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MH Logisxikai Programiroda

A Maryar Honvédség új logisztikai rendszerének kialakitásával
kapcsolatos kutató- elemző munka nem korlátozható a logisztikai támo-
gatás kérdéseinek vizsgálatára, a racionális javaslatok kialakítása elen_
gedhetetlenül megköveteli a logisztikához a legszorosabban kapcsolódó
teíiletek,nevezetesen: 1.) a logisztikai támogatás részére a működtetés-
re és fenntartásra átadott erőket és eszközöket biztosító akvizíciós (első
közelítésben: fejlesztési-beszerzési) folyamat, 2.) a logisztikai támogatás
és az akvizíciós tevékenység anyagilpénzigtrt alapjait egyaránt biztosító
forrás-kezelési (költségvetési forrás elosztási és felhasználási) folyamat,
valamint 3.) a komplex katonai rendszer működését alapvetően megha_
tározó követelmén}támaszüási (katonai tervezési) ío|yamat egidejű
vizsgilatát é§ az e te leteken zajló folyamatok illeszked.ésénekvizsTáIatát.

Ezek a kutatási követelmények az új védelmi alapelvekből, a piac_
gazdasági környezetből és a honvédelem teíületére is kiterjedő parla-
menti kontroll igényeből következnek.

A piacgazdasági környezet kialakulása, a "kózponti vezérlés" lehető-
ségeinek beszűkülése következtében a védelmi szféra maga is egyre in-
kább csak piackonform eszközökkel tud operálni. Az MH "külső" (gaz-
dasági) környezeíének ez avá|tozása mindenekelőtt az akvizíció terüle-
tén igényeljelentős korrekciókat, illetve a teljes folyamatrend újraszabá-
lyozását, ezen belül a honvédelmi fejlesaési programok integrált keze-
lését (menedzselését) biztosító program-, projekt- és termék-menedzser
rendszer honosítását, valamint a szerződéskötésekkel kapcsolatos eljá-
rásrend és szabályozók kidolgozását.

A nemzeti szuverenitás üsszanyeréséből és a poliíikai rendszer át-
alakulásából eredő "újszeni" kcivetelménynek tekintjük azt az igényt,
hogy a diktált koalíciós kötelezettségek megszüntével a logisztikai - és
minden más, így pld,. az ak:izícióra, a kiképzésre, az országmozgósításra,
a védelmi hadmúveletek megvívására stb - terűletre vonatkozó követel-
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ményeket egy rendszeresen aktualizált katona-, illetve védelempolitikai
szempontok szerint összeállított és kockázat elemzésekkel alátámasztott
katonai feladat-tervre kell építeni. A katonai tervezés keretében a poli-
tikai szinten kialakított nemzetbiztonsági és honvédelmi alapelvekből
eredó követelményekre alapozva részletesen fel kell mérni a Magyar
Köztársaság szempontjából a tervidőszakban reálisan szóba jöhetó kato-
nai fenyegetéseket és esetleges kízishelyzeteket, majd meg kell határoz-
ni az ezek e|hárííására, illetve lekűzdése érdekében szükséges katonai
feladatokat. Az így kialakított honvédelmi terv alapján egy honvédelmi
program- és feladatterv formájában meg kell határozni - eg5renként és
összességükben - a katonai feladatok végrehajtásának ember-, eszköz-
és anyagszükségletét. A középtávu program- és feladattewben szereplő
igényeket védelmi fejlesztési programokba ágama kel| egy adott év
tényleges költségvetési igényeként megtervezni és elfogadásra a honvé-
delemmel kapcsolatos alapkövetelményeket meghatározó politikai dön-
téshozók elé vinni.

Egy ilyen, a Magyar Honvédség teljes tevékenységi terúletét átfogó
védelmi fejlesztési programokra épüló költségvetái rendszer kielégíti a
parlamenti kontroll lehetőségének biztosítására vonatkozó igényeket,
egyúttal ebben látjuk annak biztosítékát is, hogy a több évet átfogó vé-
delmi fejlesztési programok parlamenti ütája, majd elfogadása megte-
remti a középtáYú tervezés minirnálisan szükséges költségvetéSi hátterét,
illetve állami garanciáját.

Az eddigi kutatási eredményeink azt mutatják, hogy a logisztikai
támogatás (más megközelítésben az őn. "foglautási logisztika") kérdései
elválaszthatatlanok az akvizíció (illewe a "termelési logisztika") kérdése-
itől.

A nyugati hadseregek e téren szinte egységesen alkalmazott mód-
szerei az elsósorban az óriási értéket képüselő technikai eszközparkra
értelmezett ún. "teljes élettartam menedzselés" (life rycle management,
LCM) csak a két terület egységes kezelésével honosítható.
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1. Alapelvek

1.1. A honvédelem forrás-kezelési rendszere, Helyzetértékelés,
problémák

A honvédelrni költségvetés előzetes tewezésének és részletes kidol-
gozásának, valamint a költségvetésben biáosított források felhasználá-
sának és elszámolásának jelenlegi helyzetét illetóen a koncepció kidol-
gozásánál abból indultunk ki, horymíg a költségvetési gazdálkodás pénz-
üglri folyamatai szigorúan szabályozott keretek közdtt folynak, addig a
költségveté§i igónyeket megalapozó, a béke-, kízis-időszaki és háborús
katonai követelményeket szolgáltató tervező rendszer a forrás-kezelés
"kritikus elemének" tekinthetó, mivel a döntéselőkészítési és döntési fo-
lyamat ezen a területen nem kellően szabályozott.

Ezért a tanulmányban foglalkozni szeretnénk a védelmi kóltségvetés
parlamenti vitára való előterjesztésének és elfogadtatásának kérdései-
vel, a parlamenti üta előkészítésével (megalapozásával), a védelmi költ-
ségvetés áttekinthetőségének kérdésével, valamint az eg;l éven túlnyúló
védelmi fejlesztési tervek parlamenti jóváhagyásának lehetóségeivel,
Nllvánvaló ugyanis, hogy eg5názt a parlamenti felüryelet jobb lehető-
ségének biztosítására vonatkoá igény, másrészt a védelemnek a közep-
és hosszútávú tervezés lehetőségére és a tervek állami garanciájára vo-
natkozó igénye feltétlenúl megköveteli, hogy a forrás-kezelés rend-
szerére kidolgozott koncepció az ezeken a területeken felmerüló kérdé-
sekre is választ adjon.

1,2. A koncepció kidolgozásánál alapvetőnek tekintett követelmé-
nyek

A kiinduló tételként elfogadott helyzetértékelés á egyes nyugati
hadseregekben alkalmazott eljárások alapján a honvédelem forrás-keze-
lési rendszerére vonatkoá koncepció kidolgozásánál az alábbi követel-
ményekból indultunk ki.

Áz új renduer:

1./ Biztosítsa a poltikai akarat érvényre juttatását, nyújtson alapot a
nemzetbiztonsági alapelveke és a honvédelmi alapelvekre épüló, a kor-
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mányprogram részét képező védelempolitikai irányelvek kidolgozásá-
hoz-

2. l Y ázol1a fel a honvédelmi költségvetés igény-oldali megalapozását
szolgáló katonai (hadműveleti) tervező rendszer egy lehetséges változa-
tát, illetve adjon szempontokat e rendszer részletesebb kimunkálásához.

3./ Es§éges terminológiát alkalmazva a tervezésíől az elszámolásig
írja le a honvédelem forrás-kezelési rendszerét és mutassa be a politikai,
kormányzati és csatlakozó katonai rendszerekkel való kapcsolatokat.

4.1 Azismétlődő, rutinszeűen végzett - tervezési normákra épülő és
a nem ismétlődő, egyedi tervezési feladatok szétválasztásával, uryanek-
kor azonban a két tervezési folyamatban keletkezett igények egységes
kezelhetőségének megtartásával nyújtson lehetóséget a különböző vé-
delmi fejlesztési programok kiemelt kezelésére.

5./ A védelmi költségvetésben szerepeltetett fejlesztési igényeknek
a katonai követelményeknek egyértelműen megfelelő fejlesztési progra-
mokba csoportosításával teremtse meg az érdemi - a követelményeket és
az ezs,kkielégítésének anyagi feltételeit ery folyamatban kezelni képes-
parlamenti vita feltételeit.

6./ Vázolja fel a Magyar Honvédség fenntartásához, de fóleg fejlesz-
téséhez elengedhetetlenül szükséges közép- és hosszútávú tervezés
rendszerét-

7,/ Egséges rendszerbe foglalva, de a rész-folyamatok megfelelő ta-
golásával és a döntési pontok kiemelésével írja le a katonai (ezen belül
a békeidószaki, a kízishelyzetekre vonatkozó és a háborús) feladatok
tervezését, a katonai követelmények kielégítéséhez naturáliákban (erő,
eszköz, anyag, szolgáltatási kapacitás, infrastruktúra) kifejezett szükség-
letek kialakításának rendjét és e szülségletek költségvetési - forrás igé-
nyeinek meghatározását.

8./ Az éves költségvetési igényekkel egyidejúleg az adott költségve-
tési évben már folyamatban lévő, vagy megkezdeni tervezett fejlesztési
programok teljes időszakra vonatkozó feladatainak az államivezetés, il-
letve a parlament elé terjesztésével teremtse meg az elü lehetóséget a
program teljes időszakát lefedő kormányzati, illetve parlamenti jóváha-
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gyásra - azazbiztosítson lehetőséget a hosszabb időszakot átfogó védelmi
fejlesztések állami (költségvetési) garanciáinak megszevÉsébez.

9./ A forrás-felhasználó katonai szervezetek (alakulatok, intézetek,
ellátó központok) részére biztosítson a mainál jelentősen nagyobb ter-
vezési szabadságot és - ezzeí szinkronban megnóvelt - felhasználási, el-
számolási felelősséget.

A koncepció kidolgozása során a fő ftgelmet mindenkor a rendszer
azon elemeire fordítottuk, amelyek elveiben is eltérnek a jelenlegi gya-
korlattól. Nem lebecsülve tehát a költségvetési források felhasználási és
elszámolási fázisánakjelentőségét, valamint az ellenőrzési és az informá-
ciós rendszerekkel kapcsolatos kérdéseket - a koncepcióban hangsúlyt a
javaso|t rendszer tervezési, prograrnozási és kö|tségvetési fázisánakbe_
mutatására fordítottuk.

1.3. Kiindulási feltételek

A koncepcióban leírt forrás-kezelési rendszer bevezethetősége ter-
mészetesen számos külső és belső feltétel függvénye.

A kűlső körülményeket illetően feltételeztük, hogy az állami terve-
zési rendszer maga is olyan irányban változik, hogy abba egl védelmi pro-
ram-költségvetés zökkenőmentesen beilleszthető lesz,

Részletesebben kifejtve azzalszámolunk, hogy a Kormány és az Or-
szággyű|és (illetbe a HB) rendszeresen évenként, de különösen a 4 éves
választási ciklusok induló évében kifejezetten igényt fog tartani a honvé-
delem, illewe a Maglar Honvédség helyzetét bemutató jelentósekr€ é§
ennek mellékleteként az MH fegiy€res védelemmel kapc§olatos tervei-
nek bemutatására, valamint - a kormányprogram védelempolítikai feje-
zetének kidolgozásához - a védelempoltikai irányelvekrevonatkozó HM
javaslat előterjes ztésére.Feltéteztük, hogy az így felterjesztett anyagokat
illetően -azok elfogadásáról, módosításáról, illetve kiegészítéséről - a
HM és az MH szabályozott módon visszajelzést kap.

Ugyancsak feltételeztük, hogy a Kormány - amint erre már a
3327l199I.sz.kotmányhatározat is utal - ajövőbenis igényt tart arra, hogy
a HM, illetve MH fejlesztési-korszerúsítési tervei a működési-fenntartási
szükégletektől elkülönítve, a fejlesztések teljes időtartamára kidolgo-
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zott programok formájában kerüljenek előterjesztésre. A hivatkozott
kormányhatározat alapján feltételezhető, hogy a Kormány és az Ország-
gyűlés szintjén is kialakításra kerül az az eljárásrend, amelynek eredmé-
nyeként - az éves honvédelmi költségvetés elfogadásához kapcsoltan,
vagy külön eljárás keretében - a több évet átfogó fejlesztési programok
elfogadásáról is döntés, illetve határozat születik.

A külsó körülményeket ill€tően a tervezési-programozási-költség_
vetési folyamatrend kialakításánál abból indultunk ki, hogy az eljárásnak
illeszkednie kell a jelenlegi gyakorlatból ismert néhány olyan határidő-
hőz, mínt pld a költségvetési irányelvek június 30-i8 történő kiadása, vagy
a honvédelmi költségvetés tervezetének Szeptember 30-ig történő felterjesz-
lé§e, Hasonló meggondolás alapján a tervezési ciklus kezdetét a 4 éven-
kénti országgyűlési választások időpontjához igazítottuk.

A koncepcióban vázolt rendszer bevezethetőségének belső feltéte-
leit illetően alapvető kérdés a HM, illetve MH jelenlegi viszonyainak és
lehetőségeinek megfelelő elosztási (tervezési-, prograrnozási-, kóltség-
vetési) és hasznosítási (felhasználási és elszámolási) rendszer kialakítása.
Abelsó feltételek megfogalmazásánál abból indultunkki, hogy a konkrét
helyzet elemzésre és a veszély-, illetve kockázat-elemzésre épülő, szabá-
lyozott folyamatrenddel és pontosan megfogalmazott döntési jogkörök-
kel (kötelezettségekkel) felelósséggel működő katonai (hadmúveleti)
tervezó rendszer kialaKtása egyszuverén állam koa líciókhoz nem tartozó
hadserege esetében a koncepcióban javasolt forrás-kezelési rendszer ál-
tal támasztott igényektől függetlenül is szükségszerű.

Ugyancsak szükségszerúnek vélj ük a honvédelem fejlesztési-korsze-
rűsítési igényeinek védelmi f€jle§ztési programok formájában történő
megfogalmazását, mert a jóvő parlamenti költségvetési vitáiban csak a
politikai szféra által megfogalmazott alapkövetelményekre visszavezet-
hető programok előterjesztése nyújt lehetőséget arra, hogy a védelmi
költségvetós végleges kialakítása ne százalékos, vagy m€ghatározott
összegú korrekciókkal, hanem a védelmi követelményekhez közvetlenül
kapcsolt teljes fejlesztési programok költségeinek megszavazásával vagy
törlésével történjék meg, Hasonlóképpen a védelmi feladatok progra-
mokba való csoportosításának és a programok teljes időszakra való ki-
dolgozásának szükségességét indokolja az is, hogy a hosszabb távú had-
erófejlesztési tervek indításához minimálisan szükséges állami garanciák
megszerzésére is az egyes programoknak a Kormány, il|etve az Orczág-
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ryűlés által történó elvi - de a program egészére vonatkozó - elfogadása
nyújthat lehetóséget.

Akoncepció kialakításánál különös gondot fordítottunk a fokozatos
bevezetés |ehetőségeinek felmérésére, ezért ajavaslat eg5rik alapvető ele-
me, hogy - elképzeléseink szerint - a védelmi költségvetés fejlesztési
programokból adódó hányada csak fokozatosan, a programokhoz kap-
csolódó feladatok végrehajtására képes kapacitások megteremtése után
válik meghatározóvá, azéves honvédelmi költségvetés nagyobb hányadát
egyelőre az alapjában véve normatív alapon tervezett működési és fenn_
tartási feladatok költségei teszik ki. A költségvetési források szűkössége
miatt most és a közeljövőben egyébként is csak néhány területen indít-
ható fejlesztési programok tervezési-szervezési munkáinak végrehajtása
a jelenlegi szervezeti-múködési rendben is elképzelhető, valóban haté-
konnyá azonban csak akvizíciós rendszer korszerúsítésével, a program-
menedzser rendszer bevezetésével válhat.

A forrás-kezelő rendszer - ezen belül kiemelten a tervezési, progra-
mozási és költségvetési folyamatok -szerryezeti felíételeit üzsgálva abból
indultunk ki, hogy a működtetéshez szüksges, a szakmai szempontoksze-
rint diffrenciált kidolgozó elemek lényegében minden területen, a kidol-
gozó munka koordinálásához elengedhetetlen katonai integráló elemek
a (HVK, HDM FCsF-ség) rendelkezésre állnak, a gazdasági feladatokat
összefogó szervezet kialakítása pedig napirenden van. (Ezen a téren je-
lentós elórelépés a katonai, a humán és a reálszféra feladatainak egy lo-
gikai vezetési modell alapján történő átstruktúrálásával érhető el. Uta-
lunk itt a Programiroda által 1992-ben"A katonai logisztikai rendszer épí-
téséhez szül<séges vezetési modell kialaHtásának koncepcioja" címen elóter-
jesztett anyagra). Mindezek mellett a rendszer bevezetése esetén szük-
ségesnek látjuk mind a HM, mind az MHPAIVK szintjén egy-egy olyan,
felelős beosztású személyekből összetevődő - esetlegesen egy kisebb lér
számú, függetlenített törzzsel is rendelkező - döntóbizottság felállítását,
amelyek az érintett területek vezetőinek meghallgatása után képesek a
prioritási sorrendek meghatározására, az igények (program-javaslatok)
MH, illetve HM összeérdeket érvényre juttató szelektálására.

Végezetül külsó és belsó körülményektől egyaránt függő kérdésnek
tekintettük a terv€k és programok idóalapjának meghatározását.
A 4 éves választási ciklusból és az éves költségvetésből eleve adott a 4-2-1
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éves tagolású tervezési időalap, amelyhez azonbaa három kiegészítést
szültsé86 hozzáíúzni:

- A javasolt rendszer alapvető tervezési dokumentumai: a katonai
feladatokat (követelményeket) rögzítő honvédelmi terv és az ebben sze-
replő igényeket a humán és a reál-szféra területén jelentkező erő és esz-
köz fejlesztési és fenntartási kóvetelményekre átfordító védelmi prog-
ram- és feladattenl koncepció szerint 4 (egyes esetekben 8) évet fógnak
át. A régi ötéves tervezés gyakorlatától eltérően azonban ezek minden
évben aktualizálásra kerülne\ azaz minden évben a következó 4 (8) év
tervezett programjait, illetve feladat aiL tarta|mazzák

- A tervezesi időalap esetenként 8 éwe történő bőűtés ét azéít tart-
juk szükségesnek a 4 éves alap-rendszeren belül is értelmezni és elfogani,
hogy a tervezés, illetve programkészítés során még a különösen hosszú -
pl. kutatási, műszaki fejlesztési szakaszt is magukban foglaló - fejlesztési
programok a rendszeren belül kezelhetők legyenek.

- A4D/7 évesbelső tagolás alapvetően a honvédelmi terv és az ehhez
kidolgozott program- és feladatterv időkeretének megadását jelenti, az
egyes konkrét védelmi fejlesztési programok tervezett időtartama, a le_
futás idószükségletének függvényeben természetesen ezektől eltérő (pl.
3, vagy 7 év) is lehet.

2. Rendszer - koncepció

A védelem forrás-kezelési rendszerének elózőekben indokolt ki
emelt fontossága, a helyzetértékelés, a magunk elé túzött kóvetelmények
és az általunk reálisnak ítélt feltételezések alapján az MH Logiutikai
Programiroda kidolgozta a honvédelem költségvetési forrásainak keze-
lésére (menedzselésére) vonatkozó koncepció első tervezetét. A kon-
cepció kialakítása során mindvégig törekedtünk a nyugati hadseregek
tervezési gyakorlatából általunk megismert törvényszerűségek érvényre
juttatására. (Kiemelten vonatkozik ez a lehetóségeink alapján legrészle-
tesebben tanulmányozott rendszer: az amerikaj Védelmi Minisztérium
és a - szárazföldi - Hadsereg tervezési-, ptogramozási-, költségvetési- és
végrehajtási rendszerének lehetséges mértékűő adaptációjára).
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A koncepció-tervezet első változatának összeállítása után az Iroda
kikérte a logisztikai támogatás, az ahizíci6, a költségvetés és a katonai
tervezés területén érintett szervezetek véleményét. A széleskcirú (16
szervezetre kiterjedő) véleményeztetés eredményeinek felhasználásával
készült el a koncepció-tervezetjelenkgi változata, amelyben igyekeztünk
hasznosítani a koncepció felépítésére, tartalmára, hangsúlyaira és egyes
kitételeire vonatkozóan megfogalmazott észrevételeket és javaslatokat.

Koncepciónk szerint a honvédelmi célokra igényelt, megszavazott
és felhasznált költségvetési alapokat kezelő FoRRÁs KEZELÉSI (MENE-
DzsELÉsD RENDSZER m48.i ban foglalja:

- a költségvetési források elosztására vonatkozó tervezési és prog-
ramozási (program kidolgozási) műveleteket, valamint a honvédelmi
költségvetés összeállításával és elfogadtatásával (megvédésével) kapcso-
latos tevékenységet, továbbá

- a források hasznosítására vonatkozó, azok felhasználásával és el-
számolásával kapcsolatos műveleteket.

A forrás-kezelési rendszer meghatározó alrendszerének az alapjá-
ban tervezesi jellegű tevékenységeket magában foglaló tervezési_, prog_
ramozási- és kö|tsógvetó§i rendszert (TPI&) tekintjük.

A forrás-elosztás alrendszere szorosan kapcsolódik a katonai felada-
tokat meghatározó KAToNAI TERvEző RENDSzER-hez, a forrás-hasz-
nosítá§ alrendszere pedig a me1szayazott forrásokat jóváhagyott célok
megvalósítására felhasználó AKvIzIcrÓs RENDszER-hez és a LoGIsz-
TIKAI TÁMocATÁs RENDszERÉ-heZ.

A fentiekben megnevezett tevékenpégek, folyamatok, illefue rend-
szerek kapcsolatát, a fogalmak haszná|atát szemléltei az 1. számú ábra.

A költségvetési igényeket támasztó feladatokat meghatározó kato_
nai tenrező (kóvetelmény-generáló), a költségvetési forrásokat tényle-
gesen felhasználó akvizíciós és logisztikai támogatási, valamint a forrá-
sokat tervező-, programozó és költségvetési rendszer egy más szemszög-
ből vizsgálva o|yan, a vezeíői döntéseket támogató rendszereknek fog-
hatók fel, amelyek eryüttműkódése meghatározó fontosságú, nem csak
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avédelmi fejlesztái programok indításánál, hanem azok lezajlásának tel_
jes idószakában, különösen pedig az es/-egy program-szaka§z lezajlása
után a program follatását előíróiengedélyezó döntések meghozásánál
(2. számú ábra).

A forrás-kezelés rendszerében alapvetónek tekintett tervezési-,
programozási és költségvetési (TPIG) ciklikus, egy olyan célszerúen 4
(8) évet átfogó folyamatra épül, amelynek célja a forrás-felhasználási ter-
vek, a tervek megvalósítására vonatkozó programok és az ezek anyagi
fedezeiét biztosító védelmi költségvetések kidolgozása, ez úton a hon-
védelem (HM, MH) feladatainak rögzítése és e feladatok forrás-feltéte-
leinek biztosítása.

A forrás-kezelési rendszer folyamatinak időgrafikonját - 1994-es be-
vezetést feltételezve - a 3. számú ábra mutatja. Az ábrából láthatóan az
első tervévben (1996) felhasználásra kerüló források teryezése 1994-
ben, a programok kidolgozása és a költségvetés összeállítása 1995-ben
történik meg, az elszámolás 1997-ben fejeződik be.

A tervezési, a programozási és a költségvetés készítési fázisok rész-
letes íolyamatrtndjéí és az egyes fázisok főbb dokumentumait az aláb-
biak szerint javasoljuk kialakítani.

2.1. A tervezési fázis dokumentumai és folyamatrendje

A forrás-elosztás íewezési fázisának javaslatunk szerinti főbb doku-
mentumait 4 4. számú ábra, időreldjét az 5. számú ábra mltatja.

A folyamat - a 4 éves alapciklust tekintve - az országglnilési válasz-
tásokat megelőző év decemberében az adott helyzet felmérésével és az
adott helyzetnek megfelelő feladatok megfogalmazásával (celkitűzés)
kezdődik. A honvédelemmel kapcsolatos, hosszabb táwa kidolgozott
alapkövetelmények (Nemzetbiztonsági Alapelvek, NBA és a Honvédel-
mi Alapelvek HVA), valamint az MH erő-eszköz helyzetére (Belső Ka-
tonai Helyzet elemzése, BKH) és lehetséges védelmi feladataira (Külsó
Katonai Helyzet elemzése, KKH) vonatkozó információ feldolgozása
alapján a IIVK elkészíti és a HM részére felterjeszti a Honvédelmi Hely-
zet Jelentést (HHJ), amelyhez mellékletként csatolja az MH tervéwel
kezdődő 4 (8) évben szükségesnek, illetve lehetségesnek ítélt katonai
feladatok végrehajtása érdekében szükséges teendőket rögzítő Honvé-
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delmi Terv (HTV) tervezetét. Az anyagok alapján a HM összeállítja a
Védelempolitikai Irányelvek (VPI) tervezetét és azt a HHJ melléklete-
ként az új kormány elé terjeszti a Kormányprogram (KPM) védelempo_
litkai irányelveinek kidolgozásához.

A kormányprogram részeként megszületnek az Ágazati politikai
irányelvek (API: pld. iparpoltika, szociálpolitika, oktatáspolitika, stb,),
közöttük a Védelempolitikai Irányelvek (VPI) végleges, immár a kor-
mányprogram rés zét képező v álíozata.

A VPI alapján a katonai tervező rendszerben kidolgozásra kerül a
véglegesített 4 (8) éves Honvédelmi Terv (HTV), majd ennek alapján -
a megfelelő szakági (feglvernem, á gazali,szakszolgálati) tervező szervek
együttműködésével - a következő 4 (8) évere tervezett katonai feladatok
ember-, eszköz-, anyag-, szolgáltatás- és egyéb infrastruktúrális igényeit
a humán-. és a reálszféra területén indítandó (fejlesztési, beszerzési, ok-
tatási-képzési, beruházási, stb.) programoka és eseti feladatokra lefor-
dító, a szakfeladatok fóbb naturális mutatóit (fő, db/klt, munkaóra, stb.)
is tarta|mazó 4 (8) éves Program és feladatterv (PFT).

A honvédelmi Terv (HTV) jóváhagyására vonatkozóan - információ
hiányában - konkrét javaslatot nem alakítottunk ki, elképzelhetónek
tartjuk azonban, hogy - némi módosítással -megfeleltethető az új Hon-
védelmi Tórvényben a Köztársasági Elnök jóváhagyási kompetenciájába
úaIí "Az orszáq feyeres védelmének terye"-nek. A HTV-vel szinkronban
kidolgozott, ugyancsak 4 (8) évet átfogó Program- és Feladattervet
(PFT) koncepciókban"belső", a rendszerben HM szintig felkerüló doku-
mentumnak tételeztük fel, ami természetesen nem jelenti azt,ltogy az
erre jogosult felsőbb szervek nem igényelhetik annak esetenkénti, vagy
akár rendszeres felterjesztését. (Javaslatunk szerint a több évre átnyúló
Védelmi Fejlesztési Programok (VFP) rnindig csak indításuk éve előtt
kerülnek a Korm ányhoz, ílíelve az Országgyűléshez). A Program- és fel_
adatterv elvi fe|építését a ó. számú ábra mutaíja.

Az éves állami köttségvetés összeállítására vonatkozó Ágazati - min_
denekelőtt PM - tervezési intézkedésekhez (ATI) hasonlóan a HM el-
készíti és kiadja a Védelmi Tervezési Intézkedést (VTI), a Honvédelmi
Terv (HTV), illetve a Program és Feladatterv (PFT) alapján pedig a
HVKMHP kiadja a védelmi Tervezé§i Utasítást (VTU). A VTU-k mel-
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lékletét képezi a tervévi programcélok és feladatok je gyzékéttartalmazí
Program- és Feladatjeglzék (PFJ).

A seregtest7katonai körzet szinten kiadott - aZ adott szinteken je-
lentkező feladatokkal kiegészített - Védelmi Tervezési Utasítások (VT)
és az ezek mellékletét képező - megközelítően a tervéweyonatkozó éves
munka- és feladatterv teNezetének tekinthető. A Program- és Feladat-
jegyzék (PFJ) a tervévet megelőző év (I. negyedévvégéig |ejut a védelmi
fejlesztési (műszaki- fejlesztési, beszerzési, építési, stb.) programokat és
a normatív tervezéssel készüló működési és fenntartási költségeket
számvető legalsó tervezési szintekre (alakulatok, intézetek, ellátó köz-
pontok) és ezzel megkezdődik a TPKI programozási (program-készíté-
se) fázisa.

A 4 éves ciklus következő éveiben, a ciklus induló événél fentebb
leírt tevékenységek ismétlődnek meg - a ciklus 3. évében kevésbé-, a 2.

és 4. évben jelentősen eryszerűsített formában.

Feltételezésünk szerint a Kormány a 4 éves választási ciklus félide-
jében módosítja (aktualizálja a kormányprogramot, amihez szükséges le-
het egy aktuális Honvédelmi Helyzetjelentés (HHJ) és ennek mellékle-
teiként e§/ Honvédelmi Terv (HTV) módosítási javaslat, illetve egy Vé-
delempolitikai Irányelvek (VPI) módosítási javaslat feljerjesztése. A kor-
mányprogram, illetve a Védelempolitikai Irányelvek módosításának
megfelelően elkészül a módosított Honvédelmi Terv (HTV) és ehhez
egy módosított Program- és Feladatterv (PFI). Az adott évben kiadott
Agazati Tervezési Intézkedések (ATI) alapján a HM kiadja a Védelmi
Tervezési Intézkedését (VTI), a HVK,MHP, illetve a seregtestek, kato-
nai kórzetek a Védelmi,lewezési utasításokat (VTU és ezek mellékle-
teiként a Program- és Feladatjegyzékeket (PFJ).

A ciklus 2. és 4. éveiben az elókészítési feladatok feltételzésünk sze-
rintjelentősen eglnzerúsíthetők. A Kormány, illetve az Országgyűlés igé-
nyétól függően ugyan elképzelhető, - de ezt a 4. számú ábrán nem jelöl-
tük-, hogy Honvédelmi Helyzetjelentést (HHJ) évenkénti ryakorisággal
kell felterjeszteni, ezen túlmenően azonban javaslatunk szerint a 2. és 4.

évben csak az elóző évi Agazati (ATI)-, és Védelmi Tervezési Intézke-
désekhez (VTI), valamint a Védelmi Tervezési Utasításokhoz (VTU)
készített kiegészítéseket és az adott tervévekre vonatkozó Programcél
és Feladatjegyzéket (PFJ) kell elkészíteni és kiadni.
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A tervezési fázis alapdokumentumait és ezek kapcsolatát bemutató
4. számú úbrával kapcsolatban még két megie§/zó§t tártunk szükséges-
nek

1.) Az ábrára - a folyamatok záródása érdekében - felkerültek a for-
rás-kezelésnek a tervezést követő más (programozás, költségvetés, fel_
használás és elszámolás) fázisai is.

2.) Bár alapvetó fontosságúaknak tekintjük, nem történt említés ed-
dig az ábrán TAU_val jelölt Tervezési Alaputasításokról.

Koncepciónkszerint ezek olyan, a 4 éves ciklushoz nem kapcsolható,
hosszabb távra készített és kiadott állami (közigazgatási), polgári ágazati
(szakmai) és speciális katonai-szakmai íervezési előírások (örvények,
rendeletek, szabványok, módszertani és egyéb leírások, tervezési normák
stb.), amelyek a védelmi fejlesztési programok elkészítésénél, de különö-
sen a védelmi köliségvetés normatív alapon számvetett, a működési és
fenntartási költségeket tartalmaző részének összeállításához szülsége-
sek.

A forrás-kezelési rendszer általunk legbonyo]ultabbnak ítélt terve-
zési fázisának végén - a tervéveket megelőző évek I. negyedévének vé-
gére - az előzőek alapján a helyzet a l<bvetkezó:

- a védelem általános, hosszú távra megszabott alapkövetelményei
mellett a további munkához rendelkezésre állnak az aktuálpolitikai kö-
vetelményeket is tartalmazó Védelempolitikai Irányelvek (VPI) és a Vé-
delmi Tervezési Intézkedés (VTI),

- a politikai akaratnak megfelelő katonai feladatokat rögzítő, aktu-
alizált Honvédelmi Terv (HTV),

- a Honvédelmi Tervben felsorolt katonai feladatok eredményes
végrehajtása érdekében szükéges, Program és Feladatterv (PFT),

- a tervéwe vonatkozó Védelmi Tervezé§i Utasítás (VTU),

- a miár folyamatban lévő programok hátralévő feladatainak aktuali_
zá|ásáItoz és a tewévben kezdődő programokra vonatkozó javaslatok ki-
dolgozásához, továbbá a tervév egyéb jelentősebb feladatainak tervezé-
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séhez, valamint e feladatok forrásigényének megbecsüléséhez szükséges
Program és Feladatjegyzékek (PFJ), valamint a normatív tervezést segítő
Tervezési Alaputasítások (TAU).

Mindezen dokumentumok birtokában kezdődhet meg a már folyó
védelmi fejlesztési programok aktualizálása, az újonnan indítani kívánt
programok részletes kidolgozása, illetve - a program-javaslatok szelek-
tálása után - a tervév védelmi költségvetési javaslatának összeállítása, a
Kormány, i||etve az Országgyűlés elé ütele, megvédése, a viták alapján
szükséges átdolgozása, majd a költségvetési törvényben jóváhagyott vé-
delmi források felhasználásának megkezdése.

2.2. A program- és költségvetés kidolgozási fázis dokumentumai és
folyamatrendje

A forrás-kezelési rendszer programkázítési és költségvetés-össze-
állítási fázisainak főbb dokumentumait és időrendjét a 7. és 8. számú áb-
rák múarják

A programozási fázis alapvető célja, hogy - a 4 (8) éves Program- és
Feladatterv alapján - aktualizálja (azaz a programból még hátralévő idő-
szakra az addigi eredmények függvényében áttervezze) a már folyamat-
ban lévó programokat, valamint kiválassza és részletesen a teljes lefutás
időszakára megtervezze a teíyéyíől indítani tervezett új védelmi fejlesz-
tési programokat - beleértve a programok tervévi részletes és a további
évekre várható globális költségeinek felmérését. A program-tervezési és
áttervezési feladatokkal párhuzamosan az éves Védelmi Tervezési Uta-
sítás (VTU) figyelembevételével folyik a tewévben az éves Program- és
Feladatjegyzék (PFJ) alapján várható működésí és fenntartási kóltségek
normatív alapon történó számvetése.

A programozási fázis feladatai a tervévek megelózó év II. negyedé,
vében a Védelmi Tervezési Utasítás (VTU) és az éves Program- és Fel-
ada|egyzék (PFJ) kézhezvételével kezdődnek. Ezek ismeretében a költ-
ségvetési források végfelhasználói szinteitől (alakulat, intézet, központ)
felfelé megkezdődik a Fejlesztési Programjavaslatok (FPJ), valamint a

programok és feladatok alapján felmért Védelmi Költségvetés Becslések
(VKB)összeállítása, felterjesztése. Az ágazati becslések alapján Kor-
mány szinten döntés születik a költségvetési előirányzatokról (K\{E).
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A koncepció szerint a II. negyedév végére a HVKMHP szintjén
megszületik a Fejlesztési Programdöntésre (FPD) vonatkozó javaslat,
majd a HM szinten maga a döntés, amely a beérkezett program_javasla-
tok közül kiválasztja a katonai szempontból legfontosabb, költségvetési
szempontból -várhatóan - elfogadható és a hadseregfejlesztési tervbe
egymással és a már folyamatban lévő programokkal szinkonban beil-
leszthető fejlesztési programokat.

A védelmi fejlesztési programok prioritására vonatkozó döntés és a
tervévet megelőző év június 30_ig a költségvetési elóirányzatok (KVE)
ismeretében megkezdódik az éves Honvédelmi Költségvetés (HKV) ter-
vezetének összeá||ítása, ezzel párbuzamosan a már folyamatban lévő és
a tervévben megkezdeni kívánt Védelmi Fejlesztési Programok (VFP)
kidolgozása. Az éves kóltségvetési javaslat és az új védelmi fejlesztési
programok - javaslatunk szerint célszerűen együtt - a tervévet megelőző
év szeptember 30_ig kerülnek az OrczággyűLés elé. A december 31-íg
megszületó költségvetési töwény (KVT) alapján kezdődik meg a forrás-
kezelés felhasználási és elszámolási fázisa.

Koncepciónk szerint a programoá§ és a köIt§égvetés évenként azo_
no§an lezajló folyamatok Az alapdokumentumokat illetóen azok tartal-
mát és formáját, valamint az ezeker előállító (feldolgozó) értékelő szer-
vezetek feladatait aZ alapelvek elfogadása után tartjuk célszerűnek rész-
letesebben kialakítani. Szükségesnek tartjuk azonban az alábbi megjeg-
zéseket már most megtenni:

1.) A katonai követelmények megfogalmazásától eltekintve a TPKI
legkritikusabb elemének a program_kidolgozás fázisát tekintjük - rész-
ben a hazai gyakorlatban újszerű követelmények, részben az e fázisbarl
meghozandó döntések fontossága miatt. A koncepció szerint a progra-
mozás fázisa során történik meg a 4 (8) évet átfogó Program- és Feladat-
tewben (PFT) szereplő programcélok közül a ténylegesen megindításra
kerülő programok kiválasztása, majd a Fejlesztési Programdöntés (FPD)
alapján az elfogadott programok részletes kidolgozása.
Különösen a programdöntések meghozá§a veíi íel' azt az igényt, hogy
mind a HVK,MHP, mind pedig a HM szintjén létezzenek olyan"döntő-
bbottságok", amelyek a jelenleg is meglévő integráló szervezetek (pld.
HDM FCSF-ség, ATFCSF_ség) felett is képesek a katonai-, a humán és
a reálszférábal felmerüló és eg;rmással ütköző érdekek egyeztetésére,
sorolására.
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E feladatra az érintett és a megfelelő hatáskórrel rendelkező személyek-
ből a HVK/I\IíHP szintjén egy Védelmi Tervező Bizottság (VTB), a HM
szintjén pedig egy Haderó Fejlesztési Bizottság (HFB) létrehozását ja-
vasoljuk. (A HM és az MHP összevonása esetén a két bizottság összeol_
vadna). Elgondolásunk szerint e bizottságokra a TPKI tervezési fázisá-
ban, valamint - a megkezdett fejlesztési programok végrehajtása során -

az egyes programfázisok határain értelmezett döntési pontoknál isjelen-
tős feladatók hárulnak.
AVédelmi Fejlesztési Programok (VFP) általános felépítéséreés a prog-
ramfááisok határán definiált döntési pontokra vonatkozóan utalunk az
Iroda által "Néhúny nyugati hadsereg logisztikai rendszerének áttekintése
és elemzése" címen 1993-ban kiadott anyag"Az akvbíciós folyamat" című
részére, amelyből itt most csak a fejlesztési programok szerkezetét tük-
röző ábrát mutatjuk be (9. szómú ábra).

2.i A koncepció szerint az éves Honvédelmi Költségvetés (HKV)
két, tervezési módszerében eltérő részból tevódik össze: a folyamatban lévő
és az éppen megkezdődő Védelmi Fejlesztési Programok (VFP) költsé-
geiből, valamint az alapvetóen normatív alapon tervezett működái és
fenntartási feladatok költségeiből. (A normatív alapon tervezett össze-
tevők - az egységes szemléletmód érdekében - egyébként"speciális prog-
ramok" -nak is íekinthetők).
Ez a programokra épülő költségvetés - az eddigiektől eltérően - három
dimenziós szerkezeű lesz: aHKY-t rovat - és tételrend, felhasználó szer-
vezet és program szerinti bontásban is el kell készíteni (Lásd. l0. számú
ábra). Mivel erre a bontásra a felhasználási-elszámol ásifázisbanis képes-
nek kell lenni: a rendszer bevezetése az információ-igény jelentős növe-
kedését eredményezi. Ez mind a tewezési, mind az elszámolási fázisban
megköveteli a számítástechnika eddigieknél sokkal szélesebbkörű alkal-
mazását.

3./ A programozás és költségvetés folyamatrendjét bemutató 8. szá-
mú ábrával kapcsolatban jelezni kívánjuk, hogy az egyes feladatok vég_
rehajtására azon jelzett időtartamok ún. "előzetes tájékoztató"-k kiadá-
sával jelentősen megnövelhetők.
Ez gyakorlatilag aztjelenti, hogy mind a program-kidolgozás, mind a költ-
ségvetés-összeállítás az idódiagramon ábrázolt időpontnál 1-3 hónappal
hamarabb már megkezdhetó, rnivel a feladatok eg5/ részét a folyamatban
szereplő döntések nem, vagy csak csekély mértékben érintik.
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2.3. A felhasználás és elszámolás fázisai

A költségvetési források kezelését biztosító rendszer koncepciójá_
nak kialakításakor viszonylag kevesebb energiát fordítottunk a felhasz_
nálás és elszámolás folyamatára, mivel e területeken _ a forrás_elosztás
alrendszeréhez képest - kevesebb és kisebb mértékű korrekcióval szá-
molunk. Ezzel kapcsolatban szükégesnek tartjuk hangsúlyozni, hogy a
forrás-kezelés rendszerébenfelhasználás alatt abiztosított költségvetési
források - alapvetően pénzügyi jellegű - kezelését, elszámolás atatt pedig
a források nllvántartását és a jogszerű felhasználás ellenőrzését éitjtik
(A források tényleges felhasználása a humán és a reálszféra más rend-
szereiben - így pld az akvizíció és a logisztikai támogatás rendszerében -
történik.)

A koncepció alapelveiből következően a felhasználás és az elszámo-
lás teriletén az alábbi változásokkal kell számolni:

- A felhasználási fázisban várhatóan a jelenleginél kevesebb és ki-
sebb kihatású döntésekre lesz szükég és lehetőség, mivel a forrás-fel-
használással kapcsolatos részletes döntések a tervezési és a programozási
f{2ish.a1, illetve a védelmi költségvetés parlamenti vitája során születnek
meg. Igy a költségvetési források elosztása - mind azok célját, mind pedig
a felhasználó szervezeteket illetően - törvényi szinten kerül rögzítésre.
Ezelsósorban a fejlesztési programok költségeire vonatkozik, a normatív
alapon tervezett működési és fenntartási költségek területén a koncep-
ció szerint is megmaradnak bizonyos, a felhasználás során realizálható
átcsoportosítási lehetőségek.

- Az elszámolási fázis feladatainak végrehajtása - a tervezés-progra-
mozás-kőltségvetéssel kapcsolatban - már kifejtettekkel egybehangzóan
- az információs rendszer, az adatbázisok részletességének és " naprakész-
ségének" jeleníős j avítását fogj a megkövetelni. A részletekbe menő elszá_
molás ugyanis nem csak az új igények megindoklásához, hanem a felhasz-
nált forrásokkal való elszámoláshoz is szükséges lesz .I)ta|va a 10- számú
ábrára ez azt jelenti, hogy a védelmi célra fordított összegek minden fo_
rintjáról tudni kell, hogy azt milyen jogcímen, mely szervezetnél és mi-
lyen programhoz használták fel. Ezt a követelményt csak eg). korszerű,
magas fokon gépesített és folyamat-orientált információs rendszer, illet-
ve egy kellően részletes és rendszeresen karbantartott adatbázis elégíti
ki.
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_ A tervezési jog alacsonyabb szintre vitelével párhuzamosan nyil-
vánvaló, hogy az elszámolási felelősség is alacsonyabb szintre kerül. A
forrás-kezelés jelenlegi helyzetének elemzése alapján azzal ke7l számol-
ni, hogy az elszámolási folyamat kulcs_elemét képező ellenőrzés terüle-
tén - ezen belül nem elsősorban a pénzügyi, hanem a parancsnoki és a
szakági ellnőrzések terén -jelentős korrekciókra leszszükég. Ezzel egyi-
dőben szükségessé válik a felügyeleti és a belső ellenőrzések arányának
megfelelőbb beállítása és a belső (ön)ellenórzések érdemi végrehajtha-
tósága feltételeinek biztosítása.

Hasonlóan a programozási és a költségvetési fázisokhoz koncepci
ónk szerint a felhasználás és az elszámolás is évenként azonosan lezajló
folyamatok, ami természetesen nem zárja ki, hogy esetenként aszokásost
meghaladó mélységű elszámolási feladatok is végrehajtásra kerü§enek.
Az elszámolási fázis átlapol a felhasználási fázissal és mintegy 7l4 - 1D
éwel túlnyúlik a felhasználás évén.

3. Összefoglalás

A tanulmányban a mintának tekintett külföldi rendszerek honosítá-
sára, az alkalmazhatóság feltételeinek részletes elemzésére és abeveze-
tés lehetőségének bemutatására törekedtünk. A fő hangsúlyt a folyama-
tok - ezen belül is a forrás-elosztás tervezési, programozási- és költség-
vetési fázisok - bemutatására helyeztük és elhag5rtuk a folyamatok során
keletkezeő dokumentumok részletesebb tartalmára vonatkozó, valójá-
ban csak az alapelvek elfogadása után megfogalmazható _ leírásokat.

A koncepció lényegét az alábbiakban fogalmazzuk meg: a honvé-
delmi fonások ke ze|ésétbiztosítő rendszemek

- a honvédelemmel kapcsolatos alapfeladatokat meghatározó doku-
mentumok, a kormányprogram védelempolitikai irányelvei é§ az aktuális
(külső és belső) katonai helyzet alapján összeállított (hadműveleti) kö-
vetelmény-rendszerre kell épülnie,

- a védelem rendelkezésére boc§átott költségvetési források mind
nagyobb részét védelmi fejlesztési programok formájában kell tervesíte-
ni, programba szervezni és felha§ználni.
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Az előzóekben vázolt koncepció szerinti rendszerben a költségveté-
si források elsoztása és hasznosítása egpégesen szabályozott, a jogkörök
és felelősségek lehetó legpontosabb elhatárolásával, fokozatosan kerül-
nek meghatározásra az igények és a jóváhagyott igényeknek megfelelően
történik meg a felhasználás.

A tervezési fázis indításakor felmért "vAN" és "KBLL'' katonai po-
tenciálok közötti ellentmondást a rendszer §orozatos megközelítésset
oldja fell a forrás-felhasználási lehtőségek mind pontosabb megismeré-
sével így alakul ki a "KELL" alapján íervezett erőből az igények fejlesztési
programokba rendezésével meghatározott programozott erő, majd az
éves költségvetés vitája alapján a költségvetéssel biztosított erő, illetve
- a források felhasználasa eredményeként - a következő tewezés alapját
képező "vAN" a létező katonai potenciál.

Koncepciónk alapvető következtetésének tartjuk, hogy a javasolt
változások bevezetése nagyobb részben "belső" (HM/MH) döntések
függvénye. A katonai (hdm) tervezés rendjére és a fejlesztési igénynek
programokba szervezésére vonatkozó javaslat - amennfben ezek szük-
ségességével a vezeíés egyetért - csak a Magyar Honvédségen belül is
megvalósítható.

Másként fogalmazva a katonai követelmények megh atározása, avé-
delempolitikai irányelvek megfogalmazása, vagy a fejlesztési programok
kidolgozása - és ez utóbbiak esetében a programok menedzselését biz-
tosító íendszer és a prograrnfelelős szervezetek kialakítása - vélemé-
nyünk szerint még abban esetben is szükséges, ha a tervek és programok
"külső" jóváhagyására nem kerül sor. Hangsúlyozzuk azonban, hogy
amint erre már a korábbiakban is utaltunk, a "küIsó" környezet fogadó_
készsége reálisan feltételezhetó.

A koncepció két alapvető követelményének kielégítése a jelentegi
rendszer o\ran mértékű átalakítrását igényli, amely már nehezen tekint-
hető "továbbfejlesztés"-nek - mindazoná|tal a fokozatosság biztosítható:
az átmenet a fejlesztési programok alapján tervezett költségvetési há-
nyad folyamatos növelésével fokozatossá tehető. Az azonban a rendszer
jellegéből következik, hogy a tervezés-, programozás-, költségvetési
rendszer esetében a bevezetés csak folyamat_c€ntrikusan történhet,
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csak egyes szervezeteknél vagy csak egyes területeken aZ új rendszer nem
alkalmazható.

Tudatában vag5runk annak, hogy a koncepcióban leírtak a részletes
kidolgozás során a rendszer környezetével kapcsolatban tett feltételezé-
sek megalapozottságától, valamint a katonai rendszer folyamatban lévő
változásaitól függően még jelentós korrekciókra szorulhat. Változhat az
általunk figyelembe vett szervek/szervezetek megnevezése és feladatkö-
re, ugyanígy változhat a folyamatban keletkező okmányok típusa, meg-
nevezése és tartalma is. Meggyőződésünk azonban, hogy akoncepció elvi
alapjai, a folyamatok tagolása és maga a folyamatrend megalapozottak,
előremutatóak és elősegítik a honvédelrni költségvetési források kezelé-
sével kapcsolatos új követelmények kielégítését.

Javaslatok

A koncepció elvi jóváhag5lása és az annak kidolgozása során tett fel-
tételezések elfogadása esetén a forrás-kezelési rendszer további, részle-
tesebb kidolgozása érdekében a rendszerszervező munkát a következők
s z erint j a v a s olju k fo lyt a mi :

1.) A rendszerben meghatározó szerepetjátszó szervezetek szintjén
- feladataik pontosítása után - ki kell dolgozni a tervezési, program-ki-
dolgozási és költségvetés-összeállítási fázisok részletes folyamatrendjét,
meg kell határozni a döntési pontokat, a döntések szempontjait é§ a dön-

tésekben érdekelt szerveket, személyeket, valamint össze kell állítani a
folyamatban szereplő dokumentumok tartalmára vonatkozó részletes
követelményeket.

2,) Ki kell dolgozni a katonai tervező rendszer feladataira, folyamat-
rendjére és alapvető tervezési dokumentumaira vonatkozó koncepciót.

3.) A MH akvizíciós rendszerére vonatkozó koncepció részeként ki
kell dolgozni a programtervezést és program-menedzselést biztosító
program-felelős rendszerre vonatkozó alapelveket.

4.) A HM/J\{H vezetési rendszerének korszerűsítésére vonatkozó
munkák keretében a forrás-kezelési rendszer igényeit is firyelembe véve
össze kell állítani a HMMH információs rendszerével kapcsolatos alap-

l59



vető kdvetelményeket, majd ezek kielégítésének gép (hardware), prog-
ram (software), szervezeti_személyi és szabályozási feltételeit.

Ábrajeryzék
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A szövegben és az ábrákon alkalmazott
rövidítések jegyzéke

ÁPI = Ásazati Poltikai irányelvek

ÁTI = Agazati Tervezési Intézkerlések

BKH = Belsó Katonai Helyzet elemzése

FPJ = Fejlesztési Program Javaslat
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FDP = Fejlesztési Program Döntés

HHJ = Honvédelmi Helyzetjelentés

HKV = Honvédelmi Költségvetés

HTV = Honvédelmi Terv

HVA = Honvédelmi Alapelvek

kkH : külső katonai Helyzet elemzése

KPM : Kormányprogram

KVE : Költségvetési Elóirányzat

KVT = Költségyetési Törvény

NBA = Nemzetbiztonsági Alapelvek

PFJ = Program- és Feladat Jegyzék

PFT = Program- ós Feladat Terv

PPM = Párt-program(ok)

TAU = Tervezési Alaputasítás(ok)

VFP = Védelmi Fejlesztési Program(ok)

VKB = Védelmi Költségvetés Becslés

VPI = Védelempolitikai Irányelvek

VTI = Védelmi Tervezési Intézkedés

VTU = Védelmi Tervezési Utasítás

Indexelések: k = kiegészítés

m = módosítás

t : tervezet4avaslat
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