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LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS ELMÉLETE 

A RENDSZERESÍTÉSI FOLYAMAT VÁLTOZÁSÁNAK 
LEHETSÉGES ÚTJAI AZ ÚJ KÖVETELMÉNYEK  

KIHÍVÁSAINAK TÜKRÉBEN1  

Briák Ottó2 

A Magyar Honvédség haditechnikai eszközei és anyagai napja-
inkra alapvető változásokon mennek keresztül. A változás legfőbb 
mozgatója, hogy ezen eszközök döntő többsége a 60-as, 70-es évek so-
rán került a honvédség arzenáljába, így az azóta eltelt 30-40 év nem 
múlt el nyomtalanul felettük. Régi fényük igencsak megkopott, mű-
szaki állapotuk leromlott, az általuk képviselt műszaki színvonal már 
nem felel meg a korszerűség követelményeinek. Rendszerbe kerülésük 
óta megjelent az azonos rendeltetésű és típusú eszközök többszörösen 
új generációja, így az erkölcsi kopásuk csak megerősítette a fizikai 
kopás és az alkalmazhatóság amúgy is plasztikusan mutatkozó erodá-
ló hatását. Ez a folyamat kiegészül azokkal a követelményekkel, ame-
lyek egy új típusú szövetség haditechnikai rendszeréhez való illeszke-
dés követelményeiben jutnak kifejezésre.  

Ilyen körülmények között valószínűleg elkerülhetetlen lesz a 
közeli jövőben a honvédség alapvető technikai eszközeinek tömeges 
cseréje és ennek során az eszközök modernizációja. 

Ez egy objektív folyamat, amelynek mindenképpen be kell követ-
keznie, mivel az alapkérdés nem a „modernizáljunk, vagy ne moder-
nalizáljunk”. Még csak nem is az, hogy van-e rá pénzünk, vagy nincs. 
Ha ugyanis az országnak szüksége van hadseregre – márpedig ezzel 
ellentétes és tegyük hozzá: mérvadó vélemény, vagy döntés még nem 
született – akkor annak felszerelése meg kell, hogy feleljen a várható 
alkalmazás, az Alkotmányban és a törvényekben meghatározott fela-
datrend és nem utolsó sorban a szövetségesi elvárások köve-

                                                      
1 Ez a tanulmány a Katonai Logisztika folyóirat 2005. évi pályázatán I. díjban 
részesült. 
2 Briák Ottó nyá. ezredes, a HM Kabinetfőnök, helyettes államtitkári főtanács-
adó, kontrolling munkacsoport vezető. 
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telményeinek. Ebben a követelményrendszerben a finanszírozhatóság 
foka nem a modernizálás szükségességét, hanem annak megvalósít-
ható ütemét kérdőjelezheti meg. 

A fentieknek megfelelően és azokból következően a közel jövőben 
napirendre fog kerülni az új haditechnikai eszközök nagyobb mennyi-
ségének beáramlása a Magyar Honvédségbe. A Magyar Honvédség 
rendszerébe haditechnikai eszköz és anyag – a velük szemben minő-
ségben, alkalmazásban, üzemeltetésben és logisztikai támogatásban je-
lentkező speciális követelmények miatt – csak szigorúan meghatáro-
zott eljárásrend szerint lefolytatott eljárás útján, egyértelműen 
meghatározott követelményrendszer teljesülése esetén kerülhet. A fo-
lyamat két kulcskifejezése a szigorúan kötött ügyrend és az egyértel-
műen meghatározott követelményrendszer. 

Ennek hangsúlyozása különös fontossággal bír a rendszeresítési 
folyamat szempontjából. Ha ugyanis a folyamat továbbfejlesztésének 
lehetőségeit kutatjuk, e két folyamatelem helyzetértékelését kell elvé-
gezni és annak megállapításaiból kiindulva meghatározni a fejlesztés 
lehetséges irányait. Ez már csak azért is indokolt lehet, mert a rendsze-
resítés, továbbá a hozzá szorosan kapcsolódó eljárások időrendje, fela-
dattartalma, az eljárás szervezeti rendszere mindenkor a jogi és gazda-
sági környezet által motiváltan kerül meghatározásra és ez a társadalmi 
környezet határozza meg a fejlesztés lehetőségeit. 

A rendszeresítés és az azt megelőző eljárások fentiek szerint kötött 
rendje mindig azt a célt szolgálta, hogy a honvédség alkalmazásába 
csak olyan haditechnikai eszközök és anyagok kerüljenek, amelyek 
megfelelnek a szigorú katonai követelményeknek. A rendszeresítés te-
hát a technikai eszközök tekintetében egy rendszerkapu, egy olyan 
szűrő, amelyen át csak meghatározott szempontok szerint kialakított 
követelményeknek megfelelő termékek kerülhetnek be egy emelt szin-
tű használati igényeket támasztó, bonyolult, sok összetevős rendszer-
be. Ebből a nézőpontból tehát nagyon nem mindegy, hogy ez a szűrő 
mit enged át és mit nem, továbbá az sem közömbös, hogy a szűrőn, 
vagy a szűrő mellett vannak-e olyan rések és hézagok, amelyeken ke-
resztül a szűrő szigorú követelményrendszerét megkerülve, annak nem 
megfelelő termékek is bekerülhetnek a rendszerbe. Ebben a hasonlat-
ban a szűrő sűrűségét, szűrőképességét, szövetének egyenszilárdságát 
a rendszeresítési tevékenység szakmai követelményrendszere, a szűrőn 
történő átbocsátás, vagy annak megkerülhetőségének útját a rendsze-
resítés eljárásrendje adja.  
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Vizsgáljuk meg tehát a szűrő e két alapjellemzőjének jelenlegi ál-
lapotát. Logikailag a folyamat úgy jellemezhető, hogy az alkalmazóban 
megfogalmazódik az igény arra, hogy a számára előírt feladatok végre-
hajtásához meghatározott képességekkel rendelkező anyagokra és esz-
közökre van szüksége. Ennek az igénynek elvileg eszközképességet és 
nem konkrét eszközt kellene tartalmaznia. Tehát azt, hogy szüksége 
lenne egy olyan haditechnikai eszközre, amely meghatározott – és itt a 
szükséges tulajdonságok lehetőleg teljes körének felsorolása következ-
ne – képességekkel rendelkezik. Ezt követően egy interaktív piackuta-
tásnak kellene következnie, amelynek során az elvi képességkövetel-
mények konkrét eszközökben öltenének testet. Ez azoknak az 
eszközöknek a nomenklatúrája, amelyek képesek teljesíteni az alkalma-
zóban korábban megfogalmazódott elvárásokat. A folyamat interaktivi-
tását az adja, hogy a kutatás során nem csak a követelményeket teljesítő 
konkrét eszköz keresése folyik, hanem a piacon meglévő valós tulaj-
donságokkal rendelkező eszközök is visszahatnak a követelményekre, a 
követelmények prioritásai nyomán létrejövő kompromisszumok útján 
alakítják is azt.  

Ezután egy mérlegelési, kiválasztási szakasznak kellene követ-
keznie, amelyben a szóba jöhető eszközök jellemzőinek vizsgálata alap-
ján megtörténik a célnak minden szempontból leginkább megfelelő 
eszköztípus kiválasztása. Ez egy összetett folyamat, amely magába fog-
lalja az alkalmazó igényeinek fixálását, figyelembe véve az általa ideá-
lisnak tartott tulajdonságokat, az azokat ténylegesen megvalósító és a 
piacon konkrétan hozzáférhető valós eszközök képességeit, valamint az 
ár és pénzügyi forrásviszonyokat. Magába foglalja a fejlesztés, beruhá-
zás műszaki és gazdasági tervezését, továbbá a beszerzési eljárást, 
amelyben végül is eldől az, hogy összességében melyik eszköz teljesíti 
leginkább a katonailag, műszakilag és gazdaságilag is összehangolt kö-
vetelményeket. 

A beszerzési folyamattal párhuzamosan zajlik a rendszeresítés 
jogi eljárása, amelyben egy arra felhatalmazott grémium javaslata 
alapján, végül a miniszter határozatban mondja ki, hogy a kiválasztott 
eszköz a Magyar Honvédség haditechnikai rendszerének része. A ha-
tározat alapján lehet az eszközt formálisan is használatba venni, en-
nek alapján válik az állománytáblák részévé, ennek alapján lehet a 
működésére, fenntartására, javítására és minden, a logisztikai támo-
gató tevékenységek körébe tartozó feladatára költségvetést tervezni. 

A követelményrendszer durva szűrőjét azok az alapkövetelmények 
adják, amelyeket minden, a rendszerbe bekerülő eszköznek teljesítenie 
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kell. Ennek megfelelően ezeknek a követelményeknek olyan általános 
elvárásokat kell megfogalmazniuk, amelyekbe minden típusú, fajtájú, 
célú, és képességű eszköz belefér. 

Ezek a következők lehetnek: 

• Az eszközök feleljenek meg a meghatározott katonai feladat 
végrehajtásának. 

• A kor elérhető legmagasabb szintű műszaki, technikai, tech-
nológiai eredményeit reprezentálják.  

• Kompatíbilisak legyenek a szövetségi államokban használat-
ban lévő, azonos rendeltetésű eszközökkel. Velük megvalósítha-
tó legyen az együttműködés és a kommunikáció. Logisztikai 
támogatása feleljen meg a közös elveknek.  

•  Kezelésük, az eszköz szolgáltatásaihoz mérten a lehető legala-
csonyabb képzettséget igényelje.  

• Alkalmazásuk év, napszak és időjárás független legyen. 

• Életciklusuk, rendszerben tartásuk gazdasági műszaki feltétel-
rendszere tervezhető, ehhez kapcsolódó működési és fenntartási 
igényei az alkalmazók által kielégíthetők legyenek. 

• Gyártójuk hosszú távon rendelkezésre álljon, az általuk nyúj-
tott szolgáltatások kapacitásban és minőségben, valamint béke 
és háborús időszakban egyaránt biztosíthatók legyenek. 

• Bekerülési értékük, vételáruk arányos legyen a konstrukciók 
képességeivel, életciklus költségeik feleljenek meg az alkalma-
zók anyagi-pénzügyi lehetőségeinek, és összemérhetők legye-
nek az eszközök nyújtotta szolgáltatásokkal.  

A fentieken túlmenően még számos követelményt lehetne megem-
líteni, azonban azok valamilyen módon már származtathatók a felsorol-
takból.  

A követelményrendszer következő lépcsőjét az alkalmazók által 
meghatározott speciális elvárások adják. Ez differenciált szervezeti ke-
retek között, számos egyedi igény megjelenítésével történik. Ebben az 
alkalmazónak a jelenlegi rendszerben meglehetősen nagy szabadságfo-
ka és – fogalmazhatunk úgy is, hogy – szinte egyeduralkodó helyzete 
van.  
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Némi sajátosságot visz a rendszerbe az, hogy a szó szerinti alkal-
mazó és a biztosító funkciókat ellátó szervezetileg elkülönül egymástól. 
A kettőjük interaktív kapcsolatából kialakuló követelményrendszer már 
magán hordozza az alkalmazhatóság, a rendeltetésszerűség, a piaci va-
lóság, a műszaki, jogi és gazdasági elérhetőség bonyolult egyensúlyán 
alapuló kompromisszumát. Ez rendjén is van. Észre kell azonban venni, 
hogy a követelményrendszer feldolgozásának végeredménye az esetek 
nagy hányadában nem egy képesség nomenklatúra, hanem konkrét 
eszköz, vagy jobb esetben konkrét eszközök felsorolása. Nem lenne ez 
végzetes probléma, ha nem volna közbeszerzési törvényünk, amely 
nem engedélyez olyan műszaki követelményrendszer meghatározást, 
ami nyíltan, vagy burkoltan egy, vagy néhány termék látens favorizálá-
sát jelenti. Ez ugyanis sérti a verseny-semlegességet, amelyet e törvény 
alaprendeltetésénél fogva hivatott szolgálni. Ez az ellentmondás azután 
a közbeszerzési eljárásrend számos sajátos alkalmazását vonja maga 
után a beszerzés során. A praktikák és ellenpraktikák száma szinte 
végtelen, amelyekben a közbeszerzési törvény3 hatályba lépése óta fo-
lyamatosan versenyt fut egymással a szabályozás és az annak hézagait 
kihasználó találékonyság. Ez a verseny még nem lefutott és így válto-
zatlan vehemenciával ma is folyik. 

A követelményrendszer kialakításának következő, számba vehető 
problémája az alkalmazói igények és a gazdaságosság szempontjainak 
ellentmondása. Ez abban az összefüggésben érhető tetten, amelyben az 
alkalmazó igyekszik keresztül hajtani az általa megálmodott eszköz-
szolgáltatások teljesülését a valós eszközökön – és itt az ellentmondás – 
kerül, amibe kerül. Úgy fogalmazhatjuk meg az alkalmazó hozzáállá-
sát az ügyhöz, hogy ő az eszközképességek megvalósulásában érdekelt 
és ez az érdekeltség nem költségérzékeny. 

Mi következik ebből? A biztosító logisztikai szervezet körülnéz a 
piacon és megállapítja, hogy pontosan olyan tulajdonságokkal rendel-
kező eszköz ott nem található. Vannak azonban olyanok, amelyek a ké-
pességkövetelmények 70-90 %-át tudják teljesíteni. Ezt az alkalmazó 
vagy elfogadja, vagy nem. Ha elfogadja, létrejön a kompromisszum az 
álmok és a valóság között és a probléma nem probléma többé. Akkor 
van baj, ha az alkalmazó ragaszkodik az eredeti követelményrendszer-
hez. Mivel ebből a szempontból őt felülbírálni nem célszerű (ekkor 
ugyanis minden későbbi alkalmazási problémának már előre meg van 

                                                      
3 A 2005. évi CLXXII. törvénnyel módosított  2003. évi CXXIX. törvény. A 
módosítás hatályba lépett: 2006. január 15. 
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az oka és magyarázata: „én mondtam, hogy nem megfelelő az esz-
köz!”), marad az egyedi fejlesztés útja. Ez pedig azt jelenti, hogy egy 
már gyártásban lévő technologizált, a fejlesztési költségeket minden 
más vevőre is ráosztó termék helyett egy speciálisan az alkalmazó ré-
szére, egyedi eljárásban kifejlesztett terméket fogunk megvenni, 
amelynek az összes – nem kevés – fejlesztési és gyártási költsége, ben-
nünket fog terhelni, hiszen ezt csak és kizárólag nekünk fejlesztik és 
gyártják. Ez a „polcról levehető” termékkel szemben, jelentősen maga-
sabb árat jelent. Ezért törekedni kellene arra, hogy az alkalmazói köve-
telményeket közelítsük a már meglévő gyártmányok képességeihez. 

Az előzőekben részletezett költségérzékenység javítására több év-
tizede létezik olyan közgazdasági módszer, amelynek alkalmazásával a 
funkciók és a költségek optimuma beállítható. Ez az értékelemzés, 
amely a funkcióköltségek vizsgálatával képes megtalálni a képessé-
gek, az ezt biztosító technikai megoldások, és az ehhez tartozó költsé-
gek olyan optimumát, amely e három alapvetés kompromisszumán 
nyugszik. Ez a kompromisszum azt eredményezi, hogy a költségek le-
hetséges minimumán valósuljanak meg a képességkövetelmények. 

Annak ellenére, hogy ezt a módszert a nálunk fejlettebb gazdálko-
dás-szemlélettel rendelkező hadseregek általánosan és kiterjedten al-
kalmazzák, nálunk ez a módszer – ami a gyakorlati használatát illeti – 
még gyerekcipőben jár. Pedig ahol ezt a módszert a legszélesebb kör-
ben alkalmazzák, azok éppen a leggazdagabb országok. Az amerikai 
hadseregben például meghatározott összeghatár feletti beszerzés, illetve 
a beruházások egésze pénzügyileg addig nem is tervezhető, amíg a 
megfelelő értékelemző folyamatokon nem ment keresztül. Például az 
amerikai holdkomp megalkotása során 11 értékelemzési folyamaton 
ment át, amelyekben milliméterekre, grammokra és dollárcentekre ki-
játszották a térfogat, a súly, a hajtóerő, a technológiai megoldások és a 
költségek egymáshoz viszonyított arányait.  

Mindezek alapján – különös tekintettel a romló költségvetési 
helyzetre – célszerűnek tartanám megfontolni e módszer általános be-
vezetésének megszervezését.  

A követelményrendszer megalkotásának mintegy folytatásaként 
kell szólni arról a folyamatról, amelyben a rendszeresített és beszerzett 
eszközről, annak alkalmazásához szükséges adatairól, a logisztikai 
szervezeti elemek tájékoztatják az alkalmazót. A nagy kérdés itt az, 
hogy milyen adatok kerüljenek bele ebbe az információs kosárba. 
Rendező elvként talán azt volna célszerű figyelembe venni, hogy min-
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den olyan adatot meg kell ennek során adni, amely szükséges ahhoz, 
hogy az eszköz működése, fenntartása, javítása, tárolása, szállítása, a 
rendszerből történő majdani kivonása ezt követő megsemmisítése, vagy 
hasznosítása végrehajtható legyen. Ráadásul ennek az adathalmaznak 
olyan részletezettségünek kell lennie, hogy a személy, vagy szervezet 
függősége teljességgel kizárható legyen. Azaz minden alkalmazó és a 
logisztikai támogatás minden eleme számára egyértelmű és mindenkor 
felhasználható legyen.  

Ezek a követelmények egyben azt is jelentik, hogy az adathal-
maznak minden eszközre vonatkozóan egységes struktúrájúnak, 
számszaki jellemzőinek azonos adatokból, egységes algoritmus szerint 
számítottnak kell lennie. Ezek együttesen képesek ugyanis biztosítani a 
rendszeresítési adatok objektivitását, ezen keresztül azt, hogy az ada-
tokhoz kapcsolódó feladatok a rendszeresítő szándékai szerint kerülje-
nek végrehajtásra. 

Készülnek a bekerüléskor az eszközökhöz használati és kezelési 
utasítások, amelyek alkalmasak a kezelők tájékoztatására. Azt viszont 
csak igen foghíjasan biztosítják ezek az adatok, hogy azok alapján a 
logisztikai támogatás minden eleme részleteiben és teljes körűen eg-
zakt információkkal alátámasztott legyen.  

Csak jelzés értékkel szeretném itt felvetni, hogy a bekerülő új esz-
közökről nem készül kellő részletezettségű készletkimutatás. Ugyan-
csak leegyszerűsítettek a technikai, kiszolgálási, javítási, tárolási, üze-
meltetési, élettartam, a kapcsolódó kiképzési követelmények, a 
környezetvédelmi és munkabiztonsági, a szállíthatósági, a pénzügyi-
számviteli, és a dokumentáció igény adatok. Szintén korlátozottan áll-
nak rendelkezésre adatok arról, hogy az eszközök milyen környezetre 
veszélyes anyagokat tartalmaznak, azoknak mik a kötelezően betartan-
dó kezelési szabályai, továbbá nem minden szakágnál szólnak indokolt 
részletességgel ezek az utasítások a kezelő, kiszolgáló és javító állo-
mány előírt ruházatáról, a szükséges szerszámzatról, műszer igényről, a 
környezetet terhelő sugár, zaj, rezgés és kémiai hatásokról. Ezek jelen-
tős része meg sem jelenik a kezelési utasításokban, más része nagyon 
jelentős leegyszerűsítéseket tartalmaz. Egészében ezek a „szabályza-
tok” kifejezetten arra a célra készültek, hogy a működtetés szükség-
szerű adatait közölje a kezelőkkel.  

Kétségtelen, hogy ezek kellő részletezettségű kidolgozása renge-
teg munkával jár és erre, egyre kevésbé vannak kapacitások. Látni 
kell azonban, hogy ezek nélkül az adatok és az ezek rendszerbe szerve-
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zéséből kialakított adatbázisok nélkül, az üzemszerű működtetés a 
technikai és a logisztikai támogatás csak korlátozott mértékben – köz-
keletű kifejezéssel – csak szükségszerű, azaz minimális szinten és szín-
vonalon lesz megvalósítható. Ez már a régi „katonaálló” konstrukciójú 
eszközöknél is idő előtti öregedést, a szükségesnél gyakoribb javítási 
igényt, csökkenő szolgáltató képességet generált. A jelen és különösen 
a jövő precíziós, és a szabályszerű kiszolgáló tevékenységre sokkal ér-
zékenyebb berendezései esetén azonban, szinte biztos, hogy a jelenlegi 
információ ellátottsági helyzet nem lesz tartható. Ráadásul ennek a tel-
jességre törekvő adatbázisnak az összeállítása nem is jelentene olyan 
mértékű többletmunkát, mint amilyen arányban növelhető lenne általa a 
működtetés, a technikai kiszolgálás és a logisztikai támogatás színvona-
la és ezzel az eszközök élettartam hosszabbodása, életciklus költségei-
nek csökkenése, vagy éppen szolgáltatásai kihasználhatóságának hatás-
foka. Az adatrendszer tartalmának meghatározása, felépítése egységes 
rendszerbe szervezése jelent egyfajta alkotó igényű tevékenységet, 
azonban az adatbázis feltöltésének feltételei már ma is adottak, össze-
gyűjtésük pedig nem igényel külön erőfeszítést. Létezik a beszerzési 
szerződések rendszeresítési záradéka, hatályban van az ennek alkalma-
zására vonatkozó HM utasítás4. Ennek értelmében a beszállítók ezen 
záradék szerint vállalják azt, hogy minden olyan adatot szolgáltatnak, 
amely a rendszeresítés teljes körű végrehajtásához szükséges. Csak 
megfelelő igényt kellene támasztani feléjük, különösen annak fényé-
ben, hogy ezek az adatok a gyártóknál kellő részletezettséggel rendel-
kezésre állnak. 

Ha tovább lépünk a helyzetértékelésben, akkor a következő lépés 
magának a rendszeresítési folyamatnak a vizsgálata, amelynek során 
kikristályosodik a döntés arról, hogy egy eszköz beletartozzon-e a Ma-
gyar Honvédség arzenáljába, vagy sem. Azt előre kell bocsátani, hogy a 
rendszeresítési követelményrendszernek való megfelelés elbírálása 
mindenkor felelősségteljes, sok összetevős szakmai feladat. Súlyát az 
adja, hogy a jó, vagy rossz döntés hatása csak évtizedekben mérhető. 
Ezért nem mindegy, hogy a döntés előkészítés és a döntési folyamat 
tartalmi, ügyrendi követelményeit magába foglaló szabályrendszer 
megfelel-e a szakmai és jogi környezet által meghatározott feltételek-
nek. 

                                                      
4 A beszerzési szerződések termékkodifikációs záradékának alkalmazásáról 
szóló 90/2003 ( HK.24.) HM utasítás 
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A rendszeresítés eljárásrendjét jelenleg HM utasítás5 szabályozza. 
Az ennek alapján lebonyolított rendszeresítési eljárások a korábbi eljá-
rási hibák számos elemeit kiküszöbölték. Ugyanakkor a szakmai kon-
cepcióváltás, az új helyzethez igazodó, a megszokottól szükségszerűen 
eltérő, de a régi eljárások adaptálható elemeit is magába foglaló sza-
bályrendszer alkalmazásának megfogalmazását még nem tartalmazza. 
A probléma lényege az, hogy a közbeszerzések mind kiterjedtebb al-
kalmazása, valamint a korszerű rendszeresítési igények változásai nap-
jainkra már meghaladták a korábbi szabályozás kereteit. Mindezt olyan 
mértékben, hogy ebben a folyamatban mindinkább kirajzolódik a köz-
beszerzési és a rendszeresítési szabályok olyan mértékű összehangolá-
sának igénye, amely az eddigi rendszertől minőségileg is eltér.  

Tovább elemezve a rendszeresítési folyamatot, egy XV. századi fi-
lozófus, Hobbes által felvetett problémával találjuk szemben magunkat. 
Az említett filozófus az emberek közti meg nem értés okait kutatva, ar-
ra a következtetésre jutott, hogy annak alapja az, hogy az emberek azo-
nos szavak alatt nem azonos fogalmakat értenek, vagyis a kimondott 
azonos szavak hallatán az egyes emberekben társadalmi helyzetük, 
szocializációjuk, személyiségjegyeik, fizikai és szellemi állapotuk kü-
lönbözősége miatt más-más képzetek jelennek meg.  

Ennek kiküszöbölésére találta ki a modern jog a szabályozókban 
az „értelmező rendelkezés”-eket. Annak ellenére, hogy ezek a rendsze-
resítés vonatkozásában is megtalálhatók, fehér foltjaik miatt nem szol-
gálhatják az egységes értelmezés céljait. Ebben a vonatkozásban a 
rendszeresítés sajátos szókincsében keverednek, vagy analógiaként 
kerülnek alkalmazásra a rendszeresítés, a rendszerbe állítás, és a 
rendszerbe vonás kifejezések. Hasonlóan minden magyarázat nélkül 
használjuk a haditechnikai eszköz, hadianyag, hadfelszerelési anyag fo-
galmakat is. Ez utóbbiak értelmezésében viszonylag könnyű dolgunk 
van. Mindössze fel kell ütnünk a Hadtudományi Lexikont és ott, rövid 
keresgélés után megtalálhatjuk mindhárom fogalom magyarázatát. Kér-
dés, hogy a rendszeresítési folyamat szereplői is ezt értik-e alattuk, 
vagy tudják-e és ha igen honnan azt, hogy a rendszeresítés vonatkozá-
sában használt, ezen szavak, e lexikon értelmezésében használatosak.  

Nehezebb a helyzet a rendszeresítési folyamat említett műszavai-
val, mivel ezek értelmezése egyben rendszertechnikai elhatárolásokat is 

                                                      
5 A haditechnikai eszközök és hadfelszerelési anyagok rendszerbe (szervezet-
be) állításáról és kivonásáról szóló 47/ 2001.( HK. 13.) számú HM utasítás.  
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jelent. Egyéni megítélésem szerint a rendszeresítési eljárás, a rendsze-
resítés, a rendszerbe állítás és vegyük hozzá, csak a folyamatjelleg 
hangsúlyozása érdekében a rendszerben tartás fogalmát is, a rendsze-
resítési folyamat egymást követő, egymásból következő, egymáshoz 
meghatározott sorrendben kapcsolódó elemei. Ebben a gondolatrend-
szerben: 

• A rendszeresítési eljárás egy döntés-előkészítő, szabályozott 
eljárási folyamat, amelynek célja a rendszeresítési határozat 
meghozatalának előkészítése.  

• A rendszeresítés a rendszeresítési eljárást lezáró jogi aktus, 
amelyben megtörténik a rendszeresítendő hadfelszerelési 
anyagnak az MH szervezeteinél történő alkalmazását elrendelő 
határozat meghozatala és a döntés közzététele.  

• A rendszerbe állítás a rendszeresített hadfelszerelési anyagok-
nak a haditechnikai ellátó rendszerében való fizikális megjele-
nését jelenti. Tartalmazza az érintett eszköz beszerzését, a ren-
deltetésszerű alkalmazásához szükséges mindenoldalú biztosítás 
feladatainak végrehajtását. 

• A rendszerben tartás a rendszerbe állított hadfelszerelési 
anyagok folyamatos működtetéséhez és alkalmazásához szüksé-
ges biztosítási tevékenységek összessége, a rendszerbe állítás 
időpontjától a rendszerből való kivonás elrendeléséig. 

A fenti meghatározások a mai szóhasználatban nem tekinthetők ál-
talánosan elfogadottnak. Nyilván lehetnek ezzel összefüggésben ettől 
eltérő álláspontok is, így lehet vitatni is ezt a folyamatmegosztást. Ma-
gam azért határoztam meg így a fogalom tartalmakat, mert így lehető-
ség van arra, hogy a továbbiakban felvázoljam a rendszeresítési és a be-
szerzési folyamat integrálásának egy olyan lehetséges változatát, amely 
megkísérli feloldani az előzőekben elemzett ellentmondásokat. 

Összegezve a helyzetértékelés megállapításait, azt mondhatjuk, 
hogy a rendszeresítés szakmai követelményrendszere és eljárás-
rendje együttesen egy szabályozott, összetett rendszert alkot. Ez a 
rendszer alapvetően működőképes és gyakorlatilag működik is.  

Az ennek során zajló folyamatok mélyebb vizsgálata azonban azt 
mutatja, hogy a rendszer több rejtett törésvonalat tartalmaz, amelyek az 
eljárásrendben és annak tartalmi megfelelőségének szakmaiságában bi-
zonytalanságokat, esetlegességeket és formalitásokat eredményezhet-
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nek. A rendszer alapvető hibájának tekinthető, hogy az annak lebo-
nyolítása során jelentkező összes esetvariánsra vonatkozóan nem tar-
talmaz előírásokat. Így a felvázolt folyamatrend egy ideális, ámde hiá-
nyos feltételrendszer meglétére alapozódik. A helyzetet csak bonyolítja 
az a tény, hogy a hiányosságok a szabályozásból nem nyilvánvalóan de-
rülnek ki. Sőt a rendszer maga, folyamatosan működik. 

A továbblépés útja ezért elsősorban nem az alapvető tendenciák 
megváltoztatása, hanem a rendszer lényegi elemeinek megtartásával, 
azok olyan kiegészítése, átstrukturálása, egymáshoz való viszonyuk 
megváltoztatása, egyes részeinek újra gondolása és néhány esetben új 
rendszerelemek bevitele lehet, amelyek biztosítják azt, hogy a működő-
képesség megtartásával kiszűrjük a redundáns, vagy az esetleges el-
lentmondásokat hordozó folyamatokat. Ennek szakterületeit – értelem-
szerűen – a helyzetértékelés fő megállapításai adhatják. 

A tartalmi, szakmai követelményrendszer kialakítása gondolat-
körében ez az alkalmazási igény és a közbeszerzés kötöttségei közti ha-
tékonyabb harmonizáció megteremtésében, az alkalmazói igényeknek, 
az azok kielégítését biztosító, a piacon ténylegesen meglévő eszközök 
szolgáltatásaihoz való közelítésében, az új típusú eszközök rendszeresí-
tését megelőzően a funkcióköltségek optimalizálásában, a rendszeresí-
tési folyamatban az új eszközökről olyan adatbázis kialakításában jelöl-
hető meg, amely az eszköz élettartamának valamennyi lehetséges 
eseményére tartalmaz az ott szükségessé váló döntésekhez egzakt ada-
tokat. 

Ugyanez az eljárásrend vonatkozásában a beszerzési és a rend-
szeresítési eljárás döntési és végrehajtási folyamatai olyan összehan-
golását jelenti, amely lehetővé teszi mindkét folyamatrendszer auto-
nómiájának és szuverenitásának fenntartását. 

A szakmai tartalmi követelményrendszer kialakításának újragon-
dolásában viszonylag egyszerűbb a helyzetünk, mivel itt „csak” rossz 
beidegződéseket, esetenként szokásjogokat kell megváltoztatni. A lé-
nyeg marad: arra felhatalmazott és alkalmas szakember gárdának 
meg kell határozni azt, hogy milyen eszközökre van szüksége ahhoz a 
Magyar Honvédségnek, hogy a részére meghatározott feladatokat ké-
pes legyen ellátni. 

Ezt első helyen a „nulla bázis” elvén, kizárólag a katonai-szakmai 
követelményrendszer alapján kell megtenniük. A második, harmadik és 
a sokadik körben azonban ezt az igényt modulálni kell a megvalósítha-
tóság, és a gazdaságosság követelményeivel. Nos e második, harmadik 
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és sokadik kör tartalma igényelne az új helyzetben némi módosítást és 
mindezt úgy, hogy az első helyi követelmény nem szenvedhet csorbát. 

Fel kell hívni azonban a figyelmet arra, hogy e változások esetle-
ges megfontolása sokéves, ámde működő napi gyakorlatot szándékoz-
nak módosítani, vagy kiegészíteni. Ezt hihetetlenül megnehezítheti az 
ember természetes ragaszkodása a megszokotthoz és a begyakorlott ru-
tinhoz, továbbá félelme a változástól, és az ismeretlentől. Ezért a gyors, 
fordulatszerű változások bekövetkezésének esélye viszonylag kicsi. 
Ennek ellenére érdemes és szükségszerű volna ezeket legalább meg-
kezdeni és idővel tudatosan, következetesen végig vinni. 

Mit jelenthet ez a gyakorlatban? 

Viszonylag evidenciának tűnik, hogy az alkalmazó képességigé-
nyeket és ne azokat kielégítő eszköztípusokat határozzon meg. Az egy 
más kérdés, hogy már az igénytámasztás korai szakaszában is, konkrét 
eszközökben jelennek meg ezek a képesség igények. Nem lenne ez 
végzetes probléma, ha ez a módszer nem szűkítené be a képesség-
meghatározást az adott eszköz, vagy néhány eszköz tulajdonságaira. 
Nem beszélve ennek arról a hatásáról, hogy a konkrét eszközhöz, vagy 
eszközökhöz való ragaszkodás meglehetősen problémássá teheti a köz-
beszerzési eljárás lebonyolítását is. Az is igaz, hogy kizárólag az eszkö-
zök elvárt képességeinek meghatározása, az eddigieknél nagyobb 
szakmai felelősséget rakna a beszerző szervezetek vállára. Ebben az 
esetben ugyanis nekik kellene piackutatással feltárni azt, hogy a ké-
pesség követelmények mely eszközökben ölthetnek konkrétan testet, 
majd az ezek közti választás lehetőségét fel ajánlani az alkalmazónak. 
Elvileg ebbe a szakaszba volna célszerű beépíteni a különféle típusok 
kiválasztásához szükséges vizsgálatokat, bemutatókat, próbákat, és 
ebben a fázisban kellene megoldani a szóba jöhető eszközök műszaki 
versenyeztetését is. Így alakulhatna ki az a néhány eszköztípus, amely 
azután a közbeszerzésben megmérkőzhetne egymással.  

E gondolatkísérletet továbbfejlesztve – figyelembe véve a szinte 
azonos szakmai tartalmat – ez a szakasz beépülhetne a közbeszerzés 
ajánlatkérésébe, illetve az ajánlatok elbírálásának feladataiba. Kér-
dés, hogy a közbeszerzési törvény szigorú időbeli korlátai mennyiben 
biztosítanak lehetőséget a szakmailag indokolt, de esetleg időben elhú-
zódó kiválasztási folyamatra. Amennyiben azonban ennek a megoldás-
nak az előnye – nevezetesen az, hogy ez által valóban a katonai alkal-
mazási (műveleti) igényeket a legjobban kielégítő eszköz kerülhet 
megalapozottan és bizonyítottan kiválasztásra – megéri, érdemes akár a 
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közbeszerzési törvény ilyen irányú módosítását is megcélozni. Egy 
azonban biztos: ebben a folyamatban nem szabad konkrét eszközök-
ben gondolkodni, annak az ajánlatok sokféleségéből, a műszaki ké-
pességek és szakmai szolgáltatások versenyéből kell kialakulnia. 

A következő követelménycsomag a gazdaságosság kérdésének 
a jelenleginél jobb hatásfokkal történő kezelése. Ennek lényege, 
hogy a rendszeresítendő eszközök típusát ne kizárólagosan a rendelke-
zésre álló források kényszere határozza meg. Kétségtelen, hogy a leg-
főbb meghatározó tényező az igény-kielégítésben a rendelkezésre álló 
pénzügyi keretek nagysága. Ezen belül azonban egyáltalán nem min-
degy, hogy e keretekből milyen és mennyi eszközképességet tudunk 
biztosítani. 

A pénzügyi lehetőségeket rendszerint meghaladó képességköve-
telményeket extenzív, vagy intenzív módszerek alkalmazásával tudjuk 
összhangba hozni egymással. Extenzív módon úgy, hogy addig csök-
kentjük a harcászat-technikai követelményeket, vagy az eszközök 
mennyiségét, amíg azok bele nem férnek a forráskeretekbe. Ez ma álta-
lánosan alkalmazott megoldás, amelynek egyetlen, de annál nagyobb 
hibája, hogy azt feltételezi, hogy az elgondolt követelményrendszer a 
lehetséges követelmények optimuma, tehát, ha ennek nincs meg a 
pénzügyi fedezete, akkor a csökkentett forrásokhoz csak és kizárólag 
a csökkentett követelményrendszerrel lehet eljutni. 

Nem is lenne ezzel az elvvel baj, ha a követelményrendszert egy 
széles, közel teljes körű piacismeret támogatná, illetve, ha az elvárt tu-
lajdonságok értékelemzések sorozatán mennének át, amely optimalizál-
ná az eszközképességekhez tartozó költségeket, ezen belül megszüntet-
né az alul és felülteljesített funkciókat, illetve csak a szükséges és 
elégséges funkciókra koncentrálna. 

A fentiek közül a piacismeretet nem igazán érdemes minősíteni. 
Sajnos minősíti ezt önmagában az a piaci adatbázis, amely akár az al-
kalmazónál, akár a szakágaknál, akár a beszerző szervezetnél rendelke-
zésre áll. A kritika helyett ezért célszerű volna azon gondolkodni, hogy 
a Magyar Honvédség fejlesztési irányai vonatkozásában, a haditechni-
kai eszközökkel, hadfelszerelési anyagokkal való ellátási folyamat sze-
replőinél milyen módon lehetne felállítani egy viszonylagos teljességre 
törekvést tükröző adatbázist. Nem kellene ennek a haditechnikai arze-
nál minden szegmensét tartalmaznia, csak azokat, amelyek a haderőnk 
fejlesztésének fő irányába esnek. 
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Ennek az adatbázisnak kettős előnye lenne. Egyrészt a követelmé-
nyekre vonatkozó döntést előkészítő katonai szakemberek tájékozottak 
lennének arról, hogy milyen képességkövetelményekben gondolkod-
hatnak. Másrészt, viszonylag könnyen megítélhetővé válna, hogy mi-
lyen képességű eszközöket volna célszerű „polcról levett” termékekkel 
és melyeket egyedi fejlesztéssel biztosítani. 

Ha ehhez szakmailag és rendszertechnikailag is hozzá kapcsoljuk 
az értékelemzés műszaki-közgazdasági folyamatát, úgy arra is választ 
kapunk, hogy milyen eszközképességeket célszerű és gazdaságos min-
denképpen meghatározni és melyeket célszerű módosítani, vagy el-
hagyni úgy, hogy az eszköz feladat-teljesítő képessége ne változzon. 
Ezzel a módszerrel ahhoz is kaphatunk egzakt adalékokat, hogy gazda-
ságilag indokolt, vagy megéri-e a követelményeket konstansnak tekint-
ve egyedileg fejleszteni, vagy bizonyos kompromisszumok árán a köve-
telményeket már meglévő eszközök képességeihez konvergálni. E 
folyamatban az eszközfunkciók és a költségek állandó mérlegelésével, 
igen finom egyensúly alakítható ki a feltétlenül indokolt eszköz képes-
ségek és azok költségei között.  

E két döntéstámogató módszer alkalmazásával elérhető, hogy a 
szűkös forrásokból a lehető legtöbb képességet hozzuk ki, a feladatok-
ban a megalkuvások lehető legalacsonyabb szintjén. 

Ezek volnának tehát az intenzív módszerek, amelyek tartalmukat 
tekintve nem feltétlenül járnak a feladatokban, vagy az eszközképessé-
gekben mennyiségi, vagy minőségi visszalépésekkel. Ezért, ha mindezt 
végig csináltuk és még mindig nem férünk bele a pénzügyi keretekbe, 
jöhetnek az extenzív módszerek. Ha azonban erre sor is kerül az inten-
zív módszereket követően, azok volumene és a feladatokra gyakorolt 
hatása, nagyságrenddel kisebb lesz, mint e módszerek nélkül.  

A rendszeresítés lehetséges fejlesztésének következő eleme egy 
olyan egységes rendszeresítési adatbázis létrehozása, amely az eszköz 
teljes életciklusán át biztosítja az alkalmazónak és a fenntartónak azt, 
hogy minden tevékenysége tételes adatokon, egzakt, objektív informá-
ciókon nyugodjon. Ez lehetővé teszi az alkalmazás, a fenntartás és 
üzemeltetés, valamint a rendszerből való kivonás feladatai anyagi tech-
nikai biztosításának optimális megszervezését, költségeinek tervezhető-
ségét. 

Ennek érdekében a pályázathoz csatoltan kialakításra került egy 
rendszerezett adatstruktúra, amely az eszközhöz kapcsolódó tevékeny-
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ségek minden olyan adatát tartalmazza, amely azok ellátásához, bármi-
lyen helyzet kialakulása esetén szükséges lehet. 

Az adattárház a következő struktúrában tartalmazza a fentieket: 

ADATCÍM ÖSSZESÍTŐ 

1. AZONOSÍTÓ ADATOK 

1.1. TÍPUSSZÁM I. 

1.2. MEGNEVEZÉS I. 

1.3. NSN6 AZONOSÍTÓ 

1.4. A GYÁRTÓ AZONOSÍTÓ ADATAI  

1.5. A SZÁLLÍTÓ AZONOSÍTÓ ADATAI  

1.6. A RENDSZERESÍTÉSI HATÁROZAT SZÁMA  

1.7. A RENDSZERESÍTÉSI HATÁROZAT HATÁLYBALÉ-
PÉSI DÁTUMA 

1.8. A RENDSZERBEÁLLÍTÁS IDŐPONTJA  

1.9. FŐANYAG FELELŐS 

1.10. ANYAG FELELŐSÖK  

2. MENNYISÉGI ADATOK 

2.1. SZÁLLÍTÁSI KÉSZLET ADATOK 

2.1.1. Szállítási készlet összesített mennyiségi adatai  

2.1.2. Szállítási készletjegyzék  

2.2. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI ADATOK 

2.2.1. Bekerülési érték  

2.2.2. Módszertani számítások  

                                                      
6 NSN : NATO Stock Number, NATO Raktári szám. 
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2.2.3. Könyvviteli dokumentációk  

2.2.4. .Amortizációs adatok 

3. A FENNTARTÁS ÉS TECHNIKAI KISZOLGÁLÁS ADATAI  

3.1. TECHNIKAI KISZOLGÁLÁSI ADATOK 

3.1.1. Normatív ellenőrzések és hibamegelőző javítások  

3.2. JAVÍTÁSI ADATOK  

3.2.1. Javítási kategóriák  

3.3. ÜGYRENDI ELŐÍRÁSOK 

3.3.1. Garanciális idő a komplett rendszerre, eszközre  

3.3.2. Garancia érvényesítése  

3.3.3. Szavatossági idő a komplett rendszerre  

3.4. TÁROLÁS ADATOK 

3.4.1. A tárolás előírt (megengedett) módjainak megnevezése  

3.4.2. A tárolás klimatikus feltételei  

3.4.3. Tárolási helyigény  

3.4.4. Egymásra rakható egységek száma  

3.4.5. Megengedett tárolási idő  

3.4.6. A tárolás biztonsági követelményei  

3.4.7. Tűzbiztonsági besorolás  

3.4.8. Tárolási költség összetevői  

3.4.9. Konzerválási követelmények 

3.5. MÉRÉSÜGYI BIZTOSÍTÁS  

3.5.1. Hitelesítési adatok  

3.5.2. Kalibrálási adatok 

4.4. ÜZEMELTETÉSI ADATOK 
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4.1. A KEZELŐSZEMÉLYZET ADATAI 

4.2. ENERGETIKAI ADATOK  

4.2.1. Energia igény  

4.2.2. Leadott teljesítmény adatok  

4.3. ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGNORMÁK 

4.3.1. Állandó költségek 

4.3.2. Változó költségek  

4.3.3. Közvetlen üzemeltetési költségek  

4.4. ÜZEMELTETÉSI NORMAIDŐK  

4.4.1. Megengedett folyamatos üzemidő és ciklikussága  

4.4.2. Üzemkész állapotba helyezés normaideje  

4.4.3. Bontási normaidő  

4.5. AZ ÜZEMELTETÉS HELYE ÉS KÖRNYEZETI 
VISZONYAI  

4.5.1. Szabad tér  

4.5.2. Zárt terű építmény  

4.5.3. Különleges építmény (Védett objektum)  

4.6. ÉLETTARTAM ADATOK  

4.6.1. Élettartam adatok a rendszer egészére  

4.6.2. Élettartam adatok a rendszer elemeire, hordozóira, fel-
építményeire és azok önálló fő darabjaira, egységeire  

4.7. KIKÉPZÉS, OKTATÁS  

4.7.1. Az oktató (parancsnoki) állomány szakmai követelmé-
nyei 

4.7.2. A kezelő állomány szakmai követelményei 

4.7.3. A javító állomány szakmai követelményei 
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4.7.4. Kiszolgáló állomány  

 

4.8. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MUNKABIZTONSÁGI 
ADATOK  

4.8.1. Környezetterhelési adatok (sugárzás, zaj, rezgés, fény, hő 
stb.) 

4.8.2. Az eszközben található veszélyes anyagok és készítmények 
adatai 

4.8.3. A kezelő állomány védő és munkaruházatára vonatkozó 
adatok  

4.8.4. A kiszolgáló állomány védő és munkaruházatára vonatko-
zó adatok  

4.8.5. A javító állomány védő és munkaruházatára vonatkozó 
adatok 

4.8.6. A kezelő állomány orvosi felülvizsgálati és alkalmassági 
vizsgálatának gyakorisága beosztások szerint  

4.8.7. A veszélyes anyagok kezelésének szabályai  

5. MŰSZAKI TECHNIKAI ADATOK 

5.1. FIZIKAI PARAMÉTEREK  

5.1.1. Üzemi készlet befoglaló mérete  

5.1.2. Üzemi készlet súly adatok  

5.1.3. Málházott készlet befoglaló mérete  

5.1.4. Málházott készlet súlya  

5.1.5. Terhelhetőségi adatok  

5.2. SZÁLLÍTHATÓSÁGI ADATOK  

5.2.1. Szállító (vontató) eszközök megnevezése  

5.2.2. Az önjáró képességet biztosító adatok 
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5.2.3. Hordozható (személyhez kötött) adatok 

5.2.4. A szállítás biztonsági követelményei 

5.3. DOKUMENTÁCIÓK  

5.3.1. Műszaki leírás  

5.3.2. Kezelési utasítás  

5.3.3. Karbantartási (technikai kiszolgálási) utasítás  

5.3.4. Javítási utasítás  

5.3.5. Alkatrész- és anyagjegyzék (összesített és elemenkénti)  

5.3.6. Szállítási, málházási utasítás  

5.3.7. Tárolási utasítás  

5.3.8. Konzerválási (tartós tárolásba helyezési) utasítás  

5.3.9. Teljességi jegyzék  

5.3.10. Infrastrukturális tervdokumentációk 

5.3.11. Kiképzési dokumentáció 

5.3.12. Veszélyes kategóriába sorolt (környezetszennyező) 
anyagok jegyzéke  

5.3.13. Veszélyes anyagok kezelésének szabályai  

5.3.14. Mérésügyi dokumentáció  

6. INFRASTRUKTURÁLIS IGÉNY ADATOK 

6.1. A RENDELTETÉS SZERINTI HASZNÁLATBA 
VÉTELHEZ ÉS ÜZEMBEN TARTÁSHOZ SZÜK-
SÉGES LÉTESÍTMÉNYEK  

6.1.1. Épület(ek)  

6.1.2. Műtárgyak  

6.1.3. Közművek  

6.2. A KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER ADATAI 
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6.2.1. Megnevezések  

6.2.2. Követelmények  

6.2.3. A meglévő dokumentáció megnevezése  

6.3. AZ ŐRZÉSVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI REND-
SZER  

6.3.1. Megnevezés  

6.3.2. Követelmények  

6.3.3. A meglévő dokumentáció megnevezése 

7. ÉLETCIKLUS ADATOK 

7.1. GARANCIÁLIS (SZAVATOSSÁGI) JAVÍTÁSOK 
ADATAI 

7.1.1. Garancia (szavatosság) körébe tartozó javítások  

7.1.2. Önálló garanciával (szavatossággal) rendelkező fődara-
bok javítása  

7.2. TECHNIKAI KISZOLGÁLÁSOK ADATAI 

7.2.1. Időintervallumok 

7.2.2. Teljesített üzemelést jellemző paraméterek  

7.2.3. A technikai kiszolgálás fajtái  

7.2.4. A végrehajtott feladatok dokumentálása 

7.2.5. A minősítés követelmény adatai 

7.2.6. Végrehajtó szervezetek meghatározása  

7.3. TERVSZERŰ JAVÍTÁSOK ADATAI 

7.3.1. Időintervallumok 

7.3.2. Teljesített üzemelést jellemző paraméterek  

7.3.3. A javítási szintek adatai 

7.3.4. A végrehajtott javítások dokumentálása 
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7.3.5. A minősítés követelmény adatai  

7.3.6. A javító szervezetek meghatározása  

7.4. RENDKÍVÜLI JAVÍTÁSOK ADATAI 

7.4.1. A javítások időpontja  

7.4.2. A teljesített üzemelést jellemző paraméterek  

7.4.3. A hiba leírása  

7.4.4. A javításhoz felhasznált alkatrészek  

7.4.5. A minősítés követelmény adatai  

7.4.6. A javító szervezetek meghatározása  

7.5. TÁROLÁSBA HELYEZÉS ADATAI 

7.5.1. A tároló szervezet megnevezése  

7.5.2. A tárolásba helyezés időpontja  

7.5.3. A tárolási teljesített üzemelést jellemző paraméterek  

7.5.4. Az alkalmazandó konzerválás típusa  

7.5.5. A konzerválás lejárati időpontjai  

7.5.6. A tároló hely típusa  

7.6. A MŰSZAKI MINŐSÍTÉS ADATAI 

7.6.1. A hadihasználhatóság feltételeinek adatai  

7.6.2. A korlátozottan hadihasználhatóság feltételeinek adatai  

7.6.3. Az üzemképtelenség feltételeinek adatai  

7.6.4. A nem javítható állapot feltételeinek adatai  

7.7. SZÁMVITELI ADATOK  

7.7.1. Nettó érték  

7.7.2. Az érték megállapítás időpontja  

7.7.3. Az értéknövelő felújítási munkák ellenértéke  
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7.8. IGÉNYBEVÉTELI ADATOK  

7.8.1. Az igénybevételt jellemző paraméterek megnevezése  

7.8.2. A teljesítés összesítő adatai  

7.9. A MÉRÉSÜGYI BIZTOSÍTÁS ADATAI 

7.9.1. A kalibrálás adatai, értékei és időintervallumai 

7.9.2. A hitelesítés adatai, értékei és időintervallumai 

7.9.3. A végrehajtó szervezetek meghatározása  

Az adattárházhoz kapcsolódik egy kidolgozott nyilvántartási 
rendszer és az annak feltöltését szolgáló adatszolgáltatási űrlap 
struktúra is, amely azt mutatja meg, hogy milyen adatszolgáltatás 
nyomán milyen tartalmú és formátumú nyilvántartások és kimutatások 
készüljenek. Az adatszolgáltató űrlapok a beszerzési szerződések rend-
szeresítési záradéka működtetésének eszközei, amelyek bemutatják azt 
az opcionális adatstruktúrát, amelyet a beszerzéskor a szállítónak, 
vagy a gyártónak biztosítania kell. A nyilvántartási adattáblák felhasz-
nálója az üzemeltető és az alkalmazó. 

Az adattárház kiegészül egy adatértelmező katalógussal7, amely 
tartalmazza minden, az adattárházban szereplő adat értelmezését, azok 
számítási algoritmusát, nevesített, vagy optimális gyári értékét. E kata-
lógus biztosítja azt, hogy minden adatot minden felhasználó azonos 
tartalommal értelmezzen. E két gyűjteményből volna célszerű kiválasz-
tani mindazokat az adatokat, amelyekkel a rendszeresítendő eszköz tel-
jes életciklusának, minden tevékenységfajtája leírható, vagy jellemez-
hető. Az értelmező katalógus teljes terjedelmében, az adattárház az 
adott eszközre jellemző adatokkal szerkesztve kerülhetne az alkalma-
zóhoz és az üzemeltetőhöz, aki ezután a rendszerben tartás egész ideje 
alatt, minden, számára előírt tevékenységhez, teljes körű adatforrás-
ként használhatná. 

Ezt követően érkeztünk el a rendszeresítés legfőbb kérdéséhez: 
a folyamatrend problematikájához. Ezen a területen nem kevesebbet 
kellene megoldanunk, mint azt, hogy a beszerzés és a rendszeresítés 
döntési folyamatait összehangoljuk az új követelményekkel. Ennek 

                                                      
7 Mindkét katalógus a nyertes tanulmány mellékleteként már elkészült. 
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lényege az, hogy a rendszeresítési folyamatban egyrészt biztosítsuk a 
nemleges döntés elvi lehetőségét, másrészt ez a nemleges döntés ne te-
gye feleslegessé az ezt megelőzően már befejezett beszerzést. 

Mi lehet a megoldás útja? Ennek megválaszolásához megvizsgál-
tam és elemeztem annak a döntés-előkészítő szakasznak a tartalmát, 
amely a közbeszerzési és a rendszeresítési döntéshez vezet. Ennek 
megállapításai, kellő általánosítás és némi absztrakció útján alkalmasak 
lehetnek arra, hogy a megoldás egy változatához elvezessenek. 

A közbeszerzési eljárás döntési folyamata a következő főbb lépé-
seket tartalmazza:  

• A pályázat kiírása körében történik meg a szakmai követel-
mény és annak értékelési rendszerének kidolgozása. Ez egy mű-
szaki dokumentációban ölt testet, amely a továbbiakban az aján-
latok és azok elbírálásának alapját fogja képezni. A kidolgozott 
követelményrendszernek kell tartalmaznia a beszerzendő eszköz 
minden olyan tulajdonságát és jellemzőjét, amely az eredmé-
nyes harcászati-technikai alkalmazáshoz szükséges. Ezek tar-
talmát elemezve azt mondhatjuk, hogy ha a műszaki dokumen-
tációban előírt szakmai követelményeket a beszerzendő eszköz 
teljesíti, akkor az alkalmas lesz az alkalmazó által megkívánt 
teljesítmények és szolgáltatások teljesítésére. 

• A pályázat kiírását a beérkezett ajánlatok elbírálása követi. 
Ez – tartalmát tekintve – egy olyan döntés-előkészítő szakasz, 
amelyben szakértők sora, köztük az alkalmazó és az üzemeltető 
szakemberei vizsgálják azt, hogy az ajánlatok mennyiben telje-
sítik a kiírás szakmai követelményrendszerét. Valójában itt dől 
el, hogy egy már kész, vagy egy ezt követően kifejlesztendő 
gyártmány az, amely a leginkább megfelel az igényelt eszköz-
képességeknek. E folyamatban fordulnak át a szakmai köve-
telmények konkrét eszköztípusba. Ebben a folyamatban ölte-
nek testet az alkalmazási, képességi, üzemeltetési és fenn-
tartási igények. 

• Ezt a szakaszt az eredményhirdetés követi, amelyben a be-
szerző csak azt hozza nyilvánosságra, hogy – megítélése szerint 
– melyik ajánlati tartalom elégíti ki leginkább az alkalmazó és 
az üzemeltető által meghatározott szakmai-műszaki követel-
ményrendszert. Ez a szakasz tehát maga döntés, amely valójá-
ban arról szól, hogy melyik ajánlatban szereplő eszköz képes a 
legteljesebben teljesíteni az elvárt alkalmazási képességeket. 
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• A beszerzési folyamat első szakasza a szállítási szerződés 
megkötésével zárul, amely lényegét tekintve jogilag szentesíti 
az előzőekben hozott döntést és ezen jogi aktuson belül megha-
tározza a végrehajtás technikai részleteit és feltételeit. 

A jelenlegi szabályozás alapján, formailag ezután kezdődhet meg 
a rendszeresítési eljárás. Nos, vizsgáljuk meg, hogy ennek ugyanezen 
első, döntés-előkészítő döntéshozó szakaszában mi történik:  

• Az első lépés a rendszeresítésre javasolt (már beszerzett, 
konkrét) eszköz, előírt tartalmú dokumentumainak felter-
jesztése a Rendszeresítési Bizottság részére. A bizottság tagjai 
ezután az alkalmazói, üzemeltetői, ellátási, készletképzési, javí-
tási és a többi életciklus követelményeket összevetik a rendsze-
resítésre javasolt eszköz képességeivel és más jellemző tulaj-
donságaival. Ennek során vizsgálják azt is, hogy a rendsze-
resítés személyi, kiképzési, infrastrukturális, munka, egészség, 
tűz és környezetvédelmi feltételei biztosítottak, vagy biztosítha-
tók-e. E vizsgálati szakaszban tehát annak összehasonlító 
elemzése történik meg, amelynek megállapításai azt fogják 
tükrözni, hogy az adott eszköz alkalmas-e arra a célra, amely-
re alkalmazni tervezik. 

• A vizsgálat eredményeként a Rendszeresítési Bizottság ja-
vaslatot tesz a rendszeresítésre jogosult felső szintű elöljárónak 
az ügyben, hogy a szóban forgóeszköz alkalmas-e arra, hogy 
bekerüljön a Magyar Honvédség haditechnikai rendszerébe. 

• A javaslat alapján a miniszter, döntést hoz a rendszeresítés-
ről, és ezt határozatban közzéteszi. Ezzel megtörtént a döntés 
jogi formába öntése, amely a továbbiakra nézve kötelezően elő-
írja az eszköz alkalmazását és az ehhez szükséges tervezési, el-
látási, tárolási folyamatokat és jogosulttá teszi az ezt végző 
szervezeteket arra, hogy mindezekre költségvetési pénzeszkö-
zöket használjanak fel. 

Ha a két eljárás lépéseinek feladattartalmát és célját vizsgáljuk, 
akkor megnevezéseiben ugyan eltérő, de tartalmában azonos elemeket 
találunk. Ez még akkor is igaz, ha leszámítjuk azt, hogy e dolgozatban 
a tartalmi egyezőségeket igyekeztem a hasonló szóhasználattal is plasz-
tikussá tenni. 
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Az elvégzett összehasonlító elemzés eredménye képpen megálla-
pítható, hogy mindkét folyamatban – némi absztrakcióval – van egy 
követelmény meghatározó, majd ezeket a követelményeket a konkrét 
eszközökkel összevető elemző, értékelő szakasz. Van – a fenti összeve-
tések nyomán tett megállapítások alapján kialakított – szakmai döntés-
hozó szakasz, amelyben egy meghatározott, az alkalmazó és az üzemel-
tető szakembereit is magába foglaló grémium eldönti azt, hogy az adott 
eszköz alkalmas-e a követelmények kielégítésére. Ez egyben a jogi ere-
jű döntéshozatal előkészítésének záró aktusa. Ezt egy jogi döntéshoza-
tal követi mindkét esetben, az egész folyamat célját jelentő cselekmény 
(beszerzés, vagy rendszeresítés) végrehajthatóságáról. Ezután mindkét 
esetben egy jogi kodifikációs eljárás következik, amely a beszerzés ese-
tén egy szerződésben, a rendszeresítés során egy miniszteri határozat-
ban közzéteszi a döntést és rendelkezik végrehajtásának peremfeltétele-
iről.  

Az egyes eljárási szakaszok tartalmában tehát nincs lényegi elté-
rés. Ami egymással ellentétessé teheti a két folyamatot az az, hogy az 
azonos feladattartalmak egymástól függetlenül és időben eltérően ját-
szódnak le. Ez a két attribútum eredményezi azután azt, hogy az idő-
ben később zajló rendszeresítési folyamatban, az időben előbb lefoly-
tatott beszerzési eljárás során hozott döntés később már nem biztosít 
teljes döntési szuverenitást.  

Végkövetkeztetésként tehát azt lehet levonni, hogy a két  
eljárás összehangolásának nehézségeit két tényező okozza 

1. A két eljárás, szinte azonos szakmai tartalmú folyamatai-
nak egymástól függetlenített és 

2. időben egymástól eltérő végrehajtása.  

Ha tehát fel akarjuk oldani ezt az ellentmondást e két területen kell 
változásokat eszközölni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a közbeszer-
zési és a rendszeresítési folyamat szakmai követelmény-meghatározó, 
a szóba jöhető eszközök ennek való megfelelőségét elbíráló, majd en-
nek alapján a szakmai és a jogi döntéshozatal szakaszait célszerű vol-
na összevonni. Ennek során a közbeszerzés céljára kialakított műszaki 
követelményrendszer egyben a rendszeresítési eljárás alkalmazási, 
fenntartási és üzemeltetési alkalmasság megítélésének a vonatkozási 
alapját is adná. A közbeszerzés során a szakértői bizottság mérlegelése 
a konkrét típus és a követelményrendszer egymásnak való megfelelése 
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kérdésében, egyben a rendszeresítési eljárásban az alkalmazhatóság 
megítélését is jelentené. A közbeszerzésben a szakértői bizottság javas-
lata a beszerzési ajánlatok elfogadására, vagy elutasítására, egyben a 
rendszeresítésre vonatkozó egyetértő, vagy elutasító javaslatként is ér-
telmezhető lenne. A közbeszerzési eljárás eredményhirdetése – ennek 
megfelelően – a rendszeresítési döntést is jelentené.  

Természetesen a fenti folyamatok egymásnak való megfeleltetése 
csak egy elvi séma. Elfogadása esetén ehhez hozzá kell igazítani a két 
folyamat jogi és szervezeti rendszerét, a közbeszerzési szakértői bizott-
ság és a rendszeresítési bizottság egymáshoz való viszonyát, kapcsolati 
rendszerét és információcseréjének módszerét. De meggondolandó, 
hogy van-e szükség egyáltalán ebben a tevékenységi szakaszban két kü-
lön bizottságra. Nem volna-e célszerűbb olyan integrált közbeszerzési 
szakértői bizottságok működtetése, amelyek funkciója kiegészülne a sa-
játos rendszeresítési szempontrendszer (a hadrafoghatósági követelmé-
nyek teljesítését biztosító szervezeti, személyi, kiképzési, műszaki, inf-
rastrukturális, munka, egészség, tűz és környezetvédelmi feltételek 
meglétének, vagy megteremthetőségének) megítélésével. Ennek megfe-
lelően a bizottság kiegészülne az ennek ellátására alkalmas szakember-
állománnyal.  

Feltétlenül hozzá kell igazítani a közbeszerzési ajánlatok elbírá-
lásának szakaszát az ebben az időszakban végrehajtandó haditechni-
kai megfelelőségi és csapatpróba vizsgálatokhoz. Ennek megfelelően 
felmerülhet a haditechnikai eszközök közbeszerzésének sajátosságait 
szabályozó kormányhatározat, de akár a közbeszerzési törvény ilyen ér-
telmű módosítása is. E vizsgálatok elvégzése érdekében szükségessé 
válhat a haditechnikai megfelelőség és főleg azok elbírálása időinter-
vallumának változtatása, de szükség lehet az ajánlati felhívásokba az 
előzetes alkalmazhatósági vizsgálatoknak az ajánlattevők részéről tör-
ténő mindenoldalú biztosításának, vagy tűrésének, technikai és hatás-
bemutatók megtartásának beépítése is. 

A célnak leginkább megfelelő eszköz kiválasztása után e két fo-
lyamat már nyugodtan szétválhat, és mindkettőben folyhatnak a sajá-
tos beszerzési és rendszeresítési munkálatok. A beszerzésben a szerző-
déskötés, a pénzügyi-fizetési feltételek biztosítása, a minőségbiztosítás 
megszervezése, az átvétel és a beszállítás rendezése. A rendszeresítés-
ben a rendszeresítési határozat kiadása, a rendszerbentartási adatkataló-
gus kidolgozása és kiadása, az üzemeltetési, tárolási, ellátási feltételek 
előírása és azok megteremtése. 
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Az új, integrált eljárásrend ilyen kezelése valódi többletmunkát 
nem igényel, hiszen a felsorolt feladatokat mindkét eljárás esetén ma 
is – igaz külön-külön, de – végezni kell és végzik is. Aminek változni 
kellene, az a szemléletmód, amelyben fel kellene adni évtizedes bei-
degződéseket és a már rutinná vált gyakorlatot. Véleményem szerint 
ez igen jutányos ár azért, hogy minden – hangsúlyozom minden – be-
szerzett haditechnikai termék az elérhető legnagyobb pontossággal fe-
leljen meg az alkalmazhatóság feltételeinek. Nem lesz szükség ehhez 
pótberuházásokra, a beszerzett eszközök hazai kiegészítő barkácsolásá-
ra, vagy az előre meghatározott követelményrendszerből való utólagos, 
kényszerű engedményekre. Lesz lehetőség – anyagi veszteség nélkül – 
a követelményeknek meg nem felelő eszközök rendszeresítésére nemet 
mondani úgy, hogy az ilyen eszközöket, vagy anyagokat egyszerűen 
meg sem vesszük. 

A két döntési folyamat így sem tartalmában, sem időben nem kü-
lönülne el egymástól. Kielégítené mind a közbeszerzési törvény előírá-
sait, mind a rendszeresítés szakmai és gazdasági követelményeit. 

A fentieknek megfelelően a rendszerbevonás folyamata a követ-
kező elgondolás szerint működhetne: 

1. Az igény megfogalmazása  

Ebben a szakaszban a felső szinten meghatározott ambíciószintek 
és szervezeti képesség-követelmények alapján, az alkalmazó katonai 
szervezetek meghatározzák azokat a műveleti, haditechnikai és anyagi 
képességigényeket, melyek a felső szintről előírt követelmények meg-
valósítása érdekében számukra szükségesek.  

2. Az igény elbírálása 

Az igények elbírálása, szükségességük, kielégíthetőségük meg-
ítélését jelenti. Ennek keretében kell az igénytámasztók elöljáróinak és 
az alájuk rendelt szakmai szervezeteknek, az igénytámasztókkal inte-
raktív kapcsolatban elemezni azt, hogy a felsorolt haditechnikai képes-
ségekre valóban szükség van-e a meghatározott műveleti képességek 
megvalósulása érdekében. Itt kell megítélni azt is, hogy ezeket a műve-
leti képességeket valóban az igényelt tulajdonságú eszközökkel lehet-e 
elérni, vagy vannak azoknál célszerűbb megoldások. Ebben a szakasz-
ban lehet elvégezni az elsődleges értékelemzéseket, amelynek során az 
igényelt technikai képességek és az általuk teljesítendő műveleti (al-
kalmazási) harci képességek optimalizálása történhet meg.  
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A folyamat egy döntéssel kerül lezárásra, amely annak hivatalos 
megerősítését jelenti, hogy a szóban forgó technikai képességcsomagra 
a tervezett katonai képességek elérése érdekében szükség van (vagy 
nincs szükség).  

3. A harcászati-műszaki követelmények megfogalmazása8 

Ebben a munkaszakaszban a jogosnak ítélt és optimalizált techni-
kai képességek konkrét eszköztulajdonságokra való lefordítása való-
sul meg. Ez valójában nem más, mint a képességigény technologizálá-
sa. Itt kap a képességigény olyan formát, amelyet egy konkrét eszköz 
már képes kielégíteni.  

Ez azonban még nem konkrét eszköz típus, hanem eszközparamé-
terek olyan gyűjteménye, amelyek teljesülésével az alkalmazói igények 
kielégíthetőek. Olyan paraméter követelmények, amelyekhez meg kell 
keresni az azokat legjobban megközelítő, vagy azonos paraméterekkel 
rendelkező tényleges eszközt. 

A folyamatot ismételten egy döntés zárja le, amelynek tartalma, 
hogy a meghatározott paraméterű eszközre és pontosan arra van az al-
kalmazónak szüksége. 

4. A beszerzés és a rendszeresítés tervezése 

A fenti műszaki döntést követően kezdődhet meg a tervező tevé-
kenység. Ez tartalmazza egyrészt a rendszerbevonási program, más-
részt a beszerzési terv elkészítését9. A két terv egymásra épül és köl-
csönösen meghatározzák egymást. Mivel – az előzőekben részletezett 
elv alapján – a beszerzési és a rendszeresítési döntések ebben a sza-
kaszban egy folyamat két oldalát jelentik, azt fogjuk beszerezni, amit 
utána rendszeresíteni fogunk, illetve azt fogjuk rendszeresíteni, amit be 
fogunk szerezni. 

A tervezési szakaszt a tervek jóváhagyása zárja le, amely tartal-
mában, intézkedés a közbeszerzési eljárás lefolytatására. 

                                                      
8 A mintapélda a továbbiakban haditechnikai eszközt  említ, de az elvi eljárás-
rend az anyagok specifikumait figyelembe vevő közbeszerzésekre is értelem 
szerűen kiterjeszthető. A lektor megjegyzése. 
9 Terjedelmi korlátok miatt itt eltekintek a beszerzési terv megalapozását szol-
gáló katonai feladat-, erőforrás- és költségtervezés folyamataitól. A szerző 
megjegyzése. 
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5. A közbeszerzési eljárás előkészítése 

Ebben a munkafolyamatban, a jóváhagyott terveknek megfelelő 
eszközök (Figyelem! Nem eszköztípusok!) harcászati-műszaki köve-
telményei kiegészítésre kerülnek, azokkal a sajátos gazdasági, keres-
kedelmi követelményekkel, amelyeket a közbeszerzési törvény a pá-
lyáztatás műszaki dokumentáció tartalmára előír. Az így kialakult 
műszaki dokumentáció tartalmazza mind a közbeszerzéshez, mind a 
rendszeresítéshez szükséges szakmai követelményeket. Ez még mindig 
nem egy konkrét eszköztípusra, csak egy paraméterezett eszközfajtára 
vonatkozik.  

Erre azonban már megindulhat a piackutatás, amelynek eredmé-
nyeképpen megfogalmazásra kerülhet az ajánlatkérési dokumentum. 

Ebben a munkaszakaszban kell döntést hozni arra vonatkozóan, 
hogy a beszerzendő eszköz egyedi fejlesztés, vagy már forgalomban 
lévő termék formájában kerüljön-e be a Magyar Honvédség rendsze-
rébe. Ezt szakmai egyeztetések során kell eldönteni. Ezek alapvető tar-
talma, hogy ki kell munkálni általuk a szakmai követelmények és annak 
piaci kielégíthetőségének egy olyan optimumát, amely a meghatározott 
paramétereket a lehető legjobban megközelítve a lehető legalacsonyabb 
fajlagos ráfordításokkal képes teljesíteni. 

Ebben az interaktív folyamatban van helye egy újabb értékelem-
zésnek, amelyben az eszközfunkciók és a hozzájuk tartozó költségek 
optimalizálása történik meg. Ez jelentheti mind a műszaki követelmé-
nyek, mind a követelmények megoldási módszereinek költségfüggő 
módosítását. Lényeg, hogy a technikai képesség-követelmények válto-
zatlanul hagyása mellett olyan, azt kielégítő technikai megoldásokat ta-
láljanak az érintettek, amelyek az előírt képességeket a legkisebb fajla-
gos költséggel teljesítik. Ez az értékelemzési aktus az első, az 
igénymegfogalmazás során lezajlott folyamat finomítása, amennyiben 
itt már nem csak a technikai képességek és az azt megvalósító műszaki 
követelményrendszer, hanem ezek költségeinek optimalizálására is sor 
kerül. 

A szakmai egyeztetéseket egy döntés zárja le, amelyben véglegesí-
tésre kerül a beszerzendő eszköz fajtája, összes paraméter követelmé-
nye és az, hogy késztermék kerül-e beszerzésre, vagy fejlesztés kerül-e 
lebonyolításra, továbbá, hogy a törvény adta kereteken belül milyen 
közbeszerzési eljárásrend alkalmazása illeszkedik legjobban a beruhá-
zás jellegéhez,.  



 36 

6. A közbeszerzés lebonyolítása 

Ennek első lépése a tender kiírása, melyben az előkészítő sza-
kaszban kialakított követelmények alapján kiadásra (megjelentetésre) 
kerül a pályázati felhívás és a hozzá kapcsolódó műszaki dokumentá-
ció. Ezek tartalma minden részletében megfelel a rendszeresítés köve-
telményeinek is. Azaz, abban az esetben, ha a beérkező ajánlatok 
bármelyike megfelel ezeknek, úgy az annak nyomán beszerzett eszköz 
meg fog felelni a rendszeresíthetőség igényeinek. 

Itt szeretném hangsúlyozni, hogy még mindig nincs szó konkrét 
eszköztípusról, még mindig „csak” egy többszörösen pontosított, elem-
zett és egyeztetett, de már kellő konkrétsággal megfogalmazott köve-
telményhalmazról beszélünk. 

A tender kiírásra beérkeznek a szállítási (vagy fejlesztési) ajánla-
tok és kezdetét veheti a tender bírálatának folyamata. Ezen belül, a 
szokásos bírálati szempontokon túl, ebben a beszerzési szakaszban kell 
megoldani egyrészt az elvi követelményeknek leginkább megfelelő 
konkrét eszköztípus kiválasztását. Ez természetesen eszközfajtánként 
több is lehet, amelyek összemérése mind a beszerzési, mind a rendsze-
resítési szempontrendszer alapján az ajánlatok értékelése során tovább 
folyik. Másrészt – és ez új elem – ebbe az értékelési szakaszba kell be-
iktatni a rendszeresítéshez szükséges haditechnikai alkalmasság és 
csapatpróba vizsgálatokat. 

Ezért a pályázati feltételeknek tartalmazniuk kell az ehhez szüksé-
ges, a szállító által biztosítandó feltételeket. Így – a vizsgálat jellegétől 
függően – mintapéldány rendelkezésre bocsátását, a szükséges doku-
mentumok és műbizonylatok átadását, a csapatpróba referenciahelyen, 
vagy saját alakulatnál történő lebonyolíthatóságát, az alkalmazási ta-
pasztalatok átadását, bemutatók, hatásvizsgálatok lebonyolítását. Ezzel 
párhuzamosan természetesen folyik a tenderbírálat „hagyományos” fo-
lyamata is, amelyben a jogi, gazdasági, kereskedelmi és műszaki meg-
felelőségi követelmények teljesülését vizsgálja a kibővített szakértői bi-
zottság. 

A tenderbírálat a szokásos értékelésen és javaslattételen kívül ki-
egészül olyan elemzésekkel, amelyek a rendszeresíthetőség összetevőit 
értékelik. Ezek műszaki, gazdasági, katonai képességeket, életciklus 
funkciókat, rendszerbentartási, egészségügyi, környezetvédelmi, biz-
tonságtechnikai adatokat, valamint a beszerzési biztonság folyamatos-
ságának kérdéseit vizsgálják.  
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E tenderbírálat fenti dokumentumait a közbeszerzési szakértői bi-
zottság együttesen értékeli, ezek következtetései, és megállapításai 
alapján elkészül az összefoglaló dokumentum. Ez a már felsorolt ha-
gyományos tartalmakon túl, magába foglalja a rendszeresítési eljárás 
döntés-előkészítését szolgáló záró dokumentumokat is. Ez lehet a csa-
patpróba és a megfelelőségi vizsgálatok jegyzőkönyve, különféle szak-
vélemények, hatósági bizonyítványok, minőségi tanúsítványok, a rend-
szerbe állítás és tartás költségszámvetéseiről, vagy a rendszeresítés 
infrastrukturális igényeiről készült írásos anyag.  

A folyamat végén megtörténik a műszaki-alkalmazási követelmé-
nyeknek leginkább megfelelő eszköztípus kiválasztása és beszerzési, il-
letve rendszeresítési döntésre való előterjesztése. A kialakított köve-
telményrendszer ebben a folyamatban válik ténylegesen haditechnikai 
eszköztípussá.  

7. A közbeszerzés eredményhirdetése 

Ez a folyamatszakasz valójában a közbeszerzési és a rendszeresí-
tési döntést foglalja magába. Ennek során születik meg a megelőző 
döntés-előkészítési szakaszban kiválasztott eszköztípus rendszeresítésé-
re és beszerzésére vonatkozó elhatározás, valamint azok hivatalos köz-
zététele.  

Valójában ez az aktus a két folyamat összekapcsolásának legér-
zékenyebb pontja. A folyamat érzékenységét az adja, hogy a döntés so-
rán, még ha az előkészítést egy lépésnek tekintjük is, időben csak meg 
kell különböztetni a beszerzési és a rendszeresítési döntést. Ezzel 
azonban, bár lényegesen kevésbé kiélezett formában, de ismét a „tyúk-
tojás” dilemmánál vagyunk. Annyi előnyünk azonban most már van, 
hogy a megelőző folyamatok összevonásának eredményeként még 
mindkét döntés során meg van a döntési szabadságunk, azaz még egyik 
döntés-előkészítési folyamat sem determinálta a másikat.  

Tekintsük, hát át azt, hogy mit végeztünk eddig és az ennek alap-
ján rendelkezésre álló információk alapján próbáljuk meghatározni 
azokat a döntés tartalmakat, amelyek – figyelembe véve a fenti érzé-
keny pontokat – megoldást jelenthetnek az ügyben. Az eddig lezajlott 
események eredményeképpen megszületett az elvi követelményeknek 
leginkább megfelelő, a piacon fizikálisan is hozzáférhető eszköztípus 
kiválasztása. Meg van a lehetséges beszállító. Ismerjük az eszköz rend-
szerbevonásának minden feltételét és azok biztosíthatónak ítélhetők. 
Megtörtént az eszközök mintapéldányainak bevizsgálása, csapatpróbá-
ja, és azokon ezek megfelelőnek találtattak. Mindezek alapján nincs 
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akadálya annak, hogy az eszköz rendszeresítésre kerüljön, majd meg-
kezdődjön a beszerzés nyomán annak beszállítása. Ehhez már csak a 
szükséges döntéseket kell meghozni. Ez világos, de milyen sorrend-
ben? 

Személyes véleményem szerint a folyamat lezárásaként először a 
rendszeresítésre vonatkozó döntést kell meghozni, mivel az egész eljá-
rás célja és meghatározója az, hogy a Magyar Honvédség egy alkal-
mazható, a meghatározott katonai feladatok ellátására alkalmas esz-
közt kapjon. Ebben a gondolatrendszerben a rendszeresítés 
eredménye a cél és az ezt szolgáló beszerzés eredménye pedig az esz-
köz. Ezért az alkalmazhatóságról hozott döntésnek meg kell előznie a 
beszerzésre hozott döntést. Ennek a besorolásnak a szigorúságát nyil-
vánvalóan a megelőző döntés-előkészítő folyamatok általam kidolgo-
zott összevonása jelentősen enyhíti.  

A fenti elvi eszmefuttatásból következően a döntési folyamatnak 
itt ketté kell válnia. Jogilag ezen a ponton kell elkészülnie a rendsze-
resítés záródokumentumának. Ennek tartalmaznia kell a döntés-
előkészítés záródokumentumainál felsoroltakon túl a rendszerbe állítás 
tervét, az állománytábla módosítási igényeket, a szakanyag felelősök 
kijelölését és feladataik meghatározását, a rendszeresítési megnevezést 
és típusjelet. Ezek az okmányok az előzőekben már felsorolt csapatpró-
ba jegyzőkönyvvel, a szakvéleményekkel, a hatósági és minőségi tanú-
sítványokkal a rendszeresítési és rendszerben tartási költségszámveté-
sekkel, a beszerzés és az ellátás ütemtervével, valamint a kiegészítő 
infrastrukturális igényekkel együtt képezik a rendszeresítési eljárás zá-
ró dokumentum csomagját. Ezt kell összeállítania a közbeszerzési 
szakértői bizottság, rendszeresítéssel foglalkozó tagjainak. Ez kerül elő-
terjesztésre a Rendszeresítési Bizottság állandó tagjainak, véleménye-
zésre.  

Nagyon fontos, hogy a véleményezésre felterjesztett csomag tar-
talmazza a beszerzésért felelős bizottsági tagok azon záradékát, hogy a 
rendszeresítési javaslatba hozott – legjobban megfelelő – eszköz be-
szerzési feltételei, minden tekintetben adottak és azok a törvény előírta 
feltételek között kerültek kialakításra. 

Ebben a helyzetben a Rendszeresítési Bizottságnak lehetősége 
van elfogadni, vagy elutasítani a rendszeresítési javaslatot. Abban 
az esetben, ha elutasítják, azt megfelelő alátámasztással, szakmailag in-
dokolni kell. Ekkor ugyanis a közbeszerzést eredménytelennek kell te-
kinteni és ezt kell kihirdetni. Ennek jogi indoklását adja a Rendszeresí-
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tési Bizottság elutasító határozatának szakmai indoklása. Ebben az 
esetben a közbeszerzés eredménytelen volt, így az eljárást meg kell is-
mételni, amelynek során a Rendszeresítési Bizottság szakmai kifogá-
sait figyelembe kell venni. 

Nyilvánvaló, hogy a bizottsági elutasítás esélye a megelőző dön-
tés-előkészítő folyamat szakszerű végrehajtása esetén igen csekély, bár 
nem lehet kizárni olyan váratlan, vagy csak a magas szintű rendszeresí-
tési grémium tagjai által ismert tényezőket, melyek csak ezen a végső 
bizottsági ülésen jelennek meg. 

Ha a Rendszeresítési Bizottság elfogadja a felterjesztett javasla-
tot, akkor ez végső döntésre a miniszterhez kerül felterjesztésre, aki 
még – elvileg – mindig hozhat nemleges döntést. Ekkor az eljárás 
ugyanaz, mint a megelőző bizottsági „nem” esetén. Pozitív döntés után 
kerülhet sor a közbeszerzési szakértői bizottság eredményhirdetésére, 
amely így már egy rendszeresített eszköz beszerzéséről szól.  

Technikailag némileg módosul a fenti folyamat abban az eset-
ben, ha az új típusú eszköz egy fejlesztési folyamat nyomán kerül 
rendszeresítésre. Itt – véleményem szerint – nem a kifejlesztendő ter-
méket, hanem a fejlesztést kell első lépésben beszerezni. Nem tudhatjuk 
ugyanis, hogy sikeres lesz-e a fejlesztés, illetve, hogy annak az általunk 
elvárt lesz-e az eredménye.  

Ez felvetheti a fejlesztési költségeknek a termék-mennyiségre való 
ráosztásának problematikáját, azaz azt a dilemmát, hogy fizessük-e ki 
előre a fejlesztés teljes költségét (hátha nem lesz gyártmány, vagy el-
marad a későbbre tervezett beszerzés), vagy vállaljunk kötelezettséget a 
későbbi beszerzésre és így a termékek majdani árában fizessük meg a 
fejlesztés költségeit. Ez áthidalható egyrészt a beszerzési szándék-
nyilatkozattal, másrészt azzal az elvvel, hogy a sikertelen fejlesztés, 
vagy annak elhúzódásának költségeit a fejlesztőnek kell viselnie. Így, 
sikeres fejlesztést feltételezve a szállító reálisan tudja tervezni a fejlesz-
tés költségeinek a megrendelőre való terhelést. 

A fejlesztés beszerzésének folyamatában a rendszeresítési szak-
emberek azonos módon vesznek részt, mint a termékbeszerzés esetén, 
azzal a különbséggel, hogy a követelményrendszer kidolgozásánál 
(igénymegfogalmazás és harcászati-műszaki követelmények meghatá-
rozása) a majdani rendszeresíthetőség szempontjait veszik figyelembe, 
illetve a különféle alkalmassági és csapatpróba vizsgálatokat a prototí-



 40 

puson végzik el. Egyéb összetevői tekintetében a folyamat10 ugyanaz, 
mint a termékbeszerzés esetén.  

Összegzésképpen azt a következtetést lehet levonni, hogy a 
rendszeresítési folyamat átalakításával és a rendszeresítési doku-
mentációnak egy új típusú adattárházzal és ahhoz kapcsolódó 
adatértelmező katalógussal való kiegészítésével a Magyar Honvéd-
ség haditechnikai eszközökkel és hadianyagokkal való ellátása ren-
dezettebbé és megalapozottabbá válhat. E változásokkal a felhasz-
nálók a rendszeresített eszközökről olyan adatbázissal fognak rendel-
kezni, amely azok életciklusának minden lehetséges eseménye végre-
hajtásához biztosít adatokat. A megfelelő adatellátottság pedig javíthat-
ja az üzemeltetés és a technikai kiszolgálás megalapozottságát és ezzel 
színvonalát. Ez egyrészt hosszabb élettartamot, kevesebb rendkívüli 
meghibásodást, de akár hosszabb javításközi időintervallumokat is 
eredményezhet. Mindez párosul a hivatásos haderőre való áttérés ez 
irányú, remélt pozitív hatásaival, a technikai eszközök alkalmazásának 
és kiszolgálásának egy új minőségi szintjét jelentheti.  

E szép remények ellenére tisztában vagyok azzal, hogy az előző-
ekben általam leírt új típusú folyamatok a szakemberekben még szám-
talan kérdést fognak generálni. Nem hiszem azt, hogy az előző gondo-
latkísérlet lezárt, minden kérdésre választ adó rendszeresítési „bölcsek 
köve”. Abban viszont feltétlenül hiszek, hogy ha tétován is, ha még 
hibás részletekkel, vagy sok kérdéssel terhelten is, de a nem túl távoli 
jövőben célszerű megkezdeni a két rendszer hatékonyabb harmonizá-
cióját megteremtő konkrét eljárásokat.  

Mert a leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik.  

FÜGGELÉK 6 LAP. 

                                                      
10A fent leírt teljes folyamat grafikus megjelenítését cikk végén található 
FÜGGELÉK folyamatábrája tartalmazza.  
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