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LOGISZTIKAI  BIZTOSÍTÁS  ELMÉLETE 
AZ  ÚJ  ORSZÁGVÉDELMI  TERVEZŐ  RENDSZER  

SAJÁTOS  HATÁSAINAK  ÉRTELMEZÉSE 
(A KONFERENCIA FOLYTATÓDIK) 

Briák Ottó1 

     Mottó: a 

                                                     

mocsár lecsapolásá-
hoz nem a békák véleményét kell 
kikérni. 

2005. november 3-án a HM Védelmi Hivatal szervezésében 
konferencia került levezetésre az országos védelmi tervező rendszer 
létrehozásának kérdéseiről.  

Az előzetesen írásban is kiadott előterjesztés alapvető mondaniva-
lója az volt, hogy megfelelő részletes helyzetfelmérést követően, cél-
szerű volna a differenciáltan, ma minden tárcánál és a védelmi bizott-
ságoknál folyó védelmi kérdésekről szóló tervezést elveiben és tartalmi 
kimeneteiben egységesíteni, abból a célból, hogy a védelmi tervek kor-
mányzati szinten integrálhatók legyenek. Ennek alapvető indoka, 
hogy a jelenlegi tervező rendszer egyrészt nem biztosítja a védelmi fel-
adatokért a legfőbb felelős Kormánynak azt, hogy ez irányú döntései 
megalapozottak, konkrét adatok és számvetések által alátámasztottak 
legyenek. Másrészt a Kormányzati döntés-előkészítésben külön-külön 
megjelenő védelmi feladatok országosan nehezen, vagy egyáltalán 
nem priorizálhatók, amelynek eredményeként a korlátozottan rendel-
kezésre álló erőforrások a feladatok és azok prioritása arányában 
nem oszthatók szét. Ez számos esetben igényli az azonnali és terven 
kívüli megoldások és beavatkozások alkalmazását, amely a dolog ter-
mészeténél fogva, nem feltétlenül teljesíti a gazdaságosság és a haté-
konyság követelményét.  

A probléma megoldására a konferencia előterjesztései egy tar-
talmában egységes védelmi képességek érdekében végrehajtandó, fel-
adatokhoz rendelt erőforrás és költség tervezés elgondolását vázolták 
fel, amelynek egységessége által biztosítható a tervek átláthatósága és 
Kormányzati szintű integrálhatósága. Módszertana viszont meghagy-
ná az egységesítés opcionális választhatósága mellett a nagy tervező 
decentrumok tervezési szuverenitását. Az elgondolásról a konferencián 
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a mélységes egyetértéstől, szükségességének nyomatékos hangoztatásá-
tól a merev elutasításig, indokoltságának alapvető kétségbe vonásáig 
szinte mindenféle vélemény elhangzott. A reakciók sokfélesége azt jel-
zi, hogy az elgondolás fogadtatása, legalábbis nem volt egyértelmű. 

A felvetések persze sokfélék voltak és több irányból közelítették 
meg a kérdést. A kritikák többsége az új tervező rendszer megvalósítá-
sának munkaigényességét, a pénz helyett a naturáliákban is történő 
tervezés szükségességét, a jelenlegi tervező rendszer pazarló voltát, il-
letve az üzemgazdasági típusú tervezésre való áttérés szükségességét 
támadta, vagy kérdőjelezte meg. A szóban elhangzott, illetve az írásban 
átadott hozzászólások általános mondanivalója alapvetően egy furcsa 
kettősséget tükrözött. Egyrészt úgy általában majd mindenki egyetértett 
a céllal és a módszerrel, másrészt ugyanakkor megjegyzéseikben olyan 
kifogásokat hangoztattak, amelyek részeiben, vagy egészében az új ter-
vezési rendszer szükségtelenségéről, vagy lehetetlenségéről szóltak.  

Nagyon érdekes és figyelemre méltó volt számos olyan vélemény, 
amely a védelmi tervezés kormányzati szintű összesítésének szüksé-
gességét kérdőjelezte meg. Ezek mondanivalójának lényege az volt, 
hogy az ágazati és a tárca szintű védelmi tervekről nem szükséges a 
Kormányt információkkal ellátni, csak abban az esetben, ha egy-egy 
ügyben Kormányzati intézkedésekre, vagy beavatkozásra van szükség.  

Ezekben a véleményekben, de a többiben sem merült fel az igé-
nyekhez képest erősen korlátos erőforrásokkal való gazdálkodás, illetve 
elosztás feltételei megteremtésének szükségessége. Érdekes módon 
többen felvetették a pénzügyi és anyagi források hiányát, de ezzel 
szemben fel sem merült olyan tervezési módszerek alkalmazásának 
igénye, amelyek azonos források gazdaságosabb felhasználásával 
több feladat végrehajtását tennék lehetővé. Megoldást kizárólag a 
pénzforrások nominális növekedésében, vagy a feladatok csökkentésé-
ben láttak. A hozzászólásokból egyértelműen kiderült, hogy a felada-
tok finanszírozásának javításában az érintettek gondolkodásában ma 
is a fő szerep az extenzív megoldásoké.  

Nagyon meglepő volt, hogy a hozzászólók döntő többsége nem 
ismerte fel a naturális erőforrásokban történő tervezés jelentőségét. Azt 
pedig végképp nem érzékelték, hogy a pénzkeret tervezés naturális erő-
források nélkül hiteltelen, bizonyíthatatlan és átláthatatlan.  

A pénzkeret tervezés mellett érvelők egyike sem tért ki arra az 
„apróságra”, hogy a tervezők, naturális erőforrástervek hiányában, mi-
nek alapján állítják, vagy állapítják meg azt, hogy egy adott feladat vég-
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rehajtásához miért pont a tervezett pénzösszeg szükséges. Miért nem a 
fele, a harmada, vagy a kétszerese. Az is homályban maradt e témában, 
hogy az előző tervezési folyamat kontrollingja nélkül miért tekintik a 
tervezők a bázist, legyen az a megelőző év, vagy évek átlaga, vagy pél-
dául a maradékelv alapján megállapított korábbi azonos célú felhaszná-
lás – függetlenül attól milyen hatékonysággal, célszerűséggel és meny-
nyire optimálisan történt a felhasználás – objektívnak? Ha pedig ez nem 
objektív, akkor minek alapján tervezik ehhez viszonyítva e feladatok 
pénzigényét a jövőben? Nos ezekre a kérdésekre a hozzászólásokban 
nem volt egzakt válasz.  

Sőt egyáltalán nem derült ki belőlük, hogy ahol készülnek védelmi 
tervek ott ezeknek a gazdasági szempontoknak, hogyan próbálják meg-
feleltetni azokat. De felmerül az a kérdés is, hogy mi történik azokon a 
védelmi szakterületeken, amelyekről a jelenlévő szakemberek azt állí-
tották, hogy gyakorlatilag nem tervezhetők. Ezekre az esetekre tényleg 
nincsenek tervek? Ha mégis vannak, akkor mennyiben reálisak? Mi 
adja a realitásukat? És ha ilyen bizonytalan az egész, vajon végre-
hajthatók-e egy adott krízis helyzetben ezek a tervek? 

A hozzászólások ilyen és ehhez hasonló kérdőjeleit gyűjtöttem 
csokorba és megpróbáltam azokra, az előterjesztés elvei alapján magya-
rázatot adni. Mintha a helyszínen vitatkoztunk volna. A konferencia 
tehát ebben az írásban folytatódik. 

1. Több hozzászóló erőteljesen hangsúlyozta, hogy „nem lehet 
minden válsághelyzetre megoldási opciókat kidolgozni, és fő-
leg nem lehet terveket készíteni”. 

A felvetés alapvetően jogos. Tényleg nem tudjuk előre egy-egy 
kialakuló válsághelyzet konkrét paramétereit, így valóban nem 
lehet ezek kivédésére terveket készíteni. Azt azonban tudjuk, 
hogy általában milyen típusú válsághelyzetek következhetnek 
be, sőt azt is tudjuk, hogy a válsághelyzetek általában hogyan 
zajlanak le. Persze egy erről szóló terv valóban nem képezheti 
le ezen helyzetek minden elemét és azok minden részletét. 
Tervezni nem is ezekre, a részletekre kell, hanem az általános 
folyamatra. Ezen belül fel kell tárni az általános folyamat 
bekövetkezésének feltételrendszerét, majd e feltételek lehetsé-
ges változataira kell kidolgozni a lehetséges válsághelyzeteket 
és azok megoldásainak lehetséges opcióit. Ezek nagy valószí-
nűséggel és jó közelítéssel le fogják fedni mindazon bekövet-
kezési forgatókönyveket, amelyek a valóságban előfordulhat-
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nak. Ezekre pedig lehet és kell is tervezni. Ha ehhez még némi 
kockázatelemzést is csatolunk, akkor a valóságban is bekövet-
kezhető esetek döntő többségére igazak lesznek a terveink, 
még akkor is, ha minden részletre nem is térnek ki. 

A konferencián felhozott példában elhangzott, hogy a francia 
rendőrségnek biztos, hogy nem volt terve az októberi párizsi 
nemzetiségi zavargásokra. Arra valóban nem, de arra valószí-
nűleg biztosan volt, hogy ha a fővárosban etnikai zavargások 
törnek ki és ezek mérete 1-es, 2-es, vagy 3-as mértékű (fokoza-
tú) lenne, ha fegyveres, ha csak demonstrációs célú, ha rombo-
lásos, ha bír más társadalmi csoportok támogatásával, vagy ha 
nem, ha politikai-, vagy csak gazdasági jellegű, ha a megoldá-
sára elég a városi rendőrség, vagy ha más erőket is be kell 
vonni, ha…, ha…., ha…... Akkor a kormányzat hogyan, mi-
lyen erővel, milyen módszerekkel fog reagálni? Mik a zavar-
gások mérföldkövei, amelyek bekövetkezésekor más típusú re-
agálás szükséges. Tehát minden lehetséges alternatívára volt 
reagálási terv, amelyből azok végrehajtását emelték ki, ame-
lyek a valóságban is bekövetkeztek. Ha ehhez a kockázatelem-
zés módszerével még azt is hozzátették, hogy melyik „ha”-nak 
mekkora a bekövetkezési esélye, akkor ezekre a változatokra 
igen pontos tervek elkészítésére volt lehetőség. Ezen az alapon 
tehát az abszolút váratlan helyzetek is konkrétan tervezhetővé 
válnak. 

A válsághelyzetek ebben az értelemben igen is tervezhetők és 
tervezendők is. Ezt várja el tőlünk a társadalom, amely ennek 
az elvárásnak az alapján bízik abban, hogy az „illetékesek” 
rendelkeznek ezekkel, a tervekkel. Bízik abban, hogy egy-egy 
válsághelyzet bekövetkezésekor ezek az illetékesek felkészül-
tek az elhárításra, és nem abban bíznak, hogy a váratlan hely-
zetek rögtönzések sorozatával megoldhatók lesznek majd. Ez-
zel a társadalmi bizalommal nincs jogunk játszani, különösen 
úgy, hogy a megoldások szakmai lehetőségei – legalább is a 
tervezés területén – rendelkezésre állnak, csak meg kell ismer-
ni és alkalmazni őket.  

2. Számos más hozzászólásnak volt visszatérő mondanivalója az, 
hogy az előterjesztett tervezési rendszerjavaslat a katonai-
védelmi tervezésre alkalmazható, de a többi válsághelyzet tí-
pusra nem, vagy csak igen erős megszorításokkal. A magyará-
zat viszonylag egyszerű volt: a katonai védelem politika, az 
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emberek akarata által vezérelt, míg a természeti és civilizációs 
katasztrófák nem függnek az emberi döntésektől. 

A magyarázat olyan valószínűen hangzik, hogy akár igaz is le-
hetne. Ha azonban kellő absztrakcióval kezeljük az ügyet, már 
nem ennyire egyértelmű a kép. Gondoljunk csak bele, hogy 
honnan vannak ismereteink a háborús, vagy más fegyveres 
cselekmények lefolyási rendjéről. Természetesen az előző ha-
sonló jellegű események tapasztalatai alapján. Ezzel analóg, 
honnan lehet képünk a természeti és civilizációs katasztrófák 
várható eseményeiről. Valójában itt is csak a korábbi hasonló 
események tapasztalataiból. Azaz, mindkét katasztrófa csoport 
esetén a korábbi, hasonló esetek tapasztalatainak elméleti ál-
talánosítása nyomán próbálunk  következtetni egy jövőbeni 
azonos jellegű eseményre. Machiavelli, a középkor egyik leg-
jelentősebb katonai teoretikusa ezt úgy fogalmazta meg, hogy 
minden hadsereg, gyakorlatilag egy előzőleg már megvívott 
háborúra készül.  

Tovább boncolgatva a katonai tevékenységekkel szemben a 
természeti katasztrófák tervezhetetlenségét, azt is látjuk, hogy 
a természeti folyamatok – így a katasztrófák is – a tudomány 
számára jól kutathatók, törvényszerűségei viszonylag egyér-
telműen feltárhatók és az így meghatározott törvényszerűségek 
adott határok között tartósnak és ami még ennél is fontosabb 
objektívnek tekinthetők. Ebből az következik, hogy a termé-
szeti törvényekben felismert szükségszerűségek jelentősen 
visszaszorítják a természetről szerzett ismereteinkben a vak vé-
letlenek bekövetkezését. Ezért bátran kijelenthetjük, hogy a 
természeti törvényeknek alávetett folyamatok viszonylag jól 
tervezhetők. 

A hatalmas hegyoldalakról kiirtott erdők például nagyban va-
lószínűsítik, hogy olvadáskor a hólé nem szívódik fel a talajba, 
hanem lezúdulva a völgyekben húzódó folyókba, áradásokat 
fog eredményezni. A belvízi elvezető árkok kitisztításának év-
tizedes elmaradása pedig várhatóan jelentős belvízkárokat fog 
okozni. Ezeket figyelmen kívül hagyni és bízni a kevésbé csa-
padékos időjárásban, majd hangoztatni a vízkárok váratlansá-
gát és tervezhetetlenségét nem igazán tűnik szakmailag korrekt 
megoldásnak. 
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Ezzel szemben a politikai döntések által meghatározott társa-
dalmi folyamatok – esetünkben a katonai, fegyveres konfliktu-
sok – bár ugyancsak rendelkeznek adott törvényszerűségekkel, 
számos szubjektív elemet hordoznak és mint minden társadal-
mi törvényszerűség döntően tendenciaszerűen érvényesül. 
Ebből egyértelműen következik, hogy objektivitásuk csak 
hosszabb idő (több azonos jellegű esemény) átlagában érvé-
nyesül.  

Ami az OVTR és a katonai tervezés kizárólagos ekvivalenciá-
ját illeti, e véleményben sajnos keveredik a veszélyhelyzetek 
közti prioritássorrend megváltozása és e veszélyhelyzetek ter-
vezési módszertanának egységes felfogása. Az érintett hozzá-
szólásokban e kettő kizárta egymást.  

Ezzel szemben: 

Azt egyértelműen el kell fogadni, hogy a védelmi feladatok-
ban a katonai védelem prioritásai megváltoztak. A nemzetkö-
zi helyzet változásai, a két világrendszer szembenállásának 
megszűnése, az európai közvetlen háborús fenyegetettség esé-
lyének erőteljes visszaszorulása, az ország NATO és EU tag-
sága mind-mind a katonai erővel megoldható veszélyhelyzetek 
hátrébb sorolódásához vezetett. Ezzel párhuzamosan szinte a 
nullára csökkent a társadalom, katonai fenyegetettséggel 
szembeni veszélyérzete. Mindez mára olyan mértékűvé vált, 
hogy esetenként megkérdőjeleződik a nemzeti haderő szüksé-
gessége is egyes társadalmi csoportokban.  

Az okfejtésben számos igazságelem van, de sok elnagyolt 
igazságot, vagy téves értékítéletet is tartalmaz. Témájuk szem-
pontjából, most nem cél ezek megvitatása, ezért egyszerűen 
külső objektivitásnak tekintjük ezt a társadalmi felfogást, kü-
lönösen azért, mert egy tényleges és valós társadalmi tudatál-
lapotot tükröz.  

Azt azonban hibás okfejtésnek, vagy a tervezési elgondolás 
elemei félreértéseként kell értékelni, ha ezt az értékítéletet rá-
húzzuk a védelmi tervezésre is, csak azért, mert ezt a tervezési 
metódust a HM kezdte el saját tevékenységeire alkalmazni. 
Csak azért, mert a haderő képesség és feladatalapú erőforrás-
tervezést folytat és a haderő alkalmazásának szerepe visszaszo-
rult a védelmi feladatokban, ez még nem jelenti azt, hogy a 
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szóban forgó tervező rendszernek is prioritást kell váltania. 
Már többször hangsúlyoztam, de itt ismét megteszem: e 
tervezési rendszer célja az, hogy minden vezetési szint részére 
szervezetszerű információt tudjon szolgáltatni arról, hogy az 
adott védelmi képesség kialakításával megbízott szervezet(ek) 
az erre biztosított forrásokat mire, milyen mértékben és mi-
lyen céllal használja fel. Mindezt ne utólag, hanem a tervei-
ben előre mondja meg, annak érdekében, hogy a korlátosan 
rendelkezésre álló erőforrásokat a Kormány a feladatokhoz 
viszonyítva, a lehető legoptimálisabban tudja elosztani. Ehhez 
pedig – természetszerűen – rendelkeznie kell mindazokkal az 
információkkal (igény és végrehajtási tervekkel, ezeken belül a 
ráfordítások tárgyával és összegével minden védelmi képesség 
vonatkozásában) amelyek biztosítják számára a rendelkezésre 
álló erőforrásokkal való gazdálkodás lehetőségét, a tárcák (és 
velük az egyes védelmi feladatok) partikuláris érdekeivel 
szemben, vagy azok figyelembevételével az össztársadalmi ér-
dekek érvényesítését.  

Ha végig megyünk a fenti követelményrendszeren, akkor egyér-
telművé válik, hogy a felvázolt tervezési rendszerelemek egyike sem 
haderő specifikus. Az bárhol, bármilyen forrásgazdálkodási terv elké-
szítésénél alkalmazható. Ezzel együtt a fentiekből az is jól látható, 
hogy a naturáliákban való tervezés ebben a rendszerben nem léphető át, 
mert azzal elmaradna a tervezett pénzkeretek hitelesítése.  

Úgy vélem, hogy ennek a kérdésnek az értelmezésénél a mosdó-
vízzel (a védelmi feladatokban a katonai erő hátrébb sorolódásával) 
nem volna célszerű kiönteni a gyereket is (a katonai tervezésben is al-
kalmazott tervezési rendszert). 

A fenti eszmefuttatás azt jelenti, hogy azok a kijelentések, melyek 
szerint a katonai tevékenységekkel szemben a természeti jellegű minő-
sített időszakok nem tervezhetők és konkrétan az OVTR bevezetésének 
az ilyen eseményeknél nincs, vagy csak korlátozottan van létjogosult-
sága, elvileg sem, de gyakorlatilag sem állják meg a helyüket. Éppen 
ezért határozottan állítom, hogy a természeti jellegű minősített esemé-
nyek igen jól és viszonylag nagy pontossággal tervezhetők. Azt is meg 
kell azonban mondani, hogy ez nem jelenti azt, hogy a konkrét termé-
szeti katasztrófák minden részlete, azok összes eseménye tételesen 
megjósolható és erre tételes tervek építhetők. Azt azonban mindenkép-
pen jelenti, hogy ezek a természeti rendkívüli események és azok hatá-
sai a korábbi azonos esetek, valamint az erre épülő tudományos kutatá-



 16

sok alapján egyértelműen prognosztizálhatók. Ez pedig éppen elég a 
tervezéshez, mivel egy ilyen prognózisra megoldási opciók sora, erre 
pedig az ezekhez szükséges gazdasági feltételrendszer bátran ráépíthe-
tő.  

Az elhangzott véleményekkel ellentétben, ezért nem a haderőter-
vezés az OVTR legfőbb és elfogadható pontossággal művelhető terüle-
te és az egyéb területeken való alkalmazás csak ennek mellékterméke, 
hanem éppen fordítva: a természeti törvények által meghatározott fo-
lyamatok tervezési metódusának a transzformálásáról van szó a tár-
sadalmi determinációk területére. Ilyen indokkal száműzni az OVTR 
alkalmazását a természeti és civilizációs katasztrófák kezelésének ter-
vezéséből indokolatlan, szembeállítani a katonai tevékenységek terve-
zésével pedig kifejezetten szakszerűtlen és tudománytalan.  

Végkövetkeztetésünket számtalan példa támasztja alá. Kezdve a 
természeti katasztrófák előrejelzésétől, az ózon problémán át a globális 
felmelegedésig. Itt tehát nem az a kérdés, hogy lehet-e egy természeti 
katasztrófát vagy társadalmi krízist előre jelezni és azok hatásainak 
kezelésére felkészülni. A kérdés az, hogy a prognózis milyen arányban 
szolgálja tisztán a katasztrófa helyzet szakmai kezelését és milyen 
mértékben a korlátozottan rendelkezésre álló erőforrások elosztásá-
ban a szervezeti pozíciók erősítését.  

3.  Erre a konklúzióra erőteljesen rímel az egyik országos szerve-
zet képviselőjének a konferencián tett azon felvetése, hogy „be 
tudja bizonyítani azt, hogy hazánkban terrorcselekmény évti-
zedekre visszamenőleg nem volt, ellenben naponta százas 
nagyságrendben halnak meg a közúti balesetekben. Mégis a 
terrorizmus elleni harc ma a minősített időszakok egyik fő 
slágertémája”.  

A felvetéssel kapcsolatban két kérdés rögtön adódik. Először: 
könnyen bebizonyítható, hogy középületeink nagy részében 
évtizedekre visszamenően nem volt tűzeset. Mégis minden 
középületben kötelezően megszervezett a tűzoltásra való felké-
szülés és ennek eszközeire az állam évente milliárdokat költ. 
Másodszor (és ez talán néhány centiméterrel az öv alsó széle 
alatt van): ha ilyen elenyésző nálunk a terrorizmus veszélye, 
akkor miért fogadta el az adott rendőri szervezet a 2001. szep-
tember 11-i események nyomán, egyetlen szó ellenvetés nél-
kül, a terrorizmus elleni harcra való felkészülésre a milliárdos 
nagyságrendű soron kívüli állami támogatást. Továbbá, ha 
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nincs terrorveszély – saját értékelésük szerint – vajon mire köl-
tötték el ezt a temérdek pénzt?  

Más példánál, de még mindig a terrorizmusnál maradva, a 
rendkívüli helyzetek tervezhetetlenségének demonstrálására 
elhangzott, hogy „nagy valószínűséggel a francia rendőrség-
nek nem volt konkrét terve, költségvetése pedig biztosan nem, 
a 2005. szeptemberi-októberi párizsi arab zavargások kezelé-
sére”. 

Tulajdonképpen mindkét állítás igaz: valóban évtizedekre 
visszamenően nem volt nálunk terrorcselekmény és – ahogy 
ezt korábban, más összefüggésben már kifejtettem – majdnem 
biztos, hogy a francia rendőrségnek sem volt konkrét terve egy 
ilyen konkrét zavargás elfojtására. Az viszont biztos, hogy a 
terrorizmus ma világjelenség és egyre terjedőben van. Ha 
Magyarországon még nem is volt ilyen cselekmény, nem ér-
tem, hogy miért kellene megvárnunk, amíg néhány terrorak-
ció nálunk is megtörténik, majd ennek tapasztalatai alapján 
felkészülni a megelőzésre, vagy az elhárításra. Mivel a terro-
rizmus a globalizációs folyamat része, az ilyen események be-
következése nálunk is valószínűsíthető. A globális kihívás glo-
bális megoldásokat kíván, ami esetünkben azt jelenti, hogy 
tanulnunk kell más népek ez irányú tapasztalataiból és nem 
megvárva a hazai eseményeket, a külföldi esetek általánosítá-
sa alapján kell felkészülni – ha úgy tetszik megtervezni – a 
terrorcselekmények megelőzésének, elhárításának és követ-
kezményei felszámolásának feladatait. Még akkor is, ha ilyen 
esemény nálunk még nem volt. Ebben a helyzetben ez az 
egyetlen ésszerű cselekvési irány.  

Ami pedig a váratlanul kitört zavargásokat illeti – rímelve a már 
korábban elmondottakra – meggyőződésem, hogy ha a konkrét ügyre 
vonatkozóan nem is volt (mert nem is lehetett) terve a francia rendőr-
ségnek, arra azonban biztosan volt, hogy egy ilyen típusú rendkívüli 
helyzet esetén milyen erőket, milyen lépcsőzésben, milyen eszközökkel 
felszerelve, milyen intenzitással, milyen együttműködési rendszerben 
kell alkalmazni. Ezeket az általános tervtételeket a francia rendőrség 
csak adaptálta a konkrét helyzetre, azaz ebben a váratlan helyzetben is 
tervszerűen, előre meghatározott cselekvési algoritmus szerint műkö-
dött.  
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A hozzászólásokban elhangzott érvek tehát nem alkalmasak a vá-
ratlan helyzetek tervezhetőségének és annak szükségessége kétségbe-
vonására. Arról nem is beszélve, hogy a tervszerű cselekvésnek az 
adott és más esetekben sem, valójában nincs alternatívája. Úgy gon-
dolom, hogy a tervezés szükségességének – bármilyen, hangsúlyozom, 
bármilyen indokkal történő – kétségbevonása csak két dolgot eredmé-
nyezhet: cselekvési anarchiát és a rendelkezésre álló erőforrások öt-
letszerű, rögtönzésen alapuló és ezért mélységesen pazarló felhaszná-
lását. Ezért valójában érthetetlen az a vehemencia, amellyel mind több 
védelmi területet kívánnak néhányan kivonni a tervszerűség hatóköre 
alól.  

4. Fontos gondolata volt a hozzászólásoknak, annak boncolga-
tása, hogy a tervezés kockázat, vagy forrásalapú legyen-e. A 
kockázat alapú tervezés a rendkívüli helyzet okozta veszély 
arányában szándékozik annak kezelésére forrásokat biztosítani. 
A forrásalapú tervezés alapelve, hogy azoknak a kockázatok-
nak a kezelését kell tervezni, amelyekre forrásokat tudunk biz-
tosítani. Az előterjesztés megszorításokkal ugyan, de ez utób-
bi, a hozzászólások az előbbi megoldás mellett törtek lándzsát. 
Valójában azonban a hozzászólásokban rossz volt a kérdés fel-
tevés. 

Annak az elvnek a hangsúlyozása igen tetszetősnek tűnik, 
hogy a veszélyeztetettség mértéke határozza meg a kezelésére 
fordítandó forrásokat és ne fordítva: a források mértéke a keze-
lendő veszélyeket. Az elvvel akár egyet is lehetne érteni, ha 
nem kellene mindig újra meg újra figyelembe venni a rendel-
kezésre álló források korlátozottságát. Az a téma egyszerűbb 
oldala, hogy kimondjuk amire nincs pénz, azt nem hajtjuk vég-
re. A dolog különösen nem is szorul magyarázatra, hiszen szin-
te evidenciáról van szó. Az igazi kérdés azonban nem is az, 
hogy finanszírozzunk e olyan feladatokat, amelyekre nincs 
forrásunk, hanem az, hogy mely feladatok kerüljenek a fi-
nanszírozható és melyek a „forráshiány miatt elmaradt” ka-
tegóriába. Ennek eldöntése tehát az igazi dilemma. A válasz 
egyrészt politikai felelősség, másrészt szakmai racionalitás 
kérdése.  

A folyamat, amelyet a döntés érdekében le kell bonyolítanunk, az 
a priorizálás. Ennek során kell az arra jogosultaknak eldönteniük, 
hogy a teljes feladatvertikumot lefedni képtelen forrásokból mire jus-
son és mire ne. Nyilvánvaló, hogy a védelmi döntési szempontrend-
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szer, a társadalom egészének biztonsága, politikai érdekekhez kapcso-
lódik. Ebben a rendszerben az adott szintű politikai vezetésnek kell 
meghatároznia, hogy melyik védelmi feladat előbbre való a másiknál. 
Ebben a politikai döntési folyamatban azonban – előkészítőként – 
természetesen részt kell vállalnia a szakmáknak is. Ez pedig azt jelen-
ti, hogy a szakembereknek olyan terveket kell letenni a politika asztalá-
ra az esetleges krízishelyzetek kezelésére, amelyek, egyrészt befogad-
hatók az ebből a szempontból laikus döntéshozóknak számító 
politikusoknak, másrészt megfelelnek az adott szakma minden releváns 
szabályának.  

Ezekből az alapelvekből kiindulva, rendkívül nehezen értelmezhe-
tő a vélekedés arról, hogy nem a rendelkezésre álló forrásoknak kell 
meghatározni a védelmi képességek színvonalát, hanem pont fordítva: a 
szükséges védelmi képességeket kell valahogyan megfinanszírozni. Ez 
a vélemény ugyanis csak akkor állná meg a helyét, ha a források kor-
látlanul állnának rendelkezésre. Ennek hiányában azonban nem sze-
rencsés a védelmi képesség-szükségletet szembeállítani a finanszíroz-
hatósággal. A kettő között ugyanis nem „vagy-vagy”, hanem 
„dialektikus kölcsönhatás” kapcsolat van. Ez nem jelent mást, mint 
azt, hogy meg kell határoznunk az optimális védelmi szükségletekhez 
tartozó forrásigényt, majd ezt összehasonlítva a rendelkezésre álló 
forrásokkal – hiány esetén – a képességek prioritásának sorrendjében 
finanszírozni azokat. Nos ne legyünk szégyenlősek: mondjuk meg vi-
lágosan, hogy ez azt is jelenti, hogy lesznek olyan védelmi képességek, 
amelyek források hiányában nem fognak megvalósulni. 

Ebben a kontextusban abszolút érthetetlen az egyes hozzászólá-
sokban elhangzott megjegyzések arról, hogy az elgondolt új tervezési 
rendszer megvalósításához a tárcák költségvetései közti szabad és tel-
jes körű átjárásra van szükség. Az igaz, hogy a védelmi feladatok 
többsége a tárcák együttműködését igényli és ennek következtében nem 
egy helyen terveződik az adott védelmi feladat finanszírozása. Ezzel 
szemben azonban az is igaz, hogy az interdiszciplináris védelmi felada-
tok komplexitásából minden érintett tárcának megvan a pontosan kö-
rülhatárolható felelőssége és feladata. Ezeket pedig minden tárca tudja 
önállóan tervezni, így nincs szükség semmiféle átjárásra a tárcák költ-
ségvetései között. Azt is hozzá kell ehhez tenni, hogy a komplex fel-
adatokat igénylő komplex védelmi képesség a tárcák részfeladatai 
önálló végrehajtásának összegződéséből, integrációjából fog „auto-
matikusan” összeállni.  
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Anélkül, hogy ezt elméleti szinten tovább bizonygatnánk, el kell 
mondani, hogy a rendszer – jól, rosszul, de – ma is így működik. Ezért 
a költségvetések közti átjárás hiányára hivatkozva támadni az új ter-
vezési rendszert, nem tűnik túlzottan indokoltnak. Egyszerűen azért, 
mert ez az indoklás nem igaz.  

5. Több hozzászóló is felvette a normák és szakfeladatok szerinti 
tervezés lehetetlenségét, és megoldhatatlan nehézségét.  

A normák és a szakfeladatok a tervezésben általában – így a 
védelmi tervezésben is – az átláthatóságot, a pontosságot és hi-
telességet, az összemérhetőséget, valamint az elszámoltatható-
ságot vannak hivatva biztosítani. Ezek mutatják meg, hogy mi-
lyen célra, (szakfeladatokra) milyen mértékben (normák) lehet 
erőforrásokat tervezni, majd felhasználni. Hiányukkal csak úgy 
általában, nagy gyűjtőfogalmakra, konkrét számvetések nélküli, 
elnagyolt, körülbelüli forrásokat tudunk csak tervezni. Az ilyen 
tervben annyi a változó elem, hogy azok mind a végrehajtásban, 
mind az elszámoltatásban akkora mozgásteret biztosítanak a 
végrehajtóknak, hogy valójában az ilyen terv alapján bármit 
végrehajthatnak, meg annak az ellenkezőjét is. Ilyen körülmé-
nyek között természetesen a végrehajtásról szóló elszámolás 
„sem jelenthet problémát”.  

Figyelembe véve, hogy itt nem a feleség által adott zsebpénzről, 
hanem keményen közpénzekről van szó, az ilyen laza, követhetetlen és 
átláthatatlan tervezés megengedhetetlen. Ebből kiindulva továbbra is 
ragaszkodni kell azokhoz az alapelvekhez, amelyeket az új OVTR-ben, 
a normák és a szakfeladatok elengedhetetlenségéről meghirdettünk.  

Ami ennek technikai kivitelezhetősége kétségbevonását illeti, csak 
abból kell kiindulni, hogy ma is végrehajtunk védelmi feladatokat és 
azokhoz meghatározott mennyiségű és minőségű erőforrásokat haszná-
lunk fel, vagy tartunk készenlétben, legfeljebb nem vállaljuk fel azt, 
hogy nyilvánosan meghirdessük, hogy minek alapján tervezzük azokat. 
Ahol ma ez a végrehajtás nem egy – akár látens – szakfeladatrend men-
tén és normák szerint történik, akkor ott valójában anarchia, káosz, 
vagy enyhébben szólva rögtönzések uralkodnak.  

Kétségtelen, hogy nem lehet olyan igénnyel fellépni, hogy minden 
feladathoz rendeljünk hozzá normákat, illetve, hogy minden védelmi 
tevékenység összes feladatát próbáljuk meg listákba foglalni egy 
szakfeladatrendben. Az azonban egyáltalán nem tartozik a lehetetlensé-



 21 

gek világába, hogy a védelmi tevékenységek feladatait – konkrétan 
azokat, amelyeket el kell végezni – igenis vegyük számba. Ezen belül 
tervezzük meg azt, hogy mi az, amit az egyes védelmi helyzetek meg-
oldása érdekében el kell végezni. Ez már csak annál is inkább indokolt, 
mert nem tudom elképzelni, hogy a védelem bármely szegmensében ma 
a szakemberek tudatlanul állnak a várható rendkívüli helyzetek előtt és 
rettegve várják a bekövetkező krízishelyzeteket, mindenféle megoldási 
elgondolás nélkül. Majd amikor bekövetkezett a baj, a kijelölt kom-
mandó, irányítóik határozott és bölcs vezetésével azon mód tételesen 
kitalálják, hogy mi a teendő és hősies munkával végre is hajtják azt. Ha 
ez nem jön össze, akkor következik a „B” terv, ami a térden állás és az 
ima komplex felhasználásával igyekszik kieszközölni a Mindenható 
hathatós támogatását.  

Az irónián túllépve, elképzelhetetlen, hogy az illetékes szakembe-
rek nem veszik számba a lehetséges bekövetkezési változatokat és ezzel 
együtt azt, hogy az adott helyzetben mit fognak tenni. Nos, a 
szakfeladatrend nem más, mint ennek az elgondolásnak a tudatos fel-
építése, meghatározott struktúrába rendezése és előre, a tervezés ér-
dekében történő írásba foglalása. A szakfeladatrend megalkotásával 
tehát nem teszünk többet, mint a rendszeresen használt, kitaposott ös-
vényeket leaszfaltozzuk és onnantól kezdve hivatalosan útnak hívjuk. 
Ennek következtében az út karbantartására, javítására, felújítására, eset-
leg fejlesztésére, már nagy biztonsággal tudunk erőforrásokat tervezni. 
Nem úgy, mint a korábbi ösvényre, amely provizórikussága, esetleges-
sége, változékonysága alkalmatlan a tudatos fenntartásra és fejlesztésre. 
Végső soron a szakfeladatrend bevezetésével nem teszünk mást, mint 
azt, hogy nyilvánosan és mindenki számára átláthatóan deklaráljuk, 
hogy ezen az úton innen, oda lehet eljutni, illetve, fordítva: ha innen, 
oda akarunk eljutni, akkor ezt az utat kell használni.  

A szakfeladatrenddel összefüggő, bármilyen szakmai köntösbe 
bújtatott kifogás valójában ezt az átláthatóságot, követhetőséget 
igyekszik elkerülni, mert számára az ösvény bizonytalan ködbe burko-
lódzó nyomvonala lényegesen nagyobb egyéni döntési mozgásteret, il-
letve a felelősség vállalás kényszerének enyhítését biztosítja. Kétségte-
len, hogy stabilabb szakmai tudás, saját szakmai ismereteinkben való 
hit és jól megragadható felelősségtudat kell ahhoz, hogy kijelentsük, 
hogy innen oda, a legoptimálisabban az általunk kijelölt úton lehet el-
jutni, azaz, hogy adott rendkívüli helyzet adott feladatok végrehajtásá-
nak útján kezelhető. Szó se róla, ehhez tényleg több bátorság és szak-
mai tudás kell, mint ahhoz, hogy megvárjuk a baj bekövetkezését és fél 
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kézzel tartva az égő tetőgerendát, töretlen hősiességgel oltsuk a már 
tomboló tüzet.  

A szakfeladatrend csípőből való elvetése előtt érdemes ezeken a 
képeken elgondolkodni.  

A normák kérdése ugyanezeket a mögöttes tendenciákat hordoz-
za. A kérdés lényege itt is az, hogy van e szakembereknek és az irányító 
apparátusoknak olyan szaktudása, amelynek tudatában előre meg merik 
mondani, hogy optimálisan melyik feladathoz mennyi erőforrásra van 
szükség.  

Hallva az ellenvéleményeket, tisztában vagyok azzal, hogy – elvi-
leg – minden konkrét eset más és más, amelyekre egységes normarend-
szert szinte lehetetlen kidolgozni. Ezzel szemben az is igaz, hogy azo-
nos okok, azonos feltételek között, azonos okozatot szülnek. Ebből az 
következik, hogy számos tevékenységre, ennek az elvnek az alapján, 
bármikor lehetséges normákat alkotni. Ha tovább visszük ezt a gondo-
latot akkor azt is bátran kijelenthetjük, hogy minden, a védelemmel 
összefüggő szakmának, megvannak a szakmai fogásai, amelyekhez 
nagyon egyértelmű idő, anyag, humán és pénznormák kapcsolhatók. 
Akkor tehát ezek a feladatok is normázhatók. Ez utóbbival azért van 
egy kis „nyűgünk”, mivel ezeket a szakmai normákat egyrészt a tech-
nológiai változásokkal együtt, módosítani kell (ezek a számított nor-
mák), illetve a gyakorlatban gyűjtött tapasztalatok elemzésének követ-
keztetései nyomán  át kell írni azokat (ezek a tapasztalati normák). Az 
ügy szempontjából semmi gond, mindössze azt kell tudatosítani ma-
gunkban, hogy a normákat karban kell tartani.  

Van azután a tevékenységeknek vagy azok elemeinek egy harma-
dik csoportja, amelyek ad-hoc következnek be, így azokra normákat 
gyártani szinte lehetetlen, vagy nem érdemes. Egyrészt azért, mert 
ezek az össztevékenységeknek csak egy kisebbik, esetenként elenyésző 
hányadát képviselik, másrészt azért, mert ezek a feladatok nem, vagy 
csak elvétve ismétlődnek, így az ezekre szabott normák gyakorlatilag a 
tervezés „sorozatgyártásában” nem alkalmazhatók.  

Itt is hallok némi ellenvéleményt, különösen arra reflektálva, hogy 
a nem normázható körbe a tevékenységek kisebb hányada tartozik. 
Meggyőződésem, hogy az egynemű védelmi feladatok zöme azonos, 
vagy közel azonos alkotóelemekből épül fel, amelyek – rendszeres is-
métlődésük okán – jól normázhatók. Ha ezt a kijelentést összevetjük a 
szakfeladatrendnek, az összetett feladatok elemi feladatokra bontásának 
követelményével akkor még inkább nyilvánvalóvá válik, hogy a bonyo-
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lult feladatokat alkotó elemi feladatok, Legó szerűen építik fel, azonos 
elemekből, a különféle összetett feladatokat. Kicsit a periódusos rend-
szer világegyetemet alkotó elemeihez hasonlóan. (Természetesen ez az 
összefüggés csak az azonos rendkívüli helyzeteken belüli feladatokra 
vonatkozik). A védelmi feladatok többségére tehát a tervezési norma-
rendszer megalkotható és a szakfeladatrenddel együttesen az egységes 
védelmi tervező rendszer átláthatóságának gerincét adják.  

A fentiek alapján az e tárgyban elhangzott hozzászólásokban 
axiomaként hangoztatott elv, miszerint a szakfeladatok és normák sze-
rinti tervezésnek csak akkor van létjogosultsága, ha a szükséges erő-
források korlátlan bőségben állnak rendelkezésre, téves helyzetértéke-
lésből, a feladatalapú erőforrás és költségtervezés lényegének meg 
nem értéséből, vagy az átlátható tervezés szakmai köntösbe bújtatott 
elvetéséből származhat.  

Nézzük a részleteket! 

Azon gondolom, nincs vita, hogy egy rendkívüli helyzet bekövet-
kezése megelőzésének, elhárításának, vagy következményei felszámo-
lásának, meghatározott szakmai szabályi vannak, amelyek determinál-
ják az ezekben az esetekben végrehajtandó feladatokat. Azt is 
igyekeztünk bizonyítani az előzőekben, hogy ezek a feladatok – éppen 
egzakt szakmai szabályaik miatt – viszonylag jól tervezhetők. A szak-
ma szabályaiból kiindulva tehát egyértelműen meg tudjuk mondani, 
hogy egy-egy rendkívüli helyzet bekövetkezésekor, optimálisan mit 
kellene tennünk (szakfeladatrend, feladatterv). Ha ez megvan, ezek-
hez a feladatokhoz megfelelő erőforrások, azokhoz pedig költségek 
kapcsolhatók (erőforrás és költség normák, illetve erőforrás és költség 
tervek). A normák alapján olyan terveket tudunk kidolgozni, amelyek 
az optimális feladatokhoz szükséges optimális erőforrás és költség 
szükségletet tartalmazzák.  

Most következik az a helyzet, hogy az optimális erőforrás és költ-
ség szükségletek nem állnak rendelkezésre. Ennek következtében egy 
visszatervezési folyamat veszi kezdetét, amelynek folyamatában a meg-
lévő, vagy biztosítható erőforrásokat összhangba hozzuk a végrehajtan-
dó feladatokkal. Ennek során vagy a forrásokat növeljük az optimális 
feladatok mértékéig (természetesen más feladatok terhére), vagy a fel-
adatokat csökkentjük a rendelkezésre álló erőforrások mértékéig. 
Mindezt a tárca szintű költségvetések tervezési szuverenitása figyelem-
bevételével, az adott tárca költségvetési főösszegén belül, de elképzel-
hető, hogy kormányzati, vagy parlamenti döntés alapján, különleges 
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prioritást élvező feladatok esetében, akár tárcák közötti átcsoportosítás-
sal is.  

E visszatervezés során nem csak a források és a feladatok össz-
hangjának megteremtése történik meg, de átláthatóvá válik az is, 
hogy adott optimális feladatellátáshoz milyen és mennyi erőforrásra 
van optimálisan szükség, illetve, hogy a meglévő erőforrások mennyi 
és milyen feladat ellátására elegendők. Így akár a tárcák vezetése, akár 
a Kormány megalapozott döntési helyzetbe kerül, amelynek során arról 
tud határozni, hogy a feladat fontosságát figyelembe véve, arra erőfor-
rásokat csoportosít át, vagy a korlátozott erőforrásokra tekintettel, tu-
domásul veszi a csökkentett feladattartalmakat. (Azaz a témánk szem-
pontjából vagy a normák kielégítésére pótlólagos erőforrásokat biztosít 
egy-egy lokális feladatra, vagy tudomásul veszi a csökkentett normák 
biztosította csökkenő feladat végrehajtást).  

Figyelembe véve tehát az általunk javasolt kétkörös tervezés logi-
káját, szó sincs arról, hogy a szakfeladatok és normák szerinti tervezés 
csak a korlátlanul rendelkezésre álló források világában valósítható 
meg. Sőt a „kell” igények önálló tervezése, majd a „van” helyzetnek 
megfelelően lecsökkentett terv, több szempontból is közelíti egymáshoz 
a szükségleteket és az igényeket. Egyrészt az igények oldaláról takaré-
kosságra és a realitások figyelembevételére ösztönöz, másrészt a lehe-
tőségek oldaláról igyekszik azokat a leghatékonyabban (a legtöbb fel-
adat végrehajthatósága érdekében) felhasználni és az álmokból földi 
realitást alkotni.  

6. Ezzel összefüggésben, mintegy szemrehányásként hangzott el a 
hozzászólásokban az, hogy ez tulajdonképpen visszatérés az 
„elégséges védelem” tarthatatlan koncepciójához.  

Nos, menjünk sorjában! Védelmi képességigényünk és felada-
tunk annyi van, amennyi van. Ez következik az adott minősített 
helyzet körülményeinek adott állapotából. Ezt tehát tekinthetjük 
a tervezés szempontjából külső objektivitásnak. A másik oldal-
ról, ezeknek a feladatoknak a végrehajtásához adott mértékű és 
minőségű erőforrás áll rendelkezésre. Azt, hogy ez mennyi, azt 
elsősorban az dönti el, hogy a többi állami feladathoz viszonyít-
va a védelmi feladatok milyen prioritást élveznek. Adott priori-
tású feladatokhoz tehát adott mennyiségben és minőségben 
biztosíthatók erőforrások. Ezt növelni, például az igények 
szintjéig, már csak azért sem lehet, mert a felülről korlátos 
össz-erőforrások belső elosztási struktúrája csak a részterüle-
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tek közti átcsoportosításokkal változtatható. Azaz, ha egy dön-
tés alapján az alapelosztást egy területen – például a védelmi 
szektorban – növelni akarnánk, azt csak egy másik költségvetési 
szegmens csökkentésével tehetnénk meg. Ezen az alapon tehát 
az erőforrások mennyiségét és minőségét is külső objektivitás-
ként kell kezelnünk.  

Az igények és a lehetőségek összhangját így vagy a képesség-
követelmények csökkentésével, vagy a források – más feladat 
terhére történő – növelésével lehet biztosítani. Ez a közgazdasá-
gi összefüggés teljesen természetes és nem az ördögtől való. 
Költeni ugyanis csak a rendelkezésre álló források mértékéig 
lehet és nem tovább.  

Ez eddig is így volt. Az új tervezési rendszer ebbe csak annyi 
újat hozott, hogy a tervek alapján, a döntéshozókat döntési hely-
zetbe hozza. Miben is? Hát abban, hogy a döntéshozó e ter-
vekből látja, hogy:  

• A rendelkezésre álló forrásokból milyen védelmi feladatok 
oldhatók meg és – ez sem kevésbé fontos – milyenek nem; 

• A szakemberek által optimálisnak ítélt feladatokhoz, mennyi 
erőforrásra lenne szükség; 

• A kettő különbségéből a döntéshozó képes felmérni, hogy a 
védelmi feladat fontossága megéri-e számára azt, hogy más 
feladattól vegyen el forrásokat, ezáltal a védelmi feladat op-
timálisan kerüljön végrehajtásra, vagy a forráshiány miatt 
felvállalja a védelmi képességcsökkenés kockázatát, ráadá-
sul mindezt objektív számvetések alapján teheti.  

Nos, ez utóbbi valódi döntési helyzetbehozás az az egyik szol-
gáltatás, amelyet ez a tervezési rendszer biztosítani képes. Szó 
sincs tehát olyan igényről a tervezési rendszerrel szemben, 
hogy az oldja fel az alulról korlátos feladatok és a felülről kor-
látos források ellentmondásait. Ebből a szempontból tehát nem 
csak „kísért”, hanem ténylegesen itt van a források által korlá-
tozott védelmi képességek állapota. A különbség „csak” annyi, 
hogy e tervezési rendszer alapján a döntéshozók tudatosan, a 
következmények ismeretében tudják felvállalni, vagy a többlet-
forrás biztosításának, vagy az elvárt védelmi képességek csök-
kenésének következményeit. E gondolatkörben nemhogy nem 
lehet szakfeladatok és normák szerint pontosan tervezni, hanem 
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éppen ellenkezőleg: csak ennek a módszernek az alkalmazásá-
val lehet a lehetőségeket és az igényeket tudatos döntések 
nyomán egyensúlyba hozni.  

7. Nagyon hangsúlyosan vetette fel több hozzászóló azt a kifogást, 
hogy rendelkezésre áll-e a „civil” tárcáknál az a szükséges 
tervezői apparátus, aki képes egy ilyen tartalmú OVTR mű-
ködtetésére. A kérdés feltevésében már egyfajta válasz is sze-
repelt, amely szerint, ennek a tervezési rendszernek az alkal-
mazása annyi szabad humán erőforrást igényel, amennyi ebben 
a leépítéses időkben, a világon nincs. Az állítás az első hallásra 
tetszetős, sőt igaznak is tűnik. Nos, akkor nézzük meg ennek 
az állításnak is a részleteit, azokat, amelyekben az ördög lakik.  

Induljunk ki abból, hogy a védelmi feladatok többségének van 
valamilyen finanszírozási háttere. Ebből a pénzből ma is telje-
sítenek kifizetéseket – és feltételezzük a legjobbakat – ezt nem 
ad-hoc módon teszik. Akkor tehát ma is kell, hogy legyen va-
lamilyen terv az erőforrások felhasználására.  

Ha van, de az nem ilyen rendszerű, akkor kérdés, hogy minek 
alapján kerül ezekben a tervekben meghatározásra az, hogy 
egy-egy feladat érdekében konkrétan mit kell beszerezni. Ha 
ez úgy megy ma, hogy csak a probléma felmerülésekor kerül 
konkretizálásra a beszerzendő termék, akkor baj van, mert az 
azt jelenti, hogy egyrészt nem biztos, hogy szükséghelyzetben 
a legoptimálisabb termék kerül beszerzésre, másrészt így az 
időben előbb jelentkező beszerzésekre bővebben, a későbbiek-
re pedig szűkebben, vagy egyáltalán nem jut pénz. Ha meg li-
mitáljuk az adott feladatra felhasználható forrásokat, anélkül, 
hogy a kétkörös tervezést végigvittük volna, több mint kétsé-
gessé válik a limit realitása. Ennél csak rosszabb a helyzet, ha 
a kifogyásos módszert alkalmazzuk a becslések során, azaz 
addig költünk, amíg van a bukszánkban pénz.  

A lehetőségek felvázolásával mindössze arra akartam rámutat-
ni, hogy kétkörös részletes erőforrás- és költség tervezés nél-
kül a jelenlegi forrásfelhasználás csak pazarló és alacsony 
hatékonyságú lehet. Ebben az esetben a tervező szervezetben 
megtakarított humán erőforrás értékének többszörösét fizet-
jük ki a pazarló és gazdaságtalan forrásfelhasználásra. Ha 
meg már ma is kétkörös részletes erőforrás- és költség tervek 
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alapján költünk, akkor a tervező apparátus kérdésében hol a 
probléma?  

Egészében tehát a humán erőforráshiányra való hivatkozás 
nem igazán tűnik helytállónak, mivel vagy a jelenlegi forrás-
felhasználás tervszerűtlen (ezért pazarló) és akkor ezt minden-
képpen meg kell változtatni, vagy jelenleg is tervszerű a fel-
használás és akkor ezt a tervező apparátus el tudja vinni. Azt 
nagyon nyomatékosan látni kell, hogy akik a tervező létszám 
elégtelenségére hivatkoznak, az új tervező rendszer megvaló-
síthatatlanságának indoklásaként, azok valójában azt vallják 
be, hogy ma csak elnagyoltan, átláthatatlanul és megenged-
hetetlenül nagy pontatlansággal terveznek.  

8. Az új tervező rendszer első számú célja, hogy olyan ágazati, 
tárca tervek jöjjenek létre, amelyek a Kormány szintjén össze-
síthetők, integrálhatók legyenek, és ezzel lehetősége nyíljon a 
Kormánynak arra, hogy egyrészt figyelemmel kísérje a védel-
mi képességek alakulását és ezek finanszírozását, másrészt eg-
zakt adatok álljanak rendelkezésére az adott szakterületeken a 
kormányzati szintű döntések meghozatalához. A jelenlegi ter-
vező rendszer egyik legnagyobb hiányossága éppen az, hogy 
nincs csúcsa és ennek következtében a sokféle védelmi képes-
ségigény között elvesznek a társadalmi prioritások, és azok a 
tárcák védelmi igényeinek versenyében, a partikuláris érdek-
érvényesítés törekvéseiben jelennek meg.  

Van ennek egy másik vetülete is: az ország mindenoldalú vé-
delméért a legmagasabb szinten és a legátfogóbb értelemben 
felelős Kormány, a jelenlegi tervezési rendszer miatt, nem 
rendelkezik e felelőssége vállalhatóságához szükséges átfogó 
információkkal.  

A két követelményt összevonva kimondhatjuk azt az alapsza-
bályt, hogy ha a védelem kérdéseiben a Kormányé a felelős-
ség, akkor neki kell rendelkeznie az ehhez szükséges infor-
mációkkal, illetve az e célra rendelkezésre álló erőforrások-
kal való legátfogóbb gazdálkodás és rendelkezés jogával. Eh-
hez pedig nem elegendő az, hogy egy-egy védelmi szegmens a 
hosszabb, vagy rövidebb távú érdekeitől vezettetve az adott 
veszélyhelyzet bekövetkezésekor extra sürgősséggel közli a 
Kormánnyal az igényét, annak valamilyen mélységű indoklá-
sával alátámasztva. Tovább nehezíti a kormányzati döntéseket, 
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ha ezek a célirányos információk, ráadásul erősen differenciál-
tan, sztochasztikus időelosztásban, mintegy állandóan ketyegő 
időzített robbanószerkezetként jutnak el a döntéshozókhoz.  

A fentiekből következően nem igazán érthető az a több hozzá-
szólásban is hangoztatott feltevés, hogy nem szükséges „a 
tárcák kompetenciájába tartozó (védelmi) alapfeladatokat, il-
letve azok tervezését egy központi szerv által kezelt közös 
(kormányzati) tervrendszerbe átemelni”. Vajon – e vélemé-
nyek szerint – miért nincs erre szükség? A pontos választ nem 
tudom erre megadni, mert valószínűleg a válasz számtalan ér-
dek metszéspontjában helyezkedik el, amelyekre nincs rálátá-
som. Egy kérdésre azonban meglehetősen érdekelne a válasz a 
felvetést kiötlőktől. 

Vajon ugyanúgy kétségbe vonnák-e az összevont védelmi 
tervrendszer szükségességét az érintettek akkor, ha a tárcák 
kompetenciájába tartozó alapfeladatokat végrehajtó, a tár-
cáknak alárendelt intézmények vetnék fel azt, hogy az ő vég-
rehajtási, de a tárca felelősségi körébe tartozó feladatok rész-
letei ne érdekeljék a tárcát? Ők, mint intézmények ugyanis 
tudják a kötelezettségüket, ezért ebbe a tárca ne akarjon bele-
szólni, sőt belelátni sem. Ez a vélekedés egyben azt is jelenti, 
hogy ha egy védelmi képesség nem valósul meg és ennek az 
ország, vagy egy régió biztonságára vonatkozóan következmé-
nye van, akkor ezért nem az illetékes tárca felel, hanem a mu-
lasztást elkövető, neki alárendelt intézmény. Sőt még az sem, 
hanem annak az az osztálya, vagy végső soron ügyintézője, 
amely (aki) a konkrét mulasztást elkövette.  

Nem tudom, hogy kellőképpen érzékelhető volt-e a leírásból a 
helyzet anakronizmusa, még akkor is, ha egy kissé leegyszerű-
sített volt a példa.  

A fentiekből számomra az következik, hogy ha a tárca a fő fe-
lelőse egy védelmi feladatnak, akkor az ennek felvállalásához 
szükséges jogkört is hozzá kell telepíteni, mint ahogy ez a tár-
cáknál így is történik. Például az ország nukleáris védelméért 
nem az atomlétesítmények vezetői, még csak nem is a kataszt-
rófa, a polgári, a tűz és más védelemért felelős szervezetek ve-
zetői, de még csak nem is a BM a felelős, hanem a Kormány. 
A különféle védelmi intézkedések megtételéért felelősek az 
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adott minisztériumok és ehhez a felelősséghez megfelelő jog-
körök is társulnak a tárcákon belül az intézkedő képesség, a 
végrehajtás, továbbá annak ellenőrzése terén. Ha ez a tárcák 
szintjén így működik – és jól működik – akkor ezt a jogkört 
miért vitatnánk el a legfőbb felelősséget viselő Kormánytól? 
Ezért tehát igenis szükség van arra, hogy a Kormány legfőbb 
felelősségi körébe tartozó védelmi ügyekben a tárcák végre-
hajtási kompetenciájába tartozó védelmi feladatok tervei, egy 
központi (egyik tárca érdekkörébe sem tartozó) döntés-
előkészítő szerv által, átemelésre kerüljenek egy közös, kor-
mányzati szinten integrált tervrendszerbe. Ez elengedhetetlen 
feltétele a Kormány ezzel összefüggő döntési képességének. 
Minden ezzel ellentétes vélemény – objektíve – a központi 
akarat gyengítésére irányul. 

9. A konferencián, a hozzászólásokban megjelenő következő vita-
tott szakterület a naturáliákban történő tervezés lehetősége, 
illetve szükségessége. Mi is volt itt a hozzászólók problémája? 

Először is az, hogy nem minden igényt lehet, vagy érdemes 
naturáliákban tervezni. Másodszor az, hogy a naturáliákban 
történő tervezés rendkívül bonyolulttá teszi a tervezés metodi-
káját. Harmadrészt az – és talán ez a leglényegesebb – hogy 
pénzben sokkal egyszerűbb tervezni, ráadásul nem kell tartani 
attól, hogy – a pénzügyi kereteken belül – nem a megfelelő na-
turáliák kerülnek tervezésre. A probléma magja tehát az erő-
forrás-tervezés lehetőségének, szükségességének és szükség-
szerűségének a kétségbe vonása. (Ez nagyon finoman 
fogalmazva úgy hangzott el a konferencián, hogy egy csomó 
felesleges tartalékolástól óvjuk meg magunkat, ha egy-egy 
rendkívüli (minősített) helyzetre csak pénzkereteket és nem na-
turális erőforrásokat tervezünk). Az érvelés rendkívül tetszetős 
és igen valóságosnak tűnik. Nem is lenne ezzel baj, ha nem 
motoszkálna az írástudókban az a kérdés, hogy vajon ennek a 
generálisan és roppant egyszerűen tervezhető pénzkeretnek a 
nagyságát vajon hogyan lehet meghatározni.  

Az „A” típusú, szalonképes válasz az, hogy tapasztalati ala-
pon, a korábbi felhasználások alapján. Ez rendben is lenne, 
ha egzaktul bizonyítható lenne, hogy a korábbi felhasználás 
valóban optimális mértékű volt. Erre azonban semmi biztosí-
ték. Sőt, ennek alapján alakulnak ki azok a „bázis kígyók”, 
amelyben a részbázisok szükséges méretéről már senkinek 
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nincs objektív adata. Ebben a rendszerben ma azért tervezünk 
annyit amennyit, mert tavaly (a bázisban) ennyi és ennyi volt. 
És tavaly honnan vettük azt, hogy az az optimális? Hát onnan, 
hogy tavaly előtt meg annyi volt. És az miért volt annyi? Hát 
azért, mert azt megelőzően meg ennyi volt. A sor folytatható 
volna Ádámig és Éváig. 

Ma a csak pénzben tervezett védelmi igényekről senki nem 
tudja megmondani, hogy bizonyíthatóan miért annyi ameny-
nyi. Vannak ugyan – a fentiek szerinti – tapasztalati adatok, 
azonban ezek sem nem egzaktak, sem nem megbízhatóak. Rá-
adásul az sem mindegy, hogy, egy adott pénzkeretből egy fel-
adat érdekében mit szerzünk be. Annak is átláthatónak kell 
ugyanis lenni, hogy amit beszereztünk, az valóban a feladathoz 
és csakis a feladathoz tartozó, elengedhetetlenül szükséges és a 
prioritás sorrendben az elől lévők között szereplő erőforrás. 
Például az árvízi védekezésre rendelkezésre bocsátott költség-
vetési pénzekből ne a szervezők irodáit és számítógép parkját 
újítsák fel, miközben az összedőlt házak vakolására, vagy tető-
fedésére már nem maradt pénz. Azért, hogy ez ne következ-
hessen be, sőt a hírbe hozás se történjen meg, a tervekben egy-
értelműen nyilvánvalóvá kell tenni, hogy ez nem fordulhat elő. 
Ez pedig csak úgy történhet, ha a pénzkeret mellé megtervez-
zük azt is, hogy azt milyen naturáliákra költjük.  

A naturáliákban történő tervezés másik fontos sarokpontja a 
hitelesség kérdése. Ha a feladatokat közvetlenül kapcsoljuk 
össze a pénzigénnyel, akkor arról nem tudható, hogy az a 
pénzigény miért annyi amennyi. Ezt csak annak alapján lehet 
megmondani, ha megtervezzük a feladatokhoz szükséges natu-
rális erőforrásokat, azokat egyedileg beárazzuk, és ennek ösz-
szege adja a feladat pénzigényét. Ebben a rendszerben tehát a 
naturáliák hitelesítik a pénzigény mértékét.  

Egészében tehát a naturáliákban is történő tervezés a tervek 
átláthatóságának, követhetőségének, számon kérhetőségének 
és hitelességének egyik legfontosabb feltétele. Ezért az ezek – 
bármilyen indokkal történő – elhagyása melletti állásfogla-
lás, egyben a fenti tervezési pozitívumok elleni fellépésként is 
értelmezhetők. Az azonban igaz, hogy ezzel némileg bonyolul-
tabbá, egyben nagyobb odafigyelést igénylővé válik a tervezés. 
Sőt bizonyos szakmai felkészültséget is szükségessé tesz, mi-
vel csak úgy lehet egy feladathoz naturáliákat rendelni, ha a 
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tervezők tudják, hogy ott milyen materiális, szakmai folyama-
tok zajlanak. Azt belátom, hogy ennél lényegesen egyszerűbb 
egy valamilyen, nem túlzottan követhető algoritmusú becslés 
alapján egy-egy feladat mellé beírni egy pénzértéket.  

Ha úgy tetszik ez a szakértelem és odafigyelés a pontos, követ-
hető, átlátható és hiteles tervezés ára! 

10. Az új tervezési rendszer bevezetésének egyik indokaként a 
konferencián, a helyzetértékelésben megemlítésre került a je-
lenlegi tervezési rendszer differenciáltságából és csúcsnélkü-
liségéből következő pazarló volta. Több hozzászólás is önérze-
tesen kiemelte, hogy a védelmi feladatokra rendelkezésre álló 
szűkös források nem túlzottan teszik lehetővé a pazarlást, egy-
szerűen azért, mert nincs miből pazarolni.  

Ezzel összefüggésben ismét egy elvi problémát célszerű tisz-
tázni. Nevezetesen, hogy a pazarlás és a forráshiány nem 
egymást kizáró fogalmak. Sőt, esetenként kimondottan egy-
másból következnek. Ez azt jelenti, hogy függetlenül a forrá-
sok mennyiségétől egy megalapozatlan, átláthatatlan terv vég-
rehajtásával és ehhez társuló kellő felelőtlenséggel jelentős 
pazarlási hatékonyságot érhetünk el. Ez a gyakorlatban azt je-
lentheti, hogy egy-egy védelmi feladatra biztosított keretösz-
szegből, naturális erőforrástervek nélkül, sok olyan beszerzés 
realizálható, amely nem feltétlenül szükséges az adott védelmi 
képesség létrehozásához. (Vagy legyünk egy kicsit megenge-
dőbbek, nem közvetlenül szükséges ahhoz). Jelentheti azt is, 
hogy a forráskereteket nem prioritássorrendben, hanem vala-
mely más, esetleg szubjektív elemeket is hordozó szempont-
rendszer szerint használjuk fel. Jelentheti továbbá azt is, hogy 
egy-egy feladatra nem a szükséges, hanem annál több, vagy 
kevesebb a naturális erőforrások tervezése nélkül becsült érté-
kű pénzkeret kerül meghatározásra.  

A sort még hosszan lehetne folytatni, azonban már a fenti pél-
dák is jól mutatják azt, hogy pazarolni kevés, vagy még annál 
is kevesebb pénzből is lehet. Innen már csak egy ugrás az a 
következtetés, hogy hiány éppen a pazarló gazdálkodásból is 
keletkezhet. Sajnos az az összefüggés pedig nem igaz, hogy 
ha kevés a pénz, azt minden esetben igyekszünk jobban be-
osztani.  
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Olyan találgatásokba most nem érdemes belebonyolódni, hogy 
a szűkös források hol és mennyire ösztönöznek takarékosabb 
gazdálkodásra, vagy mennyiben erősítik az „úgyis mindegy” 
hangulatot. A lényeg az, hogy ha az igény terveket összevetve 
a lehetőségekkel kialakul egy reális terv, amely naturáliákkal 
támasztja alá a pénzigényeket, az ellenőrizhetővé és átlátha-
tóvá teszi a forrásfelhasználást. Ez az ami – megfelelő vezetői 
magatartás esetén – kiküszöbölheti a pazarlást, függetlenül 
attól, hogy az optimális igényekhez viszonyítva mennyi tény-
leges forrás áll a rendelkezésünkre. 

A fentiekben részletezett néhány észrevétel nem elsősorban azt 
célozta, hogy cáfoljam, vagy netán szembehelyezkedjek, az egyéb-
ként igen sok tekintetben jogos és ami talán még ennél is fontosabb, 
a napi tapasztalatokból táplálkozó aggályokkal. Az általam leírtak 
valójában három célt szolgáltak: 

• Egyrészt, az ellenvéleményekre reagálva, szerettem volna ez-
úton is propagálni az új tervezési rendszer eszméjét. Minde-
nekelőtt azzal a céllal, hogy az érintettek – minden gond és gya-
korlati probléma ellenére – érezzék át ennek a tervezési 
rendszernek a lényegét és ezen keresztül tekintsék azt szükség-
szerűnek. Még abban az esetben is, ha a mostoha feltételek nem 
minden esetben engedik meg annak az egy lépésben történő 
megvalósítását. 

• Másrészt érzékeltetni szerettem volna ismét azt, hogy a jelenle-
gi tervezési rendszerben hol vannak a fehér foltok, és azok ho-
gyan jelennek meg a pazarlás, az átláthatatlanság és az ezekért 
viselt felelősség kérdéseiben, illetve konkrétan az egyes védelmi 
képességek létrehozásának elmaradásában.  

• Harmadrészt szerettem volna ráirányítani a figyelmet általában 
a védelem fontosságára, illetve arra, hogy annak fogalmi átala-
kulása és belső prioritásváltozása nem teszi szükségtelenné, sem 
összességében, sem egyes szakterületei vonatkozásában, a véde-
lemre történő készenlétet. Még akkor sem, ha a tervezett védel-
mi intézkedések konkrét gyakorlati alkalmazására talán soha 
nem kerül sor. 

E hármas cél gazdasági mondanivalója pedig arra irányult, hogy 
a feladatokhoz viszonyított, egyre korlátosabb források, egyre inkább 
a tényleges védelmi képességek létrehozására és ne a redundáns, ese-
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tenként szükségtelen, járulékos feladatok végrehajtására emésztődje-
nek fel. Arra, hogy csökkenjen a védelmi forrás és erőforrás gazdál-
kodás veszteségpontjainak száma és az azokon keletkező veszteségek 
értéke, arra, hogy minden védelmi felelősség mellé – beleértve a Kor-
mányét is – megfelelő jogkör és főleg az azokat meghatározó erőfor-
rásokkal való gazdálkodás feltétele és konkrét lehetősége is biztosított 
legyen. Végül, de nem utolsósorban, arra, hogy a védelem érdekében 
felhasznált forrásokra ne vetődhessen rá a korrupció gyanújának ár-
nyéka sem. Ez az új tervezési rendszer alapvető mondanivalója. 

A módszertanon lehet és kell is vitatkozni. A feltételek megterem-
tésének problematikájával is számolni kell. De mindezt nem azért, hogy 
miért és hogyan ne valósítsuk meg az új tervezési rendszert, hanem for-
dítva: milyen akadályokat kell elhárítani annak érdekében, hogy az új 
tervezési elvek bevonuljanak a napi gyakorlatba. Ehhez két alapvetést 
mindenképpen látni kell és el kell fogadni. 

Először azt, hogy e tervezési metódus nélkül a terveink pontatla-
nok, becslésekre alapozottak, adataik esetlegesek lesznek. Az erre épü-
lő forrás elosztás ezért pontosan ugyanilyen lesz, ami aránytalanságok-
hoz, az egyik szakterületen alul-, a másikon pedig indokolatlan 
felülfinanszírozáshoz vezet. Ez pedig, ha elismerjük, ha nem, ha kísérik 
hiányok, ha nem, társadalmi szinten pazarlást eredményez. 

Ehhez szorosan hozzá kapcsolódik az a következmény, hogy ha 
nem tudjuk a társadalomnak egzaktan és egyértelműen bemutatni, 
hogy milyen védelmi képességekhez, milyen erőforrásokra és azokhoz 
miért akkora pénzeszközökre van szükség, ha a védelmi kiadások el-
fogadtatására továbbra is csak a már nyakunkon lévő veszélyhelyze-
tektől való társadalmi megrettenés pillanatnyi hatásait kívánjuk fel-
használni, a társadalom – jogosan – továbbra sem fogja érezni a 
védelem szükségességét. Ennek megváltoztatásához az szükséges, hogy 
pontos elszámolást (pontos terveket) tudjunk a társadalom képviselői 
részére prezentálni, mert a jó barátság alapja a pontos elszámolás. Ez a 
pontos elszámolás pedig a tervezésben azt jelenti, hogy be tudjuk mu-
tatni, hogy milyen védelmi képességekhez, milyen feladatokat kell 
végrehajtani, ezekhez milyen naturális erőforrásokat szándékozunk 
felhasználni és mindez mennyibe kerül. Ez biztosítja azt, hogy a társa-
dalom pontosan és átláthatóan ismerje, hogy milyen védelmet kap a 
pénzéért, illetve azt, hogy az általa biztosított pénzért, az illetékes álla-
mi szervek mitől és milyen mértékben képesek megvédeni. Így képes 
lesz mérlegelni az általa elvárt szolgáltatások és az azokhoz szükséges 
források biztosítása között. Ráadásul az átlátható és a mindenki szá-
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mára követhető tervek végrehajtása kizárja a szükséghelyzetekben lé-
nyegesen kisebb szigorral megítélt források felhasználását óhatatla-
nul körüllengő korrupció gyanúját, és egyben lehetetlenné is tenné a 
nem tisztességes felhasználást. Ezt biztosítja az általunk ajánlott ter-
vezési rendszer. Úgy gondolom, hogy az esetleges társadalmi negatív 
vélekedések és értékítéletek visszaszorításáért nem túl magas ár a ter-
vezési rendszer átalakításának többlet munkája. 

Tanulmányom végére hagytam azt az érvet, amely tartalmát te-
kintve nem egészen szakma-filozófiai, de rendkívül agitatívnak tűnik. 
Nevezetesen arról van szó, hogy igen jelentős erőket mozgat meg az or-
szág annak érdekében, hogy 2010-2014 körül csatlakozni tudjunk az 
Euró övezethez, ami egyet jelent a maastrichti követelményrendszer 
teljesítésével. Ez témánk szempontjából kimondja: 

„Létre kell hozni egy olyan államszámviteli rendet, amely képes 
lesz az államháztartás pénzügyi helyzetének valós és naprakész bemu-
tatására, és ugyanakkor alkalmas a nemzetközi standardoknak meg-
felelő információk szolgáltatására is. A jelenleg teljesen pénzforgalmi 
szemléletű könyvelés mellett kidolgozásra kerül az eredményszemléle-
tű adatok előállítására alkalmas könyvelési rendszer is.” 

Ez nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy a jelenlegi pénzforgalmi 
szemléletű költségvetés tervezés és beszámolás helyett, az államháztar-
tásban is át kell majd térni az üzemgazdasági – tehát a feladatokra 
történő ráfordítások, azok eredményességét, arányosságát és szüksé-
gességét bemutató – tervezési -, elszámolási és könyvelési rendre. En-
nek kiegészítéseként a szerződés másik, vonatkozó előírása még ennél 
is konkrétabban fogalmaz. 

„A közpénzek elköltésének hatékonyságát a költségvetés tervezés 
korszerűsítésével is növelni kell. Ennek érdekében, az új költségvetési 
tervezés, az eddigi gyakorlattal szemben, nem az intézményekhez, ha-
nem az ellátandó feladatokhoz rendeli a forrásokat. Ezért a kiadások 
részletesebb tervezése, a végrehajtásban pedig a hatékonyabb és szigo-
rúbb ellenőrzés valósul meg” (Az idézetek az Európai Bizottság (az 
EU kormánya) Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatósága és a Magyar 
Köztársaság Kormánya 2000. április 06-i megállapodásából származ-
nak). 

A két szerződéses előírás együttesen azt követeli meg, hogy az ál-
lamháztartásban – ezen belül a védelmi szférában is – meg kell valósí-
tanunk az üzemgazdasági szemléletű számviteli rendet. Ez a témánk 
szempontjából azt jelenti, hogy létre kell hozni egy államháztartási – 
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ezen belül védelmi – szakfeladatrendet és, azt követően, csak az ezek-
ben szereplő államigazgatási – ezen belül védelmi – feladatokra lehet és 
kell forrásokat tervezni, illetve csak azokra lehet elszámolni a felhasz-
nált erőforrásokat. A Maastrichti Szerződés tehát – ha tetszik, ha 
nem – meg fogja követelni a képesség és feladat alapú tervezést 
úgy, hogy a tervekben szereplő források naturáliákkal vannak alá-
támasztva.  

A nemzetközi gyakorlat már számos területen ma is megköveteli 
nálunk is ezt a tervezési rendszert. Például a NATO által finanszírozott 
magyarországi védelmi beruházások – egyebek közt a 3D radar rend-
szer – terveit jelenleg is úgy követelik meg, hogy azokban pontosan – 
és a takarítónő béréig lebontva – kell szerepeltetni a megvalósítás fel-
adatait, azok indokolását, a szükséges pénzügyi forrásokat és az abból 
beszerzésre tervezett naturális anyagokat, eszközöket és szolgáltatáso-
kat egyaránt. Csak ezen tervek jóváhagyását követően nyílnak meg a 
pénzcsapok és kezdhető el a beruházás.  

Az Euró zónához való csatlakozásunkkal az egész államháztartási 
tervező rendszert ezekre a vágányokra kell átállítani és határozottan ki-
jelenthetjük, hogy a védelmi tervezés sem fog kimaradni ebből a kör-
ből. Ez a követelményrendszer nem fogja tolerálni sem a tervezői lét-
szám szűkösségét, sem a tervezési rendszerrel szemben, az előzőekben 
részletezett egyetlen kifogást sem, legyenek azok bármilyen indokolt-
nak tűnőek is.  

Én személy szerint úgy vélem, hogy ezt a külső kényszert nem 
kellene megvárni. Ismerve a követelményeket, birtokában vagyunk egy 
ennek megfelelő tervezési filozófiának, sőt egy ezt megvalósítani képes 
módszertannak és bevezetéséhez szükséges részletes, ütemezett elgon-
dolásnak. Ezért legalább a védelmi tervezésben célszerű lenne előre 
felkészülni az amúgy elkerülhetetlen változásokra. Egy régi mondás 
szerint: ha már elkerülni nem tudjuk, álljunk az élére. Véleményem 
szerint az objektív indokok mellett, ez egy igazán célszerű változat len-
ne. 

Kiindulva ebből, meggondolandó lenne az is, hogy egy ilyen fon-
tos és szerteágazó hatású ügyben, célszerű lenne még az államigazgatá-
si labirintus vesszőfutásának kényszerén is valamit enyhíteni. A védel-
mi kiadások jellegéből következően esetenként, a társadalmi nyomás 
hatására, kevésbé szigorú és csak nagybani felülvizsgálatokat tartalma-
zó tervek alapján megítélt források, a szándékok tisztességességét ab-
szolút nem kétségbe vonva, a magasztos célok ellenére, mindig maguk-



 36

ban hordják a korrupció társadalmi érzetét. Ez, az általunk ajánlott és 
kidolgozott tervezési rendszerrel, már a gyanú keletkezésének forrásá-
nál kiküszöbölhetővé válik. Ezért valljuk, hogy ez a tervezési rendszer 
méltó a korrupció ellenes harcban és annak eredményességében totá-
lisan érdekelt – akár a legfelsőbb – vezetés támogatására. Mivel egy 
ilyen változtatás az államigazgatásban csak erős és eltökélt vezetői 
akarattal és támogatással valósítható meg, az új tervezési rendszer is e 
vezetői támogatás függvénye. Ennek hiányában, ez a kezdeményezés is 
fel fog őrlődni a jóindulatú, de objektíve ellenérdekelt szervezetek 
szakmai köntösben megjelenő véleményalkotása nyomán, az állam-
igazgatás döntési mechanizmusán.  

A konferencia egyik legfontosabb tanulságaként, kár lenne ezt a 
lépéselőnyt veszni hagyni, döntően annak a gondolatnak a jegyében, 
amellyel a konferencia írásos alap előterjesztését befejeztük: utat és 
ne kifogást keressünk a megvalósításhoz.  


