménye arányban állt-e az annak érdekében felhasmált erőforrásokkal.

A tárca vezetése a Hivatal alaptevékenységei által a döntéseihez olyan

szakmailag megalapozott, minden részletében kidolgozott, az órintettekkel

tételesen egyeztetett előkészítő tevékenységeí kap, amely konkrét ada-

tokkal, információkkal és szakmai alternatívákkal szolgálja ki.

7. A Hivatal közeljövőt érintő feladatai

A szaktevékenységek megalapozását követően, a miir megkezdett

előkészítő és érdemi tervezési feladatok folytatása mellett mielóbb szük-

séges lefolytatni és együttműködési megállapodásokkal lefedni a gazdasá-

gi tervezés folyamatainak összehangolását az éíintett szeruezetekkel. Ez,
által a Hivatal szakmai alaplevékenlségeil minden szinlen iníegrální kell
a tárca gazddlkodtisi rendszerébe.

Fontosságát tekintve jelentősnek ítélhetó a tárca egészére kiterjedő
gazdasági tervezési feladatok és a költségvetési tervezés koordinációjának
végzéséhez kapcsolődó feladatátrendezések és az azzal egynr" járő belső
szervezeli módosítások v égrehajtása,

A Hivatal ezirányú tevékenységével elő kell segiteni az ágazati elemi
normák és normatívák aktualizálását, azok alapján a jóvahagyott szakfe|-

adatokra épíWe be kell fejezni az összevont normatívák kidolgozásáí.
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Kodífikáció szakterületén meg kell kezdeni a tartósan rendszerben
maradó eszközök átkotlifikálásáí, illetve minden új típusú rendszerbe
kerülő eszköz NATO kompatibilis, leíró típusú azonosítását. Ezek mellett,
íolytatni kell a felkészülést a NATO Magyar Nemzeti Kodifil&ációs Iroda
funkcióinak betöItésére,

A Logisztikai Gazdasági Információs Rendszer már kidolgozott
szakmai követelményrendszerére alapozva elő kell készíteni a rendsze-
relemek telepítésével és a rendszergazda felelősségi körével kapcsolatos
feladatokat.

A jövóben is változatlan feladat marad a Hivatal részvétele a felső
szintű gazdasági szabályozók tartalmi kérdéseinek kidolgozásában.

Osszefoglalóan a 2002. év során a Hivatal valamennyi alaptevé-
kenysége vonatkozásában - már a megváItozott, illetve az új felada-
tokra és kihivásokra reagálva - kézzelfogható produktumok létreho-
zásával szándékozik bemutatni a védelmi tervezés képesség és fela-
datalapú erőforrás és költségtervezésen alapuló módszerének meg-
felelését a hadsereg gazdálkodásával szemben támasztott követelmé-
nyekn€k. Ennek megvalósításához a feltételek oldaláról adottnak
tekinthető a kvalifikált és célirányosan felkészített szakállomány
megléte és ugyancsak biztosított a munkaíolyamatok rninden rész-
letéről kidolgozott szakmai dokumentáció és a folyamatosan kiépí-
tésre kerülő belső informatikai rendszer. Ezek mellett legtöbb ten-
nivaló az együttműködési területeken jelentkezik, mégpedig a feladat-
rendszerek kapcsolódási pontjal közös kijelölésében, a kölcsönös adat-
szolgáltatás tartalmi, metodikai kérdéseinek tisztázásában.

A Hivatal alapításától számított egl év alatt belső működésének
valamennli íellaela megteremtette és képessé váIt a küIönböző ltorízon-
tú gaztlasági tervezés koordínáIására, n tárca összevont tervdokumentá-
ciójának produkáItísáfa, valamint azok alapján a szakmailag megalapo-
zott, adatokkal részletesen alátámasztott gazdasági döntések előkészítésére.
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