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AZ ÉRTÉKELEMZÉS (VALUE ENGINEERING) ALKALMAZÁSA A 
HONVÉDELEM FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN 

Absztrakt 

A cikk megírásának célja, hogy egyrészt felhívja az Olvasó figyelmét az értékelemzés 
alkalmazási lehetőségére, másrészt hosszabb távon elérje, hogy – hasonlóan a fejlett 
NATO tagországok gyakorlatához – itthon is rendszeresen és kötelező jelleggel előírják 
annak alkalmazását a honvédelem fejlesztési/tervezési területén. 
 
Kulcsszavak: értékelemzés, haderőszervezés, erőforrás-tervezés 

1. Az értékelemzés bemutatása 

Az értékelemzés (Value Engineering) egy összetett és nyílt problémák megoldására 
kifejlesztett lépéssorozat (know-how), amelyet egy vegyes összetételű szakértői team 
hajt végre.  

 Az értékelemzés leghangsúlyosabb eleme a funkcióelemzés, azaz a fejlesztő 
team – az igényelemzésre alapozva – feltárja a fejlesztési projekt elvárt funkcióit, majd 
vizsgálja, hogy ezeket a funkciókat az elképzelések szerint milyen módon kívánják 
megvalósítani.  

A nem megfelelő minőségű és/vagy hatékonyságú funkciókat 
gyengepontként azonosítja, majd ezekre új megoldási módokat keres és dolgoz ki.  

 Az értékelemzéses fejlesztés célja, hogy a vizsgálatába bevont projekt a valós 
igényeket teljes körűen és maradéktalanul kielégítse, ugyanakkor a megvalósítás ne 
okozzon a szükségesnél nagyobb erőforrás-felhasználást.  

Mind a nemzetközi szakirodalom, mind a hazai alkalmazások tapasztalatai 
alapján kijelenthető, hogy az értékelemzéses fejlesztési/tervezési felülvizsgálatok 
eredményeként – a minőség emelése mellett – átlagosan mintegy 10%-os 
költségcsökkentés (kiadás megelőzése) érhető el.  
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1. ábra. Az értékelemzés lépéssorozata 

 
A módszer megbízhatóságát jól mutatja, hogy az Amerikai Egyesült Államokban 

a közpénzek elköltésénél törvény (Federal Acquisition Regulation Public Law 
#104450 Section 43061

 

), ill. rendelet (The Office of Management and Budget’s Circular 
A-131) kötelezi az állami hivatalokat, végrehajtó szervezeteket a módszer 
alkalmazására.  

Az USA-ban a honvédelem területén (DOD) éves szinten mintegy 2,5-3,5 
Mrd USD-t takarítanak meg! 

                                                                 
1 President Clinton on Saturday, February 10, 1996 signed Public Law #104450 Act for Fiscal Year 1996.  
Section 4306 of this law requires that: SEC. 4306. VALUE ENGINEERING FOR FEDERAL AGENCIES. 
`SEC. 36. VALUE ENGINEERING. `(a) IN GENERAL- Each executive agency shall establish and 
maintain cost-effective value engineering procedures and processes. (Minden végrehajtó szervezetnek 
rendelkeznie kell értékelemzési eljárásokkal és programokkal a költségvetés hatékonyabb felhasználása 
érdekében.) 
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2. ábra. Költségmegtakarítások ill. – elkerülések az értékelemzés alkalmazásával az USA DoD 
területén2

Az U.S. Army Corps of Engineers (az Amerikai Hadsereg mintegy 38.000 fős mérnöki 
„hadtestje”) kb. 70 főfoglalkozású értékelemzőt foglalkoztat.  

  

 
A 2008-ban kiadott, Value Engineering c. kiadvány szerint 1964 óta, csak ők, 

évente 140-500 mUSD-t, összesen mintegy 5,3 Mrd USD-t takarítottak meg a 
költségvetésnek. 
 

Ha ma beütik az egyik web-keresőbe, hogy „Value Engineering” és DoD, kb. 1 
millió találatot kapnak. A „have to do”3

                                                                 

2 Chet Bracuto (Office of the Secretary of Defense) and Dr. Danny Reed (Institute for Defense Analyses): 
DoD Acquisition/Sustainment/Readiness Initiatives: Value Engineering and Reduction of Total Ownership 
Cost; July 2, 2009, SAVE Konferencia, Detroit, Michigan USA 

 előírásnak megfelelően, rendszeresen 
alkalmazzák a konstrukciók, de természetesen a folyamatok (pl. egy hadgyakorlat 
szervezése), szervezetek, a hadtápellátás (mit eszik a katona, milyen üzemanyaggal 
repülnek az F-es repülőgépek), a kármegelőzés (hurrikánok előtti teendők 
meghatározása), vagy akár a kárelhárítás (pl. a 2001-es World Trade Center 
lerombolása utáni helyreállítás) területén is. 

3 “Csinálnod kell”, azaz nem kérés, hanem parancs! 

DoD VE Savings and Cost Avoidance
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3. ábra. Az értékelemzés alkalmazása a DoD fejlesztéseinél 

Amint a példákból is látható, tevékenységük túlmutat a szigorúan vett hadiipari 
alkalmazások területén, és munkatársaik rendszeresen dolgoznak a polgári (civil) élet 
mérnöki projektjein. 
 

Az értékelemzést Európában is rendszeresen alkalmazzák. Becslések szerint 
évente több tízezer értékelemzést hajtanak végre a köz- és versenyszférában (pl. az 
angol4
 

, francia, német honvédelmi kiadásoknál, vagy a német közigazgatásban). 

Magyarországon jelenleg nincs olyan jogszabály, amely kötelezően előírná az 
értékelemzés alkalmazását. Ennek ellenére számos figyelemre méltó hazai projekt-
sorozat jött létre a módszer alkalmazásával az elmúlt évtizedekben. Például: 

 
1. A Miniszterelnöki Hivatalban, különböző minisztériumokban, ill. az Állami 

Számvevőszéknél mintegy 20 éves múltja van az értékelemzésnek. Jogszabályi 
koncepciók, stratégiák, felülvizsgálatok sora5

 

 bizonyítja a módszer 
alkalmazhatóságát e területen is. 

2. Közutak beruházási tervei: a NIF Zrt., és elődjei felkérésére 1999 óta 
dolgoznak  értékelemző teamek különböző típusú tervkoncepciókon, 
engedélyezési-, kiviteli tervek továbbfejlesztésén. A teamek 85 beruházási 
projekt 816 Mrd Ft tervezett költségéből 110 Mrd Ft (13%) megtakarítási 
lehetőségre tudtak rámutatni, ill. – az indokolt minőségemelések érdekében – 11 
Mrd Ft-nyi többlet kiadást javasoltak. 
 

3. A Paksi Atomerőmű Zrt.-ben 2005. óta végeznek értékelemzést. Az eddig 
befejezett 35 projekt 50 Mrd Ft-nyi tervezett költségéből mintegy 20 Mrd Ft 
megtakarítási lehetőséget tártak fel a teamek. 
 

4. Az önkormányzatoknál a 90-es évek eleje óta folynak értékelemzések. Pl. Győr 
városában több mint 40 fejlesztési munkát támogattak értékelemzéssel, melyek 

                                                                 

4 Az angol hadikiadásoknál egy millió Font felett kötelező az értékelemzés alkalmazása 
5 Társasházi tv.; Elektronikus irat, -kereskedelem, -aláírás koncepciója;  A felnőtt korban látássérültté vált 
személyek elemi rehabilitációja; Országos Autizmus Stratégia, Roma integráció elősegítése az ÚMFT 
keretein belül; Korai fejlesztés jogszabályi koncepciója; Foglalkoztatási tv., Munkanélküliek Szolidaritási 
Alapja, Foglalkoztatási Alap, stb. 
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szintén jelentős eredményt értek el (pl. általános iskolák működtetése, 
költségvetés tervezése, élmény- és termálfürdő, egyetemi csarnok, tornatermek, 
tehermentesítő utak, árvízvédelmi objektum) a megtakarítások illetve a 
minőségjavítások terén. 

 
Magyarországon 1991 óta a Magyar Értékelemzők Társasága fogja össze e 
tevékenységet. A Társaság 1996-ban csatlakozott a nemzeti szakmai szervezeteket 
tömörítő SAVE International6-hoz, ezáltal Magyarországon is működik az 
értékelemzési szakemberek nemzetközileg is elismert képzési és minősítési7

2. Az értékelemzés alkalmazásának hatásai 

 
rendszere.  

Az értékelemzés rendszeres alkalmazása az alábbi előnyökkel, hasznokkal járna: 
 

1. A projektek a megfelelő minőségben, elégedettséget keltően jönnének létre.  
 

2. Az értékelemzés alkalmazását követően kevesebb módosításra kerülne sor a 
fejlesztési, tervezési, beruházási projektek megvalósítása során, ezáltal a 
tervezett határidők és költségkeretek tarthatóbbá válnának.  
 

3. A tisztázott követelmények, és a legkedvezőbb érték-kombinációk mentén feltárt 
megoldások miatt csökkenne a korrupció „játéktere”. 
 

4. Ha akár jogszabályi elrendeléssel, vagy miniszteri rendelettel rendszeressé válna 
az értékelemzés alkalmazása, éves szinten akár több milliárd Ft-tal javulna a 
honvédelmi költségvetés mozgástere.  

 

3. Az értékelemzés bevezetése a magyar honvédelmi projektek 
előkészítésébe 

Az értékelemzés bevezetésére – a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően – az alábbi 
lépéssorozat elvégzését látjuk célszerűnek: 

a. Projektek értékelemzéssel történő továbbfejlesztése 

                                                                 
6 http://www.value-eng.org  
7Associate Value Specialist – AVS (a Nemzetközi Értékelemzési Szervezet  (SAVE International) teamtag 
szintű minősítése 
Value Manager Practioner – VMP (az értékelemzést menedzselő vezetők minősítése) 
Certified Value Specialist – CVS (a SAVE International legmagasabb fokú, teamvezető szintű minősítése) 
 

http://www.value-eng.org/�
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A honvédelmi projektek értékelemzéssel történő továbbfejlesztése a bevezetés 
legfontosabb eleme, amely a kiválasztott projekteknél, értékelemzés módszertani 
szakértők vezetésével lebonyolított fejlesztési tevékenységet tartalmaz. Ennek során 
valósul meg a konkrét projekt célkitűzéseire a minőségjavító, és egyben 
költséghatékonyságot biztosító javaslatok kidolgozása.  
 
A honvédelmi terület jelentős projektjeiből kijelölésre kerülnének azok az értékelemzési 
projektek, amelyek továbbfejlesztésére a következő években sor kerül. A projektek 
kiválasztása két úton történhet: 

• normatív szabályozás alapján (pl. a HM deklarálja a projektek értékhatárát), 
és/vagy 

• egyedi kijelölés alapján, melyet elősegíthet a vezetők számára tartott 
értékelemzésről szóló tájékoztató. 

 
Javasolt, hogy minél szélesebb körben kerüljön sor értékelemzési projekt kijelölésére, 
hiszen a cél a honvédelem teljes területére vonatkozóan az értékelemzés rendszeres 
alkalmazásának elősegítése. A projektek értékelemzésre történő kiválasztásának 
ajánlott szempontjai lehetnek pl.:  

• a projekt becsült költsége haladja meg pl. a bruttó 500 millió Ft-ot8

• a napirenden lévő, sürgős megoldást igénylő, aktuálisan felerősödő igénnyel 
bíró projektek (pl. K+F). 

, és/vagy 

 

b. Képzés 

A fejlesztendő projektek ismeretében kijelölhetők azok  
• a vezetők, akiknek a területét érinti az értékelemzés, valamint azok  
• a munkatársak, akik ezekben a munkákban várhatóan team-tagként 

közreműködnek.  
 

Az értékelemzési munkákban résztvevőknek ajánlott az ún. MODUL I. értékelemzési 
team-tag képző tanfolyam (5 nap) elvégzése, melynek eredményeként egyrészt 
elsajátítják az értékelemzési alapismereteket, megismerkednek a funkcionális 
gondolkodásmóddal, ill. a tanfolyamot követően nemzetközi minősítést adó, ún. 
Associate Value Specialist (AVS) vizsgát tehetnek.  
 

Fentieken túl lehetőséget kell biztosítani, hogy az érintett szervezetek más 
munkatársai (pl. a teamtagok vezetői, kollégái) is részt vehessenek az értékelemzési 
ismereteket nyújtó képzéseken.  
 
Az e tanfolyamokat végzettek és az értékelemzési projektekben résztvevők közül 
fognak kiválni azok a munkatársak, akik motivációjuk, rátermettségük folytán a jövőben 
értékelemzési projekteket tudnak menedzselni vagy vezetni. Számukra a Modul II. 
tanfolyam (3 nap) elvégzése és mentorálási támogatás igénybevétele ajánlott.  

                                                                 

8 A Paksi Atomerőmű szabályzása szintén ezt az értékhatárt tartalmazza. 



26 
 

 

c. Az értékelemzés honvédelmi szabályzására vonatkozó javaslat kidolgozása 

Ennek az elemnek a célja a különböző országok honvédelmi területén az 
értékelemzésre vonatkozó szabályzási, alkalmazási gyakorlat megismerése 
(nemzetközi benchmarking), és ennek, valamint a hazai tapasztalatok, elvárások 
alapján javaslat kidolgozása az értékelemzés honvédelmi területen történő 
szabályzására. 
 
Tapasztalatunk szerint az itt felvázolt program – megfelelő vezetői támogatás esetén – 
2-3 év alatt véghezvihető. 

Bízunk abban, hogy a cikkben bemutatott értékelemzés (Value Engineering) 
alkalmazása pár éven belül itthon is olyan sikeres honvédelmi projektekről adhat 
majd számot, melyek meggyőzik a döntéshozókat, hogy elrendeljék annak 
rendszeres és bizonyos értékhatár feletti kötelező alkalmazását a honvédelem 
területén. Nagy szüksége van az országnak az így feltárható százmilliókra, 
milliárdokra! 
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