
A HADERÓ FEJLESZTÉSÉIIEZ KAPCsoLÓDi
BERUHÁZÁSoK És BESZERZÉSEK

EGY KICSIT MÁSKÉPPEN

Eszenyi Imret

l,) A hazai haderő fejlesztés irányai

A honvédség közep és hosszú távú áÍalakítás!Íval kapcsotatban eglte
inkább a Íókuszba kerülnek azok az rÍtalakítlishoz sziikséges új infra-
strukturdlís ber uháaisok, és haditec hnikai fej lesztések, amelye k hosszú-
távon fogják meghatározni a Mag)M Honvédség alkalmazási tehető-
ségeit és űrculatát.

A NATo-ban elvárt interoperabilitrís megteremtésére szükségesek
ezeknek a képesség csomagoknak a megvalósítása, amelyek egy modemi-
zációs folyamat eredményeképpen minőségi megújulást fognak eredmé-
nyezni. A NATo-hoz történó csatlakozási tárgyalásokon aZ íwnevezett
Védelmi Tervezési Kérdőívek (DPQ) alapján lettek meghatározva azok a
követelmények, amelyek teljesítésével hazánk _mint aZ Észak-Atlanti
Szerződés Szervezet teljes jogű tagja- aktívan képes lesz hozzájánslni a
NATo közös védelmi képessége|hez' A közel 50 cétkitíÍzés nemcsak a
Magyar Honvédség, hanem az orsztig egésze számára (potitikai!ag, nem-
zetgazdaságilag) jelent köveíelményeket A képességcsomagok megvaló-
sításának döntő hányada katonai területet ölel fel, azonban nem szabad
elfelejtkezni arról a tényről sem, hogy bizonyos területei (például az infra-
strukfura fejlesztése, a gépjarmű-technikai eszközök beszerzése) civil
teftileteket is érintenek. Ezért sem szabad elfelejtkezni azokról a polgári,
fóként a nemzetgazdaság logisaikai hátterét érintó fejlesáésekről, ame-
lyek a 2002-re remélt EU csatlakozással egyre inkább felgyorsulnak.

A követelmények teljesítéséhez nemcsak saját erőforrásokat vehetiink
igénybe, azok megvalósításához a NATo is hozzájárul' Ennek egyik leg-
markánsabb példája a NATO Biztonsági Beruhazási Programja Q.{SIP).
Ennek a programnak a keretében finanszirozzák azok az infrastrukturális

l' Eszenyi Imre mk- százados, ZMNE Logisáikai tanszék dokorandusz
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fejlesztési projecteket, amelyek a Szövetség egészének érdekében kerül_

n"k ."guuló.irárra hazánkban. Csak ezek a fejlesztések az elmúll évti-

zedek iatonai infrastrukturáIis fejlesztéseit nagysdgrendekkel megha-

ladó több 10 mitiirÍrd ÍoÍintot kitevő három nagt projecíet öIelnek fel' Az
első a híradólnÍormatÍkai kommunÍkációs projectekeí tartalmazza' a

masodik radar iépességcsomaghoz taríozó hóromdÍmenziós radarúIlo-

mások megvalósíttisát fogtalja magdban, mlg a harmadik projecl három

hazai rep ii!őtér fejlesztés eit furtalmazza^

Ezek a fejlesztések igen összetettek. Például a biztonsági beruhazások

vonatkoásáúm' magukúan hordozzák nemcsak az adott infrastruktura

építési kivitelezését, hanem az azok izemeléséhez kapcsolódó beszer-

ziseket- haditechnikai eszközök és fe]szerelések fejlesztését és gyáÍtáSát'

az iizeáeltetó és működtető informatikai szoftver fejlesáéseket, üzemel_

tetó munkaeró biztosílását, stb.

Belátható, hogy ezek a haderőfejlesaéshez kapcsolódó.beruházások

és beszerzések - iegyen"t azok akér infrastrukturális rendszerek' akár

r"gn"-"i e. a tectnikai rendszerek, akár logisztikai vagy kommuniká-

"iá, 
t"'ogu,o rendszerek - komoly, törvényi hátténel biztosított és igen

."gr"i 
"rT 

döntéseket igénylő, összetett feladatot jelentenek'. Csakúgy'

*i,i, - inri^,*kturális beruházások, a technikai és az egyéb kiemelt

b".r"oe."k is igen összetettek' és több alrendszert is érintenek'

Azon tul, hogy ezeknek a fejlesztéseknek integrálhatóaknak kell len-

niük a NATo renás zerébe, az seÁ mellékes, hogy hazánk polgari (például

a logisztikai infrastruktura, az anyagazonosítás' stb' terÍiletein) modernizá_

ciós fejlesaéseihez, hogyan illeszkednek'

TaIón nem mindenkÍ előtt ismert, hogy pL a NATO közponÍi logiszíi-

*oi l""-,"r"t"t és üglnökségei a hosszíl ttÍvú fejlesztési strfltégilíjuk
' 
{urts;"aró"tt, akíían nÍmaszkoilnak, és teneikben tevékenyen beépí-
'iír"r\'iasdk 

iasari fejlesztéseit és kutatósait Számunkra _ a szűkös

.l"'ii*ir".a."t 'iutt 
l, - talan még fontosabb ezeknek 'az erőfonások_

l;il;"J";;i"-á*' iejlesztéseink - legyenek azok polgríLriak vagy katonaiak -

összehangolása.

Ezek az új infrastrukturólis és technikai rendszerek fogjók meg'

hot,Íiizni az Mu jirőbení képességeit, arculatót, ezért sem mindeg!' hog!-
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hogy zajlanak ezek afejlesztések. Csak úg1l, mint az oktatás és képzés, az
infrastruktúra vag1l technikai beruháaÍsok és beszeralsek is stratégiai
kérdések Exek a7ok a teriilctek, amelyek eredményeÍ (vagy kudarcai) csak
hosszú évek-évtizedek múlvafognak jelentkezni, gyakran már egl másik
generáció mozgtÍsterét meghatározva

Ismert tény, hogy az elmúlt néhány hónapban mely területeken történ_
tek meg azok a fejlesxések, amelyeket a NATo{agságból adódó új típusú
feladatok és kihívások jelentenek. A képességcsomagokban megfogalma_
zott igényeknek és elvrírásoknak megfelelóen a végrehajtott és folyamatban
lévó beruházásokat és beszerzéseket (új típusú radarállomások telepítése, a
MISTRÁL légvédelmi rakéta fegyverrendszer rendszerbeállítása, a kom-
munikációs _ telefonközpontok cseréje, stb.) több más érintett szervezet
mellett, a HM Biztonsági Beruházási Fóosztíly és a Haditechnikai Fejlesz_
tési és Beszerzési Foosztály koordinálrásával a Beszerzési Hivatal bonyolítja le.

2.) Á fejlesztésekhez kapcsolódó kiizponti beruházások
és beszerzések rendszere Kanadában2

Cikkemben szeretném bemutatni, hogl Kanadában a fejlesztésekhe7
kapcsolóúi ber uháztisi-beszenési folyamato k hoglan zajtanak Ie. Taldn
közelebbrőI megismeme egl NATo-orszóg ityen Írónyú fejlesztési rend-
szerét, hauÍnk érintett szervezeteí b tudnak beldle proJitáIní

Kanadában a haderő fejlesztésének vonatkoásában - mind az új rend-
szerek és felszerelések beruhrázásával és beszerzésével' mind azok a had-
sereg teljes rendszerén belüli (nem csak bizonyos rész alrendszerek
vonatkozásában) egész rendszer-életcikluson áttartó üzembenn tartÁsáv al,
javításával kapcsolatban - a leg1fonÍosabb elv az adófizetőket a leggazdesá-
gosabban, az optimúlís láÍordítósokkal, a legjobb minőségge! szolgálnL

A haderő fejlesztéséhez és működtetéséhez kapcsolódó beruházísok-
nak és beszerzéseknek azon tul menően, hogy a szükséges katonai képes_
ségeket létrehozza és/vagy azokat megbízhatóan fenntartsa, harrgsúlyozottan
az adőftzetőket, a lakosság döntő részét, és nemcsak annak egy kis szeletét
a hadsereget kell szolgálnia.

2' l998_ban Kanadában a "Demokatikus civil_katonai kapcsolatok .. keÍeÉb€n lehetóségem nyilt
közelebről megismemi a PaÍalamen! a védelmi Minisáérium, az ottawai Egyetem' vatarÍlint több
más kormányzati miíisztéÍium és hivatal' valanint nem koÍmányzati szervezetek képviselóinek
elöadfu sorozatából a katonai-civil kapcsolatok íendszerét, többek között a haderófejlesáés
vonatkozásában is'
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Amellett, hogy a fejlesztéseknek (legyenek azok akár polgáriak, akár

katonaiak) az adőfizeÍők egészét kell szolgálniuk, átláthatónak is kell

lenniük az adófizetók számára. csak az átláthatóság képes biztosítani a ter-

vezhetóséget, a gyakran több kormányzati ciklust is felölelő megvalósítást.

A védelmi beruhiízások és beszerzések vonatkozásában is bármely

adófizető állampolgámak (a gyakorlatban általában a parlamenti képvi-

selóiken keresztül) jogában áll tudnia, minden egyes cent felhasználását'

Ez a katonai alkalmazás (pl. békefenntartás Boszniában vagy humanitárius

akció Afrikában, hazai árvíz katasztrófa elhárítás Vagy kutatas_mentés, a

napi kiképzés' stb.) pénzügyi bekerülésének a pontos sámszaki adatokon

nyugvó ismeretét és mindenki számára való megismerhetőségét jelenti'

Á kormányzati szférán belül több teriilet is közvetve vag) közvetlenüI

részÍ vesz az dllami, kijztük a honvédelmi beruhtÍztÍsokban és beszer-

zésekben.

Mind a megválasztott parlamentn€k, mind a küldött szenátoroknak

(Kanada két kamarás parlamenttel rendelkezik) megvannak azok a 6izol1-

ságai, amelyek ellenőrzik-feliigyelik a minisztériumok tevékenységét,

beleérwe azok beruházási-b eszerzési eljarásait is'

A nagy összegű (a 100 millió kanadai dollárt /CAD_t/ meghaladó)

kiemelt úeruházásokat és beszerzéseket, a miniszterelnöki hivatalt

ellenőrzo parlamenti bizottság ellenórzi. A beruházási-beszerzési
jóvríhagyások a parlamenti bizottság döntéseitól fuggenek. Emellett a dön-

téshoást jóVahagyó (ellenőrző és felügyelő) bizottság mellett, a kormány-

on belül működik a kincstári tanács, amely a pénzúgyi-gazdasági minisz-

terek koordináló tanácsa, és a 30 millió CAD-I meghaladó projekteket

irányítja és hangolja össze.

A Véttelmi Minisztériutnak nem titl jogkiirében a kö4lonti beruhózósi'

beszerzési, sulgtíltatdsi szenődések megkötése. Szerepe "csupdn" a sziik-

ségleuinek a pintos, katonai-míísuki "civÍl n1elvezetíí " megfogalnuzására

korIátozódik.

A Közmunkák és Kormányzati szolgáItatások Minisztériuma' az

^ 
to..7nvzati szervezet. ameli az összei tárca (köaiik a védelmi is)

vonatkozáában jogosult bármi_nemű döntés meghozására. il]etve az aÍ
követő szerz<jdések megkötésére.
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A döntés előkészítés során, a kanadai Védelmi Minisáérium felelős_
sége meghatározni azokat az általuk szükségesnek vélt központi beruháá-
sokat és beszerzéseket (inf|astruktura, valamint hadiipari fejlesztéseket,
beszerzésre kerülő eszközöket, árucikkeket, stb.), amelyeket szükségesnek
ítélnek a haderő fejlesáéséhez, a hadsereg fenntartására és működtetésére.

A kormány a széles jogkörökkel felruházott Közmunkák és Kormány-
zati Szolgáltatások Minisáériuma mellett létrehozott olyan régÍó-teriiletí
iig1lnökségeket, amelyek feladata egy -egy gazdasági-ftlldrajzi régió szo-
cio-gazdasági fejlesztése, illewe aZ adott régiók fejlesztéseinek össze-
hangolása.

A három ügynökség, a nyugati tLrtoruinyokat feIöIeIő Nyugati Gaz-
dasági Testiilet (l|ED), a keleli terüIeteken ,nííkijdő Atlaníi Kanadai
Lehetőségek .Üg,nöksége (AC)A), valaminl Quebeci Régió Központi
Fejlesztési Uglnökség (FoRDq a quebeci szövelségi állam teúIetén
rendelkezik döníési jogkörökkel. Ezek ajogkörök aztjelentik, hogy mind
a három terüIeti fejlesztési ügynökség résá vesz a döntések meghoza-
talában, lehetőségük van (a 100 millió CAD+ meghaladó fejlesztési,
beszerzési projektekben is) a fejlesáési (köÍtik a védelmi beruháási_
beszerzési) stratégiák kialakíLísában és az azok lebonyolításában való
részvételre.

A Védelmi Minisaériumon belül, az anyagi (nem csupán a pénzügyi
alrendszert jelentő, hanem a minisztérium teljes anyagi-technikai verti_
kumát átfogó) ügyekkel foglalkozó helyettes áIlamtitkáÍ felügyeli a
központosított fejlesztési projektek támogatiísát mind vezetés-irányírís,
mind anyagi-technikai vonatkozásban. A helyettes áIlamtitkár vezetése
alatt áll az a három környezeti főigazgatóság_tenger' ftild, levegő harásköri
vonatkozásában (nem tisáán haderónemi, hanem inkább a fejlesaések
környezetükre gyakorolt hatásai alapján), - amelyek a beruháások_be_
szerzések katonai-műszaki (anyagi-technikai_technológiai) követel_
ményeinek a megfogalmaásával foglalkoznak.

A három főigazgatoság fejlesaési döntéshozatali előkészítési mun-
kájában (amely a védelmi képességekhez szükséges stratégiai
fejlesáések katonai-műszaki leírásátjelenti a döntéshozó polgári bizottsá-
gok, a KÖzmunkák és Kormányzati Szolgáltatások Minisztériuma,
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Valamint a régió-teriileti fejlesztési ügynökségek számára) résá vesznek a
Logisztikai, az Informatikai-Technológiai, a Pénzügyi valamint a
Minőségbiztosítást Ellenőrző főigazgatóságok.

A fejlesztések folyamatába - attól fiiggetlenül, hogy azok például
|ltÍsztán védelmiek - a többi minisáériumok is bekapcsolódnak. A mi_
nisztériumok közötti koordináló kapocsként elsősorban a Beruházási-
Beszerzési Eljárásokat Felügyelő Bizottság szolgál. Ez a bizottság a már
em]ített Közmunkák és Kormányzati szolgáltatások Minisaériumában
ülésezik. A munkájában az adott beruhiízás-beszerzés (eljárás) fiigg_
vényében vesmek részt az érintelt minisztériumok képviselői, a már
említett regionális fejlesztési ügynökségek képviselőivel kiegészülve. Az
összes (fiiggetlentil attól' hogy melyik minisÍériumot érinti) fejlesztési
project, amelyik m eghaladja a2 millió CAD{' ez €lé a bizottság elé kerül.
A bizottság döntéshozatali hatásköre a 2 millió és 20 millió dollár közötti
eljárásokra terjed ki.

A gtakorlat űzt mutűtjtt, hogy a döntések meghozatala előtt kemé-
nyen összecsapnak a kiilönböző érdekek és lobbik. Ezeknek a különböző
érdekeknek _ gazdasági, ipari' régió' stb. - a közös álláspontra való hozása
idó és kompromisszum készségeket, valamint kellően kidolgozott és szak-
mailag megindokolt (a védelmi fejlesztések esetében a három kömyezeti
főigazgatóság által aprólékosan előkészített hatástanulmányokkal,
valamint civil-katonai tudományos műhelyek szakvéleményeivel alátá-
masztoÍÍ) project teneket kíván a felektől.

A beruhrízási-beszerzési döntési stratégiák egyetlen eIőre meghatáro-
zott elve, a hazai erőforrásokra, a kanadai ipari és szolgáltató bázisra való
minél nagyobb üímaszkodás elve.

A döntések magukban foglalják mind a központi kincstári Jinan-
szíroaíst (glakran ti)bb aÍrca költségvetését Ís érintve), mind a konkrét
szerződés kijusi és lebonyo lítás i- megvalósítási eljárási rend kérdéseit

A fej lesztés i_beruházás i tervezések vonatkozásában a Védelmi '
Minisaérium szÁÍRáÍa' - csak úgy' mint a többi NATo tagország majd

mindegyikében - eróteljes kihívásnak számít a folyamatosan (gyakran

kisámíthatatlanul) változó - és általában csökkenó - védelmi költségvetés.
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Sok más országhoz hasonlóan Kanadát is az álIamiköltségvetés hiányának
mérséklési igénye jellemzi. Ennek a szigorú pénzügy politikának az ered-
ménye a védelmi kiadások áIlandóan csökkeno pénzügyi fedezete' Ez a
hiány maga után vonja a hiányző védelmi szükségletek kielégítéséhez
kapcsolódó beruházási és beszerzési stratégiák állandó kontrolját, és az
időnkénti konekcióit.

A védelmi költségvetés az előző (1996-97_es) pénzügyi évben mint-
egy l0 milliárd CAD tett ki. Ebből az összegbőI mintegy 3 milliárd dollárt
tettek ki a fejlesztésre és fenntartásra fordított tételek. Ez a költségvetési
tétel két nagy alíételóől tevődik össze. AZ első terüIet mintegy l,5 milliárd
dollárt foglal magában. Ebből fedezik az alakulatok, a bázisok a napi
működésükhöz szükséges kiadásokat, a helyi kis összegű beszerzéseket. A
második terület a kb. l,5 milliard CAD_ot magában foglaló előirarryzat,
amely a modernizáciőra, az elöregedett technikai eszközök, és beren_
dezések fejlesáéseire és felújítására, valamint kutatás-fejlesztésre szolgál.

A védelmi fejlesztési stralég ia ber uháais i-beszerzési eljánis i rend-
jének ismertetéshez sziikséges, hog) Íöviden ártekintsiik azokat az irány-
elve ket' eljárási szempontokat, gazdas ágpolitikai té nyezőket, amelye k az
óIlami központi fejlesztésekhez kapcsolótló beruházásokat és beszer-
zéseka szabóIyouák,

A jelenleg is irányadó törvényeket l98S-ban fogadta el a parlament.
Az ezekben a szabáIyzőkban lefektetett - a minisztériumok és a regionális
ügynökségek közös fejlesaési-beszerzési stratégiához kapcsolódó legopti-
málisabb beruházásra-beszerzésre fordított érték arány kialakítása -

irányelvek az alsóbb szintű területi szabályzőkban, szocio-gazdasági célki_

tiizésekben szintén nyomon követhetőek 3.

A kormany, az á|tala (a piaci élet egyéb szereplőinek, az ipari-gaz-
dasági multinacionális cégek, a kis és közepes nagyságú vállalatok szövet-
sége, a kamará&, stb. bevonásával) koordinált beruhazások és beszerzések
eljárásának mindenki számára nyilvános politikájával működik közre a
kanadai cégek versenyképességéhez.

3' Az l994-es white Paper megerősllette á védelmi MinisztéÍiumnak a haderő fejlesztéséhez kap_
csolódó beÍuházások és b€szerzések politikájának az ilyen irányú elkÖt€lezettségét'
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Mind a hazai, mind a nemzetközi piacokon, összekötő kapocsként

működik a kormányzati beszerzési eljarások, valamint a termelő és szol_

gáltató vállalatok között.

A kormányzati beszerzéseknek mindenki által történő elérhetősége és

nyitottsága érdekében, a Közmunkák és Kormiínyzati Szolgáltatrások Minisz-
tériuma idoszakonként felülvizsgálja és elvégezi a szükséges korrekciókat

a szabályzőkban' Például a védelmi szektort érintő zártságnál (az elmúlt

időszakban, Kanadában is egyfajta a ''r'7líoJ '' misztikum övezte a védelmi

fejlesaéseket) sok esetben erősebb érvként állítva a fejlesztések átlát-

hatóságát, a beruházások és beszerzések nyitottságát. Ezzel is biztosítva

egyÍészt a civil kontrol gyakorlati alkalmaását, másrészt a védelmi fej_

lesaések optimális illeszkedését a hadsereg rendszerén túlnyúlóan az

állam és a régiók fejlesxéseihez, harmadrészt a hazai vállalatok minél na_

gyobb részvételi lehetőségét a védelmi beruhiázási-beszerzési folyama-

tokban.

A kormány elkötelezett, és mindig biáos kíván lenni a fejlesaésekhez

kapcsolódó beruhrízások és beszerzések vonatkozásában, hogy a legopti-

málisabb' a legjobb a létrejött új érték (vagy fenntartott régi) és az ana
ráfordított kiadások közötti arány' A gyakorlatban ez aá jelenti, hogy a

beruházásokat és beszerzések (köztÍik a védelmiek is) az egyes kivételes

körüIményeket kivéve (pl. katasztrófa helyzet), mindig Versenyeztetési

eljárás elózi meg.

A versenyeztetési elvek következetesen érvényesülnek mindegyik

minisztérium vonatkozásában.

A beruházási-beszerzési eljárásokra jelentkezőktől ajánlataikban

megkövetelik' hogy térjenek ki azoknak az ipari-gazdasági; valamint

regionális elónyöknek a részletes ismertetésére is, amelyeket sikeres

pi|yázatlk esetén mintegy "mellékesen" nyűjtani tudnak' Ennek a poli-

tikának is köszönhetően (a szolgáltaások és a termelés széleskörű és

magas fokú minőségbiztosításával kiegészülve) alakulhattak ki a magas

fejlettségű és technológiájú ipari és szolgáltató központok és teriiletek"

A l00 millió CAD+ meghaladó kiemelt nagy összegű fejlesÍések

esetében követelmény' hogy a pályázó és alvállalkozói - a részterületeket

teljesen felölelő, kisebb összegű atszerződések vonatkozásában is - mind a
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szerződési' mind az állami és regionális fejlesztési előnyöket felölelő
kötelezettségeket csatoljanak a pályínaÁlkhoz'

A vonatkozó törvények szellemében, abban az esetben, amikor a ver_
senyeztetési eljárásban a hazai (minden Kanadában bejegyzett és ott adót
fizető vállalkozás, amelynek tulajdonosa lehet akár ktilft'idi is) termelés_
szolgáltatás is megfelelt, úgy azt előnyben részesítik a,,külfi)ldi,, céggel
szemben. A kis volumenű beruhrázások és beszerzések esetében a Irangstily
a hazai erőforráson és háttér bázisra való támaszkodáson van, míg az
ország és a régiók fejlődési elonyei csak másodlagos szerepet játszanak.

A védelmi szektor vonatkoásában a beruházásra_beszerzésre kerülő
érték - ráfordított kiadások közti optimalizálás' arra a felismerésre vezetett'
bogy továbbra is fenn kell tartani - sőt fejlesaeni szükséges - a stratégiai
hazai hadiipart. Elfogadottá váltak azok az előnyök - mind a Védelmi
Minisztérium, mind az eBész oÍszág vonatkozásában - amelyek a
beruháások-beszerzések kapcsán a régiók fejiődéséhez, a társadalmi-
ipari_gazdasági fejlődéshez kapcsolhatók. Ennek egyfajta eredményekép-
pen keret-előszerződésekkel támogatják (a Közmunkák és Kormányzati
Szolgáltatások Minisaériuma a Védelmi Minisaériumot biztosítja) a
hazai erőforrások és tartalékok minél szélesebb köni felhasználását.

Á kiadások - tehát a beruháuÍsok és beszerzések Összegszeríi be-
kerülésének - fiiggvényébe kerüIt kialakíttisra egl teljes köri, az össles
részterüIetet leJ|edő rendszer, amely a védelmi tárcdhoz tgrtozó Íejlesztési-
beszerzés i programokat koordinálja és Írány ítj a

Ezt a re dszert Védelmi Program lrtÍnyító Rendszernek nevezik. A
haderő fejlesaések kapcsán ez az IrányítlÍsi Rendszer lehetővé teszi,
hogy a sziikséges de még hiányzó képességek és kgpaciÍlisok vonatko-
uísóban, meghatórozlisfa kerüIjenek azok a beruhtíztísok és beszerzések,
amefuek mind mííszaki-technoIógiai mind pénzüg!i Íedezeti oldatról kel-
lőképpen alrÍtdmasztotíak és sikerrel megindokothalóak a polgóri dön-
téshoaik felé.

Ez az aprólékos döntés előkészítési mechanizmus teszi lehetővé a
megalapozott stratégiai fejlesztéseknek a teljes védelmi rendszert felölelo
optimálishoz közeli végigvitelét. A Védelmi Program Irányítói Rendszer
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szerves lészeként működnek azok a munkabizottságok, amelyek felelóségi
körébe tartozik, hogy az összes szükséges eljárási lépés, teljes mértékben
minden oldalról meg legyen vizsgálva (különböző hatástanulmányokkal
alátámasztva' szakterületi civil-katonai tanácsadók, tudományos műhelyek
véleményeztetésével, stb.).

Ez a teljes köni (a rendszerszemléletet nemcsak hirdető, hanem azt a

legmagasabb stratégiai döntéshozataltól a gyakorlati megvalósításig
következetesen végig is vivő) áttekinthetőség vezet el a szükséges

egyetértéshez a beruhazói-beszerzési döntés meghozatalában, amely a

szükséges de még hiányzó Vagy nem megfelelő szintű képességeket

átláthatóan és sikeresen, egyúttal költségkímélően meg tudja valósítani.

A már ismertetett nagy összegű fejlesáések és az ezekhez kapcsolódó
beruháztísok-beszerzések szükségességét (a közvetlen katasztrófa elhár!
táshoz kapcsolódókat kivéve) a Kincstári Tanács hagyja jóvá. Csak a
jóvríhagyfu utiín kezdődhet el a versenyeztetésí és szerzódéskötési folya_

mat' A Védelmi Minisztérium által kidolgozott (és kell<iképpen alátá_

masáott) fejlesztési stratégiákat, a kormány minden esetben összeveti a

többi nagy volumenű kíemelt "civil" fejlesztési stratégiával' AZ ösSZe-

vetés magában foglalja a versenyeztetés területétől kezdve, a tiszta és

"civil fü!'' számára is értheto kiválasztási eljárási tervek leírásán át, a

régiók és az iparl-gazdasági előnyök tanulmányozását, a hadiipari bazis

felkészültségét és armak fenntarthatóságát, valamint az egyéb nemzeti és

nemzetközi hatasát a döntésnek' Mindezek az információk és adatok fontos

segítséget j elentenek a döntés meghozatalában, és az aá követó ploject meg-

valósítási fazisaiban.

A döntés előkészítési mechanizmus eredményeképpen _ amellett,

hogy a fejlesaések költség ráfordításai a védelmi szükségl€teket teljes

mértékben kielégítő új (vagy a régit fenntartó és működtető) beruházások_
beszerzések értéke közötti arány nemcsak a védelmi szektor, hanem régiók
és az ország egészének a rendszerében közeli az optimálishoz - lettek

lefektetve á kiemelt központi hadi beruházásokra és beszerzésekre
vonatkozó "bekóí" irányeÍvek és szabáIyozók. A fejlesaések (közttik a

kutatások is) kapcsan amellett, hogy a célkitűzésekben körültekintően
meghatározásra lierülnek a minimálisan kielégítendó képességek, a rész és

az összegző végértékelésekben fel kell tárni a képességbeli hiányossá-
gokon tíl' a ';mellék termékeit" azoknak más területen történő fel_

használási lehetőségeit.
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A szabályzó elvekben kiemelt helyet foglal el a több (közös polgári_
katonai) rendeltetésű eszközök és felszerelések fejlesáésének a üímo-
gatása. A kettősrendeltetésű több célt kielégíteni képes fe.ilesaések által' a

magasnak tartott raktdri készletek erőteljesen csökkeníhetővé váItak a.

Az útmutatókban és szabályzókban mindezek mellett még kiemelt
területet jelentenek a meglévó (főként haditechnikai) eszközök fenn_
tartásához és üzemeltetéséhez szükséges pótlások biztosírísa a polgári
életben használt eszközök anyag brázisán.

E célok megvalósításhoz szükséges tovább fejlesztéseket támo_
gatandónak ítélik, azonban a magas költségű önálló nemzeti hadi kutatás-
fejlesáési programok helyett, a nemzetközi (NATO ill. USA kétoldalú)
projectek részprogramjaihoz való kapcsolódást helyezik előtérbe.

A hazai polgári és hadiipar elkötelezett és igen aktívan vesz részt
ezekben a nemzetközi projectekben' A Védelmi Minisaériumnak is
érdekében áll trámogatni a résztvevók minél nagyobb körből való bekap-
csolódását. A hadsereg napi ellátási-fenntartáSi folyamataiban meg-
bízhatóan résztvevóket ösáönzi az adott teri'ileten való fejlesztésekbe való
bekapcsolódásokba is'

4. Ez nem csak a hadfuzati készletek számottevő csökkenlését eredményezte' hanem emelleft a
f€lesleges Íaktárak számiínak a megszüntetesét is. Ma _ a lószer é5 robbanó anyag. va]amint a kenő és
i]zemanyag áÍuosztály készleteket nem számolva - kettő nagy hadiiszati veg]e5 any€ ralairozó_javíló
logisztikaiszolgáltatói depó látj a e] központilag mind harom haderőnemet A hazai- terülelileg a világ
miisodik legnagyobb országán belüli hatalmas ellátasi távolságok '. Yalamlnt az ENsz iIlewe a NATo
feladatokat ellálÓ alakulatok megbízható logisztikai !ámogalisE Ínlnd a két d€po vonalkozísiíban
magától értetődőnek veszi a közös Polgári_katonai logisaikai infiaslruktúra kialakí!ísát és haszláatá.
Ez a gyakoÍlatban aájelenti, hogy az Iso 9002 minőségbiztositi{si tanusitvifunyal .endetkezó katonai
lo8isáikai depó f|zik1ilac a pol}áÍi logisztikai kÖzpont Íészét alkolja, annak lerülelén tá'láható. A
b€érkeó igény€ket az időprioritások elsódleg€s figyelembe vételével _ legyenek azok Boszniábol,
Afrikából, va8y az oÍszág másik sz€gletéből érkezők; csak néhány kilo8rammos csomag súlyt vagy
esetleg több konténernyi súlytjelentőek _ a több korszerú Íaktár épületet magába.n fogla]ó kÖzponti
hadászati szintü ''minimáis'' katonai készlet€k, valamint a beszállítói polgárlhadiipaji háttér máshol
Iévó (gyakran ugyanabban a logisztikai szolgáltató kózpontnak valamely polgári raklaÍában) készlet
állományából, a polgári szállítrniínyozó-logisztikai vállalkozísok b€vonásával hajtj& végre' Ezen tút
menően miv€l a logisztikai problémak zöme _ anyagazonositás, veszélyes áruk kezelése, relematikai
t€chnológiai r€ndszeÍek iovábbf€jlesztése, stb' _ megegyezik a polgári cégekkel' ezért általában 5_6
havonta ÖsszejÖvelelt s&rveznek a |ogisztikai központ valaÍnint polgári ipari háttér képviselőivel'
megvilaíli azokat' A napi gyakorlatban ez biz-tosítja a végrehajtás szintjén a',kettős rendeltetésii',
igényekel kielégító megoldlisokat'
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A védelmi költségvetés csökkenésével, egyre inkább beszííküIt a
hazai felvevő kereslet a hadiipari termékek bdnL Ez azonban ' a negaíív
hatásokon túI - minteg! katalizlitorként is segítette a hadiipar még foko-
Zottabb export orientáltsliglit, a vállalatok magas fokú versenyképességét

a nemzetközi piacokon, azok specializáIódástit a küIönböző nagy pro-
j e cÍe k a lren ds zere ire.

A kanadai ipari-gazdasági kapacitások maximális részvételi törekvése

ezekbe a nagy fejlesztésekbe, gyakran eredményezi a projectekben

érdekelt hazai és külfoldi vállalatok alkalmi vegyes szövetségi konzorciu-

mai közötti versenyhelyzet kialakulását. A hazaí beruháuások és beszer-

zések kapcsán szintén fellelhető egyfajta hazai-külftildi (nem vállalati,
hisz az ismertetett eljarási irányelvek miatt hátrányba kerülne a tisaán

"hazaival" szemben) technológiai kooperáció (licence , franchise).

Gyakorlatilag a főszerzódő kanadai vállalatokon keresztül - amennyiben a

hazai és általában világszínvonalú technológia nem' vagy csak részben

képes kielégíteni aXXI század áital támasztott katonai igényeket _ űgy azt

vagy nemzetközi kutarís-fejlesaési projectekben való részvétellel vagy

technológiai transzferrel oldják meg'

3.) A fejlesztések eredményeinek fenntartása és üzemeltetése

A kiemelt központi beruháztÍsi-beszerzési eljdrások rendjétőI egl
kissé eltérnek a napi éIet mííköúaéséhez és fenntartásához megszabott

követelmények Az eltérés a nagÍételű és előre tervezhető különböző áru_

osáályú anyagok pótlásában jelentkezik. Ezeknek az időszakosan vissza-

térő pótlás igényeknek a tervezését egy számítógépes anyagnyilvántartó-

felügyeló rendszer automatikusan végzi. Ez az automata e|őrejelző,

figyelő és egyben vásarló rendszer a kanadai hadsereg ellátási rendszer-

ének a központi idegrendszere.

Az elltitdsí rendszer adalbázís lÍIlomónya ma mintegy 1,3 millió
küIönböző NATO anyagazonosító raktóÍozlisi kódoÍ tarlalmaz Az anyag-

nyilvántartó-raktíLrozási kódokból több más fontos adat mellett kiolvas'

hatóak az adott anyag, árucikk felhasználási alkalmazási területe, ara'

rendszerbe kerülési ideje, stb. Mindezek az információk, a fogyás pótlások

automatikus rendszerében nyilvánosan kizzéÍételre keriilnek, az eljárási

rend stratégiája által meghatározott beruházói_beszállítói körben.
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A számítógépes adatfeldolgoást és nyilvántartást (készlet szint változások
figyelését, a kritikus szintek elérése előttí feltÖltéssel) kiegészítik a
logisaikai törzsek összegzett jelentései, amelyek legföképpen a beszál-
lítási -felhasználói helyre való eljuttatási- idő prioritások meghatározását
je1enti. Az ellátási igények a rakÍározási anyag kidjuk alapján - a
Iogisztikai Íörzsek által jelzett idő prioritások Jiglelembevételével - elek-
íÍonikus úton kerülnek tovtÍbbíaisra az egledüli szelződéskötési joggal
felruhózou Közmunkák es Kormán|lzati Szolgtiltatások Minisztériumon
(KKSZM keresztüI közvetlenüI az ipar és ű szolgáItatók mindegíkéhez
(köztiik a keretszerződésekkel rendelkezők részére is). Általában egy_
szerre több, keretszerzódéssel rendelkező cég is jelentkezik az adott anyag
vagy arucikk beszállítasára, (az idóprioritásokat figyelembe Véve) köztük
automatikusan egyedül az ajánlott ár dönt. Mindez a fogyások jelent-
kezésétől az azokat pótló fizikai besállítrísig a logisaikai törzsek idópri_
oritásaín belül zajlik'

A Közmunkák és Kormányzati Szolgáltatlísok Minisaériuma - a
beruháások és beszerzések átláthatóságrínak és mindenki szrímáról való
elérhetóségének érdekében - a projectekhez kapcsolódó követelményeket
és feltételeket, csakúgy mint a készlet változísok ö sszegzésének és időpri-
oritásainak meghatározásai utríni ajánlati felhívrásait, az ipari és a szolgál-
tatói szektorhoz (a hivatalos nyomtatott közlönyöket megelőzően,
közvetlenül a stratégiai döntést követően, a bekövetkezó esetleges változ-
tatiísok folyamatos módosításaival együtt' az eljrírasi rend teljes részle-
tességével egyetemben), az ugynevezetÍ "nyitott ajánlat meghívó,, rend-
szeren juttatja el. Ez az informatikai hálőzat' mintegy 30 000 cégéveljelent
informatikai hálózati kapcsolatot. Ez a kétirányú informatikai kommu-
nikációt lehetővé tevő kapcsolat biztosítja a vevó (a KKSZM-on kereszÍiil
a hadsereg) számátra a szerződések "részletkérdéseiben,, rejlő ,,egl hul-
lámhossua" való hangolást. A konkrét szerződésekől lemaradókat tajé-
koaatja versenytrírsaik rírajánlatairóI, és amennyíben ú gy énikhogy ők az
adott stratégiai eljrírási rendnek maradéktalanul eleget téve, a konkrét alkal_
mi szerzódési ajánlaton tuljobb ajánlatot képesek hosszabb távon biaosítani,
űgy az akeret szerződés megkötésére inspirálja óket.

Ez eg! teljes mértékben nyitott és mindenki szrÍmóra ótlátható
szenődéskötési folyamatot eredményező rendszen Attól fiiggetlenül,
hogy előzetesen a stratégiai eljárási követelményi rendszernek megfelelő
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céggel már egy egy_forrású keretszerzódést kötöttek ( amit, az adott anyag
vagy szolgáltatás várható éves, esetleg több éves fogyásanak - igény-
bevételének mindkét fél számara történő biztonságos biáosítása jelent), ez
nem aa jelenti, hogy mások ne ismerhetnék és ne kapcsolódhatniínak be
ezekbe a folyamatokba' A szolgáltatási-beszállí&ísi felhívások, a fogyá-
sokatjelZő automata informatikai iendszerből a logisztikai törzsek összeg-
zése után, a KKSZM hálózatán keresztül gyakorlatilag még a fogyás
napján (az időprioritások meghatározása utín max'3 nap) eljut az ipar és a
szolgáltatók körébe. Mindez ösztönzi a vállalkozásokat (fóként a kis és

közepes vállalatokat, a rugalmassági és specializálódottság előnyeiket
kihasználva) a stratégiai eljárási rend kritériumainak való megfelelésre, és

ezáltal az előszerzodések kereteit kitöltő konkrét szerződések elnyerésére.

A rendszernek köszijnhetően a védelmi beruhúztÍsi-beszerzési kök-
ségvetésben szereplő, és az eglik legnaglobb összeget felemésztő javítási
kapacittisok (munkaerő, bázis, raktórozói lekötésének a csökkenése jóI
nyomon követhető.

A technikai képességek működtetését, - a fenntartáshoz szükséges
egyre csökkenő raktári kószletek csökkentésével - a teljes életciklust felö-
lelő és nyomon követő automata anyag nyilvántartási rendszer segít-
ségével' figyelemmel kísérhető minden anyag a rendszerbe való be-

kerülésétól egészen a kivonása utáni hulladék feldolgoásáig.

A javítási szolgáltatói-szotgáltatási kapacitás adatokkal kiegészülve
mindez azonban nem feltétlenül jeIenti automatikusan a konkrét szerzó-
déskötés megindítását. Jelenleg is még néhány területen (Íöként repiilő
eszközök vonatkozásában)' a kézi manuális nyilvántartás párhu-zamossá-
ga él (pl. a repült óra vonatkozásában).

A jövőbeli cél, hogy ez a rendszer teljesen automatává váljon, hogy az
átlagnál még magasabban megszabott kÖvetelmények minőség biztosítási
stratégiájával teljes mértékben elérjék ennek a célnak a megvalósulását.

Az ezektől az irányelvektől és szabályzóktól valő elÍérés három
teriileÍen lehetséges. A helyi nem központi beruházások és beszerzések
során amennyiben a versenyhelyzet' - a beruháás vagy beszerzés külön-
legesen kis és speciális volta miatt - nem jöhet létre,( a tétel kis Volta miatt
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tehát csak egy elláíísi fonás jelentkezik a kiírásra) úgy egyedül ebben az
indokolt esetben kerülhet sor a Védelmi Minisztérium közvetlen irányí-
tására a szerződés vagy megállapodás kótések területén. Ezek a szerző-
dések azonban hangsúlyozottan helyi jellegűek tehát nem központiak, és
csak kis összegtíek.

A nemzetközi kapcsolatokat érintő beruházások és beszerzések -
fóként csak a speciáIis és csak a védelmi szektorban használható fegyver-
zeti rendszerek, és azok tartalék alkatrészei vonatkozásában -le kell szö-
gezni, hogy azok a szokásos eljárási rendtől, valamint a kereskedelmi
megállapodásoktól eltéróen másképp kerülnek, bonyolódnak le. Az eljárási
stratégia eredményessége ezekben az esetekben lehet, hogy csak a külftldi
érdekeltek versenyeztetését foglalja magában. Ebból adódik, hogy időn-
ként, a csak a nemzetközi foniis rendelkezésre állása miatt, sziikséges
mind a hazai ipari és szolgáltatói, mind a régiók fejlesaési érdekeit hátrább
sorolni.

Szintén egyfajta eltérést jelenthetnek az általános eljárási rendhez
képest azok, az időszakos tiltó korlátoások. amelyek megtiltjrík egy-egy
ország vonatkozásában a kereskedést' illewe bizonyos korlátozásokat
léptetnek életbe. Ez például az országtól távol szolgáló békefenntartó,
békekikényszerítő vagy humanitárius feladatokat ellátó csapatok biáonsá-
gos ellátását nehezítheti meg.

A harmadik t€riilet a környezetvédelm€t, valamint a termész€t-
védelmi területeket ós az ott élő őslakosokat érinti. Mint már említettem
a három fijigazgatóság nem a haderőnemeket jelentik, hanem a fejlesz-
tések kömyezetre gyakorolt hatását. A helyi őslakosság vonatkoásában,
napjainkbarr mintegy tíz olyan szerzódési köte1ezetLségeket j elentő megál-
lapodással rendelkezik a Védelmi Minisáérium (az elkövetkező évek fej-
lesaéseiben több szerepel) amely a versenyeáetési eljáÍási szabályok alóli
felmentéssel, pozitívan diszkriminálja azok vállalkozásait. A kömyezet-
védelmi irányelveknek és előírásoknak megfelelően pedig évről évre egyre
növekvő előnyöket élveznek azok a vál|aIkozások, amelyek kömyezet-
barát technológiát alkalmaznak. A kömyezeti áLrtalmak csökkentésének az
igénye, a beruhazások és fejlesztések teljes életciklusát átölelően, egyre
íokozottabban nyomon követhetóek. A közel azonos ajánlatok esetén, min_
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den esetben a környezetbarát és újrafelhasználható anyagokat és tech-

nológiát részesítik előnyben.

Összegzés

Összefog lalva, a fej lesztésekhez kapcsoüjúi beruhdztisÍ és beszerzési
eljárásokat, megáIlapítható hogl azok a védelmi alkalmazás széIes míí-
veleti igényeinek teljes mértékíí és mínden körülmények közötti meg-
bízhaló kielégítését, csak a jó értelembe vett és titllitható piaci verse-
nyezlelésseI érhelő el.

Csak a versenyhelyzet és a mindennapi megmérettetés képes
kielegíteni a XXI. század veszélyeire rugalmasan reagálni képes
kanadai haderők változó igényeit.

Mind az ipari és szolgáltatói szektor résztvevői, mind a Védelmi Minisz-
térium számára ez egy nyitott' mindenki sámára közérthetö és átlátható
objektív rendszert kíván és eredményez, amelynek a szabáIyai már az

eljárások megindítása előtt ismertek és csak a legjobbat kínáló ajánlat
gyózhet.

Ez a fajta kormányzati szerepvállalás - anélkül, hogy beavatkozna a

piaci versenyhelyzetbe _ képes arra, hogy kielégítse a védelmi ágazat pon-
tosan megfogalmazott magas követelményű (gyakran, közvetlenül a

harchelyzetben a katonák életben maradási esélyeihez kapcsolható) igé-

nyeit, egyúttal e\érje a "legjobb érték" és a ráfordított kiadások közötti
optimális arlín}'t.

Az ipari és szolgáltatói háttérben való megbízás, annak minél nagy-
obb fokú alkalmazása .ielenti a hadsereg számára a hétköznapok civil
kontrolját.

Amennyiben valami nincs összhangban az ismertetett politikával -

tehát vagy a katonák által a civil döntéshozók felé megfogalmazott kato-
nai_műszaki követelmények nem teljesülnek' vagy pedig a katonák a civil
dóntéshozókat megkerülve próbálnak eredményeket elémi - úgy nem csak
a tön'ények bÍintetnek igen szigoruan, hanem a közvélemény, vagyis adó-
fizetök is.
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A Védelmi Minisztérium számára az egyik leg]fontosabb feladat'
meghatórozni a jövő kihívásainak a katonai anyagi-technikai köveÍel-
ményeit Ehhez a feladalhoz a kutatds-Íejlesztésen íúI, elsősorban a
jelenleg is folyó katonai és humanitárius műveletek jelentéseit és tapasz-
talatait is Íelh as zn óIják.

A katonai vezetési rendszer csúcsain lévő vezető beosztású és rangú
szakemberek, a napi munkafeladatok döntéshozatali mechanizmusaiban
szinte nem is vesmek résá (ana ott vannak a helyettesek, illetve az alsóbb
szintek), hanem ezeknek a tapasáalatoknak a birtokában, a hosszú távú
stratégiai fejlesaések szakterül€tiikÍe vonatkozó követelményeinek a meg-
fogalmazísát végzik.

Bár a két ország helyzete _ mind fiildrajzi, mind gazdasági és szoci-
ológiai é*elemben - igen eltérő, azért megtalálhatjuk azokat a kapcso_
lódási pontokat, amelyek a haderőfejlesztéshez kapcsolódó beruháások és
beszerzések vonatkozásában megegyeznek'

Kanaddban a nyolcvanas évek közepénfelismeruk, hogl a sok közi-
gazgatÍÍsi és terüIeti alrendszer (köztük a honvédelmi is) fejlesztését össze
kell hangolni, hogl azok cz orsaÍg, üz adrjrtzeűk mindegtike suÍmára
váIjanak opÍimúIÍssli és ez által oksóbbá

Emellett átértékelődött az adófizetőket szo1gál6: az állam és kor-
mány szerepe.

Rengeteg elfecsérelt pénzébe és félbehag1'ott fejlesaé#be kerÍiIt az
adófi zetőknek az ez1 Ínegelőzó fej lesaési részmatégiá\ összehango|ar
lansága, a politikának a szakmai kérdésekben r'aló ter'ékenr szerepe'
Ennek a felismerésnek az eredmén1'eképpen születtek meg ezek a tön'én}'ek
is, és szorultak ki a nagypolitikának a r'élt r'agr r'alós érdekej a fejlesaések
előkészítésének és végrehajtásának porondjairól.

Ma már a fejlesztésekben az emberekiez közelebb eső helyi és regi-
onális politika jobban tudja képviselni a területi érdekeket.

Ezzel ewiJtt átéÍtékelésre kerültek a civil_katonai kapcsolatok is, és ez
(a fejlesztési stratégiai döntéseket csak előkészíÍó) a katonai szerep egy
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szakmai öntisztul áshoz is hozzájásult. Az addig olyannyira jellemző pén-

zügyi és politikai érdekek és lobbik összefonódó kuszasága, a dön_

téshozatali jogoknak a köZpontosított de mindenki számára nyitott és

átlátható KKSZM-be helyezésével oka fogyottá tették azokat.

Ma már ez az öntiszh-tlás oda vezetett, hogy példáut a Védélmi
Minisaériumból - a civil-katonai, döntéshozó-döntéselőkészítési mecha_

nizmus eredményeképpen - egy eseteleges kormányválLíst követően, csak

nem több mint 8-10 ember (ebbe már a miniszter is beleértendő) távozik.

Ugyanez igaz a többi minisztériumra is, közttik a döntést követő végrehaj-

tást (a szerzodést kötó) maradéktalanul végig vivó KKSZM apparátusára is.

Nem vitatom, hogt náIunk is mííködnek azok a tönények, @éIdtiul
a kijzbeszerzési tönény) amelyek jól vagy rosszul, de szabáIyozzók ezeket

a kérdéseket A glakorlat viszonl azt mutatja, hog) ezzel a döntés

etőkésútési és döntés hozóí, valamint döntést végrehajtói mechanizmus-

sal nem mindig a kívánt cétokat élíük eI. A rendszewáltás utiín mintegy

tíz évvel még mindig nem jutotfunk el arra a felismerésre, hogy érdemes

lenne nemcsak bizonyos részrendszereket drágán rendszerbe állítva vagy

adoptáIva optimális megoldásokról beszélni, hanem stratégiailag is át kel-

lene énékelni fejlesztési politikánkat.

Véleményem, hogy csak úgy, mint Kanadában hazánkban is a
haderőfejlesztéséhez kapcsolódó beruhrízások és beszerzések véghez-

l'itelének egyedüti sikeres és járható útja, azok mindenki számára való
átláthatósága, valamint a többi civil moderniációs fejlesztésse| való

összehangolása.

Csak ez lehet a garanciája afejlesztések sikerének'

Vajon mintegy tíz éwel a rendszerváltás után - annyi "sikeres" és

jutalmazott fejlesztést követően - nem érett-e meg az idó minőségileg

magasabb szintre emelni az adőflzetői kontlolt? Vajon nem jött-e el még

az idó, hogy a katonai szakma specifikus voltát körtil bástyáző minősített

és titkos döntésekben, megtaláljuk azokat a mindenki számára megismer-

hető mechanizmusokat, amelyek tisztan és átláthatóan, szigorúan csak a

döntés előkészítési folyamatokban (a XXL szánad kihívásaira válaszolni

képes katonai képességek, katonai-műszaki, anyagi-technikai követel_
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ményeinek szakmailag kellőképpen alátámasáott, a civilek számára ért-
hető részletekig terjedő megfogalmazását jelentve) vesznek részt?

Erre válaszolhatnánk azt is, hogy de hát mi most is ilyen rendszerrel
rendelkeziink. Ez a résáerÍiletek vonatkozásában igaz is, de az egész' a
végeredmény vonatkoásában az adőfizetők sőt a katonai felhasználók és
alkalmazók sem mondhatják el az esetek túlnyomó részében, hogy teljes
mértékig elégedettek a fejlesáésekre fordított pénzük és a kapott értékek
közti arr{.nnyal.

A felújílott' majd leszervezett laktanyák, a be nem fejezett ínfra-
strukturólis fejlesztések és korház rekonstrukciók, a meg]felelő alkaíféSz
utónpótlris néIküIi haditechnikai beszerzések, vagy akdr a pénxiigyi rész-
te iletnek az inÍormatikai fejlesz|ése, amely nem integráIhaÍó a rendsz-
er egészébe hisz nincs hova illeszteni (a houti kapcsottidó többi alrend-
szer együtíes fejlesztésének hiánydban, jelenleg kíviilrtíl úgl néz ki a
Iogisztikai terüIet, mint egl vtillalat aho! " meglepő mődon,, a köny-
velési-pénzügyi részleg fejlesztése uÍán sem képesek magasabb ter-
melékenységet elétni a termelést végzők, az az} kiszolgtÍ!ó htÍttér elavutt-
sága miatt), mind-mind az eredményei ennek a rendszernek.

Ugye még tudnánk a sort folytatni, hisz az ezekhez a fejlesaésekhez
kapcsolódó, pénzügyi fedezeteknek a jó hozámú " átmenetí,, befektetései
kapcsán mindenki szÁmára ismerősen csenghet a Lupis Brókerház, vagy a
Globex Holding neve.

Tévedés ne essék, én nem az ezekben a fejlesÍésekben résztvevők
szakmai hozzáértését vagy tisáességét kérdőjelezem meg' Csak ana kívá_
nok rávilágítani, hogy a fejlesztések által megkövetelt átláthatóság és a
rendszerszemléleti (amely nem csupán a hadsereget, hanem az orság
egészét tekinti főrendszemek) hiányosságok milyen eredményeket szül-
hetnek.

A fejlesztési stratégiák és a megvalósításukhoz kapcsolódó beruházá-
sok és beszerzések nem megfelelő összehangolása (a prioritások hiánya a
hadseregen belüli részterületek egymáshoz való kapcsolódásának hiányá-
val kiegészülve), a nagyobb civil országos vagy regioná|is fejlesaések
rendszeréhez, elsősorban az állami logisztika hídn1ád a7 dllam - tárctíkon
és régÍókon átnyúIó - koordintí!ó szerepének átértéketését kívánja.
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Másodsorban az a tény, hogy az igények, a képességek eléréséhez szük-
séges kapacitások szakmai katonai-műszaki megfogalmazása, valamint a
szerződéskötések elókészítése és lebonydlítísa, a pénzügyi fedezeti oldal-
Ial kiegészülve mind ''htizon beIüI" (annak ellenére, hogy ezek jól
elkülönülve, belülről nézve átláthatóan, szigoru ellenőrzéssel működ-
nek)vannak, a külső adófizetői szemlélő számara nem teszik lehetővé a tel-
jes köni betekintést, a mindenki számára elérhető átláthatóságot. Az elvárI
kapacitások aprólékos megfogalmazása nem ugyanÍ|z mint a szerzódés-
kötések minden törvényi feltételnek való megfelelésének előkészítése.
Mivel azonban mindkét folyamat "htizon belüI" zajlik, ezért azok össze-
mosódhatnak, kényelmessé tehetik az elVárt kapacitások meg-fogalmazóit,
hiszen a későbbi konkrét szerződés előkészítési mechaniz-musbarr még
van lehetóség a pontosításokra.

Az isnaftetett fejlesztési eredmények kapcsán felvetődik, taldn
lehetne egy kicsit másképpen is végrehajtani ezeket a haderőJe-
jlesztéséhez kapcsolóúj beruházásokat és beszerzésekeL TaIón nemcslk a
döntéshozaÍalt kellene civil kézbe adni, és csak !énylegesen a döntés

előkészítéséhez ta ozó katonai-míí;szaki követelmények civilek szátruba
érthető leírásóra koncentróIni, hanem - az áIlami logiszlikán belüIi
koordinációva! optimalizálni - tnagÍnak a szerződéskötésnek az előkészít-
ését és lebonyolítóslit, vnlaminí pénzüg,Í Íinűnszírozáslit szintén,

Véleményem szerint nemcsak az eddigi eredmények, hanem a ter-

vezett nagyarányú fejlesztések milliárdos nagyságrendje szintén indokol-
hatja, hogy újra átgondoljuk (és eá érdemes a többi üírcával együtt tenni,

hisz náluk is jelentkeztek a hasonló jellegű eredmények, és ók is nagy-

arányú modernizációs fejlesztések előtt állnak) a fejlesztésekben
résávevők _ a döntést elókészítők, a döntést meghozók, és a szerződés-

kötók - szerepét.

A jövőbeni Európai Uniós tagságunk kapcsán át fog értékelődni az
adófizetők és az őket szolgáló állam viszonya, valamint a területi régiók
szerepe.

Márciusi NÁTo tagságunkkal talán a védelmi szektor az a t€rület'
amelynek a hétköznapjaiban a leghamarabb érvényesülhetnek a nyu-
gati társadalmakra jellemző, magas fokú adóÍizetői civil kontrol.
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EZ, mint a kanadai példából is láttuk nem zár1a ki a katonai követel-
mények magas fokű és megbízható kielégítését, sőt erősíti is aá' számon
kérhetővé téve azokat a döntést hozók és a szerződéskötéseket lebony-
olítók irányába. Talán a haderőfejlesztéSe kapcsán a védelmi tárca válhat-
na az állami logisztika átértékelésének a kezdeményezője.

A haderő fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások és beszerzések sike-
rére vagy sikertelenségére valószínűleg a válasá majd csak a most induló
nagyarányú fejlesaéseket követően több évvel-évtizeddel, az akkori kor
katonai parancsnokaitóI fogjuk majd megtudni'

A jövő kűtonai parancsnokainak parancsnoki dijntéshozatali moz-
gtisterének alapjai most alakulnak ki- Azok minden irdnyú kielégítése
vagl szííkössége fogja meghatárolni, hogy a jövő parancsnokai bátran
nézhetnek-e mind katonáik, mind az adóJizetők szemébe.

Kívánom, hogl ígl leglen,

FeIhasznált irodalom:

1 .) White Papex DND Canada 1991.

2.) Az 1998-as kanadai ,,Demokratikus c i!-*atonai kapcsolatok
íanfo lyam|' keretében elhangzott eloadások r-ázIatai.
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