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A KÉPESSÉG ÉS FELADATALAPÚ TERVEZÉS 

ELMÉLETI ALAPJAI 

Briák Ottó1 

A gazdasági tervezés, a rendszerváltás óta eltelt 12 évben, a honvé-
delmi tárca súlyának, szerepének és általános helyzetének megváltozá-
sával, jelentős mértékben felértékelődött. 

Felértékelődésének alapja az, hogy egyrészt, a védelemre, ezen belül 
a haderőre fordítható források a feladatokhoz viszonyítva mind szűkö-
sebbé váltak, másrészt jelentős társadalmi és ennek következtében poli-
tikai igény is van a védelmi költségvetés felhasználásának, illetve a vé-
delmi igények feladatorientált jogosságának átláthatóságára. Ez a 
követelmény, csak a rendelkezésre álló költségvetési források hatéko-
nyabb, szigorúan az elérendő katonai képességekhez és feladatokhoz 
kötött elosztásával, illetve az általuk megszerzendő naturális erőforrá-
sok tételes, előzetes megtervezésével és bemutatásával valósítható meg. 
A szervezésben csak az elérendő katonai képességek, az ennek érdekében 
végrehajtandó feladatok, az ezekhez szükséges erőforrások és az ezek 
megszerzéséhez szükséges költségek közvetlen összekapcsolása biztosítja 
az igények, az igények jogosságának, az igény-kielégítéshez kapcsolódó 
forráselosztás elveinek és gyakorlatának, valamint a forrásfelhasználás 
eredményeinek átláthatóságát, nyomon követhetőségét és a civil kontroll 
számára az eredményközpontú elszámoltathatóságot. 

Ennek elsőszámú eszköze a tervezés forráselosztó szerepének visz-
szaállítása, a teljesen fellazult tervfegyelem határozott megkövetelése, a 
tervezés szakszerűségének és ezzel tekintélyének megszilárdítása. 

Nehezíti ezek megvalósítását, hogy a tervek központi forráselosztó 
szerepének megerősítése számtalan kisebb, nagyobb helyi érdeket csorbít, 
ezért kivitelezése csak részben szakmai kérdés. Ebből következően a ter-
vezés jelenlegi, számos integrálatlan érdek mentén történő szerveződése, 
a mind nyilvánvalóbb tervezési problémák és azok következményei elle-
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nére, rendkívül nehezen és csak jelentősszintű elöljárói akarat rendíthe-
tetlen érvényesítése nyomán számolható fel. 

Ezt a gondolatmenetet erősíti az is, hogy a tervezési rendszer hosszú 
idő óta elnyúló, rendkívül keservesen haladó átalakítását zömében szak-
mai köntösben megjelenő érdek-összeütközések kísérik. Ezek alapvető 
jellemzője és következménye, hogy az időről időre felbukkanó új ötlete-
ket, kezdeményezéseket az ellenérdekelt rendszerelemek (katonai szerve-
zetek) vagy már csírájában elfojtják, vagy a „kellő megfontolás nélkül 
semmin nem szabad változtatni” jelszavával rendszeresen és nagyon kö-
vetkezetesen elvéreztetik a folyamatosan felvetett újabb és újabb hipoté-
zisként megfogalmazott problémák láncolatán. Ez az oka annak, hogy a 
gazdasági tervezés reformja nagyon jelentős belső ellentmondásai és az 
eredményességét kísérő komoly kétségek ellenére még a perifériákon és 
még részterületeken sem volt képes megindulni. Ez az oka annak is, 
hogy az átalakulás igényét nagyon mély és koncepcionális értékű konflik-
tusok kísérik. 

E konfliktusok megoldásának, mivel azok mélyen meggyökerese-
dett, egyes szervezetek súlyát, a szervezeti hierarchiában elfoglalt helyét 
alapvetően befolyásoló személyi és szervezeti érdekek mentén keletkez-
tek, a normál működési, egyeztetési és együttműködési rend keretein be-
lül igen kicsi, vagy nincs is valószínűsége. Megoldás, csak az új rendszer 
esetleges hibáit is tudatosan felvállaló, egyértelműen a változtatás mellett 
elkötelezet, következetes felső vezetői döntésektől várható. Ezért, ha va-
lóban van igény a tervezési rendszer változtatására, akkor annak megva-
lósításában szakítani volna célszerű a tárcán belüli demokratikus egyetér-
tés abszolutizálásával és várható hibái, belső feszültségei és nyilván-
valóan jelentkező kezdeti gyermekbetegségei ellenére, határozott vezetői 
akaratra alapozva volna szükséges a változásokat bevezetni. Ellenkező 
esetben, az új elképzelések, amelyek akár csak a legkisebb mértékben is 
érintik a jelenlegi forráselosztási status quot, továbbra is el fognak vérez-
ni a döntő mértékben ellenérdekelt katonai szervezetek szakmainak fel-
tüntetett kifogás halmazán. 

Az előzőekben említett tervezési problémák kiküszöbölése érdeké-
ben katonai képesség és feladatalapú, részletes erőforrás és költségter-
veket tartalmazó tervezési rendszert volna célszerű megvalósítani. Eb-
ben a tervezési rendszerben a különféle időtávú tervek egymásra épülnek, 
a hosszabb távú tervekből a rövidebb távú tervek közvetlenül lebontha-
tók. A tervek tartalmazzák a tárca összes katonai szervezetének minden 
feladatát, így bennük a tárca összes erőforrása eloszthatóvá válik. A ter-
vek katonai képességei részletes katonai feladatokkal, azok részletes, na-
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turális erőforrásokkal vannak alátámasztva. A részletes erőforrástervek 
adják a költségvetési igények alapját. Költségvetési forráshiány esetén az 
erőforrások és ezen keresztül a katonai feladatok kerülnek visszatervezés-
re. 

A katonai feladatok tervezését a miniszteri és HVKF szintű cél-
meghatározás és feladatszabás alapján, a szervezeti alá-fölé rendeltségi 
viszonyokat követő hierarchikus rendben a katonai szervezetek vezetői-
nek, parancsnokainak irányításával a védelmi, illetve más katonai tervező 
szervezetek végzik. 

A feladattervezés magába foglalja a katonai szervezetek elé tűzött 
célok érdekében megvalósítandó katonai (kiképzési, haderő-fejlesztési, 
külföldi missziós, technikai fenntartási és üzemeltetési, vezetési) felada-
tokat, az ezekhez szükséges ágazati anyag és eszköz és szolgáltatásigé-
nyeket. 

A feladattervezés ezen rendszere biztosítja, hogy a hadsereg elé 
állított célok megvalósulásáért felelős parancsnoki, katonai vezető hie-
rarchia kizárólagos jogosultsága (egyben kötelezettsége is) legyen e cé-
lok megvalósításához szükséges katonai-szakmai (nem gazdasági!) fela-
datok elhatározása. E katonai feladattervek lényegüket tekintve forrás-
korlátok nélküli igénytervek, melyek a katonai-szakmai vezetés haderő 
fejlesztési és fenntartási elképzeléseinek ideális szintjét tükrözik.  

A katonai feladattervekhez a tárca felsőszintű gazdasági döntést ho-
zó elöljárói a PM által adott gazdasági prognózis alapján, középtávú, a 
személyi és a logisztikai forrásokra külön-külön részletezve megosztott, 
meghatározott mennyiségű és struktúrájú forrásokat rendelnek, megadva 
ezzel a tervezett katonai feladatok összessége megvalósíthatóságának ke-
reteit.  

Fontos elve a gazdasági és a katonai tervezés viszonyának, hogy a 
forráskorlátokkal a gazdasági tervezés a katonai feladatok egészének 
gazdasági korlátait adja meg. E forráskorlátokon belül az egyes konkrét 
katonai feladatok priorizálásának, illetve az erőforrásoknak az egyes fe-
ladatok közti elosztásának kizárólagos jogköre a katonai vezetői, pa-
rancsnoki állomány kezében marad. Ez jelenti egyrészt azt, hogy ez által 
a katonai vezető, parancsnoki állomány feladat és felelősség szuvereni-
tása nem sérül, illetve biztosított, hogy ehhez a felelőséghez az erőforrás 
allokáció általuk történő meghatározhatósága révén megfelelő jogkör is 
társul. 
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A katonai feladatok forrás igénye és a ténylegesen biztosítható forrá-
sok közti ellentmondásokat (a katonai feladatok egy részének finanszí-
rozhatatlanságát) a központi gazdasági tervező szervezetek regisztrálják, 
értékelik, pontos számításokkal támasztják alá és ennek alapján, minden 
katonai feladathoz külön-külön, tételes erőforrás és költségértékeket 
rendelnek. Erre alapozva a katonai tervező szervezeteknek pontos, eg-
zakt adatokkal alátámasztott lehetőségük van arra, hogy a korlátozott 
források kereteinek mértékéig a FELADATOKAT visszatervezzék. Tar-
talmát tekintve ez azt jelenti, hogy a katonai feladattervezés a feladatok 
pontos erőforrás és költség értékeinek ismeretében, megalapozottan meg 
tudja ítélni azt, hogy milyen erőforrások felhasználását nem lehet a bizto-
sítható pénzügyi forrásokból finanszírozni és ezek elhagyásával a felada-
tok melyik része marad el, vagy milyen mértékben csökkentett tartalom-
mal kerülhet végrehajtásra. 

A katonai vezetés tehát a forráskeretek tételes ismeretében a fela-
datokkal, illetve azok katonai, szakmai, műszaki tartalmával gazdálko-
dik. Ebben a rendszerben a katonai feladatokhoz egyenként és tételesen 
hozzárendelt erőforrások és költségek ismeretében, nem fordulhat elő az, 
hogy a források csökkenésével a feladatok tartalma azonos marad, mivel 
a feladatokhoz a hozzárendelt erőforrások csökkentésével azonnal nyil-
vánvalóvá válik, hogy ez a feladat melyik részének (vagy egészének) 
végrehajtását teszi lehetetlenné. 

A rendszer ilyen működése egyrészt megköveteli az eddigieknél 
nagyságrendekkel pontosabb és megalapozottabb tervezést, az egyes terv-
tételek reális számvetésekkel, vagy más egzakt számítási módszerekkel 
való alátámasztását, másrészt megszünteti a csökkentett erőforrások el-
lenére változatlan szakmai tartalommal jóváhagyott feladatok esetében 
a tényleges végrehajtásban a szakmai tartalom, illetve a kivitelezési 
színvonal látens csökkentését. Ezzel párhuzamosan szinte teljesen visz-
szaszorítható a feladatok valós teljesítmény adatainak takargatásában, 
kozmetikázásában az érintett vezető állomány érdekeltsége. 

A gazdasági tervezésnek ebben a rendszerében meghatározó jelen-
tősége van a tervezés pontosságának és reális számvetésekkel való alá-
támasztottságának, mivel a rendszer lényegét jelentő feladat-erőforrás-
költség, külön-külön feladatonkénti összekapcsolása csak ennek alapján 
biztosítható. 

Részletes számvetések hiányában ugyanis szakágazati szempont-
ból nem indokolt, naturális erőforrás szükségleteiben felül (vagy alul) 
tervezett feladatok esetében, a rendszerben szabálytalan eloszlásban meg-
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jelenő redundás erőforrások kezelhetetlenné válnak, és így azok költség-
igénye egyes feladatok és szervezetek tekintetében indokolatlan tartalé-
kokat, mások esetében hiányokat fog eredményezni. Ezáltal megszűnik – 
a fentiekben a rendszer alapkövének tekintett – feladat-erőforrás-
költségadatok reális alapokon nyugvó egysége, ezzel elveszik a feladat-
alapú tervezés minden előnyei is. Ezen előnyök elvesztése egyben azt is 
jelenti, hogy a gazdasági tervezés minden vezetési szintjén a jelentős pa-
zarlást eredményező felesleges tartalékolás, az erőforrások elosztásában 
pedig a reális szükségletektől nagymértékben független érdekérvényesítő 
képesség által meghatározott szervezeti alkupozíció marad a meghatáro-
zó. 

A tervezett feladatok erőforrás és ezzel párhuzamosan költségigé-
nyének indokoltságát, az erőforrás és költségadatok alátámasztottsá-
gát, pontosságát a tárcaszintű központi logisztikai-gazdasági tervező 
szervezetek az egyes tervezési szakaszokban, meghatározott tervfelül-
vizsgálatokkal biztosítják. 

Ezen belül a tárcaszinten végzett erőforrás és költség felülvizsgálat 

• a feladatokhoz igényelt erőforrások szükségességét és teljes-
ségét, 

• mennyiségének a feladatokkal való arányosságát, 

• az erőforrásigény naturáliákban való megtervezettsége mély-
ségének teljességét, 

• a naturális erőforrásigények költségbecslésének pontosságát, 

• a meghatározott pénzügyi kereteknek való megfelelését,  

• a végrehajtás tervezett ütemezésének finanszírozhatóságának 
összhangját vizsgálja.  

Ennek tapasztalatai alapján a felülvizsgálatnak a katonai tervező 
szervezetekkel való interaktív kapcsolatban biztosítania kell: 

• az erőforrások feladatonkénti megtervezését, 

• a feladatok és a végrehajtásukra naturáliákban igényelt erőfor-
rások összhangját,  

• feladatonként és összesen az erőforrásoknak a feladatokhoz 
viszonyított teljességét, 
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• az erőforrások mennyiségének külön-külön a feladatokhoz vi-
szonyított arányosságát, 

• az erőforrásoknak és a költségeknek adott tervezési szakasz-
ban megadott pontosságú kereteknek történő megfelelőségét, 

• a végrehajtási ütemezés szabályozásával a megvalósítás fi-
nanszírozhatóságát, 

• A tervezés menetében, az adott tervezési szakasz által meg-
követelt pontossággal a katonai, ágazati, szakmai tervezés be-
csült költségadatainak szakszerű költségszámításokká, illetve 
költségszámvetésekké alakítását. 

A tervezés kulcskérdése, hogy annak végeredménye egy tárcaszin-
ten komplex, erőforrástervvel alátámasztott költségterv legyen. Ezért a 
címenként és katonai szervezetekként külön-külön folyó tervező tevé-
kenységeket egy tárcaszintű központi tervező szervezetnek koordinálni, 
összehangolni és egyeztetni kell.  

Ez a tevékenység két szempontból rendkívül lényeges. Egyrészt biz-
tosítja, hogy a tervező tevékenységekben az egymással szükségszerűen 
együttműködésre rendelt szervezetek között az együttműködés, a kölcsö-
nös adatbiztosítás és csere ténylegesen is létrejöjjön. Így kiküszöbölhe-
tők a párhuzamos tevékenységek és elkerülhető az, hogy egy-egy terve-
zési részfolyamatban az együttműködők mindegyike arra számítson, hogy 
az adott együttműködési feladatot a másik szervezet fogja elvégezni, elő-
idézve ezzel annak a veszélyét, hogy ennek következtében ez az együtt-
működési feladat teljesen elmarad.  

A koordináló szervezet katalizátor szerepének másik lényeges 
funkciója, hogy ezen keresztül, a tételes erőforrások megszerzéséért foly-
tatott szervezeti vetélkedés folyamatain kívül álló, és ezért közvetlen ér-
dekeltséggel egyik feladat vonatkozásában sem bíró tárcaszintű szerve-
zet várhatóan jó eredménnyel lesz képes megvalósítani a tárca egésze 
gazdasági érdekeinek képviseletét, a partikuláris feladat és szervezeti 
érdekek összehangolását. Ezen keresztül megteremtődhet annak a lehe-
tősége, hogy az erőforrások elosztásában a priorizációra feljogosított 
szervezetek nyilvános érvrendszere váljon meghatározóvá. 

A gazdasági, ezen belül az erőforrás és költségtervezés alapvetően 
három időtávban kerül végrehajtásra: 
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• hosszú távú tervezés (10-15 éves ciklusokban, 4-5 évente 
gördülő rendszerben), 

• középtávú tervezés (hatéves ciklusokban, kétévente, a párat-
lan években gördülő rendszerben), 

• rövidtávú tervezés (egy vagy két éves ciklusokban, kétéves 
ciklus esetén tervezése a páros években indul, végrehajtása az 
ezt követő páratlan évben kezdődik). 

A hosszú távú tervezés tartalmazza a védelem gazdasági stratégiá-
ján alapuló, a haderő képességeivel szembeni nemzeti és szövetségesi el-
várások kielégítéséhez, a hadsereg hosszú távon kialakítandó struktúrájá-
hoz, állományához, felszereléséhez szükséges feladatok erőforrások és 
azok költségeinek meghatározását, valamint e költségek felmerülésének 
nagybani ütemezését. A terv katonai feladat része szól a katonai gazdál-
kodás belső helyzetéről, feltételrendszeréről, adottságairól, a jelen helyzet 
változásainak lehetséges irányairól, tartalmáról, üteméről, várható folya-
matairól, a tudatos változtatások kívánt irányairól, tartalmáról, üteméről, 
befolyásolását biztosító lehetséges eszközökről, a külső környezet várha-
tó hatásairól, azok irányairól és mélységéről, a környezet hatásai által de-
terminált fejlődési esélyekről és kockázatokról. A terv gazdasági része 
tartalmazza a gazdasági feltételek és azok várható változásai által megha-
tározott főbb stratégiai mozgásirányokat, a haderő felső vezetése által 
meghatározott fejlesztési és fenntartási irányelvek konkrét erőforrás fel-
használó feladataihoz szükséges erőforrások és azok költségigényének 
meghatározását, a nagybani beszerzési programterületek kijelölését. 

A hosszú távú tervezésnek az elmúlt 10-12 évben nem alakult ki a 
rendszerszerű gyakorlata. Ehhez még nem kerültek kidolgozásra teljes 
részletezettséggel a doktrínális követelmények, de nem kerültek meghatá-
rozásra a hosszú távú tervezés technológiai követelményei sem. A tárca 
rendelkezik ugyan hosszú távú tervvel, azonban ez inkább az elérendő cé-
lok nagybani elgondolása és hiányzik belőle e célok megvalósíthatóságá-
nak alátervezése, a szükséges erőforrások és azok költségeinek prognosz-
tizált terve. Mivel a hosszú távú (stratégiai) tervezés rendszerszerű végre-
hajtása mindenekelőtt felsőszintű koncepcionális döntéseket igényel, je-
len tanulmány csak a közép és rövidtávú tervezés vonatkozásában foglal-
kozik azok végrehajtásának elméleti metódusaival. 

A középtávú tervezés a katonai feladatok, valamint az ehhez szük-
séges nagybani becsült erőforrás és költség igény tervezésével, majd en-
nek egyeztetése és pontosítása során a középtávú logisztikai tervelgondo-
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lás kidolgozásával indul. Ez beépülve a tárca Védelem Középtávú Tervé-
be, kormányjóváhagyásra kerül. A jóváhagyott középtávú tervet ezt köve-
tően a katonai és a logisztikai tervező szervezetek fő feladatok mélységé-
ig részletezik, majd ezek összedolgozásra kerülnek egy tárcaszintű 
logisztikai erőforrás és költségtervvé, amelyet a miniszter hagy jóvá. 

A rövidtávú tervezés a középtávú tervelgondolás kormány jóváha-
gyásával indul, amelyet annak első két évének részletes tervezése követ. 
Ennek végeredménye a 2 éves nagybani költségvetési igényterv, amely a 
parlamenti prezentáció és a tárca logisztikai költségvetési tervének alapja. 
A költségvetés parlamenti jóváhagyását annak tételes kibontása követi, 
amely az elemi költségvetések miniszteri jóváhagyásával zárul. 

A terveket, erőforrás és költség szempontból, a tervezés minden fá-
zisában felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat a következő tervezési szaka-
szok eredményeként, a katonai és logisztikai tervező szervezetek által 
előállított, logisztikai-gazdasági tervek vonatkozásában kerül végre-
hatásra: 

• a középtávú tervelgondolás nagybani, becsült erőforrás és 
költségigényének felülvizsgálata, 

• a kormányjóváhagyásra kerülő középtávú védelmi tervelgon-
dolás felülvizsgálata, 

• a középtávú terv első szakaszának 2 éves részletes előtervezé-
se, valamint a további 4 éves részének nagybani, de részletes 
bontásának felülvizsgálata, 

• a 2 éves részletes erőforrás és költség terv felülvizsgálata. 

A felülvizsgálat az előzőekben meghatározott általános elveket 
konkretizálva a következő fő kérdésekre terjed ki: 

• a tervezett erőforrások mindegyikének feladathoz rendeltsége, 

• a kiadott tervezési keretek erőforrásigényekkel való tételes ki-
töltöttsége, 

• az árbecslések realitása, 

• a feladatok és a hozzájuk rendelt erőforrások egymáshoz vi-
szonyított arányossága, 
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• az erőforrás igénytervek szakági felülvizsgálatának megszer-
vezésével az erőforrásoknak a feladatokhoz viszonyított szük-
ségessége, 

• az igények és a kiadott keretek összhangja, 

• a végrehajtás tervezett ütemezésének finanszírozhatósága. 

A tervfelülvizsgálat az előzőeknek megfelelően a tervezés mind a 
négy fázisában végrehajtásra kerül. Az egyes fázisokban az azonos felül-
vizsgálati tartalom folyamatosan pontosodó és konkretizálódó adatok 
alapján folyik, amely folyamat a tervek tételes pontosságú erőforrás és 
költség igényadatainak felülvizsgálatával zárul. 

A felülvizsgálat során, az azt végző tárcaszintű szervezet koordiná-
ciós és más egyeztető értekezleteken végzi a tervezésben résztvevő szer-
vezetek által saját szakterületük (működés-fenntartás, NATO fejlesztési 
programok, nemzeti programok, NSIP) terveinek egyeztetését, erőforrás 
és költségigényeinek összehangolását a rendelkezésre álló keretekkel, 
kezdeményezi az erőforrás és költségigények komplex, tárcaszintű priori-
zálását, előkészíti azokat a döntésre jogosult vezetési szint részére. Ebben 
a munkafolyamatban valósítja meg első lépésben a katonai szerveztek 
gazdasági érdekeinek egyeztetését, azoknak a tárcaszintű gazdasági érde-
kekbe való integrálását. 

Minden tervezési ütem végén tételes, tárcaszinten összevont erőfor-
rás és költségterv készül. Ez a terv tartalmazza a gazdálkodó szervezetek 
által elkészített, tárcaszinten felülvizsgált, a szakágak által szükségesnek 
és elégségesnek ítélt, a rendelkezésre álló forráskeretekkel tételesen 
egyeztetett erőforrástervek tárcaszintű összevont adatait. Ez a védelem 
középtávú tervének, valamint – rövidtávú terv vonatkozásában – a tárca 2 
éves költségvetési tervének komplex erőforrás terve.  

A tervezési folyamatban a tárcaszinten összesített erőforrástervek 
igényei alapján, a logisztikai tervező szervezetek közreműködésével elké-
szíti a középtávú tervhez kapcsolódóan tárcaszintű összevont beszerzési 
elgondolás, a költségvetési tervhez kapcsolódóan pedig tárcaszinten ösz-
szevont beszerzési terv készül. Ez tartalmazza – a csapatköltségvetés ter-
hére történő beszerzéseken kívül – a tárca összes központi beszerzését, az 
azokat végrehajtó beszerző szervezetekhez rendelten, illetve a beszerzé-
sek általánostól eltérő szabályait. A beszerzési tervet a miniszter hagyja 
jóvá és ez egyben végrehajtási intézkedést jelent a beszerző szervezetek 
felé. Ezzel a jelenlegi hosszú egyedi engedélyezési eljárások kiválthatók 
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és a szükségtelenül feltolódott beszerzési döntési szintek is a helyükre ke-
rülhetnek. 

Ennek megfelelően a középtávú beszerzési elgondolás alapján, a be-
szerző szervezetek minden olyan előkészületet megtehetnek, amely a be-
szerzések végrehajtása érdekében elengedhetetlen, ugyanakkor időigé-
nyes folyamat (árajánlatok bekérése, műszaki pontosítások végrehajtása, 
adatgyűjtés a lehetséges beszállítókról, a szerződéses vagy pályázati felté-
telek kialakítása, bizottságok kijelölése, felkészítése, okmányok előkészí-
tése stb.). Ezek birtokában a 2 éves költségvetéshez kapcsolódó tételes 
beszerzési tervek végrehajtása nagyon jelentősen felgyorsítható. Ezt a 
gyorsítást segíti továbbá, hogy a beszerzési terv miniszteri jóváhagyásra 
felterjesztésre kerülő tervezete már a végrehajtást megelőző év májusá-
ban elkészül, amely a költségvetés jóváhagyását követően, – a végrehaj-
tás évének februárjában – már csak pontosításra kerül. 

Mindezek figyelembevételével a beszerzéstervezés ilyen rendszere, 
biztosítja azt, hogy a központi beszerző szervezetek gyakorlatilag két év-
re előre ismerik a beszerzési feladatokat, a beszerzések ennek következ-
tében ütemezhetőkké, időben megkezdhetővé és főleg befejezhetővé vál-
hatnak. Ezért lényegesen csökkenthetők vagy meg is szüntethetők az 
elmaradt, vagy az egy költségvetési cikluson túlra átütemezett beszerzé-
sek. 

A beszerzési döntések meghozatalával egy időben, a beszerzési szer-
ződések megfelelő záradékai alapján a cégek adatszolgáltatását felhasz-
nálva megindíthatók a beszerzendő új eszközök vonatkozásában a ter-
mékkodifikációs és a rendszeresítési eljárás adat-meghatározási 
folyamatai. Ennek eredményeként – optimális esetben – a beszerzés befe-
jezésével a felhasználók részére egységes dokumentációban biztosítha-
tók a következő adatok: 

• a beszerzett eszköz vagy anyag teljes leíró típusú termékkodi-
fikációs adatbázisa, 

• az eszközökhöz készletezendő tartalék alkatrészek, segéd, tar-
tozék és üzemeltetési anyagok fajtája, mennyisége és készle-
tezésének lépcsőzése, 

• az eszközök javítási szintjeinek technológiai tartalma, idő és 
időszaki normatívái, 

• a beruházás bekerülési értékeinek adatai, ezen belül a vonat-
kozó főkönyvi számlaszám, az elkészített állományba vételi 
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bizonylat és egyedi nyilvántartó lap, a leírás módjának, kezde-
tének időszakainak befejezésének és az első leírás elszámolá-
sának időpontja, valamint az ezek nyitótételeinek a könyve-
lésbe történő bevezetéséhez szükséges teljes körű, 
rendszerezett számviteli bizonylatcsomag, 

• az üzemeltetéshez, valamint a fenntartás megszervezéséhez 
szükséges gyári műszaki dokumentáció gyűjtemény, 

• a katonai oktatási intézmények részre, az oktatásban alkalma-
zandó dokumentáció gyűjtemény. 

A fenti adatokat központilag minden beszerzett új eszközhöz bizto-
sítja a tervezési rendszer, még abban az esetben is, ha egyéb okból a tel-
jes rendszeresítési folyamat nem kerül végrehajtásra és csak alkalmazás-
ba vételre kerül sor. 

A tervek végrehajtásának üzemgazdasági adatait a tárca központi 
erőforrás és költségtervező szervezete rendszerszerűen megfigyeli, nyil-
vántartja, rendszerezi és elemzi. Ennek során értékelésre kerül: 

• a tervezés pontossága, valóságtartalma, 

( a tényadatok milyen mértékben és tartalommal térnek el a 
tervadatoktól, az eltérés milyen arányt képvisel az összértékhez 
viszonyítva, továbbá, hogy az eltéréseknek objektív vagy más 
jellegű indoka volt-e ), 

• a feladatok és a végrehajtásukra felhasznált erőforrások egy-
máshoz viszonyított arányossága, 

( a nagyobb volumenű vagy fontosabb feladatokra történt-e na-
gyobb forrásfelhasználás, azaz a források allokációját az objek-
tív priorizáció vagy szubjektív érdekérvényesítő képesség dön-
tötte-e el ), 

• a felhasznált erőforrások szükségessége, nagyságának szüksé-
ges és elégséges szintje, 

( a végrehajtott feladatokhoz féleségét és mennyiségét tekintve 
csak a szükséges és elégséges erőforrások kerültek-e felhasz-
nálásra, ennek alapján keletkeztek-e vesztességek, vagy volt-e 
pazarló gazdálkodás ), 

• az erőforrás-felhasználás eredményessége és hatékonysága, 
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( az erőforrás felhasználásával a feladatok az elvárt tartalommal 
végrehajtók voltak-e, illetve, hogy ezek eredményeként a terve-
zett haderőképességek megteremtődtek-e ), 

• az eredmények és a felhasznált erőforrások arányossága, 

( a felhasznált erőforrások mennyisége, minősége és értéke ará-
nyos volt-e a létrejött haderőképességgel, azaz ha volt alternatí-
va, akkor megérte-e az adott képesség elérése a ráfordításokat ), 

• az erőforrás-felhasználásban a feladatok prioritásának érvé-
nyesülése, 

( a fontosabb, előbbre priorizált feladatok kapták-e a felhasz-
nálható forrásokat, azaz a hátrébb sorolt prioritású feladatokra 
addig nem használtunk-e fel forrásokat, ameddig a magasabb 
prioritásúak végrehajtásra nem kerültek. Áttételesen ez a kérdés 
is arra ad választ, hogy a forrásallokációt az objektív vagy szub-
jektív tényezők határozzák-e meg ), 

• az erőforrás-felhasználás veszteségpontjai, a veszteségpontok 
keletkezésének folyamata, az azokhoz vezető döntések, 

( milyen gazdálkodási folyamatokban keletkeztek felesleges 
vagy aránytalan költségek, voltak-e olyan költségek, amelyek a 
kijelölt haderő-fejlesztési és fenntartási célokkal ellentétes 
eredményeket hoztak, vagy egyáltalán nem produkáltak ered-
ményt. Fontos, hogy kimutatjuk a veszteségek keletkezésének 
folyamatát, mechanizmusát és személyi forrását is, amely egy-
részt azok további megismétlését zárhatják ki, másrészt az 
egyéni felelőséget is nagymértékben növelik a döntések során ), 

• főbb költségfolyamatok időbeli és térbeli lefolyásának jellem-
zői, azok tervezésorientált rendszerezése, 

( a következő tervezési ciklus magasabb szintű végrehajtása ér-
dekében az egyébként szükséges és eredményes feladatok költ-
ségalakulásának, terv/tény számai alakulásának értelmezése, 
ennek alapján a tervezési tapasztalatok összegyűjtése ), 

• a jelentős költségfelhasználást eredményező tevékenységek 
benchmarking alapú összehasonlítása, 

( a nagyobb költségkihatású feladatok legeredményesebb, leg-
gazdaságosabb végrehajtását eredményező módszerek felkuta-
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tása, rendszerezése és közkinccsé vagy követendő módszerré té-
tele ), 

• javaslatok kidolgozása a költségracionalizálás javítására, a 
gazdasági tervezés pontosságának, végrehajthatóságának javí-
tására, 

( a megelőző elemzési folyamatok során levont következtetések 
alapján, azon tervezési, forráselosztási, feladat-végrehajtási, ál-
talános gazdálkodási és döntési, döntés-előkészítési folyamatok 
indoklással történő meghatározása, amelyeket a következő ter-
vezési-gazdálkodási ciklusban a korábbitól eltérően kell végez-
ni ). 

Az elemzést végző központi tervező szervezet az elemzés adatait 
költség és eredményadattárakban a logisztikai információs rendszerben 
minden felhasználó részére hozzáférhetővé teszi, elemzéseinek következ-
tetéseit pedig visszacsatolja az arra illetékes katonai, logisztikai, illetve a 
tárca felsőszintű vezető szervei döntés-előkészítő folyamataiba. 

A logisztikai rendszer átalakítása részeként központi beruházásként a 
tervezés és a hozzá kapcsolódó más logisztikai jellegű adatok kezelésére, 
az ezeket a munkafolyamatokat végző logisztikai szervezetek munkájá-
nak támogatására, valamint az e munkafolyamatok nyomán a logisztikai 
rendszer minden szintjén keletkező (előállított) adatok integrálására egy 
komplex információs rendszer kerül kidolgozásra és megvalósítására. A 
megvalósítás szakaszában ennek rendszergazdája a központi, tárcaszin-
tű tervező szervezet, majd folyamatos üzemeltetését a végfelhasználó 
végzi. 

A logisztikai információs rendszerben kezelt elemi adatok előállítá-
sa a logisztikai folyamatok végrehajtása során azoknál a szervezeteknél 
történik, amelyek az adott feladatokat végzik. Ezek az adatok a logiszti-
kai tevékenységek meghatározott jellemzőiről, tényezőiről és feltételeiről 
számszerű formában történő feljegyzések. Az adattartalmak meghatáro-
zása olyan igénnyel valósul meg, hogy azok pontosan leírják, jellemezik 
az érintett logisztikai tevékenység tartalmát, változásának nagyságát, 
ütemét és irányát.  

Az elemi adatok meghatározott rendszer szerint felépített mátrix 
rendszerű, általában egyváltozós függvénnyel leírható táblázatokba ke-
rülnek összefoglalásra. A táblázatok az adatok időbeni, térbeli követését, 
valamint terv/tény összehasonlítását teszik lehetővé. E táblázatok a rend-
szer elemi, tételes nyilvántartásai. 
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Az elemi táblázatok funkcionális csoportokba történő összevonásá-
val történik az egyes logisztikai tevékenységfajták (funkciók) komplex 
megfigyelésének, irányításának, vezetésének és végrehajtásának támoga-
tására alkalmas funkció modulok kialakítása.  

A rendszer fő adatmoduljai és azok szakmai tartalma a következő: 

Tervezési adatok 

Ebben az adatcsoportban kerülnek összegyűjtésre és feldolgozásra a 
tárca erőforrás és költség, valamint beszerzési terveinek elkészítéséhez 
szükséges külső információk, valamint a kidolgozás különféle fázisban 
lévő és a jóváhagyott tervek adatai, hosszú, közép és rövidtávú, ezen be-
lül időtávonként normatív és fejlesztési programok bontásban. Az adato-
kat megjelenítő nyilvántartások differenciálása, minimálisan időhorizon-
tonkénti, ezen belül tervtípusonkénti mélységű. Az adatoknak biztosíta-
niuk kell a tervtételek összeállítását és a tervezés meghatározott fázisai-
nak pontos követhetőségét és ezen tervállapotok utólagos visszakereshe-
tőségét. 

Normázási adatok 

Ebben az adatcsoportban kezelik a normák kialakításához szükséges 
egységes védelmi szakfeladatrend, az ágazati normák és az összevont 
normatívák, valamint feladatmutatók adatait, továbbá a különféle fel-
használási és teljesítési adatokat és az előállított normák, normatívák és 
mutatószámok dokumentációinak adatait. Az adatok ágazatonkénti cso-
portosításúak, tételes, elemi mélységűek.  

Termékkodifikációs adatok 

Ez az adatcsoport tartalmazza a termék kodifikáció végrehajtásához 
szükséges NATO szabályozási adatokat, kódgyűjteményeket és doku-
mentumokat, továbbá az ezek felhasználásával kialakított nemzeti ter-
mékkód és gyártói adatbázist.  

Erőforrás és költségelemzési adatok 

Ez az adatcsoport tartalmazza a gazdasági, gazdálkodási folyamatok 
időbeli, térbeli változásainak, továbbá terv/tény összehasonlításának érté-
keléséhez, elemzéséhez szükséges adatokat. Ennek megfelelően magukba 
foglalják a beszerzés, az ellátás, a tárolás, az üzemeltetés, a javítás, a szál-
lítás, valamint minden más erőforrás-felhasználás térbeli, időbeli és 
terv/tény adatait. Ebben az adatcsoportban az ezekből képezett vagy szá-
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mított mutatószámok vagy egyéb feldolgozott adatok szerepelnek. 
Ugyancsak itt kerülnek megjelenítésre az elemzések eredményeként elő-
állított, értékelt adatok, prognózisok és intézkedési tervek adatai is.  

Rendszeresítési adatok 

Ez az adatcsoport tartalmazza a rendszeresítési bizottságok munkáját 
dokumentáló adatokat, továbbá a rendszeresítési folyamat tervezése és a 
rendszeresítés során keletkezett műszaki, üzemeltetési, fenntartási, javítá-
si aktiválási és egyéb nyilvántartási adatokat, a csapatpróbák adatait, a 
rendszeresítési dokumentumok iratszerű nyilvántartását, és a kivont esz-
közök hasznosítási tanulmányainak adatait.  

Eszköz és készletgazdálkodási adatok 

Ez az adatcsoport tartalmazza a tárgyi eszköz és készletgazdálkodás, 
valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzésének, tárolásá-
nak, ellátásának és felhasználásának adatait. Az adatok részletezettsége 
olyan, hogy azok alapján a beszerzés, tárolás, ellátás és felhasználás fo-
lyamatai önmagukban és a köztük lévő irányítási, vezérlési funkcióik vo-
natkozásában is követhetők, illetve az adatok alapján vezethetők és vég-
rehajthatók. Az adatokból kialakított nyilvántartásoknak képeseknek kell 
lenniük – mind a tárgyi eszközök, mind a készletek tekintetében – azok 
egész életciklusának végigkísérésére a logisztikai rendszerbe történő be-
kerülésüktől, az abból történő végleges, fizikális kikerülésükig. 

Üzemeltetési és javítási adatok 

Ez az adatcsoport tartalmazza a már használatba vett eszközök és 
készletek működtetéséhez és felhasználásához kapcsolódó üzemgazdasá-
gi adatokat. Az adatok egészében azt biztosítják, hogy minden vezetési 
szint részére naprakészen kimutatják a rendszerben lévő összes eszköz 
műszaki állapotát, helyzetét, felhasználási paramétereit, üzemidőit, kar-
bantartási, javítási, felújítási igényeit és azok teljesítését úgy, hogy ezen 
információk alapján az üzemeltetés a technikai kiszolgálás és javítás ter-
vezhető, szervezhető, vezethető és végrehajtható. A nyilvántartások a fen-
ti követelményeket egyes technikai eszközök mélységig kell, hogy kielé-
gítsék, folyamatosan fenntartva az adatoknak, az egyes vezetési szintek 
igényei szerinti csoportosításának, összevonásának és integrálásának le-
hetőségét. 
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Szállítási adatok 

Ebben az adatcsoportban kerülnek kimutatásra a szállítási feladatok 
igény és terv, valamint az ezek végrehajtására rendelkezésre álló szállítási 
kapacitások és a ténylegesen végrehajtott szállítási teljesítmények adatai. 
Az adatok olyan részletezettségűek és bontásúak, hogy azok alapján a 
szállítási tevékenységek minden folyamata nyomon követhető, ezzel pár-
huzamosan tervezhető, szervezhető, irányítható és végrehajtható. 

Az előzőekben elveiben felvázolt erőforrás és költségtervező rend-
szer kivitelezését, megvalósítását tekintve, végső formájában, csak egy 
nagyobb, átfogóbb tervezési rendszer részeként képzelhető el. Ebben a 
rendszerben az erőforrás és költségtervező részrendszer bemenete a kato-
nai képesség és feladattervező alrendszer kimenete, kimenete pedig a 
költségvetés tervező részrendszer bemenete. Ezek szerint az erőforrás és 
költségtervező részrendszer a katonai és a költségvetés tervező al, illetve 
részrendszer között helyezkedik el. Indító információit a katonai képes-
ségkövetelmények és az ennek érdekében végrehajtandó katonai feladat-
tervek adják. Ezekhez ez a részrendszer erőforrásokat és költségeket ren-
del, elvégzi az ezzel összefüggő egyeztetéseket és pontosításokat. Az így 
elkészült feladatalapú erőforrás és költségterv, a következő tervezési fá-
zis, a költségvetés tervezésének tartalmát, alátámasztását adja. 

Fontos hangsúlyozni, hogy az erőforrás és költségtervező részrend-
szer magába foglalja a humán erőforrások személyi és dologi részének 
(bér és járulékai, egyéb anyagi, személyi juttatások, valamint a humán 
erőforrások működéséhez szükséges anyagok, eszközök és anyagi szol-
gáltatások teljes köre) tervezését is. 

A részrendszer továbbá magába foglalja a tervezéshez kapcsolódó 
járulékos feladatokat, a termékkodifikáció, az üzemeltetési adatmeg-
határozás, az erőforrás és költségelemzés, valamint az erőforrásokhoz és 
azok felhasználásához kapcsolódó egységes, központi nyilvántartó és in-
formációs rendszer kialakításának és üzemeltetésének feladatait is. 

A tervezés rendszerszemléletű felfogását azért szükséges külön is 
hangsúlyozni, mivel annak folyamatában nagyszámú, egymás munkájá-
nak feltételét előállító szervezet vesz részt, amelyek rendezett, rendszer-
szerű, normatív szabályokon alapuló harmonikus együttműködése a rend-
szer által produkált terv pontosságának, átláthatóságának, valóságtartal-
mának, végrehajthatóságának, alapvető feltétele. E nélkül az egyes terve-
zési részfolyamatokat tartalmilag és szervezetileg is differenciáltan vég-
rehajtó katonai szervezetek sajátos és ugyancsak differenciált szakmai és 



 

 90 

egyéb érdekei egymás kárára, egymással vetélkedve és nem egymást 
harmonikusan kiegészítve érvényesülnek, egyebek mellett utat és teret 
engedve a tervezési döntési pontokon a szervezeti és egyéni érdekeken 
nyugvó szubjektívizmusnak. Ezek a nemkívánatos folyamatok végső ere-
dőjükben szétzilálják a tervezés minden munkafolyamatát. 

Ennek kiküszöbölésére egyetlen megoldás kínálkozik a tervezési fo-
lyamatok és ennek megfelelően, a tervező szervezetek egységes, tárca-
szinten megszervezett és irányított, normatív szabályok szerint működő 
rendszerbe szervezése. A rendszernek magába kell foglalnia a teljes ter-
vezési folyamat feladatrendszerét, a hozzájuk rendelt végrehajtó szerve-
zeteket, illetve azok kötelező jellegű együttműködési rendszerét. 

Esetünkben a rendszer elengedhetetlen eleme kell hogy legyen, mint 
a tervezés kiinduló információja a katonai képességek és az ezek érdeké-
ben végrehajtandó feladatok tervezése, a feladatok végrehajtásához szük-
séges naturális erőforrások és azok piaci megszerzéséhez elengedhetetlen 
költségek tervezése, a szükséges erőforrásokból rendelkezésre nem álló 
erőforrások és azok által generált kiadások – a költségvetés – tervezése, 
illetve sajátos elemként a humán erőforrások rendelkezésre állásához 
szükséges nem dologi jellegű feladatok tervezése. 

ÖSSZEGZÉS 

A gazdasági tervezés előzőekben leírt rendjének megvalósulása 
azt fogja eredményezni, hogy abban uralkodóvá válik a feladatalapú 
tervezés, amelynek alapján pontos számításokkal alátámasztottan, így 
nyilvánosan is bizonyíthatóan kimutathatóvá válik, hogy a rendelkezés-
re álló forrásokból a tárca milyen feladatokat képes és kíván ellátni. 
Ennek alapján egyértelműsíthető lesz, hogy a hadsereg elé milyen célok 
tűzhetők ki és milyenek nem. Ez tételesen tisztázhatja a hadsereg feletti 
civil kontroll számára a tárcával szembeni elvárások körét, szintjét és tar-
talmát. 

Fontos új képessége lesz a tervező rendszernek, hogy minden ál-
lami testület előtt, szakmailag megalapozottan indokolhatók, védhetők 
és ez által a tárca vezetése számára fenntartások nélkül vállalhatók 
lesznek a logisztikai gazdálkodás tervei, mivel azok minden tételének 
konkrét kapcsolata a reálfolyamatokkal, azonnal és minden konvertálás 
nélkül kimutatható lesz. Ennek következtében a tervek mentesekké vál-
nak a megalapozatlan rögtönzésektől. 
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A gazdasági tervezésnek ebben a rendszerében, a gazdálkodás leg-
felső döntés-előkészítő és döntési szintjén újból meghatározó szerepet 
kap az üzemgazdasági szemlélet. Ennek hatására a tervezésben, szakmai-
lag megalapozott mérlegelés tárgyát képezheti majd az, hogy a tervezett 
ráfordításokkal megéri-e az adott feladatot az eredetileg elképzelt tarta-
lommal megvalósítani, vizsgálhatóvá válik, hogy a tevékenységek ered-
ménye, arányban áll-e az annak érdekében felhasznált erőforrásokkal, il-
letve, hogy az adott feladathoz csak a szükséges és elégséges erőforrások 
kerültek-e tervezésre. 

Ez a tervezési rendszer – az érdekek sokirányú egyeztetésével és 
összehangolásával – szervezetszerűen biztosítani tudja, hogy a rendelke-
zésre álló erőforrásokat a feladatoknak megfelelő és a tárca összérdekei 
által meghatározott prioritásrendben és abszolút értékükben olyan meg-
osztásban használják fel, hogy azok, a fontossági sorrendben hátrébbálló 
feladatokra addig ne kerülhessenek felhasználásra, amíg az előbbre sorol-
tak szükséges és elégséges igényszintje kielégítésre nem kerül. Ez gya-
korlatilag az erőforrások elosztásában a partikuláris érdekek meghatá-
rozó jellegének megszüntetését, vagy nagyon jelentős visszaszorítását 
jelenti. 

Az elgondolt új tervezési rendszer várható előnyeinek érvényesülé-
sét segítheti, hogy a tárca jelenlegi, rendkívül bonyolult, sokrétű, számos 
integrálatlan intézményi, szakmai és vezetői érdeket hordozó, ezért jelen-
tős érdekellentétekkel terhelt gazdasági tervező rendszerébe új elemként 
bekerült egy olyan tárcaszintű szervezet, amelynek tervezési tevékenysé-
ge egy olyan érdekegyeztető, integrátor szerepet betöltő, katalizátor jel-
legű tevékenység, amely a tételes gazdasági részfolyamatokon és érde-
keken kívül állva, képes a tárca egésze gazdasági érdekeinek 
megjelenítésére és képviseletére, ennek keretében a rendszerben megje-
lenő egyes partikuláris érdekek egyeztetésére. Ennek nyomán a tárca ve-
zetése a döntéseihez olyan, szakmailag megalapozott, minden részleté-
ben kidolgozott, az érintettekkel tételesen egyeztetett, a szükséges, 
vállalható és nyílt kompromisszumokat is magába foglaló előkészítő te-
vékenységet kap, amely minden részletében kiszolgálja adatokkal, in-
formációkkal és kidolgozott szakmai alternatívákkal a vezetést. 

Az előzőekben kifejtettek alapján körvonalazódik, hogy a képes-
ség és feladatalapú tervezés megvalósításának kulcsa a következő fő – 
megvalósítandó – folyamatokban foglalható össze: 

1. A haderőtervezés egységes, integrált rendszerként történő felfo-
gása, amely a funkcióiban különböző, de eredményében egyenrangú, tar-
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talmában szervezettségében és felkészültségében egyenszilárd katonai és 
gazdasági alrendszer egysége. 

2. A tervezés folyamatai tárcaszintű integráltságának megvalósítá-
sa, ami a tartalmában és szervezetileg differenciáltan készülő résztervek 
tárcaszintű és tárcaérdekű összehangolását jelenti. 

3. A tervezés szervezeti integrációjának a tervezés funkcionális in-
tegrációjával való szerves kiegészítése, ezen belül kiemelten a norma-tív 
működési és a fejlesztési feladatok összhangjának megvalósítása. 

4. A tervezésben a pénzforgalmi személet abszolút túlsúlyának meg-
szüntetése, a pénzforgalmi folyamatok alátámasztására az üzemgazda-
sági típusú tervezési szemlélet mind szélesebb körű bevezetése. Ezen be-
lül különösen a pénzügyi terveknek a feladatokból és az azokhoz 
szükséges erőforrásokból történő levezetése, a pénzügyi tervek feladat 
erőforrás és költségtervekkel történő alátámasztása, ezen keresztül a 
pénzfelhasználás okának és eredményeinek folyamatos és rendszerszerű 
megfigyelése és elemzése. Mindezekhez kapcsolódóan, kiemelten a ké-
pesség és feladatalapú forráselosztás megvalósítása. 

A fenti tervezési célok megvalósítása – valószínűleg – nem megy 
máról-holnapra, nem intézhető el egyetlen paranccsal vagy intézkedéssel. 
Ez amellett, hogy a szakszerűség és a hozzáértés egy más szintjét igényli, 
egyszersmind szemléletváltozást is feltételez. A szemléletváltás alapja az, 
hogy bár a pénzügyi források ebben a tervezési rendszerben is központi 
szerepet játszanak, nem azok a tervezés kiinduló alapjai. Ebben a tervezé-
si szemléletben elsősorban feladatokat és azokhoz szükséges erőforráso-
kat kell tervezni és a pénz itt olyan mérőszám szerepet tölt be, amely 
megmutatja, hogy a tervezett feladatok közül mi finanszírozható és mi 
nem. Ez a fordítottja a jelenlegi szemléletnek, amelyben a meglévő pénz-
ügyi keretekbe próbáljuk – kellő alátervezés nélkül – beleerőltetni a fela-
datokat, amelyekről a konkrét végrehajtás során derül ki sorozatosan, 
hogy – az alátervezés hiányában – rosszul becsültük meg azok finanszí-
rozási igényeit. 

Ha mindezekre az eredményekre és az ezzel járó kockázatokra és 
feladatokra van megfelelő szintű előjárói igény, akarat és elhatározás, 
akkor a rendszer kiépítéséhez szükséges szakmai, információs és szerve-
zeti infrastruktúra viszonylag gyorsan kiépíthető, a tervezési rendszer 
folyamatos működtetése során a szükséges szakmai felkészültség és 
gyakorlat is megszerezhető és mindezek együttes hatásaként a rendszer 
2-3 éven belül produkálhatja a várt eredményt. 


